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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Szászsebes, 1906, Január 4, 1. szám

Előfizetési árak : Hirdetési dijak:'

f ! i w t v r e .................................... !  k0r- I  M á l e M  m i n t ó t a ö k ö l l .  I  hasábos Síarraond sor vagy annak
Negyedévre’ . . . .  2 ” i  J E S S j  ü  helye 20 fii. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél

PÉNZKÜLDEMÉNYEK • ” §  Fa t é r ke s z t ő  és tulajdonos lapkiadó: minden szó után előre beküldendő 4 fii.
a  »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet- j |  S p j j Ö H R A D S Z K Y  E M I L .  Í  Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér

kezet* címére Szászsebesen küldendők. — sékelt dijak egyezség szerint. •—

Vj?rt£yfoIyam.

Tisztelt olvasóinkhoz!
Szives tudomásul közöljük, hogy lapunk inai 

számát mindazoknak megküldtük, kik azt eddig 
is elfogadni szíveskedtek. Tesszük ezt abban az 
édes reményben, hogy eddigi híveink a jövőben 
is hűségesen kitartanak mellettünk, sőt igyekezni 
fognak lapunknak uj híveket is szerezni.

munkamegtakarítást okoz s növeli munkaképes
ségét, ezért ismételten kérjük összes híveinket, 
hogy az előfizetéseket akár egész- akár fél vagy 
negyed évre előlegesen s mindig pontosan az 
év vagy negyed elején beküldeni szíveskedjenek.

S z á s z s e b e s  1906 január 4.

Az „Erdészeti Ujság“
kiadóhivutala.

A lap anyagi részének kezelésével a »Szász
sebest ipari és gazdasági hitelszövetkezet« lett 
általunk megbízva s ezért az előfizetési dijak jö
vőben kizárólag ennek címére küldendők. Lapunk 
múlt évi utolsó számához mindazoknál, kiknek 
előfizetésük lejárt, az említett szövetkezet címé
vel ellátott postautalványokat mellékeltünk s kér
jük azokat, kik ilyet kaptak, hogy ennek segélyé
vel előfizetéseiket lehetőleg folyó hó 20-ig be
küldeni szíveskedjenek.

Száznál többen vannak tisztelt olvasóink 
közt még olyanok, kik a múlt évről kisebb-na- 
gyobb összeggel hátralékban vannak s ezeket 
még külön is kérjük, hogy tartozásukat most 
már okvetlenül rendezni szíveskedjenek; megkí
vánja ezt tőlük méltán nem csak a lap szerkesz
tősége, hanem a kartársak összessége is, mert 
az ilyen besületbeli tartozások ki nem egyenlítése 
nagyon alkalmas arra, hogy beavatatlanok előtt 
az ártatlanokra is rossz fényt vessen.

Szolgáljon itt még figyelmeztetésül, hogy 
valamely folyóirat három példányának elfogadása 
sajtótörvényünk szerint megállapítja a fizetési kö
telezettséget, az elfogadó tehát három lapszám 
elfogadása után előfizetőnek tekintendő.

Az előfizetési dijaknak előleges pontos be- 
büldése az olvasónak és nekünk egyaránt meg
nyugvást, a szerkesztőségnek ezen kívül sok

Beköszöntő.
apunk mai számával Isten segedelmével 

megnyitjuk annak X-ik évfolyamát azzal az 
erős sz-' 'dákkal, hogy szembeszállva min

den akadálylyal, leküzdve minden nehézséget, azt 
be is fogjuk fejezni, nem azért, hogy azután meg
pihenjünk, hanem hogy tovább harcoljunk és 
küzdjünk mindaddig, mig csak erre ok és ürügy 
lesz, már pedig tekintve azok mostani helyzetét, 
a kik érdekeit szolgáltuk hosszú tiz évet immár 
meghaladó idő óta eddig, nyilvánvaló, hogy még 
nagyon soká fog megjönni az az idő, mikor 
elmondhatjuk májd koszorús kölőnkkel:

»Elértem, a mit ember érhet e l!«
Mert bizon sok, felette sok az még, a mit az 
erdészeti és vadászati altiszti személyzet szolgá
lati, javadalmazási és társadalmi viszonyainak ja
vítása érdekében cselekedni kell!

A mostani viszonyok tarthatatlanságát leg
jobban biaonyitja az, hogy legelőkelőbb szak-
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2 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

lapjaink az utolsó időben, már szinte egy év 
óta állandóan foglalkoznak az alsó erdészeti szak
oktatás kérdésével, sőt annak megváltoztatása és 
más alapokra való fektetése a magas kormány 
részéről tervbe is van véve, az erre vonatkozó 
javaslat már készen is van s talán csak a mos
tani válságos politikai és pénzügyi helyzet kés
lelteti a reform életbeléptetését.

A mostani szakoktatás rendszerének hiányos
ságaira már mi is ismételten rámutattunk s meg
elégedéssel konstatálhatjuk, hogy felvetett esz
méinket nálunknál sokkalta szakavatottabb és 
mértékadó körök is osztják.

Ezt a kérdést tehát még mindig felszínen 
kell tartanunk s ezért nem csak hogy az erre 
vonatkozó eszmecserét a jövőben is figyelemmel 
fogjuk kisérni, hanem ezen kívül igyekezni 
fogunk saját tapasztalatainkból is életrevaló esz
méket felszínre hozni. Több szem többet lát 
s azt hisszük, hogy ezen a téren — kivált ha 
ebben tisztelt olvasóink is segítségünkre lesznek 
— hasznos szolgálatokat fogunk tehetni hazai 
erdészetünknek.

A most megnyílt év elé nagy várakozással 
tekint az erdészeti altiszti személyzet egy tekin
télyes része. Értjük itt az állami kezelésbe vett 
erdőknél alkalmazott kartársakal, kik tudvalevőleg 
az előző év nyarán élénk mozgalmat indítottak 
sanyarú helyzetük megjavításának érdekében. Az 
előmunkálat erre nézve már a múlt évben befe
jezést nyert s az Emlékirat megszerkesztésének

Tógyerka.
Irta: Bársony István.

Rongyos szűr a hátán, elviselt bakancs a lábán, 
zsíros kanászkalap a fején.

Megy, megy. Nincs nyugta soha, egy perezre 
sem. Mintha most is látnám a mezőn, a hol marok
számára fogja a s z ö c s k é t :  vagy az erdőben, a hol 
gombát szed, szedren nyalakodik s búg és üvölt közbe, 
mint a f a r k a s .

Tógyerka nem nagy, de erős. Tagjai nem fej
lődhettek ki az örökös sanyaruságban, de a viszon
tagságok azért megedzték. Ha neki támasztja a vállát 
a kátyúba ragadt szekérnek, kitolja, ha beleszakadna 
is. Több egy ö k ö r n é l ,  mert az csak húz, ő meg 
emel is.

ideje a folyó év elejére lett kitűzve. Reméljük, 
hogy a nagy munkára vállalkozók ezzel mielőbb 
elkészülnek s minket abba a kellemes helyzetbe 
juttatnak, hogy arról az érdekelteknek és érdek
lődőknek számot adjunk.

Múlt évfolyamunkat egy mélyen elszomorító 
esemény leírásával voltunk kénytetenek zárni. 
Két derék, kötelességtudó s azt híven teljesítő 
kartársnak egy egész falunépe által való meg
támadásáról volt abban szó. Valóban borzasztó 
állapotok azok, a melyeknél még ilyen dolgok 
megeshetnek. A helyett, hogy nőne, kezd ki
halni a népből a törvény tisztelete. Legfőbb 
ideje, hogy az ilyen állapotoknak az államhatalom 
végét vesse, szükségesnek tartjuk tehát, hogy 
annak minden erőszakos tény tudomására hozas
sák. Ezt elérendő, kérjük lapunk híveit, hogy 
a tudomásukra jutó minden olyan támadásról, 
melyet erdészeti vagy vadászati személyzet ellen 
akár erdei kihágók, akár orvvadászok intéztek, 
lapunkat azonnal kimerítően értesíteni szívesked
jenek. Nagy szolgálatot tehetünk az ügynek az 
által is, ha az ilyen merénylők ellen hozott bíró
sági ítéleteket közöljük s ezért azokat is minden
kor szívesen vesszük.

Az erdészeti és vadászati altisztek mostani 
társadalmi állása a lehető legfonákabb. Közhasznú, 
buzgó szolgálataikat csak kevesen becsülik meg 
értékük szerint s nem egy helyütt hálátlanság
gal fizetik azokat. A nép zöme gyűlöli őket, 
mert kihágásokra hajló természete korlátját is
meri bennük, a törvény pedig nem nyújtja ne-

Nyáron veri az eső, télen befödi a hó. Még a 
rósz k u t y á t  is behívják olyan időben, a mikor Tó
gyerka még jól érzi magát kint; neki nem kell födél, 
reszket félelmében, ha nem érzi a szelet. Neki igazán 
altató nóta a vihar sírása. Ha jó idő van, végig vacz- 
kol a szántás barázdáján, mint a n y úl  s ott hál.

Eszelős volt és ez megmagyaráz mindent. . . . 
*

Forró nyár volt. Az az idő, a mikor már jócs
kán megnőttek a ragadozó vadak kölykei s az öregek 
nem győzik eleséggel a pokolbéli ivadékokat.

Nagy csapás ez az erdőszéli falvak lakosságára, 
kivált a hol farkasfészek van a közelben.

A r ó k a  kicsiny és a négylábú házi állatban nem 
sok kárt tud tenni; a m e d v e meg a h i u z sokkal 
vadabbak, semhogy a síkságokra rendszeresen kibaran
golnának; hanem a f a r k a s  az ott van mindenütt: az 
erdő sűrűjében is, a hol ő z e t  és s z a v a s t  öl ;  meg 
a rétségen is, a hol a legelésző nyáj közé csap s ra
vaszul kiveszi belőle a dézsmát.
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3ERDÉSZETI ÚJSÁG.

kik azt a védelmet a nép dühével szemben, mint 
a csendőrségnek, pénzügyőrségnek, vagy éppen 
még az éjjeli bakternek is. Ennek okai számta
lanok s nem fogjuk elmulasztani ezzel a kérdés
sel is behatóan foglalkozni s keresni azokat a 
módokat, melyekkel ezen a viszás helyzeten se
gíteni lehetne és segíteni kell.

Ezekkel a kérdésekkel való beható foglal
kozás fogja képezni lapunk fő programmját, a 
mi természetesen nem zárja ki azt, hogy az er
dészeti és vadászati szakba vágó minden más 
kérdéssel, akár szakbelivel, akár személyivel szinte 
foglalkozzunk, épp úgy, mint a hogy azt eddig 
is tettük.

Természetes, hogy kitűzött nagy feladataink
nak csak akkor felelhetünk meg kívánságunk 
szerint és úgy, a mint azok fontossága megkí
vánja, ha azok, kiknek érdekében mindezt tenni 
kívánjuk, oldalunk mellé állanak s minket vállal
kozásunkban nem csak szellemileg, de anyagilag 
is az eddiginél nagyobb mértékben támogatnak.

Elvárjuk tehát az összes erdészeti és vadá
szati altisztektől, hogy végre belátják szükségét 
az eddiginél nagyobb érdeklődésnek, a saját 
ügyeikkel való törődésnek s annak, hogy csak 
a tömörülés és szoros összetartás az, melylyel 
bármely maguk elé tűzött céljukat elérhetik.

Kívánjuk, hogy a most beállott ujesztendő 
ezeknek tudására ébressze az összes kartársakat 
s meghozza nekik ez által a jólétet, a boldogságot!

Aktualitások.
krampuszok, mikulások hete a szent kará
csony napjával elérkezett a befejezés stádiu
mához — kis és nagygyerekre nézve egy

aránt. Mindenkinek hozott valamit a tisztelt női avagy 
himnemü »krampusz«; hozott a v a d á s z n a k  is, miért 
is némely karácsonyfa ammelett hogy »szent«, még 
felette vadregényes is — ama felhalmozott tárgyaknak 
miatta, melyek körülte romantikus Ízléssel elhelyezve, 
s reá aggatva vannak.

S minő rafinált ízlés, sőt logikai bölcsesség nyi
latkozik meg a szabad elvüen felfogott krampuszi 
szellem, eszme és ötletkörében, a »hozamok« megvá- 
logatásánál, miket egyébiránt az indulatok különféle- 
ségéhez képest nyújt a kitüntetésre érdemesítettnek! . .  . 
Mennyi szeretet, gyöngéd figyelem s néha irónia! . . . 
Ah, valóságosan elragadó n y e l v e z e t e  ez az értelmi 
és érzelmi hieroglifeknek, éppen mint a »legyezőnyelv«, 
»virágnyelv« s másféle ehetetlen nyel vek,  melyek
hez se torma se eczet nem kell s mégis gurmándéria 
számban mennek — kivéve persze azokat a rőfös és 
ruganyos nyelveket, melyeket a közszokásban »bottal 
szokás agyonütni« . . .

Például mily hatást tesz valamely malicziózus 
»jóbarát« avagy »jóbarátnő« által becsempészett félpár, 
régelveszetnek hitt mán e s e t t  a, avagy egy kecses 
s t r i mpf l i  köt ő ,  melynek a párjára véletlenül a férj 
tárczájában bukkant rá a selyem menyecske! . . . Hát 
még midőn remekül montírozott ágbogas agancsaján
dékot küld valaki a férjuram — illetve a vadászgazda 
számára, karácsonyfadísznek . . . Haj-haj! . . .

így mulat, szórakozik nálunk a modern észjárás

A meiyik falu határában vagy közelében farkas
fészek van, az drága adót fizet a vadállatoknak. Mert 
a f a r k a s  tudja, hogy a kölykei éhesek s megszerzi 
nekik az ennivalót akárhonnan, a legnagyobb vakme
rőséggel is.

Sz. falvát is meglátogatta egyszer az isten haragja 
egy ilyen farkasfészekkel. Egyébiránt az ott nem ritka
ság, mert csupa erdő az egész vidék, szinte kínálkozik 
a ragadozó állatnak, hogy telepedjék le benne; annak 
pedig nem kell sok biztatás, hisz közel van hozzá a 
terített asztal. Tudniillik szegény a föld, többet ér 
legelőnek mint termőföldnek, csak egy két falubeli 
gyerek vigyáz a nyomorúságos csordára, kondára, itt- 
ott van az árendásnak néhány j uha ,  k e c s k é j e ;  azok 
is kint falatozzák a jó ropogós sziporka füvet, mely 
úgy pattog a fog alatt, mint a szecska. A f a r k a s n a k  
csak egyet kell fordulnia, már akad valami jó falat 
az agyarára. Azt azután viszi a kölykeknek.

Kétségbe voltak esve a falubeliek. Ha igy tart 
a rablás, őszre nem lesz lábas jószág a faluban, meg

eszi a f a r k a s  valamennyit. Csak azt tudták volna 
legalább, hogy hol van a fészke, hogy vadászni lehe
tett volna rá? De igy az ezer meg ezer hold erdő
ségben ki találja meg vaktában a pokol fajzatait?

Annak pedig van egy nagyon egyszerű módja, 
a mit sokan tudnak ugyan a vadászemberek közül, de 
nagyon kevesen gyakorolhatnak, mert érteni kell hozzá. 
Ki kell a f a r k a s t  o r d í t a n i .

Valaki, egy erdész vagy egy kerülő, a ki tökéletes 
farkasorditó, kimegy éjjel az erdőnek azon pontjára, 
a hol gyanakszik, hogy ott van valahol a farkasfészek. 
Sürü vad világ az; a f a r k a s  nem szereti a világos
ságot, csak a homályt meg a magányt; a legcsönde
sebb völgyben, a hegyi patak kanyargó vidékén, víz
mosások partok aljában, a hol kívüle más élő lény alig 
fordul meg, szokta megvetni családi ágyát. A farkas
orditó tudja már azt; az alkonyat óráikan kikeres egy 
alkalmas pontot, rendszerint valami magaslatot, a hon
nan jobban lát s messzebről hallja a hangot. Ott az
után nagy csöndben megül és várja az éjfélt.
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4 ERDÉSZETI UJSAO.

— fővárosi stílusban, szellemesen - -  — h-' Szegény 
»vjdék«, mennyire el vagy te maradva e téreti is! . . .

Mert vájjon mit hozhat egy vidéki puskaporpusz- 
titónak a krampusz?!

Mit ? Hát legfeljebb rém nagy pipát még rém 
negyobb dohányzacskóval, azt is üresen! . . . .

Ámde hogy néz ki egy fővárosi Nimród kará
csonyfa! — Ide jertek költészetet s romantikát tanulni!

íme egy példa . . . fiatal párról van szó. A me
nyecske »ujdonsült«, édes. Rajong a férjéért . . .  A 
férj selyemgyerek és bősz nimród — éjjel és nappal, 
szóval mindenkép méltó a friss asszonyka rajongására. 
De kap is szép karácsonyfát!

»Ah!« — mondaná az a bizonyos ezredorvns,
— midőn felgyúlnak a felséges karácsonyfa színes 
lángjai . . .

Óriási fa ez különben, de még óriásibb a disz, 
melyben ragyog. A gyertyácskák százai világítják meg 
a lombok zugolyait, melyekben remek porczelán őzi
kék, dámvadak s szarvas és szarvatlan szarvasok fülel
nek — élethű repülő pozitúrában fel aggatva, — mig 
lent, a jól utánzóit talajon, a föld porához kötött szár
nyasvilág díszpéldányai tekintgetnek fel a lég vadjaira, 
s ekközben valószínűleg hallgatva a karácsonyfa tetején 
nászdalokat csicsergő e r de i  s z a l o n k a  remek énekét 
(mint egy »szaklapban« megírva vagyon . . . ) . . .

Ah, a biológiai összeállítások tényleg gyönyörűek! 
Mily erélylyel kalapálja például a s á r s z a l o n k a  a ka
rácsonyfa oldalát, mig alant a h a r k á l y  giliszták után 
fúr! . . .

Mennyi természetesség!
A faoduból ü r g e  tekintget ki (Dr. Lendl gyönyö

rű müve), mig a karmantyúból, mely »kotorék«-nak 
van zseniálisan átalakítva: a f a n y  es t  révedező tekin
tete sugárzik elő . . .

A falra vadászos »kakukkoló« óra van függesztve, 
mely minden órát a kakuknak megfelelőieg: ku k o 

ri k o l á s s a l  jelez, azonfelül pedig üt de nem ^nem
zetközi« stílusban . . .

Remek festmények is observálhatók. Az édes 
asszonyka sajátkezű piktúrái ezek — bőgő farkaso
kat és vonyitó szarvasokat ábrázolva, míg egy regényes 
felfogású vászonon a »setét és sajtszagú« éjjeli han
gulat van megörökítve — sneffuró baglyok- és ba- 
golyfejü sneffekkel melyek denevérekre vadásznak.— 
Vérszomjas sasok is vannak s ezek élethüsége oly 
nagy, hogy szinte hallható agyaraik csattogása, melyek
kel az édes kis kezek ellátták őket (t. i. az agyarakkal).

Különlegességekben sincs hiány. Itt vannak pél
dául a remek hangú fütyölők az eddig ismert leg
magasabb »C«-re, s a legmélyebb »g«-hangra stimelve, 
melyek felette szép sikoltó énekhangokat adnak — a 
la Fedák Sári . . . Aztán van még bonbonokat lövöl
döző isméltő pisztoly divatos »foIytaczél«-csővel, — 
továbbá egy legújabb szerkezetű puska hanggal, mely
nek »kakasai« felhúzáskor kukorékolnak!

Az elegáns vadászöltözékek egész raktárt képez
nek a karácsonyfa alatt, melyek szemlélete egészen ki
fárasztja a fantáziát s a képzelhetienség homályába 
téveszt . . ., kivált a túlszép v a d á s z b o a  (uj vív
mánya a vadászdivatnak), állítólag jegesmedve, tényleg 
azonban hófehér pusztai komondor gyapjával készítve 
a végén aranyszálakon csüngő vadkanagyarakkal (a 
kedves menyecske ízlésében tartva). Ehhez járul egy 
pár szép sarkantyús csizma — diszvadászatokhoz s 
esetleg főispáni instellácziók alkalmára szánva — s 
végül a ruházati készség kiegészítéséül egy felette ér
dekes szerkezetű k a r m a n t y ü  is, hármas, t. i. »kar« 
»man« és »tyú« osztállyal, angolos izlésban.

Van az asztal alatt is valami: egy remek h ű t ő -  
k é s z ü l é k ,  melybe az ujmódi puskaporral töltött 
ajándék patronok vannak j é g r e  h e l y e z v e ,  nehogy 
elsüljenek, mert tudvalevőleg a puskapor gyúlékony 
jószág . . . stb. stb.

Az erdőségekben is a kísértetek órája az éjjel. 
Olyantájt tér vissza a vén farkas a legújabb zsákmány
nyal. A farkasorditónak meg kell azt előznie a maga 
munkájával.

Holdvilág úszik az égen, úgy tetszik mintha épp
oly kihalt és merev volna minden idelent is, mint a 
milyennek a halványfényü égitest ábrázatát látjuk. Pedig 
az erdő ilyenkor van leginkább ébren. Csak a lárma 
nagyobb nappal; a madárdal, a s z a j k ó ,  mega r i g ó  
rikkantása. Ezek éjszaka pihennek. Hanem akkor 
kezdődik a négylábúak társadalmának a mozgalma, 
kivált a ragadozóké.

A farkasfészek környékén fülelve várnak a köly
kök; el-elbarangolnak egy kicsit, moszatolnak a cser
levél közt, hátha akad egy b o g á r ,  vagy egy ügyetlen 
e g é r k e ?  Juhhé micsoda öröm az! micsoda játék! 
— De azért ott a füle mindnek a levegőben, egyre 
hegyezi, szimatol és izgatottan kapodja a fejét a leg
kisebb neszre is.

Egyszer csak megriad és összefut valamennyi,

mintha kergetnék; figyelnek, de gyors mozdulatuk, 
reszketésük, nem a félelem jele, hanem az örömé. A 
messzeségből, valahonnan a harmadik völgyből mély
séges bugás hangja verődik át hozzájok. Az ott a 
vén ta r  ka s ;  közeledik, hozza a vacsorát, a finom 
pecsenyét.

Megismerik a kölykek rögtön s felelnek rá mohón 
sivalkodva Éktelenül sivit tombol valamennyi ördög
fiókok fagótozása, klarinetozása lehetne csak ilyen 
hangzavar. Mintha hívnák az öreget: »Gyere már 
ja j-ja j! Hisz olyan nagyon éhesek vagyunk!«

A farkasorditónak ezt kell megelőzni; rá kell 
szedni a kölykeket nagy művészettel, mert ha egyszer 
a vén f a r k a s  ordított, akkor nincs olyan emberi torok, 
a mely a f a r k a s k ö l y k e k  éles hallását félrevezet
hetné. Mikor tehát közeledik az idő, a melyben a 
kölykek az öreget várják, a farkasorditó föláll a domb
tetőre s lassú ümmögéssel kezdi utánozni a farkas- 
orditást. Ez a közel környéknek szól, azután ha nincs 
semmi válasz nehány percznyi szünet következik. A
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Szóval a szeretet gondja kiterjed mindenre —

ERDÉSZETI ÚJSÁG.

-1-  egy édes elismerő' csók reményében, mely bizo
nyára nem is marad el ennyi lekötelező figyelem lát
tára, a zseniális asszonykának . . .

A karácsonyfu aktuális gyönyörűségét megelő
zőleg, igen kedvesek azok a napok is a vadászvilágra 
nézve, melyek a karácsonyhetét alkotják, mert ugyanis 
ekkor fólynak le a híres és hírhedt karácsonyheti nagy 
vadlövészetek — respektive »vadászatok«, melye
ken még a quázi Stüssik is részt szoktak venni, mert 
ha nem is lőnek, de legalább kapnak (üsse patvar, 
ha pénzért is) egy-két derék nyulacskát zsákmányul, 
miért aztán a kis asszonykák oly csókossak, de sőt 
még a mord bajuszos némberek is —- kik máskülön
ben nagyon harapós kedvűek szoktak lenni: szelidebb 
húrokat pengetnek férjuramékkal szemben. Alig is 
várják a vadászatra invitáló kártyákat, a táviratok jö- 
vését . . .  és ha »jönnek, nagy készülődések történnek, 
úgy hogy az egész ház felfordúl néha. Előkerülnek 
a bundák s nagy entomológiai purifikációknak lesznek 
alávetve; a halinákból az egérfészkek kiküszöböltetnek; 
melegítő korsók előszedetnek s a háti-zsákokba részint 
szóda bikarbóna, részint pedig »purgó« és Hoffmann 
cseppek lesznek titkos zugolyokba elhelyezve, mert a 
vadászat sok eséllyel jár; kint pedig nincs doktor, ha 
pedig van, az is a karcsú pogányistennő szerelmének 
hódol s nem »kezel«.

Mindez azonban csák »e!emi« része a dolognak, 
a többi csak ezután jön: a sütésfőzések munkálata s 
a kész komedencziák elpakolása, a mi nem csekély 
feladat, mert nagyon nehéz mindennek a maga helyét 
megtalálni s éppen nem czélszerü alkalmatossági szem
pontból például, ha a K r é d 1 i szolgálóleány e c z e 11 ő 1 
c s ö p ö g ő  ugorkákat s paprikahüvelyeket csomagol 
a patók közé, — vagy ha tévedésből az öreg 
nagyságos asszony burnotjával »paprikázza« be a

finom füstölt szalonnát, melytől nem csak hogy a va
dászúr, hanem valószínűleg maga a szalonna is prüsz
kölni fog majd. De ily kicsiségekkel ki törődnék! Ha. 
nem annál inkább törődni kell a p u s k á v a l ,  hogy a 
funkcziót meg ne tagadj S, mert igen kényes szerszám • 
épp azzért kinyitása, töltése, becsukása — mind-mindj 
szigorúan előírás szerint és czados ütemben kell, 
hogy történjék, mely műveletek cselekvésekor azonban, 
nem szabad, hogy a fegyver kezelője v í z i l ó r a  gon
doljon, különben a fegyver szerkezet rögtön felmond
ja a szolgálatot.

Végre elérkezik a várvavárt nap a kivonulásra. 
Már hajnali 4 óra tájban rettentő és szakadatlan ko
csizörgésre ébred fel a főváros öldöklési vágyakat nem 
tápláló, sólidabb gerjedelmü polgársága és általános 
lesz az elképedés és döbbenet.

Talán a »nemzetközíek!« — avagy főispáni in- 
stalláczió vagy egyéb revolutió ?! — töprenkednek 
magukban az emberek . . .

Ah dehogy! Csak felvonulás történik az induló 
házakhoz — vadászatok okából.

A sok fiaker és konflis alig győzi a nyakig fegy
ver és hátzsák alakokat szállítani s a várótermekben 
szokatlan mozgalom képe tárul a bűnben nem részes 
szemlélő elé s a gyengébb idégzetüek rögtön ki is 
vonulnak onnan, mert némely urak felette feszélyező 
czéizási kísérleteket cselekesznek s ujmódi fegyverük, 
gépezetét próbálgatják, mik nagy cserregéseket, berre
géseket és csikorgásokat köveinek el. — Más urak 
sípolnak izgatottságukban, sőt egyesek káromkodnak 
mert odahoza — valószínűleg a nagy sietség folytán 
— a vörös bort a légpárnába, s a melegítő vizet pe
dig — viceversa: a pinczetokba helyezi el a szórako
zott szobaleány . . .  No ennek lesz »nemulass« — 
ha nyúl nem lesz! . . .

Különben a közhangulat vidámnak mondható és 
fesztelen, mert Diana lovagjai közt eltűnik minden

második kísérletet már teljes hanggal teszi meg a far- ; 
kasorditó. A mély és halk ümmögés fokozatosan 
emelkedik és erősödik s a hosszú, vontatott nagytü- 
dejü orditás megint leszáll végül, mint egy megeresz
kedett húrnak a hangja.

Ha farkasfészek van a hang határában s ha jól 
ordított a kém, akkor a kölykek válasza ritkán marad 
el. Abból azután tudja az ember, hogy hol van a 
büntanya s az orgazda-területet rendszeres vadászaton 
s jó vadásztársasággal úgy körülveheti, hogy a szürke 
hóhérok alig kerülnek ki lövés nélkül, a mikor csak 
a puskásoktól függ, hogy beszámoljanak a farkasbő
rökkel.

*

A sz.—falviak sírva jöttek hozzánk, hogy az isten 
szerelméért lövöldözzük már meg a f a r k a s o k a t .  
Sz. Gyula erdészsegéd vállalkozott a kiorditásra, velünk 
jött az erdőbe az öreg bíró is.

Jól lement már a nap, mire helyben voltunk.
Három jókora domb egymásután, mindegyiknek

: a tetejére jutott egy figyelő; középütt maradt Sz. Gyula 
a mester, jobbról-balról mi ketten: a bíró meg én. A 
dombok közt gyönyörű mély völgyek.

Csendes órái következtek a várakozásnak.
Vadászember velem érez, ha mondom, hogy nem 

lehet azt az érzést lefesteni, a mi ilyenkor az emberen 
elhatalmasodik.

A nagy csend kényszerűsége szinte megkövesít; 
nem hogy mozdulni, de Iélekzetet venni is alig merünk; 
csak hallgatózunk, lessük az erdő hangjait s élvezzük 
a fák sóhajtását. A lomb közt megzörren az éjjeli 
bogár, egy kis e g é r  szökik a cserlevelen, nagy ritkán 
szól valami éjjeli madár.

Attól fogva, hogy lépteink elhangzottak s hogy 
az utolsó neszt csináltuk ülőhelyünk elkészítésével, jó 
két óra telt el. Éppen elég arra, hogy az esetleg 
hallgatózó vadak gyanúja végkép eloszoljék. Most 
már csak a szimat lehetne veszedelmes. A vadállat 
orra végtelenül finom, csak egy parányi lendülése a 
szélnek s el vagyunk árulva.
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6 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

rangkülönbség — épp úgy, mini ahogy a kártyaasztal 
nem ismer ilyet.

Végre minden irányba vonatoknak indulása tör
ténik s mire kivirrad, a puskás sereg már a tetthelyen 
van . . .  és nagy lészen a durrogatás nyulak lövésre 
okából és sok körbe sörét repitíetik világgá.

Ennek okából a mezei lak és villák ablakai már 
jó eleve elsó'rendü téglákkal s matráczokkal lesznek 
berakva s a közlekedés felette »ovatosan, többnyire 
futvást történik, mig a kutyák, macskák, és gyerekek 
belebbeztetnek. De a kakasos és kakastalan lövőszer- 
számok pukkantásai a zárt helyiségekbe is behatolnak, 
mitől a csecsemők igen nyugtalanok lesznek és a te
henek nagyon rúgnak, miért is sok milimári feldől a 
fejőköcsöggel, mely tényből folyólag némely helyen a 
kár nagy s akcióra serkentve a szertelen indulatot, a 
sváb dihében a feleségét kezdi gyomrozni, ámbár va
sárnap lévén, munkaszünetre volna köteles.

De estére kelvén az idő, a háborúság több te
kintetben szerencsés befejezést nyer és fegyveres ala
kok kezdenek kibotakozni a puskaporfelhők közül, 
mit a dombhátakra kiállított figuránsok már idejeko
rán jeleznek óvatos miheztartás végett . . .

Különben igen vígan vannak a tegezes istennő 
lovagjai s négyes sorokban 75 cm. hosszú lépésekkel 
közelitenrk, miközben némelyek kék-vokkot és egyéb 
újabb tánczokat négykézre lejtenek. — De érdekes 
hangzatok is hallatszanak, amennyiben többen madár- 
szóllásokat fütyölnek, avagy a kakukkolást próbálgat
ják, a mi felette vadászias és szép.

Ám némi lehangoltság következik hirtelen, mint
hogy lesben állt apró finánczok bújnak elő a nyulak 
és más meglőtt testeknek elvámolása okából, mely 
tény némelyeknél a kedvet némileg lohasztja. De csak
hamar felhangzik ismét a dal:

»Van e vígabb élet 
A vadászéletnél ?
Ki boldogabb mint a vadász ?« . . .

A vig vadastyánok után a vadas társzekerek ha
ladnak hosszú sorban, összesen egy darab, némely 
nyulak és szárnyas individuumok hulláival könnyedén 
terhelve, melyek közt azon négy pulykák is foglaltat
nak, melyek túzokok helyett lövettek meg.

Azonban némely nyulak mintha feltámadási haj
lamot árulnának el, miért is nehány bunkósbotos strázsa 
lesz kirendelve, a menekülések meggátlása végett, kik 
nemis kímélik a fültövön való püfölések ténykedését 
s ennek köszönhető, hogy csak kevés madár repül 
el a kocsiról, ámbátor néhány nyúl a kocsis alól ki
ugrik s eredménytelen kergetéseket von maga után.

Különben a visszavonulás szép, és érdekes, noha 
nyögések is hallhatók, a mi a titokzatos romantikát 
csak növeli s némileg a mandzsuriai harczterek bor
zalmait idézik a kószáló emlékezetbe, Pedig tulajdon- 
képen nincs itt semmi tragikusabb motívum — elte
kintve attól, hogy egy-két hajtónak a fülén sok göm
bölyű kis lyuk observátható és találkoznak hiányos 
fogsorok is . . . Mindez azonban nagyobb kedély- 
telenséget nem von maga után s a definicziók kiczi- 
frázott motívumai az ismertebb szenteken túl nem ter
jednek, sőt egyrészt némi derültségnek lészen okozó
ja amaz őszinte kinyilatkoztatás némelyik részéről, 
hogy a »zenyim zórod is jól kaptad« —• ők tudják, 
hogy mit, talán azt a vadonatúj szép tízest, mit Szva- 
topluk ivadéka kéjjel ropogtat ujjai között . . .

. . . Néhány sánta vizsla zárja be a menetet, 
melyek megmagyarázhatlan ordításokat rögtönöznek, 
ha némely pajkos hajtó czélzási kísérleteket mutogat 
nekik . . .

Esteledik ekközben; a hold telepofával bámul 
alá az elcsendesült határra s mosolyogva szemléli a 
fegyveres hadaknak elvonulását. Bizonyosan tetszik 
neki a sok szép sárga kamásli, meg az ujmódi Smollen- 
Töni-féle vadászkalapok herkentyüs tolldiszének ünne- 
pies hangulata, mely a vasárnaphoz annyira illik,

Előttem egy ő z b a k  váltott át a nyíláson, alig 
volt tőlem húsz lépésnyire; elkezdett legelni a tisztás 
szélén: egyszerre megfordult mint a villám, dobbant a 
két első lábával s fejét magasra emelve hallatja vész- 
kiállitását. A következő perczben egy kétöles szökés
sel bent volt a sűrűben; nemsokára a völgyből riado- 
zott a hangja. Óvatosan fordítottam oldalt a fejemet; 
abbau az irányban, a merre az őz a veszélyt jelezte, 
egy fehérhasu nagy r ó k a  dugta ki az elejét a bokrok 
közül. Oly vigyázva jött, hogy — amúgy is az őzze l  
lévén elfoglalva nem is hallottam a mozgást. A vörös 
hunczut szimatot kapott, észrevett s lassan behúzta 
magát a gazba. Egy levél se zörrent meg utána. 
Nem tudom ellent bírok e állni a kisértésnek, hogy 
oda ne dörrentsek, ha nyomban el nem térül megint 
a figyelmem.

A túlsó dombtetőről mély dünnyögés rezgeti át 
hozzám. Sz. Gyula elkezdte kiorditani a f a r k a s t .

Az első mélabus akkordra nem volt semmi válasz. 
Inkább még a sűrűségben pergő lappantyú is megijedt, 
elhallgatott. Csak a szökő őzbak riadozott mindig 
távolabbról.

Felséges kép volt ez az erdő a holdvilágban.

Msssze látszott a túlsó dömbtető. de a tiszta vjlágos 
éjben azért kivettem a Sz Gyula alakját rajta. Éppen 
újra kezdte a farkasbolonditást. Kieresztette a hangját 
egészen, hogy csak úgy zengett belé az erdő, szinte 
megdobbant rá szivem. Ezt a hangot az éj csend
jében egy félmértföldnyire is hallani kellett minden 
elő lények. S alig hangzott el a megreszketett mély 
dörmögés: onnan a hol a bíró állott, a harmadik domb 
tájékáról felhangzik egyszerre valami, a mit egyikünk 
sem remélt. Egy erős farkas-orditás, egy valóságos 
vén f a r k a s n a k  a haragos, féltékeny orditása. Még 
sokkal szebb, sokkal igazibb farkashang., mint a Sz. 
Gyuláé: rögtön észre lehetett venni a nagy különbséget.

Kölyköknek ugyan nyomuk sem volt, de mit 
törődtem azzal?

Gyönyörűbb eredményt ennél képzelni sem tud
tam, Egy vén farkas a mely felel a hívásra!! — Még 
rá sem értem, hogy magamhoz térjek meglepetésem
ből, megint megszólalt messziről a felséges erős farkas
torok. Most már valamivel mintha közelebb lett volna, 
úgy látszott, hogy felfelé vette útját a dombra. Gon
doltam, hogy most már úgy sem rontok el semmit, 
felugrottam hát s lelkendezve siettem át a völgyön
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Ám az alakok tünedeznek az esti ködben, végre 
elnyeli őket a sötétség, csak a vig dallamokat kap
kodja vissza a szellő messziről:

Van-e vigabb élet 
A vadászéletnél ?
Ki boldogabb, mint a vadász ?« . . .

Lakatos Károly.

Ezt a rovatunkat lapunk uj évfolyamában mél
tóbban meg sem nyithatnánk, mint Lakatos Károly 
urnák, legkitűnőbb vadászati szakírónknak üdvözlésével.

Valahányszor egy-egy uj müve jelenik meg, va
dászati szakirodalmunknak ez mindig örvendetes ese
ménye, minden sorából, a mit ir, kitetszik a szakava- 
tottság és rátermettség. Csodálatos az ő tudása és 
az a nagy munkaerő, melylyeí azt az életbe átvive 
közkincscsé teszi. Nincs a vadászatnak az az ága, a 
melyet munkáiba fel nem ölelne s nincs az a kétes 
kérdés, a melyet a legnagyobb szaktudással meg nem 
oldana.

Előző számos szakmunkája után most ismét olyan 
müvei gyarapítja a még csecsemő korát élő vadászati 
szakirodalmunkat és szaporítja saját babérait, mely a 
magyar vadászt az előtte eddig úgyszólván ismeretlen 
világba ragadja s hivatva van hézagos tudását gyara
pítani. Értjük ez alatt »Az agancs és szarv a vadászat 
kultuszában  cimü müvet, a melyre vonatkozó előfi
zetési felhívást lapunk más helyén találja a tisztelt olvasó.

Erre a műre már most, előlegezett bizolommal 
hívjuk fel lapunk tisztelt olvasóinak figyelmét s tesszük 
ezt abban a biztos tudatban, hogy annak megszerzésé
vel a nyereség a megrendelő részén lesz s az áltaia 
nyújtott tanulság és élvezet hálára fogja kötelezni a 
szerző iránt.

Itt egyébként csak úgy mellékesen megjegyezzük 
még azt is, hogy Lakatos Károly urban erdőőőreink 
és vadászaink igaz barátjukat tisztelhetik, ki tudomá-

Sz Gyulához, a ki maga is rzgatottan bámult a másik 
domb felé. Ott harmadszor is felhangzott a ván far
kas mélységes ümmögése s aztán kieresztette a hangját, 
hogy csak úgy harsogott tőle az erdő.

Nem értettük a dolgot. El nem tudtuk képzelni, 
hogy mi a kő ütött ebbe a vadállatba. A helyzet 
furcsaságát még növelte, hogy az öreg bíró is meg
érkezett hozzánk csakhamar, fújt és szuszogott sze
gény, egy kicsit testes lévén. Éppen ő felé tartott a 
fenevad, az öreg megijedt, hogy valami cárt talál tenni 
benne.

S a mint legjavában meresvtenők a szemünket 
egymásra, keresve a rejtély kulcsát, egszerre megint 
elorditja magát a f a r k a s ,  éppen a dombtetőn, a 
honnan a biró hozzánk szaladt.

Odakapjuk mind a fejünket, hát uram fia! Egy 
emberforma áll ott, egy kis zömök figura, a fényes 
holdvilág szégen lerajzolta egész alakját a mögötte 
látszó ürességbe.

Felkapta fejét s megint rákezdte az ümmögést s 
üvöltást. Nincs az a vén f a r k a s ,  a melyik szebben 
csinálta volna.

A Tógyerka volt.

sunk szerint illetékes heiyen most is helyzetük javításán 
fáradozik s legközelebb erre irányuló nézeteit szak
lapjainkban is kifejteni fogju. A hála legkisebb jele 
iesz tehát az, ha jóindulatát az erdészeti és vadászati 
személyzet is müveinek pártolásával viszonozni fogja.

Hasznos tudnivalók.

A jó fának felismertető jelei. Általánosan 
ismeretes, hogy a fának minősége egy és agyanazon 
fanemnél is mennyire változó. A szálfának hegyes 
vége, de az ágak is sokkal silányabb anyagot szolgál
tatnak mint maga a törzs. A szijács rosszabb mint a 
geszt, de befolyással vannak a minőségre a termőhelyi 
és ezzel kapcsolatosan a növekvési viszonyok is.

Ha módunkban van válogatni ugyanazon fanemek 
egyedei között, akkor főként köverkezőkre ügyeljünk;

1. A keskeny évgyűrűvel biró fa lassabban nőtt, 
mint a széles évgyüriijü s igy több kémény úgyne
vezett téli fát tartalmaz, minélfogva tartósabb a széles 
évgyürüjü fánál.

2. Idősebb fatörzsek fája rendszerint tartósabb, 
mert keményebb, szilárdabb, nem vetemedik és nem 
aszik annyira össze mint a fiatal egyedeké.

3. Haszonfának, müfának azok a tölgyfák  legal- 
kalmasábbak, melyek 70—100 cm. átmérővel bírnak. 
Ennél idésebb fák elvesztik keménységüket, a fiata
labbak szivósabbak ugyan, de nem állanak olyan jól 
el és pácolás folytán foltosak lesznek.

4. Fenyöféléknél különösen a keskeny évgyüríis 
fáknak adjunk előnyt s azonfelül azt válasszuk, mely
nek lehető kevés a gyantatartalma. A sok gyantával 
biró fából készült ablakok, ajtók, különösen fütött helyi
ségekben, gyantát izzadnak, miáltal az olajos festékes 
mázolás tönkre megy. A nagyon szurkos fát nehezen 
lehet gyalulni, enyvezni. Áz erdei- és feketefenyőt 
könnyen meglepi a szú, azért a jegenye- és lúczfenyő 
jobb épületfát adnak.

5. Tartósabbsk azok a padlódeszkák, melyek a 
fának belsejéből és nem a széléből készültek, mert 
azokban több a geszt.

ó. Egyenes növésű törzsek fája tartósabb a görbe 
fákénál, egyenletes (centrikus) növésű évgyűrűvel biró 
fák jobb anyagot adnak az excentrikusán nőtteknél.

7. A télen döntött fát nem bántják annyira a szú- 
félék, nem lepi el oly mértékben a penészgomba s 
ezért tartósabb a nyáron döntött törzseknél. Ha két
ségünk van a döntés ideje felől, jódoldattal megtud
hatjuk, hogy téli vagy nyári döntéssel van-e dolgunk. 
Ha egy db keresztmetszetű fára jódoldatot öntünk és 
a bélsugarak sötétszinüvé válnak, akkor a fát télen 
döntötték. A nyáron döntött fa jódoldaital kezelve 
egyforma világossárgas zinüvé lesz, a bélsugarak gyak
ran még világosabb szint mutatnak, mint a fának 
egyéb részei. (M. E.)

H Í R E K .

Erdészeti altisztek mulatsága. A következő 
meghívást vettük: Meghívó. A diósgyőri kincstári 
uradalom kerületében alkalmazott erdészeti altisztek
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1906. évi január hó 14-én, a Győr melletti Mexiko- 
vendeglőben, a »sóvári m. kir. erdőhivatal kerületi er
dészeti altiszti személyzetet segélyző egyesület* javára 
világpostával egybekötött zártkörű tánczmulatságot 
rendeznek, melyre t. címet és b. családját tisztelettel meg
hívja a rendezőség. A mulatság kezdete este 7 órakor. 
Belépő dij: személyj.egy 2 K,, családjegy 4 K. A zenét 
Berki Andor szolgáltatja. Ételről és italról Altmann 
Jakab vendéglős gondoskodik. E meghívó másra át 
nem ruházható és kívánatra a pénztárnál előmutatandó. 
Felülfizetésekei a jótékony célra köszönettel fogad a 
mulatság rendezősége.

Szökött katona. Az izai rendőrség elfogta 
Kovács András kassai katonaszökevényt, a ki napokon 
át rettegésben tartotta a vidéket. Kovács András 
ugyanis több helyen lopott, betört, sőt rablógyilkos
ságot is követett el. A szökött katonát átadták a 
szatmári honvédparancsnokságnak.

Ötmilliós lopás egy dohánygyárban. Lem- 
bergben a dohánagyárban a minap óriási dohány és 
dohánypapirlopásnak jöttek a nyomára. A gyárból a 
tolvajok már évek hosszú sora óta titokban elvitték a 
legfinomabb dohányt, a városban levő orgazdáknál 
elrejtették és egy idő múlva eladták. A lopást dohány
gyári munkások követték el a gyár több felügyelőjé
vel egyetértve. A lopással negyven embert gyanúsí
tanak, akik közül nyolcat már letartóztattak. Két fel
ügyelőt a rendőrségre vittek. A kincstár kára meg
haladja az ötmillió koronát.

Megfagyott asszony a vonat alatt. A be
lényesi hegyeken Sonkolyos és Fen.es községek közt 
Igás Todor földmives felesége ütközben elbágyadt a 
hidegtől s elbukott — éppen a vasúti sínek közt. Ott 
aztán megfagyott s mikor már csonttá dermedt, keresz
tül robogott rajta a vonat. Testét derékban ketté szelve 
vették ki a kerekek alól.

A csodatevő orvos. Francziaországban, mint 
Párisból írják nemrég egy csodatevő orvos lépett föl, 
a kinek hívei egyre szaporodnak. A csodaorvos neve 
Saltzman s Finistére departement Huelgoat nevű falu
jában lakik. Azt beszélik már eddig vagy kétszáz be
teget gyógyított meg egyszerű kézrátevéssel. Különö
sen nagy föltünést keltett, a mikor meggyógyított egy 
bányászt, a ki bányarobbanás következtében elvesztette 
szemevilágát. Saltzmann a munkás szemére tette kezét 
s az illető rögtön látott ismét. A legérdekesebb a do
logban, hogy Saltzmann a pénzt, a melyet csodás 
gyógyításaiért gazdagoktól kap, elosztja a szegények 
között. Saltzmann, a ki különben jómódú embernek 
látszik, rendesen Párisban él, a hol a Magenta-bule- 
vürdon van elegánsan berendezett lakása.

Egy család pusztulása. Frankfurtból jelentik: 
Borzasztó családi dráma történt az itteni városerdőben. 
A rendőrség a városerdőnek egy félreeső részében 
négy holttestet talált; az egyik holttest mellett egy 
névjegy volt, a melyen ez állt: Wendband György 
és családja Frankfurtban, Urunk, bocsásd meg bennün
ket ! Legeiül feküdt a negyvenkét éves anya s ezután 
sorban következtek tizennyolc éves leánya, tizenhét 
éves fia és a negyvenöt éves apa. Az utóbbi mellett 
feküdt egy revolver, a melyből négy golyó hiányzott. 
Wendband vasúti titkár volt Darmstadtban; valami 
fegyelmi vétség miatt vizsgálatot indítottak ellene s 
úgy látszik, ez volt a család rémes tettének oka.

Halálos orvosság. Szilágysomlyóról írják; Ba
logh János kádársegédnek gyomorbaja volt s elment 
orvosságért Kálmán Ignác dr. orvoshoz. Az orvos

ópium-csöppeket rendelt neki azzal az utasítással, hogy 
két óránkint vegyen be tiz cseppet. Balogh Márton 
az orvosságot megcsináltatta aztán visszatárt a műhely
be. Ott gazdájának meg is mondta, hogy kapott or
vosságot és abból minden 2 érában 10 cseppet kell 
bevennie- Pár perc múlva a beteg elküldte az inast 
kanáléri. Alig ért azonban a fiú a műhely ajtajáig, 
Balog már megitta az orvosságnak felét.

— Nem iszom, mondotta kanálból, vagy meg
esz az ördög, vagy meggyógyulok tőle.

Nehány perc múlva aztán elaludt. Rögtön or
vosért küldtek, de Kálmán dr. már semmiféle élesztő
szerrel nem tudta a szerencsétlent életre kellteni. Más- 
uap reggel Balogh meghalt. Felesége és nagyszámú 
családja siratja.

Vizbefult korcsolyázók. Drezda közelében, 
Steinkleisban egy folyócskán sok gyerek korcsolyá
zott. A jég beszakadt alattuk és valamennyien a vízbe 
estek. Hat fiú, legnagyobbrészt 8—10 évesek, a jég 
alá kerültek és odavesztek.

Szerkesztői üzenetek.
Lelovits József urnák Duna-Ujfalu. Bizon szomorú 

dolog, hogy a válságos idők Önt is sújtják és be kell vonulnia, 
reméljük azonban, hogy katonáskodása nem fog soká tartani. 
A Miklós Károly és Vaszek András dobsinai kartársaknak álta
lunk küldött üdvözletét itt átadjuk. Vadas László urnák. 
Fenyőerdő. Szives tudakozódására azonnal kimerítő levélben 
válaszoltunk. V. E. Balázsfalva. Külön levelező lapon is meg
írtuk, hogy a kérdéses pályázat kincstári erdőhatóság által lett 
kibocsátva. Jörös Jenő urnák. Kassa. A kivánt lapot a mai
hoz csatoltuk s ezéri semmmiféle pótfizetés nem jár. Üdvözlet! 
Stagl György urnák. Homok. Szives ígéretét köszönettel 
tudomásul vettük. Papp P éter urnák. Verbóka. Meggondol
juk a dolgot s talán újból életbe léptetjük a Nagyvilágból cimü 
rovatot, esetleg más cim alatt. Ratimonszky Gábor urnák. 
Molnos. Az egyenruha és oldalfegyver kérdését a többivel együtt 
napirendre vesszük s reméljük, hogy mint sok mást, ezt is si
kerülni fog kiküzdeni. Csak kitartás !

A kiadóhivatal postája.
Horváth József urnák. N. Runk. A 8 koronát köszö

nettel vettük. Előfizetése március hó végéig rendben van. 
Dragomir Pompéjus urnák. Remec. Köszönet a buzgólkodás- 
ért. Az illető kartárs ur részére a lap megy. Babics Endre  
urnák. Kővár-Hosszufalu. A julius hó 8-án küldött 4 korona 
beérkezett, de feljegyzéseink szerint ezzel csak április hó végéig 
volt az előfizetési dij törlesztve. Esetleg talán valamely előző 
küldeménye tévedettel, szíveskedjék tehát értesíteni, hogy meg
előzőleg mikor küldött be és mennyi előfizetést. Buváry 
Ferenc urnák. Felka. A közlött címekre mutatványszámokat 
küldtünk. Müller József urnák. Bácsfalu. Kész a bocsánat! 
Kelemen István urnák. A. Lendva. A múlt év végéig szóló 
2 K vételét nyugtázzuk.

Pályázati hirdetmény!
A kovácsvágás!' közbirtokosságnál megüresedett 

és 500 kor. fizetés, 100 kor. lakpénz, 4 kor: irodai 
átalány 24 ürméter tűzifa és 4 drb. szarvasmarhára erdei 
legelő élvezetével ellátott erdőőri állomás betöltendő.

Felhivatnak a pályázni kívánók hogy erdőőri- 
szakvizsgai, szolgálati, erkölcsi és orvosi bizonyítvá
nyaikkal fészereit kérvényeiket, hozzám 1906 január 
20-ig annális inkább benyújtsák, mert később érkező 
kérvények figyelembe nem vétetnek.

K o v á c s v á g á s  1905 december 22.
• (Up: Pálháza. Abauj m.) „  , ,  , ,Bodnár János,

1—2 közb. elnök.

Nyomatott Stegmaun 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. j
Fél é v r e ......................................... 4 „
Negyed é v r e ...............................2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

1  Megjelenik minden csütörtökön. 1  h asáb os garmond so r vag y annak
§  - ... - H helye 20 fii. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél 

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: S  minden szó után előre beküldendő 4 fii.
S PODHRADSZKY EMIL. 9  Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér-

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Január 11. 2. szám.

»Vadász Lap« folyó évi első számában 
a fenti cim alatt egy cikket közöl, melyet 
örvendetes tartalmánál fogva kedves 

kötelességünknek ismerjük tisztelt olvasóinkkal 
megismertetni.

A vadászati cikkeknek külföldről való be
szerzését ostorozván a bevezetésben, ezekről rá
tér az ugyancsak onnan importált »jágerekre« s 
cikkét a következőkép folytatja:

A sok külföldi cikkek behozatalánál, őszin
tén megvallom, engem léginkább boszant a tirol, 
stájer, cseh meg isten tudja, miféle eredetű import- 
czikk — a >;jáger«. És sajnos, hogy eme ter
mékből különösen főuraink többet a soknál im
portálnak. Pedig legtöbbszer rossz, hasznavehe
tetlen czikket kapnak, mely a szállítási költséget 
sem éri meg.

Ezek a nem előkelő idegen »jáger« urak, a 
köznép előtt gyűlöletesek, kiállhatlanok, mert 
magyarul nem tudnak, a néppel durván bánnak 
s kikölcsönzött vagy bitorolt hatalmukkal vissza
élve nem egyszer tették népszerűtlenné magát a 
gazdát is, kinek sejtelme sem volt arról, hogy 
mi okozta a köznép elhidegülését.

Idegen vér, idegen szokás, idegen gondol
kozás egyhamar nem képes megérteni a mi lelki

világunkat s gyűlölettel fizet akkor, mikor, sze
retni kellene.

Örömünkre szolgál, hogy nemcsak intéző 
köreink, hanem főuraink egyrésze is meggyőző
dött arról, hogy az idegen bár hogyan dédel
gessük is, mindig idegen marad s a hűség, a 
ragaszkodás, az önfeláldozó készség náluk a leg
többször ismeretlen fogalmak maradnak. Ezért 
létesült Magyarországon négy erdőőri szakiskola.

Ezek közül csak egyet ismerek, a vadász
erdei erdőőri szakiskolát s az ott látottak és 
hallottakból akarok egyet-mást elmondani.

A vadász-erdői erdőőri szakiskola egy mo
dern, ízléses egyszerűséggel, praktikus beosztás
sal és felszereléssel ellátott egyemeletes ház, hol 
40 növendék talál otthonra. A házat remek 
park, a parkot erdő veszi körül.

A laikust az erdő nem ragadja el. Egy 
darab nagy fákkal ékeskedik, utánna kis fák van
nak, odábbj'rtás, ültetés, rét. szántó, az összevissza
ság azonban csak látszólagos, a figyelmes vizs
gáló megtalálja benne a rendszert, a tervszerű 
beosztást, az okszerű kezelés törvényét.

A növendékek felvétele a földinivelésügyi 
minisztérium által történik az összes erdőőri szak
iskolák részére s azután szétosztással, kirendelés
sel megkapja inindenik iskola a maga »nyers« 
anyagát. Ez elnevezés nem éppen hízelgő, de 
találó, mert mindenféle faj. mindenféle előisme
rettel képviselve van. Sőt még egyéniségük, ter
mészetük, gondolkozásmódjuk is annyiféle a há
nyán vannak. Ebből bárki is könnyen ítéletet
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alkothat magának arról, hogy minő emberfeletti 
munkát kell végezni annak az iskolának, mely 
ilyen elemekből, egységest, ilyen fogyatékos is
meretekkel bíró egyénekből gondolkodni tudó 
önálló, becsületes, megbízható, engedelmes szak
érőket nevel.

E nagy és nehéz feladatot bámulatos ered- 
r énynyel oldották s oldják meg a vadászerdei 
e dőőri szakiskolában.

Megfigyeltem az eljárást, ellestem a módo
zatot s közlöm azért, hogy a szakértő haszno
sítsa, a laikus pedig gyönyörködjék benne.

A vadászerdőben a felvett tanuló a mint 
jelenkezett, múltját rögtön leveti régi ruháival s 
lesz magyar királyi erdőőr-jelölt.

Sem születés, sem nemzetiség, sem vallás, 
sem tudás, sem tudatlanság megkülönböztetésre 
okot nem szolgáltatnak. A múlt teljesen lezára- 
tik, kezdődik az uj ember nevelése.

Első a bizalom megnyerés, az őszinteség 
és becsületérzés kialakítása.

S ezt oly művészi módon végzi az igazgató 
a tanárokkal együtt, hogy a növendékek rövid 
idő alatt meghódolnak az uj irányzatnak s fő
nöküket édes apjukként tisztelik, szeretik és mint
egy versenyeznek a fölött, hogy melyik nyerje 
meg tetszését.

Ily bevezetés mellett a szakismeretek elsajá
títása játékszámba megy. S mikor látja az a 
növendék, hogy igazgatója s tanárai a talaj mű
velésénél vele dolgoznak, a mag elvetését, a cse
mete gondozását, a fa nevelését nemcsak magya

rázzák, de előtte, vele, folyton dolgozva mutat
ják: akkor nem csoda, ha kedvet kap a munká
hoz s azt minden részleteiben ainbiczióval telje
síti, sőt ég a vágytól, hogy ügyességét, tudását 
önállóságát bebizonyíthassa.

A fölkeltett ainbitió kielégítése, jutalma, a 
növendékek ügyeségének vizsgája minden évben 
tavaszszal történik. Mikor a millió meg millió 
megrendelt csemetéket kiszedik, csomagolják s 
expediálják. Ilyenkor az igazgató meghívja a megye 
és a város érdeklődő közönségét s a növendékek 
a vendégek előtt mutatják be ügyességüket, szak
értelmüket. Az eljárás egyszerű s mégis mint 
képző eszköz megbecsülhetem

A vadászati ismeretek elsajátítása szintén 
ilyen ehhez hasonló módon történik. Első sor
ban minden növendék megtanulja a fegyverrel 
való bánást. Legnagyobb és legfájdalmasabb 
büntetés az, ha a tanuló fegyverétől eltiltatik, a 
mi előfordul akkor, ha vétség történik a bizton
ság ellen. Patron benfeledés, felhúzott kakassal 
vállon vitele a fegyvernek stb.

Ha a tanuló fegyverével megismerkedett, al
katrészeit teljesen ismeri, »patrol«-ba osztják s 
engedélyt kap duvadpusztitásra a kiszabott időben 
s a meghatározott helyen de mindig egy öregebb, 
tapasztaltabb növendék vezetése és felügyelete 
mellet.

A helyismeretek megszerzésére, a vadak 
szokásainak megtanulása után következik a hajtás 
mestsrségének elsajátítása, előbb mint közönsé
ges hajtó, később mint a hajtők vezetője sze-

Karácsony a sziklabarlangban.
(Az Újság után.)

főváros utczáin ismeretes alakká lett egy 
(w y r  zömök termetű ember, a kinek hófehér haja 

van de a mellett egészen fiatalos az arcza. 
Kertész István Jánosnak hívják és egy belvárosi keres- 
kedó'nél könyvvezető'. Úgy hívja mindenki: a fiatal 
öreg. Mert Kertész mindössze harminczegy esztendős, 
daczára, hogy galambó'sz a haja. Az érdekes ember, 
a ki főnöke megbízásából gyakran külföldön is utaz
gat, Bécsben a nyár derekán megösmerkedett egy 
gazdag özvegyasszonynyal, a ki beleszeretett. Kertész 
is jó szemmel nézte a szép asszonyt, a kit aztán szep
temberben el jegyzett, Mindjárt akkor kitűzték az es
küvőt is deczember 14-ikére, a mely napon — úgy

mondja a boldog vőlegény — életének nagy évfor
dulója van. Ezen a napon lesz éppen tiz esztendéje, 
hogy olyan borzalmas eseményeken ment át, a melyek
nek hirtelen megöszülése lett a következménye.

— 1895 deczember 24-ikén — meséli Kertész 
— atyám Kétyen (Abauj-Tornamegye) levő lakásáról, 
harmadmagammal vadászni mentem a közeli erdőség
be, a hol atyámnak, valamint nekem is vadászati jogom 
volt. Velem volt Jónás Mihály kocsisunk és Abádi 
József vinczellérünk. Az erdőben sok volt a szárnyas 
vad, különösen fáczán és túzok, a melyekre abban 
az időben szabad volt vadászni. Az ünnepekre akar
tunk pecsenyét szerezni. Reggeli öt órakor indultunk 
el kocsin a másfélóra távolságban levő vadászterületre. 
Délután három órakor — a mikor már lassan alko
nyodul' kezdett — jól megrakodva zsákmánynyal el
indultak hazafelé. Még ki sem értünk az erdőből, a 
mikor hirtelen hóvihar keletkezett. Egy ideig csak 
nógattuk előre a lovakat, de végül mégis csak meg
rekedtünk egy hegyoldalban. A hóvihar elől mene-
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repel mindenik növendék. Ezek után mint va
dász »kibiczek« lesznek beosztva részben öregebb 
pajtásaikhoz, részben a meghívott vendég vadá
szokhoz s különösen az utóbbiak mellett nem
csak a vadászat titkait tartozik a tanuló ellesni, 
hanem köteles úgy tekinteni a vadászt, mint le
endő urát s az apróbb szolgálatokat elvégezni, 
mit úgy az igazgató mint a tanárok folytor figye
lemmel kisérnek.

A kibiczelést követi az önállósítás. Először 
oldalfelállitással, később rendes beosztással oly- 
formán, hogy tanár, növendék, vendég váltakozva 
sorban állnak. Ez a vadászat koronája s minden 
növendék vágyainak netovábbja.

A vadászat többi formáját, a lest, a cserké- 
szést, pászta-hajtást, körhajtást stb. úgy szintén 
különféle vadak óvását, táplálását sor- és idő
rendben mindannyian megtanulják s végül mint 
rendezők tesznek tanúságot elsajátított ismere
teikről.

Érdekes még czéllövészetük, mely mindig 
ünnepszámban s meghívott vendégek előtt tör
ténik. Álló, futó, repülő czélpontokra történik 
lövés golyóval s a győztesek elismerést, kitün
tetést, dijat kapnak.

A két év elteltével egy záróvizsga tartatik. 
szintén meghívott vendégek és miniszteri meg
bízottak jelenlétében.

Ritka eset. hogy valamelyik tanuló ne felel
jen meg, pedig alaposan kikérdezik őket a taná
rok, az igazgató, a jelenlevő miniszteri kiküldöt-

külve, alkalmas búvóhelyet kerestünk és találtunk is 
egy sziklahasadékban. Barlangszerü hasadék volt ez, 
a hová belépve már találtunk két, illetve három embert. 
Az ugyancsak Kétyről való, velem névrokon Kertész 
István gazdát és annak rokonát Tamássi Józsefet. Mind 
a ketten egy a szikla bejáratánál fekvő emberi alakkal 
foglalkoztak. Ez az alak valami vándorlegény lehetett, 
külseje után Ítélve. Kertész gazda és Tamássi ökrös 
szekereken fát hordtak le az erdó'ből, a mikor hóvihar 
elérte őket, Szekerüket az országúton hagyva, a 
sziklabarlangba futottak. Útközben, az erdő szélén, 
a fenyvesek alatt találták a vándorlegényt a földön. 
Miután hiába próbálták költögetni, magukkal czipelték 
a barlangba, Itt most egyesült erővel folytattuk az 
élesztési kísérleteket, de eredménytelenül. A szeren
csétlen meg volt fagyva. Közben a hóvihar egyre 
tartott, sőt este hatodfél órakor olyannyira erősbödött, 
hogy a szélrohamok már besöpörték menedékhelyünk
re a havat. A halottat a barlang végére helyezve, 
mi öten élő emberek, kövekkel, faágakkal akartuk el

tek; erdőfelögyelők, erdőmesterek, erdészek, és 
sokszor még a vendégek is kereszttűzbe fogják 
a növendékeket, kik nyugodtan, biztosan s bizo
nyos büszkeséggel felelnek meg a várakozások
nak. E vizsga után még egy gyakorlati év 
kimutatása és egy végvizsga szükséges, hogy a 
növendék diplomás erdőőrnek mondhassa magát.

S ha már minden megvan, búcsúzik a nö
vendék, a mi kivétel nélkül minden egyesnél 
meghatottsággal, fájó érzéssel történik.

Egy ízben megkérdeztem egy ilyen búcsúzó 
diplomás erdőőrt, hogy miért szomorkodik, hiszen 
örülnie kellene, hogy elhagyhatja az iskolát s 
önálló lesz. Azt felelte: »Uratn igaza van, de én 
nem tudom mi okozza azt, hogy mint egy kis 
gyermeket a sirási vágy fog el s ha rágondo
lok, dogy én most végkép itt hagyom e helyet, 
oktatóimat s igazgatómat, kit édes apámként 
tisztelek, szeretek, összeszorul a mellem s valami 
fojtogat. Pedig nem vagyok gyermek, 29 éves 
elmúltain s mikor idekerültem, egyenesen a ka
tonaságtól jöttem, mint zupás őrmester. Hanem 
azt elmondhatom, hogy 6 évi katonáskodásom 
alatt annyit nem tanultam, mint itt egy félév 
alatt. Itt tanultam meg azt, hogy s subordináció 
akkor ér valamit, ha nincs háta mögött a kur
tavas. Lássa uram, itt ntncs kikötés, nincs kur
tavas s mégis nagyobb a rend, több a fellebb- 
valók iránti tisztelet, mint a katonaságnál, mert 
itt emberiesen bánnak a növendékekkel s a be
csületérzést, az embert ápolják az emberben. 
Azért fáj itthagyni e helyet, mert tudom, hogy

torlaszolni a barlang bejáratát, de nem mentünk vele 
semmire sem. Látva hiábavaló fáradságunkat, most 
már csak arra szorítkoztunk, hogy a besepert havat a 
faágakkal elkotorjuk a bejárattól. De ez is csak sisy- 
phusi munkának bizonyult. Este nyolcz órakor el 
voltunk zárva a külvilágtól. A hó egészen elfödte a 
barlang száját. Mi pedig térdig álltunk a fagyos hó
ban. Borzasztó kínokat szenvedtünk a hidegtől és 
attól a rossz levegőtől, a mely a szűk barlangba szo
rult. Bár jól hallottuk a vihar pokoli zúgását, a sza
badba még nem tudtunk kijutni. A hóréteg oly sürü 
és vastag volt, hogy minden kísérletünk azon átjutni, 
kudarczot vallott.

Nem volt tehát mi egyebet tenni, mint nyugodtan 
megvárni, mig a vihar elmúlik és aztán újra megkísé
relni a kijutást. Igen ám, de a vihar nem akart se- 
hogysem elülni és a mi a legborzasztóbb volt, a bar
langban egyre kiállhatatlanabb lett a levegő, úgy hogy 
már fuldokolni kezdtünk. Kocsisunknál volt pálinka, 
ebből jutott mindenkinek, hogy felmelegedjen. Csak
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másutt e bánásmódot sehol és soha fel nem ta
lálom^

így beszélt egy végzett növendék nekem 
idegennek. E nyilatkozat egymaga elég lenne 
arra, hogy a vadászerdei szakiskolát minta isko
lának nevezhessük. De mielőtt nyilatkoznánk, 
kérdezzük meg azokat a magánosokat, közsé
geket, érdektestületeket, sőt magát a legmagya- 
rabb főherczegünket József főherczeg ő fenségét, 
kik a vadászerdei erdőőri szakiskola növendékei 
közül tartanak alkalmazásban erdőőri, vadőri, 
vadász stb. minőségben egyéneket s valamennyien 
a legnagyobb dicsérettel s elismeréssel nyilat
koznak arról az iskoláról, mely alkalmazottaikat 
kiképezte.

Ily szép eredmény láttára örülnie kell min
den igaz magyar embernek, főkép azért, mert e 
téren nem szorulunk többé a külföldre. Elisme
réssel és hálával kell adóznunk az intéző körök
nek, hogy a sok jeles szakértő közül a legjele
sebb egyikét választotta ki s állította ez intéz
mény élére: Török Sándor erdőmester személyé
ben, ki egyéniségével, tudásával s emberszerete- 
tével megteremtette úgy az egyesek, mint a köz 
javára az erdőőri szakiskolák követendő rendszerét.

Sok ilyen közügyet szolgáló, önzetlen mun
kást adjon az ég szegény hazánknak, hogy fel
építhessük a minden téren váró közérdekek kul
túrpalotáját.

én nem ittam, mert utáltam a pálinkát. Ez a körül
mény mentett meg az elpusztulástól. Társaim sorra 
a hidegtől, a pokoli rossz levegőtől és pálinkától el
bágyadtak, csak én tudtam megőrizni nyugalmamat.

Éjfél után a vihar úgy látszik tetőpontjára hágott. 
A vastag hórétege'n át is pokoli zugás hallatszott. 
Társaim közül a vinczellér, a ki már öregebb ember 
volt, a névrokon Kertész, Tamássi, már a földön, illetve 
a hóban feküdtek és nagy erőfeszítéssel küzdöttek az 
álom ellen. Tudták, hogy végük van, ha elalszanak. 
A vinczellér, a borzasztó zúgást hallva, felemelkedett 
és szent dalokat kezdett énekelni torkaszakadtából. 
Figyelmeztettem a szerencsétlent, hogy az énekléstől 
hamarább kimerül, de nem hallgatott reám. Azt hiszem, 
hogy a szerencsében megőrült.

Kocsisunk volt az egyetlen, a ki sikeresen küz
dött a bágyadtság ellen. A jó fiú, hirtelen elhatáro
zással újra hozzáfogott a barlang előtti hóréteg átfú
rásához. Eemberfeletti erővel, egy faággal a kezében 
ásott, fúrt a hóban. Nem csüggesztette el, hogy egy

Vadóvó teendője.
emsokára beköszönt kedves vadjaink réme, 

a tél, és hogy készületlenül ne találjon, gon- 
ilfÉlliídoskodunk kell, ha esetleg nehéz idők jönné
nek, czélszerü eltartásukról. Igaz, hogy erre a gondos
kodásra már nyár elejével kell gondolnunk. Nagy 
vad részére etetőkbe és boglyába kell rakatni a zöld 
takarmányokat, mint pl. luczernát, bükkönyös zöld 
zabtakarmányt, korán kaszált baltaczimet, esetleg jó 
száraz helyről kaszált szénát. Természetes dolog, hogy 
az etetőket vihartól védett és ha lehetséges, a napnak 
fekvő helyen készítsük, hol a fővad kedvencz váltói 
vannak. A takarmányozással korán kezdjünk, hogy 
a vad az etetőhelyekre szokjon. Ha lehetséges vad- 
gesztenyét is adjunk a fővadnak, előszeretettel veszi. A 
sózok felfrisitendők,

Ha nagyobb havazások történnek, a hol lehet
séges, hóekével huzassunk utakat; ha esetleg magas 
hó lenne, az ily utak mellé, fák közé porczióba kötött 
takarmányt tegyünk, Ily etetőket az őzvad is szere
tettel veszi, mert a fővadetetőkhöz a fővad nem ereszti.

Igen szívesen veszi az összes vad az úgyneve
zett gyöngyágakat (Aiscum album), mely a tölgyeken 
terem, ezt egy hosszú galymóval kell szedetni, nem 
pedig baltával, hogy jövőr-^Ts maradjon.

A vaddisznókról sem szabad megfelejtkeznünk; 
kivált makkszegény években ezeknek, a hol szeretnek 
tartózkodni, csináljunk több helyen a pagonyban ku- 
koriczaszórókat és ha a szórókon lőni is kívánunk, a 
szórót a legsürükb helyre csináljuk. Tisztítsunk ki 
két méter széles és vagy 5—ő méter hosszú helyet, 
erről a helyről pedig vezessünk egy itányban, hogy

óra múlva alig ásott egy métert és kitartóan folytatta 
a munkát. Végre - -  a nálam levő zsebórán egy-két 
megmaradt gyufa világánál láthattam — két óra felé 
lecsendesedett a vihar. Ez a körülmény megkettőz- 
tette erőnket és most már én is segítettem. Szörnyen 
lassan haladtunk előre. Már két métert kapartunk ki 
magunk előtt, a mikor egy a barlang előtt levő fához 
értünk.

A fa láttára hangosan felkiáltottunk örömünkben. 
Mert már találtunk módot a menekülésre. Bár rette
netes volt már a barlangból kiáradt levegő, mégis tar
tottuk magunkat. Felváltva, hol a kocsis az én válla
mon, hol én az övén, a fa tetejének irányában felfelé 
kapartuk, ástuk a havat leírhatatlan kínnal. Az élet- 
fenntartás ösztöne és a menekülés reménye ember- 
teletti erőt öntött belénk. Végre, a fák gályái közé 
jutottunk, a melyek még szintén hó alá voltak te
metve. Itt már könnyebben ment a munka. Egy óra 
múlva, a kezem nyomán támadt nyíláson, a tiszta 
kék eget pillantottan meg. Egy-két perez múlva
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jó széllel a szózóhoz mehessünk. A szórótól 40—80 
lépésnyire a tisztított keskeny útra csináljunk sűrű 
lombos bokrokból egy fedett helyet és a közepén egy 
ló'rést: biztosíthatván régi tapasztalatomból, hogy ha 
jól készíttetnek a szórók, nagy eredményt lehet fel
mutatni, mert a lövő választhat magának, ha lőni akar. 
Ily etetőt egész éven keresztül lehet fentartani. A 
disznók pontosan — mondhatom mint minálunk szokás, 
hogy télen két órakor, nyáron pedig négy órakor ete
tünk — jönnek. Alig, hogy az etető elmegy, ott 
vannak a szórón és akárhányszor történik, hogy, ha 
azé tető kevés idővel később szór, a disznókat a szórón 
találja. Hol disznók vannak, igen kifizető az etetés, 
mert a szórón való lelövésnél a vad nem lesz zavarva 
és a ki nem hamarkodja el a lövést, minden disznót 
tűzben teríthet le. A disznók nem is váltanak úgy 
ki a vetésekre, ha szórókat készítünk és ezáltal a vad
károk is csökkennek.

A fáczánetetőket, ha esetleg még nem készítették 
el, el kell készíteni, a mi abból áll, hogy pl. 2'/2 méter 
hosszú és 2 méter széles szalmatetőt (nád- vagy eset
leg kukoricza szár is lehet) készítünk; úgy fedjük, 
hogy az esőtől át ne ázzon; a legsűrűbb helyen állít
suk fel, úgy hogy felhajtva álljon. Elől 80 cm. vagy 
esetleg 1 méter magas is lehet, hátul pedig annyira, 
hogy a fáczán átbújhat.

Eleinte, mikor még oda kell szoktatni, az etetőtől 
hosszabb, keskeny, tisztított utakat készítsünk és hint
sünk eledelt a hosszába, hogy előbb az etetőre szok
janak a fáczánok. Jó, ha az etetőket bokrokkal be
rakjuk, nehogy a szárnyas ragadozó becsaphasson. A 
fogolyetetők is igy készíttetnek, de ezeket igen jól 
be kell rakni bokrokkal, a »fekete sereg« miatt. Én 
még védekezésből vörös vagy kék vászondarabokat 
is akasztok az etetőre és melléje. Ezeket az ijesztőket 
minden héten felcserélem, mert a varjak is hosszabb 
idő múlva megszokják, Igaz, hogy némelyik vadász

pedig a szabadban voltunk mindaketten. Tele tüdő
vel szívtuk a friss levegőt, a mi annyira felüditett 
bennünket, hogy egyelőre már alig éreztünk fáradt
ságot. Végleg azonban még nem menekültünk meg. 
A fa tetején ülve onnan le nem szánhattunk, hacsak 
nem akartunk megint, visszapottyanni a hóba.

A vihar a barlang környékén befújta hóval az 
egész országutat öt-hat méternyi magasságban. Reggel 
a viharral megszűnt a havazás és az ég kiderült.

Délelőtt tizenegy óra tájban érkezett segítség 
részünkre. Atyám vezetése alatt a kétyiek kivonultak 
és a felettünk levő hegyoldalról pillantottak meg ben
nünket. Kötelekkel, csáklyákkal felhúztak minket, a 
hol a községi orvos azonnal kezelés alá vett bennün
ket. Déltájt otthon voltam, meleg puha ágyban a hon
nan azonban nem keltem fel egyhamar. Három hónapig 
feküdtem tüdőgyulladásban és ez idő alatt őszüitem meg.

Mikor meggyógyultam, hallottam, hogy bátor 
megmentőim leereszkedtek a barlangba is az általunk 
vájt résen és kihozták onnan szerencsétlen társainkat.

úgy érvel, hogy elég, ha a határába 5—6 helyre egy- 
egy kocsi pelyvát vitet, de én sohasem láttam, hogy 
szárnyasaink pelyvát ennének, mert az páczolva csak 
szarvsamarhának való!

A vadóvó folyton résen legyen, mert most az 
embereknek kevés munkájuk van, ennélfogva tél idején 
jobban ráérnek a csempészkedésre, illetve a vadlopás
ra. Mert biz egy nyúl stb. nem megvetendő falat. A 
kerítéseket, váltókat, ismert vadjárókat folyton figye
lemmel kisérje, hogy nem akad-e valahol sodrony
hurok, mert ily hurkokkal nemcsak nyulat, de őzet és 
fővadat is fognak; esetleg kukoriczával stb. garnirozott 
vasak is állhatnak a fáczánosokban. A járó-kelőket 
folyton szemmel kell tartani, mert a legjámborabb ki
nézésű járkálóban a legveszedelmesebb vadorzó rejtoz- 
hetik. A vadóvó különösen éjjel, a levélhullás után, 
ne nagyon gubbaszkodjon az ágyában, mert egyszer 
csak azt veszi majd észre, hogy fogytán vannak a 
fáczánok, miután a vadorzó éjjel a felgalyazott fáczá- 
nokat fél lövésporral lövi és a legszelesebb, esős éj
szakákat választja ki ezen mesterségéhez. Kell ezen 
dologhoz még valami. Ne nagyon jelentgesse fel a 
tetten ért vadorzót a szolgabirói hivatalnak büntetés 
végett, hanem, mert jó múltkor egy éhes miniszteri 
rendelettel gazdagították a vadorzási törvényeket, hogy, 
hallgasd meg hivatásos jáger pajtás, ha egy kövér vad
orzót tetten érsz, ennek büntetése, vagyis a birság fele 
azelőtt a tiéd volt, most pedig az államé, azért, hogy 
jobban iparkodj vadorzókat fogni, hogy az államnak 
is jusson — (jó buzdítás) végezzen vele a vadóvó. 
Legyen kéznél egy jó husángcserőke és ha szorul a 
kapcza, egy marék 10- vagy 8-as, de azután ne dicse
kedjék.

Ez a legradikálisabb eszköz, ilyen dolgokkal meg 
tudja óvni vadját a vadóvó. Ha az én naplóimat vé
gig lapozgatom, kivált a régieket, de sok jelre akadok, 
— hogy mikor csaptam egy marék tízest vagy esetleg

Ezek közül azonban még csak Kertész gazda élt. A 
vinczellér és Tamássi megfagytak. Később megtalálták 
fogatomat és Kertész szekerét. Valamennyi állat meg 
volt fagyva. Az ökrök annyira be voltak temetkezve 
a hóba, hogy csak a szarvuk látszott ki. Kertész gazda 
is ágyban fekvő beteg lett, csak a kocsisunknak nem 
lett semmi baja.

A d o m á k .
Következtet.

Kedves barátom, a klubban voltunk, kártyáztunk és . . .
Sajnálom, pajtás, magamnak sincs pénzem.

Idó'jóslás.
Mondja csak, szomszédasszony, mit gondol, kemény te

lünk lesz az idén ?
Nem hiszem, Rézi néném. A mi szobaurunk a csillag- 

vizsgálóban van, oszt még máig se váltotta ki a télikabátját.

A fó'dolog.
Az eladó: Maga egy koronát Ígért egy nadrágért, én meg 

odaadtam ingyen, hát miért vág olyan savanyu arcot?
A handlé: Hogyne vágnék, tésur, mikor nem is tetszik 

alkudni.
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mérgesebb nyolczast egy gaz vadtolvaj .rokkjára, de 
nem is kellett félnem, hogy el mer újból jönni garáz
dálkodni.

A vadóvó szerezze be a mérgezési engedélyt, 
mert csakis méreggel lehet radikálisan elbánni a raga
dozóval, kivált a szárnyas lumpokkal. Vegyen egy 
öreg vén, (gebét) lovat (igaz, hogy mióta rendes vágó
állat lett, ez is megdrágult), lője a pagonyban agyon 
és szoktassa a ragadozót a döghelyre, ha már csak a 
csontok maradtak meg, szerezzen be vagy 3—4 liter 
vért és hajnalszürkület előtt a döghelyen 4—5 helyre 
oszsza el és paprikázza be strychninnel. A déli órák
ban menjen utánanézni, hogy működött a méreg. A 
négylábú ragadozókat pedig mérgezett verebekkel vagy 
négyfelé darabolt mérgezett házi galambokkal pusztítsa. 
Természetes, ne bagós kezekkel preparálja a falatot, 
hanem óvatosan és tisztán. A verebet a mellén vágja 
fel és tegyen egy kis késhegynyi mérget bele és nyomja 
megint össze; a galambdarabokba is vágjon rést és 
tegye jól be a mérget, de úgy, nehogy méregdarabok 
a felületen maradjanak, mert keserűsége folytán a vad 
nem veszi fel, illetve eszi meg. Saját ebeit ilyenkor 
pedig tartsa lánczra fűzve, nehogy a mérgezett vérből 
egyenek.

A vadóvó az első hóban olvassa le vadállományát, 
mert ilyenkor tárva-nyitva áll a revierkönyve. Ha ipar
kodtál, örülni fogsz, ha gubbaszkodtál, megkapod a 
szegénységi bizonyítványt. Ha rókanyommal találko
zunk, ez egy elektromos ütés a vadóvó szivében. Ezt 
a ravaszdit meg kell keríteni, tehát le kell nyomozni 
és be kell keríteni, esetleg hajtásban elcsípni, de még
is többnyire kotorékba mászik. Azért okosabb az 
angol; szerzett, nevelt, tenyésztett egy ebfajtát, a mi 
kedves foxlinkat, melyet csak ereszszük le a vezeték
ről, majd elvégzi a munkáját, de ha kirepül a kotorékból, 
ne hibázd el. Giegerl és egy tacskómmal kora tavasz
kor májusig 47 vöröst — hol öreget, hol fiatalt — 
csíptem el. (V. és A.)

Főúri vadászat. Károlyi Lajos gróf tótmegyeri 
uradalma területén az idei vadászatok eredménye a 
következő: Szeptember 4—9-ig, 6 nap alatt 7 puskás 
elejtett 5388 darab vadat, ebből 5256 darab fogoly, 
69 darab fürj, 22 darab fácán, 3 nyúl, 9 darab tengeri 
nyúl és 29 darab vegyes vad. November 20—23-ig 
és december 18—20-ig, 6 nap alatt 9 puskás által el
ejtetek 9817 darab vad és pedig: 7572 darab nyúl, 
2210 darab fogoly, 16 darab fácán, 8 darab tengeri 
nyúl és 2 darab vegyes vad. December 11 — 16-ig, 
6 nap alatt, 6 puskás által elejtetek 7061 darab vad, 
és pedig: 2793 darab nyúl, 2782 darab fácán-kakas, 
1169 darab fogoly; 283 darab tengeri nyúl, 1 róka, 1 
vadhattyu és 31 darab vegyes vad, Az évi összes 
eredmény volt tehát: 10.368 darab nyúl, 8644 darab 
fogoly, 2820 darab fácsán, 69 darab fürj, 301 darab 
tengeri nyúl, 1 róka, 1 vadhattyu és 62 darab vegyes 
vad, összesen 22.266 darab vad 132 puska után. A

múlt évi összes eredmény volt 17,128 darab vad 104 
puska után.

Óriási gorilla Kamerunban. Már gyakrabban 
adtak hirt afrikai utazók arról, hogy a Lom folyó 
északi folyásánál óriási majmok láthatók, a melyek vak
merő módon, még a karavánokat is meg merik tá
madni. Ha eddig kétkedve fogadták e hirt, biztos 
hitelt adhatunk a francia folyóiratnak a La Nature-nek, 
melynek Bruseause Eugéne, a híres utazó, fénykép
fölvételeket is küldött. Az állat külseje teljesen meg
egyezik a gorilláéval, csak nagysága haladja meg a 
két és fél métert. Az állatot lelőtték és utóbb épp 
olyan két társára akadtak. Az állat melle és hasa 
alig volt szőrrel födve, de válla és combja hosszú, 
sürü, bozontos bundával volt védve. Karjának hossza 
meghaladta a két métert. Nyolc ember alig bírta az 
óriást a városba vinni. Testének súlya négyszázhatvan 
kilogramm volt.

Kőszáli sas az Alpesekben. Néhány évvel 
ezelőtt még nem vdlt ritkaság a kőszáli sas az Alpesek 
csúcsain, még ma is sikerül egy-egy élesszemü vadász
nak leteriteni e veszedelmes rablót. A minap lőttek 
egy példányt, melynek hossza kilencven centiméter, 
kifeszitett szárnyainak szélessége két méter és ötven 
centiméter volt, egyes karmai pedig egy hatalmas fér
fikézzel versenyezhettek. Fészkük szinte az égbe 
nyúlik és alig hozzáférhető és csodsszámba megy, ha 
a családbői egy példányt sikerül kézrekeriteni. A sas 
szereti a fenyőfái, néha a fenyőfa csúcsán megpihen 
s onnan könnyebben elérhető. A dicsőségen kívül 
anyagi siker Is csábítja a vadászt, meri egy kőszáli 
sas tollazata igen drága, de kitömve 140— 150 forintot 
is megér.

A lucerna trágyázása. A lucerna termeszté
sénél tehetőleg arra törekszik a gazda, hogy az általa 
létesítendő lucernás termőképessége vagy életképessége 
hosszú legyen, hogy igy minél hosszab ideig szolgál
tasson bőséges takarmányt.

Az újonnan létesített lucernásoknál igen sokszor 
tapasztalhatjuk azt, hogy azok kezdetben igen szépen 
fejlődnek, jó terméseket is szolgáltatnak, de élettarta
muk nem olyan hosszú, mint azt a gazda megkívánná, 
mert rövid idő alatt kipusztulnak.

Ha keressük a lucernások ezen korai kipusztu
lásának okait, igen sokszor megtalálhatjuk abban, hogy 
a talaj nem tartalmazza azt á tápanyagot és annyit 
abból a tápanyagból, amennyire a lucernának szüksége 
volna. Ezen tápanyag pedig első sorban a foszfor, a 
lucerna fejlődéséhez ugyanis sok foszforsavat kíván, 
a mi igen sok esetben nincs meg a talajban kellő mennyi
ségben, ily esetbeu tehát a lucerna a foszfortrágyá
zásra rászorul.

A lucerna termeszetésénél tehát a talajnak meg
felelő mély megmivelése mellett figyelembe kellene 
venni a foszfortrágyák alkalmazását is, mint olyanokét, 
melyék a lucerna termőképességét és hosszú életké
pességet elősegítik.

Hazánkban, a hol a talajok azt mondhatni álta
lában foszforban szegények, mindenesetre igen üdvös 
volna a lucerea termesztésénél a fentieket figyelembe 
venni és kísérlet tárgyává tenni a foszforral való mű
trágyázást.
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Németországban ez irányban kedvező eredmény
nyel végeztek kísérleteket. Miután azonban a lucerna 
műtrágyázásánál a trágyázás érvényesülése hosszabb 
időre kell, hogy terjedjen, ezen célra a nehezebben 
oldódó foszforsavat tartalmazó műtrágyák alkalmasab
bak. A műtrágyázás keresztülvitelénél figyelembe 
vegyük, hogy annak több évre kell ellátni a lucernát 
foszforsavval, tehát többet adjunk belőle, 5—6 q hol
danként, az őszi szántás előtt.

K Ü L Ö N F É L É K

Kilenc szabály. Egy neves párisi orvos a kö
vetkező kilenc pontba foglalja össze azokat a leg
lényegesebb szabályokat, a melyeknek követésével az 
ember bizton és jó egészségbeu éri el az aggastyán)' 
kort: 1. Napközben és éjjel csakis friss levegőt szív
junk. 2. Minden nap mozogj a szabad levegőn, akár, 
séta, akár munka ez a mozgás. 3. Ételed és italod 
legyen egyszerű és mértékletes. Sok vizet, tejet és 
gyümölcsöt fogyassz, de semmi szeszes italt. 4. Mosa
kodj meg naponta jól hideg vízben és fürödj heten- 
kint egyszer melegen. 5. Ne viselj se nagyon könnyű, 
se nagyon meleg ruházatot. 6. A lakásod legyen szá
raz és levegős. 7. Legyen határozott rendszeres mun
kád. 8. Munka után ne izgató élvezetben keresd a 
szórakozást. Szabad óráidat családi körben töltsd e l; 
az éjszaka pedig alvásra való. 9. Iparkodj jó és szép 
tettekkel megnemesiteni életedet!

Pusztuló állatfajok. A washingtoni zoológiái 
társaság legutóbbi értekezletéről érdekes különlenyo- 
matot adott ki, amelyben ismerteti azon hasznos álla
tokat, amelyeket húsúkért, bőrükért, szőrméjükért annyi
ra irtanak, hogy már közel állanak a teljes kipusztu
láshoz. Élső sorban a fókát említik fel, különsen pe
dig a hatalmas elefántfokat, amelyet az utolsó tiz év 
alatt a vadászok majdnem tökéletesen kiirtottak, mert 
bőrét húsát és zsírját kitünően tudták értékesíteni. A 
szárazföldi állatok közül, az elefántokat fenyegeti a 
kipusztulás veszedelme, amelyeket az agyarukért va
dásznak. Magában Afrikában 100,000 elefántot pusztí
tanak el évenkint, s az angol elefántvadászok egyálta
lában nem veszik figyelembe, hogy az elefánt hasznos 
állat, melyet nem kellene annyira irtani. Ezelőtt ötven 
esztendővel a karavánok alig mertek Kalifornia mezőin 
keresztül utazni, mert a csapatostul száguldó bölények 
miatt életük valóságos veszélyben forgott. Ma már 
csak elvétve lehet látni egyet-kettőt ezekből az állatok
ból s meg is van tiltva a vadászatuk. A bölénynek 
egy rokonfaja valamikor régen Európában is el volt 
terjedve, de ma már nyomuk sincs. Patagoniából, 
ahol régebben az alkák egészen ellepték a tengerpart 
szikláit, ma már ezek a madarak teljesen kipusztultak, 
Mig a nagyobb szárnyasokat főleg a zsírjukért és hú
súkért pusztítják, addig az apró díszmadarak se kerü
lik ki sorsukat, mert ezeket meg a tollúkért vadász
szák, Ittetékes körök most azon fáradoznak, hogy a 
pusztulófélben levő állatfajoknak vadászati tilalmat 
eszközöljenek ki.

Ötezer korona egy kutyáért. Az ölebek
nek sehol sincs olyan jó dolguk, mint Francziaország- 
ban, és féltett pincsikutyáját senki sem őrzi akkora 
gonddal, mint az előkelő párisi asszony. Ezek a ked- 
vencz állatok hihetetlenül kicsikék s amellett nagyon 
drágák, úgy hogy egy szép, okos ölebért kétszer annyi

súlyú aranyat is adnak, mint amennyit az állat a mér
legen nyom. A legfényesebb üzleteket most a kutya
kereskedők kötik s csak a napokban történt, hogy 
egy kis, ökölnyi kutyáért ötezer koronát fizetett a 
vevője.

°etróleum, kötél és borotva. Párisban egy 
gyár: felügyelő szerelmi bánatában borzalmas módon 
akart1 elpusztítani magát. Szobájában petróleummal 
lelocsolta a bútort és meggyujtotta; azután lábánál 
fogva fölakasztotta magát a szoba közepén lógó lám
pástartóra, végezetül beretvával össze-visszavagdosta 
a nyakát. Ez a sok fáradozás azonban hiábavaló volt: 
az elkeseredett öngyilkos életét megmentették, sőt 
semmi veszedelmes baja nem történt. A házbeliek 
ugyanis észrevették a tüzet, betörtek a szobába, a tüzet 
eloltották, az akasztott embert levágták a lámpatartó
ról és sebeit bekötözték. A sok füsttől elájult ugyan 
az életunt ember, de hamarosan magához térítették. 
A nyakán vágott négy sebet is bevarrták, miután meg
állapították ez orvosok, hogy oly szerencsésen bánt a 
beretvával, hogy sem a főerét, sem a gégéjét nem 
sértette meg.

Várospusztitó vulkán. Masszája városát (Ni- 
karagua). mint Newyorkból táviratozzák, a Szandiego 
vulkán kitörése majdnem egészen elpusztította. A be
omlott hávak és az izzó láva több ezer embert meg
öltek. — Egy másik londoni táviratunk jelenti: Nika- 
ragua köztársaságnak egy egész kerületét szerdán reg
gel elpusztította a Momotőmba tüzokadóhegy rettene
tes kitörése. A vulkán már múlt héten kezdett el 
működni és ötven mértföldnyire valóságos lávatengert 
ontott. Masszája várost, mely az egész államban 
egyike a legszebbnek és leggazdagabbnak, a pusztulás 
teljes katasztrófája érte. Masszájának 20.000 lakója 
van, egész modern és villamos világítása van. A vulkán 
tüzes lávafolyama minden életet és vegetációt kioltott. 
Sok ezer ember elpusztult a lávatengerben. Attól 
félnek, hogy az állam másik nagyobb városát, Grana
dát is hasonló sors éri.

Gyilkos katona. Karácsony eiső napján a 
párkánynánai országúton halva találták Ripták Ferenc 
26. ezredbe!)' bakát, a ki megtakarítóit pénzével Ko
máromból gyalog ment haza ünnepelni. A csendőr- 
ség a gyilkost Ferbár Jenő, szintén szabadságolt vár
tüzér személyében elfogta. A gyilkos bevallotta, hogy 
áldozatát baltával ütötte agyon boszuból, mert ked
vesét Komáromban elszerette Pénzét úgymond, csak 
azért vétte magához, hogy a halottat más ki ne rabolja.

A tél áldozatai. Lőcséről írják: A Felső-Sze- 
pességben az utolsó napokban nagy hideg volt, a mely 
emberáldozatot követelt. Szomolnokhután Magorkó 
Mihály Mátyás bányamunkást az utszélen megfagyva 
találták; Kajsó erdejében pedig egy famunkás szintén 
megfagyott.

Arany Mármarosban. A Mármarosvármegye 
nyugati szélén, Béreznék község határában lévő Moldva 
nevű hegyben, mint levelezőnk Írja, gazdag aranyércre 
találtak, Rakovszky Cirill leikész ásványt kutatott a 
Moldva-hegyen s ásatást is végeztetett; eközben talált 
rá a dús tartalmú aranyércre. Faller Károly m. kir. 
bányatanácsos, Selmecbányái bányászati akadémiai ta
nárra! megvizsgáltatta az ércet, a ki megállapította,
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hogy a talált kristályos, dolomitos mészben lévő pirit- 
ben métermázsánként 175 gram arany és ezüst van. 
Rakovszky Cirill a nagy területen elterülő aranytartalmu 
ásványt bányászat utján fogja napfényre hozni. Az 
aranybányászat megkezdése valóságos áldás lesz e vi
déken lakó szegény rutén népre, a kik a hegyek között 
máiékenyéren és zablepényen tengetik nyomorúságos 
életüket.

Szerencsétlenség a Balatonon. Újév regge
lére a Balatoa váratlanul befagyott, minek következ
tében tizennégy akali halász Siófokon rekedt. Ezek 
közül öten vakmerőén elhatározták, hogy Szántódnál 
átmennek a jégen a túlsó partra. A mint a tihanyi 
part közelében a mély vízre értek, egy elöljáró huszon- 
négyéves legény alatt beszakadt a jég ; a legény nyom
talanul eltűnt. Társai vártak egy ideig, hogy majd 
fölbukkan, de hiába.

Vagyon a sirban. Liptó-Hibbe községben — 
mint Kassáról jelentik — a minap feljelentés követ
keztében exhumálták egy Droppa Zsuzsanna nevű 
asszony holttestét és a legnagyobb meglepetésre a 
halott párnájában hatszázezer koronát találtak arany- 
és ezüstpénzben A holttest már egy év óta volt el
temetve. Az elhunyt egyetlen örököse, Droppa Péter, 
álnéven Balázs Péter, mint katonaszökevény tizenkét 
évvel ezelőtt Amerikába költözött és azóta mit sem 
hallottak felőle.

Szerkesztői üzenetek.
Stubenvoll Rezső urnák. Barátfalu. Általános erdőőri 

szervezeti szabályok nincsenek. A kincstári erdőőrök szervezete 
is csak egy régebbi rendeletben van felületesen körvonalozva, 
az állami kezelésbe vett erdőknél alkalmazott erdőőrök szerve
zete pedig jóformán a hány, annyiféle, A szolgálati és fegyelmi 
szabályok bent vannak az 1905 évi Évkönyvben, melyet most 
már 2 koronáról 1 K 20 fillérre leszállított áron adunk. Varga 
V. Antal urnák. Terecseny. Az Évkönyv 1906 évi folyamára 
oly kevés jelentkező akadt eddig, hogy még pár hétig várakozó 
álláspontot kell elfoglalnunk. Ha a kiadás elmarad, a bekül
dött összeget a lapra fogjuk átszámítani. Üdvözlet! Kollár 
Béla urnák. Szécsmező. Az olcsóbb napilapok közé tartoznak 
a: Budapest. A nap, a különbség azonban nem jelentékeny 
a drágább lapokkal szemben, melyek előfizetési ára 28 korona 
s az olcsóság mindig a tartalom rovására megy. Az olcsók 
közt talán legtöbbet ér a »Budapest«, melynek előfizetési ára 
24 korona, mert ennek hetenkint van egy vicclap melléklete is. 
Az összes hírlapok jegyzéke meg van minden postán s igy leg
célszerűbb, ha alkalmilag ezt megtekinti és többféle lapból mu
tatványszámot kér. így mődja lesz kiválasztani azt, a mely leg
jobban megnyeri tetszését.

A kiadóhivatal postája.
Laczkó János urnac. Bőszénfa. A folyó évre szóló 

8 korona vételét köszönettel elismerjük. Nagy György urnák. 
Bezdán. A 4 korona beérkezett. Todeásza Jakab urnák. 
Vízakna. Lepünk csak magyar nyelven jelenik meg könnyű, 
jól érthető irálya mellett azonban olyan idegen nyelvüeknek, 
kik a magyar nyelvet bármi csekély mértékben bírják, nagyon 
ajánlható, mert módot nyújt nekik magukat ebben gyakorolni. 
Kincses Árpád urnák. Sz. Cseh. Az előfizetési dijat helyesen 
küldte ide. Kudy József urnák. Pelsücz. A múlt év végéig 
szóló 2 koronát vettük. Spangl Imre urnák. Szergény. A 2 
korona beérkezett. Finta Lajos urnák. Szászvár. A folyó 
évi számunk a Szászvárosról való átköltözés miatt két napi ké
sedelmet szenvedett, eddig azonban már biztosan megkapta. 
A 2 koronát köszönettal nyugtázzuk. Polányi Lajos urnák. 
Zngó. Elhatározását sajnálattal vettük tudomásul s előjegyzésbe, 
reméljük azonban, hogy az addig még megváltozik. Bölcső  
András urnák. Nagy-Aátony. Á 4 korona előfizetési dij be
érkezett. Czigu Miksa urnák. O. Pécska. Külön levelezőlapon 
feleltünk. Szőke Sándor urnák. Gredistye. Március végéig 
rendben van. Németh István urnák. Sz. Száldobágy. A cím
zést megváltoztattuk. Dobó Imre urnák. A. Kaboí. Igen, a 
most küldött 2 K március végéig szól. Miklós P éter urnák. 
Sonkolyos. Lapunk megjelenésének csütörtökre való áttétele

folytán annak első száma csak f. hó 4-én jelent meg s igy de
cember 31-iki lapot természetesen nem is kaphatott. A decem
ber 24-iki 65 számmal a kibővített évfolyam be lett fejezve. 
Mold Vilmos urnák. Székudvar. 2 korona beérkezett. Balogh 
Mihály urnák. Valemare, Régi hívünkkel szemben hogy ne 
lennénk elnézéssel? Bár sok Öndöz hasonló előfizetőhöz lenne 
szerencsénk! Kádár Mariska úrnőnek. Klopativa. Az elő
fizetést kívánságához képest múlt évi szeptember végeig- 
jegyeztük elő. Kárpáti József urnák. Pécsbudafa. A 4 ko. 
rónát vettük s a cimet kiigazítottuk. Lengyel János urnák. 
Bodrog-Olaszi. A 4 korona előfizetés beérkezett s javára irtuk. 
Zelch Péter urnák. Segesvár. W. K. kartárs helyébe — bár 
ezt is sajnálattal nélkülözzük - igaz örömmel jegyeztük be 
régi ismerősünket és barátunkat. Szuszla P éter urnák. Ber
csényifalva. A 4 koronát köszönettel vettük. Lehn János 
urnák. Vakány. 8 korona beérkezett s a folyó év végéig szól. 
Zsurka Karácsony urnák. Beél. Az uj előfizetőt örömmel 
fogadtuk. Dragomir Pompejus urnák. Tárkány. Március 
végéig van előfizetve. A cimet kiigazítottuk. Mészáros János 
urnák. Dallos fűrész. 2 korona beérkezett. A jó kívánságot 
szívből viszonozzuk. Miklós Miklós uruak. Deés. Az utolsó 
múlt évi szám a 65-ik volt, ha ezt nem kapta volna, szívesked
jek röviden értesíteni, hogy utánküldhessük. Kroisz Ödön ur
nák. Eperjes. Junius végéig van rendezve. Ördög Ferenc  
urnák. Zimbró. A 4 koronát köszönettel nyugtázzuk. Kovács 
Mihály urnák. Boicza. Igen, az év végéig van előfizetve. 
Debreczeni Zsigmond urnák. M. Szlatina. Az uj előfizető 
részére megindítottuk a lapot. Nem közölhetné velünk Zengraf 
József kartársunk lakását, ki legutóbb Sistarovecen állomásozott? 
Körmöcy Illés urnák. Csála. Szászvárosról át lett címezve a 
hüldemény s megkajjtuk. Ifjú Erdélyi György urnák. Gőz- 
fiirész. Szives sorait tudomásul vettük s az uj előfizetőt várjuk.

A kovácsvágás!- közbirtokosságnál megüresedett 
és 500 kor. fizetés, 100 kor. lakpénz, 4 kor: irodai 
átalány 24 ürméter tűzifa és 4 drb. szarvasmarhára erdei 
legelő élvezetével ellátott erdőőri állomás betöltendő.

Felhivatnak a pályázni kívánók hogy erdőőri- 
szakvizsgai, szolgálati, erkölcsi és orvosi bizonyítvá
nyaikkal fészereit kérvényeiket, hozzám 190Ő január 
20-ig annális inkább benyújtsák, mert később érkező 
kérvények figyelembe nem vétetnek.

K o v á c s v á g á s  1905
(Up: Pálháza. Abauj m.)

december 22.

1—2
Bodnár János,

közb. elnök.

§* Fontos téli idényre!

1

sasa

Téli halina (iiicz) csizmák %
H T  s»j4t gyártmány »

erősek, meleget tartók, csinos kiállítás- 
bán; 4 évig is viselhetők; jóságáért és ^  

tartósságáért kezességet vállalok.
=  ÁRA: 8 KORONA. ....  »
M egrendelésnél pontos mérték beküldését

kérem ÍA

LENGYEL ALBERT
erdőőr.

A l s ó - R á k o s ,  Nagy-KüküIlő-megye.

Wt*

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak:
Egész é v r e ........................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Január 18. 3. szám.

Szakiskolások elhelyezése.
magyar királyi erdőőri szakiskolákat vég
zett ifjak közt általános a panasz, hogy 
tanulmányaik végeztével vagy éppen 

nem, vagy csak hosszadalmas küzködés után, 
nagynehezen tudnak álláshoz jutni s addig vagy 
a hozzátartozóik nyakán élősködni, vagy pedig 
szakismereteiktől egészen távol eső téren kény
telenek mindennapi kenyerüket megkeresni.

Arról, hogy ez a panasz nagy részében in
dokolt, magunknak is vannak bő tapasztalataink, 
mert nem csak hogy személyesen ismertünk egy 
pár olyan szakiskolát végzett ifjút, kik a szak
iskolai tanulmányok sikeres elvégzése után hosz- 
szabb ideig szülőik házánál, minden foglalkozás 
nélkül éltek s összes teendőjük csak az volt, 
hogy pályázati kérvények szerkesztésével és szét
küldésével töltötték idejüket és a sok bélyeg és 
postaköltséggel apasztották a rendesen szegény 
sorsú szülő keresetét, de lapunk előfizetői közt 
is számosán akadnak, kik mint végzett szakis
kolások állás nélkül vannak, sokan vannak to
vábbá olyanok is, kik csendőrségnél, pénzügyőr
ségnél keresnek s mint ügyes emberek többnyire 
kapnak is szolgálatot.

Addig pedig, mig ez a sok kitűnő szakerő 
parlagon hever, a hazánk legszebb díszét képe
ző erdők holdjainak ezrei és ezrei szakavatatlan

emberek kezelése alatt senyvednek és a helyett, 
hogy fejlődnének, pusztulnak és vesznek.

Kérdezzük már most, és pedig teljes joggal, 
hogy jól van-e ez így ? Vájjon helyes nemzet- 
gazdászati politika-e az, hogy ime nagy áldoza
tokkal, gyönge pénzerőnket szinte túlhaladó költ
séggel fentartunk négy kitűnő szakiskolát, abban 
évtizedeken át az ifjak ezreiből kitűnő szakem
bereket képezünk s mindezt csak azért, hogy az 
elsajátított szaktudományok nagy részben örökké 
parlagon maradjanak?

Hát bizon úgy vagyunk ezzel mi is, mint 
a szentirásbeli rossz szolga, ki a reá bízott ta
lentumot nem adta a pénzváltók kezére, sem 
azt máskép nem gyümölcsöztette, hanem elásta 
a földbe.

Tagadhatlan tény, hogy ez a hiba megvan 
s hogy azt legalább a jövőre nézve eloszlassuk, 
keresnünk kell, hogy annak oka miben rejlik.

Mi a magunk részéről három olyan ténye
zőt vélünk ismerni, mely a szakiskolások töme
ges állásnélküliségében szerepet játszik. Ez a 
három tényező: a kereslet, a kínálat és a kere
sés hiánya.

A kereslet hiánya alatt értjük azt, hogy er
dőbirtokosaink legnagyobb része rá se hederit 
a jól képzett erdészeti szakerőkre, hanem követi 
azt a rendszert, hogy az erdőőri állást apáról 
fiúra vagy vőre mintegy természetes örökség 
képen átszármaztatja s alkalmazottja az erdészeti 
szaktudásban asak annyira van, a mennyit apjá-. 
tói s ez ismét a saját apjától vagy nagyapjától,
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18 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

az oldala mellett teljesített szolgálatnál elsajátított. 
Az ilyenek rendszeres oktatásáról szó sincs, csak 
egy-két uradalom képez talán kivételt, mely er
dőőri nemzedékét szakképzett erdőtisztjei veze
tése mellett neveli. Az utóbbiak azután ha né
mileg meg is közelitik, de teljesen aligha érhetik 
el azt a szaktudást, melyet a növendék a szakis
kolák rendszeres oktatása mellett elsajátíthat. Ez 
egészen természetes, mert lehet valaki jeles szak
ember, de azért nem kell okvetlenül jó oktatónak is 
lennie, mig ellenben a szakiskolákban alkalmazott 
tanárok mondhatni kivétel nélkül nem csak jeles 
szakemberek, de egyúttal jó pedagógusok is, 
vagy ha elejével nem is azok, idővel társaik 
oldala mellett ilyenekké kinövik magukat.

Az egyik hiba tehát az, hogy erdőbirtoko
saink, kivált a magánosok nem sok súlyt fektet
nek arra, hogy erdeik gondozására jó szakerőket 
kapjanak s ilyeneket sem nyilvános pályázat utján, 
sem pedig egyenesen a legjobb és legbiztosabb 
kutforráshoz: az erdőőri szakiskolákhoz fordulva 
nem keresnek.

Hiba rejlik azonban abban is, hogy nincsen 
meg a megfelelő kínálat.

A szakiskolának ugyanis nem csak az a 
feladata, hogy tanítványait megfelelően kiképezze, 
hanem kellene, hogy az is legyen, hogy azokat 
végzett tanulmányaik után megfelelően el is helyez
ze, illetve igyekezzék módot nyújtani arra, hogy a 
benne szerzett szakismeretek ne maradjanak meg 
holt tőkének, hanem a gyakorlati élet mezején 
is érvényesüljenek. Igaz, hogy ez nem szorosan

vett kötelesség, mert az végét éri az oktatás 
befejezésével, de lehetne talán erkölcsi köteles
ségnek neveznünk, mely pedig szinte ró az em
berre bizonyos kötelezettséget.

Régibb időkben egyes tamintézetek, kivált 
a pap- és tanítóképzők legfőbb feladatuknak te
kintették, hogy a kebelükből kikerült ifjak nyom
ban szakképzettségüknek megfelelő állásokhoz 
jussanak s igyekezetüket rendszerint siker is ko
ronázta. Igaz, hogy akkor a tanárok pályájukat 
nem annyira keresetforrásnak, mint inkább szent 
hivatásnak tekintették s mint ilyent igyekeztek 
minden tekintetben jól betölteni. Ök a kezükre 
bízott ifjú nemzedéket nem az iskolának, hanem 
inkább az életnek nevelték, mig ma a tanárok 
közt nagyon sokan pályájukat tisztán kenyér- 
keresetnek tekintik s eleget vélnek tenni köte
lességüknek akkor, ha a tanórát úgy — a hogy 
lemorzsolják, sőt a csöngetést akárhány 'jobban 
várja, mint a tanuló.

Nem akarjuk egy szóval sem állítani, hogy 
ez igy lenne a mi erdőőri szakiskoláink tanerői
nél is, sőt ellenkezőleg tudomásunk van arról, 
hogy szinte emberfeletti munkát kell végezniük, 
hogy tanítványaik különfélesége mellett az okta
tást egyöntetűen végezhessék s ebbeli dicséretét 
egyik szakiskolánknak éppen lapunk előző száma 
is közölte, azt azonban nem hagyhatjuk meg
jegyzés nélkül, hogy tanítványaik elhelyezésénél 
nem tesznek annyit, a mennyit talán egy kis 
fáradsággal, de minden esetre egyúttal eredmény
nyel is tehetnének.

CLEOPÁTRA.
(Irta és a »szászsebesi magyar olvasókőr« estélyén felolvasta: 

Podhradszky Emil.)

A tisztelt közönségnek az a része, mely vagy egy
általán nem tanulta, vagy már régen el is felejtette a 
római nép történetét, kérdő' tekinteteket fog vetni felém, 
mintegy feleletet várva, hogy kicsoda vágy micsoda 
is tulajdonképen az a Cleopátra, a mit ime mai szerény 
felolvasásom tárgyául választottam, mig azok, kik a 
klasszikus kor történetében jártasok, bámulva fogják 
kérdezni:

»Hát ez mi az istencsudát akar Cleopátrával ? 
Hiszen ha szép nővel akar szóba állani, nem szükséges 
azért kétezer évvel visszamenni. Van szép bájos nő 
ma is elé,g sőt talán több is, mint akkor volt s a maiak 
talán még könnyebben is szóba állnak mint a régiek«.

Szóval a kérdő pillantások özönének érzem ma
gam kitéve s nehogy azok hullámai elsodorjanak, rövid 
magyarázatát adom annak is, hogy ki volt Cleopátra, 
meg annak is, hogy milyen tényező volt ő az én 
életemben.

Cleopátra hatalmas királynő volt, ura az akkori
ban nagy és erős Egyiptomnak, mely gátját vetette a 
a világot lenyűgöző római birodalom hódításainak. 
Hiába küldte ellene seregei javát a római birodalom 
fölött akkoriban uralkodó triumvirátus egyik legvité
zebbje, Antonius, a vereséget soha nem ismert légiók 
véres fejjel voltak kénytelenek visszavonulni s a meg
hódolásra való felhívásnak a hősies lelkű királynő 
gúnyos kacagása volt a felelet. Egy hibája volt csak 
a dicső királynőnek, az, hogy nő volt, felruházva a 
nő minden előnyeivel, de egyultal minden gyenge- 
geségeivel s egy szerencsétlensége, hogy ellenfele, a 
hős Antonius vitézsége mellet még korának legszebb 
férfia is volt.

A többit fölösleges magyaráznom, mert hogy a
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Szerény véleményünk szerint egyik fő fel
adata lenne már jóval a tanév zárta előtt tanít
ványaira az erdőbirtokosok figyelmét részint szak
lapjaink, részint más hírlapok utján s esetleg a 
királyi erdőfelügyelőségek közvetítésével felhívni 
s ajánlani nekik, hogy az esetleg hiányzó sze
mélyzetüket az intézetből kikerülő ifjakból egé
szítsék ki. Azt hisszük, hogy az ilyen ajánlás a 
legnagyobb mértékben eredményes lenne, költ
ségbe pedig nem kerülne, mert a lapok az ilyen 
felhívásokat a jó ügy érdekében bizonyosan ki
vétel nélkül s nem csak egyszer, de többször is 
minden díjazás nélkül szívesen közölnék.

(Folytatása következik.)

Január a vadászatban.
vadászok kedves madarának, a foglyoknak 
lövése már befejeződött. Minden igaz va
dász aggódva leste a deczembert, a nagy 

hótól féltve foglyait, mert ezeknek a szegény madarak
nak legnagyobb ellensége a hó. Mindig ellensége ez 
a hasznos vadnak, de különösen a foglyoknak, mert 
ilyenkor ragadozó, vadorzó mind könnyen bánik el 
velük. De — s ez a legszégyenletesebb — a vadászok 
egy része is felhasználja tehetetlenségüket. Sok-sok 
csapatot pusztítanak igy el ezek a pecsenye-vadászok 
s nem gondolnak mással, mint hogy minél több fog- 
lyocskát pusztítsanak el szánkóról. Bánják is ők, 
hogy lesz-e jövőre egy is, hiszen úgyse tettek semmit 
a hasznos vad tenyésztéséért, szaporításáért. Ok csak

pusztítottak mindig. Ezektől a professzionista vadá
szoktól, meg a hozzájuk hasonló orvvadászok elől a 
törvény védelmébe vette a kedves madarakat: eladni 
most már rövid idő múlva nem szabad, ha pedig nincs 
bevétel, a patront kár haszontalanul fogyasztani. így 
most már az tgaz vadász szivet öröm tölti el, mert a 
foglyocskák a sok lelketlen vadász pusztításától meg
szabadulnak.

Január elsejével vége a fogolyvadászatnak. A 
múlt szezon sok örömet hozott annak a vadásznak, a 
ki szeretettel ápolta foglyait. Most, a mikor a meg
maradt tenyészanyagtól elbúcsúzunk, jó telelést kívá
nunk nektek, kedves szürke kis madaraink. Hozzatok 
az igaz vadásznak a jövőben is sok igaz örömöt bő
séges szaporulatotokkal, mi pedig megígérjük, hogy a 
mi tőlünk igaz vadászoktól telik, védelmetekre mindent 
megteszünk.

Gondoskodjunk foglyaink eledeléről arra az esetre, 
ha hó lenno, hogy legyen ezeknek a kedves mada
raknak védelme, elesége, mert ők sem őszszel, sem 
tavaszszal el nem hagynak minket. A mieink, s ők 
szereznek nekünk legtöbb örömet és gyönyörűséget. 
Mindezekért ugyan kevésbe kerül az a kis búza ocsu. 
az a kis védelem, a mit viszonzásul minden vadásznak 
adni kellene.

Idestova vége van minden más hasznos vad va
dászatának. A nyulak, a mint az idő naposabb és 
enyhébb lesz, őrült szerelmi tánczot fognak már járni 
ebben a hónapban. Az, a ki területét javítani akarja, 
helyesen teszi, ha ráhajtásokkal a szerelmes nyul-urfia- 
kat minél nagyobb számban pusztítja, mert el se kép
zelhető, hogy ha egy szegény nőstény nyulat 8—10 
nyulfi üzőbevesz, mennyire szétmarczangoljáka a szerel
mes nyúl urak ideáljaikat. Pedig egy-egy nyúl urnák 
20—30 ideálja is van. Tehát minél kevesebb a kan 
nyúl, annál nyugodtabb a terület és annál több a sza
porulat. A nyulaknak az a tulajdonsága, hogy a nős

világ legszebb asszonya és legdaliásabb vitéze ha 
egyszer találkoznak s mélyen bele pillantanak egymás 
szemébe, ennek csak szerelem lehet a vége, azt min
denki tudja. A mit vitéz római katonák ezrei és ezrei 
nem tudtak kivívni, azt vezérük, Antonius egy csábitó 
mosolygása játszva érte e l: hatalmába kerítette a nagy 
és gazdag Egyiptomot, miután előbb a szerelem háló
jába megfogta annak szépséges ifjú királynőjét. És el
következtek a dúló harcok borzalmai helyett a boldog 
szerelem percei, órái s már már évekké is nőttek volna, 
ha az irigy sors végét nem veti a fenséges idyllnek.

Octavius, a szép Antoniusnak a hatalomban ver
senytársa elérkezettnek látta a pillanaiot, hogy az ölelő 
karok közt elpuhult vitéz hatalmát megtörje s birodal
mát magához ragadja. Nagy hajóhadával megindult 
az Egyiptomi vizekre s fennhéjázva követelte a meg
hódolást. De már erre Antóniusban is felébredt az 
elszunnyadt hősiesség: büszke hajóival megindult ellen
fele elé, magával vivén vezérhajóján kedvesét, a szép
séges Cleopátrát is. Actiumnál történt meg a rémes

összeütközés, melyben a hadak istennője hátat fordí
tott a szerelemben szerencsés hősnek. Büszke hajó
hada tönkrement s a vezérhajó is az ellenfél kezére 
került. Minden a győző Octávius zsákmányává lön, 
csak az az egy, a mire talán jobban vágyott: a gyö
nyörű Cleopátra nem, mert a büszke szépség a rab
ság helyett inkább a halált választotta, de még ezt sem 
közönségest. Volt neki egy szelídített mérges kígyója, 
annak nyújtotta alabástrom emlőjét s abba fogta fel 
a halált hozó mérget.

íme ez a Cleopátra, a bűvös-bájos, szépséges 
királynő rövid története.

Azt fogja erre mondani a tisztelt közönség, hogy: 
hát jól van, ezt már tudtuk, vagy tudjuk, de mi köze 
ehhez a felolvasónak?

Hát csak annyi a közöm, hogy valamint régente 
Antóniusét, úgy az én útjaimat is keresztezte egyszer 
egy Cleopátra.

Szinte haltani vélem, a mint susogják, hogy:
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tény, ha hajtásban van, 150—200 lépésre előre szalad 
ugyan, ee azután feltétlenül visszatör az ő rendes vacz- 
kába, holott a kan nyúl előre megy, mert neki minden 
bokor, minden barázda szállást ad. Ő ha lehetne, 
százfelé is szeretne családot alapítani, s igy a ráhajtás- 
nál a jól elállott vadászok loginkább kan nyulat lőnek, 
a mi a területnek nagy áldás.

Most már leginkább azok vadásznak nyulakra, 
a kik elkéstek a terület levadászásával, de e hó köze
pén túl már alig-alig érdemes nyulvadászat tartani.

Fáczánt, ha lehetne, ha törvényeink megenged
nék, márczius elsejéig kellene vadászni. Természete
sen csak kakast, mert ezek olyan ravaszok és úgy el 
tudnak rejtőzni, hogy ezer hajtó se tudja őket cső 
elé hajtani. Pedig a sok kakas talán még a rókánál 
is nagyobb ellensége a területnek. Némely nagy
tenyésztő ugyan azt mondja, hogy a fáczán páros éle
tet él, a tyúkot is kell lövetni, de az ilyen tenyésztő 
annyit ért a fáczán tenyésztéséhez, mint a tyuk az 
A-B-C-hez. Az ilyenek kedvéért természetesen kár 
egyáltalán megengedni a vadászatot, mert ha márczius- 
ig szabadna lőni a fáczánokat, biztosan sok tyúkot 
lövetnének a fáról, nehogy véletlenül egy-egy kakas 
bigámiát kövessen el. Pedig tudvalevő, hogy a kaka- 
sok nagyon is poligám természetűek. Etetni kell ezeket 
a szép madarakat, e bitang kósza állatokat, hogy minél 
több kakast lőhessünk le. Hisz a kakasok vezetik a tyú
kokat messze, nagyon messze, az öreg nagysarkantyus 
kakasok maradnak a tenyésztőnél, ezek pedig a gyen
gébb fiatal kakasokat feltétlenül kiverik, a mi a tenyész
tőnek kiszámíthatatlan nagy kára. Most a téli idő alatt, 
kivált ha hó szorítaná össze őket az etető alá, meg
férnének fiatalok és öregek is az etető fedele alatt és 
területen is, de ha jön a tavasz, ha a pofa vörös foltja 
megdagad, ha az öreg tühegyes sarkantyuju kakasok 
szive megdobban, bizony sok tyukocskát vezetnek el 
a kivert kakasok. A régi példabeszéd azt mondja,

hohó! lehet, hogy elédbe is került vagy egy szép Cleo- 
pátra, de te nem vagy ám a szép Antonius!

Hát persze hogy nem vagyok, de azért hogy 
most ime hosszú szakállam ősz szálai verdesik melle
met, volt ám egyszer idő hogy mikor a leánykák vagy 
menyecskék daliás ifjakról suttogtak, rám is azt mond
ták, hogy: »az sem kutya ám!« most pédig öreg 
napjaimra akárhányszor kell hallanom a hízelgő meg
jegyzést: »nagy kutya vagy te !« Ilyen csodálatos 
változást tesz az idő az ember életében. Ifjú Korom
ban azt mondták, hogy: az sem kutya, most pedig 
azt állítják: de bizon kutya! De hát legyen, a hogy 
lenni muszáj, azért csak én is büszkén azt mondom, 
hogy engem sem a gólya költött. Ez pedig nem akar 
dicsekvés lenni, mert tudvalevőleg a szerénység erős 
jellemvonásom.

Térjünk most inkább át az én Cleopátrámra, az 
az hogy inkább arra, hogy hol és mikép történt vele 
találkozásom.

Régen történt, már szinte rá is lehetne fogni,

hogy »ha a kakas jól telel, száz tyúknak is m egfelelj 
Ezért kell apasztani most a kakasok létszámát, nehogy 
túlságos nagy szerelmi harcz legyen, a mikor nemcsak 
a rügyek, de a fáczánszivek is fakadnak.

A fővadak lövési ideje is lejáróban van. A bikák 
lövési idejének meghosszabbítása már a legtöbb terü
leten lejárt, mig tehenet február elsejéig szabad lőni, 
már mint a hol erre engedély van. Bármennyire is 
szeretjük vadjainkat, ne próbáljuk meg az etetést, mert 
manapság már a szarvas-károkra sokan czéltudatosan 
pályáznak s az igaz vadásznak, a fővadját gondozó 
szerető vadásznak szeretete rengeteg anyagi áldozatá
ba kerülne

Őzet lőni most már csak pecsenyéjéért lehetne. 
Az agancs lehullott.

A vaddisznók bugási szerelmi ideje végére jár. 
Ha az erdők ősállatát makkal, kukoriczával biztos helyre 
édesgetjük, jó vadászatra van kilátásunk. Kár, hogy 
a vaddisznók a sertésvész miatt napról-napra ritkulnak.

A vizi szárnyasok keresik a vizet. A hol nyilt 
v í z  van, sok libát és kacsát lehet lőni. Az északi 
vizi szárnyasok megkeresik most a be nem fagyott 
vizeket, a hol nem egy-két darab érdekes és ritka 
északi vizi madarat lehet puskacső végére kapni.

A zord idő meghozza az észak orvmadarait is. 
Ezek még vakmerőbbek, mint a mieink, de érdekes
ségben, szépségben is fölöttük állanak. Ezért a va
dászok ne csak a jelvényeket szedjék le, de az egész 
madarat küldjék múzeumba, mert ezzel néha óriási 
szolgálatot tesznek a tudománynak is.

Az orvvadászokra is ugyancsak vigyázni kell 
most, mert ezzel vadjainknak és a tenyésztésnek nagy 
hasznára lehetünk. Fónagy József.

hogy talán nem is igaz, hogy fiatalságtól duzzadó ke
bellel s pénzzel jól kibélelt tárcával nyakamba vettem 
a nagy világot, hogy tudásomat, tapasztalaimat gyara
pítsam.

Hosszas ide-oda való bolyongás után, a melyen 
átélt kisebb-nagyobb kalandjaimmal nem akarom a 
tisztelt hallgató közönséget untatni, egy kisebb tenger
parti városkába értem s elhatároztam, hogy ott pár 
napig fürdözni fogok.

A város nagyon egyhangúnak s unalmasnak lát
szott s ezért neki indultam valamelyes szórakozást 
keresni.

A mint igy a főúton ballagok, egy félig már le
tépett falragasz ragadta meg figyelmemet. A még 
megmaradt felső részén á következők voltak olvashatók:

C L E O P Á T R A
a kigyókirálynő

az ő szelídített mérges kígyóival stb.
No lám — gondoltam — még sem olyan unal

mas fészek ez, mint a milyennek látszik. íme, már 
mulatkozik némi szórakozás.
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Harc a vadkannal. Az Iliuca-völgyében — mint 
Besztercéről jelentik — izgalmas vadászkalandjuk volt a 
minap Tomoroga Juon és Dura Tódor vadőröknek. 
Vadászni mentek az erdőbe s egyszerre egy hatalmas 
vadkan bukkant elejtik. Tomoroga azonnal rálőtt a 
vadkanra, amelyet meg is sebesitett. Az erős állat 
azonban összeharapdálta a kezét és az egyik lábát. 
A másik vadőr segítségére akart sietni társának, de 
a vadkan ekkor ellene fordult. Dura Tódor rémületé
ben fel akart mászni a legközelebbi fára, de a vadkan 
utolérte s megragadta a lábát. De már ekkor elhagyta 
az ereje és nehány pillanat múlva életlenül rogyott össze

A tirannozaurusz. Két amerikai tudós Henry 
Osborne lanár és Browne dr., az amerikai természet
rajzi muzeum igazgatója, érdekesen Írnak most arról 
az óriás megkövesült ősállatról, a melyet Montanában 
találtak. Szerintük ez a tirannozaurusz az ősidők kép- 
zelhetetlenül óriás, félelmes állata.

Mikor ez az óriás állat, írja a két tudós, körül
belül nyolc millió évvel ezelőtt az ősidők rettenetes 
dzsungeleiben élt, jó harminc tonnát nyomott. A talpa 
mintegy négyzetlábnyi területet födött el, de azért a 
Iába nemcsak iszonyú erős, hanem ügyes és mozgé
kony is volt, mert olyanforma alakja volt, mint a mai 
madárláb, három rengeteg ujja volt, előre és egy há
trafelé. Az óriás hátgerincének tíz hüvelykes volt 
mindenütt az átmérője és a felső lábszárcsontjának meg 
hat láb a hossza. Az állat egész hossza valószínűleg 
negyven láb körül járt. A tirannozaurusz, a többi 
prehisztorikus állattól eltérően, igen jól tudott a két 
hátulsó lábán járni és ebben a helyzetben viaskodni. 
Elülső lábait használta védelmére és áldozatát a fogá
val szaggatta szét. Az állakpocs csontja három-négy 
láb hosszú volt és voltak egy láb hosszú fogai is. A 
föld törfénelmében soha meg nem ujult és meg nem 
újulható jelenetek játszódtak le nyolc millió évvel ez
előtt, a mikor a tirannozaurusz, minden állatok királya, 
uralkodott itt. Harminctól egész nyolcvan lábnyi hosz-

szuságura megnőtt ilyen óriások járták csordákban a 
földet és ejtették rémületbe még a náluknál nagyobb 
dinozauruszt is. A tudósok azt hiszik, hogy a dino- 
zauruszok faja az egész földön egyszerre halt ki, mint 
a hogy más ilyen nagy állatfajtánál már bebizonyoso
dott ez a katasztrófa. Az ilyen rengeteg állat, a melynek 
fogai csak egy bizonyos fajta táplálkozásra valók, ha 
más életviszonyok közé kerül, nem élhet meg tovább.

A juhok mételykórjáról. Ösmeretes dolog, 
hogy a métélykór egyike a legveszedelmesebb juh- 
betegségeknek, valamint az is, hogy a mételyt a jó
szág melegfekvésü, de vizenyős, úgynevezett mételyes 
legelőn szedi föl. A hol sok az ilyen legelő, ott a 
birkát a mételytől megóvni nem lehet. De van rá 
eset, hogy kiterjedt legelő határokban csak egyes ily 
legelőfoltok vannak és ha a juhász ezeket gondosan 
elkerüli, úgy megóvhatja a nyáját e veszedelemtől. 
Éppen ezért nem tartjuk fölöslegesnek, a mételykórt 
az alábbiakban ismertetni.

A betegséget tudvalevőleg az u. n. májmétely 
okozza, amelynek fejlődése a következő:

A beteg állatok bélsarával kiürült mételypeték
ből kellő nedvesség és meleg jelenlétében körülbelül 
3—6 hét múlva ébrények kelnek ki, melyek a vízben 
úszkálva édesvízi csigákba befurakodnak és azokban 
tovább fejlődve néhány hét alatt farkait álcákká, úgy
nevezett cerkariákká alakulnak át és mint ilyenek a 
csiga testét elhagyják, hogy azután az utjukba akadó 
testekhez, rendszerint a vízben levő fűszálakhoz ta
padva betokolódjanak. Ilyen betokolt állapotban az 
álcák több hétig, sőt talán több hónapon keresztül is 
életképesek maradnak, illetőleg az állatokat, melyek 
azokat megeszik, befertőzni képesek.

Nyomban utánna jártam, hogy megtudjam, hol 
tartja előadásait kigyókirályné ő felesége, a vendéglő
ben azonban, a hol szállva volt, azt mondták, hogy 
a közönség tapasztalt részvétlensége miatt nem szán
dékozik több előadást tartani, hanem már másnap 
tovább készül utazni.

Eh, mit, — gondoltam — mutassam meg egy
szer én is, hogy ur vagyok s a vendéglőstől megüzen
tem a kigyóbüvölőnőnek, hogy megfiztem az összes 
helyárakat, tartson előadást nekem magamnak.

Üzenetemnek meg lett a foganatja s én csakhamar 
mint egyedüli publikum ott ültem a vendéglő termé
ben, feszült kíváncsisággal várva a kígyók és király
néjuk megjelenését.

Nem kellett soká várakoznom. A kis színpad 
függönye fellebbent s — ah!

Ott állt előttem a kigyókirálynő, egy gyönyörű 
fiatal hölgy képében s egyszerre úgy elbűvölt jóma
gámat is, mintha csak kígyó lettem volna.

Ragyogó szépség volt, a milyet még alig hordott

rozoga vén földünk a hátán, a milyet még szobrász 
nem vésett márványba, festő ecsetje nem vetett vászonra.

Jöttek azután a kjgyók is, azt sem tudom hányán 
s fajuknak mely fajtájához tartoztak, mert az én figyel
memet teljesen leigázta, bilincsekbe verte a földöntúli
nak látszó büvésznő, az újvilág gyönyörű Cieopátrája, 
kinek az a régi egyiptomi szépség — lega’ább az én 
akkori véleményem szerint — még csak mosogató 
szolgálója sem lehetett volna.

Meg voltam babonázva, el voltam bűvölve s az 
előadás vége után még sokáig kábultan ültem helye
men, magamra hagyva a nagy teremben.

Felocsudásom után első teendőm volt, hogy egy 
gyönyörű csokrot szereztem s azt felküldtem Cleopá- 
trának, a kigyókirálynénak a lakására s megkérettem, 
hogy másnapra hasonló körülmények közt ismételje 
meg előagását.

Harmadnap a csokrot már személyesen vittem el 
szivem bálványának, ki hanyagul dűlve hallgatta szi
vem önntlengéseit, miközben barátságosan cirógatta
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Miután a mételyálcák fejlődésük egyik szakát a 
nevezett csigákban töltik, azok és következőleg azután 
a májmételykór is csak turfás, mocsaras, illetőleg álló
vizes vagy gyakori áradásoknak kitett vidékeken for
dul elő, ahol éppen az édesvízi csigák tartózkodni 
szoktak.

A fertőzés rendszerint legeltetés közben történik 
azáltal, hogy az állatok a cerkariákat hordozó fűszá
lakat lelegelik, Azonkívül azonban a fertőzött legelők 
ivóvize is közvetítheti a fertőzést, nemkülönben az 
ilyen rétekről származó friss takarmány. Sőt tekintet
tel a cerkariák nagy ellenálló képességére, nem zárható 
ki eleve a széna fertőző képessége sem, habár az 
eddigi tapasztalatok ennek ellenkezőjét látszanak iga
zolni. Ezekhez képest tehát a mételyálcák felvétele 
legtöbbnyire az év melegebb szakában történik, mig 
istállózott állatok csak ritkán fertőződnek be fertőzött 
zöldtakarmány, esetleg viz felvétele folytán vagy azért, 
mert a juhok enyhébb időjárás esetén télen is a fer
tőzött területre bocsáttatnak. A mételykórt, ha már 
benne van a nyájban, bajos gyógykezelni és éppen 
azért legjobb az ilyen nyájat, addig mig jó erőben 
van, mészárosnak eladni. Védekezni azonban lehet 
elterjedése ellen azáltal, hogy nem veszünk és nem 
tartunk mételyes birkát, az egészséges jószágot nem 
hajtjuk vizenyős legelőre és lehetőleg kerüljük a köz
ismert uiételyes helyeket. A hol a mételykor nagyon 
elterjedt, még teleltetés idején sem szabad a birkát a 
gyanús legelőre kihajtani, csak száraz területen termett 
takarmányt kell azokkal étetni, a birkát lehetőleg bőven 
sózni, mert a só állítólag mérgezőleg hat mételyálcák
ra, végül pedig a tanyabeli kutat tisztán tartani, annak 
köruyékét feltölteni, hogy a kútba szennyes esővíz ne 
folyhasson és a tanya körül található kisebb locsogó- 
kat árkolás utján lehetőleg gondosan kiszárítani.

r r ^ n R c ^ i -

Az állatszelidités művészete. Hamburger, 
az ismert oroszlánszeliditő érdekes cikket irt a mű
vészetéről a The London cimü folyóiratba. Egy vad
állatot megszeliditeni, az ő véleménye szerint, nem 
egyéb, mint meggyőzni arról, hogy kettőjük közül az 
ember az erősebb, a kinek ő úgy sem árthat semmi 
módon. Erőszakkal ezt nem lehet elérni, hanem hosszú, 
gondos előkészület, lassú szoktatás és az állatszeliditő 
sajátos tehetsége szükséges ehhez. Semmi sem lehet 
elhibázottabb, mint oroszlánt kiéheztéssel szeliditeni. 
Az oroszlánt jól táplálják és az első eszköz, a mely- 
lyel dühének hiábavalóságáról meggyőzni kezdik, egy 
szék. Ezt nagy óvatosan a ketrecbe helyezik. A dü
höngő állat rögtön rárohan és széttépi. Másnap reggel 
azonban megint csak ott van a szék, a melyet újra 
széttép, és ez igy történik nap-nap után, a mig végre 
az oroszlán kezdi észlelni, hogy dühöngése céltalan. 
A szék örökké tart. A mely napon aztán már nem 
töri össze a széket, az állatszeliditő elérte első sikerét. 
Ekkor az oroszlánt erős narkotizáló szerrel elkábitják 
és súlyos lánccal odakötözik a vasrácshoz. Másnap 
ott van ismét a szék és rajta ül a szeliditő. A vad
állat tompa ordítással rohan, rá, de abban a pillanatban 
megfeszül rajta a lánc, a mely megfojtással fenyegeti, 
így megy ez most nap-nap után, mig végre az állat 
nyugodtan marad az uj alak láttára is. Most követke
zik a legveszedelmesebb pillanat, az oroszlánt megsza
badítják a lánctól és az állatszeliditő bemegy a ketrec
be. Ha az állat újra nekirohan, talán széttépi, de azért 
fegyver nélkül megy be, egyik kezében az ismert 
székkel, a másikban egy tompavégü vasviilával. • A 
mellét szalmábói készült páncél védi, mert a szalmáról 
legjobban lecsúszik az állat karma. Ha az oroszlán 
nekiugrik az uj jelenségnek, a szalmáról lecsúszik a 
talpa, de bár a hideg veríték verje is ki az embert, 
nem szabad sem összerezzennie, még kevésbbé hátra
lépnie. A villa tompa végét beletaszitja az oroszlán 
orrába, a hol legérzékenyebb és most nem a düh, ha
nem a fájdalom bőgésével hátrál az állat. Ezt a je-

förtelmes kigyóit, melyek mindig ott settenkedtek 
előtte.

Bucsuzáskor közeledni akartam feléje, hogy leg
alább rózsás körmei hegyétcs okolhassam meg, ekkor 
azonban, mintegy parancs szóra emelkedtek fel az 
utálatos férgek s kitátva förtelmes szájaikat fenyegető 
sziszegéseket hallattak.

Rémülten ugrottam ki s mire szobámba értem, 
valóságos hideglelés fogott el, de azért másnap megint 
csak ott voltam a szép Cleopátránál, ott voltam harmad, 
ott negyed napon is. Sajnos, az eredmény mindig 
ugyanaz volt, mint az első napon. A förtelmes kígyók 
élő védbástyát emeltek közénk.

Közel voltam a megörüléshez. Beteg lettem s 
azt hittem, ez a betegség lesz halálom. Atszenvedtem 
a sóvárgó szerelem minden kínjait a reménynek leg
kisebb szikrája nélkül.

így telt el egy hét, mikor a lázban átvirrasztott 
éjszaka után ismét látogatást akartam tenni örült sze
relmen bálványánál, de ki írhatja le ijedelmemet, midőn

a vendéglő személyzete arról értesített, hogy (Kleopát
ra, a kigyókirálynő kora hajnalban egy eppen isme
retlen hely felé induló hajóval elvitorlázott, dér észemre 
hátrahagyott egy kis levélkét.

Hah! hát még sem feledkezett meg rólam! Bi
zonyosan azt írja, hogy merre utazik, hogy követhessem.

Igen, kővetni foglak, angyalom — gondoltam 
magamban, — ha még a teugert is át kellene úsznom 
érted, mint a hogy azt megtette Leander Héroért!

Lázas izgatottsággal bontottam fel az illatos le
vélkét, melytől szenvedéseim megváltását vártam, de 
ki képzeli el meglepetésemet, azután dühömet, végre 
szégyenemet, a mikor a viszontszerelem szavai helyett 
ezeket olvastam:

Maga csacsi!
A kígyók méregfogai régen ki voltak már huzva. 

Isten Önnel örökre! Cleopátra,
Mint jeges zuhany, úgy hatottak reám ezek a 

szavak s egyszerre kigyógyitottak örült szerelmemből
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lenetet sokszor meg kell ismételnie, mig végre az 
oroszlán belátja, hogy mesterére akadt és eltűri a je
lenlétét. És most kezdődik a tulajdonképpeni dresz- 
szura, az eddigi csak előkészítés volt. Az oroszlán- 
szeliditő folyton ott van az állat körül, gondoskodik 
róla, a legjobb falatot adja neki. Darab húst tartva 
eléje, szoktatja arra, hogy kövesse és egy bizonyos 
helyen megálljon. Lassan-lassan megtanulja aztán azo
kat a mutatványokat, a melyekkel a közönséget majd 
bámulatba ejti. Leghamarabb tanulja meg az aka
dályon való átugrást, de mint a többi nehezebb do
logra csak úgy szoktatható, ha előbb elaltatják és 
lánccal ártalmatlanná teszik. így hosszú gyakorlattal 
ráveszik a sivatag királyát, hogy magát egy golyón 
egyensúlyozva sétáljon, kocsira üljön, hintázzék. Sőt 
megteszi az állatszeliditő azt is, hogy az állat kinyitott 
szájába dugja a fejét. De ez mégis rendkívül vesze
delmes mutatvány; a dresszura fölmondhatja a szol
gálatot és a rettenetes fogak összecsapódhatnak. Min
den mutatvány a lánccal kezdődik és a dresszura har
madik fokán érvényesül a legfontosabb momentum, a 
mikor az ember szuggeráló, félelmes energiájával ural
kodik és kényszeríti az állatot az engedelmességre, A 
vadállatok között még az oroszlán követi a leghama
rabb a szelídítő erősebb akaratát és különösen a nős
tény oroszlán néha valósággal hálás és ragaszkodó 
iránta. Hogy néha milyen vonzódás fejlődhetik ki 
bennük az ember iránt, mutatja egy oroszlánszeliditőnő 
esete, a ki ennek köszönhette egy alkalommal a saint- 
louisi Bostock-cirkuszban az életét. Ugyanis egy nős
tény oroszlán valóságos önfeláldozással akadályozta 
meg a himet, hogy ráugorjék és széttépje. Legvesze
delmesebb vadállat a tigris és a párduc, a melynek 
szeszélye s ravaszsága kiszámíthatatlan.

Kérelem. Az év elejével a hatszázat meghaladó 
olyan tisztelt olvasóink közül, kiknek előfizetése lejárt, 
alig egy harmadrész küldte be eddig előfizetését. Az 
elmaradottakat tisztelettel kérjük, hogy a mulasztást 
lehetőleg még e hó folyamán, de mindenesetre a jövő 
hó eléjével pótolni szíveskedjenek. Azoknál, kiknél 
az előtizetés már lejárt, vagy a folyó hó végével le 
fog járni, ezt a lap jövő számának cimszalagján jelez
ni fogjuk.

Azóta is mindig lestem, hogy még egyszer ke
rüljön elém valamijszép kigyókirálynő, majd nem hiszek 
a kígyóinak, de bizon hiába vártam máig; sárkány, az 
elég keresztezte az utamat, de kigyókirályné egy sem 
s most már — sajnos — abba a korba kezdek jutni, 
a mikor vissza adhatom az üdvözletei, azt mondvám: 
»Isten Veled Cleopátra, örökre!«

A d o m á k .
Magyarázat. Hölgy: Mondja, kapitány ur, miért hívják 

a nagy óceánt csendes oceának?
Tengerész-kapitány: Miért nincsenek mellette női fürdő

helyek.
Példa. A.: Tudod-e fiam, mi az: átlátszó?
B .: Ha valamin át lehet látni.
A . : Például?
B . : A létra.

Halálozás. A szászsebesi m. kir. erdőhivatal 
zalatnai erdőgondnokságánál alkalmazva volt Donáth 
András I. oszt. m. kir. erdőőr hosszas szenvedéa után 
f. hó 4-én elhunyt. Az Istenben boldogultat özvegye 
és három árvája siratja. Nyugodjék békével!

Csempészek és pénzügyőrök harca. A to-
rontálmegyei Homolicról írják: A Duna partján szem
ben a szerb parttal a minap valóságos harc folyt le 
két magyar pénzügyőr és szerb csempészek között. 
A két pénzügyőr Bogdán Miklós pénzügyőri fővigyázó 
és Kalfusz Péter vigyázó késő este a Dunaparton jártak, 
a mikor egyszerre halk beszélgetést hallották és látták, 
hogy a szerb parton valaki botra kötött petroleumos 
rongyot meggyujtott és azzal jelt adott. Nemsokára 
ezután hallották, hogy a Dunán egy csónak közeledik 
a magyar parthoz. A mikor a csempészek már ki
kötöttek, a két pényügyőr rohamot intézett, de csak 
ekkor látták, hogy a csempészek sokan vannak és 
fegyverrel is el vannak látva. Valóságos harc támadt 
az elszánt két magyar pénzügyőr és a szerb csem
pészek között. Mindkét részről több lövés történt, 
mig végre a csempészek egynek kivételével a két csó
nakon elmenekültek, de otthagyták a holmit, a mit 
Magyarországba csempészni akartak. Az ott maradt 
szerb csempészt a pénzügyőrök elfogták. A szerb 
csempészek most azzal fenyegetőznek, hogy az egész 
pénzügyőrszakaszt ki fogják irtani, mert egyik társukat 
elfogták s természetes, hogy a pénzügyőrök ilyen kö
rülmények között kettőzött gonddal őrzik a határt.

Emberevők. Brüsszelből jelentik: A legutóbbi 
kongói posta szerint benszülöttek megtámadták a 
kvangói katolikus hittérítő-állomást. A benszülötek a 
hittérítőt és nyolc hitoktatót megölték és megették.

Kis leányok szerencsétlensége. Békésről tá
viratozzék, hogy ott baleset ért négy fiatal leányt. Gál 
Péter cipész udvarának vályogfal-keritése már régóta 
düledezett s a fal alja a sok esőzéstől már teljesen 
kiázott. Minap délután ledőlt a hosszú és magas fal, 
éppen abban a percben, mikor négy kis leány ment 
el a fal tövében. A házbeliek, a kik látták a szeren
csétlenséget, azonnal a gyermekek segítségére siettek 
s néhány perc alatt kiszabadították őket a romok alól. 
A leányok közül kettő szerencsére csak könnyű sérü
lést szenvedett, a másik kettőnek a zuzódásai azonban 
életveszedelmesek. Mivel kétségtelenül meg lehetett 
állapítani, hogy a fal már régen düledezett, Gál Péter 
ellen megindították a bűnügyi vizsgálatot.

Leégett faraktár. Turócszentmártonból jelen
tik: A Löwy-féle nagy fűrésztelepen tűz támadt, mely 
elpusztította a fölhalmozott faanyagot. Elégett több 
mint ötvenezer korona értékű deszka. Nagy kár esett 
az épületben is, A gépházat sikerült megmenteni, a 
mi a kassa-oderbergi vasút főmühtlyi tűzoltóságának 
köszönhető. A tűzoltók más szivattyú hiányában a 
a lokoinotivokat használták föl szivattyú gyanánt.

Égi tünemény. Beregszászról írják nekünk: 
Szemkápráztató égi tünemény tanúi voltak a város 
lakói január 9-én, este hét órakor. A hold a keleti 
égboltozaton ragyogott szakadozott bárányfelhő közt. 
Egyszerre vakító fehérségű gömb tűnt föl az égen s 
látszólag a holdkorong közepébe került. A gömb széle 
piros volt, majd egy igen széles haragos-zöld karika 
fogta körül a gömböt. Még egy harmadik körív is 
keletkezett, a melynek belső széle élénk zöld szinü 
volt, külső széle pedig lángvörös.

Selyembogárpeték kiosztása. Az országos 
selyemtenyésztési felügyelőség tudatja, hogy a föld-
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mivelésügyi minisztérium azoknak, akik a selyemte
nyésztéssel foglalkozni kívánnak, 19()6-ban is ingyen 
ad petét, illetve selyemhernyót. Ebbéli igényeiket vagy 
az illető' község selyemtenyésztési megbízottjánál, vagy 
esetleg a községi elöljáróságok utján a szekszárdi 
selyemtenyésztési felügyelőségnél jelentsék be.

A hadkötelesek nősülése. Biharvármegye fő- 
szolgabirái kérdést intéztek Biharvármegye alispánjá
hoz, hogy a harmadik korosztálybeli hadkötelesek, úgy 
amint az eddig gyakorlatban volt, nősvlhetnek-e ki
vételes nősulési engedély nélkül? Az alispán körrende
letben felelt a kérdezősködésekre. Körrendeletében 
azt mondja, hogy tekintettel a törvényen kívüli álla
potra, melynél fogva sorozást rövidebb időn belöl re
mélni nem lehet, a vedőtörvény értelmében a 111. ko
rosztálybeli, 1905. évből már kilépett, de állítási köte
lezettségüknek eleget nem tévó hadkötelesek, akik 
1882. évben születtek, kivételes nősülési engedély nél
kül is köthetnek házasságot.

A játékos sorsa. Romából írják: Marchesini 
vnlt ékszerészt váltóhamisítás miatt letartóztatták. Mar
chesini, a ki az olasz udvarnak szállítója is volt, éve
ken át Róma leggazdagabb polgárai közé tartozott és 
többszörös milliomos hírében állott. Utóbb azonban 
hallatlan tékozlása és játékszenvedélye bukását okozta. 
A mikor tiz évvel ezelőtt megházasodott, nászutazása 
alkalmával pazarlásával általános föltünést keltett. Ké
sőbb Romában egy hírhedt játékbarlagba kezdett járni, 
a hol rövid idő alatt annyira kifosztották, hogy kény
telen volt római üzletét és firenzei fióküzletét eladni 
és állást vállalni ugyanabban a játékbarlangban, a hol 
tönkretették. Fizetéséből azouban megélni nem tudott 
és váltókat hamisított, a miért most letartóztatták. A 
játékbank pedig, a mely már annyi embert juttatott 
koldusbotra (legutóbb egy ismert olasz államférfiu só
gora vesztette ott el a vagyonát), virágzik távább.

Hamis pénz egy vásáron. Déváról táviratoz- 
za tudósítónk: Az itteni állatvásáron egy csalóbanda 
működött, a mely hamis huszkoronást hozott forga
lomba. Géber rendőrkapitány a banda két tagját el
fogta két székelyvásári ügynök személyében. Ezek 
megvallották, hogy a vásáron ötezer korona értékű 
marhát vásároltak hamis bankón. Megállapították, 
hogy mind a ketten Gasparidesz Viktor bankóhamisitó 
szövetkezetébe tartoznak, a mely már az egész erdélyi 
részt elárasztotta hamis huszkoronással.

Baleset egy vadászaton. Bécsújhelyről jelen
tik: Minap fácánvadászat közben Sixtus pármai herceg 
véletlenül meglőtt egy Bauer Károly nevű huszon
hároméves hajtót, a ki a lövés következtében elvesz
tette bal szemét. A herceg száz koronát küldött a 
hajtónak, a melyet ez fölháborodva visszautasított és ki
jelentette, hogy port fog indítani a herceg ellen kár
térítés, fájdalomdij és elmaradt kereset címén. Erre 
a herceg egyezkedni kezdett a hajtóval, a kivel ötezer 
korona összegben egyezett ki.
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Szerkesztői üzenetek.
Molnár István urnák. Orfü. Várga István hetvehelyi 

kartárs maga irta meg, hogy nyugalomba vonul s ezért a lap 
további küldését is beszüntetni kérte. Nagyon csodálkozunk, 
hogy a lap járatásának megszüntetése végett ilyen ürügyet ke
resett, viszont örvendünk, hogy jó egészsége megengedi neki 
még a további szolgálatot. Ábrahám Balázs urnák. Vaskoh. 
Az ellenünk legutóbb indított sajtó per folytán beszüntettük 
ugyan a »Nagyvilágból« cimü rovatot, de a mostani viszonyok

javultával újból fel fogjuk eleveníteni. Csitkovits Antal ur
nák. O. Szilas. Az Évkönyv Il-ik évfolyamára oly kevés elő
fizető jelenthezett eddig, hogy annak kiadását még egyelőre 
függőben kell tartanunk, de munkába vettünk egy az erdészeti 
személyzetre vonatkozó összes rendeleteket magában foglaló 
könyvet s reméljük, hogy azt a folyó évben megfelelő pártolás 
mellett ki fogjuk adhatni. Kovács Mihály urnák. Boicza. 
A nyomtatványok árát vettük; lett volna még 25 fillér posta- 
költség, ettől azonban olyan régi hívünkkel szemben szívesen 
eltekintünk. Kosztrober Sándor urnák. Ungvár. Mihelyt 
sok dolgunk kissé szűnni fog, elővesszük. Otzenasch Vilmos 
urnák. N. Bogsán. A gyűjtemény összeállításán most kezdtünk 
dolgozni s ezt majd egyszerre fogjuk kiadni s elkészültekor 
értesítjük lapunk tisztolt olvasóit.

A kiadóhivatal postája.
Kozma Lázár urnák. Kishavas, A 4 koronát vettük és 

a nyilvántartásban javára irtuk. Somogyi József urnák. Fe- 
keteviz puszta. A 4 korona beérkezett. Tömböly Elek urnák. 
Hadad. Előfizetése február hó végéig rendezve van. Nardai 
József urnák. Csém. A 2 korona előfizetés beérkezett. Szkala 
Alajos urnák. Palást. Az Évkönyvre küldött 2 koronát elnézés
ből a lap előfizetésébe irtuk s igy előfizetése március végéig 
már rendezve lévén, utalványt ezért nem csatoltunk. Imre 
József urnák. Szabéd. Előfizetése junius hó végéig rendezve 
van- Tokéra János urnák. Nagyköveres. A 8 koronát kö
szönettel vettük. Vida József urnák. Megyegőzre. Ajánlko- 
zás 3-szori közlése 2 korona, 5-szöri 3 korona. Fetz Lajos 
urnák. Iszka-Szt. György. A 4 korona beérkezett. A címzést 
megfelelően helyesbítettük. Bardiovszky János urnák. Kis- 
Koszmály. A 4 koronát megkaptuk s javára irtuk. Schneller 
Lipót urnák. Pinczehely. Előfizetése junius végéig rendezve 
van. StagI György urnák. Homok. Feljegyzéseink szerint 
a beküldött 4 korona nem a folyó év első, — hanem a múlt 
év második felére szól. Csekey Károly urnák. Várszeg. A 
4 koronát köszönettel vettük. Bognóezky József urnák. Tőkés. 
Az Évkönyv Il-ik évfolyama dolgában fentebb van üzenet s 
igy ezt nem ismételjük, A késedelemért, mely bizon rövid volt, 
kész az elnézés. Nem tudná velünk közölni, hogy Kriszt Ödön 
erdőlegény hol van állomáson ?
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saját gyártmány
erősek, meleget tartók, csinos kiállítás
ban; 4 évig is viselhetők; jóságáért és 

tartósságáért kezességet vállalok.
" ÁRA: 8 KORONA. — —

M egrendelésnél pontos mérték beküldését 
kérem

LENGYEL ALBERT jg
erdőőr.

A l s ó - R á k o s ,  Nagy-Küküllő-megye.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak:
Egész é v r e ........................................ 8 kor.
Fél évre ..............................................4 „
Negyed é v r e ...................................2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezeti címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Január 25. 4. szám.

Szakiskolások elhelyezése.
(Folytatás és vége.)

bban, hogy erdőőri szakiskolákat végzett 
ifjúk közül sokan nem tudnak álláshoz 
jutni, nagy részük van nekik is.

A szakiskolások nagy része ugyanis abban 
a hiedelemben van, hogy miután a m. kir. er
dőőri szakiskolának volt a növendéke, okvetlenül 
állami szolgálatba kell jutnia s a kincstári erdő
hatóságok jóformán kötelesek őket alkalmazni. 
Ebben a hitükben azután nem is néznek más 
állomás után, sőt gyakran még a kinálkozót sem 
fogadják el, hanem mint a pók hálójába, ők is 
meghúzódnak a szülői házba, lesni a prédául 
kínálkozó államkincstári állást. Lesik ott a pályá
zatokat, melyek pedig elég gyéren mutatkoznak, 
mert hiszen a kincstári alkalmazottak közül sincs 
annyinak minden évben meghalni vagy nyug
díjba menni kedve, mint a hány szakiskolás lép 
ki az iskolából az élet mezejére.

Ilyen kincstári állás után lesők közül ma
gunk is többet ismertünk, sőt csak nemrégiben 
is megdorgáltunk egyet, ki egy magán cégnél 
tisztességes javadalmazással neki felkínált állást 
nem akart addig elfogadni, mig a kincstári erdő
hatósághoz benyújtott kérvénye elintézést nem 
nyer. Pedig ha a kincstári kinevezésre, — mely

pebig egyáltalán nem volt s ma sem biztos, — 
várakozik, elesett volna a magán cég által kínált 
állástól is, és várhatott volna tovább minden 
állás nélkül addig, mig ismét másutt pályázat 
lett volna hirdetve. Most, hogy tanácsunkat kö
vette, van tisztességes javadalmazással járó állása, 
melyet megtarthat addig, mig kincstári alkalma
záshoz juthat.

Az erdőőri szakiskolák, bár állami intéz
mény, nem arra valók, hogy tisztán csak a kincs
tári erdők mellé neveljenek uj meg uj nemze
déket, mert ha ez igy lenne, akkor éppen úgy 
kívánhatnák az állami köfaragászati iskolát vég
zett növendékek, hogy sírkövek és más szobrok 
faragásával az állam bízza meg őket. A mi szak
iskoláink arra valók, hogy egész hazai erdésze
tünk részére neveljenek szakerőket, tehát a belő
lük kikerült ifjak éppen úgy hivatottak a magán 
és községi vagy bármely más erdőknél érvénye
síteni tudásukal, mint a kincstári erdőknél.

Igaz, hogy eltekintve talán egy pár kiváló 
magán uradalmat, a legjobb javadalmazással a 
kincstári erdőknél alkalmazott személyzet van 
ellátva s ezért mindenki legszívesebben menne 
oda szolgálatba, de hát úgy vagyunk mi embe
rek azzal, hogy bizon a kevéssé jóval is meg 
kell elégednünk, ha a legjobbat nem kaphatjuk 
meg, a mi azonban még mindig nem zárja ki 
azt, hogy a jótól a jobbhoz ne kívánkozzunk s 
oda eljutni ne akarjunk.

Az erdőőri szakiskolákból kikerült ifjaknak 
tehát arra kell törekedniük, hogy miélőbb s bár
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milyen szolgálathoz is jussanak; azután majd 
még mindig módjukban lesz törekedniük arra, 
hogy az esetleg meg nem felelő állásuk helyett 
jobbat találhassanak. Szükségük van arra, hogy 
lehetőleg mielőbb állásba jussanak azért is, mert 
a szakvizsga letehetésére amúgy is szükségük van 
még kilenc havi gyakorlatra, melyre egyébként 
azért is szükségük van, hogy a szakiskolában 
szerzett ismereteiket ne csak el ne felejtsék, ha
nem az élet gyakorlati mezején még gyarapítsák.

Nem szabad szem elől téveszteni még azt 
sem, hogy az erdőbirtokos is, legyen az akár 
magán ember, akár hatóság, mindig szívesebben 
alkalmaz olyan egyént, ki már szolgálatban van 
és úgy szaktudásával, mint jó magaviseletével 
elismerést érdemelt, mint a ki otthon lebzselve 
várja a zsíros falatot. A gyakorlati szolgálatból 
kapott jó bizonyítványok rendszerint becsesebbek 
az iskolai bizonyítványoknál, melyek értéke mindig 
kétséges, mert soha sem lehet előre tudni, hogy 
vájjon a legkitűnőbb elmélet is be fog-e válni 
a gyakorlatban. Arra ugyanis elég tapasztalat 
van, hogy a legkitűnőbb tanulók közül is a szol
gálatban akárhányan nem sokat érnek, inig gyen
gébb iskolai bizonyitványnyal bírók kitünően 
beválnak.

Van azonban még egy nagy hiba, a mely
re szinte rá kell mutatnunk, ez pedig nem egyéb, 
mint az, hogy a szakiskolás ifjak legnagyobb 
része nincs tisztában azzal a helyzettel, a melybe 
jutni fog akkor, midőn kilép az élet rögös út
jaira.

A szakiskolások nagy része azt hiszi, hogy 
iskolája végeztével egyenest bele pottyan a ké
nyelmes életbe és úri módba s rögtön meg
szűnik minden küzkedése.

Ez pedig nagy tévedés, a melyből ltjaink
nak kikellene ábrándulniok.

Az, a ki az erdőőri pályán szándékozik ke
resni megélhetését és boldogulását, már jó eleve 
vessen számot azzal, hogy ez a pálya egyike a 
legnehezebbeknek s legveszedelmesebbeknek. Az 
az ifjú, a ki rálép az erdőőri pályára, attól a 
pillanattól kezdve már többé nem a magáé, sem 
a világé, hanem azé az erdőé, a melyik gond
viselésére van bízva. Itt pedig megszűnik min
den pihenés, mert az erdőnek ápolása, kihasz
nálása, felújítása és a mit talán elsőnek kellett 
volna említenünk, őrzése és védése magának 
foglalja le az év minden szakát, a nap minden 
óráját és az óra minden percét.

Vége szakad itt a fiatalság által korunkban 
annyira kedvelt gavalléroskodásnak, mulatozás
nak s kezdődik az élet komolyabb része. A báli 
lakkcipőt felváltja a bagaria csizma, a köcsög
kalap pedig semmikép sem alkalmas arra, hogy 
vele a bokrok alatt bujkáljunk. A táncterem 
sima parkettje helyett szikla és görgetek kerül 
a talp alá s a keringő hullámos hangjai helyett 
a fülek körül fagyasztó vihar sivit.

A mivel sem törődő ifjúkori gondolkozás
módot fel kell váltania a komoly kötelességtu
dásnak és a felelősség érzetének.

Halottak estéje az erdőn.
Irta: Majerszky István.

(A »Magyar Erdész« után.)

3||jS|okszor töprengtem, gondolkoztam azon, mért 
(rajjlig nem tette az egyház a halottak emlékünnepét 
litfgjg tavaszra? Tavaszra mikor a természet levetegeti 
téli gyászruháját s újjá születik, hogy dicsőségét zengje 
a nagy Alkotónak; hogy fennen hirdesse: a halál nem 
halál, csak átmenet egy szebb, dicsőbb életbe.

Hiszen tavasszal a sirhalom elszáradt, összekuszált 
kicsiny pázsitja közül zsenge fűszálak bújnak elő, je
lezve a feltámadást, közöttük pedig mint egy-egy kék 
angyali szem bólintgat a szerény ibolyának pici fejecs
kéje, mintha biztatna bennünket: Higyj, remélj, szeress.

Miért nincs halottak ünnepe nyáron? Nyáron, a

mikor él, virul minden! a mikor az özvegyek és ár
vák keserű könyeit, sajgó, mély fájdalmát a szeretett 
— mégis minden látogatásnál újabb és újabb fájdal
mat okozó — sirdomb üdezöld gyepe, nyíló rózsája 
talán enyithetné. A temető bokrainak madárdala is 
hozhatna némi vigasztalást és szebb jövő reményét 
ébreszthetné a fájó, megtört, kedveseit sirató szívben.

De nem! El e gondolatokkal! Költői a halottak 
estéje igy is, november hóban- Hiszen akkor ünne
peljük szeretteink emlékét, mikor utolsó virág is szir
mait hullatja, mikor a madár is elment jobb hazát 
keresni.

Ha tavasszal volna, az ébredő élet, a nyíló virág, 
játszi napsugár és a madárének, talán elbizakodottá 
tenne. Nem ápolná a hitet, reményt és a szeretet, 
mety mine annyira szükséges a halottak emlékezeté
nek méltó megülésére.

Az ősz csak sivár lelkeknek hirdeti csupán a 
halált. A hivő léleknek egy uj élet hirdetője is egy
szersmind, hiszen minden lehulló falevél helyén ott
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Ilyen átváltozásokon kell átmennie annak a 
fiatalembernek, a ki az erdőőri pályára szándé
kozik lépni s ha erre nem érez magában elegendő 
lelkierőt, ha kényelmét félti az erdőőri szolgálat 
fáradalmaitól, nincs elég bátorsága minden ve
szedelemmel szembeszállni, akkor jobb ha mind
ezeket jó eleve megfontolva békét hagy a szak
iskolának s más pályán keresi boldogulását.

Végül számot kell még vetni azzal is, hogy 
az erdőlegényi vagy segéderdőőri állás, a melyen 
jóformán mindegyiknek át kell esnie, szolgai 
állás, mely nem ritkán szolgai teendők végzésé
vel is jár, ha tehát ilyenre is lesz az ifjú alkal
mazva, ezt nem szabad zokon vennie.

Ha a szakiskolás ifjak mindezekhez alkal
mazkodni fognak, kevesebben fognak panasz
kodhatni azért, hogy állást nem kapnak.

Vadorzók büntetése régibb időkben!
etünt évszázadok kegyetlen törvényei és egyéb 
embertelen intézményei, a vadorzókat sokkal 
szigorúbban sújtották, mint a humánus jelen

kor intézkedései. S elég csodálatos, hogy a sokszor 
drákói szigorral végrehajtott véres intézkedések ide
jében, aránylag több volt a vadorzó, mint napjainkban. 
Ennek magyarázata fó'ként abban rejlik, hogy régebben 
több volt a járatlan ó'srengetegek száma, melyekben 
a vadorzók biztos lest és menhelyet és a mai zsák
mánynál bó'vebb prédát találhattak. Viszont a préda 
értékesítése, az akkori kereskedelmi és közlekedési

viszonyok mellett, már sokkalta nehézebben ment s 
igy a vadorzók, soha nem korlátozható vágyaik és 
szenvedélyük kielégítése mellett, nagyrészt inkább csak 
saját szükségleteik fedezéséül foglalkoztak vadorzással 
s csak nagy ritkán elvétve akadt egy-egy megbízójuk: 
egy-egy orgazdájuk is, valami félreesőbb hely vendég
lősének. képében.

A vadorzók régente nálunk Magyarországon is, 
rendkívül szigorú büntetésekben részesültek, — az 
Árpádok, Anjouk sőt Hunyadiak idejében : az újkor
ban pedig főleg a vadászatkedvelő erdélyi fejedelmek 
korában. A vadászat különösen a Báthoryak idejében, 
kiváló ápolásban részesült, úgy a Báthoryak, mint a 
főurak részéről. Báthory István erdélyi fejedelem a 
későbbi lengyel király idejében főleg a Kárpátok vaddus 
lengyel tartományaiban, úgy az akkor ugyancsak a 
lengyel király koronája alá tartozó sziléziai herczeg- 
ségben, rendkívül szigorú intézkedésekkel védekeztek 
a nagyszámú vadorzók garázdálkodásai ellen, Ennek 
meg is volt a maga foganatja, a mennyiben Báthory 
István idejében, huzamosb ideig úgy Erdély, mint 
Lengyelország vadászterületei, meglehetősen megtisz
tultak a vadorzóktól.

Ám Báthory hathatós intézkedései korántsem vol
tak oly kegyetlenek, mint pl. ugyanabban a korban 
más államfők hasonló intézkedései.

így az olasz államok közül, az akkor önálló és 
hatalmas Ferrara és Milánó herczegségben, Sforza 
Galeotto fejedelem, arra kényszeritette a vadorzókat, 
hogy az általuk elejtett nyulakat, szőröstül-bőröstül, 
nyersen megegyék. A legtöbb vadorzó belehalt ebbe 
a szokatlan és rettenetes lakomába.

Vitolt, lithván fejedelem, a tettenért vaporzókat, 
medvebőrökbe varratta s az erdőkbe vitette, hol a 
rájuk uszított vadászebek őket szétmarcangolták.

Mihály, salzburgi uralkodó és herczegérsek főpap 
létére a humanizmusról s általában emberi kötelessé-

az uj élet záloga: a rügy. A természet haldoklása 
memento a magunkbaszállásra; szeretetre tanít az Al
kotó iránt, ki még az egyik élet elmúlása előtt bizto
sítékát adja az uj, szebb életnek, ki a kis rügyből zöld 
lombot, illatos virágot fakaszt teremtményei örömére 
és gyöngyörüségére.

*
A fák koronájának lombruhája erősen megritkult. 

Az a kevés levél is, mi még rajta maradt, változtatja 
már színét: sárga, vörös-barna foltok vegyülnek a zöld 
közé.

Holdvilág nincs az égen, csak a tengersok csillag 
szórja bágyadt fényét, a megritkult lombozaton át, le 
az erdő talajára. Nincs egy parányi fuvallat; oly ré
mesen és mégis oly magasztosan csendes az erdő, 
hogy az ember tisztán hallja saját szive dobbanását. 
Egy-egy elhalt falevél leválik a koronáról és szellem- 
szerű libbenéssel leszáll a földre. Majd egy elkésett 
makk hull alá: a mint útjában beleütközik a hulló fa
levélbe, ezt mondja; pszt, pszt; a földre érve; kopp!

Utána még némább a csend. Majd egy róka surran 
el lassú ügetéssel: ss—sss—ss! Hirtelen megáll. Meg
ijed. A kuvik rákiáltott: kividd, kividd! Aztán gyors 
ütemben eliparkodik; majd a száraz lomb susogása 
is elhallgat a nyomában.

De mi az? Az erdőt átszelő nniladékban fel-fel
lobbanó világosság látszik. Figyelem. Megyek mind- 
közelebb. Egy alacsony kőkeresztet világit meg a 
fény; rajta fenyőgalyból frissen font koszorú, melyben 
néhány cyklamen is van, A koszorú eltakarja a nevet, 
csak az évszámot olvashatom: 1875. okt. 10.

A sir alacsony léckerítését kijavitgatta valaki: né
hány uj léc fehérük a régi korhadtak közütt: tőle nem 
messze újra folytatódik az erdő, mely nem akadályozza, 
hogy a déli nap a sirhalom pázsitját érhesse.

A közeli fák alul egy nyúlánk alak emelkedik 
fel. Lassú léptekkel a sírhoz közeledik, s kényelmesen 
lépi át az alacsony kerítést. Féltérdve ereszkedve, a 
már nagyon leégett gyertyákat kezdi kiemelgetni a 
földből, hogy teljesen eléghessenek. Őszbe csavaró-
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egiről olyannyira megfeledkezett, hogy rengeteg va
dászterületeinek vadorzóit szarvasok bó'rébe varatta s 
ó'ket Salzburg piaczán vérebeivel nyilvánosan széttépette.

Ugyancsk egy másik salzburgi herczeg, az el
fogott vadorzókat meztelenre vetkőztetve szarvasok 
hátára lánczoltatta, s a szarvasokat a rengetegek sűrűi
ben szabadon bocsátvtta. Ez a XVII. században történt!

A salzburgi erdó'területektó'l messze távol esó' 
wetteraui szántóföldeken dolgozó mezei munkásoknak 
sikerült egy ilyen szarvashoz lánczolt embert meg
menteni. A szerencsétlen áldozat teste össze-vissza 
volt sebezve, marczangolva s már alig volt ember for
mája, midőn a földmivesek ó't borzalmas helyzetéből 
kiszabadították. Az éhségtől és szomjúságtól elgyötört 
szánandó áldozat, valósággal könyörgött, hogy vegyék 
inkább életét, semhogy tovább szenvedjen. Állítása 
szerint, a megvadult szarvas, napokon át bolyongott 
vele a salzburgi vadászterületeken, s midőn onnan 
kiértek, ismeretlen tájakon barangolt és rohant vele 
kerésztül-kasul. Egy folyóvizén is átúsztak, miközben 
majdnem megfulladt: ám a folyóvíz, sajgó sebeinek 
fájdalmát némileg enyhítette s eközben szomját is 
olthatta . . .

A boldogtalan áldozat súlyos sebeibe csakhamar 
bele halt . . .

A régibb angol királyok közül különösen ke
gyetlenül bántak el a vadorzókkal II, Henrik és I- 
Richárd, kik a kézrekerült vadorzók szemeit, minden 
teketória nélkül kiszuratták.

Páratlan kegyetlenséggel büntette egy rajnai vá
lasztófejedelem a vadorzókat. így többek közt egyik 
vadorzó alattvalóját, ki karácsony táján egy vadkant 
elejteni merészkedett, szoros őrizet alatt, a jégtől zajló 
Rajna vizébe állíttatta, hol a szerencsétlennek addig 
kellett, egy cölöphöz lánczoltan, a jégárban maradni 
mig a folyam vize körülötte jégpáczéllá fagyott! . . .

A szerencsétlen ily módon, rövid idő alatt nyomo
rultul elpusztult.

Burgundia egyik fejedelme, hasonló módon bánt 
el a vadorzókkal. Egy szarvas elejtésénél tetten ért 
vadorzót, tél idején, meztelenre vetköztetett s azután 
fához kötve, szigorú őrizet alatt, addig hagyta szen
vedni, mig az megfagyott . . .

A gondos fejedelem még étellel-itallal is ellátta 
addig, mig' a szerencsétlen áldozat, a csikorgó téli éj
szakában csonttá nem fagyott . . .

Az ilyen és ezekhez hasonló kegyetlenkedéseket 
nem törvényes intézkedések szentesítették — azok 
legnagyobbrészt csakis egyes autokrata uralkodók zsar
noki önkényének tettei voltak.

Nem egy középkori humanista kelt ki korának 
embertelen uralkodói ellen, — miközben ezek a jó- 
lelkü urak valósággal szemet hunytak arra a tömérdek, 
barbár módon végrehajtott kegyetlenségre, a mikkel 
viszont a vadorzók a kötelességét teljesítő vadászati 
védszemélyzet ellen fordultak, a rajtuk esett sérelmek 
megtorlásául.

Sötét, szomorú idők emléke, mely még manap
ság is kisért megrögzött vadorzók képében, minden 
borzalmával és szívtelen kegyetlenségeivel! . . . Nap
nap mellett érkeznek hírek garázdálkodásaikról, sötét 
bűneikről! . . . Pedig a mai korszakunk törvényhozási 
intézkedéseink igazán emberséges szelleme a vadorzók 
emberi jogait, a megtorlás esetében is abban a véde
lemben részesíti, a melynek a törvény előtt, gazdag 
és szegény, vadász és vadorzó egyaránt részese. . . •

Valóban, mikor azokat a személy- és vagyonbiz
tonság lazulását jelentő vadorzásokat és a derék vad
őr árván maradt családtagjainak sírását halljuk: ön
kényt utat tör bennünk a kérdés, váljon jól van-e ez 
>gy?! ■ • • (V. L.)

dott erős férfi az illető; az oldalán lelógó tarisznya 
elárulja, hogy erdőőr. Mig a gyertyákkal foglalatosko
dik ugyanazon fa alól egy másik, 24—25 éves férfi köze
lit arra felé, oldalán szintén erdőó'ri tarisznyával. Meg
áll a kerítésnél némán, szótlanul és nézi az öreg 
munkáját, a mint a pislákoló 3 gyergyát megigazítja.

Majd az öreg lassan fölemelkedik a sírról, mi
közben nehéz messzeszálló sóhaj tör ki a kebléből. 
Aztán némán, a mint jöttek, visszamennek mindketten 
a fák alá.

Aztán az öreg megigazította sapkáját, simító*!: 
egyet ősz bajuszán, s néhány torokköszörüiés után el
kezdte: Bizony rémséges éjszaka volt az. De csak 
suttogott, mintha még most is borzadna annak emlé
kétől. Majd határozottabb hangon folytata:

Én akkor a Szakállas völgy vágásában voltam, 
s mint ilyennek gyakran be kellett mennem a boldogult 
tekintetes úrhoz — Isten nyugosztalja haló porában is 
— hogy beszámoljak a döntés haladásáról, vagy va
lami utasítást kérjek tőle. Jó messze van ez a vágás

és sietős volt a munka, hát megesett bizony, hogy jó 
későn állítottam be parancsra, s reggel megint korán 
kinn kellett lennem.

Egyszer épen benn voltam, mikor jön a Cserepes 
Gyuri és jelenti, hogy vadorzók vannak az Alsódülő- 
ben, s hallotta a lövésüket a királyfa felől. Mert tudod 
öcsém, akkortájban nagyon el volt szaporodva ez a 
zsivány népség, nekünk pedig résen kellett lenni még 
nappal is. Aztán meg az öreg gróf ur nagyon hara
gudott, pedig oly jó volt a szive, hogy alig tudott 
haragudni, — mert azok az istentelen gazok legszebb 
bakjait lelövöldözgették. Hátultöltő puskát — a mi 
akkor még ritkaságszámba ment — ígért mindenkinek, 
a ki egy ilyen kötnivalót elcsíp.

Hej, pedig de nehéz az ilyen gyilkos népséggel 
kikezdeni! Tudod-e öcsém, hogy a ki e sírban nyug
szik, az is az ő áldozatjuk?

Amint megjelentette Cserepes Gyuri a nem ör
vendetes hirt, a tekintetes ur rögtön bosszút esküdött 
a vadorzóknak s eugem szalasztott, hogy fogassak be;
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Mivel lőjjük az őzet? Az őz, az apróvadról 
a nagyvadra, mintegy átmenet tűnik fel. Bár tudo
mányos könyvekben az apróvadhoz van sorolva, azért 
mégis a gyakorlatban sokszor a nagyvadhoz számit- 
tatik s ez okbói magyarázható, hogy még mai napig 
sincs tökéletes megállapodás arra nézve, hogy tuiaj- 
donképen mivel lőjjük az özet?

A m. kir. kincstári erdőtisztek részére ugyan már 
1904-ben megjelent »Utasitás« határozottan, büntetés 
terhe alatt kimondja az őznek golyóval való lövését, 
mindamellet, ha különösen a felvidéki, vagy más liegy- 
ségi terephez számítandó területen figyeljük meg az 
őz vadászatát, úgy fogjuk találni, hogy ott még most 
is megmaradtak a vastagabb sörét mellett. Önkény
telenül kínálkozik tehát a kérdés, vájjon helyes-e az, 
hogy nem mindenütt golyóval lesz az őz terítékre 
hozva?

Köztudomás szerint az őz vadászata történhetik 
hajtó-emberekkel, hajtó-kutyákkal, vagy lőhetjiik az 
őzet lesben, hívásra, vagy cserkéléssel.

Az emberekkel való őzhajtást leginkább ott al
kalmazzák, hói az állomány meglehetősen nagy. vagy 
legalább is ha a vadászterület sik hullámos vagy domb
vidéken fekszik, mig a közép- és magas hegység jel- 
legévél biró terrénumon még most is a hajtó-kutyák
kal való vadászat honos, habár különösen a kopóval 
való vadászat hátrányai általánosan ismeretesek.

Ha egy ilyen vadászaton megfigyeljük, hogy 
tulajdonkép mivel is lőnek az őzre, csak a legritkább 
esetben fogjuk azt találni, hogy golyóval.

Sik vagy hullámos vidéken a golyó használata, 
kivált ha nem sima csőből történik a lövés, veszélyes: 
a hegységekben, hol egyes nagyon ritka helyek ki
vételével, az állomány átlagosan úgyis inkább gyenge, 
hol 2—3-szori kimenetelnél 6—8 puskás részvétele 
mellett sem biztos az eredmény, ugyan ki fogja golyó
val lőni a 6—8 darab közül kiszemelt száguldó bakot

Vannak vadászterületek, melyek terjedelme jelen
tős hol a vadász ezen esetnek nagyon ki van téve, 
vájjon ki fogja a nehány hét óta keresett őzet egy 
bizonytalan, de golyós lövés miatt futni hagyni ?

Pedig ez a kincstári erdészetnél úgy van s ha a 
vadászati kimutatásokban utánnézünk az eredménynek, 
látni fogjuk, hogy 100.000 holdon felüli erdőhatóságok 
vadászterületeinek évi eredménye 6—8 darab őz.

A vadászat nemzetgazdasági jelentősége el van 
ismerve, fotossága köztudomású de bizonyára nem 
gondoltak a kincstári erdészek helyzetére s nem vették 
figyelembe a kincstári vadászterületek vad- és terep- 
viszonyait akkor midőn részükre az utasítást össze
állították.

Mert igenis, lőjjük golyóval az őzet ott, hol elő
ször a vadászat sikere úgyszólván biztos, s lőjjünk 
golyóval ott is, hol a serétet a korrekt vadász úgy 
sem használná.

Lesben, cserkészeten vagy híváson lőjjünk golyó
val, de oly körülmények között, hol az úgyis igen 
bizonytalan vadászat eredményét a golyó használata 
úgyszólván a szerencse játékává teszi, ott megmarad
hatunk a serét mellett is

A vastag futó épp úgy megfelel a czélnak, mint 
a golyó s különben is egy intelligens, korrekt vadász 
úgy sem fogja az esetleges eredmény ellenében a 
vadat az összelövöldözés által a ragadozók, zsákmá
nyává tenni. (V. és Á.)

A gyümölcsfák ültetése.
A fák ültetése, nevezetesen a gyümölcsfáké sok- 

felől lesz ugyan ajánlva mindazáltal mégsem vagyunk 
képesek ezt elegendő behatóan javasolni, mivel arány
lag még mindig kevés, igen kevés lesz ültetve, noha 
jutányos árakon jól tenyésztett ültetvények kaphatók 
s ezek legtöbbje alig 5% kivételével jól fogamzik s

Gyurit pedig faggatta-vallatta: hogyan lehetne az or- 
zókat meglepni?

Fölszedelőzködtünk és igyekeztünk ki az Alsó- 
dülőbe.

Tudod, akkor még máskép volt az erdő. Ez a 
nyiladék még nem volt itt, csak a benőtt ut amott, 
a hol a nyalató áll. Az a rész ott a nyiladék túlsó 
oldalán vagy 15 éves vágás lehetett, ez pedig, a hol 
most vagyunk, úgy 50 -6 0  éves.

Olyan csendes, csillagos éjszaka volt, mint most 
— egészen jól emlékszem. Nem vagyok félénk ember, 
jól tudod te is, de akkor mintha valaki azt súgta vol
na: mért nem maradtunk otthon. S látod, alig hogy 
kiértünk a faluból, valami átugrott a lovak előtt az 
utón. A lovak meghökkentek. Mindjárt gondoltam, 
hogy nem leszünk szerencsések. Az erdész ur folyton 
nógatott bennünket, hogy menjünk, nagyon szerette 
volna az orzókat hurokra keríteni. Különben nem be
széltünk egy szót sem ennek a fiatalosnak a széléig.

Itt leszálltunk. A kocsit meg szegény jó erdész

| uram visszaküldőbe a falu alá, hogy ha majd két lö- 
j vés hallatszik, jöjjön lassan értünk.

Mi meg elindultunk ott azon az utón, s mentünk 
egész a lábas erdőig. Aztán errefelé fordultunk, azt 
hittük, hogy majd innen e dombról vagy latunk, vagy 
hallunk valamit.

Én nyugtalan voltam, mert rosszat sejtettem s 
mintha valaki folyton azt mondta volna: ne menjünk 
tovább. Szólni azonban nem szóltam.

Csendesen, lassacskán errefelé húzódtam s a mint 
idáig érünk, előttünk vagy 30 lépésnyire megzörren 
az ág. Aztán csend lett. Mi ketten Gyurival nyom
ban leguggoltak. Az erdész ur, ki a középén ment, 
alig volt egy jó lépésnyire előttem, szintén le akart 

i guggoUi) de félig kiegyenesedve maradt és hallgatód- 
\ zott: hátha mégis állattól jön a zörgés? És borzasztó! 
| Épen ebben a pillanatban jobbról kettő, balról egy 

lövés dördül el s a szegény erdész ur csak elkiáltja 
magát: ja j! Azzal rám vágódik hanyatt.

(Folytatása következik.)

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



30 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

vígan tovább tenyész. Mégis találunk elég oly hatá
rokat és területeket, amelyek üresek, beültetlenek. 
Mennyi haszon, mennyi jólét volna ebbó'l nyerhető!

Mindenféle fa, még a legközönségesebb lombfa 
is ad hasznot; de mennyivel több hasznot ad a gyü
mölcsfa. Románia az elmúlt évben e tekintetben tör
vényt hozott, amely úgy a nagy- mint a kisbirtokoso
kat kötelezi, egyelőre az utakmenténi birtokrészleteiket 
gyümöcsfákkal beültetni. Ezen ültetvényezésnek azon
ban magastörzsü gyümölcsfákkal kell töténni, a leg
nagyobb részben az ő kiváló jó Domnesta és Kru- 
cseszta helyi almafajváltozatokkal, továbbá körtefa és 
szilvafával, amelylyel a bisbirtokosnak mellékjövedelem 
lesz biztosítva; de ezzel egyidejűleg nemesitik a szép 
iránti érzéket is, mert a fákkal beültetett ország-, me
gyei és közutak élénkítik és szépítik az egész kör
nyéket. Nagyon ajánlatos volna, nálunk Magyaror
szágon is az utmenti faültetést kötelezővé tenni.

A fák késő őszi — novemberbeni ültetése a ieg- 
czélszerübb, mivel az őszi ültetvényezésnek különféle 
előnyei vannak s az őszön ültetett fák szebben fogam- 
zanak s már az első évben erőteljesebben hajtanak.

Ezideig a tavaszi ültetés volt mindig szokásban 
s mindannak, amit öszszei el nem lehetett ültetni, 
annak tavaszszal kell megtörténnie.

Hogy a fák mentői biztosabb fejlődését tőlünk 
telhetőleg előmozdítsuk, tartsuk be a következő fő
szabályokat :

Az ültetési gödröknek mentői nagyobbnak s 
mentői mélyebbnek kell lenni; legalább 1 m. széless 
vagy 80 cm. mélynek. Minden egyes gödörhöz ad
junk egy jó nagy rész tápdus jó földet, hogy a gö
dör ezzel egészen megteljen; az ülletvény akkor állí
tandó be a gödörbe, midőn ez 3/4 részben jó földdel 
már meg lett töltve. Ekkor állítsuk csak be a fát, 
töltsük ki a gyökerek közötti űrt finom apró, avagy 
jól összeaprózott földdel szorosan, tiporjuk meg a 
gyökereket fedő talajt óvatosan, öntsünk minden egyes 
fa gyökerére a magasból 2—4 kanna vizet, hogy a 
föld szorosan a gyökerekhez tapadjon s ezek közölt 
üresség ne maradjon: csak ezután töltsük meg a göd
röt véglegesen, hántoljuk fel a földet a törzs körül 
s e magaslatot tányérszerüre alakítsuk. Ekkor a fá
nak egyenesen és helyesen kell a talajban állania, nem 
magasabban, csak úgy, amint eddig a faiskolában 
állott, mégis jobb ha vagy 3—4 cm. mélyebben lesz 
ültetve, mint azelőtt volt. Fődolog, hogy minden fa 
jó talajban legyen ültetve, jól megöntözve, az ültetést 
követő évben is folyton nedvesen legyen tartva; a 
a forró nyári hónapokban többször erősen meg kell 
ezeket öntözni. Nagyon előnyös minden egyes fának 
támaszt azaz karót adni, hogy szél és vihar gyökeré
ben meg ne mozgathassa, mely körülmény a friss 
gyökerek elromlását, eltűrését vonná maga után, 
de egyszersmind a fát feszesen tartja s védi minden 
ellen.

Az ültetés előtt a megsérült gyökerek végeit si
mára vágjuk el éles késsel.

A fák koronaágait, ha az ültetés őszszel történt, 
nem kell visszavágni, csakis tavaszszal, de mindig éles 
késsel: az almástermésüeknél, mint pl. az alma, körte, 
birs stb. kevésbé, a csonthéjas termésüeknél, mint a 
kajszinbarack, őszibarack, cseresnye, szilvaféléknél job
ban, mélyebben.

Ami magát a faalakot illeti, azt a helyi viszonyok 
s követelményekhez kell alkalmazni; ujabbi időben a 
féltörzsüekre fordítanak nagy gondot.

(Folytatása következik.)

Különös gátépítést terveznek most az észak- 
amerikai, kanadai mérnökök. A Niagara kanadai ágát 
akarják ugyanis gátépítéssel földuzzasztani, de ezt a 
gátat nem a vízben, hanem a szárazon készítik elő. 
A parton cementből, vagy tizenötméternyi magas és 
két méteres oldallal bíró négyzet keresztmetszetű ha
talmas cementosziopot építenek, hat méter magas fa
állványzaton. Azután megvárják, a mig az osz'op ce
mentje megszilárdul és ekkor az egészet oldalt a fo
lyóba döntik. Az oszlop tört darabjai adják aztán a 
kívánt duzzasztó gátat. A duzzasztásra azért van szük
ség, mert elektromos energia termelése végett annyira 
lecsapolták a Niagara vizét, hogy némely helyen már 
a csatornák nyílása is a visszin fölött van. A cement
oszlop súlya több, mint kétszáz tonna. Hogy a vízbe 
való zuhanásánál elég nagy és egyenletes darabokra 
törjék, körülbelül harmadfél méternyi közökben oldal
ról faéket építettek be a cement közzé. Így az egész 
óriás cementtömbökre fog szétesni, de hogy ezek a 
v í z  sodrának jobban ellenálljanak, több mázsás nehéz 
vasláncot falaztak be az oszlop közepébe. Ezzel a 
könynyen elkészíthető gáttal véiik elérni azt, hogy a 
v í z  színe elegendőképpen emelkedjék. Az óriás osz
lop lezuhanása mindenesetre érdekes látványosság lesz. 
Az oszlop ledöntését különben úgy fogják eszközölni, 
hogy emelőgéppel a faállvány egyik oldalát fölemelik.

Árvíz a Szaharában. A sivatagon fölötte 
ritka az eső, de ha egyszer esik, akkor olyan tömeg 
v í z  szakad le rövidesen, hogy a kiégett homoksivata
gon árvíz lesz. így 1899 április 12-én éppen a Szaha
rában volt olyan vizáradás, hogy sajnos, még ember
élet is esett áldozatul. Minden előzetes jel nélkül állt 
be az óriás zápor és a kiégett homokszakadékok csak
hamar zavaros vízzel teltek meg. Algírtól száz mér- 
földnyire, délre, tehát messze benn a tulajdonképpeni 
sivatagon néhány francia katona táborozott egy ilyen 
szakadékban. És a szakadék környéke oly hamar vál
tozott át tengerré, hogy a katonák a halálukat lelték 
az árban. Másik hasonló eset alig egy éve történt. 
1904 október 21-én ismét Algirtól délre volt heves 
felhőszakadás, a melynél tíz európai és tizenöt afrikai 
ember fulladt a vízbe. És alig negyedórával később 
lefutott az ár s a hol előbb az árvízbe fulladtak, ott 
ismét a szomjanhalás réme fenyegette az utazókat. Ez 
az éles ellentét csak még kietlenebbé, félelmesebbé 
teszi a sivatagot.
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Erdészeti altisztek mulatsága. A következő 
meghívókat vettük: Meghívó. A »hosszufalusi m. kir. 
járási erdőgondnokság« kerületéhez tartozó erdőaltisz
tek a Brassóvármegyében létesítendő nyugdíjalapjuk 
javára 1906. február hó 3-án Hosszufaluban a Bartha 
Zsigmond-féle vendéglő nagytermében Zártkörű Tanc- 
estélyt rendeznek, melyre Címedet és b. családját tisz
telettel meghívja a rendezőség. Kezdete este 7 órakor. 
Belépti-díj: személyenkint 1 K., családjegy 3 személyre 
2 K. Jegyek válthatók este a pénztárnál. Felülfizeté- 
sek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.

Az Ungvári m. kir. Főerdőhivatalhoz tartozó er
dészeti altisztek segélyegyletük alapja javára 1906 évi 
február hó 3-án Perecsenyben, a »Korona«-szálló hely
ségeiben zártkörű Tánczvigalmat rendeznek, melyre 
kívül cimzet urat és b. családját tisztelettel meghívja 
a rendezőség. Kezdete este 8 órakor. Beléptidij: 
személyjegy 2 korona, családjegy 5 korona. Felülii- 
zetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug
táztatnak.

Szerencsétlenség a füzesben. Megindító sze
rencsétlenség történt, a jásznagykunszolnokmegyei 
Köteleken. Kálmán József jómódú paraszt gazda nyolc 
esztendős fia délben kiszaladt a füzesbe, a hol édes 
atyja fát irtott. A gyermeknek az volt az iskola után 
való napi mulatsága, hogy édes atyjával együtt húzta 
haza a fával megrakott szánt. A mikor minap a fü
zesbe toppant, nem vette észre az apja, a ki éppen 
akkor döntött ki egy hatalmas fűzfát. A fatörzs egye
nesen a gyermekre zuhant s apja szeme láttára agyon
csapta. A mikor Kálmán József halott kis fiát a szá
non hazahuzta, egyetlen gyermeke holttestének láttára 
a fiú édes anyja eszméletlenül összeesett s azóta a 
hallállal vivődik.

Oláh rablóbanda a Délvidéken. A Pancsova 
körül fekvő helységeket, már hónapok óta rettegésben 
tartja egy oláh rablóbanda, a melynek tizennégy tagját 
minap kisérték be a pacsovai törvényszék börtönébe. 
A rablók fölfegyverkezve, fölkeresték a földbirtokosok 
tanyáit s ott észrevétlenül vagy erőszakkal juhokat és 
hízott sertéseket hajtottak el és kifosztották a magtá
rakat. A hol ellenállással találkoztak, halállal fenyeget
ték meg azokat, a kik ellenszegültek. Bokán Jagodics 
földbirtokos hízott angol sertéseit leölték és a húst 
a készen álló kocsikra felrakták. A húst, a melynek 
értéke körülbelül háromezernégyszáz korona volt, Nagy- 
becskereken eladták, egy részét pedig egymás között 
fölosztották. A minap Kismargiton a községháza előtt 
egy csendőrőrség találkozott a rablóbanda négy tag
jával. A csendőrök le akarták tartóztam' a rablókat, 
de a rablók a csendőrökre lőttek és egy őrsvezetőt 
szivén találva, elfutottak. A csendőrök több lövést 
tettek a menekülő rablók után s valószínűleg egy go
nosztevőt le is lőttek. Most sikerült a banda vezetőit 
letartóztatni. A letartóztatott rablók szacsi román pa
rasztok. Valószínű, hogy újabb tetartóztatások is 
lesznek.

Tizenkét éves gyilkos. Szabó Imre halapi- 
pusztai gazda tizenkét éves Sándor fia kilenc éves 
öcscsét, Lajost veszekedés közben megfojtotta, azután 
megszökött. A csendőrök elfogták.

Szerencsétlenség a hajtóvadászaton. Békés
csabáról jelentik: Apponyi Albert gróf itteni birtokán

nagy hajtóvadászat volt. A vadászaton Bobos Sámuel 
véletlenül meglőtte Kerlik György fölbirtokost, a ki 
egy árokban fekve, vadra lesett. Kerlik, kinek öt szem 
sörét hatolt a fejébe, súlyosan megsebesült.

Meglopta az apját. A múlt héten Kamnitz 
Sándor aszódi kereskedő és földbirtokos panaszt tett 
a budapesti főkapitányságon, hogy tizenhét éves József 
fia január 10-én ötezer koronát lopott tőle. A fiú a 
ki a fővárosban egy malom gyakornoka volt, megláto
gatta a szüleit, s atyja irodájában, a mikor nem volt 
bent senki, föltörte az asztalfiókot és kivett belőle öt 
ezerkoronás bankót. A lopást csak másnap vették 
észre, a mikor az apa Budapestre utazott s följelentést 
tett a fia ellen. A rendőrség megállapította, hogy a 
fiú Drezdába szökött, egy orfeuménekesnővel, a kire 
régebb idő óta sok pénzt költött. Az ellopott ötezer 
koronát is az énekesnőnek adta megőrzés végett, de 
a leány megszökött a pénzzel s a fiút otthagyta egy 
fillér nélkül az idegen városban. Ezen a réven került 
Kamnitz József a rendőrség kezére; nem tudta a szál
lóbeli tartozását megfizetni s e miatt átadták a rendőr
ségnek, a mely Budapestre toloncolta. A pályaudvaron 
várta az édes atyja, a ki visszavonta a följelentést, s 
elvitte a fiát magával haza. Az énekesnő ellen foly
tatják a bűnvádi eljárást.

Hat gyilkosság két hét alatt. Máramaros 
vármegyében, az idén két hét alatt hat gyilkosság tör
tént. Csak minap temették el nagy részvéttel Csiky 
bégahivatali pénztárost, a kit a múlt héten egy ittas 
csendőr meggyilkolt, s ugyanakkor ismét három gyil
kost szállítottak be Máramarosszigetre. Egy Driminecz 
Grigor nevű tizenhatéves fiú, a kit falopáson értek 
egy szurdoki erdőben, agyonlőtte Michnye erdőkerülőt. 
Körtvélyesen pedig Kovács Mihály és Angyelan Fedor 
agyonverték Mikulyanics Vaszili rutén parasztot, mert 
nem akart nekik pálinkát fizetni.

Fegyver a gyermek kezében. Nyitráról je- 
leutik: Platsek József tizenhatéves tanuló vadászni ké
szült Kapuszta Rezső tizenhároméves gimnáziumi ta
nulóval. A fegyvert Platsek József hozta, s a mig 
fölkészültek, letette Kapusztáék konyhájában. Kapuszta 
Rezső öcscse elővette a sarokból a vadászpuskát, tré
fálkozva ráemelte a bátyjára és célozott. A fegyver 
e közben véletlenül elsült s az egész söréttöltés Ka
puszta Rezső mellébe furodott és a tüdejét teljesen 
széttrombolta. A fiú összeesett s pár perc múlva, 
mire Fratrics dr. kórházi orvos a házhoz érkezett, 
meghalt.

Véres biróválasztás. Beregszászról jelentik: 
Bükén biróválasztás volt, miközben az ittas parasztok 
verekedést indítottak és egy csendőrt agyonvertek. 
Erre a csendőrség sortüzet adott és hat embert agyon
lőtt, többet, pedig megsebesített. A halottak közt van 
az ottani postamesternő anyja, özv. Miskievitsné, a 
ki véletlenül került a válságos percben a tömeg közé. 
A véres eset folytán a választás megakadt. A főszol
gabíró karhatalmat kért a megyétől.

Állami altisztek és szolgák mozgalma. Az
állami altisztek és szolgák országos bizottsága a kor
mányhoz és a képviselőházhoz memorandumot nyúj
tott be, a mely a fizetés rendszeres megállapítását, 
kedvezőbb előlépési, a nyugdíjtörvény módosítását és 
államszolgálati pragmatikát sürgeti. Az emlékirathoz 
a bizottság az államszolgálati pragmatika kész terve
zetét, valamint az állami fegyházak, börtönök és fog
házak őrszemélyzetének szolgálati viszonyaira vonat
kozó előterjesztéseket mellékelt.
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Elégetett gyermekek. Prágából jelentik ne
künk: A rendó'rség rémes bűntettnek jött a nyomára. 
Egy ember ma déleló'tt a rendó'rségen azt vallotta, 
hogy Kablecs Magdolna nevű negyvenhétéves cseléd, 
a ki Szmihovban egy szénkereskedőnél szolgál, saját 
törvénytelen gyermekét és egy másik cselédleánynak 
két törvénytelen gyermekét bestiális hegyetlenséggel 
megölte. A rendó'rség letartóztatta Kablecs Magdol
nát, a ki töredelmes vállomást tett és elmondta, hogy 
a tűzhelyen kis máglyát rakott, arra rátette a gyerme
kek holttestét és a fát meggyujtotta. Mikor a tűz el
aludt, mind a három holttest porrá volt égve. A leány 
tagadja, hogy ő ölte volna meg a gyermekeket és csak 
azt vallja be, hogy a gyermekek holttestét el akarta 
tenni az útból. A rendőrség nyomozza a másik cse
lédet, a ki nyomtalanul eltűnt.

Farkasok elől a kútba. A beregi felvidéken 
az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a farkasok. 
Dávidfalván, mint Beregszászról Írják, két ordas meg
támadta Krajnik Misó gazdát, a ki a farkasok elől a 
kútba menekült. Végre a falu népe kaszával és ka
pával elűzte a farkasokat és kiszabadította Krajnikot 
veszedelmes helyzetéből.

Pályázati hirdetmény.
401/1905. szám. — Tiszolcz nagyközségnél szer

vezett erdőőri állás megüresedvén, ezen erdőőri állásra 
pályázat nyittatik.

Javadalmazása: Évi bérfizetés 432 korona, 8 űr- 
méter tűzifa az erdőőr lakására szállítva és az erdei 
kihágások után a behajtott kár és kártérítési összeg 
7S része.

Az állás 1906. évi márczius hó 1-én elfoglalandó.
Pályázótól megkivántatik a magyar állampolgár

ság, feddhetlen előélet, legalább 24 éves és 35 évnél 
nem magasabb életkor, ép szellemi és testi erő és az 
erdőőri szakvizsga sikeres letétele.

A Tiszolcz nagyközség elöljáróságához intézett 
sajátkezüleg irt kérvények 1906. évi február hó 1-ig 
ugyanoda benyújtandók.

Tiszolcz 1905. évi deczember hó.
Az elülj ár óság.

Erdészsegédi állás
Trencsén megye alsó-lieszkói uradalmi erdőbir

tokában folyó évi április 1-én betöltendő.
Ezen állással egybe van kötve 500 korona évi 

fizetés, 50 korona ruhaátalány, lődij, természetbeni 
lakás kerttel és a megállapított tüzifaszükséglet.

Pályázók felhivatnak, miszerint az életkorukról 
és illetőségükről tanúskodó bizonyítványt, továbbá ta- 
naulmányaikat, nemkülönben a magyar és tót myelv- 
nek szóban és írásban való bírását igazoló okmányok
kal felszerelt sajátkezüleg irt kérvényeiket 1906. évi 
február hó 15-éig az alsólieszkói uradalom gazdasági 
intézőségéhez nyújtsák be.

Pályázati hirdetmény.
67/1906. sz. — Az Igló kir. korona- és bánya

városánál ürosedésben levő egyik főerdőőri állásra 
ezennel pályázatot hirdetünk.

Az állás illetményei 1000 (egyezer) korona kész- 
pénzfizetés, 80 K ruhaátalány, lakás, fajzás, rétjogo
sultság, két tehén- és két üszőtartás.

Pályázók kötelesek igazolni, hogy erdőőri szak
iskolát végeztek és erdőőri szakvizsgát tettek. Tapasz

talt, gyakorlattal biró egyének előnyben részesülnek, 
A pályázati kérvényhez melléklendők az eddigi alkal
mazásról szóló bizonyítványok és születési anya
könyvikivonat.

Az elfogadott pályázó egyelőre ideiglenesen egy 
évre fog alkalmaztatni és csak akkor fog véglegesit- 
tetni, ha ezen próbaév alatt megfelelt.

Véglegesítés esetében a próbaévi s a nyugdíj meg
állapításának alapjául szolgáló időbe fog beszámíttatni.

Pályázati kérvények f. é. februát hó 6-ig Igló 
város polgármesterénél adhatók be.

Igló, 1906. évi január hó 9-én.
A városi tanács.

Pályázat kezelő erdőőri állásra.
Kerestetik kellő intelligentiáju erélyes erdőkezelő 

erdőőr, ki a magyar és tót nyelvet birja, mely utób
binak ismerete szükséges, mielőbbi belépésre. Fizetés 
a kvaliíikáczióknak megfelelően megegyezés szerint. 
Nős pályázók, kik az erdőtörvény 37. §-ában előirt 
minősítést igazolják, esetleg szakiskolát végeztek s 
több évi gyakorlattal bírnak, pályázatukat okmányaik 
másolataival és lehetőleg fényképpel, melyek vissza 
nem küldetnek, küldjék be Osztroluczky Miklós orsz. 
képviselőhöz, Budapest, Vili., József-utcza 6.

Szerkesztői üzenetek.
Darvas János urnák. Bács. Fogadja hálás köszöne- 

tiinket a nekünk annyira jóleső szavaiért! Bár az összes kar
társak igy gondolkoznának, akkor könnyen boldogulnánk. A jó 
kívánságokat szívből viszonzoni. Csokona József urnák. 
Lakocsa. Itt már elkésett a pályázattal, de ha tudomásunkra 
jut Önnek megfelelő hely, szívesen fogjuk ajánlani. Jenei 
Antal urnák. Bene p. Az ügy csak a jövő hónap vége felé 
kerül tárgyalásra s így még most semmi biztosat nem mond
hatunk benne. Szabó József urnák. Igyaz, hogy a naptárak
ban az áll, hogy a világ teremtése óta 7776 évet számlálunk, 
ez a kor azonban csak az, a melybe-állitólag visszanyúl az em
beriség története. Maga a világ a tudomány megdönthetien 
bizonyítékai szerint már talán billiónyi évek óta áll fenn, a te
remtést és annak időpontját nyilván örök homály fedi. Az 
Istenség és annak hatalma örök rejtély marad, a melynek meg
fejtése soha sem sikerül. Annyi bizonyos, hogy sok millió év 
előtt már volt élet földünkön. A Vadőr cimü könyv teljesen 
elfogyott a könyvkereskedésekben s igy már most csak magán
kézből lenne kapható.

A kiadóhivatal postája.
Miklai Pál urnák. Deseda. A 2 korona előfizetés be

érkezett. Kis István urnák. Eötvös. A 4 koronát köszönet
tel vettük. Erdélyi György urnák. Gőzfürész. A nyilván 
postán eltéved két szám helyett másokat küldtünk. Vas Ko
vács János urnák. Becse puszta. Köszönet az uj előfizető 
szerzéséért. Kaffka János urnák. Meszics. A 2-ik számot 
újból megküldtük. Gaál György urnák. Felső-Eőr. A 2 ko
rona előfizetést javára irtuk. Boksay György urnák. Perény. 
A IX. évfolyam a 65 számmal befejezést nyert s igy 66-ik szám 
nem volt. Lázár József urnák. B. Szt. István. Az Évkönyv I. év
folyamát elküldtük. Nem lehetne ott arra több megrendelőt is 
szerezni? Vajai János urnák. Sümeg. A 6 koronát köszö
nettel vettük. Melczer Róbert urnák. Ökörmező. Lapunk 
IX. évfolyama a december 24-én megjelent 65 számmal végei 
ért s a X. évfolyam a folyó hó 4-én megjelent 1. számmal kez
dődött. E szerint m. hó 31-én nem jelent meg. Vigyikán 
Péter urnák. Iza. Ismerjük az Önök sanyarú helyzetét, mely
ről már ismételten volt alkalmunk írni s azért türelemmel is 
vagyunk. Hann Urszu urnák. Verzár. A lap a régi címen 
ment, nyilván azért nem kapta. Most elküldtük ujbói az összes 
számokat. .Bújna Mihály urnák. A. Fernczely. Január 1-től 
küldtük. Özv. R. L.-né. jakabfa. Az Évkönyvet postára 
tettük. Szabodeczky Amand urnák. Szekatúra. A 4 koro
nát köszönettel véltük.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak:
Egész é v r e ........................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a íSzászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minőén csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- . 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Február 1. 5. szám.

Nehány szó az egyenruháról.
számos vélt vagy való sérelem közt, 
melyek az erdészeti altisztek ajkán pa- 
nászként elhangzanak, egyike a legfon

tosabbaknak az egyenruházat kérdése.
A kincstári erdőknél alkalmazott tiszti és 

altiszti személyzet egyenruha viselését a földmi- 
velésügyi m. kir. ministerium által 1884 évi ápri
lis hó 15-én kiadott »Szabályzat szabályozza. 
Az állami kezelésbe vett erdőknél alkalmazott 
személyzet egyenruházata dolgában az egyes 
állami erdőhivatalok kerületére vonatkozólag ki
dolgozott s a földmivelésügyi in. kir. ministerium 
részéről jóváhagyott szabályrendeletek intéz
kednek.

Arra nézve tehát, hogy az egyenruha vise
lése ne lenne szabályozva, nincs panasz, de az
után arról sem lehet szó, hogy a megszabályo
zott egyenruházattal az annak viselésére kötele
zettek közül bárki is teljesen meg lenne elé
gedve.

Nincsenek megelégedve az egyenruhájuk 
formájával az erdészeti tisztviselők sem s ezért 
már ismételten indítottak mozgalmat annak meg
változtatása végett, de bár eddig már közel egy 
évtized telt el mozgalmuk kezdetétől, annak va
lamelyes eredményét máig sem látjuk.

Semmi közünk ugyan az erdőtiszt urak

mostani egzenruhájához, de azért mégis kijelent
jük, hogy azt a magunk részéről sem tartjuk 
szerencsésen megválasztottnak s teljesen indo
koltnak találjuk az ennek megváltoztatására irá
nyuló törekvésüket.

Mit szóljanak azonban az erdészeti altisztek 
az ő egyenruhájukról?

Hát ez bizon valóban olyan, a melyhez igen 
sok szó fér.

A szabályzat, mely az egyenruha viselését 
elrendeli, meghatározza egyúttal annak alakját 
és színét, a mi természtes is. mert hiszen ezek 
azok a tényezők, melyek a ruházatnak az egyen
ruha jellegét adják. Ez ellen tehát senkinek 
semmiféle kifogása nem lehet s azt hisszük, hogy 
az alakkal és színnel az erdészeti altisztek leg
nagyobb része meg van elégedve. Utóvégre is 
a kenyéradó olyan alakú ruházatba bujtatja al
kalmazottját, a milyen neki tetszik.

Egészen más beszámítás alá esik azonban 
az egyenruha, illetve annak anyaga miuőségé- 
nek a megválasztása.

Az egyenruha viselését szabályozó szabály
zat azt mondja, hogy a ruházatnak a luckére- 
géhez hasonló szinü darócból vagy posztóból 
kell elkészítve lennie. Ezt a darócot bizonyosan 
azért vélték célszerűnek a szabályzat akkori meg
alkotói; mert azt erősnek, tartósnak és olcsónak 
vélték. Nézzük már most, hogy ebbeli számí
tásuk mennyiben vált be.

A daróc egyenruha kinézése uj korában még 
úgy a hogy tűrhető s kint az erdőn, a hol nincs

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



34 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

nyilvánosság, el is lehet azt viselni, de nézzük 
csak meg azután, miután egy párszor a zápor 
megverte és belőle kiverte a keményítőt s ki
lúgozta a lucfenyő kéreg színét! Bizon a fe- 
gyenc szürke daróc ruhája ehhez képest a bál
terem parkettjére való elegáns ruházat, mert az 
erdőőri daróc egyenruha rövid használat után 
olyan pocsék dolog lesz, a milyenben nyilváno
san, emberek közt mutatkozni a kigunyoltatás 
veszélyeztetése nélkül nem lehet.

A daróc ruha tartósságát nem akarjuk vi
tatni, az az egy azonban bizonyos, hogy hosszabb 
használat után minden egyébnek lehet azt ne
vezni, csak nem erdőőri egyenruhának, mert 
bizon annak a luckéreg színe teljesen levedlik s 
olyan bizonytalanná változik, a milyenhez ha
sonlót a szivárvány színárnyalataiban hiába ke
resnénk.

Jó oldala lenne talán a daróc egyenruhának 
az olcsóság, csak az a baj, hogy ez az oldala 
is hiányzik; hiszen a legalárendeltebb minőségű 
öltözet is 50—56 koronába kerül, tehát olyan 
összegbe, a milyenen nagyon csinos és eléggé 
finom polgári ruhát lehet szerezni.

A posztó egyenruha — a melynek viselését 
a szabályzat szinte megengedi — valamivel job
ban megfelel, a mennyiben színét és alakját to
vább megtartja s igy szolgálatban elég jól hasz
nálható, de az összes igényeket még ez sem elé
gítheti ki, mert csak mindennapra, szolgálatban 
használható, ünneplő viseletnek azonban nem 
alkalmas, már pedig hogy az embernek, bármi

féle állásban legyen is az, szüksége van egy 
olyan öltözetre is, a melyben nyilvános helyeken, 
ünnepélyeken megjelenhet a nélkül, hogy meg- 
szólásnak, ócsárolásnak tegye ki magát. Példa 
erre a katonaság is, a melyet ünnepi kivonulás
kor uj ruhába öltöztetnek, tehát még itt is szük
ségét látják a csinosságnak.

Bizon az erdőőröknek — ha a kiadott sza
bályrendelethez szigorúan alkalmazkodni akarnak 
— nincsen olyan egyenruhájuk, a melyben ün- 
nepies alkalmakkor megjelenhetnének, hanem erre 
a célra kénytelenek polgári ruhát készletben 
tartani.

Pedig vannak olyan alkalmak, a melyeken 
az erdőőröknek egyenruhában nem csak illik, de 
kell is megjelenniük. Ilyen alkalom kivált egy-egy 
kartárs vagy tisztviselő temetése, a nemzeti ün
nepeken, O felsége születésnapján tartani szokott 
istentiszteletek. Volt alkalmunk ilyen alkalmakkor 
megfigyelni a felvonult erdőőröket s bizon el- 
facsarodott a szivünk ások k ü l ö n f é l e  egyen
ruha láttára. Volt abban minden, csak nem 
egyöntetűség, tehát volt az minden egyéb csak 
nem egyenruha,

És a milyen szerencsétlen volt a daróc meg
választása, éppen olyan balul ütött ki a zsinór- 
zat minőségének a meghatározása. A szabályzat 
ugyanis ispahan zsinórt rendel az egyenruhára, 
melynek csak a neve szép (?), rpaga a zsinór 
azonban csak uj korában mutat valamit, mig 
rövid haszzálat után szétfeslik, szétbomlik, színét 
veszti. Vájjon nem lett volna célszerűbb e helyett

Halottak estéje az erdőn.
Irta: Majerszky István.

(A »Magyar Erdész« után.)
(Folytatás és vége.)

Megáll egy percre az öreg, végig törli az arcát 
és mintha néhány könnyet törült volna ki beesett sze
meiből.

Aztán folytatja:
Gyuri tüzelt is a lövés irányában, de már csak 

a csörtetést hallottuk: a zsiványok elfutottak. Szegény 
jó uram meg megse mukkant többet.

Gyuri, a mint látja a bajt, odakiáltja: várj! vigyázz! 
Azzal elkezd szaladni visszafelé, a merről jöttünk.

Egy darabig nem mertem csiholni se, csak a 
sötétben tapogattam: hol van a seb, Azt találtam, hogy

az arc volt véres. Mikor aztán régen elmúlt minden 
nesz, csiholni kezdettem. Gyújtok egy marék füvet, 
meg levelet. Hát látom, hogy a bal szemből még 
mindég jön a vér. Csak az az egyetlen szem vágott 
ólom érte. Ha mindjárt leguggolt volna, nem történik 
semmi baj.

Ébresztgettem, költögettem, de hiába: halott volt 
ő szegény. Rettenetes óra ez öcsém, a legborzasztóbb 
egész életemben. Még hozzá egyedül voltam a halott 
mellett; Gyuri csak nagy nagy sokára került elő. Azért 
futott el a boldogtalan, hogy majd elejükbe kerül a 
gyilkosoknak, aztán vagy lelövi őket, vagy legalább 
meglátja, merre menekülnek. De nem látott sehol 
semmit.

Ketten felfogtuk tehát a szegény áldozatot és 
vittük kifelé a kocsihoz, a mely már várakozott reánk- 
És úgy vittük haza jó erdész urunkat — holtan.

Az öreg gróf ur pedig — ő is nyugszik már — 
arra a helyre temettette a halottat, a hol lelőtték. Nem 
volt szegénynek senkije, se felesége, se gyereke, azt
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a sokkal tartósabb selyem zsinórt választani, 
melynek drágább voltát a tartósság többszörösen 
ellensúlyozná, a csinossága pedig kívánatossá 
tenné?

Ugyanaz áll a jelvényre és a sipkát vagy 
kalapot díszítő koronára nézve is. A szabály
zatban előirt oxidált fémlemez mihamar meg
feketedik annyira, hogy mivolta alig ismerhető 
fel s viselése bizon nagyon rovására esik a csi
nosságnak.

Egy-egy ilyen jelvény ezüstből készítve szí
nét állandóan megtartaná s egy emberöltőn át 
lenne viselhető, tehát sokkal olcsóbb is lenne 
az oxidált pléhlemeznél, melyet ha eredeti alak
jában meg akarnánk tartani, legalább féléven- 
kint fel kellene cserélni.

(Folytatása következik.)

Erdőárok tárgyalására vonatkozó rendeletek,
n - t  si905. Körrendelet.

Valamennyi m. kir. állami erdőhivatalnak és a 
besztercei erdőigazgatoságnak.

Az erdei kihágási ügyek beperlése ügyében a ma
gyar királyi belügyminister urnák valamennyi közigaz
gatási bizottsághoz intézett 93950/1904. sz. körrendele
tét megfelelő' számú példányban idecsatolva azzal az 
utasítással küldöm meg a címnek, hogy e körrende
letét az alárendelt tn. kir. járási erdó'gondnokságokkal 
tudomásvétel és miheztartás végett közölje, s egyúttal

intézkedjék az iránt, hogy ott, ahol a községi bírás
kodástól ezidó'szerint kellő eredményt remélni nem 
lehet, a 20 koronát felül nem haladó erdei kihágási ese
tek is az illetékes főszolgabiróságoknál pereltessenek be.

Amennyiben pedig az erdei kihágási esetek tár
gyalása a 35838/1881 B. M. ügyrendtartás 7. pontjában 
foglaltaktól eltérőleg késedelmesen — az ítéletek végre
hajtása pedig erélytelenül történnék és emiatt az 
erdei kihágások apasztására irányuló törekvés kellő 
eredményre nem vezetne: erről a konkrét esetek szi
gorúan tárgyilagos felsorolása és kellő igazolása mellett 
tegyen hozzám jelentést.

Egyúttal elvárom a címtől, hogy kerületének azon 
részeiben, ahol az erdei kihágások jelentékeny mérték
ben fordulnak elő, ezek indító okát (pl. az erdőőri 
szervezet hiányossága, a szolgálati és fegyelmi sza
bályok erélytelen alkalmazása, az erdőtermények ha
szonélvezetére utalt lakosságnál a szükségletek kielé
gítésének nehézkessége) beható tanulmány és meg
vizsgálás tárgyává tegye, a valódi okot felderítse és 
annak megszüntetése iránt szolgálati utón a szükséges 
intézkedéseket haladék nélkül és célravezetőén meg
tegye.

Budapesten, 1906. évi január hó 16-án.
A minister helyett:

Rapaics s. k államtitkár.
52112 1905. F. M. számhoz.

93940/IIIc.—1904 B. M. számú körrendelet.
Erdei kihágási ügyek feljelentése.

Valamennyi közigazgatási bizottságnak.
Az erdei kihágási ügyek felülvizsgálata rendén 

az a kérdés merülvén fel, hogy az állami erdőhivatal, 
illetőleg az ennek hatáskörébe utalt teendőket saját 
kerületükben teljesítő m. kir. járási erdőgondnokságok 
jogosultak-e a 20 koronát meg nem haladó erdei ki
hágási esetek bejelentésénél az erdőtörvényben meg

mondta hát a gróf ur, hogy hadd nyugodjék az erdő
ben melyet annyira szeretett, mely neki mindene volt. 
Ő állitatta ezt a kőkeresztet is, meg úgy rendelkezett, 
közölünk az, kinek kerületében a sir van, azt ápolni 
tartozik és ezért külön minden évben 5 frtot kap. 
Ebből égetünk aztán halottak estéjén néhány gyertyát is.

Eleinte Cserepes Gyuri őrizte a sirt, mert az ő 
kerületébe esett, de hogy eltörött a lába szegénynek 
és el kellett vágni, én jöttem az ő helyére.

Már 15 éve gondozom ezt a sirt. Nem történt 
soha semmi, mígnem 5 év előtt, éppen halottak nap
ján erre jövök megnézni elégtek-e a gyertyák ? 
Rendben volt minden. De a kerítés előtt — ott ni a 
sarkon! — egy darabka maradék gyertyát talaltam s 
a siron is ott volt a 3 gyertya vége a földben, a mi
ket előző este ott meggyujtottam. Itt járt valaki — 
töprengtem magamban, — de hogy ki, csak Isten a 
megmondhatója.

Azt már te is tudod — folytatja az öreg — ki 
volt a gyilkos. Másnap ugyanis megtaláltuk a dohány

zacskóját; kiesett a szíjjá mellől, a mint a lövés után 
elfutott. A zacskó nyomán kézrekerültek mind a 
hárman, mert ennyien voltak. A bíróság még azt is 
megtudta hogy az volt a gyilkos, a ki balfelől a har
madik lövést tette, mivel- hogy a jó erdész ur a har
madik lövésre vágódott hanyatt. Ezt mi tudtuk meg
mondani. A gyilkos Koszta János volt, 8 évet ült érte, 
a másik kettő 6-ot.

íme öcsém, elmondtam neked ennek a sírnak 
történetét. Azért hívtalak ide ki magammal, hogy má
tól fogva te őrizd a sirt. Családod nincs, halottad 
sincs, én meg már öreg vagyok. A jutalmad is meg 
lesz: az 6 forintot mindig megkapod az erdész úrtól. 
Nem lesz egyéb dolgod, mint ilyenkor — halottak 
estéjén — 3 gyertyát itt meggyujtani, a mint én szok
tam és megvárni, mig elégnek, nehogy valami baj 
legyen. A többit majd elvégzem én ezután is.

Néma csend áll be az öreg szavainak nyomában. 
Szótlanul néznek bele a pislogó gyertyák világába. Ama 
rettenetes, végzetes éjszaka folyik le lelki szemeik előtt.
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jelölt bíróságok között választani, s hogy a járási fő- 
szolgabirák jogosultak-e a hozzájuk bejelentett és ál
taluk elfogadott ilyen kihágási eseteket tárgyalás végett 
a községi birákhoz utasítani, ezeknek kiosztani, az e 
tekintetben netalán fenforgó visszás gyakorlat meg
szüntetése céljából szükségesnek tartom az elsó'foku 
erdei kihágási bíróságok tájékoztathatása végett (a 
címet) a következőkről értesíteni.

Az erdó'törvény 118. §-a a 20 koronát felül nem 
haladó erdei lopások és kártételek esetében válasz
tási jogot ad a sértettnek az iránt, hogy a kihágás 
miatt a birói eljárást az erre egyaránt hatáskörrel biró 
szolgabiró, vagy községi biró előtt kivánja-e igénybe 
venni.

E választási jog a panasz megtételével megszűnik.
Ami pedig most már azt a kérdést illeti, hogy 

a választási jogot a sértett saját személyében gyako
rolhatja-e osak, avagy gyakorolhatják-e azok az erdé
szeti hatóságok is, melyek az állami kezelésben lévő' 
erdők kezelésével megbízva lévén, a sértett fél (jogi 
személy) nevében a kihágást külön meghatalmazás 
nélkül is feljelenthetik és az eljárás során a sértett 
felet képviselhetik, kijelentem, hogy az ak i külön meg
hatalmazás nélkül feljelentést tehet, az az eljáró ha
tóságok közt is választhat, mert ha joga van a többre 
t. i. a feljelentésre és az eljárs során a képviseletre, 
annak joga van akkor a kevesebbre is, t. i. arra, hogy 
a feljelentést az eljárásra illetékes hatóságok közül 
annál tegye meg, melynél akarja.

És ez áll úgy a sértett kezelő tisztjére — ha 
ugyanis nincs állami kezelésben az erdő — mint az 
erdőgondnokságokra, s az ez utóbbiak nevében eljáró 
köztisztviselőkre nézve is, ha a kihágás elkövetési 
helyét képező erdő állami kezelésben van.

Ennek helyességét támogatja az 1898: XIX. tör
vénycikk 11, §-ának g) pontja, valamint az erdőgond
nokságokra vonatkozólag ugyanezen törvény 8. §-ának

Pszt! Pszt! . . . Kopp! szól egy makk, a mint 
a fiatal erdőőr tarisznyájára esik. A derék szál ember 
önkéntelenül megrándul.

Az idő már későn lehet, a csend oly végtelen. 
S hozzá ez a néma sir! Oly kísérteties kép igazi halot- 
tak-esti hangulattal, mintha nem is e világból való volna.

A gyertyavégek már csak pislognak. A két el
gondolkozó férfi nem is veszi észre különben már 
rég elmentek volna.

Egyszerre mindkét erdőőr puskájához kap. De 
mig az öreg baljával a melléje támasztott fegyver után 
nyúl, jobbjával leszorítja társának karját nehogy meg- 
gondatlanságot kövessen el.

Az elaludni készülő gyertyák által megvilágított 
téren kívül közelgő fehérség jelenik meg. Az alakot 
nem lehet kivenni, csak egy nagy fehér tömeget, a 
mint mind közelebb jön.

A két férfi meredtem néz arra. Ha nem is a 
félelem, de a meglepetés elzsibbasztotta agyukat és 
tagjaikat egyaránt.

2-ik bekezdésében foglalt szervezeti intézkedés és az 
1899. évi január hó 21-én 690. eln. szám alatt kiadott 
földmivelésügyi ministeri rendelet 10. §-a, melyre az 
1899 május 30-án 15217, szám alatt kelt rendelet is 
utal (47, §.)

Amint tehát nem férhet kétség ahhoz, hogy az 
erdőgondnokságok és erdőhivatalok választási joggal 
élhetnek a 20 korona értéket felül nem haladó erdei 
kihágások esetében az eljárásra illetékes hatóságok 
között, viszont kétségtelen az is, hogy a főszolgabiró- 
ságok a hivatalukhoz címzett, vagy náluk tett feljelen
téseket eljárás végett az egyes községi birákhoz ki 
nem küldhetik.

E helyütt rámutatok arra, hogy az erdei kihá
gások eseteiben a birói eljárást elsőfokulag a várme
gyékben a főszolgabirák gyakorolják és hogy az erdő
törvény 118. §-a szerint is a 20 korona kárt felül nem 
haladó esetekben is az elsőfokú hatóság rendszerint 
és első sorban a főszolgabíró és csak másodsorban, 
ha t. i. a sértett fél ekként választ: a községi biró. 
Hogy ez így van, elég az erdőtörvény 118. §. szö
vegére utalni.

A dolog tehát úgy áll, hogy a fentebb jelzett 
kihágások esetében rendszerint nem az illetékes köz
ség bírája hivatott eljárni, hanem rendszerint a fő
szolgabíró.

A törvény ez alól kivételt egy esetben ad, t. i. 
ha a kár 20 koronát felül nem halad. Ily esetben 
nem kell a sértettnek a főszolgabíróhoz mennie, ha
nem kis- és nagyközségekben a feljelentést megteheti 
a községi bírónál is.

Ez azonban egyedül a sértett választásától függ 
és e választás a feljelentés megtételéig gyakorolható.

Következik ebből, hogy a sértett választása ese
tén a különben egymással szemben egyenlően hatás
körrel biró illetékes hatóságok az eljárást meg nem 
tagadhatják.

Az alak egyre közeledik a sirhoz. Az öreg még 
jobban leszorítja az ifjú erdőőr karját, hogy csendesen 
maradjon.

Ősz paraszt ember kisértet, fehér szűrben.
Belép a sirhoz. Szűre ujjából kivesz 3 gyertyát 

és a még pislogó gyertyavégeken sorra meggyujtja s 
azokat elfujja, kiveszi a földből és az egész gyertyákat 
helyükre illeszti. Aztán úgy oldalról — félénken — 
tekint a kőkeresztre, keresztet vet magára és lehajtott 
fővel elkezd imádkozni. Majd ismét — a merről jött 
eltűnik.

Az öreg erdőőr csak most engedi el fiatal társa 
karját és halkan súgja: ez a Koszta János. Isten bo- 
csáson meg neki! Most már tudom, hogyan került 
ide 5 év előtt az égő negyedik gyertya darab . . .

Nemsokára ők is eltávoznak. Magára marad a sir, 
az erdész szép, de nehéz hivatásának szomorú emléke.

A világosság odacsalja a halálmadarat:
»Kividd! Kividd!«
Ő őrizte aztán a sirt még egy darabig . . .
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Nem tagadhatják pedig meg illetékességet leszál
lító határozattal sem, mert a hatásköri illetékességet 
az erdőtörvény állapítja meg és ugyanannak világos 
rendelkezése szerint e községi biró az eltartásra hatás
körrel csak az esetben bir, ha annak eljárását a sértett 
fél igénybe venni kívánja.

Ha pedig egyszer a sértett fél választott, azt a 
különben arra illetékes főszolgabíró nem módosíthatja 
sem olyképen, hogy a hozzátett feljelentések tárgyában 
az ítélkezést magától elhárítja, sem olyképpen, hogy 
a községi bírónál panaszolt ügyeket magához vonja 
elbírálás alá.

Sem a törvény nem enged a főszolgabírónak a 
jelen esetben panasz és véleményezés tárgyát illetően 
a községi birákhoz való átutalásra alapot, sem semmi 
rendelet ily irányban rendelkezést nem tartalmaz, de 
a törvénynyel szemben nem is tartalmazhat. Különben 
az erdei kihágások tárgyalásánál követendő ügyrend
tartás tárgyában az 1881. évi augusztus hó 12-én 
35839, számú belügyministeri rendelet 14. §-ának ren
delkezése is kizárja, a főszolgabiráknak a panaszolt 
irányú intézkedését és az ügyek elbírálásának maguk
tól való elhárítását.

Az ettől eltérő gyakorlat ellenkezik a törvénnyel 
s ennélfogva felügyeleti hatáskörben megszüntetendő.

Budapesten, 1905. évi március hó 15-én.
A minister meghagyásából:

Dr. Sélley s. k.,
ministerí tanácsos.

8 Vadászati dolgok. 8
S

Pusztuló állatfajok. A washingtoni zoológiái 
társaság legutóbbi értékezletéről érdekes különlenyo- 
matot adott ki, amelyben ismerteti azon hasznos álla
tokat, amelyeket húsúkért, bőrükért, szőrméjükért

A Himalája magásán.
Savage Landor, a hires utazó azzal dicse- 
íetik, hogy a legmagasabb csúcsot elérte, 
vá eddigelé ember eljuthatott, mikor 1889- 

ben a Lumpa-csucsot mászta meg, a Himalája hegység 
egyik legmagasabb és alig hozzáférhető csúcsát s erről 
a veszedelmes vállalkozásról számol be a Harpers 
Weekly legutolsó számában. Tizenkét kipróbált és 
edzett társa kíséretében kezdte meg a Lumpa-csucs 
megmászását, a mely a tibeti határhoz közel, Nepál
ban fekszik. Az éj folyamán havazott és jég esett és 
sürü jeges köd vette körül az utazókat, mikor ezek 
fogvacogva készülődtek az indulásra. A köd lassan- 
kint eloszlott és a derűs, kék égboltozat bátorítólag 
hatott rájuk. Még nem jutottunk messzire — beszéli 
Landor — mikor ismét sürü köd ereszkedett le, mind 
sűrűbb lett a köd, minél magasabbra jutottuuk a gle- 
cseren. Egymásmellé lapulva, tapogatóztunk előre és 
a legközelebbi barlangnál megállapodtunk, de nem

annyira irtanak, hogy már közel állanak a teljes ki
pusztuláshoz. Első sorban a fókát említik fel, külö
nösen pedig a hatalmas elefántfókat, amelyet az utolsó 
tiz év alatt a vadászok majdnem tökéletesen kiirtottak, 
mert bőrét, húsát és zsírját kitünően tudták értékesí
teni. A szárazföldi állatok közül az elefántokat fenye
geti a kipusztulás veszedelme, amelyeket az agyaruk
ért vadásznak. Magában Afrikában 100.000 elefántot 
pusztítanak el évenkint, s az angol elefántvadászok 
egyáltalában nem veszik figyelembe, hogy az elefánt 
hasznos állat, melyet nem kellene annyira irtani. Ez
előtt ötven esztendővel a karavánok alig mertek Kali
fornia mezőin keresztül utazni, mert a csapatostul szá
guldó bölények miatt életük valóságos veszélyben 
forgott. Ma már csak elvétve lehet látni egyet kettőt 
ezekből az állatokból s meg is van tiltva a vadászatuk. 
A bölénynek egy rokonfaja valamikor régen Euró
pában is el volt terjedve, de ma már nyomuk sincs. 
Patagoniából, ahol régebben az alkák egészen ellep
ték a tengerpart szikláit, ma már ezek a madarak tel
jesen kipusztultak. Mig a nagyobb szárnyasokat fő
leg a zsírjukért és húsúkért pusztítják, addig az apró 
díszmadarak se kerülik ki sorsukat, mert ezeket meg 
a tollúkért vadászszák. Illetékes körök most azon 
fáradoznak, hogy a pusztulófélben levő állatfajoknak 
vadászati tilalmat eszközöljenek ki.

A bölények védelme. New-Yorkban jelen
leg egy társulat van alakulóban, mely a bölényeket 
meg akarja óvni a teljes kiveszéstől. Az »Ámerican 
Bisson Society«-nek Hornaday, a new-yorki állatkert 
igazgatója az elnöke, aki azt a tapasztalatot tette, hogy 
ez állatokat állatkertekben még a legokszerübb ápo
lással sem lehet megmenteni a kipusztulástól. Az álla
toknak a tenyésztésükhöz nagyon nagy térre s teljes 
szabadságra van szükségük. E célból valószínűleg 
Oklahomában a föntartott nagy állami erdőkből egy 
hatalmas nagy területet hasítanak ki, bekerítik s bö
lénytenyésztésre használják. E célból maga a new-yorki 
állatkert tizenöt darabot nélkülözhet. Roosevelt elnök 
maga is nagyon érdeklődik a terv iránt s befolyását 
föl fogja használni a kongresszusnál, hogy a nem túl
ságos nagy költségeket engedélyezze.

sokára göröngy és jég között törtettünk előre. Nem 
voltunk egymáshoz kötözve, hogy egy ember a többit 
magával ne ránthassa szerencsétlenség esetén. Azon
kívül a kötél nagy akadály a hegymászónak és kime
ríti az erejét, mert mozgásának szabadságát folyton 
gátolja. Utunkban folyton jég és sár akadályozott és 
végre 15.400 lábnyi magasságban megszűnt. Bal felől 
meredek sziklák voltak, jóbbfelől hóval borított fensik 
terült el. Elérjük a Lumpa-medencét, a melyet hóval 
födött hegyek vesznek körül. Váratlan szélroham a 
ködöt elkergeti és úgy mint mikor a színházban a 
függönyt hirtelen fölhúzzák, pompás panoráma tárult 
elénk az izzó nap sugaraiban. Most a 23.490 láb 
magas Lumpa-csucs felé mentünk, eleinte tovább, a 
glecseren, később igen bizonytalan és veszélyes útra 
térve, a mely mellett minduntalan rengeteg mélységek 
és szakadékok tátongtak. Az ut óriás hómezőn veze
tett keresztül, a hol a halálos veszedelem folyton le
selkedett. 20.000 lábnyi magasban néhányan meg
kapták a hegyi betegséget, úgy hogy alig voltak ké-
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Hasznos tudnivalók.

A gyümölcsfák ültetése.
(Folytatás.)

A magastörzs. A magastörzs a legjobb s leg- 
czélszerübb alak fasorok és utmenti ültetésre: mezőkön 
legelőkön, határokon, szóval mindenütt, ahol marha
járás van, ahol is 8 m. távolságra ültetjük ezeket egy
mástól.

A féltörzs  ma már jobban lesz pártolva, amit 
valóban meg is érdemel. A magastörzshöz viszonyítva 
a féltörzsnek tagadhatlanul különféle előnyei vannak. 
Könnyebben fogamzik, vidámabban tenyészik tovább, 
korábban lesz termékeny, többnyire szebb gyümölcsöt 
terem, szél és viharoktól kevesebbet szenved, a termés 
pedig könnyebben, jobban s gyorsabban szedhető le. 
Előnyei sokfélék s minden körülmények között mind
jobban érvényesülni fognak. A féltörzsek ültetési táva 
átlag 6—7 m.-re tehető.

A törpefa, bokor- vagy gulaalak, kis kertekben, 
kisebb területeken, szűk helyeken határozottan a leg- 
czélszerübb alak s hamarosan szép tiszta s jól kifejlő
dött gyümölcsöt terem s egyre jobban-jobban lesz 
ajánlva. Bokoralaku fákat 4 m. egymástóli távra ül
tessük. Szükebb helyekre nagyon ajánlatos a gula-alak. 
különösen az oszlopdad gulaalaku almafák, de kiválóan 
az ilyen körtefák, mely utóbbiak ezen alaknak igen jól 
megfelelnek s finom csemegegyümölcsöt szolgáltatnak. 
Az alakított fák, mint a vizirányos füzérfa, a szárnyas 
emeletes redélyfa stb. különféle alakúak ugyan a leg
szebb és legfinomabb termést adják, azonban határo
zottan csak urasági és diszkertekbe illők, ahol ügyes 
gyakorlott egyén mindig kéznél van, aki a fák további 
fejlődését irányítja, ezeket megmetszi, termésre készteti,

alakítja; csakis ily helyékre ajánlhatók. Aki ezzel nem 
rendelkezik, ültesse inkább a helyi szokásos fákat.

Legnagyobb figyelem fordítandó a fajválasztékra! 
A faiskolatulajdonosnak csakis a legalkklmasabb fajokat 
szabadna szaporítani, első sorban a honi, ezután a 
helyi s végül az általánosan jónak bizonyult asztali 
fajokat; mivel számta'anszor megtörténik, hogy az oly 
sokszor felmagasztalt fajok más fekvésben, más égaljí 
viszonyok között nem mindig válnak be.

Az alma nnmzetgazdászati tekintetben a legfon
tosabb gyümölcs, többnyire ez lesz ültetve, s majd
nem minden országnak, minden vidéknek megvan a 
maga különleges, valóban jó faja igy pl.: Erdélynek 
a Batul, Krassó-Szörénynek a Masáncki, az Alföldek
nek az Apafi és a Török Bálint-Stettini, Szlavóniának 
a Szercika, Tirol-é a Rozmaring, Botzen-é a fehér Cal- 
vil. Csehország-é a Tafotaalma stb.

A körte méltó testvére az almának, ezért a leg
szélesebb körű elterjedésnek örvend. Sokoldalú előnyei 
következtében az asztali gyümölcsök királynéjának van 
elismerve s egyike a legjobb gyümölcsöknek, melyet 
anyaföldünk termel. Helyes fajválaszték mellett lehet 
gyümölcsünk júliustól áprilisig, amelyek minden kívá
nalomnak megfelelnek, mivel ennél fajok és féleségek 
száma rendkívül változatos; mely körülmény arra 
mutat, hogy kitartás és előszerettel fáradoznak ezen 
gyümölcsfaj további tökéletesítésén és nemesebbé té
telén. Már most is vannak fajok, melyek iz- és finom
ság tekintetében minden eddig létezőt fölülmúlnak. 
A körtefa jobb fekvést és mélyebb televénytalajt kíván, 
mint az almafa, mely utóbbi mindenütt, még magas
latokon is elég jől tenyész, ahol a körtefa boldogulá
sára már nincsenek meg az általa igényelt követel
mények. (Folytatása következik.)

pesek tovább vánszorogni. Hatalmas orrvérzést kaptak 
és oly nagy fájdalom lepte meg őket, hogy vissza
hagytam őket és csak négy társam kíséretében mentem 
tovább, a kik szintén jó állapotban voltak. Folyton 
bizonytalanabb lett lábunk alatt a talaj, a mely recse
gett, sülyedt alattunk. Lépteink nyomán görgetegek 
hulottak alá, hatalmas szikladarabok váltak el és egy 
szikla oly erővel ütötte meg és sodorta nehány lé
pésnyire magával egyik emberemet, hogy súlyosan 
megsebesült. Egyszerre igen magasan fölöttünk kis 
hótömeg szakadt le, mely szédítő gyorsasággal gurult 
le; ezernyi kisebb tömeg zudul utánna, ezek egymást 
utolérve, hatalmas lavinává egyesülnek és a sötét tömeg 
közelünkben éppen abban az irányban rohan lefelé, 
a hol barátainknat visszahagytuk. Sose feledem el azt 
az aggodalmat, a melyet éreztem, mikor ezt az óriás 
lavinát ily hirtelen növekedni és fojtó légnyomást 
okozva tovább rohanni láttam. Megkönnyebbülve 
lélekzettem föl, mikor láttam, hogy embereimben se tett 
kárt. Mikor a folyton emelkedő terület csúcsára ér

tünk, hegyorom állt előttünk, mely oly keskeny volt, 
mint valami késhegy, s oldalai oly meredekek voltak, 
hogy még a hó sem maradt meg rajta. Mint valami 
kötéltáncosok, úgy balanszíroztunk át a hegyorom 
egyik felén, a mely legföljebb egy láb széles volt s 
mellettünk mindkét oldalon több ezer láb mélységű 
szakadékok tátongodtak. Bár az orom mindössze 
néháng láb hosszú volt, úgy tűnt föl előttünk, hogy 
az örökkévalóságig tart, mig átjutunk rajta, mert, hogy 
egyetlen elhibázott lépés és alaktalan tömeggé zúzód
va lezuhantunk volna, a ritka levegő ezenkívül szédü
lést is okozott, szorította mellünket és megnehezítette 
lélekzetvételünket. Szívverésünk oly szabálytalan volt, 
hogy embereim a veszélyes átkelés után félig ájultan 
estek össze és néhány percig tartott, mig talpra tudtak 
ismét állani. 22.000 láb magasban még nyugtalanítóbb 
szimptomák mutatkoztak. Heves orrvérzés támadt. 
Az embereket éles fájdalom és erős fülzugás bántotta, 
úgy hogy hangomat is alig hallottak. 23.000 láb ma
gasban én is erős orvvérzést kaptam, de ez jót tett
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Fertőzés a pénzzel. Már régóta megfigyel
ték; hogy az érc, de különösen a papírpénz utján ra
gadós betegségek terjedhetnek tovább. Az ércpénzt 
például, mely gyakran betegek kezén fordul meg, sok
szor adják játékszerül a kicsinyeknek, a kik szokás 
szerint a szájukba veszik és igy adnak nagyon gyak
ran alkalmat arra az inficiálásra, a melybó'l egy-egy 
ragadós gyermekbetegség támad. Legutóbb a new- 
yorki egészségügyi hatóság feje, Thomás Darlington 
dr. végzett kísérleteket abban az irányban, hogy az 
érc- és papírpénzhez tapadt baciliusok mennyi ideig 
maradnak ott meg még inficiálásra képes állapotban? 
Az a fölötte érdekes és fontos eredménye lett e vizs
gálatnak, hogy a tuberkulózis és a difteritisz bakté
riumai papirospénzen teljes egy hónapig még fejlő
désre képesek maradnak, mig ércpénzen csak huszon
négy óráig. E szerint tehát a papirospénz, a mely
nek gyűrött, piszkos állapota gyakran már a szemnek 
is elárulja, hogy betegségek csiráival lehet tele, fölötte 
veszedelmes forrása a ragályos betegségek terjedésé
nek. Darlington dr. sürgősen ajánlja, hogy a kor
mányok a piszkos papírpénzt ne engedjék soha vissza 
a forgalomba, hanem helyette újat adjanak.

Hogyan készül az aranypénz? Nemrégen 
strajkoltak a párisi pénzverő munkásai. Ebből az 
alkalomból megírják a francia lapok, hogy milyen ne
héz és veszedelmes a pénzverők mestersége és egyet
len darab arany mennyi kézen megy át, a mig vég
érvényesen, azaz inkább ideiglenesen, valamely bol
dog halandó lesz a birtokosa. Mindenekelőtt azokat 
az aranyrudakat vizsgálják meg, a melyekből az érme
ket készíteni akarják. A nyers aranydarabok mindT 
egyikének legalább ia 964 ezredrész tiszta nemes fémet 
kell tartalmaznia. A vizsgálat után a nyers fém az 
olvasztóba kerül. A párisi pénzverőben két olvasztó- 
kemence van, külön az aranynak és külön az ezüstnek. 
Főleg az olvasztó melletti munka rendkívül fárasztó 
és veszedelmes. A kemence irtózatos hősége mihamar

mert megszűnt utána mellszorulásom. Kimerültségünk 
leírhatatlan volt. Tagjaink oly nehezek voltak, mint 
az ólom s csak rendkívüli megerőltetéssel tudtuk lá
bunkat fölemelni. Inkább a legmeredekebb hegyet 
mászom meg, mint ilyen magasságban majdnem egé
szen sik területen legyek. Embereim közül egynek, 
a legerősebbnek megrepedt hirtelen egy véredénye a 
csúcstól néhány lábnyi távolságban. Bár sikerült őt 
lecipelnünk, lent mégis meghalt. Végre 23.490 láb 
magasságban voltunk, oly magas csúcsot értünk el, 
a milyent még halandó el nem ért soha. Körülöttünk 
tiszta, átlátszó volt a levegő, alattunk köd és felhő; 
mellettünk néhány csúcs, mint fölséges fehér sziget 
tör a magasba. Halálos csönd vett körül bennünket, 
csak olykor hallatszott egy-egy lavinának menydörgő 
robaja, Leültünk és pihentünk, majd bevéstük egy 
kőbe nevünket és csokoládét, meg huspasztillát ettünk. 
Azután lassan megindultunk lefelé . . .

megtámadja az ott dolgozó munkások szemét. A ke
züket igen durva kis posztózacskóval védik, a melyet 
tréfásan keztyünek hívnak. Gyakran megesik, hogy 
a kemencenyitásakor láng csap ki belőle és ha a mun
kás idejekorán hátra nem hajlik, súlyos égési sebeket 
kap. A folyó olvadt nemes fémet azután lapos csőbe 
öntik, a meiyben kissé megszilárdul. Ha ezeket a 
csöveket tűz fölött görgetik, rendkívül szép, sajátságos 
színeket játszó fémlapok keletkeznek. A csőből kivett 
lapokon még sok a tisztátalanság, egyenetlenség, sza
kálluk van, a mint mondják, és azért csiszolomalomba 
kerülnek, a hol kisimítják őket. Egy ilyen fémcsiszoló 
naponta százezer lapot tud kitisztítani és simává tenni, 
itt kell minden darabot megmérni is, hogy megvan-e 
a szükséges súlya. A hiányos súlyúak visszakerülnek 
az olvasztóba és újra kezdik a pályafutásukat. A kész 
lapokat most még kémiai utón tisztítják és csak ez
után kerülnek érccsőbe. Hosszú teremben vannak 
sorjában fölállítva a dombornyomó gépek, a melyek 
az érem két oldalát nyomják. Miután még a szegély- 
fölirást is megkapták, hatalmas gépbe kerülnek az 
aranyak, a mely gőzerő utján húszezer kilogramnyi 
nyomás alatt tartja őket. Egy sajtó óránkint átlag 
3600 darabot, vagyis másodpercenkint egyet. A teljesen 
kész érmek nagy favékába hullanak a gépből és a kik 
már látták, azt mondják, hogy rendkívül érdekes lát
ványt nyújt, midőn a tetézett kosárból legurulnak a 
vadonatúj vörös aranyak: A hamisítások elkerülése
céljából minden egyes aranyat még bizonyos titkos 
jellel látnak el. A titkos jel a fémkeverék és a darab 
valóságos értéke szerint változó.

Négyszázéves teknősbéka. A londoni állat
kertben most pusztult el egy teknősbéka 400 éves 
korában. Csinos kor, melyet nyolc ember átlag együtt
véve ér meg. Nagyon jóétvágyu állat volt s napjában 
körülbelül annyi zöld takarmányt evett meg, mint egy 
jól megtermett tehén. A hátára rá volt vésve szüle
tésének éve: 1907. Életéből körülbelül 100 esztendőt 
töltött a londoni állatkertben; azelőtt egy gróf tulaj
dona volt.

•

Gyilkos szerető. Tiszanánáról Írják: Kovács 
Albert vadgondnok minap reggel az utcán agyon
lőtte Varga Mihályné parasztasszonyt. Az asszony 
régebben Kovács kedvese volt, de megbánta hűtlen
ségét és visszatért férjéhez, a ki meg is bocsátott neki. 
Kovács azonban nem tudott belenyugodni abba, hogy 
kedvese elhagyta és ezért agyonlőtte őt. A gyilkos 
önként jelentkezett a csendőrségen.

A közbiztosság Mármarosmegyében. Má-
ramarosszigetről táviratozzák, hogy a megyében az 
utóbbi időben fölháboritó közbiztossági állapotok van
nak. Január elseje óta tizenkét gyilkosság történt a 
megyében, a mi nem is csoda, a mikor a csendőröket 
Beregszászra küldték a főispán őrizetére. A legutóbbi 
napokban Szeklenc községben egy Popovics Vaszilij 
nevű ember részeg állapotban beverte Laar Mihály 
ablakát. A károsult ember fölbérelt négy rutént, hogy 
verjék agyon Popovicsot. A parasztok rálestek Popo- 
vicsra a korcsmánál, de megtévedtek a sötétben és az 
apját ütötték le helyette, a kinek hét gyermeke van 
még. A legény megőrült, a mikor az apja holttestét 
meglátta. Padóc községben egy Scserbu Marku nevű
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ember összeszólalkozott Melnicsuk Iván nevű ismerő
sével. Szóváltásba keveredtek és Scserbu rövid szóvál
tás után szivén szúrta Melnicsukot, a ki nyomban 
meghalt.

Borzalmas öngyilkosság. Dunaföldváron, 
mint onnan jelentik, borzalmas módon vált meg az 
élettől Németh József lókereskedő. Lement a pincébe, 
ruháját leöntötte petróleummal és azután meggyujtotta. 
A mikor már erős lánggal égett, revolverrel agyon
lőtte magát. Németh józsef családi viszálykodások 
miatt unta meg életét.

Küzdelem a vadkannal. Izgalmas vadászka
landja volt a minap Lázár Lajos erzsébetvárosi va
dásznak. Az erzsébetvárosi »Hu'ilá«-ban napok óta 
űzött egy hatalmas vadkant s végre ráakadt egy sűrű 
bozótban. Hirtelen rálőtt és lapockán találta, Másod
szor már nem lőhetett, mert a vadkan rárohant és a 
földre terítette, miközben felhasitotta a csizmáját és a 
ruháját. Szerencsére az agyarai le voltak törve, más
különben talán meg is ölte volna a vadászt. Izgalmas 
küzdelem fejlődött ki ezután a vadász és a megbő- 
szült állat között. Lázárnak sikerült talpraugrania, de 
a vadkan újból rárontott és másodszor is leteperte a 
földre. Ekkor a vadászkéséhez kapott, melyet azon
ban nem tudott kinyitni, minthogy csak az egyik keze 
volt szabad. A bal kezével ugyanis belekapaszkodott 
a vadkan sörényébe. Már azt hitte, hogy élve nem 
menekedhetik meg a dühös állattól, mely azonban 
egyszerre hátraugrott, majd elrohant a sűrűbe. A va
dász, habár a jobb kezének mutató ujja súlyosan meg
sebesült a küzdelemben, másnap a vérnyomon követte 
a vadkant, hogy ismét szembeszálljon vele. De nem 
találhatta meg, mert idegen vadászterületen rejtőzött el.
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Szerkesztői üzenetek.
Sticz László urnák. Veszprém. Az emlékirat szerkesz

tésének megkezdéséről és a munka előrehaladásáról nagyon 
szívesen vennék egy kis értesítést, de nem otana ez azoknak a 
kartársaknak a megnyugtatása végett is, a kik mozgalomban 
résztvettek és annak költségeihez hozzájárultak. Üdvözlet!

A kiadóhivatal postája.
Udvardi Ferenc urnák. Görgény Szt. Imre. Az utal

vány melléklése nyilván elnézésből maradt el. A 2 koronát kö
szönettel vettük. Nem lenne szives értesíteni, hogy Szabó János 
ottani hatósági erdőőr ott van-e még, vagy hová költözött. 
Plenka Ágoston urnák. Jálna. A 2 korona előfizetés beér
kezett. Breczko József urnák. Körcsönye. Az elveszett 2-ik 
számot a mostanihoz mellékeljük. Kiszelák József urnák. 
Benice. A 4 korona előfizetést javára irtuk. Koznia Antal 
urnák. Törcsvár. A levélbeli közieményt várjuk. Livora F e 
renc urnák. Bunyita. A beküldött 6 koronával szeptember 
végéig van előfizetve. Vaszek András urnák. Dobsina. A 
8 korona előfizetési dijat köszönettel vettük. Repiczky János 
urnák. Léva. Örvendünk, hogy a katonaságtól megszabadult 
s kívánjuk, hogy mialőbb jó álláshoz jusson.
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Hirdetések és pályázatok.
Pályázati hirdetmény.

Alulírott uradalomnál 1906. évi április hó 1-én 
egy erdőhivatali segédi állás töltendő be.

Évi fizetés 1200 korona, egy szobás lakás fűtéssel. 
Pályázhatnak mindazok, kik a német és magyar 

nyelvet úgy szóban mint Írásban tökéletesen bírják,

legalább három középiskolát és az erdészeti szakis
lát elyégezték s az érd. szakvizsgát letették.

Németül Írott kérvények, bizonyítványok máso
lataival felszerelve alulírott igazgatóság címére Dárdára 
(Baranya m.) küldendők be.

A herceg Schaumburg Lippe 
uradalom igazgatósága.

Pályázati hirdetmény.
Hunyadvármegye tekintetes közigazgatási érd. 

Bizottságának 3591—1905. számú határozata alapján 
a boózi kerületi erdőőri állásra 600 korona, a szász
városi erdőlegényi állásra 480 korona évi fizetéssel 
ezennel pályázatot hirdetek.

Pályázhatnak az erdőőri állásra 24 évet betöltött 
és 40 évesnél nem idősebb okleveles erdőőrök; az 
erdőlegényi állásra 24 éves életkor nem kívántatik meg.

A folyamodók kérései sajátkezüleg írandók és 
1906 év március hó 1-ig az alanti hivatalhoz adan
dók be.

A kérvényhez csatolandó 1. erdőőri oklevél, 2. 
keresztlevél, 3. orvosi bizonyítvány, 4 szolgálati bizo
nyítvány, 5. erkölcsi bizonyítvány.

A magyar nyelvnek szóban és Írásban való tudása 
elengedhetetlen kellék, a román nyelv tudása pedig 
előnyt biztosit a pályázónak, azért a folyamodó kér
vényében ezen képességét felsorolni köteles.

A mennyiben okleveles egyén nem pályázik, jó 
minősítéssel biró kiszolgált katona altisztek és csen
dőrök kérvényei is figyelembe vétetnek.

Déván, 1906. évi január hó 5-én.
Parragh Béla,

m. kir erdőmester.

56 1906 számhoz.

Pályázati hirdetmény.
Nagy-Küküllő vármegyében kettő-illetve három 

község határára kiterjedő kettő erd ő  ő ri kerületben 
megüresedett egyenkint 490 korona összes illetmény
nyel és nyugdíjjal egybekötött Il.-od osztályú erdő
őri állásokra pályázat hirdettetik.

Pályázók felhivatnak, hogy
a) erdőóri szakvizsga bizonyítvánnyal, —
b) keresztlevéllel, —
c) családi állapotukat is igazaló erkölcsi bizonyítvánnyal,
d) eddigi alkalmazásukról szóló szolgálati bizonyít

vánnyal, —
e) ép szellemi erő és egészséges testalkatukat, hibát

lan beszélő és halló képeségüket igazoló orvosi 
bizonyitványnyal- — felszerelt és a közigazgatási 
erdészeti albizottsághoz címzett, sajátkezüleg irt kér
vényüket 1906 év február hó 20-ig alulírott m. 
kir. állami erdőhivatalnál annál is inkább igyekeze- 
nek benyújtani, mivel az elkésetten érkező folya
modványok tekintetbe nem vétetnek. —

A kérvényben megemlítendő, hogy a magyar 
nyelven kívül minő idegen nyelvet beszél. —

A kinevezendő erdőőr állását a kinevezéstől szá
mítandó 15 napon belől elfoglalni köteles. —

Kelt Segesváron 1906 január hó 25-én.
M. kir. állami erdőhivatal.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak:
Egész é v r e ........................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet- 

kezet« címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minőén
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— - sékelt dijak egyezség szerint. —

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Február 8. 6. szám.

(Folytatás és vége.)

z egyenruha nyilvánvalóan arra szolgál, 
hogy az azt viselőt már a külsejéről is 
távolról meg lehessen ismerni szolgálati 

minőségében s ez által megkülönböztetni más 
halandó embertől.

Azt hisszük, hogy az erdőőri egyenruha en
nek a hivatásának nem csak uj, de kopottabb 
állapotában is teljesen megfelel s igy fölösleges
nek találjuk még annak azzal a koronás és fel- 
irásos pléhtáblával való kiegészítését, melyet az 
erdőőr feltűnő helyen, akár a mellén, akár a 
táskáján vagy annak szíján viselni köteles. Ez 
a jelvény nyilván arra a célra van elrendelve, 
hogy különös ismertető jelül szolgáljon s talán 
igazolja a hivatalos minőséget. Kérdés már most, 
hogy kinek van szüksége arra, hogy az erdőőrt 
szolgálatának teljesítése közben, mint a mikor 
ez a jelvény viselendő, mint ilyet felismerje. A 
föllebb valónak, a turistának, az erdei munkás
nak erre szüksége nem lehet, mert hiszen az 
egyik már magasabb intelligenciájánál fogva is, 
a másik pedig a gyakori személyes érintkezés 
folytán az erdőőrt a jelvény nélkül is vagy az 
egyenruhájáról, vagy arcvonásairól megismeri. 
Talán a fatolvajnak vagy a vadorzónak lehetne 
még szüksége az erdőőr felismerésére, de hiszen

ezek jobban ismerik őt, mint talán, a saját fele
sége. A jelvény tehát aligha pusztán csak a 
felismerhetés célját szolgája, hanem nyilván csak 
az egyenruházatnak egyik-bár szerintünk teljesen 
fölösleges — kiegészítő része, mert hiszen ha 
arra a felismerés céljából szükség lenne, akkor 
indokolt lett volna ilyennel — talán finomabb 
és tetszetősebb alakban kiállítva — az erdőtiszti 
ruhát is kiegészíteni, de hogy ez nem lett volna 
az erdőtiszt urak Ínyére, az már bizonyos.

Az emberi nem ruházata elkezdve az első
től, a fügefalevéltől felette sokat változott, kö
vetve hol a gyakorlati célszerűség, hol a csinosság 
kívánalmait s kivált mostani korunk az, mely az 
utóbbi tekintetben nagy lépésekben halad. A 
ma világban, mikor az emberiség a külső látsza
tot többre becsüli a belső tartalomnál, idejét 
múlta már az a régi s helyes közmondás, hogy 
a madarat tolláról, az embert beszédéről ismer- 
merjük meg s legtöbb esetben többet adunk a 
külső csinre, mint a belső értékre. Elmúltak már 
azok a jó idők, melyekben a foltot még tisztes
ségnek tartották. A maradiság tért veszít min
denütt s veszíti azt talán legnagyobb mértékben 
a ruházkodás dolgában. Minden évtized, sőt 
minden év uj és uj divatokat teremt s a ruhá
zatnál talán előnyben részesül a csín a célsze
rűség fölött.

Mi nem vagyunk barátai a túlhajtott divat
nak s nem kivált annak az újabban lábra kapott 
szokásnak, hogy mindenki többnek igyekszik
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látszani s nagyobbnak lenni, mint a milyen az 
ő valóságában. A minden célszerűséget sutba 
dobó majinolásnak határozott ellenségei vagyunk 
s ostobaságnak tartjuk azt, ha valaki csupa hiú
ságból tele aggatja magát különféle csecsebecsék
kel, hanem ismét barátai vagyunk annak az elv
nek, hogy a célszerűséget párosítani kell az egy
szerű külső csinossággál. Az ember ne legyen 
divatbáb, hanem azért a csinosságot se mellőz
ze egészen viseletében.

Az erdőőri egyenruhára vonatkozó szabály
zat kidolgozásakor ezen a téren uj dolgot kellett 
létesíteni s a munkálat talán inkább csak próba 
volt, mintsem végleges intézkedés. Az uttörés 
mindig nehéz feladat s alig van olyan alkotása 
az emberi elmének, mely egyszerre tökéletes 
lenne. Minden újabb találmány számtalan mó
dosításon, javításon megy át, inig a tökéletes
séget csak meg is közelíti s mikor már azt hiszik 
az emberek, hogy ime valamiben a tökéletesség 
legfelsőbb fokára jutottunk, akkor jön egy uj, 
még célszerűbb találmány, mely minden előzőt 
halomra dönt s kezdődik a kísérletezés ezzel 
tovább.

Ilyen procedúrán kellett volna átmenni az 
erdőőri egyenruha találmányának is, mely talán 
kisértetnek elég jó volt, de melynek hiányossá
gai és bajai a három évtized alatt eléggé nyil
vánvalóak lettek.

A magán uradalmak személyzetük egyen
ruhájának megválasztásánál szorgos gondot for

dítanak arra, hogy az ne csak célszerű, hanem 
egyúttal csinos is legyen; miért ne tehetnék 
ugyanezt a közszolgálatban lévők fölé helyezett 
hatóságok is? Talán az bántaná őket, hogy ez 
által be kellene ismerni egy régi hibát és téve
dést? De hiszen ennek a beismerése nem szé
gyen, de dicsőség!

Mint már cikkünk bevezetésében is említet
tük, az erdőőri személyzet körében a mostani 
egyenruha miatt nagy az elégedetlenség, mely 
pedig mindig a szolgálat hátrányára van, mert 
az elégedetlen ember azt sohasem teljesiti olyan 
buzgón, olyan odaadással, mint az elégedett.

Ezt az elégedetlenséget módjukban van a 
felettes hatóságoknak egy tollvonással megszün
tetni s egy uj szabályzattal az egész erdőőri 
egyenruhát a célszerűség és a csin tekintetében 
gyökeresen megáltoztatni, a nélkül, hogy ez által 
akár az alárendeltségi, akár a szolgálati viszony 
bármi tekintetben is csorbát szenvedne.

Az egyenruha megváltoztatásának kérdését 
azonban nem szabad avatatlan kezekre bízni; 
ez nem irodai embernek való munka, hanem 
annak mesterét, a szabót illeti meg.

Nem kételkedünk abban, hogy a Blum és 
társa egyenruházati cég, mely az erdészeti egyen
ruhák legelőkelőbb szállítója, készséggel vállal

kozik arra hogy az edőőrök részére a szolgálat 
céljának és a külső csinosságnak is teljesen meg
felelő uj minőségű egyenruhát alkosson, mely 
hivatva legyen a mostani alkalmatlatn pótolni'

Végzetes medvevadászat.
— Irta: Kis György. —

lig múlt el éjfél, mikor egy hét tagból álló 
társaság neki indult a blozsai hegyeken fölfelé. 

A fris sen esett puha hóban nesztelenül igyekezett 
fél. Nem szólt egyik sem a másikhoz, csendesen men
tek, minden lépésre figyelve, nehogy felesleges zajt 
csináljanak.

A társaság három vadászból és négy hajtóból 
állott. Már az előző' nap felfedezték két hatalmas 
medvének a csapáit, melyek Sztojka felől jöttek a 
Sátor-hegyen át a nyárfás erdő felé; ezeket a csapá
sokat nyomozta ez a kis társaság. Blozsa felett jártak, 
mikor virradni kezdett a hajnal, és ekkor már meg
lehetett egyet-mást különböztetni. Az első hajnalpir

a legmagasabb gerinczen találta a vadásztársaságot. 
Itt kissé megálltak, hogy kifújják magukat és gyönyör
ködjenek abban a fennséges látványban, a mit egy 
ilyen tiszta reggel nyújt a természetben. Biborpiros 
hajnal terjedt szét a gyönyörű tájon, s a fák megrak
va hóval, ez a nagy fehérség összevegyült a hajnal- 
pirral s úgy csillogott minden galy, mintha gyémánttal 
lett volna kirakva. Egyre emelkedett a nap korongja 
a Czibles-hegy háta mögül. Egy nagy vörös kerék 
szórta aranyos sugarait szerteszét a tájon, megvilágít
va a legkisebb zugot is.

Feljebb menve felfedezték a medvék csapáit, 
melyek a Rotundának vezettek. A mily gyorsan csak 
lehetett, követték a csapát feljebb és feljebb s meg
állapodás nélkül átmentek a Hugyin-hegyen. Itt kissé 
balra fordulva, a zserápai határnak tartottak, dél volt, 
mire a zserápai határban a csapák egy sürü vágásba 
vezettek. Itt megállóit a vadásztársaság, megebédelt 
és egy kissé kipihenték magukat; majd kitervezték, 
hogy érhetnek czélt hamarább. Abban állapodtak meg,
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egyúttal pedig a miatta valq elégedetlenséget az 
egész vonalon megszüntetni.

Erdészetünk minden ágazatában szeretjük 
a — taganhatlanul előttünk járó — külföldet 
utánozni. Tegyük meg ezt az egyenruha dol
gában is, mert a külföld ebben a tekintetben is 
messze előttünk áll!

z igy nevezett rovátkos kidolgazása a puska
cső üregének az egyszerű rovátkos (egyenes 
,.huzagu“ vagy ,,huzalu“) csővel nem azo

nos, hanem ennek jóformán eltérő módosulása. Az 
egyszerű rifled-cső ugyanis végig „egyenközü11 furásu 
s huzagai Ioposak, nem élesek; eilenben a csoke-rifled 
vonásai éllel bírnak, ezenkívül a cső vége eltérő hosz- 
szuságban csokborszerüen szűkített, de e szűkítés (csők) 
és éles vonásokkal bír. Ez a két fajtája az egyenes 
vonásu csöveknek semmi különös előnyt nem nyújt; 
régi, még a perkussziós fegyverek idejéből fönmaradt 
találmány az első, s újabb, de rosszabb a második 
módosítása, Egyenközü (henger) fúrás mellett, jó mély 
és széles rovátkokkal elláttva s csak mintegy hüvelyk- 
nyi porzsákkal készült ily csövek a vastag serétet va
lamivel jobban (összetartóbban) hordják, mint a sima 
furatu csövék, de ám mester legyen, a ki ily csövek 
kimunkálásához mer fogni! Becsülendőbb előnyük 
azonban a rovátkos csöveknek a simák fölött az, hogy 
erős lőportöltés használata mellett 100 egész 150 lé
pésig akár a gömbölyű golyót, akár más — a kaliber
rel összevágó — „lövedéket11 meglehetős pontosággal

lövik. Azok a rovátkos csövek, melyek végükön szü- 
kitvék (csoke-rifled), ritkán lőnek jól, egyáltalában csak 
nagyon kivételes esetben felelnek meg a hozzájok fű
zött várakozásnak, miért is nem igen kapósak az ily 
csövekkel ellátott fegyverek a vadászok között — ki
véve Pieper-té\éket — a ki ismeri azokat. A Pieper- 
féle csoke-rifled-csövek egészen eredetiek s csak nagy
jában, de részleteikben kevéssé hasonlítanak amazok
hoz. Ezeket a csöveket Pieper két fajtában állítja elő, 
az egyikben a többi vékony, éles élű rovátkok között 
szélesebbek és mélyebbek is vannak, mindössze 5 ily 
mély árkolat (vonás), a másik fajtában az 5 mély vonás 
helyett 6, a többinél sokkal vastagabb, erősen kiemel
kedő s élnélküli (tompa), de természetésen egyenes 
huzal (vonás) van arányos távolságra egymástól, mely 
huzalok a szűkítésbe is behatolnak. Az ily csöveknél 
az éles vonások, illetve huzalcsatornák csak beha
tolnak, de nem futnak végig ezen a szűkített részen. 
Piepernek ez a kétfajta csöve nem csak készítés, de 
jóság tekintetében is páratlan a maga nemében. A mily 
silány gyártmányok legnagyobbrészt azok a mestersé
gesen kihiresztelt Pieper-féle fegyverek, melyek közön
ségesen a puskásboltokban halomszámra raktáron van
nak, ép oly remekei ezek a csoke-rifledcsövek a fegy
vertechnika zseniális vívmányainak! Csakhogy ily 
csövekkel ritkán találkozunk a közönséges Pieper-fegy- 
vereknél, még a feldicsért „Diana“-fegyvereknél is csak 
igen értékes daraboknál, mert ezek a csövek különle
gességek, igen drágák s csak megrendelésre, vagy pus- 
kainüvesek számára készíttetnek, avagy pedig felette 
értékes, igen művészi Piepergyártmányhoz alkalmaznak 
ily csöveket, különösen a másodsorban említett fajtát 
és többnyire öntöt acélból, még pedig mindkét csövét 
a sínekkel s csőgarniturákkal együtt egydarabba öntve, 
ami roppant szilárdságot kölcsönöz a csőnek. A csö
vek közül az egyik (a jobbcső) mindig sima (u. n. 
koncentrált), csak a balcső csoke-rifled. És hogy lő-

hogy kétfelé oszolnak és úgy járják körül a sűrűsé
get. Egy puskás és két hajtó jobbra, két puskás és 
két hajtó balra indult; megkerülték szépen a vágást, 
mely nem volt nagyobb 5—6 kát. holdnál. Elképzel
hető az az öröm, a mikor összetalálkoztak és 'kölcsö
nösen jelentették egymásnak, hogy nem fedeztek fel 
kivezető csapást, tehát bennt van a két medve, ott 
húzta meg magát a sűrűségben. Rögtön intézkedik 
is J. J. a puskások vezetője, mert nincs vesztegetni 
való idő s gyorsan meg kell hajtani a vágást, mielőtt 
az est beáll. Az intézkedés az, hogy a puskások el- 
állják a bevezető nyomokat, a hajtők pedig alulról meg
hajtják a vágást minden lárma nélkül.

A vágás alig volt magasabb 2—3 méternél, egy 
kis dombról be lehetett látni az egészet. A három 
vadász elállotta a csapásokat, a négy hajtó pedig el
ment hajtani. Nagy óvatosan nyomultak a sűrű vágás
ban, felkeresték a medvék csapásait s egy jó félórai 
keresés után rá is találtak ezekre, de oly labirintust 
jártak össze, hogy sehogy sem tudták kinyomozni azt,

vájjon a kis patak jobb avagy a bal partján vannak-e 
tulajdonképen a medvék. Az idő ekközben telt, már 
délután volt s már be is borult és a hó is elkezdett 
sűrű pelyhekben szállongani. Elszalasztani nem akar
ták a medvéket csak úgy lövés nélkül; a hajtok veze
tőjének Tódornak a tanácsára tehát uyy határoztak, 
hogy először csak a sűrűség felét hajtják meg, hogy 
lássák, vájjon ott vannak-e a medvék.

Meg is indult a hajtás és a hajtok kiértek a pus
kások elébe, — de vad nem mutatkozott, ebből meg
tudták, hogy a medvék a másik felében vannak a vá
gásnak, azt kell tehát meghajtani. Lesiettek az emberek 
és bizonyos távolságban egymástól megindult a négy 
hajtó, Tódor a patak szélén haladva. Alig értek a vá
gás középéig, Tódor megszólal és figyelmezteti a tár
sait, úgy hogy a puskások és meghallhassák:

— Vigyázzatok! Előttem feküsznek a medvék 
egy kis dombon; húzódjatok egy kissé közelebb és 
zörgessétek meg a bokrokat . . .

Alig hogy elhangzott e figyelmeztetés, felugrott
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nek ezek a csövek! A londoni Purdei, a világ első 
fegyvergyárosának sörétes fegyvereit hasonlithatlan re
mek müveknek tartják a lövészmatodorok világszerte 
s fegyvereinek darabját 800, 1000 forintjával fizetik, 
de ezeknél a remekül lövő fegyvereknél alig állnak 
hátrább jó lövés tekintetében Piepernek egydarabból 
öntött említett speciális öntött-acél rifled és sima csö
vei. A 8-as serétet 60—65 lépésre buckóként lövik 
a fixpontra s a rifled csövek legnagyobb részével 
80—100 lépésnyiről 5-ös vagy 6-os söréttel a nyulat 
verébként le lehet durrantani! És ezek a csövek min
den kaliberben ily kivállók, de különösen a 14-es kali
berek fenomenálisak. Nagyon kár hogy Piepernek ez 
a legértékesebb találmánya (az egydarabba öntött csö
veket értve) oly kévéssé elterjedt, hogy csak némi 
nehézség utján lehet hozzájutni; ép azért a legtöbb 
vadász nem is ismeri, sőt a puskamüvesek sem igen 
tudnak felőle! külföldön azonban a nagy puskamüve
sek széliében alkalmazzák, igy például Novotny, de 
csakis a legdrágább fegyverekhez. L. K.

Az ujhutai táncmulatság.
A diósgyőrik incstári uradalom kerületében alkal

mazott erdészeti altisztek által a saját segélyegyletük 
javára folyó évi január hó 14-én Ujhután a »Mexikó- 
hoz« címzett vendéglőben megtartott táncmulatságról 
a következőkben vau szerencsénk nyilvánosan beszá
molni ;

Jelen voltak (betűrend szerint) a következők:
H ölgyek: Boros Dezsőné, Bruger Rezsőné, Grim- 

plini Ferencné, Hennel Ágostonná, Horváth Józsefné, 
Kasicky Gusztávné, Kohn Izidorné, Konradt Lajosné, 
Megyesi Ferencné, Pájérjozsefné, Roskó Pálné, Rozsán 
Józsefné.

Leánynok: Barna Margitka, Horváth Milike, Kapéi 
Irma, Klugnovszki Amália, Konradt Margitka, Orosz 
Mariska, Rozsán Margitka, Sztraka Ilonka, Teleki Má- 
lika, Uráz Etelka, Zablanovszky Mariska.

F érfiak : Barna Rezső, Boros Dezső, ifjú Dolyák 
Mihály, Fekete N., Grimplini Ferenc, Kanczki Gusztáv, 
Kapeller N., Kladnai Ernő, Kohn Izidor, Kovács Károly, 
Lerch József, Sztolár Károly.

Erdőaltisztek: Bruger Resző, ifjú Erdélyi György, 
Gróv Ferenc, Hennel Ágoston, Minarcsik Mihály, Pá- 
jer József, Rozsán József.

Rendezők voltak: Erdélyi György, Forgács Elek 
Megyesi Ferenc, Roskó Pál, Schusselka Gusztáv, Szé
kely Antal.

A közölt névjegyzék tiszta képét mutatja annak, 
hogy maguk a kartársak nem pártolják eléggé a saját 
érdeküket, hiszen a hat rendezőn kívül csak két er
dőőr vett részt a mulatságon, pedig azt hisszük, hogy 
a mintegy 50 kartárs közül többen is eljöhettek volna. 
Hogy csodálkozzunk már most'azon, hogy a kincstári 
a járásival, ez a hercegivel, viszon ez a grófi vagy 
bárói erdőőrrel nem érez és nem tart össze, midőn 
még az egy ugyanazon szolgálatban lévök közt sincs 
meg az összetartás? Hát bizon ez mélyen elszomorító 
jelenség, mely ellen minden erőnkből küzdeni kell. 
(Ezt az egyenetlenséget, széjjel burást legtisztábban lát
juk és érezzük mi a lapunknál is,! mely már évtizedet 
meghaladó idő óta hiába küzd ellene. A szerkesztő.)

A mulatság egyébként a legjobb hangulatban 
folyt le s csak az első napsugaraknál ért véget.

Az anyagi eredmény a következő volt:
Bevétel: belépti dijakból és adományokból 108 K. 

— világpostából 50 K. — összesen 158 K. 11 fillér.
K iad ás: Zene 49 K. 48 fi., Zenészek fuvardija 

10 K., albumok és levelezőlapok 17 K. 60 fi., terem- 
diszités 7 K. 30 fi., rendezői szalag 3 K. 22 fi., meg
hívókért 13 K. .postaköltség 10 K., engedély 3 K.,

a két medve és nagy sebesen törtetett a puskások felé; 
Tódor most még egyszer hangosan kiáltott a puskások 
felé:

— Vigyázzatok, mert felétek mennek a medvék!
Alig egy pár másodpercz, a medvék kitörtek a 

vágásból. Egymásután két lövés dördült el, mely sok
szorosan viszhangzott a hegyek között, aztán ismét 
csend lett. A négy hajtó meg se mozdult, úgy állott 
a helyén, mint a czövek agy darabig, illetve addig 
vártak, mig J. J. oda nem kiáltotta, hogy jöjjenek. Erre 
aztán pár perez alatt kijöttek a hajtők és összegyűlve 
a puskásokkal, hatan is kérdezték egyszerre, hogy ki 
lőtt és mi van a medvékkel ? Csakhamar kisült azután, 
hogy J. J.'lőtt, de maga sem tudja az eredményt, csak 
azt, hogy jól ezélzott és azt hiszi, hogy mind a két 
lövése talált, mert hiszen alig volt 10 lépésnyi távolság 
közöttük, Erre odamentek a Iőhelyre, megnézni, hogy 
nem vérzik-e? Alig mentek 50 lépésnyire, látják a 
csapáson, hogy ugyancsak vérzik az egyik medve . . 
Abba hagyták tehát a keresést, attól tartva, hogy ha

észre veszi a medve, hogy üldözik, tovább megy, vagy 
meghúzza magát és ha még élet vau benne, rájuk tá
mad, elhatározták tehát, hogy másnap reggelre hagyják 
a további nyomozást s elfogadták Tódor indítványát, 
hogy feljebb, egy fél órajárásnyira levő juh-tanyához 
mennek s ott húzzák ki az éjszakát. Minthogy már 
sötetédni kezdett, nem sokat gondolkoztak, hanem 
nekivágtak és felkeresték a juh-tanyát, a hol a száraz 
bükkfából tüzet gyújtottak és megvacsoráltak. Este a 
hó esés elállóit, kitisztult szépen s egész éjjel ragyog
tak a csillagok.

Reggel még alig kezdett virradni, már talpon volt 
a társaság és felkeresték a medvék csapáit. Látszott, 
hogy messze nem lehetnek, mert az egyik nagyon 
vérzett; sötét vérfoltok jelezték, hogy a belső szerve
zetet rongálta meg a lövés. Alig mentek egy félórát, 
egy magas sziklafal tövében látják, hogy az egyik 
medve oldalra van fordulva s élettelenül fekszik. Meg
örvendnek valamennyi a nagyszerű zsákmánynak 
s óvatosan közelednek hozzá felhúzott ravaszszal;
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terem és világítás 24 K. 51 fi., összesen 138 K. 11 fi. 
Maradt tehát 20 K. tisztajövedelem, mely a segély
egyesület javára lesz fordítva.

Adakoztak; Reismann cég 10 K., N. N. Mis
kolcról 5 K., N. N. Miskolcról 2 K., Fischl József m. 
kir. fó'erdész Diósgyőrről 2., Podhradszky Emil szer
kesztő' Szászsebesről 2 K., kiknek itt nyilvános hálás 
köszenetünket nyilvánítjuk.

A rendezőség.

Farkas Kaland.
Falyó évi január hó 4-én neki indultam s szász

városi havasoknak, hogy átnézzem az ottani vadász- 
területet s megriasszam az ott gyakori vadorzókat. A 
muncseli gerincen törtettem a nagy hóban s már fel
haladtam mintegy háromnegyed részig, a nélkül, hogy 
bármi gyanúsat is észrevettem volna s vissza is akar
tam fordulni, mert a mind magasabb és kérgesre fa
gyott hóban nagyon nehéz volt a haladás, de szándé
komat megmásította egy nyúlnak nyoma, mely mögött 
ott volt szorosan a rókakomaé is. No — gondoltam 
ezt jó lesz megtapasztalni, hátha sikerül ráakadnom 
a huncfut ravaszdira s ez egyúttal alkalmai is nyújt 
most kapott öt lövetű Manlicherem kipróbálására.

Jó darabon Bandukolok már a friss nyomon, a 
nélkül, hogy bármit is találtam volna, mig egyszerre 
észrevettem a távolban valami felém mozgó alakot. 
No gondoltam, most jön a róka. Gyorsan oda lapul
tam egy nagy bükkfához s feszesen figyeltem előre.

A mozgó alak lassan közeledett s nem is egy, 
hanem három s rókának igen különösnek látszott len
ni. Uramfia! mi lesz az? Hát mikor már alig .vannak 
300 lépésnyire, akkor látom, hogy azok nem rókák, 
hanem farkasok s egyenest felém tartanak. Én Istenem! 
— sóhajtottam — hogy bánok most én el ezzekkel 
vagy ők velem?

majd odaérve, meglökdösik a puskacsövei, — nem 
mozdult, élettelenül feküdt ott egy nagy fekete bundás 
fehér, galléros kan medve. Úgy elbámultak rajta, hogy 
egészen megfeledkeztek a másik medvéről. Ez pedig 
a vadászok felett, a hegy fensikján menekült, majd 
úgy 2—300 lépésnyire megállóit és onnan nézett le 
a társa felé. Leghamarabb Tódor vette észre s nyom
ban figyelmezteti társait a medvére. Majd azt mondja, 
hogy ismeri ezt a hegyet, csak egy ösvény vezet le 
róla, másutt nem lehet lejönni, olyan meredek a szikla, 
— »ha mi gyorsan elindulunk, megelőzhetjük a med
vét, a mig az ide-oda szaladgál fennt s ott lehetünk 
csak siessünk* . . . Erre a milyen gyorsan csak tudtak, 
úgy siettek a mondott ösvényhez és megelőzték a med
vét. Ez nehány perez múlva szintén törtetett lefelé a 
hegyről. Célba veszi mind a három puskás és majd
nem egyszerre sütik el a puskájukat. A medve csak 
jön; ismét lőnek, és ekkor félrecsap, majd elesik s is
mét feláll a medve és újra igyekszik a szálas erdőbe, 
bukdácsolva, mindig beljebb és beljebb. A vadásztár

Mikor az első farkas mintegy 40—50 léspésnyire 
lehetett, célba veszem, lövök s — nem találok. No 
Jancsi — gondoltam — most már alig szabadulsz!

A három farkas most nagy kört csinált körül 
lőttem. Töltök, célzok s lövök s az ordas bukfencet 
vet. A másik kettő neki rohan s elkezdi bolházni. 
Bizon még elrongálják a drága csuhát! De ezt már 
nem hagyom! Oda pörkölök a másikra, az fölágas
kodik s hányát vágja magát. No, már most jól va
gyok — gondoltam — azzal az egygyel majd elbánok, 
még ha bírókra kerül is a dolog.

Az pedig elhúzódott vagy 100 lépésnyire s onnan 
nézett velem farkasszemet. Célba veszem, lövök s 
nem találom, ő pedig nekem iramodik. Olyan szépen 
ugrott a fegyver csövének, mintha csak kiszámította 
volna. Nem tudom, véletlenül-e vagy akaratommal, 
a fegyver elsült s ellenfelem dögölve terült el.

Sietve estem neki a három szép bunda lehántá- 
sának, mert már alkonyodni kezdett s jaj lett volna 
nekem, ha sötétben van ilyen találkozásom. Gyorsan 
végeztem velük s szerencsésen haza érkeztem, örülve 
nem csak megmenkülésemnek, de a páratlanul gazdag 
zsákmánynak is.

Kosztolányi János, 
vadász.

A vadorzás meggátlása. A földmivelési mi
nisztériumhoz az idei télen szokatlanul sok panasz 
érkezett vadorzás miatt. Miután a födmivelési minisz
térium a panaszokat alaposaknak találta, Feilitzsch Ar
túr báró földmivelési miniszter energikus rendszabá
lyok életbeléptetését javasolta a belügyminiszternek. A 
belkgyminiszter utasította a csendőrséget, hogy köz
ségekben minél gyakrabban és minél szigorúbban 
tartsanak fegyvervizsgálatot. A kinek fegyverengedelme, 
vagy vadászati engedelme nincs, azoktól a fegyvert 
kobozzák el és ellenük a megtorló eljárást indítsák 
meg. A cseudőrségnek külön utasítást adtak, hogy 
az ismert vadorzókat különösen szemmel tartsák, mert 
ezek veszélyeztetik leginkább a személy- és vagyon- 
biztosságot az erdőkben. A földmivelési minisztérium
hoz beérkezett jelentések szerint az idei télen a du- 
vadak elszaporodtak és több mint húsz vármegyében 
a hatóságok intézkedésére elrendelték a duvadak ir-

saságot e jelenet annyira lebilincselte, hogy eszébe se 
jutott egyiknek sem, hogy tölteni is kellene. Csak 
mikor már nem látták, ocsúdtak fel és megtöltve pus
kájukat, elmentek megnézni a nyomokat. Erősen vér
zett ez is!.

— Na, hagyjuk el ezt, hadd feküdjék le, úgy se 
kell többé fö l; menjünk a másikhoz és végezzük el 
vele a szükségeseket, — mondották.

És elmentek a másikhoz, feltörték és megtisztí
tották a felesleges részektől, egy hajtót pedig beküld- 
tek Zserápára szán után, a ki leszállítsa a két medvét. 
Aztán elövették a tarisznyát és megfrüstököltek. Majd 
elindultak a másik medve után. Jó negyedórái gyalog
lással el is érték; hason feküdt mint a vizsla, fejét a 
két első lába közé huzva; nem mozgott, sőt még nem 
is lehölt.

Tódor, a ki legelői járt, oda szalad a medvéhez, 
körülnézni és látva, hogy nem él, kezdi rugdosni.

— No kelj fel öreg, nem bírod a fejed ugy-e, 
olyan nehéz? — Így gúnyolódik vele, miközben több-
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tását. Ezekért tudvalevőleg jutalomdijakat adnak. A 
földmivelési kormány ez évi márczius hónap elején 
fogja kiutalványozni a duvad irtásáért a jutalmat. Ez 
idén több ezer koronára rúg ez az összeg.

A gyümölcsfák ültetése.
(Folytatás.)

Mint gazdászatilag fontos gyümölcs következik 
a szilvafa, amely mindegyre nagyobb-nagyobb arányok
ban, nagybani ültetvényezésekre a világ minden táján 
keresett. Különösen a féltörzsüek  a legcélszerűbbek, 
mivel ezek adják a legdusabb termést. A sok jó faj 
közül bizton a boszniai .magbaváló szilva egyike a 
legjobbaknak, ép oly jó a beszterczej magbaváló, a 
doláni és a magyar muskotály szilva. Ezeket követi 
az olasz- és csehországi hoszu szilva. Az összes kö
zött a ,,.Nagy herceg11 egy újabb faj a legnagyobb és 
legszebb, de nem igen jó ; sokkal jobbak az eló'bb 
fölsoroltak. Szilva, szifvaféle, ringló minden fekvésben, 
természeti tulajdonsága, u. i. a földszinalatt elterülő' 
gyökérzete folytán, még oly helyekre is ültethető, ahol 
a talaj sovány s a televény sekély, mint dombokon, 
magaslatokon, nem tulmagas hegyeken is, még itt is 
jól tenyésznek és dús termést hoznak; nevezetes hogy 
magasabb fekvésben a gyümölcs édesebb és izletesebb. 
Mentői többet ültessünk tehát ezekből!

Cseresnye és a meggy nagyon kedvelt, kellemes 
és hasznos gyümölcs, mely oly időben érik, amikor 
még másféle gyümölcs alig van; ép azért várvavárt 
idő az, mikor az első cseresnye megérik s ujongva 
lesz üdvözölve. A cseresnye mint magas törzs és mint 
féltörzs egyaránt czélszerü s gyümölcse nevezetes ke
reskedelmi cikket képez. A meggyfa mint féltörzs 
célszerüebb s kisded növése következtében törpefának 
igen alkalmas; különösen az újabb fajok mint: a Gu- 
beni hírneves, a körösi, továbbá a finom Amarellák, 
a melyek nagyon ajánlatosak. Nagyon tekintélyes a 
fajok mifélesége és használhatósága; az újabb későn 
szeptember-októberben érő cseresnyefajok képezik 
most az asztalok díszét. Túlnedves talaj kivételével 
a cseresnye- és meggyfa minden talajnemben jól te-

ször oldalba rúgja. Odalép a fejéhez is s azt is kezdi 
lökdösni . . .  De alig hogy egy párszor megérinti, 
felugrik a medve és ráveti magát Tódorra s hatalmas 
karmaival egy csapásra leviszi a Tódor képét és nya
lábra fogva úgy megöleli szegény Tódort, hogy abban 
a momentumban elszállott a Tódor lelke . . . Mire a 
vadászok ahhoz jutottak, hogy lőhessenek, már nem 
volt élet Tódorban, már kiszorította a medve. Igaz, 
hogy egy pár perez múlva ő is kimúlt.

Eljött a szán és beszállította a három élettelen 
hullát a faluba. (»V. L. után.)

nyéz, még magaslatokon is. Sajnos, hogy ezen gyü
mölcsfaj a megérdemelt figyelemben még nem része
sül eléggé, amelyet sokoldalúságánál fogva megérde
melne. Különösen a meggy az amely minden háztar
tásban kívánt és keresett cikk, ennélfogva minden pia
con keresett s jól meg lesz fizetve.

Kajszinbarack minden időben kedvenc gyümölcse 
volt az embereknek. A mély televény talajt kedveli 
s védett helyet, különben nem diszlik. Ezekből magas 
törzset ültetni nem tanácsos, de féltörzsüeket és törpe
fákat igen; utóbbiakat kiváltképen, mivel ezeken a ter
més utófagyok ellen megvédető s a szélvész és viha
rok ellen is némileg védve van. A kajszinbarack 
nálunk jól, többnyire igen jól diszlik és mindig kelle
mes finom ízzel bír. Kevés kivétellel minden faj igen 
jó, de különösen a honi magyar fajok, amelyek a fran
cia fajoknál sokkal aromatikusabbak.

Őszibarack finom asztalra a legnemesebb gyü
mölcs. Az őszibarakfa az összes gyümölcsfák között 
a legnemesebbnek lesz tekintve s lelkes kedvelői gyü
mölcsét „isteninek“, gyümölcsöseik szépségének s az 
asztal ékkességének nevezik. Az őszibarackfa nálunk 
mélyen fekvő területek kivételével mindenütt jól disz
lik; többnyire törpefának és gula-alakban lesz nevelve, 
északibb vidékeken pedig redélyzeten.

Az őssibarakfák 7—10 évnél tovább nem igen 
élnek, ez idő múltán többnyire teljesen túléltek ma
gukat; legtöbb esetben gyantafolyás okozza korai el
halálozásukat. Ennek ugyan részben ellenállhatunk 
(sajnos, hogy teljesen sohasem) ugyanis, ha a fák fő
metszését augusztusban végezzük, mely alkalommal 
minden vékony, satnya, haszontalan ágat eltávolítunk ; 
tavaszszal csak a tavalyi hajtások lesznek kevéssé meg
rövidítve. A vezérágak és termőágacskák megmetszé- 
sének teljes figyelmen kívül hagyása okozója többnyi
re az if?u őszibarack-ültetvényezések sikertelenségének, 
amelyek az ültetés alkalmával illetőleg az ültetést kö
vető tavaszon okvetlen visszametszendők, a következő 
években pedig csak úgy, amint az fennebb említve lett.

A föld mélyérői. Mennyire hatolhat le az em
ber a föld mélyére? Erről a kérdésről ir érdekes ada
tokat az English Mechanic cimü tudományos folyóirat 
utolsó száma. A bányászok általában azt hiszik, hogy 
az ember igen mélyre hatolhat lefelé és még három
ezerméteres aknát is lehetne ásni, ha az ott bányászott 
anyag főihozására megfelelő eszközeink lennének. Sőt 
alapos tudásu, kiváló szakemberek arról az ideáról is 
beszéltek már, hogy igen mélyre fúrt aknák utján a 
föld belső melegét magát lehetne kihasználni a gépe
ink hajtására. Ez ugyan egészen más dolog lehelne, 
mint egy mély bánya üzemben tartása, a hová min
denesetre embernek is le kellene menni és ott dolgoz
nia. Az English Mechanic szerint azonban teljesen 
tehetetlen dolog háromezer méternyire lehatolni a föld 
mélyébe is pedi nem a szállító eszközeink tökéletlen
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sége, hanem két természeti tiltó ok, a hó'mérseklet és 
a levegőnyomás növekedése miatt. Ma is dolgoznak 
már olyan aknákban, a hol a munkás csak tiz percig 
maradhat és aztán felsőbb tárnából föl kell ó't váltani. 
A háromezerméteres aknákban az a levegó'tömeg, a 
melynek a föld színén tizenöt fok a hőmérséklete, már 
a saját súlya miatt harminchárom fokra emelkednék. 
Ehhez járulna most már a föld saját melege. Ismeretes 
dolog, hogy a hőmérséklet állandóan emelkedik, a 
mint a föld belsejébe tovább hatolunk. Igaz ugyan, 
hogy ebbeli megfigyeléseink aránylag rendkívül kis 
körűek, mert hiszen legmélyebb bányáink is csak olya
nok a földön, mintha egyméteres átmérője nagy gömb 
felületébe könnyedén beleszurnók egy tü hegyét. A 
legújabb kutatásokat erre vonatkazólag a világ czidetg 
legmélyebb bányában, az Ausztráliai Viktória állambeli; 
Aendigo-aknában végezték, a mely 975 méter mély 
és itt a kővetkező eredményre jutottak: 140 méternyi 
mélységig minden 54 méternél emelkedett egy fokkal 
a hőmérséklet, 390 méterig minden 98 méternél, 525 
méterig minden 93-nál, 690-ig minden 82 méternél; 
innen 810 méterig minden 74 méterre esett egy fok 
emelkedés és aztán egészen a legnagyobb mélységig, 
975 méterig megint minden 54 méterre. Már ebből 
is látható, hogy mennyire ingadozó a hőmérséklet nö
vekedése a föld központja felé, habár folytonos is 
ez a növekedés. A hőmérséklet gyorsabb vagy lassúbb 
növekedését a föld középpontja felé, habár folytonos 
is lehet megmagyzrázni. A Bendigó-aknában a leg
nagyobb mélység hőmérsékletét már negyven foknak 
találták. Más bányákban azonban sokkal gyorsabb 
hömérsékletnövekedést észleltek, úgy, hogy átlagban 
megközelítőleg harminchárom méternyi mélységna
gyobbodásra lehet egy fok hőmérsékletemelkedést szá
mítani. E szerint a háromezer méteres mélységű akna 
fenekén legalább is 100—105 fok lenne á aőmérseklet, 
a mi minden emberi munkát teljesen lehetetlenné tesz.

A víz hatalma. Hogy a mozgásban lévő viz 
milyen óriás erőkifejtésre képes, annak érdekes példá
ja a nemrégen Egyiptomban történt eset. Tudvalevő
leg Asszuán mellett a Nílus vizét óriás gatak duzzasszt- 
ják föl és a dusvizü időszakban a vtzet rengeteg me
dencékbe szorítják. Ezeket az építkezéseket az an
golok létesítették abból a célból, hogy a száraz idő
szakban is öntözni lehessen a Nílus völgyét. Néha 
valóban hihetetlen mennyiségű viz van itt mestersé
gesen földuzzasztva, úgy hogy az előbb száraz renge
teg medencéket is tizennyolc méternyi magasságban 
víztömeg tölti meg. A falazatba zsilipek vannak épít
ve, a melyek csak lassan engedik lefolyni a vizet. 
Különböző magasságban vannak nyílások és minden
kor úgy lehet szabályozni a kiömlést, hogy a belső 
vizszin és a kifolyás helyszíne csak kilenc méterrel kü
lönbözzék és ennek megfelelően a kifolyó viz sebes
sége másodpercenként tizenegy méternél több ne le
gyen. Mindezen szabályok arra valók, hogy a rohanó 
viz a partokat és fenekei ki ne szaggassa. És mégis 
nemrégen megtörtént, hogy bár a régi Nílus vízesés 
medre kemény szikla, a kifolyó viz egy öt méter 
hosszú, negyedfélméter széles és két méter vastag 
tömböt kiszakított belőle és tovaragadva a duzzasztó
medence falához lódította. Ennek a rengeteg szikla
darabnak legalább ezerkétszáz métermázsára becsülik 
á súlyát, a mi tiszta képet ad a folyóvíz erejéről.

Megölte nevelőszüleit. Egy somogyszentmi- 
klósi gazdálkodó harmincöt évvel ezelőtt Nagykanizsa 
egyik utcáján négyéves fiúcskát ta'ált, akit koldusok 
hagytak az egyik ház kapuja alatt. Minthogy nem 
volt gyermeke, hazavitte, felnevelte s a vagyonát is 
rája hagyta. Azt se tudták mi a neve, mig a katonai 
meghívó el nem árulta, hogy Tóth Pálnak hívják s 
Lentikápolnára való. Mikor a legény ezt megtudta, 
elment szülőfalujába, de ott sem gazdag apja, sem 
mostohája nem akarta megismerni. Otthon azonban 
megtudta a legény, hogy kétéves korában a mostoha 
anyja koldusoknak adta, hogy hazavehesse saját gyer
mekét. Nehány héttel ezelőtt azonban a fogadott 
gyermek, aki miatt a szüléinek házából kitaszították 
Tóth Pált, borzasztó dolgot miveit. Hogy hozzájus
son szülei vagyonához, meggyilkolta őket. Megtudták 
azonban rémes tettét és börtönbe vetették. Tóth Pál 
pedig, akit mostohája kolduskézre adott, hogy szaba
duljon tőle, megkapja az őt jogosan megillető vagyont.

Agyonlőtt bűvész. Baselben megrendítő eset 
történt. Egy szálloda éttermében pár nap óta estén- 
kint egy Blumenfeld nevű bűvész lépett fel. Előadásai 
között a legérdekesebb és legizgalmasabb volt, hogy 
valamelyik vendég pistolyból rálőtt, amire ő a szájá
ból vette ki a golyót. Amikor ezt a mutatványt csi
nálta, a piszttólyból elfelejtette a töltényeket előre ki
venni. A lövés eldördült és a következő pillanatban 
a bűvész homlokon találva, holtan rogyott le az emel
vényre.

Holttest a hó alatt. A múlt hónap 24-én tör
tént a budakeszi erdőben, hogy Hölle Márton pezsgő
gyáros két vadőre, idősebb és ifjabb Oyó'rik Jakab 
tetten érte Hack Antal ettyeki származású vadorzót, 
midőn vadfogó hurkokat rakott le az erdőben. A két 
vadőr neki esett a vadorzónak s addig verte bottal, 
mig csak mozdulni tudott A két brutális vadőr meg
ijedve tettük következményétől eszméletre akarta té
ríteni Hackot. Hiába dörzölték hóval, az elvert ember 
nem tért magához. Erre aztán otthogyták kinn az er
dőben. A következő éjjeli havazás pedig vastag fehér 
szemfödöt borított az agyonvert emberre. Másnap 
délben Hack elmaradása már gyanút keltett, mire ja
nuár 26-án a budakesziek expedíciót szerveztek Hack 
Antal fölkutatására. Hosszas keresgélés után tudták 
csak élettelen, vérbefagyott holttestét megtalálni a hó
réteg alatt. A pesívidéki törvényszék vizsgálóbirája 
Aczél Sándor dr. miután a boncsolás megálUpitotta, 
hogy Hack halálát a botütések idézték elő, a- két vad
őrt letartóztatta s ellenük halált okozó súlyos testi 
sértés büntette címén az ügyészség indítványára a vizs
gálatot elrendelte.

Lakodalom — ötödfélszáz vendéggel. A fa
lusi vigalmak közt hét vármegyében is ritkítja párját 
az a lakodalom, a melynek hírét pécsi tudasitónk küldi. 
E szerint Baranyabánban a minap egy gazda házában 
lakodalom volt, a melyen négyszázhatvan meghívott 
vendég vett részt. Leöltek erre az alkalomra 3 tehenet, 
3 borjut, 2 hízott sertést, 80 tyúkot; 128 darab, körül
belül 6 kilós tejes kenyeret sütöttek. Csapra vertek 11 
hordó bort, reggelihez 15 litert pálinkát szolgáltak föl. 
Az örömapák Franciéi János, Szidener György, és 
Maichel József, valamenyen negyed kültelkes polgárok. 
A lakodalom Maichl József házánál folyt le, mig az
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óriás vendégsereget, szálló hiányában, a vendégszerető 
szomszédságnál helyezték el.

Elégette magát. Segesvárról táviratozzák: W olf 
Jánost, a Segesvári Kisegítő Takarékpénztár pénztáro
sát a pénztári helyiségben összeégve, holtan találták. 
A vizsgálat folyamán kiderült, hogy Wolf még tegnap 
este petroléummal leöntötte ruháját és meggyujtotta. 
A pénztári vizsgálat most folyik. Wolfot szerényen 
élő embernek ismerték. Öngyikosságának oka isme
retlen.

Szerkesztői üzenetek.
Farkas Izsák urnák. Orlát. A »Nagyvilágból« cimü ro

vat felelevenítése legfőbb óhajunkat képezi, ez azonban olyan 
sikamlós talaj, melyen akaratlanul is ei lehet csúszni. Példa 
erre a múlt évben ellenünk indított sajtóper. Politizálni vagy 
egyáltalán politikai közményeket hozni csak annak a lapnak van 
megengedve, mely 10 000 korona óvadékot tesz le, ezt pedig 
csak abban az esetben tehetünk, ha egyszerre legalább 2000 
kartárs küldené be egész évi előfizetését, mit alig iehet reménlje- 
ni. Hogy a célt elérhessük, egy fővárosi bankkal léptünk érint
kezésbe, mely talán leteszi helyettünk az óvadékot, a mi termé
szetesen nagyon meg fogja terhelni lapunkat, de reméljük, 
hogy áldozatunk a nagyobb pártolás révén megtérül, Györy 
Miklós urnák. Perjámos. A szőllőkárókért legcélszerűbb len
ne a földmivelésügyi minisztériumhoz folyamodni, ott talán a 
kérvény eredményre vezetne. Zsurkucz János urnák. Máaka- 
szék. Üdvözöljük hiveink sorában. Azon a vidéken tudtunk- 
kal sok kartárs van; nem lehetne ezeket is megnyerni? Farkas 
József urnák. Kiskerend. A »Vadőr« cimü könyvet egy könyv- 
kereskedésben sem tudjuk felfedezni, de majd megkísértjük ma
gánosoktól megszerezni s ha sikerül, akkor elküldjük.

4* -A- -A' -A- 4- 4- 4- 4* 4' 4* 4- 4* 4* 4' 4* 4* 4- 4* 4* 4-
*JK s  c AAj  kJK>  t J í o  J í o  e / í o  lJk j  t J K j  c / í o  c / K j  c a K j

A kiadóhivatal postája.
Kerekes Gyula urnák. Ujnép. Szíveskedjék megírni’ 

hogy mely számai hiányoznak; esetleg pótolhatjuk. Bécs Jó" 
zsef urnák. Nova. A két koronát vettük. Palkó Mózes ur" 
nak. Kis-Solymos. A lakhelyváltozást bejegyeztük. Pécskay 
Döme urnák. Perecseny. Sajnálattal vettük tudomásai, hogy 
a régi gárdából ismét elveszítünk egyet, azt hisszük azonban, 
hogy mi hamarább újból üdvözölhetjük hiveink közt. Holz- 
bauer Mihály urnák. Sorok. A 4 korona beérkezett. Kere
kes Gusztáv urnák. Demián. A címet helyesbítettük. Az 
előfizetés lejártát ezentúl csak azoknál fogjuk kitüntetni a cim- 
szalagon, kik a lejáratot követőleg egy hónap alatt nem újítják 
meg a előfizetést. Köteles Ferenc urnák. Sitér. Örvende
nénk, ha kartársai valamennyien támogatásunkra sietnének, mert 
arra küzdelmünkben valóban nagy szükségünk van. Varga 
Ferenc urnák. Lankóc. Március végéig. Láng Pál urnák. 
Németujvár. A lap mindig pontosan megy s igy a hiány csak 
a posta hibájából eredhet. Ha valamely szám nem érkezik meg, 
szíveskedjék a postán követelni, hogy azt reklamálja meg, mit 
az ingyen tenni köteles. Baka János urnák. Csurgó. A 4 
koronát köszönettel vettük.

Hirdetések és pályázatok.

Pályázati hirdetmény!
Nős szakbeli előképzettséggel biró edőőr keres

tetik április elsejével való belépésre.
Javadalm azás: 720 K. készpénz, lődij (Kb. 50—80 

kor. és több) egy öltözet ruha, szabad szolgálati la
kás a községben (Kath. és reform, iskolák és egyházak), 
szabad szolgálati föld, 25 kbm. szabad tüzelőfa, 7 er
dei szekér széna, szabad legeltetés 4 db. szarvasmar
hára, fa és széna költség nélkül beszállítva.

K ívánalm ak: Elegendő ismeretek az érdészeti 
és vadászati szakban, utóbbinál kiválóan a fővadnál

(vizsgálati bizonyítványok egyébként nem feltétlenül 
szükségesek). A szolgálat (hegyi) nagyon megkíván
ja az erőteljességet és kitartást.

Az olyan pályázók, kik a magyar és német nyel
vet szóban és Írásban bírják s némi ügyességük van 
az Írásban és számolásban, előnyben részesülnek.

A sajátkezüleg irt pályázatokhoz melléklendők: 
kimeritő életleírás, megjelölése az eddig szerzett isme
reteknek és gyakorlati tapasztalatoknak, egyéb szak
beli bizonyítványok, fénykép, a családi állapot és a 
tagjainak száma.

A Báró Brote féle uradalom Erdőhivatala.
Diós-Jenő (Nógrád m. u. p. Rétság, vasúti áll. Vác).

Pályázati hirdetmény!
A pécsi székesegyházi uradaiom mánfai erdő

gondnokságánál egy erdőőri állás üresedett meg mely
nek betöltésére ezennel pályázat hirdettetik.

Folyamodók az erdőőri szakvizsgálati —, orvosi, 
születési — anyakönyvi —, erkölcsi — és eddigi szol
gálatukról szóló bizonyítványaikkal felszerelt kérvényü
ket f. hó 20-ig alulírottnál nyújtsák be.

Az állás, mely f. é. ápril hó 1-én foglalandó el 
a következő javadalmazással van egybe kötve: 240 K. 
évi fizetés, 40—50 K. jutalék, lődij, 2 szoba konyha 
stb. mellékhelyiségből álló jó lakás, kert, 2 kát. hold 
földilletmény, 576 klgr. búza, 540 kígr. rozs, 20 ürnD 
házhoz szállított hasábfa, ruházat, szarvasmarha és ser
tés legeltetési illetve makkoltatási jog.

Mán fa, 1906 évi február hó 4-én.
(U. p. Magyarszék). Kolossváry Andor,

urad. főerdész.

Pályázati hirdetmény!
Két Ill-ad osztályú kerületi erdőőri állásra.

Székhely: Káposztafalu és Závadka.
Javada lm azás: 560 kor. és a megítélt erdei ki

hágásokból V3 rész.
Pályázati határidő és feltételek: 1906 évi már

cius hó l-eje; a szabályszerűen okmányolt kérvények 
a lőcsei m. kir. átlami erdőhivatalhoz nyújtandók be; 
a hivatalos magyar nyelven kívül a vidéken divó tót 
nyelvnek ismerete is kívántatik.

Sepesvármegye közig. érd. bizottsága.
Raisz.

elnök.

Pályázati hirdetmény!
Alulirt uradalomnál 1906. évi ádrilis hó 1-én egy 

erdőhivatali segédi állás töltendő be.
Évi fizetés 1200 korona, egy szobás lakás fű

téssel.
Pályázhatnak mindazok, kik a német és magyar 

nyelvet úgy szóban mint Írásban tökéletesen bírják, 
legalább három középsikolát és az erdészeti szakisko
lát elvégezték s az érd. szakvizsgát letették.

Németül írott kérvények, bizonyítványok máso
lataival felszerelve alulírott igazgatóság címére Dárdára 
(Baranya m.) küldendők be.

A herceg Schaubumrg Lippe 
uradalalom igazgatósága.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak:
Egész é v r e .........................................8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Február 15. 7. szám.

A járásiak mozgalma.

Bapunk tisztelt olvasói előtt, — kivéve ta
lán néhány uj előfizetőnket, — ismeretes 
a múlt évfolyam számos számából az az 

országos mozgalom, melyet az állami kezelésbe 
vett erdőknél alkalmazott altiszti személyzet mos
tani mostoha sorsának megjavítása érdekében tett.

A mozgalom széles rétegekben nagy hullá
mokat vert, de még sem terjedt el annyira, mint 
a hogy azt rendkívül fontos és életbevágó ügy 
méltán megkívánhatta volna. A járási kartársak
nak csak egy, még pedig a kisebbik része járult 
csak úgy erkölcsileg, mint anyagilag a mozga
lomhoz, mig a többi az erdészeti altisztek túl
nyomó nagy részénél már megszokott és közis
mert hideg közönynyel szemlélte a lelkesebb kar
társak fáradozását és áldozatkészségét.

Pedig mérhetetlenül nagy kár volt ennek a 
résznek visszhuzódni, mert hiszen hogy a moz
galom jogosult, kétségbevonhatlanul igazolja az 
a körülmény is, hogy azt olyannak az állami 
kezelésbe vett erdők fölé helyezett erdőhatóságok, 
nevezetesen úgy az állami m. kir. erdőhivatalok 
és járási erdőgondnokságok főnökei csekély ki
vétellel valamennyien elismerték, azt minden tő
lük kitelhető módon támogatták s a kidolgozandó 
Emlékirat megszerkesztéséhez szükséges adato

kat készséggel bocsátották a mozgalom megin
dítóinak rendelkezésére.

Az Emlékirat összeállításához szükséges nagy 
anyag tehát már együtt van s azt már most fel 
kellene dolgozni, valamint együtt van a hozzá
járulok adakozásából összegyűlt háromszász és 
egynéhány korona is a költségek fedezésére.

A mozgalom vezetője, Sticz László járási 
erdőőr kartásunk (lakik Veszprémben, László 
utca 1002 szám alatt) a mozgalom első részének, 
az adatgyűjtésnek befejezte után, még az elmúlt 
év őszén arról értesített minket és lapunk utján 
az érdékeiteket, hogy már most sorra kerül az 
összegyűlt adatok nyomán az Emlékirat meg
szerkesztése, mely munkát szívesek voltak a vesz
prémi m. kir. állami erdőhivatal egyes tisztviselői 
magukra vállalni s ugyanakkor kilátásba helyezte 
nevezett kartárs ur azt is, hogy ez a munkálat 
a folyó év elejével el fog készülni.

Ezeket a kijelentéseket akkoriban igaz lelki 
örömmel vettük tudomásul, mert abban, hogy 
az Emlékirat megszerkesztését erdészeti tistzvise- 
lők vállalták magukra, kik alantasiak viszontag
ságos helyzetének mindennapi élő szemlélői és 
tanúi, megfelelő biztosítékát láttuk annak, hogy 
az Emlékirat megszerkesztése a leghivatottabb 
kezekbe került, másrészt pedig őszinte örömmel 
töltött el kinyilatkoztatott hajlandóságuk azért is, 
mert ebben biztos jelét láttuk annak, hogy — a 
mit különben is soha sem vontunk kétségbe 
az erdészeti tisztviselők alantasaik sorsát mele
gen szivükön viselik s az iránt érdeklőhnek.
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Nehezen vártuk ennélfogva az Emlékirat 
megjelenését s hogy azt az Ígért időre még nem 
láttuk, szerkesztői üzenek alakjában kérdést in
téztünk Sticz László tisztelt kartársunkhoz, hogy 
itiennyire haladt előre már eddig a minden esetre 
nagy és azon kívül rendkívül terhes munka.

Erre a kérdésünkre Sticz László kartársunk 
folyó hó 7-én kelt levelében válaszolt s felele
tében arról értesít, hogy az illető tiszvíselő urak 
az Emlékirat megszerkesztéséhez még hozzá sem 
fogtak s ismételt sürgetéseire az volt a válaszuk, 
hogy az évi számadások összeállítása és egyéb 
szorgos hivatali teendőik miatt még egy ideig 
kénytelenek a munkát elhalasztani.

Csak természetesnek találjuk ezek után Sticz 
László kartársunk ama nyilatkozatát, hogy ha az 
Emlékirat megszerkesztése még folyó hó 15-ig 
sem lesz elkezdve, abban az esetben más alkal
mas egyént fog keresni, kire ennek a fontos és 
már tovább el nem halaszható munka foganato
sítását és elvégzését reábizza.

Azt hisszük, hogy erre ugyan nem lesz 
szükség, sőt őszintén sajnálnók, ha igy történ
nék. Utóvégre is számolnunk kell ezzel a lehető
séggel is, nem mulaszthatjuk el tehát már most 
figyelmeztetni Sticz László kartársunkat, hogy 
az esetleges uj szerkesztő megválasztásánál a 
lehető legnagyobb körültekintéssel járjon el s 
minden esetre olyan egyént válasszon ki erre, 
ki az érdészeti személyzetnek nem csak szolgá
lati, de magán viszonyait is teljesen ismeri s ezen

a téren szerzett tapasztalatai mintegy belehelheti 
a szerkeszrendő mü szövegébe, ezen felül pedig 
az irodalom terén is jártas, mert ilyen nagyobb 
szabású dolgozat összeállítása nagy írói gyakor
lottságot igényel s az adatok pontos csoportosí
tása mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni 
a tetszetős irályt sem.

Az adagyüjtések idején szóvá tettük volt 
lapunkban, hogy az Emlékirat inegszerkeztéséhez 
mely adatokra lesz okvetlenül szükség s ugyan 
ekkor hajlandóságot mutattunk arra is, hogy az 
Emlékirat megszerkesztését magunkra vállaljuk, 
ezt az ajánlkozásunkat azonban a mozgalom ve
zetői nem méltatták figyelmünkre, miután pedig 
ezt annak tulajdonítottuk, hogy a saját tisztvise
lőikben — mit magunk is készséggel elismerünk 
— az Emlékirat megszerkesztésére a legalkalma
sabb férfiakat nyerhetik meg, örömmel belenyu
godtunk ebbe az elhatározásukba.

Most azonban, hogy esetleg ismét a szer
kesztő megválasztásának eshetőségével állunk 
szemben, újból készséggel felajánljuk szolgála
tunkat az előttünk is annyira fontos és általunk 
mindig tőlünk telhetőleg pártolt közügynek. Ezt 
az ajánlkozást kötelességünknek tartottuk meg
tenni, nehogy abban az esetben, ha az Emlék
irat szerkesztése balul ütne ki, nekünk bárki is 
szemrehányást tehessen.

ff
Őrtüzek az erdőszélen.

(,,A Természet" után.)

Brdőkoszoruzta völgyben, a hold ezüstös fényé
ben ezüstfehér ködtakaró ereszkedik alá. A 
kósza éjjeli szellő' pajkosan tépdesi a takaró 

széleit, amely féltékenyen csak még jobban igyekszik 
eltakarni a völgyet az ő nyugvó életével. Fantasztikus 
alakok, ködfoszlányok vonulnak tova, a rétek felett 
megülnek s harmatcseppet csókolnak minden piczi 
fűszálra s falevélre, melyek a holdfényben mint millió 
apró gyémántszemcsék, csillognak, ragyognak.

A völgy szélén köröskörüi, ott hol már a sötét 
erdő árnyékába futnak a zab- és búzatáblák, mint 
csillagok az ég alján ragyognak az őrtüzek.

Őrtüzek ezek, egy tábor őrtüzei. A föld népe

visel hadjáratot a fekete vad ellen. A szegény tót 
hasal ott az őrfüzek mellett, őrzi egy évi munkájának 
eredményét, amelyet a vaddisznók bizony egy rövid 
éjjel tőnkretehetnek.

Az esthajnali csillag már fenn jár magasan. Kö
zel az éjfél. Mostanáig ültem leshelyemen egy krum
plitábla szélén. De nem jött a vén agyaras: pedig 
előző éjjel ott lakmározott.

Szeretném megtudni, hogy ez éjjel hol jött ki az 
öreg . . .  Az erdőszél árnyéka mély sötétségbe borítja 
a búzaföldek szélét.

Itt van az első őrtűz. Úgy száz lépésről kívánom 
a jó estét s ezzel én adom meg a jelszót; azért teszem, 
nehogy még hasba gyuvasszon valami tapasztalatlan 
tót suhancz egy ócska mordálylyal. Egy öreg tót he
ver a tűz mellett, durva darócz ujjasába húzódva 
szundikált az istenadta. Egy bot az összes fegyvere. 
Nagy siránkozva panaszkodik, kézzel-lábbal igyekszik 
magát megértetni, amt sikerül is neki részben. Ő tótul, 
én magyarul, de mégis megértjük egymást úgy, ahogy.
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Egy pár szó a fegyver- és lőisme mai 
ismeretéről.

— Irta: Nagy Jenő’. —

okát haladtunk az utolsó 50 évben a fegyver
technika terén.

Ha apáink a sírból felkelve, eljönnének 
velünk most egy vadászatra s látnák a Pieper-Dianák, 
Winchesterek, Browningok működését, bizony, volna 
volna nagy csodálkozás. Hiába keresnék ők az ő 
hosszucsövü patkószög- török rózsadamaszkpuskáit 
(de még a vaddus területeiket is). Letűnt már az ő 
világuk.

De hát változnak az idők.
Hanem [bizony a mai tökéletes fegyvereinkkel 

is annyi szerencsétlenség történik, a fegyver, vagy a 
töltény, de legtöbbször mindkettőnek hibájából, úgy, 
hogy e tekintetben nem sokkal vagyunk előbbre az 
elültöltő korabeli állapotoknál.

Nem a tudatlanságból származó szerencsétlensé
gekre akarok rámutatni, a mikor valami extra töltési 
mód vagy a lőpor helyet használt robbanóanyag okozza 
a bajt. Hanem azokra a balesetekre, a melyek a mü
veit vadászközönség sorai között fordulnak elő nor- 
máils töltények használata mellett.

A tudatlan parasztember keservesen fizeti meg 
sokszor a tudatlanságát. Állandó példa erre a paraszt
kerülő, a ki élestöltést lel a harcászati gyakorlatok 
színhelyén, annak füstnélküli porával tömi meg rozs
dás flintáját. De igy nem akar elsülni, fekete port 
tölt tehát a piramis üregébe s igy süti el; de csak 
egyszer, mert nem lő többet aztán az a szerencsétlen; 
attól koldul holtáig.

Ez igy volt régen is s igy lesz ezután is, mind
addig, mig az utolsó csősz is nem kap elméleti okta
tást. És hol kaphatná ezt meg? Hát a katonáéknál.

Csakhogy katonáéknál nem tanítják meg a le
génységet, hogy tulajdonképen hogy is megy az a 
lövés, mi lesz abból a lőporból, mily irtózatos ereje 
van annak stb. Az elméleti oktatás csak a gojyópálya 
ismertetésére szorítkozik.

Pedig, ha ott kapna a legénység erre vonatkozó 
oktatást, akkor nem próbálná a kiszabadult legény 
a magával hozott töltények porát mordályába.
Hanem hányszor olvassuk az újságokban, hogy itt-ott 
vadászaton X, Y-nak fegyvere szétrobbant s a robba
nás a kezeit szétroncsolta. Ez természetesen ripor
teri fantáziával ki van színezve. Igen érdekes, hogy 
legtöbbször a «golyó» okozza a sebesülést; valamint 
valamennyi alföldi körvadászatainkon történt balese
teknél mindig csak «golyó» szerepel. Az újságírói 
fantázia nem képes egy fegyvert elképzelni, a melyből 
nem golyóval lőnek.

Hát az ilyen balesetek már intelligens urakkal 
történek meg, a kik legnagyobb részének — sajnos, 
nem az egésznek — elméleti ismeretei is vannak a 
lő- és fegyverisme (tan) téren. Itt már csakugyan 
vagy a fegyver, vagy a töltény a hibás; de többször 
a töltény, mint a fegyver. A füstnélküli vadászlőpor 
csinálja a legtöbb bajt; a fegyverek közül pedig a 
Winchesterek és Browningok. Hogyan és mikép, azt 
nem tudjuk meg, mert az illető, a ki szerencsétlenül 
járt, okul saját kárán, de hallgat s nem adja tovább 
az esetet.

S ez éppen a baj. Nagyon keveset fogunk mi 
tanulni, ha csak saját kárunkon okulunk. Tegyük 
lehetővé azt, hogy mások is okuljanak a mi kárunkon. 
Más szóval: tapasztalatainkat, még ha keservesek is 
azok, adjuk tudtul egymásnak; hiszem, hogy kedves 
lapunk szívesen helyt ad efféle közleményeknek.

Azt mondja az öreg, hogy két nappal ezelőtt a fele 
búzáját legázolták a fekete ördögök Sl azóta vigyáz 
csak itt, de azóta semmit sem látott.

A lobogó tűz sápadt sárgás fényénél beesett bo
rotvás arczárói úgy leritt a nyomorúság, olyan szá
nalmas volt. Nagyon megsajnáltam szegényt. Biztattam 
hogy ne féljen ezentúl, majd ellátom én a bajukat a 
disznóknak.

Egy másik tűz feljebb egy krumpliföld csücskén 
sziporkázik. Kétoldalt még lábon áll a búza . . .

Itt egy 14—15 éves gyerekembert találok. Mélyen 
alszik szegény. Tőle akár az egész krumplit kitúrhatta 
volna a konda. A tűz csak hamvadozott mellette. 
Mily nyugodtan alszik, pedig tudja, hogy minden pilla
natban jöhetnek a disznók; no, de nem iskolában 
tanulja ő a vaddisznó természetrajzát.

Meg merné vájjon ezt tenni egy „úri fiu“, éjjel 
az erdőben, (uram Isten, hisz még az udvaron is bor
zalmas) no meg a vaddisznók; hisz ezekről ő jól tudja, 
egyik-másik, hogy Zrínyi Miklóst is egy vadkan ölte meg.

S ez a szerencsétlen tót suhancz, ki mindezekről 
semmit sem tud, nyugoetan alszik itt. Felébresztem.

Magyar népoktatás! hála neked. Íme e tót suhancz 
elég tűrhetően elgagyogta magyarul, hogy itt akart ki
jönni a konda, de a tüztől visszaijedtek. Hanem a vén 
remete nem volt itt . . ,

ügy látszik, más határba váltót, nem szereti a 
tüzfényt.

Biztatom a fiút, hogy csak aludjon tovább, nem 
jön már ide semmi sem.

Tovább megyek. Most egy keskeny krumplitábla 
fut fel mélyen az erdőbe. Mély sötétség honol ott. 
Hogy lehet az, hogy ott nincs őrtűz? — tűnődöm 
magamban. Csak jóval odébb, ahol az erdő megint 
ékalakuan fut le, izzik a zsarátnok.

Keresztül gázolom a szép krumpliföldet. A tűz 
alvófélben, körülötte senki sincs.

Rögtön világos lett előttem a dolog, hogy miért 
nincs őrtűz a Csákó dol-ban.

A Jurkó müve ez; a ravasz tót iderakta a tüzet,
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Sokan vannak kedves vadásztársaink között bi
zonyára, kikkel holmi ilyen katamitás megesett; adják 
ezt tudtul, hogy és mikép történt, milyen fegyverrel 
és tölténynyel, lőporral, s mi lehetett az oka.

Viszont, ha valamely fegyverrel vagy tölténynyel 
kiváló eredményeket értek el, ne resteljék azt se köz
zétenni.

Vessünk fel kérdéseket, vitassnk meg azokat, 
tanítsuk egymást!

Fejleszszük a magyar fegyvertani szakirodalmat, 
hisz úgyis annyira eimaradtunk.

Pedig van elég hozzáértő emberünk, de hát a 
magyar nembánomság minden téren megvan.

És az igazat megvallva, a magyar úri vadászok 
között is soknak ferde nézeteik vannak a fegyver és 
lőisme dolgában. Igaz, hogy az öregeket nem fogjuk 
rábírni megcsontosodott helytelen nézeteik mogváltoz- 
tatására. Beszélhetünk mi nekik, az lesz a felelet: 
Beszélhetsz nekem, öcsém! kezdősebességről, pontos 
becsavarásról s egyéb haszontalanságról, azért ha én 
az öreg flintámmal 120 lépésről odadurrantok egy fü
lesnek, hát hányja a cigánykereket, mig Ti, a híres 
Pieperetekkel, Winchesterekkel s az ördög tudja még 
mifélékkel, még 50 lépésről is alig tudtok egy rossz 
fülest elnyomni.

Hagyjuk meg őket rendíthetetlen hitükben. Ha
nem az öregek által nevelt ifjú nemzedéket — a mely 
szintén téves utón halad — kell a helyes útra térí
tenünk.

Felvetek mindjárt egy tételt, a mely ugyan nem 
tartozik szorosan a lőisme keretébe, de a vadászat 
sikeréhez nagyban hozzájárul annak tökéletes ismerete.

Ez az éjjeli célzókészülék használata. Hogy mily 
nélkülözhetetlen ez a fekete csuhások éjjeli vadászatá
nál, azt tudni fogják jól. akik csak egyszer is voltak 
éjjeli vaddisznó-lesen. S hogy itt tükröző célgömbök

hogy itt ki ne jöjjenek ő pedig ott les fenn a Csako- 
dol zugában.

Jurkó egyébiránt közismert orvvadász, aki a fegy
vertechnika haladásából sem zárkózik el mereven, a 
menyiben Leffaucheux-pnskát dugdos valamelyik od- 
vas fában az erdőben. Falubeliek sohasem látnak nála 
puskát; a csendőrök hiába forgatják fel a házát, sem
mit sem lelnek nála. De bezzeg sokat tudnának be
szélni a szomszéd városi vendéglősök, akiknek ő ren
des vadszállitójuk.

Fejemet teszem rá, hogy ott lesi fenn a disznót. 
Ő eszelte ki ezt a haditervet. S meg kell adni, nincs 
rossz logikája az agyafúrt tótjának.

De mosCnem is lehet ezt rossz néven venni tőle; 
hisz saját földjét védi . . . Majd holnap mngtudom 
tőle volt-e valami az éjjel.

Hallgatózom egy darabig . . .
Egy lövés dördült most el, messze valahol a 

másik völgyben . .  . Lassan hömpölyög a hang, hegye
ken- völgyeken át, elhalkulva, azután megint vissz
hanggal megerősbülve . . .

nem érnek semmit, az is ismeretes. Itt csak világitó 
célgömböket lehet eredménynyel használni.

Sokféle módja van az éjjeli célzásnak, sokféle 
szabadalmazott és nem szabadalmazott éjjeli célgömb 
létezik. Ki melyiket használta s mily sikerrel. Melyi
ket tartják a legalkalmasabbnak k. vadásztársaim is
mertessék meg azt velünk.

Ne rejtsük véka alá a tudományunkat.
Magamnak is van egy «még» nem szabadalma

zott éjjeli célzókészülékem, melyet majd sziutén is
mertetni fogok.

Tehát tanítsuk egymást és tanuljunk egymástól. 
Változtassuk meg a közmondást, hogy nem csak a 
«maga», hanem a «más» kárán is tanuljon a magyar!

(„V. és Á“.)

Az Erdészeti Újság t. szerkesztőségének.
Szászsebes.

A külügyminiszter ur arról értesített, hogy a 
Balabanoff P. bulgáriai cég a Magyarországból és Ausz
triából toborzott erdőmunkások közül többel szemben 
nem tartotta be a bérre, útiköltségekre stb. nézve el
vállalt kötelezettségeit s a megnevezett cég által min
denféle hitegetéssel Bulgáriába csalt munkások közül 
a m. év május hava óta 6 magyar, illetőleg osztrák 
alattvalót kellett e sofiai cs. és kir. ügyvivőségnek ha- 
zaszállittatni, vagy a hazatérés lehetővé tétele céljából 
segélyezni.

Arra való tekkintettel, hogy a szóban levő cég 
ismertetett üzelmeit még mindig folytatja és a nála 
alkalmazott magyar és osztrák alattvalókat még min-

Végre beleiül az erdők mélyébe.
Mennyi félelmet ébreszt e dörgő hang . . .  Az 

erdei tisztásokon legelő nemes vad felüti a fejét, arra 
fordul, ahonnan zug az erdő; kitágult orrlyukkal szívja 
magába a hüs éjjeli levegőt, talán böffent is egyet- 
kettőt . . . azután megnyugszik . . . nagy sokára.

Magam elé képzelek egy konda disznót, amint 
szüretelnek a szőkülő zabban. Nagy fekete tömegek 
itt-ott; micsoda csámcsogás, szuszogás . . . most végig 
zug a dörgés a völgyben . . . ahogy elhal, halálos 
csend; valamennyinek künn a feje a zabból. A vén 
kocza nagyokat fuj, hogy szinte hajlik előtte a zab. 
Szimatol; de a bolond süldők bizony nem tudják so
káig megállni, hogy a jó édes zab félig összerágva a 
szájukban álljon, hát bizony csakhamar kezdődik me
gint a vig csámcsogás. Csak az öreg szimatol még, 
fújva egy nagyot, no de már tovább ő sem állja, hiszen 
nem is csoda, egyszer van egy évben zabszüret s az 
sem tart sokáig, ki kell használni jól az időt . . .

Hűvös szellő csap arczomba , . . Megugrott a

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 53

dig megkároritja, szükségesnek tartom, hogy a cég 
üzelmeire maguk az erdó'munkások figyilmeztettessenek. 

Budapesten, 1906 évi január hó 23-án.
A ministej megbízásából:

Tomcsányi s. k.
ministeri tanácsos.

Vadászati dolgok.

Vándor sólymok vonulása.
A következő' sorokat vettük: „Sokan vannak, a 

kik mesének fogják tartani az alábbiakat, de azért 
szükségesnek tartom nyilvánosságra hozni. A gróf 
Eszterházy Mihály ur hidaskürti vadászterületén az el
múlt év tavaszán igen sok vándorsólyom (Falco pe
regrinus) vonult át. Ez akalommal Teszár Szilárd kör
vadász 8—10 nap alatt nem kevesebb mint 193 dara
bot hozott közülök téritékre, melyekből a kerülő kö
rülbelül 20 darabot lőtt. Hogy pedig ez nem túlzás’ 
kijelentem, hogy saját szemeimmel láttam, a mint po
tyogtak. Teszár ur egyébként mindnyájunk tudomása 
szerint a kártékony vad irtásában egyike a legkivá
lóbbaknak s egyúttal mint kitűnő vadász is ismeretes. 
Hidaskürt (Pozsony m.) 1906 február 5. Erdélyi János, 
tanitó.“

Érdekes megfigyelést tett a múlt hetekben 
egy ausztriai vadász. Ugyanis amint a vékony hóle
pellel borított mezőn járkált, hogy az ünnepekre egy 
tapsifülest lőjjön, már távolból észrevette hogy hat 
drb. nyúl erősen kergetődzik. Egy bokor mögé meg
húzódva látta, hogy a nyulak egyre közelebb jönnek 
és egy nösténynyulat kergetnek. Egyszerre csak mint- 
egy negyven lépésnyi távolságra megállapodtak, s a 
lovagok nem bírván az egyetlen egy nőstény felett

megállapodásra jutni, hirtelen harcba kaptak. Egy 
perez alatt úgy összegabalyodtak, hogy a vadász csak 
egy csomóban látta őket, mialatt a nőstény oldalvást 
szemlélgette a viaskodást. De az nem tartott soká, 
mert villámgyorsan szétrebbentek, de csak azért, hogy 
ujult erővel újból összekeveredjenek. Kevéssel azután 
a viaszkodók közül egy kivált, s leülvén, első lábai
val dörzsölgette a fejét. A vadász sem nézte azon
ban sokáig őket, hanem a még egy csomóban lévő 
4 drb. nyúl közé lőtt. Egy helyben maradt, a többi 
eilillant; de megtörtént most az a nem várt dolog, 
hogy a harcból kivált ötödik nyúl egyenest feléje sza
ladt, úgy hogy a vadásznak majdnem a lába közé 
szaladt mig derékon lőtte. Mikor a vadász felemelte 
megállapította, hogy egy szeme ki volt folyva, a má
sik pedig éppen az első összecsapásnál nyert oly nagy 
sebesülést, hogy jó formán nem is láthatott. Ebből 
is kitetszik, hogy a kannyulak milyen elkeseredett 
harcokat vívnak.

Uj Noé bárkája. Londonból jelentik: Ugyan
csak szokatlan utazóközönsége volt a «Kildanon Castle* 
nevű gőzhajónak, amely most érkezett meg Fokváros
ból Southamptonbe. Ugyanis a hajó ritka vadállatok
ból egész egy állatkertet szállított, egyebek közt 3000 
teknösbékát, 30 páviánt, 12 másféle majmot, 70 kígyót, 
60 pinguint, 10 antilopot, 700 énekes madarat, 6 roz
márt st. Az utasok eleinte nagyon érdeklődtek az álla
tok iránt, a mint azonban vihar tört ki a tengeren, 
az érdeklődést csakhamar rémület váltotta fel. Az 
állatok ugyanis roppant nyugtalanul viselték magukat 
minden áron menekülni akartak és egy kígyónak si
került is kisiklania a fedélzetre. A általános pánik 
csak akkor csillapult le, amikor az állatok gondozója, 
sok vesződség után visszacsalogatta a kígyót a fész
kébe. A rozmárok közül öt pusztult el útközben, 
minthogy nem akartak enni; a hatodik 'pedig, egy 
rozmárfióka, a melyet a közönség becézgetett a fedél-

konda. Mélységes csend körülöttem. Megfinomulnak 
észékeim s hallásom a legparányibb zörejt felfogja s 
valósággal túlfeszített munkát végez.

Az erdő talaját vastagon fedi a száraz levél; élő
lény nem mozdulhat azon zajtalanul. Ha egy egér 
fut végig a leveleken, tisztán hallom. Tudom, hogy 
emitt egy menyétke vagy nyest mászik a faágokon s 
az hullatja a száraz galyakat alá.

Emitt egy nagy zörrenés s Ezután nagy egérjaj
veszékelés; tudom, hogy róka vagy menyétke kapott 
el egy egeret.

Egy kabócza fog most bele egyhangú muzsiká
jába, de nem sokára abbahagyja; ő is úgy gondol
kozik, hogy késő van már.

Egy hilrtelen éles sikoltás szinte megrettent most. 
Kuvik kezdi rá csúnya sikoltozását itt a szálerdő szé
lén. Talán engem vett észre a kis szemtelen s most 
árulkodik. Hortyogó hangokat vegyit néha bele szép 
dalába, majd meg nyiszorogni kezd, majd nyöszörög, 
mint egy kis gyermek, azután elkezd gyalulni „kszi-

kití“, „kszi-kitt“ s nincs végehossza. Remekül utánozza 
a deszkagyalulást. Elmulatok rajta, pedig haragszom, 
hogy megzavarta e szép csendet . . .

De elég volt már az éjjeli sétából, menjünk haza, 
majd holnap, azaz ma reggel, megtudom, hol volt az 
éjjel az öreg ur.

Messze a rétekről csengő pitypalatyot hoz a szellő; 
szépet álmodhatott a kis fürjkakas. Nagy Jenő.

A d o m á k .
Jó  fiú. Tanító: Tegyük fel, Vili, hogy véletlenül rálépsz

egy urnák a lábára. Mit mondanál?
Vili: Bocsánatot kérek, bácsi.
Tanító: Helyes. És ha most az az ur udvariasságod ju

talmául egy hatost adna, mit tennél?
Vili: Rálépnék a másik lábára és megint az mondanám, 

hogy: Bocsánatot kérek bácsi.

Férjek közt. — Különös, hogy Indiában megégetik az
özvegyet.

-  Ha te is özvegyet vettél volna el, mint én, mindjárt 
nem találnád különösnek.
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zeten. egyszerre csak átugrott a korláton és természe
tesen nyomtalanul eltűnt a teugerben. A pinguinekkei 
is sok baj volt, mivel egyáltalában nem akarták el
fogyasztani a nekik kiosztott husdarabokat, hanem egy
másnak estek neki, hogy egymást egyék meg. Végre 
is el kellett különíteni és a táplálékot erővel adni be 
nekik. A Kildanon Castle utasai bizonyára sohasem 
felejtik el ezt az utazást. («V. l .»)

A gyümölcsfák ültetése.
(Folytatás és vége.)

A dió  csakis mint magastözs, szabad nyílt helye
ken lesz ülteve. Nagy helyre lévén szüksége, 12 m. 
távolságra ültetendő egymástól; mindenütt jól tenyé
szik, még magaslatokon is. Oly magaslaton, ahol már 
a juhlegelő csak tengődik, a diófa még mindig jól nő 
s mily haszon, mily kincs volna ez a jövő nemzedékre, 
hogyha az ilyen kopár magaslatok, kopasz hegyhátak 
amelyek ma még többnyire parlag területek s kevés 
avagy semmit hasznot sem adnak, diófákkal ültettet- 
nének be. Valóban csodálatos, hogy sem kis- sem 
nagybirtokosainknak még eddig ilyesmi nem jutott 
eszébe.

A dió nagyszerű, mondhatni a legjobb s legjöve
delmezőbb kiviteli cikk, amely raktározva nem oly 
könnyen romlik meg, mint a többi gyümölcsféle, a 
melyeken gyorsan túl kell adni, hanem karácsonyig 
és még tovább is eltartható, mig jobb árakat érünk el. 
Diófáknál a termékenység átlagosan a 15. évvel kez
dődik meg és évről évre fokozódik s mire egy na
gyobb szabású ily telep 60—80 évet elért, mily ren
geteg hasznot hozott ez idő alatt; de csak ezután 
következik a nyeremény legnagyobb része, a főnyere
mény — a bútorgyártás céljaira drágán eladott diófá
ért. Mily óriási a külömbség az ily és a tölgy- avagy 
bükkfaültetvények között, mely utóbbiaknál nem 60, 
100 és még több éven át kell egyedül a fa értékére 
várni anélkül, hogy a megelőző időben valami csekély 
hasznot hajtottak volna. A dióvali fásítás kezdetlege
sen is történhetik és pedig a diónak novemberben 
álló helyre való eldugdozásával épen ugv, mint a mak
kot szokás ültetni.

Birs és naszpolya, som, édes gesztenye és man- 
dola  gazdászati szempontból kevésbbé jönnek tekin
tetbe, mivel legtöbbnyire csak egyesek kedvenczei, 
de mindamellet mindegyikből mégis néhány fának 
kellene minden gyümölcsösben állani.

M ogyoró az utóbbi években nagyon előnyben 
részesül, sokkal nagyobb figyelem lesz most már ezekre 
fordítva mint ezelőtt, mivel korábbi telepek teljes mél
tatást találtak. Tenyésztése többnyire jövegelmezőbb, 
mint bármi másé és pedig a következő okokból: 1. 
talaj, fekvés és éghajlat dolgában igénytelen; 2. ter
mésben minden körülmények között biztos s egy

bizonyos határig folyton fokozódó; 3. a termés fel
szedése olcsó, tartóssága igen hosszú, az elszállítás 
könnyű, az árak mindig jók, mivel a termelés sohasem 
fedezi a keresletet. A mopyoró termelés mindazon 
birtokosoknak igen ajánlatos, kiknek hegyes - dombos, 
szakadékos csuszamlós, terméketlen területei vannak, 
amelyet még legelőnek sem használhatnak.

A haldoklók lelki életéből. Mikor a földi lét 
gyötrő bilincseitől az emberi lélek szabadulni készül, 
ki tudná megmondani, vájjon az utolsó gondolatok, az 
utolsó föllobbanása a léleknek még e világból való-e, 
vagy már egy szebb és tisztább világ szárnyrebbené- 
sét érezzük-e? A túlvilágból még vissza nem tért 
senki és ki tudja megőrizni a maga nyugodságát egy 
haldokló ágyánál annyira, hogy a benyomásokról be 
tudna számolni? Ha akad elvétve egy-egy följegyzés 
azt mohón olvassuk, de hinni benne még ma nem lehet. 
Collins Mabell most adt$ ki megfigyeléseit és ezek min
denesetre érdekesek. Egy haldokló matróz ágyánál 
állott, ki még nagyon fiatal volt és rettegett a halál 
gondolatától De mikor érezte, a hogy a vég közeledik, 
akkor nyugalom vett rajta erőt, és lassan készült 
utolsó útjára. Elmondta bűneit és életének legborzal
masabb órája újra elvonult előtte. „Engedjék el a 
kötelet, föl tudok rá kapaszkodni! Nem akarok a vízbe 
fűlni!" Ereje elhagyta és átszellemült arccal nyújtotta 
egy pajtása felé kezét. Ugyanilyen nyugodt, csakugyan 
földön túli arcot látott egy haldokló asszonynál, a ki 
neheztelt az urára, hogy mindenféle éltető szerrel újra 
vitszahivta a földi létbe. Miért tetted? kérdezte. Olyan 
meredek hegyre kellett másnom és az ut felét már 
megtettem. Már csaknem a hegy csúcsán voltam és 
fönn olyan könnyen mozogtam!"

Egy egyszerű munkás ember haláltusáját nézte 
végig. A haldokló leánya kezét fogta és hihetetlen 
látomásai voltak. „Szebb dolgokat látok, mint valaha 
életemben gyermekem! Vakító fényességben mozog a 
nagy űrben egy fényes edény, olyan mint az Ur va
csoránál, most itt éreztem az ágyam fölött, meg is 
foghattam volna!" Ezt egy egyszerű tanulatlan mun
kás ember mondotta, a ki soha életében szent Grál 
esodáit nem ismerte.

Az idei tél. Egy angol meteorologus érdekes 
megfigyelést közöl a mostani téli időjárásról, a mely- 
egész Európában abnormális enyhe. A mint nálunk, 
éppen úgy Közép és nyugat-Európában napfényes idő 
volt az utolsó hetekben és a rendes januári nagy hi
degről szó sem lehetett. Angolország déli vidékein el
felejtik a havat és a jégcsap legföljebb ha a kará
csonyi és újévi üdvözlő képeslapokon szerepel. Biarriz- 
ban éppen a nagy meleg miatt panaszkodnak az em
berek és Montreuxben teljesen áprilisi, sáros, esős és 
meleg az időjárás. Svájcban nincs hó, elolvadt mind 
és délkeleti Európából meleg homokvihart jelentenek 
és földrengést. Viszont Egyiptomban rendkívüli hideg
ről panaszkodnak az utazók; huszonöt év óta nem 
sülyedt ott ennyire le a hőmérő. Éppen úgy Ausztrá
liából is azt jelentik, hogy a nyárat kellemetlen hideg 
idő szakította félbe. A dél-európai homokvihar arra 
mutat, hogy egész Dél-Európa fölött levegőáramlás 
van, a mely a Szahara meleg homokját idáig elhozta.
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Kétségtelen, hogy a keleti és nyugati félgömb időjárá
sa között is bizonyos összefüggés van és pedig mindig 
ellentétes.

Különös állat. A londoni muzeum egy különös 
állattal szaporodott nemrég. A természettudósok még 
nem tudták egy családba sem beosztani és a szar
vasmarhák és antilopok közé iktatták be. De volta
képpen egyikhez sem tartozik. Közönségesen takin-nak 
hívják és Tibet a hazája. Ezt a nevet a tibeti benn
szülöttek adták neki onnan hozta egy expedíció ezt 
az eddig még soha sem látott példányt Európába.

Erdészeti altisztek mulatsága. Lapunk múlt 
számának zárta után vettük a következő meghívót: 
.Meghívó 1006. évi február hó 10-én szombaton este 
az ujegyházi m. kir. járási erdőgondnokság kerületé
ben alkalmazott erdőaltisztek által az ujegyházi nagy 
vendéglőben szebenvármegyei erdőaltisztek nyugdíj 
alapja javára tartandó zártkörű tánnczestélyre. Ren
dezők: Krausz János, Natanaíl János, Keresztes István 
Prie János, Qress György. Kezdete este 8 órakor.

Két halálos ítélet. Miskolcról írják: Az esküdt- 
biróság f. hó 7-én egész nap ma éjfélutánig tárgyalta 
Molnár György és Tuszoka Nagy János mezőcsáti la
kosok bünpörét, a kik nemrég Mezőcsátou Ragályi 
Lajos tekintélyes nagybirtokost álmában kegyetlenül 
megfojtották, azután pedig az aggastyán szobájából 
néhány ékszert és kevés készpénzt elvittek. A tárgya
lás rendkiivül nagy érdeklődés mellett folyt le. A termet 
zsúfolásig megtöltötte az elhunytnak számes barátja 
és ismerőse, különösen pedig sok hölgy. A pörbeszé- 
dek után az esküdtek tanácskozásra vonultak vízsza, 
majd éjfél tájban kihirdették az esküdtek verdiktjét, a 
melynek alapján a bíróság a két gyilkost kötélhalálra 
ítélte. Az ítélet ellen a védőügyvédek alaki és anyagi 
szempontból semmiségi panaszt jelentettek be.

Utonállok az erdőben. Petrozsény közelében, 
a szurduki szoros mellett lévő erdőben veszedelmes 
rablóbandát kerített kézre a csendőrség. A rablók Ro
mániából szöktek át a határon s az erdőben kifosz
totta az arra járókat. Megváltották, hogy betörést ter
veztek a petrozsényi és a vulkáni bányapénztárakba.

Tánczosnő az oroszlánketreczben. London
ból Írják: Az itteni Canterbry-variétében izgalmas je 
lenet játszódott le a múlt szombaton este. A közön
ségnek tizennégy idomított oroszlánt mutattak be s az 
előadás legszebb része az volt, a mikor egy szép fiatal 
tánczosnő jelenik meg a íenevadak ketrecében. A 
táncosnőnek egyedül kell táncolnia a ketrecben, az 
oroszlánszeliditő rendszerint magára hagyja, A szom
bat esti előadáson az egyjk oroszlán nekirontott a 
táncosnőnek s talpának egyetlen csapásával a földre 
terítette és szét akarta marcangolni. Az oroszlánszeli
ditő ebben a pillanatban berohant a ketrecbe s az 
oroszlánt nagynehezen elkergette az ájultan fekvő 
táncosnő mellől, a ki azonban ekkor már súlyos sebet 
kapott.

A herkulesfürdői tűz áldozatai. A herkules- 
fürdői erdőégés alkalmával az oltás munkájában fő
részük volt a katonáknak, a kik közül Pajties István 
szakaszvezetőf tudvalevőleg agyonütötte egy lezuhanó

szikladarab, több katona pedig megsebesült. A föld- 
mivelési minisztert most jutalomban részesíti azokat 
a katonákat, a kik oly önfeláldozással teljesítették a 
rájuk bizott veuzedelmes munkát. A miniszter ugyanis 
értesítette az aradi 33. gyalogezred paroncsnokságát, 
hogy a herkulesfürdőn áldozatul esett Pajties István 
szakaszvezető családjának ezer koronát; a munkakép
telenné lett Hesz Ferencnek ugyancsak ezer knronát; 
Milchi Atanász tizedsenak, Sztán János, Schweitzer 
János és Charle Ferenc közlegényeknek háromszáz
háromszáz koronát utalványozott részint kárpótlásul, 
részint bátor magatartásuk jutalmául.

Katonáskodás az iskolában. Érdekes törvény- 
javaslatot terjesztett a minap a román kultusminiszter 
a kamara elé. Arról van szó, hogy a diákokat már a 
középiskolában előkészítik a katonai pályára, hivatásos 
katonák felügyelete alatt. Mint Bukarestből jelentik, 
az országot beosztják öt iskolai kerületre s minden 
iskolához kineveznek egy katonai instruktort és revi
zort. A katonai instruktorok, a kik mind főhadnagyok 
vagy kapitányok, vezérkari tiszt felügyelete alatt ál
lanak. A kultuszminiszter ily módon akarja a román 
katonaanyag minőségét emelni.

Gyilkos apa. Déváról jelentik, hogy Magyarosd 
községben Posé Leszkuc, gazdag földműves meggyil
kolta György nevű fiát, a kivel évek óta rossz vi
szonyban élt, mert a fiú apja vagyonából a rá eső 
rész kiadását követelte, Mignap az oláh karácsony első 
napján a fiú meglátogatta atyját, mire kibékültek egy
mással. A kibékülés után áldomást ittak s addig fo
gyasztották a mézpálinkát, mig mindketten le nem 
részegedtek. Ittas állapotában a fiú rászólt atyjára, 
hogy adja ki a vagyonát. Az apa megint ellene sze
gült á kívánságnak, mire a legény ütlegelni kezdte. 
Az öreg paraszt ekkor tüszőjéből előrántotta kését és 
szivén szúrta fiát, a ki holtan rogyota össze. A gyilkos 
apát a csendőrség letartóztatta.

Egy őrmester ünneplése, Trencsénből írják, 
hogy a király Kulhanek Nándor 71-ig gyalogezredbeli 
őrmestert a koronás ezüstéremmel tüntette ki. Ebből 
az alkalomból egész ezred zenekarral vonult föl és 
Csanics ezredes magvas beszédben méltatta a teljes 
tisztikar jelenléteben a 30 év óta szolgaló őrmester 
érdemeit. Beszédét azzal végezte, hogy az ezred legyen 
hü a királyhoz és a hazához. Az ünnepséget kővető 
közös ebéden a kitüntenett őrmestert a tiszti asztal
hoz ültettek, iiogy katonai érdemeit ezzel is méltányolják.

Serencsétlenül járt fékező. Óhát község 
vasúti állomásán Biró Mihály fékező délelőtt tolatás 
közben két vasúti kocsi ütközője közé került, amely 
a szerencsétlen embert teljesen összezúzta. Biró azon
nal meghalt.

Öngyilkos ifjú leány. Zilahról jelentik; Gönczi 
Róza, egy tasnádi fuvaros 28 éves leánya, abbeli 
bánatában, hogy kérőjét édesapja visszautasította volt, 
a kis húgát a kútra küldte, felöltözködött ünneplő 
ruhájába, a nagy tükröt maga elé állította s a geren- 
dáta felkötötte magát. Mire a kis húga a kútról haza
jött, Gönczi Róza kiszenvedett.

A Visztula titka. Krakkóból jelentik, hogy a 
varsói czitadella mellett a Visztulán foglalatoskodó 
halászok borzalmas leletre bukkantak a minap. Haló
jukba egyszer hal helyett egy összekötözött és teljesen 
szétdarabolt holtteszt akad és ezt még 15 ilyen a fel- 
ismerhetetlenségig összekaszabolt és összekötözött 
követte. Az orosz hatóságok halálbüntetés terhe alatt
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megtiltoták a halászoknak, hogy a hajmeresztő lelet
ről csak egy szóval is említést tegyenek. A hir mind
ezek daczára mégis a nyilvánosságra került.

Ssaporodik a vad Transvaalban. Azóta az 
aránylag rövid idő. óta, hogy Transvaal államra az 
angolok rátették a kezüket s uj vadászati törvényt 
léptettek ott életbe, a vad szemmelláthatólag meg
sokasodott. Egy angol mérnök jelentése szerint, a ki 
az állam északi részében és pedig közel Rhodesia 
határához valami vizszabályozási előmunkálalok végre- 
hajlásával volt megbízva s igy huzamosabb időn át 
a vidéken tartózkodott, — az antilopok már újból 
nagy csapatokban mutatkoznak Transvaal mezőin, s 
természetesen nyomukban a nagy duvad is. Így többek 
között elmondja, hogy a Bum folyó egyik mellék
folyójának partján egy reggelen, alig két óra alatt hét 
oroszlánnal találkozott, melyek közül 3 drbct szeren
csésen le is terített. A vad tehát visszatér oda, a honnan 
a háború alatt kénytelen volt északra vonulni.

Agyonlőtt vadorzó. Törőkszentmiklósról jelen
tik: Sokszor büntetett veszedelmes vadorzó volt Török- 
szentmiklóson Kiss Sándor a kitől a községben minden
ki félt. Ez a notórius vadorzó múlt szombaton dél
után orvvadászatra ment a községhez tartozó Puszta- 
szakálasra, a hol Varga János csendőrőrsvezető rajta 
kapta és hosszas hajsza után elfogta. A gnnosz embert 
az őrsvezető a községházához akarta kisérni, az azon
ban nem engedelmeskedett, sőt rátámadt a csendőrre 
és dulakodni kezdett vele. Dulakodás közben lehem
peregtek az utszéli árokba, a hol a csendőrre nézve 
már veszedelmessé kezdett válni a helyzet, a midőn 
előrántotta revolverét és azzal a vadorzóra lőtt, a ki 
nyomban meghalt.

Nyulhiány Morvaországban. Morvaországban 
egy pár év óta eddig ismeretlen okból nagy hiány 
van mezei nyulakban, ámbár sem vész, sem más jár
vány nem pusztított sehoi. Olyan vidéken, a hol 
évekkel ezelőtt bőven volt nyúl, ma alig van hírmondó. 
Természetes hogy a hiány miatt az árak is nagyon 
felszöktek, s a kereskedők a most folyó vadászatok 
után ott a helyszínén, kész örömest fizettek darabjáért 
3 K. 40 fillért mig évekkel ezelőtt még egy koronát 
sem akartak fizetni. Hasonló híreket olvastunk Cseh
ország egynémely vidékéről is, a hol nincs nyúl, pedig 
tavaly előtt még százával lőtték. Ott azonban megvan 
az oka, hogy miért nincs, mivel először télutókor, 
éppen a fiadzási idényben kedvezőtlen idő járt, más
részt pedig nyár elején a nyulak valamely ismeretlen 
s eddig meg nem állapított betegség folytán tömegesen 
elhullottak.

Hibaigazítás. Lapunk 5-ik számának a 400 
éves teknős békára vonatkozó hírében a béka szüle
tési éve sajnálatos elnézésből 1907-re volt szedve 1507 
helyett, mit ezennel helyre igazítunk.

A leány becsülete. Nagybecskerekről irja tu
dósítónk : Zamurovics Blanka, a volt tiszahegyesi jegyző 
leánya, tavaly nyílt utcán agyonlőtte Tóth Piroskát, a 
ki uton-utfélen becsületében gyalázta őt. Az esküdt- 
bíróság most tárgyalta ezt az esetet, s a vádlott leányt- 
a kit gyilkossággal vádolt az ügyész, felmentette.

Háromszoros rablógyilkos. Déváról Írják: 
A kudsiri csendőrség veszedelmes embert tartóztatott 
le. A múlt év junius 14-én a Kudsir mellett levő Po- 
jána-Gogelin havason meggyilkolva találták Tonyeszk 
Mária özvegyasszonyt, a ki állattenyésztéssel foglal
kozott és igen jómódú volt. A gyilkos átmetszette az

asszony torkát és azután kirabolta áldozatát. Most a 
szebeni havasokon hasonló körülmények között elkö
vetett két rablógyilkosság miatt elfogták Keszteán 
János havasi juhászt, a ki beismerte, hogy Tonyeszk 
Máriát is ő gyilkolta meg Todoreszk Mihály nevű tár
sával együtt. Az elrabolt holmi egy részét Sugág 
község határában rejtették el. Ott meg is találtak az 
elrabolt tárgyakat.

Szerkesztői üzenetek.
Böjté János urnák. Homok- Komárom. Az illető helyen

megsürgettem a dolgot s most várom a választ. Péterfí István 
urnák. Szatmár-Németi. A kérdéses ügy el.ntézése e hó vége 
előtt várható. Szakolcai urnák, Hidvég. Bizon ott a pályá
zatban kitüntetett 600 koronából áll az összes járandóság, a mi
hez csak a hajtópénzek és a megítélt erdőkárokból eső jutalé
kok járulnak. Tóth János urnák. Körmend. A Bedő féle „Er
dőőr cimü tankönyv az Országos Erdészeti Egyesület titkári 
hivatalánál szerezhető meg (Budapest, V. Alkotmány utcza 6.) 
Ára 6 korona. Hlavathy Ferenc urnák. Budatin. Azt, hogy 
még számos olyan kartárs van, ki a magyar nyelvet nem birja, 
mi is nagyon érezzük, no de idővel ez a baj is el fog múlni. 
A lapot természetesen a legnagyobb készséggel küldjük.

A kiadóhivatal postája.
Harangozó Emil urnák. Nyitra-Bajna. A 4 korona be

érkezett. Tauber Gusztáv urnák. Herencsvölgy. Január ele
jétől küldtük meg a lapot. Radutz János urnák. Kirpa. A be
küldött 4 koronával múlt év végéig van kiegyenlítve. Matyóka 
Mihály urnák. Az előfizetés mnlt év végéig rendben van. 
Papp János urnák. Balatonfüred. A kétt koronát köszenettel 
vettük. Podolcsák András urnák. Huszt. A beküldött 4 ko
ronát javára irtuk. Németh Sámuel urnák. Beszterce. A 
címet helyesbítettük. Bizon az embernek sokat kell szenvedni 
az éietben, de reméljük, hogy majd csak javul a helyzet. Szta- 
rouszky Sándor urnák. Miszloka. A januári első 3 számol 
utólag megküldtük s az előfizetést az év elejétől jegyeztük be. 
Szitter József urnák. Herkály. Elhatározását sajnáljuk, de elő
jegyeztük. Bognár Ferenc urnák. Gesztenyés. Á 5 korona 
beérkezett. Kerekes Gyula urnák. Puszta-Ujnép. A lap ren
detlen kézbesítésének csak az ottani posta lehet az oka, mert 
innen rendesen elmegy minden pénteken reggel. Szíveskedjék 
ott uttána nézni a dolognak.

Hirdetések és pályázatok.
Pályázati hirdetmény!

Erdöszolgai állásra.
1906 évi 54. e. h. ügyszám. A brassó vármegyei 

Ósánci XI. számú őrjárásban előléptetés folytan meg
üresedett Erdőszolgai állásra, mely évi 432. kor. bérrel, 
48. kor. lakbérrel, 36. kor. egyenruha-átalánynyal és
36. kor. faváltsággal van javadalmazva, a közigazgatási 
erdészeti bizottságnak 1906 évi 31, e. b. számú határo
zata alapján pályázat nyittatik.

A pályázni kívánók felhivatnak, hogy Brassó vár
megye tekts. közig, erdészeti bizottságához Brassóban 
cimzendő saját kezűleg irt kérvényeiket az erdőtörvény
37. §-ában előirt kellékek és eddigi szolgálatuk igazo
lására szolgáló okmányokkal, valamint egészséges, erő
teljes testalkatukat s jó látó, halló és beszélő képes
ségüket tanúsító orvosi bizonyítvánnyal felszerelve a 
brassói m. kir. állami erdőhivatalhoz folyó évi február 
hó 20-ig nyújtsák be.

B R A S S Ó ,  1906 évi február hó 6-án.
M. kir. áll. erdőhivatal.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak;
Egész é v r e ........................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenilí minden csütörtökön.
— •(•—

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—-

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Február 22. 8. szám.

A közhely
'■^Frözhdynek magyar nyelvünkön az olyat 
m tm H szokás nevezni, a melyen bárki is szaba- 
M liS í dón mozoghat, járhat, kelhet, tartozzék 
az bár mely rétegéhez a társadalominak, álljon 
bármely fokán a műveltségnek, legyen az tisz
tességes vagy nem. Szóval olyan hely az, hogy 
ahhoz mindenki egyforma jogot formál.

Úgy látszik, sokan vannak olyanok, kik szá
mos egyéb közt az erdőőri állást is ilyen köz
helynek tekintik s ahhoz a maguk részéről jo 
got formálnak. Természetesen ezt mind csak 
az olyanok teszik, a kiknek még csak halvány 
fogalmuk sincsen arról, hogy mi tulajdonképpen 
az erdőőri állás, szükséges-e ahhoz valamely 
különleges tudás vagy ismeret, mik az azzal 
összekötött teendők és kötelességek. Az ilyenek 
nyilván azt hiszik, hogy az erdő őrzése semmi
ben sem különbözik a krumpli vagy kukoricaföld 
őrzésétől s csak annyiból áll, a mennyit a nóta 
mond, hogy:

Ezt a kerek erdőt járom én,
Ezt a barna kis lányt várom én !

Azt pedig, hogy ez igy van, legjobban ta
pasztalhatják az olyanok, kiknek alkalmuk van 
figyelemmel kisérni az egyes erdőőri állásokra 
beérkező pályázati folyamodványokat.

Nekünk ismételten küldtek be kuriózumkép

ilyen pályázati kérvényeket s hogy azok miné- 
müségéről lapunk tisztelt olvasói iz meggyőző
dést szerezhessenek, egyet szó szerint ide ikta
tunk, természetesen a nevek elhallgatásával.

Szól pedig a nevezetes és megörökítésre 
méltó pályázat egész terjedelmében a következő- 
képen :

„Kelt levelem .............  1905. Méjen tilsztelt
uraim, tudomássul vettem az országos pályázati
közlönyből, a ................ hivatalnál üresedés van
az erdőőri szeméjzet közöt kérdem ezen pár so
raim által tisztelt uradalmat hogy legyen szives 
megtudatni hogy be van e töltve az a hejzet 
mert én ajánkoznék töb társainál akik meg 
felelnek az hivatalnak és ha nincs még betöltve 
legyen szives minél eléb tudatni hogy van e 
vagy sem mert én kész vagyok akar mej perc
ben elfogadni és tesék megírni az ajánlatokat 
és a fizetést és hogy milyen alkalomal lehetne 
eljutni. Arra hejzetre hogy lakás és komenczió 
mijen részben van felosztva, mert én nagyon 
szeretnék el jutni ezen erdőségre és csak legyen 
szives mijelőbb tudatni hogy van e üresedés 
vagy sem ha van is ha nincsen is hogy már 
be van töltve vagy nicns betöltve és hogy az 
költözködés mi előb meg lene ha kel és hogy 
elszálltat e az uradalom vagy sem vagy az úti 
kölcséget megfizeti e az uradalom. N. N. urnák 
N. N.-ben cimzendő . . . .  szám. Választ várok 
mielőb akár kel akár nem“.

íme tisztelt olvasóink egy erdőőri állásra 
benyújtott kérvény, melynek olvasásánál valóban
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nem tudjuk, hogy boszankodjunk vagy neves
sünk-e

Az illető pályázó nem csak maga pályázik 
és hajlandó erdöőrnek menni, hanem több tár
sának is ugyanezt a hajlandóságát tolmácsolja, 
kik között nyilván ő a legokosabb, Írástudó, mert 
hiszen őt bízták meg a társai is a kérvény meg
fogalmazásával.

Arról, hogy az ilyen levél megírásán kívül 
vannak-e még egyéb és milyen ismeretei, nem
ir, mert nyilván ebbe a levélbe öntötte be min
den tudását.

Teljes joggal kérdjük már most, hogy mi 
indítja, hogy ne mondjuk, bátorítja fel az ilyen 
embereket arra, hogy erdőőri állásra folyamod
janak? Azt hisszük, nem tévedünk akkor, ha azt 
mondjuk, hogy az, hogy környékükön valamely 
uradalomnál csakugyan láttak vagy ismernek olyan 
erdőőrt (ki esetleg még erdésznek vagy erdő
mesternek is tituláltatja magát és aranysujtásos 
egyenruhában jár) ki tudásra nézve semmiben 
sem áll fölöttük s úgy gondolkoznak, hogy ha 
annak lehet erdőőrnek lenni, miért ne lehetne 
nekik is.

Szóval olyannak tartják az erdőőri állást, 
a melynek betöltéséhez a puskán és tarisznyán 
kívül semmi egyébre nincsen szükség. Nem kell 
oda sem szakismeret, sem egyéb műveltség. A 
fa — ha nem bántják-felnő magától is, nem kell 
annak trágya, a jó Isten felneveli azt magától
is, csak arra kell éppen vigyázni, hogy el ne 
lopják, hogy ha majd egyszer pénzre lesz szük-

Mire megvénülünk.
'■ ^ © alm ad y Zoltán egy szigorúan tudományos, de 
tpV.'' \» közérdekű értekezésben ismerteti az emberi 
weMin szervezet vénülésének élettani jelenségeit. A 
Természettudományi Közlönyben megjelent munkából 
közzéteszszük a kevetkező részt:

Van az emberi életnek egy szaka, melyben az 
egyén — a létért való küzdelem szempontjából ítélve 
a dolgot — gyengül; ezt a kort nevezzük az öregség 
korának. Fölismerhető e kor épp alkotó elemeiről, a 
szervezet tökéletlenebbé válásának jelenségeiről. E 
jelenségek némelyike általánosan ismert. Tudja min
denki, hogy e korban a haj megöszül és kihull, a fo
gak elkopnak, kihullanak; a bőr ránczos, haza, rugal
matlan ; az izomerő csökken; a testtartás gyöngébb; a

sége az uradalomnak, legyen mit kivágni. Hiszen 
a krumplicsősz sem tesz egyebet, mint hogy a 
tolvajok ellen őrzi a rá bízott jószágot és azért 
mégis hivatalbéli, rangbéli ember a faluban, a 
kinek még a községházán is szava van.

Nem, tisztelt pályázó uram és társai! Az 
erdőőri állás messze sem az, a minek azt ti 
vélitek. Nem közhely az, a melyen bárki meg
pihenhet.

Annak, a ki az erdóőri pályára készül, sok 
mindent kell még olyat tanulni, a mit nem csak 
a falusi, de a felsőbb iskola sem nyújt. Az er
dőőrnek nem csak az a hivatása, hogy vállra 
vetett puskával körüljárja az erdőt, elriassza vagy 
megzálogolja a fatolvajokat, behajtsa a tilosban 
legelő marhát, tehát mind csak olyan dolgokat 
végezzen, a milyet talán folyamodó és társai is 
végezni tudnának.

Az erdő felnevelésének, fenntartásának és 
különféle módon való kihasználásának nagyon 
sok csinja-binja van s azzal az erdőőrnek — ha 
csak hivatásának jól és lelkismeretesen meg akar 
felelni, mindannyiával tisztában kel lennie.

Nem elég azonban még maga a szaktudás 
sem arra, hogy az erdőőr hivatalát megfelelően 
betölthesse, hanem szükséges, hogy ezen kívül 
bizonyos fokú általános műveltséggel, sima és 
megnyerő modorral rendelkezzék. Szüksége van 
ezekre nem csak azért, hogy a társadalomnak 
számot tevő tagja lehessen, hanem azért is, mert 
szolgálata közben ismételten és gyakran jut abba

látás, hallás romlik; a gondolat szárnya bénnább; a 
lelki világ borongósabb. A figyelmesebb szemlélés 
és tudományos kutatás nemcsak e jelenségeket hatá
rozta meg élesebben, s nemcsak érdekes részleteiket 
födözte föl, hanem számos más jelenségre is bukkant, 
melyek nemcsak önmagukban érdekesek, hanem nagy
ban hozzá járulnak az öregséget, alkotó' folyamatok 
egységes áttekintéséhez.

Vizsgáljunk meg néhány érdekesebb öregségi 
változást közelebbről. Az öregség egyik legfeltűnőbb 
jelét a bőr megváltozása szolgáltatja. Öreg ember 
bőre laza, rugalmatlan, könnyen ráncba fogható, vé
kony, ráncos, száraz, gyakran korpázó, a rendesnél 
barnább. A ránc az öregség legbiztosabb jelei közé 
tartozik. Alig van öreg ember, a kin e jelek ne vol
nának láthatók, s viszont alig van körülmény az öreg
ségen kívül, mely okozná. A ránc legelőször közve- 
tetlenül a fül alatt, a nyak felé terjedőleg szokott föl
bukkanni; innen terjed előre az áll felé és az arcra; 
csakhamar erős kifejezésre jut a külső szemzugban,
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a helyzetbe, hogy akár magánosok, akár ható
ságok előtt vagy fölebbvalóját, vagy magát az 
uradalmát is képviselnie kell is ezekre hozhat 
szégyent, ha erre nincs meg a kellő képzettsége.

Az erdőőri állás tehát nem az a közhely, 
a melynek sokan tudatlanságukban tartják, hanem 
erdőgazdaságunk egyik fontos tényezője, gépe
zetének egyik nélkülőzhetlen kereke, annak pedig 
ki arra pályázni akar, jól meg kell fontolnia eze
ket és csak akkor szabad pályáznia, ha ilyen 
tulajdonságok birtokában van.

Lapunk állapota február végével.
Abból a célból, hogy lapunk tisztelt olvasói is 

tájékozva legyenek arról, hogy milyen nehézségekkel 
kell rnegküzdenünk lapunk kiadásánál és hogy az 
milyen csekély pártolásban részesül azok részéró'l, 
kiknek érdékeiért már egy évtizedet meghaladó idő 
óta küzd, elhatároztuk, hogy jövőben minden hónap 
utolsó számában statistikai adótokat fogunk közölni 
nem csak előfizetőink állagáról, hanem arról is, hogy 
az ezek által szabály szerint és a dolog természeté
nél fogva előlegesen beküldendő előfizetési dijak dol
gában hogy állunk.

Midőn ezt tesszük, nem csak a saját belső ügyün
ket akarjuk ezzel szolgálni, hanem az erdészeti és va
dászati altisztek összegének közös ügyét is, a mennyi
ben a nem nagyon rózsás adatok talán buzditólag 
fognak hatni azokra is, kik még eddig nem tartották 
vagy már nem tartják érdemesnek lapunk pártolásá
val a saját érdekeiket szolgálni és előmozdítani.

a hol az ördögkaromnak, vagy szarkalábnak nevezett, 
legyezőszerü elrendezésű vonalakat alkotja. Megtalál
ható e ránc a test felszínének csaknem minden pont
ján, kivéve a tenyeret, talpat és fejbőrt, a hol kevésbbé 
kifejezett. A bőr ilyetén átalakulásának elemeit meg
találjuk, ha vékony keresztmetszetet készítve belőle, 
erős nagyítással megnézzük, s a képet összehasonlít
juk a fiatal egyén bőrével. A bőr több rétegből áll. 
A legfelső réteg szarunemü anyaggá változott, elhalt 
sejtekből áll. Ezek alatt van a sejteket alkotó hám
réteg, mely az irhát födi. Az irhát hosszú, fonálszerü, 
s z í v ó s  és rugalmas, rostos hálózat alkotja, a mely 
helyenként sürü, tömött, máshol laza, zsírtartalmú. Ez 
a szövet kapcsolódik a sokban hasonló szerkezetű 
bőralatti kötőszövet révén a csontokhoz s az izmok 
burkaihoz; ennek köszöni a bőr rugalmasságát, simu
lékonyságát. A ráncosodás és lazulás okát tehát itt 
kell keresnünk, s meg is találjuk,

Öreg egyének bőrében az irha vékonyabb, gyön
gébb: a rostok száma megfogyott, lefutásuk rendetlen.

Beszéljenek tehát a száraz számok, melyek szava 
csalhatatlan és könnyen megérthető.

Az előfizetés nyilvántartásunk szerint:
1903 december végén 1 olvasónál
1904 március „ 1 y y

junius „ 1 yy

augusztus „ 1 yy

•> szeptember „ 1 yy

y y október „ 5 yy

yy november „ 1 yy

yy december „ 12 yy

1905 március „ 8 y y

y y május „ 2 y y

y y junius „ 9 y y

y y julius „ 4 yy

y y augusztus „ 4 yy

yy szeptember „ 13 yy

y y október „ 2 yy

yy november „ 7 yy

yy december „ 189 yy

1906 január „ 10 yy

Az előfizetés lejár:
1906 február „ 16 yy

y y március „ 193 t
y

yy április „ 12 yy

yy május „ 7 y y

y y junius „ 104 y y

yy julius „ 14 yy

yy szeptember „ 6 yy

y y október „ 1 yy

yy december „ 1 yy

1907 április „ 1 yy

A fennti számadatokból nyilvánvalóan kiderül, 
hogy fizető olvasónk 645 van, mig különféle hatósá
goknak másfél százat meghaladó példányt küldünk 
szét teljesen ingyen abból a célból, hogy alkalmuk 
legyen alantasaik sérelmeit megismerni és ott, hol az 
lehetséges orvosolni. Azt a csekély anyagi hasznot te
hát, melyet terhes munkánk után méltán megérdemel
nénk, az utóbbiakkal járó költségek vagy részben 
felmésztik.

A hézagokból a zsír sokszor hiányzik, máskor meny- 
nyisége nőtt. A rugalmas rostok úgyszólván eltűnnek, 
A ráncképződés okát e szerint a bőr bizonyos elemei
nek sorvadásában, elpusztulásában találjuk meg.

Ugyanez az oka a bőr vékonyodásának is. Maga 
a hámréteg szintén vékonyodik, gyöngül. A szaruréteg 
épp úgy kopik, mint előbb, de lassabban képződik 
újra a gyönge hámból, s ekként vékonyabbá válik. A 
bőr valósággal papirosvékonyságu, melyen át még a 
vékony erek és idegek körvonalai is kitűnnek.

A bőr mirigyei szintén kisebbednek, gyöngülnek; 
izzadság és faggyú kevésbbé nedvesíti fölszinét: ezért 
van a bőr szárazsága, korpázása és fénytelensége. A 
barnább szint a hámréteg alsó rétegeinek sejtjeiben 
lévő festékanyag szaporodása okozza, melyet a vé
konyabb szaruréteg kevésbbé takar. A haj- és szőr
szálak rendes viszonyok közt csak igen előrehaladott 
korban szoktak kihullani, mikor a sorvadás a vele leg
inkább dacoló hámsejteket is erősen meggyengítette; 
120— 140 éves egyének haja is dús lehet még, bajusz-
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Láttjuk azonban a fenti adatokból azt is, hogy 
azoknál a tisztelt olvasóinknál, kiknek előfizetésük 
a múlt hó végével lejárt, összesen 723 korona 73 fill. 
követelésünk van, nem is számítva a már eddig sok 
ezer koronára rugó olyan hátralékos előfizetési dija
kat, melyekkel a becsületró'l, tisztességérzésről megfe
ledkezett számos régibb és újabb olvasónk egyszerűen 
megugrott.

Lapunk senkinek a segítségét nem élvezi s igy 
teljesen olvasói áldozatkészségére van utalva, indokolt 
tehát az a kérésünk, hogy azok az előfizetési dijak 
pontos befizetésével támogassanak s ne engedjék a 
kizárólag csak az ő érdekeiket, szolgáló egyedüli 
közlönyüket megbukni. Kérjük tehát mindazokat, kik
nek előfizetésük már régebben, vagy a folyó hó végé
vel lejárt, hogy jövő hónap elejével nem csak hátralékai
kat kiegyenlíteni, hanem a jövő előfizetést is megújí
tani szíveskedjenek. A nagyobb hátralékoknál kisebb 
részletekben való törlesztést is szívesen fogadunk.

Azoknak lapjához, kiknek előfizetése a folyó hó 
végével jár le, utalványlapokat mellékelünk.

Jövőben minden hó végével közölni fogjuk a 
a hónapon át újonnan belépett, valamint a kilépő elő
fizetők névjegyzékét is.

Felhívás a járási kartársakhoz.
Az állami kezelésbe vett erdőknél alkalmazott 

kartársak helyzetének javítását célzó Kiozgalomból ki
folyólag benyújtandó Emlékirat összeállítása a vesz
prémi lapok szerkesztőségénél folyamatban van s mi
helyt elkészül, azonnal szét fogom küldeni az illetékes 
helyekre. Ennek közhírré tétele mellett tisztelettel 
kérem azokat a kartársakat, kik a magas kormány elé 
járulandó küldöttségben resztvenni szándékoznak, hogy

ról és szakádról nem is szólva. Ily módon a bőrön 
észlelhető változások magyarázatát megtaláltuk alkotó 
elemeinek gyöngülésében, pusztulásában s átalakulá
saiban.

Egy másik föltűnő jelensége az öregségnek a 
haj megöszülése. Rendesen a halántéktájakon kezdő
dik, különböző egyénen különböző korban. A haj 
színe bizonyos festékanyagoktól ered, melyek részben 
a hajszálat alkotó sejtek közt, részben magukban a 
sejtekben foglalnak helyet. Megöszüléskor ez a fes
ték eltűnik a hajból. Lehet, hogy legalább egy része 
kémiailag alakul át, de egy más része igen sajátságos 
utón hagyja el a helyét.

A megőszüléshez bizonyos tekintetben hasonlító 
folyamatot az öregedő szervezetben sok helyen talál
hatunk. Mindenfelé láthatjuk, hogy efféle önálló életű 
sejtek jelennek meg, s a szó legszorosabb értelmében 
bekebelezik, fölfalják a szervezet bizonyos részeit; épp 
e tulajdonságukról ered tudományos nevök is: faló 
sejtek.

erről engem haladéktalanul értesíteni szíveskedjenek, 
megadván egyúttal pontos lakcímüket, utolsó postá
jukat is. Megjegyzem, hogy úti és ellátási költségeit 
minden résztvevő maga lesz köteles fedezni, mert a 
hozzájárulási költségek erre fedezetet nem nyújtanak.

V e s z p r é m  (Lászlóutca 1002).
Sticz László,

járási erdőőr.

Lefegyverzett erdőőr.
Zala-Lövő község szomszédságában, a Tahó ura

ság nagyhegyi birtokán az ottani erdőőr — kinek 
nevét tudósítónk nyilván kíméletből elhallgatja — a 
kerületében tett körútja alkalmával kellemetlen hely
zetbe jutott a minap. A mint cirkált az erdőben, egy
szerre csak »Megállj!« kiáltást hall. A mint a hangra 
meghökkenve körültekint, megrémülve látja, hogy két 
vadorzónak a fegyvere van fejének irányítva lövésre 
készen. A vadorzók egyike most felhívta az erdőőrt, 
hogy fegyverét támassza le a mellete levő cserfához 
és hagyja ott. A 60 év körül járó szegény öreg er
dőőr mit tehetett volna mást: letámasztotta a fegyve
rét a fához s odább ment. Ekkor előjött még egy 
harmadik vadorzó, elvette az erdőőr fegyverét s a 

három jó madár vígan eltávozott, mig a csapdába 
került öreg busán kullogott haza fegyver nélkül. íme 
ismét egy példa, mely fényesen megvilágítja azt, hogy 
milyen szabadon és bátran garázdálkodnak nálunk a 
vadorzók!

Ha öreg embernek megtapintjuk a pulzusát, ren
desen igen jellemző dolgot veszünk észre.. Az öreg 
ember artériája, melynek fiatal egyénben csak a löké
sét érezzük, mint kemény cső tapinható ki, a mely, 
mint valami szilárd anyagból faragott henger, elugrik 
az ember tapintó ujja alól. Az artéria lökése maga 
lomha, lassú lefolyású, de erős, bár alacsony. Akár
hány egyén halántékán jól látható, hogy az artéria 
kanyargós és szemmel láthatóan lüktet. Az örv ö se i
nek gyakran van alkalma közvetetlenül látni az ilyen 
ereket, jól tudja, hogy faluk erősen megvastagodott, 
belső üregök pedig szűkült, tapintással észreveheti, 
hogy a megváltozott fal kemény és rugalmatlan. Olyan 
a tapintata, gyakran, mint a lúd gégéjének.

Mikroszkóppal vizsgálva az ilyen eret, azt talál
juk, hogy falának minden rétege erősen megváltozott- 
de a legfeltűnőbb mégis, hogy az ér belső rétegében 
a kötőszövet igen megszaporodott; gyakran valóságos 
ásványi anyagoknak, mésznek a lerakodását is látjuk 
az éren; ezért e változás magyar neve érelmeszesedés.
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Hasznos tudnivalók.

A gyümölcsfák óvása.
Lapunk előző számaiban közöltük volt az út

mutatást a gyümölcsfák helyes megválasztására és ülte
tésére nézve, melyet Mühle Vilmos temesvári mag
kereskedő cég volt szives rendelkezésünkre bocsátani. 
Azzal azonban, hogy gyümölcsfáinkat jól megválasz
tottuk és elültettük, célunkat még közel sem értük el, 
mert azoknak számos ellenségei fölötte kérdésessé 
teszik munkánk sikerét. A különféle elemi csapáso
kon kivül ugyanis annyi mindenféle ellensége van 
gyümölcsöseinknek, melyeknek se szeri, se száma s 
melyek között az első helyet 'foglalják el a különféle 
rovarok és hernyók, melyeknek alapos irtása nélkül 
kárba vész minden egyéb fáradozásunk.

Stainer Gyula ur, a körmendi magpergetőgyár 
tulajdonosa, ki hazánk erdészetét legkitűnőbb erdei 
magvainak szállításával már régen lekötelezte, sohasem 
pihenő találékonyságával most a gyümölcsfa kedve
lőinek tesz hasznos szolgálatot, midőn a külföldön 
már kitünően bevált Ermisch-féle hernyóenyvet és a 
„Tuv“ rovarpusztitó szert hozza forgalomba és bo
csátja gyümölcsfa termelőink rendelkezésére. A két 
kitűnő szer ismertetését lapunk mai számához csatolva 
találja a szives olvasó, kinek azokat figyelmébe aján
lani kedves köteleéssgünknek ismerjük.

A ^szaglásról. Nem is hinnők, hogy a szag
lás szerve milyen kevéssé van kifejlődve az em

bernél és nagyon érdekes az a vizsgálat, a melyet egy 
híres newyorki tanár az egyetemen végzett úgy a férfi, 
mint a női hallgatókon. Az ember nem gondolná fö- 
lületes szemlélet után, hogy alig van hat-nyolc szag, 
a melyet az ember egészen tisztán és világosan meg 
tud különböztetni és hogy a férfiak szagló képessége 
sokkal nagyobb, mint a nőké. A foglalkozás különféle 
volta első sorban nagy befolyással van erre az érzékre 
és igy a vegyészek sokkal több szagot ismernek, mint 
más pályán élő egyének. Viszont a nők a finomabb 
illat fölismerésében messze túlszárnyalják a férfiakat, 
nem is szólva a konyha művészet keretébe tartozó 
szagokról, a miben viszont a finomabb szaglószervvel 
megáldott férfiak teljes tudatlanságot árultak el. A 
szaglás finomsága még a divatnak is alá van vetve 
és nem egy pompás illatot élvezünk mi ma, a mit 
elődeink egyáltalán nem ismertek. Gondoljunk csak a 
különféle illatszerekre, a melyek még tudományos 
vizsgálódásoknál is figyelembe veendők. A legtisztáb
ban fölismert szag a kámfor, a fodormenta, a vanília, 
a szegfübors és a téli zöld, nem említve persze a leg
gyakrabban előforduló virágillatot, a melyet minden 
gyermek megismer.

Miért egészségtelen a szoba levegője? Min
denki maga intézkedhetik arról, miképpen legyen a 
szobája levegője jó és vannak erre nézve olyan sza
bályok, a melyeket senkinek sem volna szabad figyel
men kivül hagynia. Rendesen, mielőtt az utcára me
gyünk, alaposan megvizsgáljuk az időt és minden ru
hadarabot a szerint válogatunk meg, a mint az idő 
megkívánja. A szoba hőmérsékletével azonban nem 
igen törődünk. Pedig életünk javarészét a szobában 
és nem a szabadban töltjük és már e miatt is nagyon 
fontos a szoba levegőjével többet törődnünk. A na
ponkint való pontos szellőztetésről nem szólunk, mert 
ezt már igazán a gyermek is tudja és nyáron legalább 
tényleg mindenütt szellőztetéssel iparkodnak friss le
vegőt a szobába hozni. De télen, mikor a fűtés drá
ga és nem akarják a meleget kibocsátani, néha napo
kig a fűtés következtében kifejlődő mérges gázokat 
leheljük be és ezt teszik még olyan helyen is, a hol 
a pénz nem egyedüli indítéka az ilyen cselekedeteknek, 
hanem a tudatlanság. Mikor azt akarjuk, hogy a kályha 
jól égjen, akkor kellő léghuzamró! kell gondoskodni.

Az ereknek ilyetén megváltozása, természetesen, 
nagy hatással van a szervek életére. A szűkülő cső 
kevesebb vért szállít a szerveknek, mint a mennyi 
kellene, s igy ez maga is a szövetek éhezésére, elfa
julására, sorvadására, sőt elhalására vezet. Volt idő, 
mikor az öregség minden jelenségének okát az erek 
ilyetén megváltozásában látták. S bizony sokban igaz 
a régi orvosi mondás: az ember olyan idős, a milyen
nek a pulzusa mutatja.

Föltűnök a kor okozta változások a csontrend
szeren ; változik a csontok szerkezete és kémiai össze
tétele. Az utóbbi röviden azzal fejezhető ki, hogy 
fogynak a csont szerves alkotó részei, a szervetlenek 
és ásványi természetűek aránya pedig növekedik.

Ámde nem szabad azt hinnünk, hogy a csont 
az aránynak ilyetén megváltozásával gyarapodott és 
szilárdabbá vált; ellenkezőleg, a csont szilárd anyaga 
is csökkent, a csontot alkotó finom lemezkék hálózata 
ritkább lett, s a megmaradó lemezkék is vékonyodtak. 
Ezért törik az öregek csontja igen könnyen. Az öreg

séggel a csontok általában vékonyabbá, rugalmatla
nabbá válnak; némelyiknek alakja jellemzően meg
változik. Az állkapocs például sokkal előrenyulóbb, 
tompább szögben hajló alakot ölt. Az a része, mely 
a fogakat tartja, csaknem teljesen eltűnik, s nagy rész
ben ez az oka a fogak kihullásának.

Az érzékszerveket sem kíméli az öregség rom
boló ereje. A bőr tapintó testei, izielő és szagló szer
vek érző sejtjei elpusztulnak. A szemnek bizonyos 
elváltozásai közismertek; bekövetkezik az az állapot, 
mikor valaki, a ki addig egészen rendes látású, egy
szer csak észreveszi, hogy a keze nem elég hosszú az 
olvasáshoz. Ennek az öregkori messzélátóságnak az 
az oka, hogy a szem fénytörő lencséje, melynek la
posnak kell a fényérző hártyára kerülnie, elveszti ab
beli erejét, hogy vastagságát változtassa. A szemlencse 
fiatal korban egész testében rugalmas és elég puha. 
A kor haladtával először a közepén, majd egyre na
gyobb körben, megkeményszik, s e keméyedés ará
nyában vészit abbeli tehetségéből, hogy mind a közeli
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Ezt a legjobban úgy éljük el, ha a befütéskor kitárjuk 
az ablakokat és friss légáramot bocsátunk a szobába; 
a kályha közelében pedig lehetőleg vizet tartunk. Ez 
a levegőnek nedvesítésére való egyrészt, másrészt a 
fölszaporodott port magába szívja.. Hőmérő nélkül 
soha sem volna szabad fűteni, főleg a hol gyermekek 
vannak és 18 foknál több épp úgy ártalmas, mint keve
sebb. Ilyen hőmérsékletben az egészséges ember jól érzi 
magát, akár gyermek, akár fiatal. Az öreg ember vér
keringése lassúbb lévén, melegebb szobára is van 
szüksége. A fütött szoba levegője száraz és e miatt 
gyakrabban kellene vizet innunk, hogy a gége és a 
légzőszervek ne fáradjanak ki túlságosan. A ki csak 
a legegyszerűbb egészségi szabályokat figyelemmel 
kiséri, az a tél elmúltával nem kifáradva, hanem meg
erősödve üdvözli a tavaszt. Az észszerűen eszközölt 
fűtés türhetővé teszi hónapokig a szobában való tar
tózkodást.

Az élet meghosszabbítása. Egy előkelő fran
cia folyóirat legújabb számában Finot Jean uj ezközt 
ajánl az élet meghosszabbítására Ez az eszköz az em
beri akarat. Ha meggondolja az ember, írja cikké
ben, hogy a lelkiállapot kétségtelenül hatással van a 
testi állapotra, könnyű belátni, hogy a természet bi
zonyos eszközöket bocsát rendelkezésükre földi bol
dogságunk megalapítására. Oly embernek a helyze
tében vagyunk, akinek földje gazdag aranyereket rejt 
méhében. Mit mondanának erről az emberről, ha vona
kodnék földjének gazdagságát kiaknázni ? Pedig csak-

mind a távoli tárgyak képét helyesen vetítse a szem 
belsejébe. A lencse e változását szövetének vízvesz
tésével magyarázhatjuk. Maga a látás élessége is csök
kenni szokott az aggkorban, a mit a recehártya elvál
tozásával magyarázhatunk. Igen gyakori, de már be
tegségszámba menő aggkori elváltozása a szemlencsé
nek a hályogképződés, mikor a lencse elveszíti átlátszó
ságát. Öreg egyének szemének szaruhártyáján először 
fönn, majd lenn is félköralaku, halványszürke, ködszerü 
iv jelenik meg; ez az úgynevezett aggkori iv, melynek 
a szaruhártya legfelsőbb rétegeinek sejtjeiben beálló 
elfajulás az eredete.

Az öreg ember szeme, tekintete egészen különös; 
a könnypontok összetapadtak, a szemhéjak meglazul
tak és zsugorodtak, a kötőhártya sárgás, vénái sárgul
tak. a szaruhártyán aggkori iv, az elülső szemcsarnok 
sekélyebb, a benne lévő folyadék sűrűbb és sárgás, 
a szaruhártya domborodása csökkent, s a szűk pupil
lán át a megtört fényű lencse reflexe látszik. Ilyen 
elemekből tevődik össze az öreg ember szemének 
sajátságos külseje és fénye.

A hallószerv is szenved. A fülzsir kiválasztása 
csekélyebb, s igy a külső hangjárat száraz. A dob
hártya kötőszövete a túlságos elszáradás következté
ben megvastagodott, s e miatt a hanghullámok iránt 
kevésbbé érzékeny. A hallócsontocskák alkotása, Ízü
leteik szintén tökéletlenebbé válnak. A fül többi ré
szein is elfajulást, sorvadást és kötőszőveti túlságos 
elszaporodást találunk. E változások okozák az előre
haladott kor oly gyakori nagyothallását.

nem minden ember igy cselekszik. Tudjuk, hogy 
milyen hatásosak a természet által rendelkezésünkre 
bocsátott morális eszközök, s mégis mily kevés em
ber tud velük élni. Lelkünk jól felhasznált erős aka
ratával fontos szolgálatokat tehetünk életünk meghoz- 
szabbitására. Ha bizonyos kort elértünk, megmérgez
zük saját magunkat azzal, hogy mindig a közeli végre 
gondolunk. Elvesztjük erőnkbe való hitünket, mire 
erőnk is elhagy. Azzal az ürügygyei, hogy a kor 
nyomja vállainkat, nem végezzük többé munkánkat 
a megszokott buzgalommal. A lustaság következté
ben sűrűvé vált vérünk és a sejtszövetek erejének 
csökkenése szervezetünket bármely betegség prédájává 
teszi. Korán megöregszünk, s a káros autosszuggesz- 
tió következtében korábban is halunk meg, hogy au- 
tosszuggesztióval életünket meghosszabitsuk, ahelyett, 
hogy az autószugesztió következtében haljunk meg. 
Mindig a hosszú élet számos példáját tartsuk szem 
előtt. Legyünk áthatva attól a gondolattól, hogy száz
évesnél is idősebbek lehetünk. Helyesen mondotta 
Goethe: „Az ember megparancsolhatja a természet
nek, hogy lényegéből az idegen elemeket, amelyek 
fájdalmat vagy betegséget okoznak neki, eltávolítsa" 
A negatív tevékenység azonban nem elég; positiv 
munkát kell végezni. Az agyban jóltevő, derűs és 
erősítő szuggesztiót kell fölhalmozni. Azt képzeljük, 
hogy hatvanéves korunkban, sokszor még előbb meg
kezdődött a pihenés korszaka. Ezért ebben a korban 
visszavonulunk az élettől, amely persze szintén vissza
vonul tőlünk. A fiziológia azonban azt bizonyítja, 
hogy szervezetünk még ebben a korban nem hanyat
lik. Aki korán hozzászokik ehez a gondolathoz, nem 
fog idő előtt megöregedni.

Személy hírek. A Szászsebes!' m. kir. erdőhi
vatal kerületében előléptetve s illetőleg kinevezve let
tek: Márkon János l. oszt. főerdőőrré; Jászberényi 
Károly II. oszt. főerdőőrré; Papp János, Rosu Dániel 
és Aczberger Imre 1. oszt. erdőőrőkké; Beskid Gusz
táv, Schmidt Pál, Radutz János, Csutak Lajos és Vi~ 
zauer Mihály II. oszt. erdőőrőkké; Bajkor Mihály, Ko
vács József, Szász István, Varga Kálmán, Galucz Gábor
III. oszt. erdőőrökké; Zathureczky Ferencz, Báthory 
János, Györy Ernő, Zanzinger Emil és Muntyu János
I. oszt. erdőlegényekké; Péterfi István, Beu Sándor és 
Mihu János II. oszt. erdőlegényeké; végül Mán Miklós
I. oszt. segéderdőőrré. Az illetőknek, kik között la
punknak is több buzgó hive van, őszinte szívből gra
tulálunk !

Vőfély veszedelme. A zalamegyei Szent-Ador- 
ján községben lakodalom készült s a vendéghivással 
Zalek Ignác odavaló lakost bízták meg. Ez átment a 
szomszédos Tormaföld községbe is f. hó 7-én, itt azon
ban úgy látszik a meghívottak részéről nagyon sok 
jóban volt része, mert visszamenet az utón nyilván el
aludt s másnap reggel az arra járók ott megfagyva 
találták.

Agyonlőtt erdőőr. Máramarosszigetről jelentik: 
Teleki gróf dolhai erdőségében fát lopott egy Winer 
Oskár nevű ember. Ulince Mihály erdőőr tetten érte 
s megakarta zálogolni. A tolvaj erre rásütötte fegyverét 
az erdőőrre a ki két golyótól találva, holtan rogyott 
össze. —
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Apáca a Dunában. Dunavecsén, február 11-én 
kifogták egy apáca ruhában levő harminc-harmincöt 
éves nő holttestét a Dunából. Főkötőjébe 21-es szám 
van hímezve, derékkötőjében pedig S. M. monogram 
van. Zsebében barnaszemü olvasót, Mária kongregáció
érmet, Szent Antal-, szeplőtelen fogantatás- és ezüst 
Mária-érmet találtak, a nyakában pedig fekete szala
gon feszületet. A halott 155 centiméter magas, barna 
haja rövidre nyírott, arca kerek. Külső sérülés nyoma 
nem látszik rajta.

Támadás két csendőár ellen. Szatmárról je
lenti tudósítónk: Piskolt községben a közbiztosság 
megerősítésére csendőrséget helyeztek. A piskoltiak a 
szigorú csendőri intézkedéseket nehezen szokták meg. 
Gyakran megtörtént, hogy éjjelenkint a szolgálatot 
teljesítő csendőrökre lesből rálőttek. Minap éjjel a régi 
községi őr és legény fia a csendőrökkel összetűzött, 
miközben az egyik csendőr az éjjeli őrt meglökte. A 
lármára a házakból több ember fejszével előrohant s 
hátulról a csendőrökre vetette magát. A csendőrök a 
váratlan támadás ellen nem védekezhettek, s Így tör
tént, hogy a súlyos fejszecsapásoktól mindketten olyan 
súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy haldokolva vitték 
be őket a nagy-károlyi közkórházba.

Három testvér öngyilkossága. Milánóban 
megható dráma történt a Sannacata-tér 31. számú há
zában. A ház első emeletén évek óta lakott három 
testvér, a német eredetű Blumstorp nővérek. A három 
testvérnek volt egy kis vagyonkáaj, de atyjuk halála óta 
kénytelenek voltak jövedelmüket kézimunka révén ki
egészíteni. A szomszédok legutóbb két nap óta nem 
látták a három testvért, mire behatoltak a lakásba s 
ott a három leányt megfaludva találták ágyukban. A 
három testvér előtte valón ap szénnel tüzet gyújtott, 
azután bezárták az ablakokat és ajtókat s igy követték 
el az öngyilkosságot.

A kártyázás vége. Kecskemétről Írják: Csontos 
János móriczgáti lakos Szilveszter éjeién egy ottani 
korcsmában kártyázott. Időközben odajött hozzá Papp 
István unokaöcscse és ittas állapotában a kártyázokat 
szidalmazni kezdte, majd unokabátyjára revolvert is 
fogott. Csontos ekkor felkapott egy kezeügyébe eső 
vasvillát és azzal Pappot keresztülszurta, a ki a hely
színén meg is halt. A kecskeméti törvényszék mint 
esküdtbiróság szombaton foglalkozott ez ügygyei és 
verdiktjében kimondotta a jogos önvédelmet, melynek 
alapján a bíróság Csontost felmentette,

Unokájának gyilkosa. Deák Anna jerszeghi 
lakosnő, mint Temesvárról Írják, leányának újszülöttjét, 
hogy leányát a szégenytől megmentse, ennek ellen
kezése daczára megfojtotta és a szomszéd kertben el
ásta. A leány feljelentésére édes anyját letartóztatták.

Agyonnyomta a föld. Dreher Antal tükrös
majori birtokán halálos szerencsétlenség történt. Hor
váth Lajos 13 éves fiú egy répa-veremben foglalatos
kodott, a mikor a verem egyik oldala bedött s a föld
tömeg a szerencsétlen fiút maga alá temette. Mire a 
segítségére siető emberek kiásták a törmelékek alól, 
már halott volt. Tragikusabbá teszi az esetet, hogy a 
fiú édes apja két évvel ezelőtt hasonló szerencsétlen
ség következtében halt meg.

A fegyvertartási engedély miatt. Temesvár
ról írják: Engleitner Antal ferenczfalvi korcsmárost a 
csendőrök fegyvertartási engedélye felmutatására kér

ték és mivel az neki nem volt, a csendőrök a falról 
le akarták venni a puskát. Engleitner ellenkezett és 
dulakodás közben az egyik csendőr kardjával súlyo
san megsebesítette a korcsmárost. A vizsgálat meg
indult.

A megmérgezett leány. Debreczenből jelen
tik: Varga Lajos biztositótársasági főtisztviselő Lajos 
nevű fia Steiner Manó gyógyszerész 16 éves leányá
val, a kivel szerelmi viszonyt folytatott, múlt pénteken 
egy szállóban szobát bérelt. Reggel a szolgaszemély
zetnek feltűnt, hogy a szobából jajgatás hallatszik. Az 
ajtót fölnyitották és látták, hogya leány nagy kínok kö
zött fekszik az ágyon, mig a fiú egy széken ül. A fiú 
elmondta ekkor, hogy közös elhatározásból akartak 
meghalni és a leány meg is itta a marólúgot, de ő 
megérezvén annak szagát, nem itta meg. A leány 
hirtelen meghalt. Már megtették az előkészületeket a 
temetésre, de a kezelő orvos mérgezést konstatált, 
mit a vizsgálóbírónak is bejelenett, ki a leány holttes
tének fölboncolását rendelte el. A fiú, a mint meg
tudta a leány halálát, megszökött hazuról.

A pajkos pinczér leány. Tetschenből jelen
tik : Az itteni járásbíróság ma tárgyalta Knebel Mária 
tizennyolcéves pincérleánynak az ügyét. A szép leány 
január 26-án éjjel a bodenbachi pályaudvaron csupa 
pajkosságból rávetette magát egy teljesen ismeretlen 
utasra és össze-vissza csókolta, Az utas rendőrt hivott 
és letartóztatta a leányt a ki ellen ma volt a tárgyalás. 
A bíró négy napi böjtöléssel szigorított két heti fog
ságra ítélte a leányt, a kit a büntetés letelte után Drez
dába fognak eltoloncolni.

Agyonlőtte a menyasszonyát. Zárában, mint 
onnan jelentik, véres esemény játszódott le egy elő
kelő család lakásán. Megjelent ott minap Albori Vino 
trieszti hadnagy, a ki vőlegénye volt a szülők egyet
len leányának. A szülők nemrég visszaküldték a had
nagynak a jegygyűrűt s most azért jött a hadnagy, 
hogy beszéljen a leánynyal. A család kiutasította a 
hadnagyot, majd a mikor nem akart eltávozni, rend
őröket hivatott. A mikor a rendőrök a szobába léptek, 
a hadnagy revolverrel mellbelőtte volt menyasszonyát 
A leány halva rogyott össze. A hadnagyot letartóz
tatták.

Vakmerő orvvadászok. P. hó 3-án esti 8 óra 
tájban, a szemleutjáról hazaérkező kerülő, a hajdu- 
téglási uradalom erdészének jelentette, hogy két vad
orzó a fácánosba tört. Az erdész erre rögtön felkere- 
kerekedett és két kerülővel a pagonyba ment, a hol 
utóbbiakat gyorsan a két orvvadász irányába küldte, 
maga pedig sietve a kivezető ut féle igyekezett hogy 
a tolvajoknak útját állja. De mig az erdész célhoz 
ért, a két gonosztevő, kik a közeledő kerülőket már 
jó messziről észrevették, kimenekült az erdőből egy 
dombra, a hol azután kihívóan állást foglaltak. Az er
dész erre nekivágott a dombnak, de alig ért 150 lé
pésnyire tőlük, a két sehonnai postával rálöv üldözött
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az erdészre. Utóbbi sem volt rest s két golyót röpí
tett feléjük, mire ezek futva menekültek, de csak ad
dig, mig egy árokhoz értek, a hol kitűnő fedezetet 
találva, várták az erdészt. Az erdész és kerülői azon
ban, miután csak életük kockáztatásával közelithették 
volna meg a védett állásba meghúzódott vadorzókat, 
kénytelenek voltak itt már abba hagyni a további 
üldözést. A legsajnálatraméltóbb a dologban — mint 
tudósitónk jelzi, — hogy csekély létszámuknál fogva 
a csendőrök is tehetetlenek ezekkel a gonosz emberek
kel szemben.

Pályázók felhivatnak, miszerint saját kezűleg irt 
kérvényüket, az erdőőri szakvizsgái, erkölcsi és orvosi 
bizonyitványnyal fölszerelve alulirt erdó'hivatalnál nyújt
sák be.

Megkivántatik, hogy a magyar nyelvet szóban és 
írásban, a tót nyelvet szóban bírják, a vadászatban és 
vadtenyésztésben jártasak legyenek, testmagasságuk 
170 cm. alul ne legyen, életkoruk pedig a 30 évet túl 
ne haladja.

Letenye (Zalamegye), 1906 február 4.
Gróf Andrássy Sándor letenyei hitb. urad. 

erdőhivatala.

Szerkesztői üzenetek.
R. G. urnák. A felvetett eszmék nálunk szinte mind 

nyilvántartásbanavannak s azokat sorra fogjuk venni, az az esz
méje azonban, hogy az erdészeti altisztek fúvó hangszereken 
játszó zenekarokat szervezzenek s egyes ünnepélyes alkalmakkor 
közreműködjenek, szerintünk meg nem testesíthető, mert az 
erdészeti altisztek sehol sincsenek csoportosan egy helyen ele
gendő számban, hogy pedig az egész vármegye területéről össze
járjanak a karmesterhez tanulni, ez teljességgel lehetetlen, már 
csak a folytonos szolgálat miatt is, rendszertelen tanulással pe
dig csak rossz lehetne az a zenekar s ha a közönség szemében 
fel is tűnnék, az csak kinos feltűnés lehetne. Debreceni Zsig- 
mond urnák. M. Szlatina. Az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatalánál (Budapest, III. Alkotmány ut. 6.) Ara 6 kor. 
Hodovál József urnák. Kolozsvár. A mutatványt itt küldjük, 
a másik nem szaklap. Pechtol János urnák. F. Szivágy. Hosz- 
szabb útról csak most érkezvén haza, még nem nézhettük át 
a tömeges postát, leveléről majd értesítjük.

A kiadóhivatal postája.
Bojsza Imre urnák. Buják. A 3-ik számot az előző szám

mal együtt elküldtük. Szűcs Miklós urnák. Izaszacsol. A 
beküldött 4 korona előfizetési dijat köszönettel vettük. Raii- 
monszky Gábor urnák. Moinos. Az elmaradt 6-ik számot a 
maihoz csatolva újból megküldjük.
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Hirdetések és pályázatok.
Pályázati hirdetmény!

A kisjenői főhercegi uradalomban alkalma
zást nyerhet egy az irodai teendőkben járatos 
erdészeti altiszt. Bővebb felvilágosítással szol
gai az erdőgondnokság. S z i n t y é n ,  postahely
ben, Arad megye. i_ 3

Pályázati hirdetmény!
Edőöri állások.

Méltóságos gróf Andrássy Sándor homonnai 
(Zemplénmegye) htb. uradalmában betöltendők lesznek.

Évi szegődmény: 120 korona készpénz. 460 liter 
búza, 800 liter rozs, 440 liter árpa, 16 klg. konyhasó, 
4 szekér tűzifa (galyfa), 1 tehéntartás (teleltetés és nyári 
legeltetés), 1 magyarhold kapásföld, 1 öltöny egyen
ruha és lakás.

Pályázati hirdetmény!
Klenócz nagyközségnél szervezett erdőőri állás 

elhalálozás folytán megüresedvén, ezen erdőőri állásra 
pályázat nyittatik.

Javadalmazása: 498 korona évi bérfizetés, 4 űr- 
méter tűzifa beszállítva, 8945 □-öles rét, 8688 □-öles 
erdei kaszáló, 152 □-öles kenderföld, 2 db. szarvas- 
marha és 2 db. sertés legeltetése és az erdei kihágá
sok után a befolyt kár és kártérítési összeg 1j,, része.

Az állás 1906. évi március 15-én elfoglalandó.
Pályázótól megkivántatik a magyar állampolgár

ság, feddhetlen előélet, legalább 24 éves életkor, ép 
szellemi és testi erő és az erdőőri szakvizsga sikeres 
letétele.

A Klenócz nagyközség elöljárósághoz intézett 
sajátkezüleg irt kérvények 1906. évi február hó 28-ig 
ugyanoda benyújtandók.

Klenócz, 1906. évi február hó 9-én.
Az elöljáróság.

Pályázati hirdetmény!
844/906. szám. — Ezenel egy, Segesvár városá

nál betöltendő 1. oszt. esetleg II. oszt. erdőőri állás 
betöltésére a pályázat kihirdettetik..

Az I. oszt. erdőőri állással össze vannak kötve 
a következő illetmények: évi fizetés 900 K., évi lakbér 
300 K., évi ruhaáltalány 80 K.

A II. oszt. állással: évi fizetés 650 K., évi lakbér 
200 K., évi ruhaáltalány 80 K., azonkívül mindkét ál
lással 15 fuvar heverő tűzifa az erdőben.

Az alkalmazás élethossziglan és 3 korpótlékkal 
(a rendes fizetés 10%-a) nyugdíjazással össze van 
kötve.

Megjegyeztetik, hogy a megválasztandó erdőőr 
esetleg a pagonyban lesz állomásolva.

Ezen erdőőri állásokért folyamodók kérvényüket, 
ellátva a letett szakvizsga, koruk-, eddigi alkalmazásuk
ról és nyelvismereteikről szóló bizonyítványokkal, f. é. 
február hó 28-ig az alulírott tanácshoz terjeszszék be. 
A fennti határidő után beérkező folyamodványok te
kintetbe nem vétetnek.

Folyamodók, akik már városi erdészeti szolgá
latban állanak, egyszerű kérvényüket terjeszthetik be.

Segesvár, 1906 február 11.
A városi tanács.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak:
Egész é v r e .................................... 8 kor. |
Fél é v r e ......................................... 4 „
Negyed é v r e ...............................2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet- j 

kezet« címére Szászsebesen küldendők.

11
Hirdetési dijak:

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

minden szó után előfe beküldendő 4 fii.
1 Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 

—  sékelt dijak egyezség szerint. •—

1  M egjelenik minden csütörtökön. |
^
©2 Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:
| PODHRADSZKY EMIL. |

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Március. 1. 9. szám.

szereznünk, mióta az erdészeti szak és annak 
mivelése szolgálatába szegődtünk.

Világítsuk tehát meg egy kissé állításunkat 
s bocsássuk azt a nyitvánosság bírálata alá.

Visszafejlődés.
világ folyása úgy hozná magával, hogy 
minden, a mi csak benne mozog, az 

a P i * ?  idő haladásával előre törjön s igyekez
zék a tökéletesedés felé. A kor kívánalmaival 
párhuzamosan kellene fejlődnie az emberek am
bíciójának is. Ez lenne az emberiségnek egész
séges irányban való fejlődése s ez lenne hivatva 
emelni az emberiség tudását, gyarapítani tapasz
talatait.

Az ilyen egészséges fejlődés helyett azt ta
pasztaljuk, hogy egyesek a saját működési kö
rükbe eső terület helyett idegen területekre ka
landoznak át s tudásukat nem a saját szakmá
juk terén, hanem másutt, leggyakrabban az előt
tük úgy szólván teljesen ismeretlen téren igye
keznek érvényesíteni, a mi pedig nekik csak a 
legritkább esetben sikerül.

Hogy az igy van, sajnosán tapasztaljuk az 
erdészet szolgálatában állók nagy részénél is.

Nem tagadjuk, hogy súlyos a vád, melyet 
itt az erdészeti személyzetnek túlnyomóan nagy 
része ellen emelünk s nem is mérnök ezt meg
tenni, ha annak bizonyítására kézzelfogható bi
zonyítékokkal nem rendelkeznénk, melyeket mó
dunkban volt ama tizenkét évi hosszú idő alatt

Az erdészeti pályára lépők pályájuk kezde
tén többnyire csak azokkal az ismeratekkel ren
delkeznek, melyeket akár az iskola padjain, akár 
a magán életben a különféle szakkönyvekből el
sajátítottak, mihez ha járul is némi csekély gya
korlati tapasztalat, az nem általános,hanem in
kább csak helyi, mert azt csak egy ugyanazon 
helyen, egyforma égalji és talajviszonyok mel
lett szereszték.

Az ilyen tudás természetesen nem lehet ál
talános, hanem csak korlátolt s az élet iskolája 
lenne hivatva arra, hogy azt kibövitse s hogy 
annak az alapjain a valódi tudás kiépíttessék, 
mert az iskola maga tulajdonképpen nem is arra 
való, hogy a saját falai közt mindjárt tökéletes 
ismereteket nyújtson, hanem inkább csak arra, 
hogy megismertesse a tanulás módját s meg
mutassa az irányt, a melyben az ismereteket to
vább kell fejleszteni az élet iskolájában. Az, a 
ki csak a mellett maradt, a mi az iskolában 
úgy — a hogy ráragadt s nem igyegszik ezen 
az alapon tudását tovább is fejleszteni, egész 
életén át csak félszeg marad, éljen bár az em
beri kor legvégsőbb határáig.

Világítsuk meg kissé közelebbről ezt a dol
got, mely bizonyára érdemes arra, hogy vele 
kissé bővebben foglalkozzunk.
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Az iskoláit végző fiatalembernek természe
tesen első dolga, hogy a maga elé tűzött pá
lyán állást keressen, a mi némi szerencse mellett 
hamarosan sikerül is neki. Mikor azután megvan 
már az állás, az uj környezetével is megismer
kedett, a legnagyobb rész utánna veti magát, 
hogy családi fészket építsen magának és ez ren
dén is van, mert hiszen ez az embernek egyik 
legfőbb hivatása,

Eddig tehát rendjén van a dolog.
Ezeket jól végezvén, következnék az élet 

legfőbb hivatása, a saját szakmának való élés. 
Most következett el az ideje annak, hogy az is
kolában szerzett ismereteket saját tapasztalataival 
kibővitse s igyekezzék azokat a tökéletességig 
fejleszteni,

Első és legfőbb kötelessége lenne pályája 
kezdetén minden erdész vagy vadász embernek 
a gondjaira bízott terület minden zugát ponto
san átkutatni, annak legelrejtettebb részeivel is 
megismerkedni, keresni abban nem csak a meg
levő hibákat, hanem azoknak az okát is. Szol
gálata minden mozzanatát éber figyelemmel kel
lene kisérnie, nem hagyván észrevétlenül a leg
csekélyebbet, a lényegtelenek látszót sem.

Ilyen megfigyelések lennének eszközlendők 
minden egyes munkálatnál, legyen az akár az 
erdősítés, akár a kihasználás, akár pedig a vad- 
tenyésztés körébe vágó.

A fel használt munkaerőnek a teljesített 
munkával való egybevetése, az elvetett mag és

a kikelt csemete mennységéből a magnak csira
képességére vont következtetés, a talaj külön- 
félesége, az időjárás változásai mellett a cseme
ték fejlődési arányának számbavétele, a kihasz
nált erdőrészek különféle hozamainak pontos 
számbavétele mind becses adatokat szolgáltat
nak a tudás gyarapítására.

Lehetséges, hogy mindezeket az erdészeti 
altisztek közül számosán ‘meg is teszik, de váj
jon van-e ilyen irányú megfigyeléseiknek látható 
nyoma ?

Mert nem elegendő az, hogy az igy szer
zett tapasztalatokat csak emlékünkbe véssük. Az 
emberi elme, még a legjelesebb is, kivált ha azt 
az élet gondjai még más irányban is foglalkoz
tatják, bár talán elégséges ezek befogadására, 
de alig elég azok megtartására.

A szerzett tapasztalatokat tehát meg is kel
lene örökíteni s nap-nap után, ügyes csoporto
sítással naplószerüen megörökíteni, megtartva igy 
azokat a jövendő idők és esetleg más körülmé
nyek között szerzett tapasztalatokkal való egybe- 
hasonlitásra.

Ez lenne a helyes szakbeli fejlődés folya
mata, mely hivatva lenne az erdészeti altiszti 
személyzet becsét és tekintélyét növelni.

E helyett mit látunk ?
Az erdészeti altisztek (talán a tisztviselők is) 

legnagyobb részben mi gondot sem vetve ezekre, 
megelégednek azzal a gyönge tudással, a mit az 
iskolából hoztak magukkal az élet mezejére,

rias sajtó sietve világeseménynyé fújja fel azt. így lett 
belőlem is nevezetesség . . . pedig fele sem igaz azok
nak a történeteknek, amelyek rólam mesélnek.

— Hogy-hogy?— csodálkoztam én.
— Egyszerűen azért, mert nem történtek meg . 

De ezzel úgy látszik nem törődött senki. Valamelyik 
sajtóbeli urnák eszébe jut egy ötletes história és hogy 
mások is elhigyjék, hat egyszerűen azt írja, hogy ve
lem történt meg.

Varville maga is kacagott a szavai fölött, ame
lyek talán sértésnek vehettem volna, ha nem lett volna 
minden betűje igaz.

— Nos, uram, — mondta azután — azért keret
iem önt magamhoz, hogy végre egy igaz dolgot me
séljek el, amely talán inkább érdemli meg a megírást, 
minf a többi apró haszontalanság.

Természetesen érdeklődéssel fogagtam ajánlatot.
— Mi az, amit nekem szánt, uram ? - kérdeztem.
Varville karon fogott.
— Jöjjön, uram, jöjjen — azonnal mutatok ön

nek valamit.
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Vannak ugyan olyanok is, kik naptól vezetnek, 
de nem a szakmájukat illető megfigyelésekről, 
hanem a kedvesükkel, vagy kedveseikkel való tur- 
békolásról, sőt akárhányat ismerünk olyat is, a 
ki versírásra adta a fejét s ir nagyon rossz ver
seket, kitévén magát ez által a józanul gondol
kozók és okosabbak gunyjának.

Mindezeket pedig nem azért irtuk, hogy 
hasonlatosaknak látszassunk ahhoz a madárhoz, 
mely a saját fészkébe piszkit, hanem azért, hogy 
felrázzuk az erdészeti altiszteket mostani tétlen
ségükből s a visszafejlődés rossz útjáról vezes
sük őket az egészséges fejlődés helyes útjára s 
ez által az annyra óhajtott tekintélyük növelésre.

A csapóvasak használatáról.
— Irta: Lakatos Károly. —

csapóvasak okszerű használata nem könnyű 
mesterség, másrészt azonban a művészetig 

lehet benne vinni az erre hivatottnak, mert művészet 
ám az, belecsalni tudni az ádáz rablót a vészthozó 
tőrbe! Nálunk ez a furfangos mesterség nem igen van 
elterjedve, sőt különleg a csapóvasakkal való bánás
módot a legtöbb hivatásos vadász alig is ismeri, de 
egyáltalában a duvadfogáshoz alaposan értó' egyén 
igen kevésltalálkozik nálunk. Pedig korábbi időkben, 
mikor még a vadászat az erdész főfoglalkozása volt, 
a törvetés apáról fiúra szálló családi titok vala és sok
kal általánosabb gyakorlásnak örvendett, mint a vadász
szerszámok mai modern technikai előrehaladottságá

nak korszakában, midőn a csapdák és fogóvasak elő
állítását nagy üzemi gyárak eszközük, holott azelőtt 
az utszéli cigánykovács dolga volt ez. A mostani er
dészeket hivatásuk s az ezzel járó tömérdek irodai 
munka annyira igénybe veszi, hogy törvetésre nem 
igen gondolhatnak; oly tanult hivatásos vadászaink 
pedig csekély számban vannak, a kik e kultuszt szak
értelemmel űzni képesek: miért is a legtöbb helyen 
a vadászati segédszemélyzet kioktatatlan, sőt nagyrészt 
teljesen gyakorlatlan e téren, a vagy pedig (a legtöbb 
vadászbérlővel együtt) jobbnak látja méreggel dolgozni 
mert ez könnyebb.

Azon általános tudnivalók között, melyeket a tör
vetés sikeres gyakorlása érdekéből szem előtt tartani 
elkerülhetetlenül szükséges, először is figyelmeztetek 
arra, hogy a tőrvetőnek okvetlenül szagtalanitatnia kell 
arra az időre, mig a csapda felállításával foglalkozik, 
mert ezt elmulasztva, sikerre semmi esetre sem számít
hat, a mennyiben az emberi test kigőzölgése iránt igen 
érzékeny duvadat az emberi szimat biztosan elriasztja 
vagy legalább is gyanakodóvá teszi. Tehát mielőtt 
a csapda vagy fogóvas fölállításához fognánk, szed
jünk először is luczfenyö-, jegenyefenyő- vagy topoly- 
fagalyakat, vagy ha ilyenek nem volnának kézügyben, 
vegyünk pár marék erdei földet s dörzsöljük be ezzel 
kezeinket s lábbelinket, hogy ezek a gályák vagy a föld 
szagát vegyék fel. Weber szerint a legjobb szimat, 
mely mindennemű emberi szagot elenyésztet és a fo
góhelyet vonzóvá és érdekessé teszi: a rothadó hal 
és a rák. Ez utóbbit igen könnyen előállíthatjuk, ha 
kis halakat vagy kis rákokat egy széles nyakú üvegbe 
teszünk, azt jól eldugaszoljuk és nehány napra akár a 
napsugarak hevének, akár a kályha melegének tesz- 
szük ki. Ennek a folyadéknak iszonyú szaga van és 
egy kávéskanálnyi a fogó helyére frecs csentve elegendő 
arra, hogy minden más idegen szagot elenyésztessen. 
Jónak állítják a vas felállítására kiszemelt helyhez való

Széles folyosón át jókora terembe nyitottunk. 
A tekintetem mindenféle tarka holmin akadt meg, a 
melyek múzeumi rendben sorakoztak csoportokká; 
vad embertörzsek harci eszközei, exotikus országok 
termékei, furcsa üm-lom, kitömött állatok és prémek 
egész garmadája halmozódott fel a szobában.

— Ez az én emlékeim raktára, — mondta a pa
lota ura, minden egyes tárgyat magam szereztem meg 
világcsavargásom idején,

Érdeklődéssel szemléltem a sok furcsaságot, de 
Varville egyszerre megállitot.

— Talán ne vesztegessük a fölöslegesekre az 
időt, — szólt. Nezze csak ezt az egyet; ez a legér
dekesebb tárgy az én szeméimben és talán az az ön 
számára is.

Üvegharang alatt fekete emberi kezet pillantot
tam meg, melyet a csuklóban metszettek le. Kívül, az 
üvegharang talapzatán papírszalagra ez a magyará
zat volt írva:

„Afganisztán, 1904. november 2—3 között, haj
nali 2 órakor*1.

Gyilkosnak a keze ez, — magyarázta a házigaz
dám. — Életem legrettenetesebb és mégis leghatalma
sabb emlékű eseménye fűződik hozzá. A borzalom 
és a hála emlékére helyeztem el . . . Lássa, uram, erről
a kézről akarok önnek mesélni.

* **
Tea mellett, szivar füstnél aztán elmondta annak 

az éjszakának a történetét.
. . .  A nászutam harmadik havában érkeztem 

Afganisztánba a feleségemmel, miután öszvérháton 
bebarangoltuk a kétélű vendégszeretet hazáját. Egy
kori iskolatársam s gyermekkori barátom, a jó Philip- 
pet, házában találtunk igazi otthonra abban az idegen, 
vad világban. Philippet, akit napokkal előbb értesítet
tem az érkezésemről, jókora darab utón elénk sietett 
és oly szeretettel örvendett a vendégek jövetelének, 
hogy valósággal zavarba ejtett.

— Arról ne is álmodjatok, hogy innen egyha
mar tovább engedlek benneteket! — mondta.

És másnap mégis tovább siettem a feleségem-
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közeledés előtt a lábbeli talpát fenyőrügy-olajjal vagy 
hering-lével dörzsölni be, vagy egyszerűen a csizma
talphoz egy hering-fejet erősíteni! de azt is ajánlják 
gyakorlott tőrvetők, hogy a szagtalanításon kívül, a 
csapda vagy vas felállításának tartama alatt szájába 
egy csomó friss, zöld fény óhajtást, vagy zöld füvet 
vegyen a tőrvető, hogy lehelete ne érintse közvetlenül 
a fogóeszköz helyét; ez különösen erős dohányosok
nál és bepálinkázás esetén igen ajánlatos. Persze a 
pipát is jól el kell tenni s köpni, kilőtt patronokat el
szórni, avagy a pipát a tőrvető-hely közelében kiverni, 
nem szabad. Ezek oly elővigyázati rendszabályok, 
melyek elkerülhetetlenül szükségesek, hogy a duvad- 
nak ama helyet, a hol járunk, gyanútlanná tegyük.

Természetesen a fogóvasat sohasem szabad csu
pasz kézzel megfogni, hanem ily alkalomkor csupán 
e czélra szolgáló keztyü használandó, melyeket köz
vetlenen használatukig friss levegőre kell akasztani. 
Huzamosabb ideig zsebben hordott keztyü haszná
latra alkalmatlan. Szabálynak veendő még, hogy a 
csapóvas használat előtt (mindannyiszor meleg viz és 
homokkal alaposan lesurolandó és azután tiszta rongy- 
gyal jól meg kel törölgetni minden részét. Tisztításá
nál, ha csak a vas szerkezete megengedi, ajánlatos a 
vasat szétszedni és részletenként végezni a tisztogatást, 
mert igy alaposabb munkát végezhetünk. A rókánál 
s menyétnél különösen ügyelni kell a vas tisztaságára, 
mert a legcsekélyebb szag gyanakodóvá teszi eme már 
természetüknél fogva óvatos rablókat. Oly vasat, melyet 
egy időre használaton kívül akarunk helyezni, száraz 
rongygyal jól le kell dörzsölni s felszántani s hogy 
a rozsdától megóvjuk nyulhájjal gyengén bekenjük, 
vagy mindig készleten tartott rókacsökkel dörzsöljük 
be. Természetesen használat előtt a vas tisztára súro
landó s azután némely esetben a később felsorolandó 
csali-szagokkal kissé bedörzsöljük. E szagok túlságos 
használatától azonban óvakodni kell, mert ily esetben

a szag után indult vad, a helyhez érve, kaparni kezd 
s az előtűnő vastól elijesztetik. A csali-szagra vonat
kozólag megjegyzem, hogy ehhez csak az esetben 
folyamodjék a tőrvető, ha ragadozót minden óvatosság 
daczára 2—3 egymásutáni éjjel sem sikerült tőrbe ke
rítenie. Egyébiránt vannak tőrvetők, a kik semmiféle 
szagot nem használnak, mégis sikerül nekik a fogás. 
Ezek a vasat mindig gondosan tisztán tartják s hasz
nálat előtt vagy létrágyával, vagy üreginyul ürülékével 
dörzsölik be s ha a felállításnál a kellő óvatosságot 
követték, fogásaik úgy sikerülnek, mint a kik az oly 
titokzatosnak tártott és sokszor drága pénzen beszerez
hető szagokat használják. Ugyancsak a szagok hasz
nálatára nézve sokan abban a véleményben vannak, 
hogy a ló-trágya és libazsír a legjobb vaskenő arkánum.

A mi a csalétkek szagositását illeti, erre nézve 
rendesen minden tőrvetőnek megvan a saját titkos 
szere, melyet azután természetesen a legjobbnak tart 
s készítési módját a legnagyobb titokban tartja. Ter
mészetesen a csalétkek szagositására szolgáló szerek 
nem minden duvadnál azonosak, hanem a szerint vál
toznak, milyen vadat akarunk fogni és arra valók, hogy 
a csalfalatnak már messziről érezhető és vad által ked
velt szagot külcsönözzenek, mely azután igen hatvá
nyozza a fogás esélyét, illetve csábitó hatásánál fogva 
mintegy rákényszeríti a duvadat a kedvelt falut érin
tésére. A csalétkek szagositására szolgáló szagokat 
illetőleg, minden vadászati szakmunkában egész özöné
vel találkozunk a készítésükre vonatkozó utasítások
kal, melyeket itt lenagyobbrészt mellőzve, csak a ki
próbált s jónak bizonyult szerekről fogok megemlé
kezni az alábbi részletes tárgyalások során.

A vasak felállítására térve, a vas-fogó felállításá
nál figyelembe kell venni, hogy az még korántsem 
elégséges, ha azt oly helyre állítjuk fel, hol a ragadozó 
közellétét gyanítjuk, de tudni kell a fortélyát; a vadat 
a fogáshoz legalkalmasabbnak vélt helyre, vagy azt

mel arról a vidékről. Hogy miért? — azt ez az em
beri kéz okozta.

Bizonyára hallott ön már a keleti népek csodás 
mágikus tehetségéről, — folytatta Varville a történetet. 
— Nos, annyit mondhatok, hogy magam alig hittem 
annakelötte minden ilyen históriát, amig ez velem meg 
nem esett. Ma is borzadály dermeszt meg, ha eszembe 
jut annak az éjszakának az emléke . . .

Körülbelül éjféltájában, csillagfényes, virágillatos 
éjfélen, tértünk pihenőre, miután pompás lakomát és 
egy jóbarát szives társaságát, érdekes előadását élvez
tük, Csinos házában; mely kert közepén állott, a föld
szint kényelmesebb szobáját rendezte be a mi háló
helyünkké. Jól emlékszem erre a szobára: csupa szí
nes pompájú szőnyeg födte a falait, ilyen szőnyegek
ből alkotott volt a sátorágy, melynek mélyében fan
tasztikusan elrendezett handzsárok pompáztak a falon. 
A nagy ut és a napi események következtében hamar 
álomba merültünk, különösen a feleségem, aki még
sem volt annyira hozzászokva még a kóborlásokhoz 
mint én.

Legmélyebb álmomban egyszerre csodálatos ér
zés lepett meg: a halál hideg kezét véltem érezni. Az 
impresszió oly átható volt, hogy fölébredtem álmom
ból . . .  A következő pillanatban a rémület leírhatatlan 
borzadálya szorította össze a torkomat arra a látványra> 
mely a szemeim elé tárult.

Mintegy arasznyira az arcom fölött,, ragadozó 
karomhoz hasonló emberi kezet pillantottam meg; — 
semmi egyebet sem láttam, csak ezt a kezet. A kéz 
azonban tündöklő fényben ragyogott. Csodás színjá
tékkal foszforeszkáló volt ez a fény, mintha csepp
folyós tüzbe mártották volna. Lehetetlen volt válság
ként elfogadnom ezt a boszorkányságot; alighanem 
csak álom az egész, gondoltam egy pillanatig. De a 
következő másodpercben az iszonyat valóság lett.

A kéz megmozdult, mint valami kóválygó sas, 
mely lecsapásra készül, úgy keringett az arcom fölött, 
mindegyre közelebb a szemeim felé. És amint közele
dett, akként tompult az én öntudatom is. Éreztem,

’i hogy pillanatról- pillanatra megdelejez a csodás látó-
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rendes utján, a váltón tőrbe csalni. A vasat mindig 
a legnagyobb csendben, rugójával szélellenes irány
ban állítjuk fel, mert az óvatos ragadozók, de különö
sen a rendkívül fortélyos róka, mindig szél ellen kö
zeledik s igy egyenesen a tőrbe léphet s nem a ru
góra. A rókánál még különösen arra is kell ügyel
nünk, hogy a megválasztott helyhez, a hol a csapdát 
felállítjuk, jó róka-váltók vezessenek, a mit a határos 
erdó'állabból lehet megítélni. Sok fogóhely létesítése 
nem tanácsos, mert igen nehéz ellenőrizni azokat, — 
továbbá csakis oly fogóhelyeket válaszszunk, melyek 
a közutaktól s általábban a forgalmi pontoktól távol 
esnek s lehetőleg száraz reggelen állítsuk fel a csapó
vasakat. (Folytatása következik.)

Vadorzók ostroma. Az aradmegyei Ágya kö- 
községben, mint nekünk Írják, a László királyi herceg 
emlékére állított kápolna körül nyolc-tiz vadorzó garáz
dálkodott a minap. Már számos őzet é.s fácánt lelőttek, 
a mikor az uradalom erdőőrei rajtuk ütöttek. A vador
zók elmenekültek, de egyiküket elfogták s az ágyai 
községi börtönbe zárták. Az orvvadászok nem hagy
ták cserben társaikat, hanem körülbelül harmincán 
Benesikán Szimeon és Hajduc György vezetésével 
megtámadták a községházát, a melyet valósággal meg
ostromoltak. A községi őröket hamarosan legyőzték, 
megkötözték őket, azután kiszabadították az elfogott 
vadorzót. Kisjenöről számos csendőr ment Ágyára és 
az aradi királyi ügyész is kiszállt oda, hogy vizsgálatot 
tartson.

Kiszabadult tigris. A znaimi vasúti állomáson 
kellemetlen kalandban volt része Henrikszen idomitó-

nak. Henrikszen hét tigrissel mutogatja magát és ezek 
között van egy Cézár nevű, a mely már Amerikában 
megölt egy embert és legutóbb Párisban darabokra 
tépett két másik tigrist. E vérengzés óta külön ketrec
ben tartották. A znaimi vasúti állomáson a ketrec rá
csának egyik vaspálcája eltörött és a fenevad, a melyet 
Bécsbe szállítanak, kibújt a ketrecből. Henrikszen egy 
ápolóval együtt ugyanabban a kocsiban aludt egy 
ládán és ugyancsak megrémült, a mikor a veszedelmet 
észrevette. Mindketten revolverrel lövöldöztek a tigrisre 
és hatalmas vasdorongokkal próbálták a ketrecbe 
visszakergetni. Félóra hosszáig tartott a znaimi vasúti 
állomáson ez a küzdelem anélkül, hogy bárki is segít
ségére mehetett volna a veszedelemben levő emberek
nek. Végre lekapcsolták az illető kocsit, a vonat tovább 
indult, a két férfi pedig az állomáson tovább folytatta 
a küzdelmet a kocsiban a tigrissel. Három órai fárasztó 
és ijesztő muukával sikerült nekik a kocsiban levő 
többi ketrecet ügyesen úgy összetolni, hogy a tigrist 
bekerítették és kénytelen volt ketrecébe visszabujni.

Harc a leopárddal. Mootanában borzalmas 
kalandja volt egy Hudson nevű farmernek. A farmer 
tizenötesztendős fiával egy több kilométernyi távolság
ban az erdő mélyén álló fa ledöntésére indult. Hudson 
kezében egy fejsze, fiánál pedig egy nagy konyhakés 
volt. Egyéb fegyvert egyikük sem vitt magával. Alig
hogy Hudson egynéhány csapást mért a fa tövére, 
mozgást hallott maga fölött és meglepetve látta, hogy 
a fa odvából egy hatalmas leopárd kúszik elő. Az állat 
kezdetben egyáltalán nem vetett ügyet a farmerre, ez 
azonban nagy vakmerőén kövekkel kezdte dobálni. 
Erre a leopárd támadott. Hudson ki akarta rántani a 
a fából a baltáját, de elkésett: a leopárd nyakább ugrott 
és Hudson csak azzal menekült meg attól, hogy a 
leopárd elharapja a torkát, hogy ajkát erősen melléhez 
szorította. így a fenevad csupán fején ejtett súlyos 
sebet. Hudson háromszor vagy négyszer a földhöz

mány; a szemeim kezdtek nehezedni, a kedélyem el
fásulni, hogy végtelen közöny áraszsza el egész ben
sőmet, a haldoklónak a közönye, aki belátva hasztalan 
ellenállását, beletörődött a sorsába és várja a végső 
csapást.

Ebben a pillanatban rendkívüli dolog történt . . 
Hangos sikoltás hangzott el mellettem, aztán eltűnt a 
kéz, — a másik percben pedig vad jajszó és rettene
tes üvöltés közepeit erős vergődést hallottam az ágyam 
előtt.

A barátom égő gyertyával futott be hozzám és 
akkor mindent megértettem.

Egy benszülött élettelen teste hevert a padlón; 
az ágy takaróján pedig ott hevert ez a kéz, éppen 
csuklóban lemetszve. A kéz még akkor is világított, 
attól a foszforos fénytől, melyet valami vegyülettői 
nyert, amivel bekenték.

De sohasem feledem feleségem arcát: azt a meg
döbbenést, melylyel szótlanul az ágy végében meg

húzódott. Azonban a kezében még most is szoron
gatta azt a handzsárt, melyet a falról lekapott és amely- 
lyel a gyilkos kezet leütötte . . .

— A halál torkából menekültetek meg, mondotta 
a barátom. Hanem a merénylő bandita, aki az életed 
ellen tört, meglakolt ezért , . . Nézzed; a saját fegy
vere ölte meg . . . látod ezt a kis vérnyomot . . .  ez 
kigyómarás . . .

Csak amikor már lecsillapodva egy pohár sziv- 
erősitő whisky mellett ültünk, értettem meg az egész 
dolgot.

— Ennek a tájéknak egyik legnagyobb vesze
delme ez a gyilkolási mód, — magyarázta a barátom. 
A hatóságok szigora miatt a bandita nem meri hasz
nálni a kését, hanem más fegyvert keresett. Ez a fegy
ver a betanított kígyója, alig arasznyi hosszú, de pil
lanat alatt ölő kígyó, amelynek ez a hazája. Valami 
foszforvegyülettel előidézett fény segítségével bűvöli 
a kígyóját és irányítja az áldozatára a rabló . . .  de
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vagta az állatot, de ez minden egyes esetben újra fel
ugrott és újra támadt. Végre Hudsonnak sikerült 
karját az állat torkába döfni, mire ez ártalmatlanná 
vált. A farmer elvette fiától a kését és több szúrás
sal megölte a leopárdot. Bár Hudson több helyen 
is súlyosan megsebesült, a maga lábán ment haza és 
egynéhány nap alatt végleg kiheverte hősies küdelme 
sebeit.

A gyümölcsfák trágyázása.
Nem ritkán találkozunk azon ferde nézettel, hogy 

gyümölcsfákat szükségtelen trágyázni. Ezen balhit okát 
abban kell keresnünk, hogy a • legtöbb gyümölcsfa 
trágyázás nélkül is igen szép termést ad. Másrészt 
meg az a hit is el van terjedve a nép között, hogy 
az a gyümöcsfa, mely az egyik évben termett gyümöl
csöt, a rákövetkező évben nem is teremhet, mert hiszen 
pihenni kell. Mindkét nézet téves. A gyümölcsfa éppen 
úgy van alávetve a táplálkozási szabályoknak, mint a 
többi növények és ha ezen szükséges anyagokat nem 
találja meg kellő mértékben a talajban, természetes, 
hogy a fejlődésben meg van gátolva és nem is termel
het gyümölcsöt. Ha ellenben időközönként meg van 
trágyázva, erősebb lesz a fa, úgy, hogy a káros külső 
befolyásoknak (fagy, forróság, élősdiek) jobban elienál- 
hat, magasabb életkort ér el és nem csak szép, hanem 
sok gyümölcsöt terem. A gyümölcsfáknak leginkább 
nitrogénre, phosphorsavra, kálira és mészre van szük
ségük. Ezen anyagok vagy természetes, vagy műtrá
gyában nyújthatók. Hogy mily mértékben és milyen 
időben nyújtandók ezek, álljon itt a kővetkező össze
állítás :

1. Trágyalé (folyékony phosphorsavval, vagy 
thomas-salakkal keverve) 5 1. tavaszszal vagy nyáron.

2. Ánryékszéktrágya, folyós, (fahamu vagy vala
mely kálisóval) 3—4 1. tavaszszal vagy nyáron.

3. Komposzt 10 kg őszszel, télen v. tavaszszal.
4. Istállótrágya 4.5 kg. őszszel, télen v. tavaszszal.
5. Thomassalakliszt 40 — Ő0 gr. őszszel, télen 

vagy kora tavaszszal, ez utóbbi helyett vehetünk super-

a te gyilkosod pórul járt. Köszönd a feleséged bátor
ságának, hogy igy végződött.

* * *
Varville mosolyogva emelte le az üvegharangot.
— Nézze meg jól a kezet; még mindig látni 

rajta némi foszforeszkáló fényt. Ez adja meg az érté
kének nagyobbik részét az én szemeimben . . . Nos, 
azt hiszem, beláthatja most már, hogy sokra becsülöm 
ezt az emléktárgyamat. i eon rrap ie.

phosphatot is (15%, vízben oldható phosphorsavval) 
50 gr. télen vagy tavaszszal.

Ezen mennyiségek □  m.-kint vannak számítva. 
A trágyázandó felület nagyságát úgy határozzuk meg, 
hogy a fa koronájának 2 ellentétes oldalon lévő leg
külsőbb ágától egy egy függőleges vonalat bocsátunk 
a földre, a két pont egymástól való távolsága adja a 
korona átmérőjét. Ezen távolsághoz hozzáveszünk még 
a fa kora szerint 1—3 m.-t a koronán túl kinyúló 
gyökerekre. Az igy nyert számot önmagával szorozuk, 
az eredménynek pedig háromnegyed részét veszszük. 
Van pl. egy fánk, melynek korona átmérője 6 m., ehez 
hozzáveszünk még 2 m. =  8 m., most: 8 x 8  -  64, 
ennek vesszük 3/4-edét =  48. A trágyázandó (terület 
tehát 48 Q . Ha most a fentebb 5. alatt emilett anya
gokkal akarunk trágyázni. A 48-at, kereken 50, meg- 
zsorozzuk az 1 Q  m.-re eső mennyiséggel és megkap
juk a használandó trágya mennyiségét, ezen esetben: 
a thomas-salaklisztből és a szuperphosphátból 1.5— 1.5 
kg.-ra van szükségünk.

Hogy a trágyát miképpen jutassuk a földbe, két 
módszer van, Az egyik szerint egyszerűen elszórjuk 
a fa alatt ( pl. a szilvafánál), a másik mód szerint a 
fa alatt ennek korához és a- talaj minőségéhez képest 
20—60 cm. mély lyukakat és gödröket ásunk és ezek
be helyezzük bele a trágyát (pl. az alma- és körtefánál).

Óriás jéghegyek. Az előrehaladt évadban a 
rettegett jéghegyek az oeeánokban is fölszinre kerül
nek és veszélyeztetik a hajókat s az utasok életét. Fő
képp a kiszámíthatatlan úgynevezett úszó jéghegyek
től félnek a hajók kormányosai. A jéghegy mindig 
egy glecser vége, a mely a viz fölfelé való nyomása 
miatt lefelé nehezedik teljes sulylyal A jéghegynek 
ugyszólva csak kilenced része látható a viz tükre fölött. 
Ezek a jéghegyek a pontos méretek szerint hihetetlen 
nagyságra nőnek. így biztos tudásunk van ezer, sőt 
ezerötszáz méter magas jéghegyekről, a melyek kiter
jedése is gyakran egy nagy sziget földdarabbal kel 
versenyre. 1854. évből tudunk egy jéghegyről, a mely 
teljes pusztulásba vitt egy hajtót. Az év első négy hó
napjában a Jóremény-fok felé evezett néhány hajó, 
kormányzó-kapitánya az hitte, hogy a jéghegyek közt 
elterülő vizen elevezhet, de a jéghegy alul meghajlott 
és a hajó szerencsétlen utasaival egyetemben teljesen 
elpusztult. Egyetlen egy ember sem menekült meg, 
Az atlanti óceánon márciustól augusztusig látni jég
hegyeket. Ezek a jéghegyek mindent magukba nyel
nek, a mi közelükbe ér. Élő állatot, madarat, embert, 
hajót és hajóroncsot, a melyet irgalmatlanul összezúz
nak. Hála a gondviselésnek, a szerencsétlenségek 
száma aránylag mégis csekély, mert a hajók nagy ke
rülővel elkerülik az ilyen veszedelmes tájékokat. A
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v í z , mely jelentékenyen hidegebb, eleve figyelmezteti 
őket a közelgő veszedelemre.

A világ vége. A világ végén tulajdonképen a 
föld megsemmisülését értjük. A föld megsemmisülé
sét a vegetáció megszűnése előzi meg; ezt a lég és 
v í z  eltűnése okozhatja. A levegő vagy fölhasználódik, 
vagy erőszakosan elragadja egy külső erő. Az első 
eset valószínűtlen, mert mig levegő van, addig nö
vényzet is tenyészik, az oxigén pótlásáról tehát gon
doskodva van. A második eshetőség pedig legvaló
színűbben egy üstökös hatása alatt jöhet létre. Az 
űrben vágtató égitest, ha a tömege elég hatalmas, lég
körünk jó részét magával ragadhatja.

A naprendszer bármely számottevő tagjának egy 
megfelelő tömegű égitesttel való összeütközése az 
egész rendszert megbontaná. Az egyensúly excentri- 
citásba megy át, minek következtében a bolygók egy
másközt majd a Nappal magával ütköznének össze.

Tudvalevő dolog, hogy a föld belsejében vég
bemenő kristályosodás vizet emészt föl. E folyamat 
befej észtével egy elmélet szerint egy csöpp viz sem 
lesz található a földön. — Egy másik veszedelem a 
nap kihűlése. E folyamat természetes és aránylag lassú, 
és időnkint a napba hulló meteorok, vagy nagyobb 
tömegek behullása által előidézett föllángolások jóval 
meg is hosszabbíthatják. A földnek a Napba való 
zuhanása az elképzelhető legiszonyúbb katasztrófa 
volna. Pedig kizárva nincsen. Földünk keringését a 
bolygók és csillagok vonzása befolyásolja. Miként az 
ingát a fonálon ráakasztott nehéz tárgy lengésében 
hátráltatja, azonképp a föld is idővel annyit veszíthet 
keringési sebességéből, hogy a nap középponti von
zásának tovább ellentállni nem bírván, fokozódó csi
gavonalban a nap felületére zuhan. Fölemlithető itt 
még hasonló eshetőség a holddal is, mely földünkre 
nézve szintén végzetessé válna.

Végre egy érdekes, bár ez idő szerint még hi
hetetlennek látszó elmélet tör újabban utat. A szilárd 
testek idővel őselemeikre fognak fölbomlani. Naprend
szerünk káoszbeli állapota óta az anyagok mindinkább 
sűrűsödtek. így képződtek idővel az ismert legnagyobb 
súlyú elemek is, mint például a rádium. Ez a rejtélyes 
test azonban már a föloszlás stádiumában van, mit a 
belőle kiáramló sugarak: a jégesőként lepattogzó ős
elemek, elektronok bizonyítanak. Valamint e test is 
azelőtt megfért környezetével, most már azonban föi- 
oszlik, akképp a többi testek is sűrűségűk sorrendjé
ben fölfognak bomlani, mig végre a hajdani káoszbeli 
állapot tér vissza.

Március 15. A »Független Magyarország« olyan 
ujságkötettel lepi meg március 15-ikére a magyar kö
zönséget, amilyennek mása nem akadt a magyar hirlap-

UJSAG.

irodalom történetben. Mintegy háromszáz oldalra terjed 
majd ez az egyetlen újságszám, formában és tartalom
ban egyaránt értékes megörökítése mindazoknak a 
csodás 'emlékeknek, amelyek vonatkozásban vannak 
a magyar szabadságharc legragyogóbb napjával, március 
15-ével. A nyomda-technika tökéletességében, színes 
illusztrációkban mutatja majd be ez a hatalmas újság- 
kötet a nagy idők mártirkoszorus szereplőit és fontos 
mozzanatait, — felöleli magába a magyarság küzdel
mének minden fázisát és középpontba állítja majd 
Hentaller Lajos szakavatott tollából »A magyar szabad
ságharc történetéit, még pedig párhuzamban a mai 
küzdelmeivel. A magyar irodalom színe java áll meg
annyi értékes cikkel a közönség szolgálatába a »Függet- 
len Magyorarszág« március 15-iki ujságkötetében, amely
ből csakis meghatározott számot fognak nyomtatni, 
s amely nem is kerül kereskedői illetve dohánytőzsdei 
elárusitásra. A lap régi és újonnan belepő előfizetői 
ingyen kapják meg, ajándékba, akik pedig meg akar
ják vásárolni, azoknak már most előre be kell külde
niük az árát: egy koronát a »Független Magyarország* 
kiadóhivatalába Budapestre, VII., Erzsébet-körut 50. 
szám alá. E szám iránt már most országszerte nagy 
az érdeklődés.

Járványos elmebaj Kecskeméten. Kecske
métről jelentik: Kocsis Elekné, gyümölcs-kereskedő
asszony és Eszter nevű felnőtt leánya minap hirtelen 
megőrült. A családban rövid ide óta ez már a negye
dik eset; a család két férfi tagja néhány héttel ezelőtt 
került az elmebajosok intézetébe, a hová most beszállí
tották az anyát és leányát is. Alig terjedt hire a szo
morú esetnek a városban, számos férj, köztük közis
mert férfiak, megdöbbenve tapasztalták, hogy nejeik 
elmebeli állapota nincs rendben. Nyomban Jelentést 
tettek a rendőrségen, mely a nyomozást megindította 
és meglepő fölfedezésre jutott. Számos (asszony és 
leány vallási őrjöngésben szenved, a mi arra vezetendő 
vissza, hogy egy vallásnélküli iparos különböző cso
dák mutatványaival egy uj hittel ismertette meg őket. 
Az iparos házánál imaház volt, abban kemence. Bele
rakták ruhájukat és nézték a kemény füstjét, várva a 
Szentlélek megjelenését. Van olyan, a ki megesküd
nék, hogy látta a Szűz Máriát és hallotta az angyalok 
karát. A leányok Jézus jegyesének hiszik magukat 
és áldott állapotukat emlegetik, a mit az orvosi vizs
gálat megcáfol. Eddig tíznél több asszonynál és leány
nál állapították meg az agyvelő meghibbanását, azon
ban semmiféle vallomást nem lehet tőlük kivenni. A hoz
zájuk intézett kérdésekre bibliai idézetekkel felelnek. A 
legtöbbje énekel és táncol. Az orvosok véleménye 
szerint a betegek rövid idő alatt gyógyihatók lesznek.

Öngyilkos román pap. Aradról írják, hogy 
Lungu Miklós, a gyoroki románság lelkésze, agyon
lőtte magát. A lelkészt anyagi zavar kergette a halálba. 
A szerencsétlen embert folyton zaklatták a hitelezők. 
Pár nappal ezelőtt Lungu ingóságára kitűzték az ár
verést s minap délután meg is akarták tartani.

A lelkész hevesen tiltakozott az árverés ellen. 
Szavára azonban nem hallgallgattak, mire elkeseredet
ten szólott : Nohát akkor majd árverezek én ! Bement 
az istállóba s ott revolveréből először a szivébe, aztán 
a szájába lőtt. A fegyverdurranásra odafutott ügyvéd, 
végrehajtó, Lungu Miklóst azonban már holtan találtak.
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Halál az erdőn. A Kürpod szebenmegyei 
község erdejében sajnálatos szerencsétlenség történt 
múlt hó 19-én. Aznap reggel volt ugyanis a fa fel
osztása a lakosok közt s mindenki lázas gyorsasággal 
sietett a neki jutott törzseket ledönteni és feldolgozni. 
Úgy 10 óra tájban Arz András fiatal gazda éppen 
méréseket tett .a ledöntött tölgyfa törzsén, miközben 
egy közelben döntött fa rázuhant s úgy fejen találta, 
hogy agyveleje menten kilocscsant s ő hang nélkül 
halva terült el. A községben általános szeretetben 
és tiszteletben álló fiatal férfit az egész község rész
vétele mellett temették el harmadnap. Halálát fiatal 
özvegye és egy alig egy éves árvája siratja.

Egy iskolásfiu kalandjai. Keserves sorsra 
juttatott egy tizenhat éves budapesti iskolásfiut, Kovács 
Endrét, a kalandos természete. A fiú megismerkedett 
Papos József lakatos-inassal, aki fölbiztatta, hogy hagy
ják itt Magyarországot, s álljanak be a francia idegen
légióba. Kovács az apja pénzébó'l elvett száz forintot 
s a pajtásával együtt a múlt hét elején megszökött 
Bécsbe. Az osztrák fővárosban hozzájuk szegődó'tt 
Paposnak egy bécsi barátja, a ki a lakatos-inassal 
egyetértve, este elcsalta Kovácsot egy sötét mellék
utcába, a hol az iskolásfiut a két cimbora megrohanta 
és kirabolta. Kovács revolvert rántott s többször utána 
ló'tt támadóinak, a kik azonban elmenekültek. A lövöl
dözésre figyelmes lett a rendó'r, a ki letartóztatta Ko
vácsot és bekísérte. Félnapi fogság után szabadon 
bocsátották a rendó'rségtó'l a fiút, a ki a bécsi magyar 
egyesület segítségével hazautazhatott. Apjától való fé
lelmében azonban nem mert a szülői házhoz vissza
térni, hanem elutazott Székesfejérvárra, remélve hogy 
ott majd valamiképpen segit magán. Terve azonban 
nem sikerült, a pénze is elfogyott, a mire gyalog neki
indult a világnak. Kóborlása közben újabb baleset érte: 
veszett kutya akadt éléje és megmarta. A fiú a székes- 
fejérvári kórházba került, onnan pedig fölhozták Bu
dapestre a Pasteur-intézetbe. Innen értesítették a fiú 
apját, a ki fővárosi levélhordó. A szülők, a kik már 
kétségbe voltak esve gyermekük eltűnésén, megbo
csátottak a fiúnak, Papos lakatosinas és bécsi barátja 
ellen azonban megtették és följelentést a rendőrségen.

Szerkesztői üzenetek.
Hlavathy Ferenc urnák. Budatin. Jól ismerjük az állami 

kezelésbe vett erdőknéi alkalmazott kartársak nyomorúságát s 
küzdünk is teljes erőnkből a helyzet megjavítása érdekében. 
Az hisszük egyébként, hogy a múlt évben indított mozgalom, 
ha csak az Emlékirat helyesen lesz megszerkesztve, eredményre 
fog vezetni. A mi a fáradazásunk elismerését illeti, azt — sajnos — 
kevéssé tapasztaljuk, hiszen még az Emlékirat megszerkesztését 
sem bízták ránk a vezetők, hanem inkább idegeneknek juttatják 
as azért járó szerény keresetet. Ács Géza urnák. Semse. Nem 
az volt, a kire gondolt, hanem a kubikosok vidékéről való. 
Keresztes István urnák. Kürpod. Köszönet a közleményért, 
melyet — mint láthatja — felhasználtunk. A lefolyt táncmulat
ságról nem kapunk értesítést? Fehér József urnák. Maros- 
újvár. A levelezőlap értelmében azonnal eljártunk. Sajnos, 
hogy kedvezőbb eredményt a nagy konkurrencia mellett elérni 
nem sikerült.

A kiadóhivatal postája.
Kiváncsinak. Bizon a lapunk múlt számában közölt 

adatok teljesen megfelelnek a szomorú valóságnak. Az ott ki

tüntetett újabb hátralékon kívül a lapunk pénzügyleteit kezelő 
hitelszövetkezet éppen most igyekszik behajtani azokat a ré
gebbi hátralékokat, melyekkel olyanok maradtak adósak, kik 
már lapunktól elpártoltak. Az igérö levetek és levelezőlapok 
halomszámra hevernek nálunk, az illetők azonban úgy látszik 
nem tartották becsületbevágó dolognak az Ígéret megszegését.

Hirdetések és pályázatok.
Pályázati hirdetmény!

A kisjenői főhercegi uradalomban alkalma
zást nyerhet egy az irodai teendőkben járatos 
erdészeti altiszt. Bővebb felvilágosítással szol
gál az erdőgondnokság. S z i n t y é n ,  posta hely
ben, Arad megye. i_ 3

Pályázati hirdetmény!
Újbánya szab, kir. bányaváros erdészeténél egy 

erdőőri állás töltetik be, mely a következő járandósá
gokkal van összekötve:

1. 600 (hatszáz) korona készpénzfizetés.
2. Vagy természetbeni lakás, vagy 80 korona 

lakbér.
3. 28 ürköbméter tűzifa házhoz szállítva.
4. Erdei kihágások után befolyt kárérték egy 

harmada.
5. Nyugdíjjogosultság a városnál érvényben álló 

nyugdijszabályzat szerint.
Kilátás van arra, hogy marhatartásra szükséges 

legelő és erdei kaszáló is javadalmazásához rendszere- 
sittetni fog.

Ezen egy évi próbaszolgálathoz kötött állásra 
pályázhatnak oly feddhetlen előéletű 35 évnél fiatalabb 
egyének, kik az erdőőri szakvizsgát sikerrel letették, 
épek, egészségesek, jó hallás és látással bírnak, mit 
hatósági orvosi bizonyitványnyal igazolnak, a magyar 
és tót nyelvet teljesen bírják.

Egy koronás bélyeggel ellátott, sajátkezüleg irt 
kérvények, melyekhez az orvosi bizonyítvány, kereszt- 
levél, eddigi alkalmaztatásról szólló okmányok mellék
lendők, alulirt városi golpármesterhez folyó évi már
cius hó 10-ig küldendők be. Az állás kinevezés után 
14 napon belül elfoglalandó.

Ú j b á n y a ,  1906 évi február hó 18-án.
Kotiers Emil,

polgármester.

Erdőőrök,
Szakvizsgázottak, a kik fenyő fa nevelésben, ki

használásban jártasok, a magyar nyelvet szóban és 
Írásban, a román nyelvet legalább szóban bírják s fel
tétlenül megbízhatók, állandó alkalmazást nyernek.

Sajátkezüleg írott ajánlatok eddigi működésűk 
kitüntetésével intézendők a

Kalotaszegi erdőipar Részvénytársaság 
Erdőhivatalához. Jósikatelep (Kolozsmegye).

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak:
Egész é v r e ........................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
»Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

PODHRADSZKY EM IL.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Március. 8. 10. szám.

Erdők ára és azok tárgyalása.
nnyi különféle ellensége alig van bár

kinek vagy bárminek széles e világo^ 
mint éppen a föld legtöbb ékességének: 

az erdőnek. Talán éppen azért, mert ellenségei 
irigylik tőle az ő szépségét.

Agyarkodnak ellene a természet elemei, az 
időjárás viszontagságai, a különféle rovarok és 
hernyók százféle bajai, de mégis az, a ki leg
több kárt, legtöbb pusztítást okoz benne az 
ember. Az az ember, aki az erdőnek legnagyobb 
hasznát látja, tehát akinek legjobban kellene azt 
a viszontagságok és csapások különféle fajtái 
ellen megvédenie. Igaz, hogy van az emberek 
közt olyan is, aki védi az erdőt s aki ezért ép
pen oly büszkén viselheti az «erdőőr» vagy 
«erdővéd > elnevezést, mint a szent korona őri- 
zője a koronaőri méltóságot.

Valóban csodálatos dolog, hogy az erdőt, 
mely az emberek összességének annyi sok min
denféle hasznot hajt, azokon kívül, akik ezt hi
vatásszerűen teszik, alig akad védelmezője, sőt 
még maga a törvény sem részesíti azt olyan 
védelemben, mint amilyenben kellene s szinte 
nevetségszámba mehetnének azok a büntetések, 
amelyeket az erdők szándékos megkárosítóira 
szab.

Szomorú jelenség, de tagadgatatlanul igaz, 
hogy hazánk népében még nem fejlődött ki, a 
népben a természet szépségeinek az a szeretete, 
amelyet más kultur állam népeinél méltán cso
dálhatunk és a melyet tőlük irigyelhetünk is.

A magasabb műveltségű külföldön a fát 
mindenki közkincsnek tekinti s kötelességének 
ismeri azt minden ellenségével szemben megvé
delmezni. Nálunk bizon alig jut eszébe bárkinek 
is az éretlen suhanczot megfenyegetni, mikor egy- 
egy fiatal fácskát, mely pedig több évi munka 
és ápolás gyümölcse, pajkosságában körülfarag, 
vagy mikor annak koronáját letöri. Olyanok, 
kik az utjukba eső fákról levennék a hernyó
fészket, alig akadnak, pedig ezt gyakran minden 
fáradság nélkül megtehetnék. De hát minek is 
tegyék — gondolják magokban — hiszen az a 
fa nem az övék, hanem a másé, ha pedig az a 
közutak széleit szegélyezi, akkor még a másé 
sem, hanem utlajdonképen senkié. O te szegény 
fácska! Éppen azért kell néked senkiének lenned, 
mert mindenkié vagy!

Vájjon hány olyan szülő van, aki midőn 
gyermekét sétára visszi ki magával a szabad 
természetbe, arra törekednék, hogy azt ennek 
szépségeire figyelmeztesse? Hány van aki a fa 
százféle hasznát megmagyarázva, annak szerete- 
tét a gyermek zsenge, fogékony szivébe bele
csepegtesse? Valjuk meg az igazat, hogy bizon 
kevés az ilyen szülő, de annál több akad olyan, 
aki szónélkül elnézi, miként rabolja ki gyermeke
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a kis madárkák fészkeit, sőt ha azt a gyermek 
el nem éri, ő maga szedi ki abból a keservesen 
csicsegő kis madárfiókát s czérnát kötve gyenge 
lábacskájára, oda adja a gyermeknek játékszerül, 
mit sem törődve azzal, hogy ez által elpusztított 
egy hasznos életet, de millió káros teremtmény
nek megmentette az életét.

Ezt megteszi, vagy szónélkül elnézi a gyenge 
elméjű szülő addig, mig a kis gyermek tisztán 
csak az ő nevelése alatt áll talán azt gondolva, 
hogy majd ha iskolába kerül a gyermek, akkor 
majd leszoktatja az ilyen rossz szokásról a ta
nító s egyúttal rátanitja hasznosabb cselekede
tekre. Ez pedig nagy tévedés.

Nálunk az iskola mai rendszere mellett min
den egyébre jó, csak arra nem, hogy a gyer
meket az életnek nevelje. Az iskola nem nyújt 
gyakorlati, hanem csak elméleti oktatást s zárt 
négy fal közt bármi egyébnek is neveli a gyer
meket, csak életnek nem.

Pedig ha első sorban a szülő, azután a ta
nító minden igyekezetével azon lenne, hogy a 
gyermekkel a nagy természetet és annak fensé
ges alkotásait megkedveltesse, ezzel nagyobb 
szolgálatot tenne szép erdeinknek, mint a vajmi 
keveset érő erdőtörvényünk.

A természet és szépségeinek szeretete úgy 
hozná magával, hogy a nép azokat, kik annak 
vagy azoknak védelmezőit, tiszteletében és sze- 
retetében részesítse, ezekben kellene tehát része
sülnie az erdész embereknek is. Hiszen midőn

Rezső trónörökös görgényi vadászata 
1882. évi szeptember hó 22-től.

(Az Erdészeti Lapok után.)

^^^^örgényben a vadászatot jóval megeló'zó'leg, nagy 
szorgalommal folytak az eló'készüietek és be- 
rendezések, maga az országos főerdó'mester 

is lenn volt a tartandó vadászatok érdebében, mozgás 
vala látható minden irányban, a szolgaszemélyzet és 
azokkal együtt két szakács és egy czukrász idejében 
megérkeztek, ezt követte nyomban a kástély berende
zése, a 18 emeleti szobából négy szoba fentartatott a 
trónörökös pár részére, a többi 15 szoba Ó Fensége 
utasítása szerint kísérete és a vendégek számára lett 
berendezve, a szolga személyzet földszinten volt el-

ő is a gondjaira bízott erdőt neveli, ápolja és 
védi, nem csak magántulajdonnal teszi ezt, ha
nem közkincset óv.

Mert az erdő fája nem egygyé, nem kettőé, 
hanem mindnyájunk közös kincse.

A közös kincset pedig egyaránt kellene vé
denünk valamennyiünknek s igy tulajdonképen 
minden egyes embernek született erdőőrnek kel
lene lennie s ezt a hivatását alkalomadtán telje
sítenie is. De vájjon érezzük-e valamennyien ezt 
a hivatásunkat.

Kinek jut vájjon eszébe kihajtani a fiata
losba tévedt marhát, ha az nem az övé és há
nyán akadnak olyanok, kik midőn füstöt [látnak 
felszállani az erdők sűrűjéből, fáradságot venné
nek maguknak utána nézni, hogy vájjon fenye
geti ott a tűz elpusztulással * az egész erdőt? 
Bizon ilyenek vajmi kevesen akadnak, pedig 
sokszor csekély utánjárással, alig érezhető fárad
sággal nagy károknak és pusztulásoknak lehet
nének elháritói.

Minek is tennék? Hiszen arra való az er
dőőr, akinek gondjaira az erdő bízva van, aki
nek kötelessége annak a megvédése minden baj 
és kár ellen. Jöjjön az és tegye meg kötelességét.

De még ez sem elég. Akár hány eset van, 
hogy egyesek nemcsak hogy maguk nem védik az 
erdőt, hanem még annak hivatott védőjét is akadá
lyozzák szép hivatásának teljesítésében. A tilosban 
legeltetőt vagy a fatolvajt nem cselekedetének bű
nös voltára figyelmeztetik, hanem arra, hogy mene-

helyezve. Az ebédlő kiváló Coinnal és ízléssel lett a 
trónörökös Ő Fensége eló'Ieges meghagyása folytán 
ékítve: agancsokkal, antilopé és más különféle szar
vakkal, kitömött madarakkal és igen régi vadászké
pekkel, szóval az összes berendezés azt a kellemes 
és összhangzatos benyomást teszi a szemlélőre, mely 
emlékünkből kimenni nem tud és maradandó emlé
ket hagy. O Fenségeik egyik szobáját kiválóan két 
szokatlan nagyságú medvebőr ékíti, egyik koromfekete, 
másika tiszta fehér; egyikének, a feketének hossza: 
210 cm. szélessége: pedig 220 cm. utóbbinak hossza 
230 cm. szélessége pedig 250 cm. A kastély parkja a 
bekövetkezett ősz daczára, pompájából mitsem veszí
tett, lombkoszorujával és Weszter főerdész által sok 
fáradsággal és költségén telepített 250 darab bel- és 
külföldi növényekkel nagyban emeli a kastély díszét 
és hirdeti a dajkáló erdőtiszt gondozását.

A diszkertből kanyarodik egy újonnan épített 
kényelmes sétaút a Rákóczy-várra, négy nyughelylyel, 
mindegyike egy-egy uj látványos tájképpel. A sétány
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küljön, mert jön ám az erdőőri Sőt hogy a mene
külést megkönnyítsék, ennek eleibe mennek és 
szóval tartják addig, mig a bűnös egérutat ta
lál és elmenekül.

(Folytatás következik.)

A csapóvasak használatáról.
— Irta: Lakatos Károly. —

(Folytatás.)

'elszerelésünk a felállításra szánt vasakon kivül 
a következő: hosszú éles kés, kis ásó és eset
leg egy lóganéjjal telitett zsák, valamint jókora 

rongyot, vagy valami rossz, használhatatlan zsákot is 
magunkkal viszünk. A helyszínére érve, a rongyos 
zsákot magunk elé terítjük s arra rátérdepelünk. Kö
vetkezik a vas felállítása, mely a következőképen tör
ténik. A vasat leteszszük a földre, arra a helyre, hol fel
állítani akarjuk; azután a késsel — ennek hiányában 
faággal — körülkanyaritjuk a vasat; ha ez megtörtént, 
a vasat félretéve, annak a körülkanyaritással megjelölt 
térfogatából a velünk hozott kis ásóval a földet ügye
sen kivájjuk, úgyis ágyást készítünk a vasnak — 
szigorú pontossággal a megjelölt körvonalakhoz ké
pest — és a felvett földet egy erre a czélra magunk
kal hozott — (jól szagtalanított) külön rongy darabra 
halmozzuk. Ha a sas a mélyedésbe jól beleillik; úgy 
hogy körülbelül két ujjnyira a föld felülete alatt fek
szik és a rugó számára is a földet jól kivájtuk, vala
mint a lakat számára is a fekhelyet jól elkészítettük, 
úgy, hogy az szabadon álljon, akkor a támadt üreget 
lóganéjjal jól betömjük, természetesen az u. n. pipának 
és kengyelcsavarnak megfelelő mélyedést hagyva, mely

a csalfalatot tartja. A felállításnak ez a módja a hiva
tásos vadászok általánosan ismert u. n. hattyu-nyak 
vagy berlini vastörre vonatkoznék főleg, de közönsé
ges tányérvasat is lehet hasonló módon felállítani, csak 
megjegyzendő, hogy a vas ama része alá, a hol a rugó 
a kanyar-vasakat aláfogja, egy követ kell helyezni, 
hogy a toll rugékonysága fokoztassék. — Ha kényte
lenek vagyunk a tányér-vasakat homokos területen el
helyezni, úgy a vasaknak nem szükséges mélyedést 
vájni, vagyis ágyást készíteni, mert elegendő ha a va
sat homokra fektetve, riszálás által egy kissé lemélyit- 
jük s homokkal befedjük. — Télen a fagyok alkalmá
val, a kanyarvasak alá száraz mohát, fenyő-levelet, 
száraz törmeléket vagy hangyaboly-törmeléket kell he
lyezni, hogy esetleg azok a talajhoz ne fagyjanak. 
Majd földdel fedjük be a kivetett vasat, mihez az 
ágyásból kikerült földet kell használni s ügyelni arra, 
hogy a vas helye a környezettől eltérést ne mutasson, 
mert ez a körülmény a ragadozónak azonnal feltűn
nék és azokat tartózkodásra ösztönözné; a fogó tá
nyérját szintén el kell fedni, csak a csal étket kell 
szabadon hagyni. Megjegyzendő, hogy a földet, illető
leg amivel a felállított vasat befedjük, csak valami 
forgácsdarabbal szabad felvenni. Majd aztán egy leve
les ággal simára söpörjük a helyet, félretoljuk a biz
tositó csapot vagy szöget s eltávozva, magunk után 
a nyomokat elsöpörjük, hogy igy minden gyanúst el- 
távolitsunk. Az elhelyezett vasak azután addig marad
nak felállított helyzetükben, mig azokal fogni akarunk ; 
a mi pedig a csalfalatokat illeti, az u. n. hattyunyakra 
két falatot helyezünk, még pedig egyet a pipa előtti 
helyre, egy másikat pedig két ujjnyira a kengyel-csa
var elé. A tányérvasnál egy csalfalatot a vas elébe és 
kettőt a vas mögé. Elmellőzhetetlen, hogy a csalfalatok 
a felsorolt helyekre kis mélyedésekbe kerüljenek és 
részben füvei, hangyazsombékról vett porral, alommal, 
szóval mindennemű könnyű tárgyakkal, igy lótrágyá-

vonzó, nagyon is feltehető, hogy e történelmi neve
zetességű és ritka kilátással kínálkozó várhely, a trón
örökösné ő Fenségének kedvencz sétánya leend.

A görgényi vár mikor épült, nem tudni. Némelyek 
János Zsigmond korából származtatják, annyi bizonyos, 
hogy nem mutat uj korra, mert tégla az eSész épület
nem található, a vár fala de még a pincze boltozata 
is, nagy kerek patakkőből épült, s igy nem tudhatni 
ki veté meg e nevezetes vár alapját. Bethlen Gábor 
és Rákóczy György sokat ujjitottak és építettek rajta. 
Az újabb kor föléje egy kápolnát emelt, de már romba 
dőlt. A vár leomlott köveiből a jelenlegi kastély épült.

Hazánk történetében nagy szerep jutott e várnak 
de itt nem látom helyén, hogy a fejedelmek e fész
kének történelmét ecseteljem, szorítkozom csakis azon 
időszakra (1708-ra) a Rákóczy-forradalomra, a midőn 
e vár véglegesen elpusztult.

Ugyanis 1708-ban Görgény vára alá Rabutin 
vezérlete alatt 500 gyalog és 500 lovas érkezett. A 
várban volt Rákóczynak 100 palotás hajdúja és kevés

székely népe, élükön Rátonyi István híres és bátor 
vezér. Az ostrom kitört, az ágyuk iszonyú pusztítást 
vittek véghez, Rátonyi vitézül tartá magát, mig végre 
uj segítség érkezvén, Rátonyi elesett, vitézei és népe 
menekült, Rabutin bevonult és lerontatá a most rommá 
vált világhírű várt; jelenben már csak nehány ölnyi 
várfal és egy összeomlott pincze mindaz, ami a régi 
korból fennmaradt.

A Trónörököspár szeptember 20-án Triesztből 
kiindulva, egyfolytában utazva, 21-én d. u. 4 órakor 
Görgénybe érkezett. Kísérete: Lipót bajor kir. főher- 
czeg, Koburg herczeg, gróf Pálffynő, gróf Mitrovszky 
mint főudvarmesteri hetyettes, gróf Nostitz, gróf Wurm- 
brand, báró Sauerma, Dr. Lányi. Vendégei: gr. Teleky 
Samu, b. Jósika Samu, b. Kemény Kálmán, b. Borne
misza Tivadar és András, gr. Bethlen Gábor, Macs- 
kásy Ferenc és István.

A kastélyba való bevonulása alkalmával sorfala
kat képezett egyfelől a vidéki vegyes felekezetű pap
ság, másfelől a már korábban érkezett vendégek és
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val és földdel, avagy pedig homokkal gyengén fedve 
legyenek a vassal együtt.

Oly vasaknál, melyek belépés áltat csapódnak 
össze, a tányért pontosan kell elhelyezni ama helyre, 
hol a vad váltóján a fel- vagy leugrási helyet felfedez
tük ; vagy pedig az utat kövek, fadarabok, rögök stb. 
által úgy kell elzárni, hogy a ragadozó kényszerülve 
legyen a vasba ugrani. E vasaknál a tányér alá csal
étek is helyezhető', mely esetben azonban a tányért 
egészen alá kell vájni; e módot sokan igen ajánlják, 
mert az egyes ragadozók, mint a róka és macska, ha 
szaglásukkal valamit éreznek, kaparni szoktak.

Sok tapasztalt tó'rvetó' állítja, hogy a duvadak 
eló'tt fajabelijük hullája mindig valami vonzóeró'vel bir. 
Ezt fel lehet használni különösen a rókánál akképen, 
mint a következó'k szerint ajáltatik: t. i. hogy egy le
nyúzott rókahullát helyezünk el, hogy azt a róka lát
hassa és szimatolhassa ugyan, de el ne érhesse s alá 
pár tányérvasat helyezünk; a róka, a mint észreveszi 
a hullát, ama helyet, a hová ezt helyeztük, — p. o. 
fát vagy bokrot — kerülgetni fogja s könnyen a vasba 
tévedhet. Egy másik fortély Pieper módszere szerint 
arra szoktatni a duvadat, hogy az valamely magasabb 
helyre, például fatörzsre kitett csalétek, mint döglött 
macskadarabokat, nyúl- és disznóbeleket stb. felkeresse; 
ha ily helyhez sikerült hozzászoktatnunk a duvadat, 
akkor annak közeli környékén 3—4 db. tányérvasat 
helyezünk el, melynek felállításánál sem a szagtalaní
tást, sem egyéb óvatossági szabályokat nem igen kell 
figyelembevenni; a falánk duvad csak a magasba 
helyezett csalétket nézi s lába alá éppen nem ügyelve, 
vakon a tányérvasba lép.

A mi a csalétket illeti, e czélra tojást, sült macs
ka-darabokat, frss-vadbeleket, vagy nyúl- és mókus 
darabokat 4—5 czentiméter hosszúságban, vagy nyul- 
és mókus darabokat szokás használni; ez utóbbiaknak 
az az eló'nyük van, hogy a nyulak kerülik az ilyen

helyeket; a tojás hosználata azért ajánlatos, mert az 
eb és a macska nem igen fal tojást s azért nem is 
kutat utána. Pieper szerint a husdarabokat (csaífalato- 
kat) legczélszerübb uj használatlan agyagfazékba téve 
a következó'képen eló'késziteni: a fazekat, ha már a 
húsokat beletettük, lehető' friss lótrágyába helyezők el 
s addig hagyjuk Ott, mig a tartalom erős, sajátnemü 
szagot nem kap, a mi nyáron rendesen 2—3 hét, té
len ellenben 5 ő héti ősszeaszalódás után szokott 
bekövetkezni.*) 1 laazonban a csalétket sülve akarnók 
használni, úgy praktikus tőrvetők szerint, tüzelő anya
gul nyírfát kell használni.

Hogy a ragadozói ama helyhez csalhassuk, hol 
a vasakat felállítottuk, igen ajánlatos e czélra vonsza- 
lékot hssználni — küönösen akkor, ha a fogás helye 
nem esik közvetlenül a duvad váltóján. Erre a czélra 
legczélszerübb pirított macska-hullát, vagy nyulzsigert 
használni, melyet egy vékony zsinegen csillagalakban 
vonszolunk magunk után s bejárjuk vele a környéket. 
Közben-közben vért is frecscsentünk szét s egy-egy 
heringfejet, vagy egy darabka zsigeri is elhullatunk. 
Az ily nyomot szívesen veszi fel a vad s igy könnyen 
kiválasztott helyre vezethető; azonban havon sem a 
róka, sem egyéb ragadozó nem igen követi a von-

*) Ennek az arkanum triplikatumnak az elkészítésére Vé- 
ber a következő eljárást ajánlja: egy elhullott, vagy megfojtott 
macskát szőröstől-bőröstől diónagyságu darabokra vágunk s 
ezeket a darabokat egy uj cserépfazékba teszsziik, melyet egy 
disznóhólyaggal jól bekötünk, azután a fazekat 8—14 napig ló- 
ganéjba jól elássuk. Ezután 250 gr. ludhájat és 250 gr. disznó- 
hájat vadonatúj, de belül jól zománczozott vaslábasba kiolvasz
tunk. Ha a töpörtők már sárgulni kezdenek, akkor az előbb 
említett macskahus darabokból — de bőre nélkül — annyit a 
mennyit akarunk, a forró zsiradékba teszünk. A sütés alatt foly
ton keverjük az anyagot, miközben egy babszemnagyságu kám
fort egy evőkanálnyi mézet és végül egy kávéskanálnyi adag 
ebszőlőkérget poralakban hozzákeverünk. A zsiradékban később 
és máskor is lehet ilyen falatokat kisütni. A sült falatokat nj 
cserépfazekakban hűvös helyen lehet eltartani. Közlő.

hivatalnokok; többi része az udvarnak néppel volt 
telve, a sorfalak közt haladva viharos éljennel és set- 
reászkával fogadtatott.

A trónörökös és fenséges neje a kocsiból ki
szállva nyájasan üdvözölték régi ösmerőseiket, a trón
örökös bemutatta magának a korábban érkezett ven
dégeit, szólott a papsághoz és azzal felvonultak a kas
télyba.

Másnap reggel megszólalt a kürt, gyülekeztek a 
hajtok, szekerek, hátilovak és vadászok; pont 8 óra
kor kivonult a kastélyból a vadásztársaság egész se
rege ; 24 vadász és 60 hajtó. A vadászat Adorján köz
ség határán kezdődött, hol a nyomozók reggeli friss 
medvenyomokat jeleztek. A vadászok felállítását gróf 
Teleky Samu egy kincstári erdőőr., régi medvevadász, 
segítségével rendezte, a hajtők vezényletét a helybeli 
körjegyző teljesítette.

A mily kedélyes és kedvteljes vala a vadásztár
saság kivonulása, ép oly leverő volt az útközben ke
letkezett eső, mely kevés megszakítással, d. u. 3 óráig

szakadatlanul esett, csak a trónörökös tanúsított vidor 
kedélyt és a legnagyobb zápor közepette a legkedélye
sebben társalgóit.

Az első és második hajtás — melyhez sok re
mény fűződött — sikertelen volt, mert a medvének 
még csak nyomát sem látták. A harmadik, és az nap 
az utolsó hajtás is megkisértetett, de az is eredmény
telenül. Öt óra után a trónörökös még mindig vidor 
kedélylyel, de a kiséret lehangoltan a kastélyba érke
zett, azonnal ebédhez ültek.

Másnap 23-án a tegnapi hajtásokkal szomszédos, 
de már a Marosba lejtő, báró Kemény Kálmán tulaj
donához tartozó erdők valának vadászatul kitűzve. A 
vadásztársaság 20 hegyi hátaslovon a Oörgény és Ma
ros közti vizválasztékra felérkezve, az ott gyülekezett 
nyomozók és hajtok által azon örvendetes hirrel lepe- 
tett meg, hogy három friss medvenyom észlelhető ; 
az azonnal megszemlélt nyomok egy fő és két kisebb 
medvére vallottak. Rövid tanácskozás után az első 
hajtás azonnal megkezdődött de sajnos a nyomozott
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szaléknyomot, legalább nem oly jól, mint a hótalan 
földön, a midőn is a sült macskára a róka veszettül 
rámegy ellenben a görény a friss nyulzsigert részesíti 
előnyben.

(Folytatás következik.)

A vaddisznó viselkedése a hajtásban.
— Irta : Ajtay Sándor. —

A vaddisznónak érzékszervei közül tudvalevőleg 
a szaglása és hallása van legjobban kifejlődve. így a 
hajtásban rendesen az első neszre megindul s a leg
több esetben egy felvett, határozott irányban iparkodik 
menekülni. A felvett irányt annyira szereti betartani, 
hogy attól igen ritkán lehet eltéríteni, -  vagy pláne 
visszatéríteni.

Ezt a tulajdonságát ismerve, sok vaddisznóvadász 
abban a tudatban, illetőleg hitben van, hogy ha a fe
kete csuhás, mint rendkívül éber állat, nem jelentke
zik mindjárt a hajtás elején, úgy nincs is hajtásban-

Ez a legtöbbször úgy is van. De igen gyakran 
éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. Különösen akkor, 
ha rossz széllel folyik a hajtás. Ilyenkor a disznó szi
matot kapva a puskásoktól, elkezd spekulálni s nincs 
rá eset, hogy kilehessen nyomni. Sokszor az utolsó 
pillanatban, de visszatör a hajtők között és sem ék
telen lármával, sem lövöldözéssel nem lehet megfor
dítani.

Az is megtörténik, hogy a disznó nem kél ki 
vaczkábói s engedi a hajtót maga mellett elmenni.

így vannak aztán biztosan kinyomozott s mégis 
üres hajtások.

Egyik tavalyi vadászatunkon történt, hogy alig

kezdettem ellőállitani a puskásokat, a konda valamitől 
megriadva felkelt s a még nem tejesitett vadászvo
nalra jött. Eszeveszett lövöldözés és futás kezdődött, 
hogy az ismert váltókat elfoglalgassuk. De hiába, mert 
tüdő és láb dolgában a versenyben csak második helyre 
jutottunk.

Annak daczára, hogy a disznók kimentek, a haj
tást nem fújtam le, hanem a puskásokat elállitva, vé
gighajtattam. Magam a hajtőkhöz mentem s a felső 
szárnyon, egy cserkészuton, velük együtt jöttem.

Mikor majdnem a puskások vonalához értünk, a 
cserkész úttól befelé 40—50 lépésre, a hajtok előtt, 

.szálerdőben, majdnem nyílt helyen egy fekete tuskó- 
forma valamit pillantottam meg. Bemenve minden óva
tosság nélkül, 25—30 lépésről egy nagy kant ismertem 
fel a vélt tuskóban, a mint mozdulatlanul hasal a vacz- 
kában. Úgy lőttem ki a vaczokból a hajtők és puská
sok szemeláttára.

Hát ez a vén betyár látta és végignézte a pus
kások felállítását; látta és hallotta, hogy a hajtás kez
dete előtt felriadt falka sortüz alatt hogy rohant el 
közvetlen mellette; hallotta a közeledő hajtők éktelen 
lármáját és mégis fekve maradt, fejével a felállított 
puskások felé fordulva.

Az idén egyik hajtásban rosszul fordult a szél. 
Négy darab disznó a puskavonalon nem messze volt 
megfeküdve. Bevárták a lármázó és fákat ütögető haj
tókát közeibe s akkor egyik felállott! Az egyik erdőőr 
meglátva, mögéje csoportosította a hajtókát s még több 
fegyveres erdőőrt. Mikor már eléggé körülvoltak ke
rítve hátulról, egy riasztó lövést tett reájuk, mire a 
lábon álló disznó is lefeküdt a többi mellé. Még 4—5 
riasztó lövést tettek az erdőőrök annélkül, hogy indu
lásra bírhatták volna őket. így várták be az ordító haj
tókát és lövöldöző erdőőröket 10 lépésre, s ekkor tör
tek közöttük vissza.

medvék közül egy sem találtatott. A második hajtás 
az idegen határon alkalmazott adorjáni hajtők tájéko
zatlansága miatt, egészen meghiúsult. Rövid pihenés 
és villás reggeli után a harmadik hajtás kezdődött, a 
hajtás jó ideig tartott, a hajtők élénkebb hajszája és a 
rigók hirtelen felrepülése jelezni látszott a medve ott
létét ; a vadászvonal izgatottsággal várta a vad meg
jelenését, ki is rontott a sűrűből, de sajnos az egyik 
vadász a vendégek közül, Macskásy István, megsokalva 
a várakozást, elhagyta állását, átment a szomszédjához, 
megelőzve azon perczet, amidőn a nyomozott főmedve 
állása kellő közepén elmenekült. A két együtt álló va
dász látta a medvét, de mielőtt idejük lett volna fegy
verüket használni, eltűnt a sűrűségben.

A negyedik, hasonlóan sikertelen hajtás után a 
társaság 7 órakor Görgénybe érkezett.

Megemlítendő még, hogy a tegnapi vadászat 
környékén 3 sas keringvén, trónörökös Ő Fensége 
azonnal elrendele, hogy másnapra lesről és csalétkek
ről gondoskodva legyen. E magas rendeletnek hódolva,

a les saját vadászszemélyzete által felállittatott és egy 
ló leszuratott.

24-én vasárnap, a kastély kápolnájában tartott rö
vid isteni tisztelet után, melyen trónörökösi pár ven
dégeivel részt vett, d. e. 10 órakor a vadásztársaság b. 
Sauerma kivételével szalonkavadászatra ment. A sza
lonka vadászat sikeresnek mondható, mennyiben a 
szalonkaidény még csak keletkezésében már is 30 db. 
felszállott és 0 db. elejtetett; elesett még ezenkívül 
3 nyúl is. A trónörökös Ő Fensége 3 szalonkát és 1 
nyulat lőtt. A sas vadászat eredménytelen volt.

Másnap 25-én a kellően kipuhatolt és kinyomo
zott kásvai határban szál! ki a vadásztársaság; sok re
ménység fűződött e vidékhez és nem is ok nélkül, 
mert már az első hajtásban gr. Teleky Samura egy 
felette nagy medve bukkant ki, a korlátolt lőtér miatt 
csak egyszer lőhetett, de el is hibázta, a vadászkedv 
fokozódott, a trónörökös higgadtan vette a kapóra 
jött lövés sikertelenségét.

A második hajtás eredménydüsabbnak mondható.
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Vadászszerencse. Január végén szép ered
ménynyel vadászott egy kis vadásztársaság Saxlehner 
Andor vérteshegységi vadászterületén. A rövid téli 
napi hajtóvadászaton esett 4 drb. vadsertés s a mi ki
emelendő: Róth Loránd földmivelési osztálytanácsos 
maga 5 drbot ejtett el a fekete csukásokból. Ez 
mindenesetre ritka szerencse, de viszont Róthnak va
dászügyességét dicséri ama ,felemlítendő körülmény 
hogy az öt vaddisznót öt golyólövéssel terítette el. 
Néhány napra rá hasonló szerencsével cserkészett Roth 
Loránd neje is Tolnamegyében, zsákmányul ejtvén 
egy hatalmas agyarast és három drb. szarvastehenet 
egy rövid másfél órai cserkészet után. Minden vadász- 
rigység nélkül sok hasonló szerencsét kívánunk a 
derék vadászoknak.

/. B.

A gyümölcsfák ápolása télen.
Most midőn minden gazdálkodónak elég ideje 

van, érdemes a gyümölcsfák törzseinek tisztítására, a 
fák trágyázására és koronáinak kimetszésére is gon
dolni. Hogy szép, jó, egészséges és termékeny gyü
mölcsfákkal bírjunk, szükséges, hogy minden év őszén 
ezek körül nagyobb körben a talaj megásva legyen 
hogy a gyökérzethez levegő, nedvesség és tápanyag 
könnyebben hatolhasson.

Ily téli időben végzendő a fák koronáinak ki
metszése, kitisztítása. A korona belsejéből minden, 
továbbá az egymást keresztező és az egymást dörzsölő 
ágak mind eltávolitandók ugyannyira, hogy a korona 
belsejébe világosság és levegő akadálytalanul behatol 
hasson; mert azon gyümölcsök, melyek a korona bel-

Ugyanis a jól vezetett hajtásnak mindjárt kezdetén egy 
medve kisompolygott a legszélén álló Pausingerre, ki 
azt visszariasztván, a szomszédos gr. Teleky Samura 
bukkant, általa hasonlóan a vadászvonal zömére terel- 
tetvén, végre Ligót bajor főherczegre ment, kinek si
keres lövése, ha nem is halálos, de erős sebet ejtett a 
medvén, utána lőtt még báró Sauerma kétszer, de 
eredménytelenül. A lövések után csaknem egyidejűleg 
ott termett a trónörökös, nagy izgatottságába követte 
a vérnyomokat és hosszasan üldözte, mig csak meg 
nem győződött ugrásaiból, hogy még nagy előhala- 
dásra képes. A pihenő és villásreggeli alatt melyhez 
a trónörökös későbben csatlakozott, kitört a jó vadász
kedély, a trónörökös a siker felett megelégedését tel
jes mérvben nyilvánította, arczárói öröm sugárzott, és 
a hajtóknak pótnapszámot rendelt. Villásreggeli után 
még két hajtás volt, de már siker nélkül.

(Folytatása következik).

sejében nőnek, sohasem lesznek ízletesek, nem fejlőd
nek szépen ki és a korona külsőbb részeiben levő 
gyümölcsöktől sok tápanyagot vonnak el.

A koronának kimetszése (kitisztítása) fiatalabb 
fáknál minden második, idősebb fáknál azonban min
den negyedik évben kellene történnie.

A korona kimetszése után a törzs és vastagabb 
ágak mohától és a régi felpattogott holt héjtői, héj- 
kaparó-vas és acélsodrony-kefével vagy más kemény 
ércnemü eszközzel megtisztitandók.

Hogy ha fák törzsei a ősz folyamán nem lettek 
volna mésztejjel bemázolva, akkor ezen munka most 
is végezhető, és pedig: frissen oltott mész és marha- 
trágyalével annyira hígítandó fel, hogy ez egy nagyobb 
ecsettel mázolható legyen. Ezen bemázolás a fákra 
igen jó hatással van; a nyulakat a törzsek megrágá- 
sától távol tartja, a kártékony rovaroknak a törzsöm' 
tartózkodását meggátolja, elpusztítja a kártékony rova
rok álcáit, a fák sima hajat kapnak ezáltal s a kora 
tavaszi kihajtást is visszartja, mivel késői fagyoknál 
előnyösebb a későbbi ki hajtás.

Ezek megtörténte után a törzs körüli meglazított 
talajra terítsünk bármily tárgyát, legjobb azonban e 
célra a régi érett trágya szarvasmarháktól.

Az igy ápolt fák a tulajdonos örömére mindig 
termékeny, egészséges és ellentálló állapotban maradnak.

Hogyan kell hegyet mászni.
Tgy görög orvos már Krisztus utáni 7 évszáza

dában a következő gyakorlati tanácsokat adja arra 
nézve, hogyan kell hegyet mászni.

Utazás közben nagy könnyűséggel jár az ember, 
ha megelőzőleg megkente magát. Azonkívül, annélkül 
kell előrehaladni, hogy túlságosan siessünk és túlhajt
suk magunkat. Sőt mi több, nyáron a test körül 6—7 
ujjnyi széles és legalább öt előkar hosszú előtapadó 
szövetből készült pólyát alkalmazzunk, olyan formán, 
hogy az befödje a test vékonyát addig, a hol már az 
árnyék érzékenyebb kezd lenni. A bot nagyo n kényei 
mes útközben, mert előre tartva, emelkedésnél támo
gatja az előre hajló testet, mint ahogy minden tárgy- 
egy hosszú rúd segítségével vihető, mialatt a mászás
nál támaszkodhatunk rá, a magasbajutást megkönnyíti; 
az az ember, ki három postra támaszkodik, tényleg 
ritkábban csúszik le, mint az, ki egyedül a két lábában 
bizalkodik.

A hómezőn való gyaloglásnál a hó okozta szem
baj ellen (hóvakság) a fekete szin alkalmazását és 
szarkaepéből való kenőcsöt ajánl; a hideg és szél ellen 
pedig üveg-pápaszemet.

A jégrégióban való járásnál szegestalpu czipő 
használatára utal az elcsúszás ellen ; kövecses, vagy 
mocsaras területen a faczipőt ajánlja, hosszabb hasz
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nálatánál kisebzés ellen csepüvel kibélelve. Sziklák 
megmászásánál, mint a törököknél szokás, a czipó're 
rákapcsolgató vastalpak alkalmazását dicséri.

Rövidebb gyalogolásnál, például száraz utakon, 
jobbnak tartja a szandált, mely a melyet, hogy a lábat 
szárzon tartja, menés közben fel is melegíti.

Ez a több, mint ezer év előtti turista tanácsok 
többé-kevésbbé még ma is felvannak véve a turista 
regulák sorába.

A japán éhínség. A japán-orosz háború befeje
zése után az egész világ figyelme csak Oroszország 
felé irányul, e mellett azonban nemcsak megfeledkez
tek a japánok szörnyű nyomoráról. Az álapotok olya
nok, aminó'ket Japánország már legalább hatvan éve 
nem látott. Főleg az északi tartományokban nagy a 
nyomorúság. Ezek az államok úgynevezett éléstársai 
az országnak és mert ott nem termett úgyszólván 
semmi, azért szenved az egész ország. Mijagi állam
ban például oly kevés az élelmiszer, hogy a lakosság 
a szó teljes értelmében csaknem éhen hal. Hihetetle
nek a hírek e szegény, sokat szenvedett országokból, 
ahol a lakosság nagy része gyümölcscsel és gyökerek
kel táplálkozik, és az állam még az erdei gyümölcs 
élvezetét is megengedi, csakhogy az éhséget csillapítsa. 
Az iskolák zárva vannak, hogy a gyermekek is segít
hessenek az élelmiszer keresésében. Az állam nyilvános 
épületeket emeltet, hogy a népet foglalkoztassa és ke
resetén rizst vásárolhasson. Az a szomorú, hogy ta- 
vaszszal a helyzet csak rosszabbá válik. Tokióban eló're 
sejtették a háború eredményének e szomorú részét, 
és ez az egyetlen magyarázata annak, hogy elfogadták 
a békefeltételeket. Az éhínség sokkal nagyobb csapás, 
mint amilyen valaha Oroszország részéről Japánorszá
got érhette volna.

Eküdtszéki tárgyalás. Lapunk szerkesztőjét 
a nagyszebeni kir. törvényszék a f. hó 5—20-ig tartó 
eszküdtszéki tárgyalásokra beidézte, mely honpolgári 
köteleségének teljesítése akádályozza őt lapunk sze
mélyes vezetésében. A mostani és jövő számunk 
esetleges hiányaiért legyen ennélfogva elnéző a szives 
olvasó.

Igazunk volt akkor, midőn azt állítottuk, hogy 
Stainer Gyula ur körmendi magyar magpergető 
gyára a legkitűnőbb minőségű erdei magvakat szállítja. 
Igazolja állításunkat a múlt évben hozzánk erre vonat
kozólag beküldött számos elismerő nyilatkozat, de be
bizonyította azt a saját tapasztalatunk is. Ilyen tapasz
talatok után nem mulaszthatjuk el Stainer Gyula ur 
körmendi magpergetőjét és készítményeit most, a ta
vaszi vetés küszöbén a legmelegebben ajánlani és la
punk tisztelt olvasóinak figyelmét a hátlapon lévő 
hirdetményre felhívni.

Erdőőrök fizetésemelése. A Borsódvármegye 
területén levő járási erdőőrök illetményeit a földmive- 
lésügyi miniszter 1905. évi január 1-től visszamenőleg 
felemelte.

Halálos szerencsétlenség. Cernyán a minap 
halálos szerencsétlenség érte Scheffer János uradalmi 
erdőőrt. Töltött puskájának agyával akarta kituszkolni 
szobájából a kutyáját. A puska a rázkódástól elsült 
s a golyó a erdőőr torkába fúródott. A szerencsétlen 
ember rövid idő alatt meghalt.

Elpusztult amerikai város. Newyorkból táv
iratozzék, hogy a Mississipi mentén borzasztó szélvi
har dühöngött, amely Meridián várost néhány perc 
alatt teljesen elpusztította. A város lakosságát irtóza
tos pánik fogta el, mert a forgószél tönkretette a vil
lamos-telepet is és a városban te’jes sötétség volt. Az 
összeomlott házak romjai közül eddig százhuszonöt 
holtestet ásták ki. A sebesültek száma ezrekre rúg.

Méregkeverő asszony. Péterrév községben, 
ahol nem rég tartóztattak le négy férjgyilkos asszonyt 
most újabb férjgyilkosság történt. Árva István nap
számost megmérgezte fiatal felesége, aki még csak 
négy hónapja asszony. Meg akart szabadulni az urától 
és mérget kevert a levesébe. Árva, amikor a levest 
megette, hirtelen rosszul lett, majd rövid szenvedés 
után meghalt. A gyanú azonnal feleségére irányult, 
akit a csendőrök letartartóztattak és bekísérték az új
vidéki törvényszék fogházába.

Megkövesedett ember. Az überlingeni kórház
ban, Badene tó mellett a minap meghalt egy Brend 
nevű ember, aki rendkívüli ritka betegségben szenve
dett, amelyet az orvosok myositis ossificzanus-nak 
neveztek s a test izomrészeinek lassú, de feltartóztat
hatatlan megkövesedésében nyilvánul. Brend, aki 56 
évet élt, egy gazdag badeni földbirtokos fia volt. Ti
zenöt éves korában kapta meg a borzasztó betegséget. 
Mindenekelőtt lába kövesedett meg, azután a betegség 
lassan terjedt s végre elérte mellét is. Néhány évvel 
ezelőtt a beteg még Írni és olvasni is tudott, mert a 
kezét használhatta, de utóbb két karja is megkövese
dett. Ami a legkülönösebb, Brend maga még az utolsó 
időben is sokat tréfálkodott betegségén. A környéken, 
mindenütt csak az überlingeni megkövesedett ember
nek ismerték. Nemrég meglátogatta a badeni nagy- 
herczegné s néhány nappal később egy ismert orvost 
küldött hozzá. De az emberi tudomány tehetetlennek 
bizonyult. Amikor a beteg agyvelejére is átment a 
rettenetes betegség, Brendet, aki 41 évig volt beteg, a 
halál megváltotta szenvedésétől.

A dobresti gyilkosság. A dobresti erdőben a 
minap meggyilkolva találták Trip Juon dobresti gaz
dát. A csendőrség most kinyomozta, hogy Trip Juont 
tulajdon gyermeke, Trip Vaszali, ennek felesége Luda 
Ilona és sógornője Duma Rebeka ölték meg. A gyil
kosságot a legnagyobb vadsággal és titokzatossággal 
hajtották végre. Otthon megfojtották Trip Juont, azután
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éjjel zsába varrva, ki vitték a halottat az erdőbe és 
egy fára felakasztották, hogy minden gyanút eloszlat
hassanak. A csendó'rség a vizsgálatot a legnagyobb 
titokban folytatja, mert valószínű, hogy a gyilkosság
nak czinkosai is vannak. Valószínű azért ölték meg 
az öreget, hozzájussanak összekuporgatott vagyonkájá
hoz. A gyilkosokat a csendó'rség beszállította a nagy
váradi ügyészség fogházába. '

Halálos verekedés. Kaposvárról táviratozzák: 
A múlt éjjel Krumpach Ferenc itteni korcsmájában 
összeverekedett több legény Varga József nyomdász, 
továbbá Szabó István, Czene János, Árvái Ferencz 
kó'mivesek. A verekedőket kiszorították az utczara, a 
hol beleavatkozott a verekedésbe Bunevacz Imre nap
számos is, a ki aztán mind a négyet összeszurkálta. 
A sebesültek közül Varga meghalt, a többit kórházba 
vitték. Bunevacz két héttel ezelőtt szabadult ki a bör
tönből, a hol súlyos testi sértés miatt ült.

Gyilkosság az erdőben. Teleki Huba gróf 
erdőségében, mint lapunkat értesítik, gyilkosság tör
tént. Ulinesz Mihály erdó'véd egy faorzót lopáson ért, 
amire megakarta zálogolni. Az elszánt fatolvaj erre 
két lövéssel leteritette az erdó'őrt. A gyilkos fatolvajt 
letartóztatták.

Rablás az országúton. Bencze Lajos batizi 
földbirtokost egy czigány megtámadta, késsel össze
szurkálta és pénzét el akarta rabolni. Benczének sike
rült legyőznie támadóját, aki elmenekült.

Betörő czigányok. Győr-Szigetvár községben, 
az éjjel betörők jártak. Kovács András bíró házából 
elvitték a községi pénztárt és a mezőn kifosztották. 
Ugyanakkor még öt helyen betörtek, kifosztottak két 
kereskedőt és a községi korcsmát. A bőnyi csendőőrs 
a betörőket, a kik győrszigetvári és győri czigányok, 
kinyomozta és elfogta.
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Szerkesztői üzenetek.
Szilágyi Antal urnák. Dubrava. A tehén véres vizel- 

lete eredhet a takarmány közé keveredett mérges növényektől, 
de belső baj is okozhatja. Az első esetben az ok elmúlásával 
a baj is megszűnik, az utóbbiban azonban csak ügyes á'lator
vos segíthet s ezért legcélszerűbb mindjárt ilyenhez fordulnia. 
A ilyen baj csekély költségei elhárítható. Bojsza Imre urnák. 
Buják. Nemcsak József az Évkönyv I. ékfolyamában lévő név
jegyzék szerint kettő is van, egyik Bélabányán, Hont megyében, 
másik pedig Dobrocson (u. p. Feketebalog.) Zolyommegyében. 
A küldött összeget vettük. Hermán Ferenc urnák. Rakovpo- 
tak. A kérdezett kartárs ur lakása Sáska, utolsó postájá Tapolca, 
Zalamegyében. Erdős Ignác urnák. Körösmező. A szívélyes 
üdvözlést ugyanolyannal viszonzom!

A kiadóhivatal postája.
Pintyili György urnák. Sarkaica. A két legutóbbi szá

mot uj címére postára tettük. Varguca Jovan urnák. Crkve- 
nibok. Az első megrendelést nem kaptuk meg, de a másodikra 
a lapot azonnal megindítottuk. Melczer Róbert urnák. Ökör
mező. A nyilván eltévedt 8-ik számot még egyszer megküldtük. 
Özv. R. L. Köszönet a címváltozás bejelentéséért. Magas 
Dániel urnák. Verespatak. A 2 koronát javára irtuk. Csiki 
György urnák. Hosszufalu. A. mi nyilvántartásunk ugyan a mi 
állításunkat igazolja, de az Önében nem akarván ké.elkedni, 
azt elfogadtuk. Suba Farkas urnák. Aklos. A 4 koronát nyug
tázzuk. A többire nézve lapunk valamely legközelebbi számá
ban körülményesen rátérünk.

Hirdetések és pályázatok.

11.309. szám. 
jan. 1905.

Pályázati hirdetmény!
Versecz thjf. városánál üresedésben lévő és ki

nevezés utján betöltendő
főerdőőri állásra

ezennel pályázatot hirdetek és felhívom mindazon tör
vényes minősítéssel biró egyéneket a kik ezen 600 
kor. évi bér, szabad lakás, két tehén és három sertés 
legeltetésével, a szükséges tűzifa járandósággal, vala
mint egy katasztrális hold rét haszonélvezetével egy
bekötött állására pályázni óhajtanak, hogy ez iránti 
kellően felszerelt kérvényeiket, nyelvismereteit ki
tüntetése mellett hozzám folyó évi márczius hó 
végéig nyújtsák be.

Megjegyzem, hogy a főerdőőri lakás az erdőben, 
Versecz városától mintegy 7 kim. távolságban fekszik 
és hogy 24—36 év körüli nős pályázók kérelmét első 
sorban fogom tekintetbe venni.

Azon pályázók, kik a magyar és német nyelven 
kívül még a szerb és a román nyelvet.is bírják, előny
ben részesülnek.

A kinevezendő . köteles állását legkésőbb folyó 
évi április hó 15-én elfoglalni.

Verseczen, 1906 évi február hó 19.
Dr. Rezuha István,

polgármester.

Pályázati hirdetmény!
A kisjenői főhercegi uradalomban alkalma

zást nyerhet egy az irodai teendőkben járatos 
erdészeti altiszt. Bővebb felvilágosítással szol
gál az erdőgondnokság. S z i n t y é n ,  postahely
ben, Arad megye. 1 —3

Sárosvármegye közigazgatási erdészeti bizottságtól.
Szám 362/1906 érd. alb.

Pályázati hirdetmény!
Il-od  osztályú já r á s i erdöörl állásra.
Székhely: Zboró.
Jav ad a lm azás: 800 korona és a megítélt erdei 

kihágásokból J/3-ad rész.
P ályázati határidő és fe ltéte lek : folyó évi már

cius hó 31-ike; erdóőri szakiskolások abban az esetben 
is, há a szakvizsga letételét nem igazolhatják, előnyben 
részesülnek; a tót nyelvnek bírása kívánatos.

Sárosvármegye közigazgatási erdészeti bizottsága.
Eperjesen, 1906 február hó 27-én.

Pechy Ignácz s. k.
alelnők.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

Előfizetési árak :
Egész évre . . . ........................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
»Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minőén csütörtökön.
— —

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. —

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Március. 15. 11. szám.

Erdő károk és azok tárgyalása.
(Folytatás és vége.)

"■grízeket ismerve és látva azt hinné az em- 
W lm i  ^er, h ° g y  kdeinket legalább az err a 

célra alkotott törvényünk és végrehajtói
nak szigorú intézkedései védik meg a károsítás
tól, vagy ha ez már éppen nem lehetséges, akkor 
legalább az erdőkárositások kipuhatolt tetteseit 
szigorú megtorlással a jövőre nézve vissza riaszt
ják bűnös érzelmeik folytatásától. Hát bizony en
nek igy is kellene lenni, de hogy nem igy van, 
annak szomorú példáját tárja elénk az erdőtör
vényünk életbe lépése óta szerzett negyedszáza
dos tapasztalat.

Az erdőkárok legutóbb lefolyt huszonöt év 
alatt nem hogy fogytak volna, hanem mindinkább 
szaporodtak, arra pedig, hogy ennek a viszás 
helyzetnek javítására irányadó munkálkodás lenne 
folyamatban, hogy az erdő törvényünk sokszo
rosan tapasztalt hiányainak pótlásán, hézagainak 
kitöltésén bárki is komolyan munkálkodnék, 
semmiféle positiv adattal nem bírunk.

Hogy az erdőkárok elbírálására és azok 
megtorlására hivatott hatóságot legnagyobb része 
(tisztelet a kivételeknek) ezekkel nem szívesen 
foglalkozik s ott, hol ez csak lehetséges, azokat 
magáról lerázni iparkodik, ezzel az olyanok, a 
kiknek ismételten alkalmuk van erdőkárok, kivált

erdei kihágások tárgyalásán részt venni, teljesen 
tisztában vannak.

Eltekintve attól, hogy az erdőkárok, kivált 
az erdei kihágások megtorlása erdőtörvényünk 
intézkedései szerint szinte a nevetségességig 
enyhe, az erdőkárositók egy része még ez alól 
is könnyen kibúvik s azután ahelyett, hogy 
okulna, természetesen csak annál jobban űzi 
üzelmeit, melyek alig fenyegethetik nagyobb ve
széllyel.

Büntető törvénykönyvünk akkép intézkedik, 
hogy ha valamely bűnös bizonyos időn belül 
javulás helyett bűnébe visszaesnék, újabb bűn
cselekménye ahányszor, annyiszor fokozott meg
torlásban részesüljön, abból a helyes szempont
ból indulván ki, hogy a megrögzött gonosztevő 
mindig nagyobb büntetést érdemel, mint a csak 
egyszer megtévedett bűnös.

Ezt a teljesen helyes intézkedést hiába ke
ressük erdőtörvényünkben s ott, hol nem erdei 
lopásról, hanem csak egyszerű kihágásokról van 
szó, a visszaesés s igy a megrögzöttség kérdését 
s ennek alapján a büntetés súlyosbítását sehol 
sem találjuk mérlegelve.

Megesik gyakran az is, hogy az erdei ki
hágást tárgyaló közigazgatási tisztviselő kifogá
solja s nem elégszik meg a kihágást bizonyító 
s hivatásából kifolyólag hivatalosan felesketett 
erdészeti tisztviselő vagy altiszt egyszerű vallo
másával s annak nem akar teljes bizonyító erőt 
tulajdonítani.
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És mindenesetre vagy tulkapós. vagy pedig 
felületesség s midőn erre különösen felhívjuk 
tisztelt olvasóink figyelmét, utalunk az 1879. 
évi XXXI. törvénycikk 129-iki szakaszára, mely 
szószerint a következőkép intézkedik.

»A előbbi szakaszban megjelölt személyek
nek (fölesketett erdőtisztek és erdőőrök) az er
dei kihágás vagy a kihágást elkövetőnek nyo
mozásában foganatosított és hatáskörébe eső 
cselekményei hatálya és hitelességére nézve a 
törvénynek és szabályoknak a rendőri közegekre 
vonatkozó intézkedései alkalmazandók,«

Tudomásunk szerint a rendőri közegnek 
valamely bűncselekményre vonatkozólag tett 
vallomása teljesen bizonyítékot nyújtó erővel 
bir, miután pedig az erre vonatkozó törvények 
és szabályoknak intézkedései a fenn idézett tör
vény szakasz értelmében az erdőtisztekre és az 
erdőőrökre is alkalmazandók, nyilvánvaló, hogy 
az erdei kihágás megállapítására a felesketett 
erdőtiszt vagy erdőőr bizonyító vallomása tel
jesen elegendő s az eljáró közigazgatási tisztvi
selőnek nem áll jogában ezen kívül még külön 
bizonyítékokat, vagy éppen tanukat követelni s 
ilyenek nemlétében a tettest bűnös cselekményé
nek következményei alól felhajtani.

De hiszen ez nem is lehet máskép, mert 
az erdészeti közeg rendszerint egymagában 
kénytelen terhes és felelősségtelejs szolgálatát 
teljesíteni s nincs abban a helyzetben, hogy az 
erdőkárositó feltalálásakor a cselekmény és a

Rezső trónörökös görgényi vadászata 
1882. évi szeptember hó 22-től.

(Az Erdészeti Lapok után.)
(Folytatás és vége.)

W^jg/tedden 26-án a hodáki határban tartott vadászat 
sikertelen volt, a mennyiben a három hajtás- 
bán medvére nem akadtak.

Szerdán 27-én, a vadászat áthelyeztetett az iszti- 
csói völgybe, hasonlóan a Hodák községi erdőbe. Az 
első' mindenkori fényes eredményű, most sikertelen 
hajtás nagyon is lehangolta a vadásztársaság kedélyét. 
A hosszú és fárasztó hajtás után tartott pihenő és vil- 
lésreggeli alatt, a hangulat fagypontra szállott, szóval 
kétségbe vonta mindenki a jövő eredményeket. Ily

tettes személyazonosságának bizonyítására bent 
az erdő mélyében még tanukat is keressen és 
tanuságtételre meghivjon, azt pedig, hogy a tu
lajdonos erdei őrzésénél akkora számú személy
zetet alkalmazzon, hogy az szolgálatát leg
alább kettesével teljesíthesse, nem lehet józan 
észszel kívánni, mert ez alkalmas lenne arra, 
hogy sok esetben a birtok jövedelmét annak 
őrzési költségei nem csak felemésztenék, hanem 
túl is haladnák.

Ebből kifolyólag tehát a tárgyalások alkal
mával szorosan kell ragaszkodnia az erdő tiszt
nek vagy erdőőrnek a törvény idézett intézke
déséhez és követelnie az annak szellemében való 
ítélkezést.

Panaszt hallottunk arra vonatkozólag is, 
hogy akadnak olyan szolgabirók, kik nem ismerve 
vagy nem kutatva a törvényt és annak szellemét, 
avagy pedig ezeknek félreismerése folytán tilos 
legeltetés elbírálásánál azért, mert a feljelentő 
erdészeti közeg a tilosban legelő jószágot nem 
vette bitangságban s nem adta azt át a községi 
elöljáróság kézére, vonakodnak az erdészeti kö
zeget megillető hajtópénzt megítélni, sőt ezzel 
az indokolással annak megítélését egyenesen 
megtagadják.

Az erdőtörvény a hajtópénzekről ;is külön 
intézkedik, még pedig 104-ik szakaszában, mely 
erre vonatkozólag a következőket mondja:

»Jogtalan legeltetés, vagy valamely állatnak 
idegen erdőbe való behajtása esetében a kárté-

csüggedező hangulattal másztuk meg a szomszédos 
hajlás meredek ormát. A hajtok egyhangú hajszáját 
csak 1 óra múltával hallhattuk, azok is kedvtelenül 
végzik nehéz munkájukat, mig végre négy dörrenés 
megszakitá a csendet, a lazult kedélyek uj reményt 
merítettek, a vadászvonalon a kíváncsiság nőttön nőtt, 
mig végre a hajtok által elcipelt medve igazolta a napi 
eredményt. Nagy volt a csoportosulás, az öröm min
denki arcán kitört, a trónörökös látható örömet tanú
sított.

Ezt kővette rögtön a szemle; a medve megvizs
gáltatott és a trónörökös Ő Fensége a két lövő báró 
Jósika Samu és gróf Mitrovszky közül, előbbinek 
ítélte oda a tulajdoni jogosultságot.

Ebéd után 9 órakor az áldozat a diszkertben 
tölgydomb ravatalra (auf die Strecke) tétetett, vadász
kutyák és pecérek körülállották, előbbiek csaholása 
utóbbiak kürtölése és fáklyafénynél, a vadásztársaság 
színe előtt lett br. Jósika Samu O Fensége által med- 
vevadászszá felavatva.
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ritésen és a pénzbüntetésen felül az állatok után 
hajtás pénz is fizetendőd

Ez a törvényszakasz tehát világosan és 
félremagyarázhatatlanul kimondja, hogy a tilos
ban talált jószág után hajtó pénz fizetendő és 
ezt semmiféle más feltételhez nem köti, nem 
tehát ahhoz sem, hogy a bíróság nevének meg
felelően a jószág »hajtása« is meg legyen, tehát 
hogy a jószág akár a községi elöljárósághoz 
behajtassák, akár pedig csak az erdőből kihajtas- 
sék. Hiszen ha a törvény csak magát a hajtást 
akarta volna a hajtópénzzel megjutalmazni, ak
kor indokoltabb lett volna a »hajcsárpénz« el
nevezést adni. A hajtópénz tehát nyilvánalóan 
nem egyéb, mint a tilalmazott legeltetés bünte
tésének fokozása.

Az ilyen bírósági túlkapások ellen tehát 
minden egyes erdészeti alkalmazottnak s minden 
egyes eset alkalmával a legerélyesebben tiltakozni 
§ a törvény szigorú betartását követelni első és 
legfőbb feladata s vétkezik nem csak önmaga, 
de hivatása ellen is az, a ki ezt figyelmen kívül 
hagyva akár megfélemlítés miatt, akár más ok
ból a törvényben biztosított jogait kellően meg 
nem védelmezi.

Mi a legnagyobb készséggel nyitunk teret 
az erdő károk tárgyalásánál előforduló szabály
ellenességek közzétételének s kétséges helyzetek
ben a legnagyobb igyekezettel derítünk világos
ságot azokba s azok, kik ezekre nekünk módot 
és alkalmat nyújtanak, hasznos szolgálatot tesz
nek hazai erdészetünknek.

A csapóvasak használatáról.
— Irta: Lakatos Károly. — 

(Folytatás.)

*Sg|jráltókon tányérvassal csak abban az esetben le- 
hét sikerrel duvadat fogni; hogyha kényszer 

|||!|||g) váltókat létesítünk. Ezek a kényszerváltók 30 
cm. széles, ő— 10 cm. mély barázdákból állanak, melyek 
lehetó'legegyenes irányban vezetnek a sűrűbe. A róka
fogásnál az ilyen barázdákat a róka természetes váltójá
nak irányában kell létesíteni s különösen azokra kell 
ügyelni, amelyek a szabad mezó're vezetnek. Nyest-fo- 
gásnál a barázdákat a sűrűségek szélén kell létesíteni, 
vagyis ott, ahol a duvad természetes váltóit használja. Oly 
helyen, a hol sok almafa-, tüskebokor és más bozót 
stb. van, ott a barázdákat sövénykeritéssel is ellátjuk, 
mert igy sikeresebb a befogás. Ugyanis a barázda 
közepe táján, annak két szélén, két 5 cm.-nyi vastag, 
1*30 cm. hosszú kéreggel ellátott karót verünk a földbe 
és innen 40 cm.-nyi távolságra mindig egyet-egyet, ha 
gyengébbet is, úgy 45° irányban. Ezeket a karókat 
azután rözsével befonjuk, úgy hogy 1 méter magas 
és 4 méter hosszú sövénykerités létesül. A másik ol
dalon megfordított módon ugyanilyen rözsekeritést lé
tesítünk, úgy hogy a barázda közepén a két kerítés 
majdnem összeér. Erre a pontra azután elhelyezzük 
a barázdában a tányérvasat, melyet homokkal, vagy 
hangyaboly maradványokkal befedünk.

Ha sok a duvad, az u. n. Véber-féle önlövó' 
készülékeket is igen eredményesen lehet a "gaz kárt- 
tévó'k pusztítására alkalmazni; természetesen azonban 
ez csak ott van helyén, a hol sem emberben, sem ér
tékes vadász ebekben nem tehetne kárt. E célra egy

Csütörtökön 28-án, a vadászszerencse fokozódni 
kezdett. Mai vadászat színhelye a kásvai határ és Pál- 
patak vidéke lévén, már az első' hajtás sikerről tanús
kodott, volt benne két farkas és egy medve a farka
sok a hajtóvonalon áttörve elmenekültek, ellenben a 
vadászat főtárgya medve. gr. Nostitz és br. Bornem
issza Tivadarra bukkant, mindkettőjük lövése sikeres
nek mondható, mert a medve elejtetett és Nostitz mint 
első lövő nyerte el a tulajdoni jogosultságot. A máso
dik hajtás sem mondható eredménytelennek mert a 
benne levő főmedve üldözve a hajtok által csakhamar 
a fővonalon termet és Macskási István felé irányult, 
kinek jól irányzott lövése erősen meg is sebzé, de nagy 
vérnyomok dacára elmenekült. A trónörökös néhány 
vadásszal azonnal üldözőbe vevén, a patakig eljutottak, 
hol a medve már fekvőhelyet keresett, de azontúl őt 
üldözni nem volt tanácsos. A harmadik és negyedik 
hajtás eredményt felmutatni nem tudott. Fűszerezve volt 
még e napi vadászat, azáltal is, hogy több őz a lővo- 
nalon áttörve élénkité a kedélyeket. Ebédután este 9

órakor Nostitz felavatása hasonló ünnepélyességgel 
történt mint a Jósikáé, azon különbséggel, hogy ma a 
szászrégeni népzenekar is közreműködött, melybe még 
a kürtök harsogása és a kutyák csaholása belevegyül
vén, az ünnepélyesség kirivóságát nagyban emelte.

Másnap 29-én az gén kellemetlen, esős, szeles 
és hideg idő dacára kiszállt a vadásztársaság reggeli 
8 órakor, a már megelőzőleg sikertelenül megkisérlett 
báró Kemény-féle hajtásokba. A zordon idő és a kor
látolt lőtér, melyek hatását csakis a sürü sarjerdőn 
átvonuló' szűk ut körvonalozta, és csak kapólövésre 
alkalmas, igen kevés réménységet nyújtott bármi ke
vés sikerre is, de a vadászat istene másként intézkedett, 
mert már az első hajtásban a trónörökös felé irányult 
egy, a már elejtett két medvénél nagyobb medve, 
állása allatt egy idejig megállapodott, többször ide-oda 
sompolygott, a trónörökös észre is vette mozdulatait, 
mig végre a hajtők üldözése folytán megindult ugyan, 
de más irányt véve, Sauerma és Macskásy Istvánnál 
feltűnvén, Sauerma fegyvere eldördül fején találva a
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oly erős fát válasz ki — mondja a Véber — a mely
nek két, a földből erősen kiálló gyökere van. Ezeket a 
gyökereket azután kéreggel ellátott és földbe vert 
karókkal 75 cm.-re felemeljük és a két gyökér közé, 
egészen közel a föld felületéhez, egy kis vas karikával 
ellátott vasszeget verünk a fa aljába, melyen egy vé
kony fekete zsineget vezetünk keresztül. A földről 
két méternyire azután fúróval egy lyukat furunk a 
fába s ebben belecsavarjuk az »önlövőkészülékeket« 
természetesen a cső nyílásával a föld felé és úgy, 
hogy a lövés, illetve a töltés éppen a két gyökér között, 
a csalfalattól 50—60 cm.-re, az áldozatba hatoljon s 
hogy ily módon a rókát vagy kóbor ebet, mely a 
csalfalat rángatásával a »lövő« ravaszát elhúzza: fejbe 
vagy gerincbe találja. Ilyen Vönlövő« készüléket igen 
jól lehet elhelyezni róka vagy borzlyukak közelében 
és minden mesterséges és természetes átjárónál, sőt 
sáncokban, árkokban stb. vidrára is sikerrel lehet hasz
nálni.

A tányérvassal való fogást illetőleg, a fentebb 
elmondottak kiegészítéséül még megjgyzem, hogy a va
sakhoz élő csalfalatot is lehet használni. Élő csalfalat
hoz tyúkokat, kacsákat és üregi nyulkat használunk- 
Ezeket legcélszerűbb dróthálókból készült s úgy kivüb 
mint belül sötét szürkészöld olajfestékkel festett ket
recbe tenni. A ketrecben a táplálék és ivóvíz számára 
két ugyancsak bemázolt edény van elhelyezve, azon
felül a ketrecnek egyik sarkán fent és az oldalára szin
tén befestett deszkadarabot teszünk, mely az eső ellen 
védelmet nyújt a ketrecbe zárt állatnak. Magától érte
tődik, miszerint a ketrecsodrony hálózatának olyan 
sűrűnek kell lenni, hogy azon a menyét be ne búj
hasson. Az ilyen ketrecet azután már a nyár folyamán 
elhelyezzük egy sürü bokorba és a bokor körül a 
már említett barázdákra megcsináljuk a tányérvasakat 
azokba beleteszszük.

A mi azt a sokat vitatott kérdést illeti, vájjon a

medvét, e pillanatban Macskásy fegyvere is szólott és 
lövése hasonlóan a medve fejét, csakhogy más oldal
ról átfúrta, a vergődő állatnak Sauerma adta a kegye
lemlövést. Az elejtett medve felett vitássá vált tulajdon- 
jogi kérdést a trónörökös Sauerma javára döntötte el. 
Volt még egy második medve is e hajtásban de a haj
tok vonalát áttörve elmenekült.

A második hajtás is felmutatott némi eredményt, 
mennyiben egy mackó gyorsfutásában Bornemissza 
András állásán lövésre került, a lövés talált, de a meg
sebzett medve morogva nyomban eltűnt, száz méter 
távolságban a sűrűben megállóit, nagyokat ordított s 
tovább menekült. Az üldözőbe vett medve véres nyo
mokat hagyott, de csakis azon ponttól kezdve, a hol 
egy ideig megállapodott.

Mint véletlen esemény megemlítendő, hogy e 
második hajtásban egy pár szarvas is tartózkodott, a 
tehén a lővonalon áthatolt, mig a szarvas egyik nyo
mozóra bukkant. Szokatlan itteni tartózkodása abban 
leli meg magyarázatát, hogy a már régtől a görgényi

kitett vasakat meg kell-e kötni vagy sem ? erre nézve 
a praktikus tőrvetők rég tisztában vannak s ha csak 
a körülmények ellenkező eljárást nem követelnek, a 
vasat nem kötik meg s hn kényszerűségből meg is 
kötik, sohasem kötik rövidre, mert a rövidre kötött 
vas rendesen veszteséggel jár,’ a duvad kivágja magát 
belőle: elrágja a megfogott lábát, farkát, {hogy mene
külhessen, de egyébként is minden lehetőt elkövet, 
hogy szorult helyzetéből szabadulhasson s, hamarább 
is csavarodik ki a rövidre kötött vasból, mintha a 
vas rúgásainak s mozdulatainak enged. Leghelyesebb 
a vasat egy másfél méter hosszú lánchoz kötni, mely
nek végéhez egy háromágú horog van erősítve. Na
gyobb vadnál ajánlatos a lánchoz egy nagyobb tuskót 
kötni, mert a tőrbe került vad, rendesen ennek tulaj
donítva szorult helyzetét, neki esik a fogaival ezt mar
cangolva, ritkán távozik a fogási helytől messzire.

Sok praktikus tőrvető s Pieper is ajánlja, hogy 
a vasat télidőben a földhöz fagyástól megóvjuk s a 
felállítás kevés bajjal járjo.n, célszerű azt a vas mére
teinek megfelelő (e célra készült) szekrénybe helyezni, 
illetőleg abban kifesziteni, a vas körüli térhelyeket ce
menttel kitöltve mely ott megkeményedik. Az igy el
helyezett vasnak az az előnye van, hogy a rugók is 
szilárd alapzatot nyernek, s az egész készségnek a 
hordozása és elhelyezése is könnyebb.

Megjegyzendő, hogy a vasat erős dróttal a szek
rényhez kell erősíteni, a lánc azonban az ily készség
nél szükségtelen. Szabálynak veendő, hogy midőn a 
kitett vasat meg akarjuk vizsgálni, sohasem szabad 
igen közel menni hozzá, hanem meg kell jelölni a 
helyet, a hol a vas fel van állítva ággal, karóval, úgy, 
hogy már nagyobb távolból is láthassuk, vájjon a vas
ban van-e vad vagy nincs, j

(Vége következik.)

rengetegekben tanyázó egy pár szarvas, a szomszédos 
hajtásában termett tölgymakk által lett elcsábítva.

A harmadik hajtás is tudott sűrűségéből egy 
szép példányt felmutatni, — ki is 'pattant a kizavart 
mackó Mitrowszkyra, de a szűk lőtér miatt és hogy 
a lövővonalban álló szomszédját ne veszélyeztesse, 
nem lőhetett.

Este 9 órákor a ma elejtett medvének ravatalra 
való tétele szintén megünnepeltett. A trónörökös és 
fenséges neje jelen volt.

E szép medveállományban gazdag és kényelmes 
vadászterület több figyelemre érdemes, Nevezetesen 
kívánatos lenne, ha a fővonalat képező szűk útba be
hajoló temérdek lom eltávolíttatnék, illetve ezzel az 
ut kiszélesbittetnék és a szokott állások lőrésekkel el- 
látardók, mert most jelen állapotban medvét ejteni 
nehéz.

E felett kívánatos lenne, hogy az adorjáni, kásvai, 
hodáki, libánfalvi és ezekkel szomszédos községi er
dőkben, az üzemterv bemutatása előtt is, a legeltetés
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Vadászati dolgok.

A vizsla és a lövés.
Számtalan szer van nálunk is alkalmazásban’ 

melyekkel a vizslának a lövéstől való félelmét, ez a 
csupán csak idegességre visszavezethető hibáját, kikü
szöbölni lehet, de mindezen eljárások közül talán egy 
sem oly drasztikus, mint az amerikaiak ilyen célból 
szokásba vett eljárása.

Az idomító ugyanis, telerakja zsebeit vaktölté
nyekkel, magához veszi az ezen hibában szenvedő 
ebet és fegyverét és beleülvén egy csónakba az ebbel 
együtt messzire beevez egy tóba vagy a tengerbe; 
Ha már jó messzire van a parttól, megtölti fegyverét 
és kilövi. A félénk eb kétségbeesésében a csónakból 
ki fog ugrani, s a partnak a csónaktól való távolsága 
miatt utóbbit körül fogja úszni. Az idomító ezalatt 
tovább evez, s újból megállva, újból kilövi a fegyve
rét s ezt aztán folyton megcselekszi.

Az eb az úszástól hamar kifárad és kísérleteket 
fog tenni, hogy a csónakba kerüljön. Ilyen alkalommal 
folyton az eb feje felett fogják a lövéseket eldurran- 
tani s végül az eb a lövéseket — tekintve a vizbeful- 
1 adás veszélyét — teljesen ignorálja. Végre azután az 
idomító az ebet a csónakba segíti, de ezen közben is 
eldurrant egy két lövést. Ez az eljárás állítólag oly 
gyakran kigyógyitja az ebet bajából, hogy még a leg
idegesebb eb sem hajlandó másodszor a vízbe ugrani, s 
ha mégis tenné, úgy csak ismételni kell ezt az eljárást.

Kétségtelen, hogy van ezen eljárásban valami rá
ció, s ha más módon nem lehet segíteni, ezen drasz
tikus mód talán mégis eredményre vezet.

(V. és Á.)

A strucc alkonya. A Szaharából szomorú hirt 
jelentenek: A struccok kiveszőben vannak. A hatalmas 
madarat az emberek kapzsisága tette tönkre; mióta a 
a strucctollal kalapok és boák divatosak, a strucc — 
amelyet a tollától nem lehet különválasztani — egyre 
pusztul. Most már odáig jutott, hogy az ember joggal 
kétségbe esik nem csak a trucc jövőjén, hanem a 
strucQtollas kalapon is. Nagyon természetes, hogy most 
az emberiség a strucc megmentésén fáradozik. Mert 
ha a dolog igy folytatódnék, két év alatt nyoma sem 
maradna az egykor nevezetes strucc madárnak. Ezt 
pedig az érzékenyszivü hölgyek kalapjukra való te
kintettel nagyon fájlalnák.

A tehenek tejhozamának változása.
A tehenek tejhozama és a tej zsírtartalma ingado

zásnak van kitéve. Ezen ingadozásokat vizsgálta újab
ban Koslin és vizsgálatainak eredménye a következő 
volt. A tehenek egész évi tejhozama és zsirhozama 
annál nagyobb volt, minél inkább közel esik a tejelési 
időszak kezdete a május-junius hónapokhoz, ez annál 
kisebb, minél közelebb van a november hónaphoz. 
Ezért iparkodjunk odahatni amennyire lehetséges, hogy 
a borjuzás tavaszszal történjék.

A zöldtakarmány, a répa és répaszelet etetése 
növeli a tejhozamot, azért ezek takarmányozása ideién 
felszökken a tehenek tejelőképessége. Miért is gondos
kodjunk. arról, hogy ezen takarmányok rendelkezésre 
álljanak, a helyes talajmivelés istálló és műtrágyázással 
mindenesetre előmozdíthassuk a zöldtakarmány és répa 
termésmennyiségét. A tejszín mennyisége a tejhozam 
mennyiségével növekedik és csökken, de nem egészen

törvényszabta határok közé szorittassék, és az erdő
irtás, szóval annak bármi irányú pusztítása szigorúan 
betiltatnék, de ellenőriztetnék is.

Ma szeptember 30-án, mint a medvevadászat zár
napján, a már kora reggel megeredt eső és zord idő 
nagyon lehangolta a vadásztársaság kedélyét, a kivo
nulás előtt történni szokott vadászok csoportosulása 
elmaradt, az ez ideig mosolygó arcok most komoly 
színezetet öltöttek, jelezvén a kedélyt a mai eredmény 
felett; hatványozta e kedélyt azon körülmény, hogy 
Teleky és Bornemissza András megbetegedvén, dr. 
Lányi törzsorvos a vadászaton részt nem vehetett, 
már pedig beigazolt tény, hogy csak akkor volt sikere 
a vadászatnak, mikor Lányi részt vett a vadászaton, 
szóval a vadásztársaságnál meggyökerezett azon véle
mény, hogy dr. Lányi nélkül eredményt felmutatni 
nem is lehet.

Ezen komor és kedvezőtlen jóslatok dacára a 
társaság, számban ugyan megfogyva, 9 órakor a leg
nagyobb esőben Kásva község határa felé kiindult, de

! már d. u. 3 órakor eredménytelenül viszatért. Volt 
ugyan két hajtásban egy medve és egy farkas, és fel 
is jutottak a lővonalra, de részint a távolság, részint 
pedig a hajtok közelléte miatt, azokra lőni nem le
hetett.

Futtaky, mint tudósitó, úgy tegnap, mint ma hí
ven kisérte a társaságot.

Ebédnél a szászrégeni tűzoltó-zenekar mulattatta 
a vendégeket.

Összevonva a medvevadászat eredményeit, ez 
következőkben részletezhető: 8 napi vadászuton lö
vésre került 11 medve, ebből elejtetett 3, lövést kapott 
4, hibázva lett 1, lövés nélkül menekült 3 ; de más
nemű vad megjelenése is élénkité a vadásztársaságot; 
ugyanis volt még az összes hajtásokban: 3 farkas, 2 
szarvas, 13, őz. 14 róka, 2 nyúl, 1 füles bagoly és 3 
császármadár.

—■ , Az elejtett és lövésre került medvék közötti 
aránytalan szám abban leli magyarázatát, hogy mint 
előbb megemlitém, a legtöbb vadászterületen, a lőte-
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olyan arányban, mert a százalékos zsírtartalom csök
ken, ha a tejhozam emelkedik és növekszik, ha a tej
hozam gyengül.

Végre a legeltetés kedvezően befolyásolja a tej 
százalékos zsírtartalmát. Tehát iparkodjunk légelőinket 
kijavítani, trágyázni, hogy azok minél jobb legelőt 
szolgáltassanak.

Az öntözött rétek termőképességének fo
kozása. Hazánk rétéinek a termőképessége általában 
nem kielégítő. A rétnek ez általános baja nálunk, akár 
be vannak azok öntözésre rendezve, akár nincsenek. 
Ezen oknál fogva arra kell törekednünk, hogy rétjeink 
termőképességét lehetőleg iparkodjunk fokozni. Az 
öntözött réteken ez irányban végzett kísérletek a kö
vetkező eredményeket szolgáltatják: A rétek termése 
műtrágyával úgy mennyiségileg, mint minőségileg is 
jövedelmezően fokozható. A műtrágya hatását azon
ban nem egy, de több éven át kell figyelni. A 
szuperfoszfát is jövedelmező sikerrel alkalmazható. A 

salétromnak nagyobb mérvű alkalmazása, általában nem 
ajánlható. Hogy a salétrom képes a termést fokozni, 
a mellett bizonyít, hogy rétjeink nitrogén tartalma ke
vés. Ezt tehát pótolnunk kell. És ezt a .nitrogénhiányt 
pótolhatjuk is, ha a herefélék elterjedését, mely pillan
gós növény lévén a levegő nitrogénját köti le, elter
jesztését előmozdítjuk foszfor- és káli-foszfátmütrágyá- 
zással, komposzttal, trágyalével, istállótrágyával a he
refélék felülvetésével. A felülvetés sűrű, zárt gyepen 
nem vezet kielégítő eredményre, ilyen esetben a he
reféléknek, műtrágyázással kombinált felülvetése aján
latosabb. Ritka, nem zárt gyepen, melyen kevés fű 
van, a füvetés koposztirozással, a herefélék fe lv e té 
sénél pedig foszfát illetve foszfát és káli trágyázással 
inkább vezet sikerre.

A dohányzásról. Ártalmas-e, káros-e a dohány
zás az emberi szervezetre, már oly sokszor vitatott 
thémája az orvosoknak, hogy a vélemény majdnem 
annyiféle, mint áhány orvos foglalkozott a kérdéssel. 
Kissling frankfurti orvos szerint a dohány mérges 
anyagokat tartalmaz, melyek közül a nikotin, pyridin 
szilárd álapotban fordulnak elő s mint égési termék, 
a dohányból szénoxid, sósav és kénhydrogén keletke
zik. Ez utóbbi három anyag oly csekély mértékben 
fordul elő a dohányzásban, hogy azoknak az emberi 
szervezetre gyakorolt hatás alig vehető számba, annál 
károsabb azonban a nikotin és pyridin meglehetős 
mennyiségben való jelenése. Ha szívjuk a szivart, még 
mindig nem olyan ártalmas, mint sok embernek — 
leginkább a köznépnek — az a szokása, hogy felve
szi az eldobott szivarvéget és azt rágja. Szigorúan 
véve, csak ez az ártaimas módja a dohányzásnak és 
ez pedig azért, mert a dohányban lévő összes nikotin 
a szivarvégébe, vagy a pipánál a pipa aljába rakodik 
le, mely a nyálkával összevegyülve feloldódik és a 
gyomorba kerül. Innent a gyomorfalon át a vér edé
nyekbe jut a mérges anyag, s lassan szétterjed az 
egész testben és mérgezést okoz, mely sok esetben 
igen súlyos természetű és könnyen jkrónikussá is vá
lik. Azért a szivart mindig szopókából kell szívni, de 
sohasem végig, hogy a nikotin a szájba kerüljön.

Élő emberek befalazása. Az.ókor barbár em
bereinek számtalan babonás sokása közül egyik legel
terjedtebb volt az élő embereknek az ujonan épült 
házakba való befelazása. E barbár babona szerencsét
len áldozatait azért áldozták fel, hogy ezáltal az Is-

rek oly annyira korlátoltak, hogy azokon csakis kapó
lövéseket lehet alkalmazni; ha gondoskodva lene lö
vésekről és tágasabb lővonalról, biztossabb és arányo
sabb eredményekre számíthatunk.

Október 1-én reggeli 8 órakor a román templom
ban tartott isteni tiszteletnél részt vett a trónörökös 
pár kíséretével és vendégeivel.

Isteni tisztelet után a társaság szalonkavadászatra 
szállt ki.

A szalonkavadászatról 6 órakor érkezett meg a 
társaság Görgénybe, eredmény: 29 szalonka, 2 nyúl 
és 1 sólyom. Trónörökös Ó Fensége 7 szalonkát lőtt, 
a bajor főherceg 5 ; az összesen tett 142 lövés nagy
ban élénkité a lővonalat. A sikertől lelkesülve, hol
napra délig még egy szalonkavadászat van tervben. 
A hangulat kitűnő. Ebéd alatt a szászrégeni cigány- 
zenekar húzta a csárdásokat.

Hétfőn, október 2-án, az elindulás napján, a ter
vezett szalonkavadászat csakugyan megtartatott, még 
pedig déli 12 óráig. Az eredmény ma is — aránylag 
a rövid vadászat tartalmát tekintve — igen kielégítő, 
mert esett 17 szalonka, 1 nyúl és 1 solyom. Trónörö
kös Ő Fensége 5 szalonkát lőtt.

Az ebéd, mint búcsú lakoma, 1 órakor kezdődött 
és már 2 órakor befejeztetett. Két órakor a társaság 
több rendbeli, a községieket általa előadott, román
táncban gyönyörködött.

Három órakor a Trónörökös pár elbúcsúzott 
vendégeitől, kijelentette nagymérvű megelégedését és 
a viszontlátás reménye mellett elhajtatott, a nagy fény
ben úszó Marosvásárhelyre.

Itt az indóháznál a megye, város, katonaság és 
az államvasutak igazgatóságának főbbjei várták,jkikkel 
röviden társalgóit, kilátásba helyezve biztos visszajö- 
vetelét, felült a különvonatra és 6 órakor a jelenvoltak 
lelkes éljen! riadása közt útnak indult. Isten kisérje!

A Trónörökös Fenséges neje a jeien vadászati 
idény alatt, a bekövetkezett zord idő miatt, igen kevés 
szórakozásban részesült; volt ugyan többnemü szóra
kozásról gondoskodva, de keresztülvitelé} az esős idő 
gátolta.

Görgény, 1882. évi október hó.
N. N.
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termek kegyét megnyerjék s az uj ház lakói minden 
bajtól mentve legyenek. Sellin tanár Palesztinába igen 
sok helyen, sőt magában Jeruzsálemben is igen sok 
emberi csontvázra bukkant, nemcsak magánházak, 
hanem még a templomok és középületek alatt is. A 
bibliában is nyoma van e babonának; a »Királyok 
könyve« (I. 16., 34.) megemlékezik róla, hogy Jericho 
ujraépülésénél a nép legörebbjeit, a város kapujának 
felállításánál pedig a legfiatalabb nemzedék tagjait 
áldozták fel ily módon. Daholmey, Siam, Tenasserim, 
Kambodsa, Sanghai, Alaska, Japán, Pendsab, Perzsia 
régi épületeinél végzett ásatások mindegyikénél talál
tak ilyen befalazott csontvázakat. A Jackson és Fidsi- 
szigeteken utazva, többször szemtanúja volt e rettentő 
áldozatoknak, Az illető rabszolgák maguk ásták meg 
a gödröt, beleugrottak s a többiek földet hánytak rá
juk. Erre rakták azután az épület alapját. Alexand
ria alapításánál Nagy Sándor is feláldozott egy fiatal 
leányt. Augusztus császár Ancyrában, Tibrus császár 
alatt az antiochiai színház építésénél is voltak ilyen 
áldozatok.

A Világ legnagyobb gyümölcskertje. New- 
york államban, Columbia grófságában a Hudson-folyó 
bal partján van, jelenleg Mac-Kustry Róbert birtoká
ban. Ebben a gyümölcskertben 24 000 almafa, 1700 
körtefa, 4000 cseresznyefa, 500 őszibarackfa, 200 szil
vafa, 200 vadalmafa, 1000 szölővessző, 600 egresbokor, 
200 gesztenyefa. A múlt évben 30.000 hordó alma 
termett e kertben,

Hibaigazítás. Szerkesztőnk az esküdtszéki tár
gyalásokon való részvétele miatt a lap személyes ve
zetésében akadályozva lévén, ennek tulajdonítható, 
hogy vezércikkünk cime a múlt számban hibásan lett 
szedve. A helyes cim: »Erdőkárok« és nem »Erdők 
ára«, mit ezennel helyre igazítunk £s azért a tisztelt 
olvasók szives elnézését kérjük.

Halálozás. Oberkirch Gyula egri főkáptalani 
vadász f. hó 1-én a főkáptalan kórházában meghalt, 
ifjú nejét és három apró gyermekét szomorú sorsban 
hagyva. Szakunk egy derék, törekvő férfiút, lapunk 
pedig buzgó hívét és munkatársát vesztette a boldo- 
gultban. Adjon neki az Ég csendes pihenést, özve
gyének, árváinak pedig nyújtson vigasztalást!

Nagybocskóiak mulatsága. A nagybocskói 
kincstári erdészeti altisztek múlt hó 24-én a mármaros- 
szigeti m. kir. erdőigazgatási altiszti segély egylet ja
vára igen szépen sikerüli s kivilágos virradtig tartó 
zártkörű bátyus táncmulatságot rendeztek. A mulatság 
összes bevétele 212 korona, a kiadás pedig 115 ko
rona 71 fillér s igy a segély egylet javára fenmaradó 
tiszta jövedelem 96 korona 29 fillér volt. Eme tiszta

jövedelem eléréséhez hozzájárultak: Báró Groedel
Armim 50 K., Klein Zsigmond 10, K., Sebők József 
10 K., Reizmann Hermán 5 K., Milkó Vilmos és Fia 
4 K.‘ Kosténszki Béla 3 K. 40 f., Szabados N. építész 
2 K. 40 f., Pagura Antal 2 K., Riskó Vladimír 1 K. 
40 f., Bozsing István 1 K. 40 f., Teleházi Ödön 1 K., 
Ilosvay Dezső 1 K., Hós László 40 f., Bartha Gábor 
40 f., Guary Kálmán 40 f., Soltész Gyula 40 f., Róth 
N. 40 f., Imbauer Villmos 40 f., Kandrai József 40 f., 
Vucsetics N. 40 f., Hencsy Kálmán 40 f., Angyal Fe
renc 40 f,, Angyal József 40 fillért. Midőn a rendező
ség eme felülfizetéseket nyugtázza, egyúttal hálás kö
szönetét fejezi ki a nemesszivü adakozóknak a segély 
egylet irányában tanúsított szives áldozatkészségükért.

A becsületért. Petrozsényból táviratozzák: Cso- 
rorgarin Zsuzsanna szolgálatból elbocsátott cseléd al
sóbbrendű korcsmába tért be éjjeli szállásért. Stark 
Ferenc jakobeni lakos munkás rábeszélte a leányt, 
hogy jöjjön vele Vulkán faluba, hol neki munkát sze
rez. Stark a leányt ellenkező irányba vitte és a köz
ség határán kívül érve, a leány becsülete ellen me
rényletet akart elkövetni. A leány védekezett, kést rántott 
elő és a támadóját huszonkét késszurással súlyosán 
megsebesítette. A sérültnek volt még annyi ereje, hogy 
a községbe visszavánszorogjon, hol a határszéli ren
dőrbiztos elfogatta. Stark azt vallotta, hogy a leány 
ki akarta őt rabolni.

Hároméves testvérgyilkos. Borzalmas gyer
mektragédia hire érkezik Woolwichből. Egy Klein Já
nos nevű napszámos felesége hat [hetes csecsemőjét 
és három éves kislányát a konyhába egyedül hagyta, 
mialatt a padlásra ment ruhát teregetni. Néhány perc 
múlva a kislány anyja után futott és kacagva mesélte, 
hogy a babát mert nem akart beszélni, beledobta a 
mosogatódézsába. Vegyen nekem uj jobb babát anyám, 
— mondotta a kisleány —' mert ezzel [nem tudok én 
játszani. Az anya rémülten sietett a konyhába, — de 
már későn jött, Orvosért szaladt, ez azonban már csak 
a gyermek halálát konstatálhatta.

Férjének gyilkosa. Árva István tiszaistvanfalvi 
lakos, mint Szabadkáról Írják, ezelőtt négy hónappal 
nőül vett egy bácsföldvári leányt. Boda Etelt. A há
zasok igen rossz viszonyban éltek egymással, mert 
a menyecske nem szerette az urát. Csak azért ment 
férjhez, hogy főkötő alá jusson. Már több Ízben meg- 
megkisérlette, hogy megmérgezi az urát, de úgy lát
szik, a méreg nem hatott. A múlt héten azonban si
került neki rettenetes tervét végrehajtani. Vett egy 
pakli gyufát, foszforost részét vízben feloldotta és 
lugkőszódába öntötte. Ezt a keveréket férje levesbeke
verte és mikor a munkából hazajött férj a levest meg
ette, mérgezési tünetek mutatkoztak rajta és nagy kí
nok között meghalt. A gyilkos asszonyt letartóztatták.

Megölte a bor. Érsekújvárról írják lapunknak, 
hogy keddről szerdára hajló éjjelen Jankovícs István 
korcsmájában egy kisebb társaság borozgatott, köztük
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Pintér István vasúti málházó is, aki borozgatás köz
ben felajánlotta a fogadást, hogy két liter bort egy
szerre kiiszik. Tartotta a fogadást egy Ölveszky János 
nevű vadászember, a két liter bor az asztalra került, 
amit Pintér ki is ivott, de- nemsokára rá a már félig 
lerészegedett ember oly rosszul lett, hogy az udvarra 
vitték a levegőre, ahol eszméletlen állapotba jutott. 
Mivel a korcsmái záróra alkalmával sem tért magához, 
társai eltávoztak és Pintért a korcsmárosra bízták, a 
ki őt a zárt udvar folyosóján hagyta a köveken fe
küdni. Reggelre a korcsmáros cselédsége halva találta 
Pintért. Úgy a korcsmáros ellen mint a társak ellen 
az érsekujvári rendőrkapitányság megindította a vizs
gálatot.

Halálraijedt ember. Mint Dombóvárról írják, 
Tatai Antal döbröközi cigány Szakcsról hazamenet 
összeveszet egy eddig ismeretlen emberrel, aki kést 
rántott _ egtámadta a cigányt. Tatai ostrával véde
kezve hátrált, de egyszerre csak holtan rogyott össze. 
Az ismeretlen támadó elmenekült. A rendőri bonc
vizsgálat megállapította, hogy Tatait az ijedség ölte 
meg; agyszélhüdést kapott. A csendőrség nyomozza 
a szerencsétlen Tafai megtámadéját.

Nagy bányaszerencsétlenség. Párisból jelen
tik, hogy a jarrieresi bányákban robbanás történt, a 
mely a bányákat lángba borította. A belügyminiszter
hez érkezett távirat szerint egyelőre lehetetlen a bánya
szerencsétlenség áldozatainak számát megbecsülni. Azt 
tudják, hogy 1800 bányász szált le a bányába, de re
mélik, hogy a munkások legnagyobb része az oldalaj
tókon megmenekülhetett. A szerencsétlenség okát még 
nem sikerült konstatálni. Három tárna lángtenger
ben áll.

Egy kincstári fürészgyár égése. Ungvárról 
jelentik: Pénteken hajnalban kigyuladt a báró Guttman 
bérletén levő kincstári fürészgyár. A tűz az összes 
gépeket tönkretette. Egy munkás fiút aki a padláson 
aludt nem találták. A tűz áthatolt a szomszédos mü- 
malom raktárára, ahol nagy mennyiségű gabona égett 
el. A kár 400,000 korona.

T- A. 4* 4- 4- 4- 4- 4- 4* 4- 4- 4* 4* 4- 4* 4* 4- 4- 4- 4*
t / í o  l A j  t A j  c A j c A j

Szerkesztői üzenetek.
Lakatos János urnák. Büdössár. Az Évkönyv II. évfo

lyama legjobb esetben csak a nyáron fog megjelenhetni, mire 
nézve határozod hirt csak a jövő hónap vége felé adhatunk. 
Szabó János urnák. Bükkhát. A lap előfizetése és politikaivá 
való tétele nekünk is legfőbb óhajunkat képezi, de azt tegyük, 
legalább másfél ezer Önhöz hasonló lelkes kartársra lenne szük
ség, mint sokak elmaradottsága mellett nagyon bajos elérni. 
Kovács Pál urnák. Dióskál. Utána nézünk, hogy baján segít
hessünk.

A kiadóhivatal postája.
Berbás János urnák Jánosháza. A címet megfelelően 

kiigazítottuk. M észáros János urnák. Da'losfürész. A beküldött 
4 koronával junius végéig van előfizetve. Gosa Dénes urnák. 
Március 1 -töl küldtük. Nem tudná velünk Zárva Mihály kartárs 
mostani címét közölni? Kormány Mihály urnák. Bobath. For
gács György urnák. (Szitnya. Prsibil Rudolf urnák. Nova. 
Szűz László urnák. Doboka. Elhatározásuk fájdalmasan érint, 
mert a legnagyobb fájdalom az, midőn barátaink elhagynak. 
Azt hisszük azonban, hogy még vissza fognak térni hozzánk s 
akkor ölelő karokkal fogadjuk ismét keblünkre. Meleg István 
urnák. Simon. A lap felettes hatósága által beküldött névjegy
zék alapján lett küldve, melyben kételkedünk nem lehetet. Most 
kívánságához képest beszüntettük, de kérjük a két hóra járó 1 
K. 34 f. beküldését. Pálfy István urnák, Bozeréd. Folyó évi 
junius végéig van rendben. Balog Mihály urnák. Bisztra. Az 
esetleg elmaradt számokat jövő héten, az esküdtszéki tárgyalás 
befejeztével pótolni fogjuk.

Hirdetések és pályázatok.
Szerbiában legyilkolt magyar házaspár. A

szerbiai Sabácz város közelében fekvő Bojity község
ben volt korcsmáros Árnyas András és a félesége, 
született Eichardt Teréz. A múlt hó vége felé az ro- 
száguti korcsmába rablók tértek be s Árnyas András 
közvetlen közelből lelőtték. A revolvergolyó a sze
rencsétlen ember jobb mellén hatolt be s átfúrva a 
szivet, bal oldalán ismét kiesett. A szerencsétlen em
ber hányát zuhant halva. A lövés és a zuhanás zá- 
jára berohant a konyhából a korcsmahelyiségbe Ár- 
nyasné, akit szintén revoiverlövéssel terítettek le a 
rablók. A két halálra vált áldozatot a gyilkosok vad
állati kegyetlenséggel hasogatták azután össze. Árnyast 
az első, halálos lövésen felül még kétszer keresztülőt- 
tek, az egyik golyót a szájába lőtték, a másikat két 
halántékán kergették keresztül. Ugyancsak elvágták a 
férfi nyakát is, az asszonynak pedig a szó szoros ér
telmében összezúzták a fejét. A gyilkosok azután ki
rabolták az áldozatokat. Elviték minden pénzét és 
pénzértékét a magyar korcsmároséknak s elrabolták 
följegyzési könyvüket is, amelybe az adósak neve volt 
följegyezve. A rablógyilkosságot csak másnap vették 
észre s a hatóság azonnal megindította a legszigorúbb 
vizsgálatot. Hatvan embert fogtak el a gyilkosság gya
nújával terhelten s a nyomozó csendőrkapitány meg 
van győződve róla, hogy a gyilkosok megkerülnek. 
Az esetet a magyar korcsmáros hozzátartozói bejelen
tették a magyar-osztrák követségnél is.

Pályázati hirdetmény!
Főméltóságu Pappenheim Siegfried Gróf és Grófné 

uradalmaiban.
Három szakvizsgázott erdőőr f, é. április elsején 

való belépéssel felfogadtatik.
Előnyben részesül aki németül jól beszél, vagy 

vizslát tud betanítani.
Kérvények eredeti okmányokkal szerelendők fel 

melyek nem alkalmazás esetén vissza küldetnek.
Buják (Nógrád megye).

Mányay Imre,
főerdész.

29 - 
1906

Pályázati hirdetmény!
Az „Egri főkáptalannál“ előléptetés folytán két 

szakvizsgázott erdőőri állás folyó évi április hó 1-ével 
megüresedvén, pályázni [szándékozók kérvényei egy
szerű másolatban foglalt okmányokkal feszerelve a fő
káptalani 'erdőhivatalhoz (Sajó-Várkony, Borsodmegye) 
nyújtandók be.

Az Egri Főkáptalan
Erdőhivatala.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

fWmin 1 ifps

KI

Előfizetési árak : i
Egész é v r e .................................... 8 kor. j
Fél é v r e ..........................................4 „
Negyed é v r e ............................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet- 1 

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

Hirdetési dijak:
i Egy hasábos garmond sor vagy annak 
1 helye 20 fii. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fii. 
í Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 

— • sékelt dijak egyezség szerint. *—

1 M egjeleiiilí minden csütörtökön. |
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: tó

y PoD H RA D SZK Y EMIL. g

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Március. 22. 12. szám.

Hajnal hasadás.

* z éjszaka, legyen még a leghosszabb is, 
nem tarthat örökké. Vannak földgöm
bünknek olyan tájai, hol az év felét 

foglalja el magának, de azután mégis csak meg
töri hatalmát a nappali fény, hogy azután ez 
uralja a másik féléven át a vidéket. Hát ez bí
zón elég hosszú éjszaka melynél talán egyedül 
az hosszabb, mely hazánkban eddig az erdészeti 
és vadászati személyzetre nehezedett. Nem ne
vezhetjük ugyanis másnak, mint sötét éjszakának 
azt az időt, melynek folyamán az erdészet és 
vadászat hivatott apostalainak az ínséggel és 
nyomorral kellett és sok helyütt kell még ma is 
küzködnie.

Avagy nem sötét éjszakája-e az az életnek, 
ha a megélhetés gondjai elzsibbasztják, megbé
nítják az ember munkakedvét, fásulttá teszik 
agyát és szivét s élete sötétségének nincs egy 
derült pillanatja!

Pedig az erdészeti és vadászati alkalmazot
tak élete évtizedeken át ilyen fény és derű nél
kül való volt s számosán még mindig ebben a 
sötétségben tévelyegnek,

De — mint azt elől megjegyeztük — le
gyen az éjszaka bármi hosszú, bármily hatalmas 
legyen is az ő sötétsége, egyszer mégis be kell

következni annak a pillanatnak is, melyben a 
hajnal pirkadása erőt vesz rajta és beragyogja a 
sötét tájakat.

Jól mondja tót testvéreink egyik kiváló köl
tője, hogy:

»Hallva a kicsiny pacsirta dalát 
S látva az ég pirkadó hajnalát:
Ki ne hinné, hogy megvirrad ?«

így jött meg a várva várt virradás a kincs
tári erdészetnél alkalmazottaknál első képében 
közvetlen azután, hogy lapunkat megindítottuk 
s abban sanyarú helyzetüket, nehéz megélhetési 
viszonyaikat feltártuk s megtettük ezt azon kí
vül még külön is az »Az erdő és annak fen-
tartója a második évezred elején < cimü millen-
náris röpiratunkban s ezt eléggé nyomon követte 
a községi és egyes közbirtokoassági erdőknek 
állami kezelésbe történt átvétele, mi az ezeknél 
alkalmazott őrző személyzetnél a helyzetet — bár 
csekély mérvben — szintén javította.

Azóta a kincstári erdőknél alkalmazott kar
társak helyzete fokozatosan javult s ma már 
abban a heylzetben vannak, hogy javadalmazás 
tekintetében egyelőre alig maradt kívánni valójuk 
s ha a helyzet még mindig nem elégíti ki őket
teljesen, ennek okát most már inkább csak a
szolgálati és társadalmi viszonyaikban kell keres
nünk.

A kincstári kartársak helyzetének javulását 
természetszerűleg soron kellene követnie az 
állami kezelésbe vett erdőknél alkalmazásban
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álló kartársak helyzete javulásának s hogy ez 
már soká nem várathat magára, hanem a legkö
zelebbi időkben be kell következnie, abban ép
pen oly kevéssé szabad kételkednünk, mint a hogy 
nem kételkedhetünk abban, hogy az éjjeli sötét
séget a nap világossága fogja felváltani.

Lapunk múlt évfolyamában foglalkoztunk 
azzal az országos mozgalommal, mely céljául 
tűzte ki az állami kezelésbe vett erdőknél al
kalmazásban álló kartársak államosítását, vagy 
legalább mostani sanyarú s valóban tarthatatlan 
helyzetük javítását.

Hónapokon át foglalkoztunk ezzel a felette 
fontos és életbevágó ügygyei, mely hivatva van 
egy tekintélyes, nagy testület mostani homályos 
világában fényt deríteni s mig egyrészt a legkö
zelebbről érdekelt kartársakat a mozgalomhoz 
való csatlakozásra, abban való kitartásra és az 
érdekében szükséges áldozatok meghozatalára 
buzdítottuk és serkentettük, addig másrészt fel
tártuk az irányadó körök előtt behegesztésre váró 
fájó sebeiket.

Most mintha az állami kezelésbe vett erdők
nél alkalmazott kartársak helyzetének sötét éj
jelét a hajnal pirkadása kezdené felváltani, hogy 
előhírnöke legyen a közeledő nappalnak.

Egyik előző lapszámunkban bővebb adatok 
híján rövidke hirt közöltünk arról, hogy a föld
művelésügyi in. kir. miniszter ur O nagyméltó- 
saga a borsodvármegyei járási erdőőrök fizetését 
folyó évi január hó elsejével felemelte s nyom

ban erre Csik vármegyéből értesített lapunk 
egyik hive, hogy ott szinte felemelték a fizetést.

Ujjongó örömmel kell fogadnunk mindkét 
hirt, bár jól tudjuk azt, hogy sem az egyik, sem 
a másik fizetés emelés még korán sem jelenti 
a teljes javulást, hanem csak arra jó, hogy az 
eddigi tarthatatlan helyzetet legalább némi cse
kély részben türhetővé tette, a végleges javulás 
pedig még csak ezután várható.

Mi a magunk részéről a borsodmegyei fi
zetésemelésben a költő szerint a kicsiny paesirta 
dalát véljük hallani, a csikmegyei fizetés emelés
ben pedig a hajnal pirkadását látjuk s mindket
tőt mint a közelgő virradat kedves előhírnökét 
őszinte örömmel üdvözöljük.

Annyival inkább üdvözöljük ezeket a ked
ves hírnököket, mert lehetetlen fel nem fedeznünk 
bizonyos összefüggést a lapunk utján megindí
tott országos mozgalom és az ő megjelenésük 
közt s nem engedjük magunktól elvitatni azt 
sem, hogy az erdészeti altiszti személyzet hely
zetének eddigi javulásához a mi szerény, de ön
zetlen és kitartó munkálkodásunk is ha nem is 
teljesen, de bizonyosan némi csekély mértékben 
szinte hozzájárult. Ez pedig arra a reményre jo
gosít, hogy azok, a kiknek érdekében ezt a mun
kálkodást kifejtjük, az erdészeti altisztek azt az 
eddiginél nagyobb mértékben méltányolni s tőlük 
kitelhetőleg úgy erkölcsileg, mint anyagilag is 
támogatni fogják, mi által abba a kellemes 
helyzetbe juthatunk, hogy érdekeiket az eddigi-

3kgSil|éhány nappal ezelőtt a szép madame Chalis 
szalonjában érdekes úrral ismerkedtem meg: 
Onésime Lavergne nyugalmazott kapitánynyal, 

akinek tökéletes eleganciájában csak egy volt az ellen
tét — féllábu volt. A mülábát azonban oly ügyesen 
tudta leplezgetni, hogy csak az ebéd végén vettem 
észre magam is. Később a dohányzóban aztán elmon
dotta a szerencsétlenségének történetét.

— Szó sincs róla, — szólt nevetve — nem a 
harctéren vesztettem el a lábamat. Ma már a háborúk 
vagy egész embert követelnek zsákmányul, vagy meg
kímélik teljesen. A mi engem illet, én nem is hiszek 
a csatatér balzsamosságában.

— Hát milyen szerencsétlenség alkalmával vesz
tette el a lábát ? — kérdezte a háziasszony.

— Semmiféle szerencsétlenség alkalmával sem. 
Ennek egészen más a históriája . . .  No majd el
mondom. De eló're figyelmeztetem a hölgyeket, hogy 
szerelmi kalanddal függ össze.

A kíváncsiság fel volt csigázva és valamennyien 
figyelve fordultak az elbeszélő' feté. A kapitány pedig 
mesélni kezdett.

—  T íz évvel ezelőtt Madagaszkárban táboroztam, 
abban a buja szépségű szigetországban, ahol a leg
édesebb gyümölcs, a leggyilkosabb láz és a legkész
ségesebb asszony leselkedik az európaira, hogy örö
met, vagy kiszenvedést szerezzen néki. Nekem mind 
a kettőből kijutott a részem. Egy fekete szépség nyi
totta meg számomra a hitvesi fészket, hogy néhány 
fényes hamisgyöngy árán madagaszkári emlékeimet 
egy újabbal gyarapítsa.

Nem részletezem ennek a kalandnak a históriá
ját; hiszen önök eleget hallottak már az efféle dél-
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éknél még hathatósabban védelmezhessük s elő
mozdíthassuk.

A hajnalhasadás küszöbén állunk s ha a 
teljes napfényben akarunk sütkérezni, nem sza
bad visszavonulnunk a közönyösség sötét odú
jába, hanem lépésről-Iépésre kell előre halad
nunk.

A borsodi és csíki hajnalcsillagokat nyo
mon kell követnie a fényes napnak, mely áldásos 
sugaraival be fogja ragyogni az erdészeti altisz
teknek eddig sanyarú életét!

A csapóvasak használatáról.
— Irta: Lakatos Károly. —

(Folytatás és vége.)

A mi a csapóvasak kezelésmódját (a fogásra állí
tásnál) illeti, legcélszerűbb azt kezdó'knek valamely hoz
záértő egyéntől eltanulni; egyébiránt a vas fogásra 
állítását vagyis kivetését a következőkép eszközöljük: 
a rugót a lábbal leszorítjuk, vagy különösen erős ru
gónál egy külön e célra készített rugó-nyomó szer
számmal szorítjuk le s addig, mig a vas a kellő hely
zetbe kivetve, illetőleg pecke beakasztva nincs, egy 
biztonsági kapocs által lenyűgözött állapotban tartjuk. 
Természetesen a vasak kivetésénél a legnagyobb óva
tosság szükséges, a mennyiben vigyázatlan bánásmód 
mellett könnyen történhetik baj, kivált az ugynezezett 
berlini tőrrel, mely igen veszedelmes szerszám a gya
korlatlan ember kezében s már sokszor okozott bajt. 
Egy ilyen nagyobb vasnak oly erős rugója van, hogy 
az esetleg belekerült kezet, sőt az ember lábszárát is

pozdorjaként zúzza össze. Hatványozza e vas vesze- 
delmességét az a tulajdonsága, hogy a felszabadult 
rugó a vasat magasra felveti (keményebb talajon néha 
egy méterre is) s igy a kivetésnél vele bánó, esetleg 
fölibe hajló fejet is veszélyezteti. Hasonlólag igen ve
szedelmes a szegekkel kirakott kétkarú (vagy rudas) 
fogóvas is, melylyel még a legavatottabb, legügyesebb 
tőrvetők is a legnagyobb óvatossággal bánnak s nem 
gyakran használják. E helyen figyelmeztetnem kell arra 
is, hogy némely körülmények közt mily veszélyes le
het valamely madarat vagy más állatot, esetleg tojást 
— melyet történetesen a mezön vagy erdőn a földön 
fekve találunk — kezünkkel érinteni. Több esetet tu
dok, hogy kéz, sőt láb-amputációt vontak maguk után 
a fölcsapódó vas által okozott súlyos sérülések.

A csapó vasak igen sok félék s mindig újabba
kat találnak k i; mindezek azonban négy csoport keretébe 
oszlanak meg s az egyes csoportokban, vagy csak 
egyes alkatrészeknek különnemü sokszor igen komp
likált berendezése által különböznek egymástól. Hasz
nálatra ajánlatos mindig a legegyszerűbb konstrukciójú 
tipikus formákat beszerezni. Minden fogóvasnak leírá
sát mellőzöm, — mint olyan fölösleges, papiros- és 
időpazarló munkát, a melynek semmi gyakorlati ér
téke nincs, mert ma már a csapdagyárosok ábrákkal 
ellátott oly kimerítő árjegyzéket bocsátanak rendelke
zésükre, a melyekből még a kezdők is a legalaposabb 
tájékozást szerezhetik s a pontos ábrák és leírások 
nyomán könnyen eligazodhatnak szükségletűkre nézve; 
a főtipusokat illetőleg azonban némi tájékozást mégis 
szükségesnek látok ideiktatni a következőkben.

A leghasználatosabb közismert vastőr a tányér
vas. A tőrvetőknek majdnem kizárólagos fogószer
száma ez. Nagysága a befogandó vad nagysága sze
rint különböző; e szerint vannak tányérvasak a med
vétől le a menyétig. Medvére és hiuzra 60—80 cm. 
borzra, rókára vidrára 60 cm. kengyel-átmérőjű tá-

szaki szerelmi történetekről. Inkább a végén kezdem, 
mert az az én lábam esetének a tulajdonképeni jele
nete.

Langyos alkonyat volt, az a gyorsan beálló sö
tétség, amely a nap lementét nyomon követi a délvi
déken. A szép bajadér ott pihent előttem a szőnyegen, 
én pedig lustán gyönyörködtem a csodálatos melodi
kus énekében, amelylyel nékem, a mindenható vendé
gének hizelgett. A táborom egy kissé messze volt attól 
a háztól, ahol e pásztorórát töltöttem és igy a bajtár
saim nem is lehettek a segítségemre, amikor a végze
tes pillanat bekövetkezett.

A végzetes pillanat rám tudniillik egy nesztele
nül besompolygott félelmetes ellenség volt, annak a 
vidéknek rettenetes fenevadja — jól megtermett kí
gyó . .

Sohasem feledem azt a pillanatot, amikor ké
nyelmes semmittevésemben egyszerre meghallottam a 
hosszú sziszegést . . . Szszszsz . . . Aki valaha hal
lotta e hangot, az sohasem feledi e l; engem éveken ;

át kisértett e hang álmatlan éjszakákon és a hideg ve
rejték lepte el a homlokomat, ha évek után is rágon
doltam.

A kedvesem éneke nyomban kettészakadt . . . 
én rémülten ugrottam föl a fektémből, amikor ez a 
hang megütötte a fülemet.

Az ajtó lecsüggő kárpitja alatt pedig bekandikált 
a kigyófő a maga utálatos rettenetességével.

Mintha szoborrá váltunk volna, oly mereven moz
dulatlanok maradtunk,^ nő és én. Valami ösztönszerü 
érzés sugallja az egyetlen mentő módot ily pillanatban, 
a mozdulatlanságot.

Hanem a kigyó nem távozott a küszöbről; né
hányszor halk sziszszegést intézett a szobába, aztán 
lassan megindult. . .  a kerevet felé, amelyen feküdtem.

Sohasem féltem életemben semmitől. De ez a 
pillanat rémülettel töltötte el egész bensőmet. Merev 
szemmel néztem, mint kúszik mind közelebb az állat, 
mint csavarodik sárgás, sávos teste a szőnyegen ; majd 

: egyszerre meglapul és vár.
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nyérvasakat szoktak használni. Kisebbeket — a be
fogandó állat nagyságához arányitva — menyétfélékre 
nyestekre s nagyobb szárnyas ragadozókra, kb. 20 cm. 
átméró'jü kis tányérvasak pedig apró szárnyas és szó'r- 
més ragadozók fogására lesznek használva. A berlini 
vastó'r (hattyunyak) közismert fogóeszköz és veszedel
mes volt a dacára sokak által igen kedvelt. ,A duvadat 
a nyakánál fogva, vagy magasan a lábánál fogva ra
gadja meg. Mivel a vele való bánásmód sok ügyes
séget igényel, tanácsos gyakorlott szakembertől a vele 
való bánásmódot elsajátítani. A berlini vastörből is 
vannak kisebb és nagyobb fajták. Megemlítem, hogy 
újabban a nagyobb e nemű vashoz fából készült fe
szitó' keresztet szokott a gyáros — haszálati utasítás
sal — mellékelni, mely a vas vetését igen megkönnyíti 
s kevésbé veszélyessé teszi. Két karja oly erővel 
csap össze, hogy még a legerősebb vad sem képes 
belőle szabadulni. E csapó vasnál csalfalatot nem al
kalmazhatnak, hanem egyszerűen a vad váltójára állít
ják fel s a kifeszitett lószőr vagy zsineg érintése foly
tán csapódik össze. Hogy emberjárta helyek körül ily 
vasakat használni nem szabad, az magától értetődik

Március a vadászatban.
Alig vettük le a fegyvert, még be se rozsdásod

hatott volna, máris előveszszük, mert megjöttek a sza
lonkák, a tavasz legelső hírnökei, ezek a kedves, szép, 
misztikus madarak, melyek némák egész esztendőben, 
csak most, a tavasz kikeletén szólalnak meg, az ő 
pisszegő, korrogó kis hangjukon, a mikor a szerelem 
dobogtatja meg kis szivüket.

Hány vadász figyel ezekre az alig hallható han

gokra? Mikor a rigók csacsogása, a szerelmes gá
csérok hápogása, a felgajjazó fácánok kakukolása és 
legvégül a foglyocskák cserregése elhangzik, a mikor 
az igazi csendesség kezdetét veszi, nesztelenül, mintha 
a fődből bújnának elő, a lemenő nap fényében, az 
esthajnalban megjelenik egy, esetleg két repülő nagy 
denevérszinü madár. Ha kettő van együtt, ezek az 
úgynevezett cvikkelők, ezek már párosán vannak, 
szerelmesek. Elöl jön a tojó, furcsa pisszegő hangokat 
hallat, utána közvetlen a him, ez meg folytonosan 
korrogat, hajtja, űzi és talán csókolgatja az ő kis sze
relmesét fent a levegőben.

Hány vadászsziv dobban meg este úgy hat óra 
tájban ezeknek a tüneményes madaraknak a hangjára? 
Hány vadász lesi megjelenésüket széles nagy Euró
pában, azt csak az lsen tudja.

Ha szép a vadászat, ha van költészet a termé
szetben és a vadászatban, úgy a tavaszi szalonka hú
zás az, a mikor megmozdul minden növény, minden 
madár és állat szív, a mikor a kis kék ibolya kifakad 
az első tavaszi napsugárra, mikor az esti nagy csen
dességben megjelennek az- erdei szalonkák libegve, 
néha meg őrült légi tornászatot járva a cserjések-vá- 
gások felett. Hát bizony ez a vadászat költészete.

Nem szükséges, hogy lelőjük a tavasz első hír
nökeit, a vadászok legkedvesebb madarát, a szalonkát. 
Szenvedélyünket az ő látásuk is kielégíti. Szeretjük 
őket, kivált úgy tavaszszal, a mikor a rügy fakad, az 
ibolya nyílik, a mikor a mi kedves vadjaink mind
mind párokban és a jövő szaporulatának élnek. Ilyen
kor a vadász boldogan megy haza az esti lesről. Ha 
üres is a tarisznya, szive-lelke tele van örömmel gyö
nyörűséggel.

Ha meg is hozta a tavasz a sok örömet, ne fe
lejtkezzünk meg ellenségeinkről, melyek hasznos vad 
tenyésztésünkben sok kárt okoznak. Most annyi a 
szárnyas ragadozó, hogy az igaz vadász szive elszo-

Lahou, a fekete nő, látszólag félelem nélkül ma
radt meg előbbi helyzetében; még a szempillái sem 
meredeztek. De én . . . én nem bírtam ki soká a kí
nos mozdulatlanságot. A zsebemben ott szorongott a 
revolverem. Nesztelenül elővettem azt és lassan irá
nyítottam a csövét a kígyó fejére . . .  A következő 
szempillantásban eldördült a fegyver.

Mindaz, ami ezután történt, oly gyorsan követ
kezett, hogy a tekintetemmel nem is követhettem. Azt 
láttam, hogy a kígyót gerincen találta a golyó, de a 
sebe nem tette ártalmatlanná, hanem feldühitette; — 
a másik pillanatban pedig rám vetette magát. Mint a 
kilőtt nyíl, úgy röpült felém a nagy erejű állat . . . 
a harapása pedig éppen a térdemben ért. A fájdalomtól 
és talán még inkább a rémülettől felkiáltottam és az
tán elvesztettem az eszméletemet.

A mi ennek utánna történt, azt már csak később 
tudtam meg.

Lahou csodás hősiességgel bánt el a fenevaddal; 
a falon lógó handzsárral rásujtva,. ártalmatlanná tette.

De ezzel még nem végezte be a feladatát. Engem 
kellett még megmentenie . . .  a kígyó halálos mérge 
okvetlen elpusztított volna néhány perc alatt; más 
mentségem nem volt, mint azonnal lemetszeni a lába
mat. És Lahou habozás nélkül tette meg ezt a műté
tet, mialatt én ájultan feküdtem.

A kés csapása alatt érzett fájdalom riasztott fel 
a kábulatból . . .  és képzeljék el a látványt, amikor 
vértől elborítva, iszonyú kíntól gyötörten, megpillan
tottam a csonka lábamat.

íme olyan emlék az életemből, amely százszor 
és ezerszer ismétlődik a gondolatomban.

A veszélyes műtét csakugyan megmentett a ha
láltól, de örökre nyomorékká tett. A messze távolból 
pedig mindig hálával gondoloka rra a bátor asszonyra, 
ki e kettős véres munkát véghez tudta vinni.

Amikor később a tábori kórházba kerültem, az 
orvosi kezelés tökéletesítette a rajtam végzett műtétet; 
és ezzel az én katonai pályámnak vége szakadt.

Nos, amint látják, — szólt befejezésül a kapitány 
— nem csak a harctéren terem meg a faláb a katona 
számára; sőt az én kalandom még csak hősies sem 
volt. Cam ille M auclair.
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rul, bármennyire is pusztítottuk is ki területünkön a 
gaz fajzatokat. Tavasz nyílására eljönnek jobbról is, 
balról is, mert biz ezeket még mindig nem pusztítják 
eléggé. De minek is. Hiszen a húsúkat nem lehet 
megenni. A bagoly gunyhót most lehet igazán hasz
nálni. Az ölyvek különböző fajtái most pompásan 
csapnak az uhura. Felséges mulatság ezeket a rabló 
fajzatokat lőni, pusztítani, de bizony mesés hasznot is 
hozunk területeinknek, mert az úgynevezett egerész 
ölyvek sok hasznos vadat pusztítanak el! A rókákat 
már nem lehet méreggel pusztítani, de a jó csapó va
saknak, meg a jó kutyáknak nagy hasznát lehet venni, 
mindenütt s kivált fácánosoknál mindent el kell kö
vetni, hogy e vörös huncutokat kipusztitsuk, mert a 
fészken ülő tyúkokban nagy kárt tesznek; mikor a 
rókák már hordják csemetéjüknek az enni valót, egy- 
egy kotorékba rókaásáskor 4—5 macskanagyságu sül
dő nyulat, 2—3 fácánt, vadkacsát, meg tudja Isten 
mit lehet találni. Hát még a mit a sok gazkölyök el
fogyasztott ? Görényt, menyétet. borzokat és minden 
szőrmés, szárnyas ragadozót, házi macskát, kutyát is 
pusztítani kell, mert ezek az orvvadászokkal együtt 
rengeteg kárt okoznak a területeken.

Fónagy József.

Hasznos tudnivalók.

Távolítsuk el a kantárról a szemellenzőket.
Nem lehet nyomára akadni, hogy mikor, hol és 

ki jött rá arra az agyafúrt gondolatra, hogy a lovak 
kantárjára egy oly készüléket (szemellenző, szem-el- 
födő) alkalmazzon, amely mig egyfelől minden igaz 
ok nélkül súlyosítja és drágítja a kantárt, addig más
felől a leghatározottabban rontja a ló szemét s bizo
nyára okozza, hogy oly sok vak van ez állatok között 
s oly kevés azon állatok között, melyek ily szefedővel 
el nem láttatnak.

Amily dicséretre méltók azok, akik ezt a káros 
eszközt eltávolítják, oly kárhoztatásokra érdemesek 
azok, akik minden igaz ok nélkül, puszta rossz szo
kással kapcsolatos nemtörődömségből ragaszkodnak 
ahhoz, jobban mondva tovább is tűrik azt, meg nem 
fontolva, hogy az állatkínzástól eltekintve is, az ő ká
ruk, hogy a szemellenzős kantár 2—4 koronával drá
gább s hogy az ellenző nem csakhogy az elragadást 
meg nem gátolja, hanem, mert a lovat a tájékozódás
ban akadályozza, még fel is idézi a kitörést és elbok- 
rosodást, a mellett pedig a szem-ernyő egy oly biztos, 
tökéletes szemrontó ezköz, hogy arra, mint ilyenre, 
akár szabadalmat lehet venni.

Vegyen csak fáradságot magának bárki, s nézze 
meg pl. egy szeles poros napon néhány szemellenzős 
lónak a szemeit és azok környékeit. Teli vannak azok 
vastagon porral, piszokkal, mert azok az áldatlan el
lenzők egyenesen visszatartják, felgyüjtik és a szemébe

verik ezt a szemetet, mely a látókészüléket aztán foly
tonosan sérti, izgatja s megvakulásra vezeti. Ezért 
csak távolítsuk el a szemellenzőket a kantárról, mert 
az épen semmire sem szükséges azon.

A fa, mint táplálék.
Az európai elkényeztetett ember nem is hinné, 

hogy mi mindent meg nem esznek a távoli földrészek 
lakói! Azt már régebben tudjuk, hogy biznnyos indián 
néptörzs földet is eszik.

Ha a föld is táplálék, miért nem inkább a fa? 
Hiszen a fának rostjai bizonyos körülmények között 
cukorrá változnak. De azért a fa anyag a gyomorra 
nézve feltétlenül emészthetetlen. Mikor a ló az istálló 
gerendáját rágja, okvetlen valami jó izt érez, mert a ló 
kényes állat és hiába nem vesződnék.

De ha a fát rostjaira akarjuk bontani, egész ké
miai műveletre van szükség, még pedig oly bonyolult 
műveletre, melyre a gyomor soha sem volna képes. 
Tény, hogy bizonyos fenyőfa finomra megvagdalva, 
nemcsak hogy emészthető, hanem még mint orvosság 
is kitűnő szolgálatot tesz. De nagyon siralmas volna, 
ha az embert a nyomorúság tényleg már erre a táp
lálékra szorítaná.

Pályázat uj almafajta előállításra. Egy ma
gát megnevezni nem akaró ügybarát-^00 koronát he
lyezett el megőrzés és kamatozás végett, hogy ez egy 
uj almafajta előá'litására pályadijul kitüzessék. A pá
lyázat feltételei: 1. Magvetésről, keresztezés!' eljárással 
kell késő téli fajtát létesíteni, a mely teljes épségben 
junius végéig eltartható; 2. az uj almafajta legyen kö
zépnagyságú, szép alakú, szép színezetű, gombamentes 
és kellőleg leves; a pályázati határidő 1920. december 
hónap végső napja. — A pályamunkákat a kertészeti 
Tanintézet igazgatóságához kell behüldeni. A köze
lebbi feltételeket a földművelésügyi minisztérium ker
tészeti hivatalos lapja, a Gyümölcskertész szerkesztő
sége közli.

Aki nem érzi, ha testét égetik. Tudvalevő, 
hogy az égett seb okozta fájdalmak irtózatosak. Mi
óta Mucius Scaevola elégette karját anélkül, hogy 
megrezzent volna — 1—2 ezer esztendővel ezelőtt 
nem igen akadt ember, aki önként adta volna oda 
karját, hogy csak tessék, égessék ott, ahogy tetszik. 
Newyorkban most megtette ezt egy ember. Vasúttár
sasággal volt pőre, ami onnan eredt, — hogy vasúti 
szerencsétlenség alkalmával ő is megjárta. Lipsic Jó
zsef, egyszerű munkásember, s azt vitatja, hogy idegei 
teljesen eltompultak a szerencsétlenség következtében. 
Hogy ezt próbára tegyék, fehéren izzó vassal égették 
karját. Az ember mosolyogva álta. A vas mélyebbre 
s mélyebbre hatolt. Lipsic csak mosolygott. Az egész
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termet betöltötte már az égett emberhús penetráns 
szaga, mikor a birák megelégelték a próbát s meg
állapították a kártérítési igényét.

Ábrás gyümölcs. Gyümölcstermelőket érdeklő 
modern újításról ír a Magazin Pittoresque-ben Albert 
Maumené. Mikor a nap a gyümölcsöt érleli, a feléjé 
fordított oldalon sötétvörös, vagy karmin szint hoz 
létre. Ha a sugarak útjába átlátszó ernyőt, vagy fo
tográfiai lemezt teszünk, akkor az ezen levő kép, ábra, 
a gyümölcsre rajzolódik, hasonló módon, mint aho
gyan a fografia másolása végbemegy. Ezek az ábrák, 
a melyeket mostanában a nagy gyümölcskereskedők 
mindjobban alkalmaznak, egészen mások, mint a me
lyeket az ízléses külső, az asztal díszítése szempontjá
ból eddig is mesterségesen, valami éles formával rá
nyomtak almára, vagy őszibarackra. — A nagy párisi 
éttermekben minden gyümölcsön rajta van a hotel 
neve, fejedelmek asztalán meg az uralkadó ház címe
rét mutatja a gyümölcs héja. Az újabb, egész képeket 
természetesen előállító mód kezdője egy romainvillei 
gyümölcs termelő volt. O akár egyszerűen ujságpapi- 
rosból is vágta ki a formákat, a melyeket a fénysuga
rak útjába tett. A hol a napfény nem éri, ott zöldes 
marad a gyümölcs, a többi helyen piros. Lehet vagy 
a képet, vagy a hátterét kitenni a napsugaraknak, de 
azért a valóságban nem olyan egyszerű a dolog, mint 
a hogy azt eleve mutatja. — Renkívüli gonddal kell 
ügyelni a papír színére, fajára, a minta alakjára és a 
gyümölcs előkészítésére. Az igy előállított kép termé
szetesen igen primitív, de ha fotográfiai lemezt alkal- 
kalmazunk a gyümölcsre, akkor közbeeső tónusokkal 
igen szép árnyékolt képet is kaphatunk. Csakhogy 
ennek az előállítása még nagyobb gonddal jár. Külön 
erre a célra készült lágy, vékony lemezt használnak 
és rendesen tojás fehérjével ragasztják a gyümölcsre. 
Ez a ragasztószer ugyanis könnyen bocsátja át a fény
sugarakat.

Szives tudomásul. Lapunk jövő számához 
azoknál a tisztelt olvasóknál, kiknek előfizetése vagy 
már előbb lejárt, vagy pedig a folyó hó végével válik 
esedékessé, előnyomott utalványlapokat fogunk mellé
kelni. Tartsa tehát mindenki készen azt a csekély ösz- 
szeget, hogy az utalványlap vétele után azonnal pos
tára tehesse. Azoknál, kik félévet meghaladó hátralék
ban vannak s ezt jövő hó 10-ig nem törlesztik, a lap 
további küldését be fogjuk szüntetni, tatorzásaikat 
pedig postai megbízás, ennek ki nem váltása esetén 
pedig a bíróság utján foguk behajtani.

A munkás halála. Borzalmas szerencsétlenség 
történt Nagykanizsán, a Franz-féle gőzmalomban, ahol 
most átalakító munkálatokat folytatnak. E munkálatok 
miatt — mint tudósítónk jelenti — az emeleti helyi

ségekben levő gépeket a földszintre szállítják, ami pe
dig az által lehetséges, hogy az emeletek padlózatát 
oly nagy helyen felszedték, hogy az igy támadt űrben 
a gépek leszállíthatok legyenek. Minap a malom har
madik emeletéről szállították le a gépeket. A munká
latnál segédkezett Herdina András munkás is, ki köz
vetlenül az ür szélén állott, hogy s lebocsátott gépe
ket helyes irányba igazíthassa. Mikor egyik nagyobb 
gépet bocsátották alá, a leeresztő csiga megfordult, 
miért is társai rászóltak Herdinára, hogy távozzék az 
ür széléről. Herdina azonban nem engedelmeskedett 
és igy történt meg, hogy a gép egy kiálló része Her- 
dinát magával rántotta a mélységbe. Társai felülről 
nézték a szerencsétlen ember alázuhanását és látták, 
hogy a levegőben kétszer megfordult. Herdina a föld
szint kövezetére fejtetőre esett és koponyatörést szen
vedett. Még élt, midőn a kórházba szállították, de itt 
félórai kínlódás után meghalt. A rendőrség, mérnöki 
hivatal és bíróság kiküldöttei helyszíni szemlét tartot
tak a malomban annak megállapítása végett, hogy a 
szerencsétlenség miatt terhel-e valakit a gondatlanság.

Borzalmas szerencsétlenség. Rozsnyóról ír
ják, Dernőn Takács László főgépész a vasgyárban a 
lendítő kerék körül forgolódott, miközben a kerék 
balkezét elkapta és percekig forgatva, a padlóhoz és 
gerendához verdeste. — A gép elállítása után mint 
alaktalan tömeget húzták ki a szerencsétlenül járt Ta
kácsot.

Leánykereskedő szállóportások. Bukarest
ből szenzációs letartóztatásról értesítik lapunkat. Egy 
számos tagból álló banda már hosszabb idő óta erköl
cstelen üzérkedést folytatott fiatal gyermeklányokkal, 
mig végre minap este a veszedelmes banda a rend
őrség kezébe került. Bukarest összes szállodáinak por
tásai szövetkeztek egymással s néhány hordárnak a 
segítségével 14 év körüli lányokat kerítettek hatalmukba, 
akiket azután áruba bocsátottak. Körülbelül négyszáz 
azoknak az áldozatoknak száma, akik ezeknek a lel
ketlen embereknek az üzérkedései folytán lettek sze
rencsétlenekké. A rendőrségnek tudomására jött a 
portások üzelme s nyomozást indított. Csakhamar 
egész sereg bizonyítékot sikerült beszerezni, aminek 
az alapján a portásokat letartóztatták. A vizsgálatot 
folytatják a banda eddig ismeretlen tagjai után, mert 
a portásokon kívül állítólag több hordár és asszony is 
részt vett a bűnös szövetkezetben.

Kivégzett leánygyilkos. Hannoverből jelentik, 
hogy ott kivégezték Büther portást, aki annak idején 
bestiális kettős gyilkosságot követett el. Két kis lány
kát, Kassel Elzát és Scharre Ernát gyalázatosán meg
gyötöri, a z u: í a m egölte őket.

Halált okozó földcsuszás. A valknicai állami 
kőbányában, az Oriovac-hegy közelében földcsuszam
lás történt. Az omló kő négy munkást maga alá teme
tett. Kettő meghalt, kettő pedig súlyosan megsérült. 
Belekerülhet 5 napba, mig a holttesteket kiássák.
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Veszedelmes gyermekjáték. Alsó-Ruda köz
ségben nagy tűzvész pusztított. Növik Adám csürjét 
játszó gyermekek felgyújtották. A tűz az óriási szél
ben gyorsan elterjedt. Egyszerre 7 lakóház és 10 mel
lék épület állott lángban, amelyek a benlevó' ingósá
gokkal, negymenyiségü gabona a takarmánynyal elég
tek. Szerencsétlenségre a lakosság nagyobb része Brá- 
don volt a vásáron és ennélfogva nem volt, aki a tü
zet oltsa.

Honvédek és közös huszárok. Soproban vé
res utcai harc volt a honvédek és közös hadseregbeli 
huszárok közt a város egyik élénk forgalmú utcáján. 
A huszárok és honvédek közt szóváltás támadt, amely 
csakhamar fegyveres harccá változott, melynek folya
mán Szigeti József, Zsulits Ferenc és Vukovics Nán
dor 18. honvédgyalogezredbeli katonák nem csak meg
fosztották a két huszárt, Hajes Miklóst és Töltési Pált 
a kardjuktól, hanem az ő saját kardjukkal oly véresre 
verték ó'ket, hogy súlyosan sebesült állapotban kellett 
ó'kat a katonai kórházba szállítani.

Nagy vasúti szerencsétlenség. Szászrégenből 
jelentik, hogy a Goldfinger és Teplánszky-cég gör- 
gényvölgyi iparvasutján egy kocsi tengelye eltörött, 
aminek következtében az egész teher vonat kisiklott. 
Egy fékező é letét vesztette, egy munkásnak mind a 
két lábát, egynek pedig a jobb kezét vágta le a vonat. 
A negyedik vasúti alkalmazottnak mellkasa teljesen 
bezuzódott. A szerencsétlenséget a kocsik túlterhelése 
okozta. A forgalmat beszüntették. A vizsgátatot meg
indították.

Rab helyett agyonlőtt fogház főigazgató.
Bukarestből jelentik: Huss városban, ‘Moldvában van 
Románia egyik legnagyobb fegyintézete, a melyikben 
számos életfogytiglani börtönre Ítélt gonosztevő üli le 
a büntetését. Már néhány héttel ezelőtt jelentették 
Ghiceszku Sándor fegyház főigazgotónak, hogy a ra
bok közt valami gyanús forrongás észlethető és hogy 
egész éjszakákon át egy sajátszerü, rendszeres kopog
tatás hallható a fegyház folyosóin. Az egyik fegyházőr 
egy napon jelentette az főigazgatónak, hogy a rabok 
általános zendülést terveznek. Ghiceszku főigazató az 
esetről nyomban jelentést tett Badorau igazságügyi
miniszternek, a kinek az intézkedésére a fegyházőrsé- 
get megketőzttették. Az uj fegyházőrök tegnap vonul
tak be a hussi fegyházba. Ma reggel 3 rab kitörte a 
zárkája vasrácsát és az ablakon keresztül kimászott a 
fegyház udvarára. Az egyik őr észrevette őket és utá
nuk lőtt. Nem találta el egyiküket sem, a lövés azon
ban fellármázta a fegyházat és mindenki kisietett meg
tudni, hogy mi történt. Elsőnek Ghiceszku fogház fő
igazgató futott ki az udvarra. Valamelyik fogházőr az 
igazgató fehér hállókabátját fegyencruhának nézte és 
az főigazgatóra sütötte a fegyverét. A golyó a sze
rencsétlen ember mellébe hatolt és rögtön megölte. 
A menekülni készülő fegyenceket az udvar egyik sar
kába összebújva megtalálták. Mindhármukat vasraverve 
kisérték zárkájukba.

Lefejezte a vonat. A debreceni pályaudvaron 
egy gyors tehervonat tolatáskor a lokomotív elütötte 
Dzsupa Gyula 57 éves süket irodaszolgát. A szerencsét
len emert valósággal lefejezte a gép, amelynek ke
rekei teljesen levágták a fejét a törzstől.

A vasutas sorsa. Spronc Jakab páséi állomási 
felvigyázót — mint levelezőnk Írja — csak pár nap
pal ezelőtt helyezték át ez uj államásra, ma már élet
halál közt lebeg a kórházban. Spronc ugyanis minap 
este szolgálatban lévén az 1074. számú vonat körül 
foglalatoskodott, hogy az árukezeléssel foglalatoskodó 
vonatszemélyzet munkáját ellenőrizze, szerencsétlensé
gére a rakodó és a raktári vágány közé ment, miköz
ben a tolató tehervonat megindult, őt a rakodó falá
hoz szorította. Sproncot még aznap éjjel a gyorsvo
nattal a károlyvárosi kórházba szállították.

Véres biróválasztás. Madaras, esztergomme- 
gyei községben, mint nekünk Írják, nagy izgalom 
közt ment végbe a biró választás. Tizenkét csendőr 
ügyelt a csendre és rendre, de a nép többször meg
támadta a csendőröket, mire ezek karddal űzték vissza 
a támadókat. A tömegnek Szűri Vince fiatal földmi- 
ves volt a vezetője, aki egy csendőr szuronyát meg
fogta. A csendőr két társa látva társuk megtámadását, 
segítségére siettek és Szurit keresztül szúrták. A fatal 
gazda másnapra meghalt. A biróválasztást nem fejez
hették be.

Regény a hűtlenségről. Zágrábból írják: 
Néhány héttel ezelőtt történt Bródban, hogy Gjukics 
Tivadar asztalossegéd meggyikolta a menyasszonyát 
Zvonarjeva Maricát. Látogatóban volt a leány a szü
leinél s ott is maradt éjszakára. Mivel névtelen levelet 
kapott, a melyben figyelmeztették, hogy menyasszonya 
megcsalja egy Kriszti Vilmos nevű legénynyel, a kivel 
éjjel szokott találkozni a konyhában, — elhatározta, 
hogy megfigyeli a leányt. Lefeküdt a szobában és al
vást színlelt. Éjfél tájban észrevette, hogy a leány ki
ment. Utána sompolygott s a konyha ajtóban lesbe 
állt. Hallotta, hogy a menyasszonya beszélget valaki
vel, Abban a hitben, hogy vetélytársa van a konyhá
ban, berontott s a sötétben revolverrel rálőtt a leányra. 
A golyó szivén találta a menyasszonyt, a jki holtan 
rogyott össze. A gyilkos csak ekkor vette észre, hogy 
a leány egy nővel beszélgetett a konyhában. Gjukicsot 
a pozsegai törvényszékre kisérték, s most is ott van 
fogságban. A gyilkos a minap azzal a kéréssel for
dult a törvényszék vezetőjéhez, — hogy a börtönben 
megirt emlékiratait kiadhassa. Elmondja, hogy mun
kája valóságos regénye a hűtlenségnek s hogy azért 
akarja nyilvánosságra hozni, hogy a házasulandó ifjak 
okuljanak az ő esetén.

Betöréses lopás. A vasmegyei Rádóc község
ben ismeretlen tettesek feltörték Kranics József vegyes- 
kereskedő boltját és Ridl Józsefné korcsmáját, ahonnan 
több mint 900 korona érő holmit raboltak el. A be
törést csak hajnalban vették észre a károsultak s az
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esetről azonnal értesítették a csendó'rséget, amely a 
helyszínen megjelent és különös felfedezésre jutott. A 
betörések színhelyén ugyanis vaskereszteket találtak a 
csendőrök. Erre megállapították, hogy a betörők előbb 
a temetőből vittek el két vaskeresztet s ezeket hasz
nálták fel a betörés keresztülviteléhez. A további nyo
mozás során kiderült azután az is, hogy a betörés 
előtt való este Reid Józsefné korcsmájában egy cigány 
fordult meg egy orrnélküli asszony társaságában, akik 
ott időzésük alatt alaposan szemügyre vették a helyi
ségeket. A cigány és a vele volt asszony csak későn 
távoztak a korcsmából s a betörés után pedig eltűn
tek a faluból. A csendőrség most erélyesen nyomozza 
a betörőket.

Fiatal rablógyilkosok. Nógrádberek község 
határában a minap meggyilkolták és kifosztották Ger- 
hát Mihály gazdag becskei gazdát. A rendőrség meg
állapította, hogy a rablógyilkosságot Csicsó Gyula 
becskei cigánylegény követte el egy tizennégyéves 
cigányfiuval. Csicsó, ki még alig múlt tizennyolcéves, 
cinkostársával a faluból megszökött.

Egy főhadnagy titokzatos halála. Zágráb
ból jelentik: Folyó hó 19-én délután az a hir terjedt 
el, hogy egy lő. gyalogezredbeli tiszt Sziszek mellett 
szalonkavadászat közben titokzatos módon járt szeren
csétlenül. Erről a dologról ma Sziszekről azt jelentik, 
hogy Kreulitsch Frigyes főhadnagyot a Sziszek köze
lében levő falu mellett agyonlőve megtalálták. Kreu
litsch szenvedélyes vadász volt és Lekenic mellett 
vadászterületet bérelt. Eleinte azt hitték, hogy vélet
lennek lett áldozata; öngyilkosságot kizártnak tartot
tak, mert a főhadnagy rendezett anyagi viszonyok kö
zött élt. Ennélfogva az a gyanú merült föl, hogy 
Kreulitschot meggyilkolták és az összes körülmények 
e föltevés mellett szólnak s minthogy a tisztnek nem 
voltak személyes ellenségei, azt hiszik, hogy a gyilkos 
őt egy másik személylyel cserélte össze s hogy a 
golyó nem neki, hanem a lekenci erdésznek volt szánva. 
A vizsgálatot megindították.

Gyilkosság féltékenységből. Bécsből Írják, 
hogy ott Fischer Antal 28 éves wosetnitzi illetőségű 
mészároslegény ma reggel részeg állapotban megölte 
Schmidt Máriát 23 éves szolgálót, akivel közös ház
tartásban élt. Eles mészáros késsel a nyakába és a 
szive tájékára szúrt, majd pedig önmagát sebezte meg. 
A tett oka állítólag féltékenység.

A szobor titka. Abban a híres angol dedektiv- 
regényben, a melynek a mindig sikeresen nyomozó 
Sherlok Holmes a hőse, szó van hat gipszből készült 
Napóleon szoborról is, a melyeket egy tolvaj sorra 
összetör, hogy megtalálja azt a drága gyöngyöt, a 
melyet régebben ellopott s akkor az egyik szoborba 
rejtette. Bécsben most hasonló módon csinálta a dol
gát egy tolvaj: ellopott egy drága ékszert s hogy meg 
ne találják, egy gipszszoborba rejtette el. Gerstmann 
Ignác bécsi ékszerész ugyanis a minap följelentést 
tett a rendőrségen, hogy elloptak tőle egy gyémánt 
melltüt, a melynek ezer korona az értéke. A nyomo
zást megindították s a gyanú a húsz éves Stundl

Győző aranymüvessegédre irányult, a ki azelőtt egy 
Hertzka nevű ékszerésznél volt alkalmazva, s a mikor 
ott szolgált, ott is eltűnt egy gyémánt melltü. Stundl 
Győzőt vizsgálati fogságba helyezték. Kihallgatása al
kalmával eleinte mindent tagadott, később azonban 
beösmerte, hogy nemcsak a két melltüt lopta el, hanem 
elvitt körülbelül százkorona értékű aranytörmeléket 
is. Zsákmányát egy szobrász barátjához vitte, s ennek 
tudta nélkül egy belül üres gipsz-lófejben helyezte el, 
de olyan ügyesen, hogy senki, még maga a szobrász 
sem tudott róla. A lófejet mindig leemelte az állvány
ról, eldugta benne az ékszert, azután ismét visszatette. 
A rendőrség a megjelölt helyen rá is talált a gipsz- 
lófejre s benne a melltükre meg az aranytörmelékre.
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Szerkesztői üzenetek.
Körtvélyessy Sándor urnák. Széleslonka. Bizon mé

lyen elszomorító viszonyok, azok melyeket velőnk közül s még 
sajnálatosabb az, hogy az ilyen helyen a hatóságok vagy nem 
tudnak, vagy — nem akarnak segíteni. Pedig nem hisszük, hogy 
hatósága területén ne lenne elég gyermektelen kartárs olyan 
helyen, hol iskola is van s igy ne lenne lehetséges helyébe 
a számos gyermekkei megáldott családapát áthelyezni. Ezt a dol
got egyébként addig fogjuk feszegetni, mig az erdészeti altisz
tek gyermekeinek nevelése kedvező megoldást nem nyer. Orend 
János urnák. Alsó-Árpás. Eszméjére vonatkozólag az ornitholo- 
giai központ már tett intézkedés: s erről legközelebb meg is 
fogunk emlékezni. Abban igazsága van, hogy hasznos madara
ink pusztulása legjobb előmozdítója a kártékony rovarok szapo
rodásának. Egyébként köszönjük, hogy erre nézve figyelmünket 
felébresztette.

A kiadóhivatal postája.
Boncz József urak. Egyházas-Szecsöd. Előfizetése junius 

végéig rendezve van. Igazsága van, hogy a csekély negyed
vagy félévi előfizetési dijat a kartársak bármelyike minden na
gyobb megerőltetés nélkül pontosan beküldhetné, de sajnos, 
ezt bizon a nagyobb rész elmulasztja. A 278 olvasónk közül, 
kiknek előfizetése a múlt hó végéig lejárt, a folyó hóban máig 
még csak 54 küldte be az előfizetést s igy 224 maradt további 
hátralékban. Ha már most kívánságához képest az összes hát
ralékosokat névszerint tüntetnők ki, ez maga az egész lapot be- 
töltené. Egyébként a jövő hó elején a régibb hátralékosoknak 
postai megbízásokat küldünk s az azokat be nem váltók neveit 
közölni fogjuk. Répásy Ferenc urnák. N.-Gladna. Március 
1-től küldtük a lapot. Bombola Pál urnák. B.-Monostorszeg. 
A 4 koronát köszönettel vettük. Tárnái Miklós urnák. So- 
mogy-Uzsopa. A beküldött 4 koronával junius végéig van elő- 
fizete. Hodovál József urnák. Kolozsvár. A lapot az 1. szám
tól kezdve küldtük.

Hirdetések és pályázatok.

Állást keres.
28 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, ki jól 

ért a fővad gondozásához, az apró vad neve- 
veléséhez és 'hálóval való befogásához, duva- 
dak pusztításához, az erdészeti teendők minden 
ágazatában jártas ; most is nagyobb uradalomnál 
van alkalmazva, állását pedig csak a nehéz meg
élhetési viszonyok miatt kénytelen elhagyni.

Cime megtudható az Erdészeti Újság szer
kesztőségénél. 1 — 10.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak:
Egész é v r e .........................................8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden csütörtökön.
£3 Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

|  PODHRADSZKY EM IL.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. ——

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Március. 29. 13. szám.

Irány változtatás.
— (Irta: Bocskay Józ se f  kerületi erdőőr.) —

valaki vagy valami bizonyos cél elérése 
végett megindul s a cél irányát pontosan 
betartja, haladjon bár lassan, a kitűzött 

célt előbb-utóbb bizonyosan eléri, mert régi iaz- 
ság az, hogy a mi halad, el nem marad; ha 
azonban a cél felé meginduló irányát megváltoz
tatja, igyekezete többnyire hiába való marad s 
eredményre csak akkor lehet kilátása, ha a kiin
dulás helyes irányába visszaterelődik.

Mi, az állami kezelésbe vett erdőknél al
kalmazott járási és kerületi erdőőrök a helyze
tünk javítását célzó s már évek óta készülődő 
mozgalmat a veszprémmegyei kartársak nyílt 
felhívása folytán az elmúlt évben megindítottuk. 
A mozgalom ugyan lassan fejlődött, de —- hála 
kivált lapunk buzgólkodásának — mintegy ki
lenc hónap lefolyása alatt mégis oda fejlődött, 
hogy most már bátran magadhatjuk neki az — 
»Országos mozgalom« — nevet.

A mozgalom alig öt hónapos korában, vagyis 
in ült év julius hava tizenhatodikán azt az öröm
hírt vettük, hegy a mozgalom hosszas vajúdása 
után csakugyan megszületett, az ennek célját feltün
tető Emlékirat megszerkesztését pedig a veszprémi 
m. kir. állami erdőhivatal egyes tisztviselői, a 
munka felügyeletét pedig annak érdemes főnöke

voltak szívesek magukra vállalni. Ezt az öröm
hírt bizonyosan velem együtt a többi kartársak 
is a legnagyobb megnyugvással fogadták, annál 
is inkább, mert mozgalmunknak tulajdonképeni 
főcélja nem annyira a helyzet időleges javítása, 
hanem annak államosításunk által való végleges 
megoldása s igy azt nem a közigazgatási erdé
szeti bizottságoktól, hanem a magas kormánytól 
s illetőleg magától az államtól várjuk s igy az 
Emlékirat megszerkesztése valóban nem csak 
nagy tudást és körültekintést, hanem kivált a 
viszonyainkra vonatkozólag kiterjedt tájékozást, 
nem különben szakismeretet is igényel, ezeket 
pedig a szakmánkban járatlan embereknél hiába 
keresnénk.

A sikert tehát biztosra vettük, mert meg
voltunk győződve arról, hogy a nagy szaktudás
sal megszerkesztett Emlékiraton kívül szerkesz
tőinek neve is sokat fog nyomni a latban s 
nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy az Or
szágos Erdészeti Egyesület jóindulatát és párt
fogását is megnyerjük ügyünk részére.

Múlt hónap tizenötödikén elismerőlegv ettük 
tudomásul, hogy a veszprémi in. kir. állami er- 
döhivatal tisztviselői az Emlékirat szerkesztéséről 
a sok hivatalos munkával való elfoglaltságuk 
miatt lemondtak. A kinek csak némi fogalma is 
van az állami erdőhivatalok nagy munkahalma
záról s tudja, hogy ennek feldolgozásához mily 
kevés számú munka erő áll rendelkezésre, a le
mondást teljesen indokoltnak fogja találni s nem 
fog annak indító okául más hátteret keresni.
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Ezek után ki gondolhatott volna másra, 
mint hogy az Emlékirat megszerkesztésével la
punk, az Erdészeti Újság szerkesztője lesz meg
bízva? Hiszen az erdőtiszt urakon kívül alig van 
ember, aki ügyünket jobban szivén viselné, mit 
nyilván bebizonyított azzal, hogy már egy év
tizedet meghaladó idő óta érdekünkben fárad
hatatlan tevékenységet fejt ki, melynek a kincs
tári kartársaknál már meg is van a fényes si
kere s mozgalmunk fejlődése első sorban neki 
köszönhető, pedig hogy ezt annyira felkarolta, 
abból nem hogy anyagi haszna, hanem inkább 
kára lehetett, mert bizonyosan akadt akárhány 
kívülünk álló előfizetője, ki megunván a mi 
ügyünkkel való bő foglalkozást, ezt megunta és 
a lap tovább járatásáról (bár helytelenül, mert 
egyikünk dolga kell, hogy valamennyiünké le
gyen) lemondott. Ő az, ki nem csak az erdőtör
vényt, a járási erdőtisztek államosítása ügyének 
menetét, hanem a mi szolgálati és társadalmi- 
viszonyainkat is teljesen ismer is igy nálánál al
kalmasabb és hivatottabb embert alig találhat
tunk volna olyat, kire az Emlékirat megszerkesz
tését teljes megnyugvással reá bízhattuk volna. 
Ő képes lett volna kézzelfoghatólag kimutatni, 
hogy mennyit munkálkodtunk az állam érdeké
ben s hogy az a teher, mely államosításunkkal 
az államra nehezednék, nem lenne erre nézve 
elviselhetlen.

Egészen megfoghatatlan előttünk ezek után 
az, a mit jaz Erdészeti Újság folyó évi február 
22-iki számában olvastunk, tudniillik mozgalmunk S

vezetőjének az a kinyilatkozása, hogy az Emlék
irat összeállításával a »Veszprémi ‘Lapok« szer
kesztőségét bízta meg. Hogy a megbízottat akkor, 
midőn lapunk szerkesztője a nagy és fáradságos 
munka teljesítésének elvállalására ismételten haj
landónak mutatkozott, mi bírta erre az elhatáro
zásra, azt nem tudjuk elképzelni, annál kevésbé, 
mert ezt az eljárást mivel sem indokolta, de 
hogy ezek után úgy az Emlékirat helyes meg
szerkesztésébe, valamint egész mozgalmunk ered
ményébe vetett reményünk nagy mértéken meg
rendült az kétségtelen.

Ezzel a kinyilatkoztatásommal pedig távol
ról sem akarom a »Veszprémi Lapok« szerkesz
tősége ama tagjának vagy tagjainak akár poli
tikai akár közjogi vagy általános tudását két
ségbevonni, nem akarom tőlük az ügyünk iránt 
való jóindulatot és lelkesedést sem elvitatni, 
mert meg vagyok győződve, hogy mindezekkel 
bőségesen rendelkeznek, hanem igenis kétségbe 
vonom azt s úgy hiszem, hogy ebben velem a 
tisztelt kartársak legnagyobb része osztozik, hogy 
azok, kik az Emlékirat szerkesztését magukra 
vállalták, annyira ismerjék a mi szolgálati és 
életviszonyainkat, hogy az ezekre vonatkozó ada
tokat — bár a veszprémi kartársak útbaigazítása 
mellett is — teljesén érvényre juttatni képesek 
legyenek. A minden vidékről összegyűjtött jegy
zőkönyvekben foglalt s többnyire igen hiányos 
száraz adatok nem nyújtanak elég betekintést 
viszonyaink belső világába; ehhez a személyes, 
évek hosszú során át szerzett tapasztalat szük-

S  szomorú októberi nap köddel és esővel vég
ződött. Esther Parnacott meggyujtotta a pici 
lámpát s az utolsó darab fát dobta a kályhá

ban izzó parázsra, nehezet sóhajtva azonközben. Fél óra 
múlva bizonyára kifogy az olaj a lámpából s azontúl 
sötétben lesznek kénytelenek elülni, kifogyván a kész
letük egészen. Ha magában lett volna, bizonyára meg- 
kiméili az értékes világitó és fütő anyagot, csakhogy 
a gyermeke mindig rémülve sikoltott, ha a leszálló sö
tétség leplébe takarta a kunyhó fehérre meszelt falain 
függő családi képeket. Holnap talán munkájuk akad 
s esetleg szükség lehet a világra, de hát a gyermek 
beteg volt s nem nyújthatott neki semmi egyebet, —

épen csak egy éjszakára való -világosságot és meleget- 
Éhhalállal küzdöttek.

Esthernek férje ezelőtt négy éve hagyta el szü
lőhelyét s Dél-Afrikába indult avval a reménynyel, 
hogy ott könnyebben megtalálja azt a megélhetést, 
melyet Chilworthyban, szülőhelyének földjétől hiába 
várt; hátrahagyta őt és két éves fiacskájukat a kuny
hóban, melybe egybekelésükkor költöztek; ott hagyta 
arra az időre, mig majd az uj hazában megtelepedhe
tik némiképen, kissé megszedi magát.

Esther vérmes volt. Hiszen a varrótűje már idáig 
is nagyon sokat működött és sokat hozott a háztartás 
költségeinek enyhítésére. Egy kicsi munkatöbblet mel
lett arra is elégséges lesz, hogy őt és kicsi gyermekét 
is eltartsa. így tehát John Parnacott csakugyan el is 
ment, de miután Southamptont elhagyta, Esther életé
ből is tovatűnt. Sort sem irt, egyetlen életjelt sem adott 
magáról és semhogy rosszat gondoljon felőle, inkább 
halottnak hitte. Egy kis időre csakugyan [sikerült is 
a háztartást rendbert és együtt tartani, de láss'ankint
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séges. Véleményem szerint nem elég az, hogy. 
nékülözésünket és bizonytalan jövőnket szép 
frázisokkal előtárva kérjük állomositásunkat, ha
nem kérés'ünknék biztos és megdönthetetlen 
számadatokkal kell támogatva lennie, s én kétel
kedem abban, hogy a megbízottak az ehhez 
szükséges speciális ismeretekkel bírnának.

Mozgalmunk vezetői tehát az eredetitől s 
véleményem szerint a leghelyesebbtől eltérő más 
irányt választottak célunk elréséhez s én és ve
lem bizonyosan a kartársak százai — aggódva 
gondolunk arra, -t-  hogy az irány váltotatásával 
eltérünk a céltól s azt soha el nem érve, min
den eddigi fáradozásunk kárba vész s kezdhet
jük majd újból az egészet, ha ugyan az első 
kudarc nem veszi el attól kedvünket.

Talán még . nem késő visszatérni a helyes 
irányba, talán az Emlékirat" Szerkesztésé még 
nem haladt nagyon előre, vagy talán még meg 
sincs kezdve. Talán indokolt lenne, ha a moz
galom vezetői erre a sok »talán«-ra nézve mi
előbb felvilágosítanák a netán nyugtalankodó 
kartársakat. Vegyék fontolóra, hogy a hibás irány 
megváltoztatása nem szégyen, de erény.

Jótékony táncmulatságok.
z élet nehéz küzdelmeiben elcsigázott test és 

lélek egyaránt megkívánják a szórakozást s 
a ki ezt magától megtagadja, egészsége ro

vására teszi. A szórakozás azonban csak akkor méltó 
az emberhez, ha nem lépi túl a tisztesség és mérték-

azok a nagyobb házak, melyek szomszédságába feküd
tek s, melyeknek dolgozgatott, — mind bezárultak — 
és most, négy évvel később, az éhhalállal állottak 
szemben.

A kunyhó mintegy mértföldnyi távolban feküdt a 
szétszórt házu várostól s Esther, ki sokkal büszkébb 
volt, semhogy segedelmet kért volna bárkitől, csak 
némán szenvedett. A doktorné mindent megtett, ami 
tó'le tellett, de nem volt munka és Esther munkakedve, 
szorgalma és buzgósága dacára csak várt és megint 
csak várt. Mikor igy ott ölbe rakott kezekkel s me
reven maga elé bámult a pattogó t̂üzbe, a gyermek 
nyugtalankodott az oldala mellett. Midőn pedg fejecs
kéjét anyja ölebe tette, ez hízelegve simogatta a haját.

—t Nummy, oly nagyon éhes vagyok! Te nem?
Az asszony nem válaszolt. Mikor azonban a fény 

hirtelen megviágitotta az arcát, olyan árnyakat vélt vé
gigsuhanni rajta, amilyeneket odáig még sohasem lá
tott rajta. A rémület és iszonyat egy rohamától meg- 
kapatva ragadta ölbe a gyermeket.

letesség határaik hanem mindvégig megmarad ezek 
medrében. Az ilyen mulatságból haszna van az ember
nek, mert arról szinte meg ifjodva s a további-mun
kálkodáshoz eró't merítve távozik, ha pedig mulatsá
gunkat akkép rendezzük, hogy abból még egyes nemes 
célú intézmények utján más embertársainknak is legyen 
haszna, akkor valóban nemes cselekedetet vittünk vég
hez. Ilyen két nemes célú mulatságról számol most 
be az azokat rendező' bizottság az alábbiakban:

Táncvigalom Perecsenyben.
Folyó hó 3-ikán tartották meg az ungvári főer-. 

döhivatalhoz tartozó erdészeti altisztek szokásos évi 
mulatságukat, melynek tiszta jövedelme az erdészeti 
altisztek segélyző egyesületének javára, szolgál. A se
gélyegyesület a felvidék erdős vidékein szétszórtan és. 
többnyire elszigetelten lakó tagjaival már is érezteti a 
jótékonyságát sorscsapások alkalmával s bizonynyal 
ez a humánus cél érzi meg évről-évre az anyagi és 
erkölcsi sikert. Az esti vonat felülről, majd Ungvár 
felől hozta a mulatni vágyó fiatalságot. A. vadászati 
tropheákkal és lampionokkal feldíszített táncteremben 
8 óra után ráhúzta Kotlár Miklós az igazi talp alá va
lót* melyre a fiatalság '4- nem várva sok biztatást — 
alaposan hozzálátott a ropogós csárdáshoz. A mulat
ság anyagi sikeréről a rendezőség a következőkben 
számol be. Belépő jegyek után 216 K, jegymegváltás 
illetve felülfizetés cimén 314 K, összesen 530 K folyt 
be, mely összegből a 234 K-t kitévő összkiadás le
számítása után marad az egylet javára mintegy 300 K 
tiszta jövedelem. Felülfizettek: Stuka Pál 8 K, dr. Gu- 
lácsy Árpád, Kovácsy Elemér és Schneider Gusztáv 
5—5 K, Gajotto. Ferenc, Gajdos István, Méhely Gyula, 
Sauerman Károly és Seffler György 3—3 K, Huszár 
József, Surgent Ernő és Merényi Ignác 2—2 K, Kelen 
Gyula, Adamkovics Zoltán, Kroppf Ferenc, Mihalics 
János, Bertóthy Zsigmond, Homa János, Járos Gyula,

— Jackie, fiam, tekints csak a lámpára — mondta 
gyengéden, de remegő hangon.

A fiú hátraforditta a fejét és félig lehunyta sze
meit, midőn a világosság beléjük sütött.

Esther karja görcsösen átszoritotta a testét midőn 
meglátta azokat a hamvas árnyakat a szemek alatt, 
azokat a mély gödröket a beesett arcon s azt a fáj
dalmas vonást a színtelen ajkai szélén. Ez volt min
den, amit John Parnacottal kötött házassága neki ho
zott. Gyermeke — az ő gyermekük — az éhhalállal 
küzködik, ő maga pedig segély- és gyámoltalan !

Esther Parnacott bánatos és gondtelt [arca ko- 
rátsem tükrözte vissza gondolatait. Vad, őrült gondo
latok kergették egymást agyában s nem [egyszer vil
lant meg agyában a hullám, a ringató hullám gondolata, 
mely minden fájdalmának, minden bánatának egyszerre 
végét vetné.

Mozdulatlanul maradt ülve ott a lobogó tűz előtt, 
mig csak a lámpa lángja pislogni nem kezdett. Futó- 

] lag oda pislantott s úgy rémlett előtte, hogy amint a
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Petrecky János, Pécskay Döme, Ouelmino János, Sza
bados Viece, Szuszla Péter, Svenda László, Sípos Fe
renc, Stern Lőrinc, Rickó Géza, Wittich Lajos és Vissy 
Aladár 1 — 1 K. Jegyeiket megváltották: V. Gy. 50 K, 
dr. Bantlin Ágoston és Rohn Severin 20—20 K, El
vert Pál, Rónay Antal, Reismans Samu és Reich Jakab 
10—10 K, Araun Mór 6 K, dr. Bosnyák Béla, Fábry 
Jenő. Fircák Gyula, dr. Kerekes István, Reismann Her
mán, Saenger Nándor, Sziklay Lajos, Szieber István, 
Takács Miklós, Weisz és Spiegel és Werklin János 
5—5 K, Boross Zsigmond, • Ladányi Frigyes és Rezy 
Vilmos 4 —4 K, Fidy Béla, id. Kárpa István, ifj. Kárpa 
István 3—3 K, Gasparik Pál, Horny Gusztáv, Aszalay 
Gyula, Haderdány András, Jákim István, Kaszás Fe
renc, Kállay Mihály, Havassy Illés, Miskolczy János, 
Podhradszky Emil (Szászsebes), Papp Lajos, Pólányi 
Lajos, Réthy Atilla, Sztrilecky János, Sponták Mihály, 
Rózsay Rezső és Jackovics Miklós 2—2 K, Janovicki 
János 1 K. — Az erdészeti altisztek hálás köszönetét 
mondanak mindazoknak, kik jótékonysági célúkban 
őket ezúttal is támogatták.

Táncmulatság Hosszufaluban.
A hosszufalusi m. kir. járási erdőgondnokság 

kerületéhez tartozó erdő altisztek a folyó évi 1906. 
február hó 3-án a Brassóvármegyében létesítendő — 
nyugdíj alapjuk — javára zártkörű táncmulatságot 
rendeztek.

A mulatság este 8 órakor kezdődött és a legna
gyobb rendben s jókedv mellett világos reggelig tar
tott. Ami az anyagi és erkölcsi sikert illeti a mulatság 
fényesen sikerültnek mondható.

Az összes bevétel 262 K, kiadás 70 K maradt 
tiszta jövedelem 192 K, mely ősszeg a Hétfalusi taka
rékpénztárnál lett gyiimölcsözőleg elhelyezve.

Nem mulaszthatja el a rendezőség, hogy hálás 
köszönetét ne mondjon ezúttal is mindazoknak, akik

ezen nemes cél támogatásában részt vettek és felülfi- 
zetésükkel bevételeinket gyarapították. Felülfizettek: 
Márer Benő és Eránosz Antal János m. kir. erdőfel
ügyelők 10—10 K, Jakab János m. kir. erdőmester és 
Donáth Sándor m. kir. főerdész 8—8 K, a »garcsini« 
fürészkezelőség 5 K, Béri Áron és Török Mihály 4—4 
K, Thal Andrásné, Gusbet Márton és Lukács Károly 
3—3 K. Podhradszy Emil, Köpe Márton, Jnce Imre, 
Russz János, dr. Kozma Miklós, Demes Péter, Fűnk 
Ottó, Mátis Bálint, Giró Szász István, Csórja Lázár, 
Gáli Vilmos, Schiel József, Bandy János és Buna Ist
ván 2—2 K, Vikos József, Koszta Döme, Altbach Béla 
Léce József, Gáspár Gyula, Dimény Mózes, Szórády 
Lajos, Tóth András, Péter Károlyné, Kohn Mór, Ho- 
bán József, Kocsis János, Fabich Gyula, Isiik András, 
ifjú Simon András és Borcsa János 1— 1 K, Kádas 
József és Benkő Ödön 40—40 fill. és Nagy Sándor 
urak 20 fillért.

Lapunk állapota március végével.
Múlt hó 22-én megjelent 8-ik számunkban kije

lentettük, hogy minden havi utolsó számban közölni 
fogjuk a lapunk elterjedettségére és az előfizetések 
mikénti teljesítésére vonatkozó adatokat. Most ezeket 
az előző hónapival párhuzamban tüntetjük fel, hogy 
a tisztelt olvasóinknak módjukban legyen párhuzamot 
vonni a kettő között. Az adatok a következők:

Az előfizetések lejárta a következőleg alakult:
Lejárat: Február Március végén

1993 december 1 1 11
1904 március 1 1 11

„ junius 1 1 ii
„ augusztus 1 1 11
„ szeptember 1 1 11
„ október 5 5 11
„ november 1 1 11
„ december 12 12 11

láng egyre kisebb és kisebb lesz, azonképen a gyer
mek lélekzete is egyre gyengébb és gyengébbre vállik. 
A fa sem lobog már, hanem egyetlen vörösen izzó 
csomóvá vált. Végre egészen besötétedett és még 
mindig, egyre ott ült, ölében a gyermekkel.

Egyszerre valami lángfellobbanás világította meg 
az ablakot. Hangos recscsenés követte, majd újabb 
lángnak a cikázása.

A recscsenés hallatára Esther felemelkedett s 
gyermekét kendőbe takargatva, az ágyra fektette, majd 
csendesen kinyitotta az ajtót.

Szitált az eső, de fák lombjainak a suhogása s a 
kicsiny patak locscsanásán kívül a sziklaparton megtörő 
hullámok mennydörgése is áthallatszott ide.

— Hajónak a roncsa, — mondta Esther s mi
közben bezárta maga mögött az ajtót, hozzátette még: 
— s a hulláról ellopott ruha is jobb az éhenhalásnál.

Gyors lábai csakhamar odahozták a sziklák al
jába. Midőn a sikos szírieken lefelé igyekezett, hal
lotta, hogyan verik félre a városban a harangokat.

— Kockára teszem életemet a prédáért — sut
togta magában, midőn hallgatózva megállt, hiszen, 
amit mi el nem foglaltunk, az a Chilwoorthy egyesü
letnek vállik előnyére.

Összeszaggatott, sebesült kezekkel érte el a ten
ger partot. A levegő teli volt köddel, párával és taj
tékkal, melyet a part szikláihoz verdesett tenger szét- 
foszló hullámai magasra csaptak.

Esther nekitámaszkodott a sziklának, hiába eről
ködvén pillantásával áthatolni a sötétségen, mig csak 
egyu jabb villanás másik tömör sötét alakot nem muta
tott meg neki, mely épen a sziklacsopotnak a tengerbe 
kinyúló egyik végében feküdt.

A fölötte lenyúló szikla tetejéről hozzá Iehangzó 
beszéd elárulta neki, hogy Chilwoorthy tengerészei 
már közeledtek s hogy a mentőmunkálatok csakhamar 
kezdetüket veszik.

A szikla hasadékaiba kapaszkodva, Esther lassan- 
lassan előrenyomult, néha visszavettetvén a habok ál
tal, máskor végigöntetvén a felsistergő tajték által; előre
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Lejárat: Február Március végén
1905 március 8 7

„ május 2 2 11
„ junius 9 9 11
„ julius 4 4 11
„ augusztus 4 2 11
„ szeptember 13 12 1 1
„ október 2 9
„ november 7 7
„ december 180 151

1906 január 10 8 11
„ február 16 10
„ március 193 151
„ április 12 11 11
„ május 7 7 11
„ junius 104 127 11
„ julius 14 12 11
„ augusztus — 2 11
„ szeptember 6 6 11
„ október 1 2
„ november 1 1
„ december — 21

1907 április 1 1 11
összesen : 645 645

A mint fenti adatokból látható, előfizetéseink, il
letve olvasóink száma a két hónap végével egyenlő 
dacára annak, hogy időközben többen hűtlenek lettek 
zászlóinkhoz, mert ezek helyét ismét uj hívek siettek 
betölteni. Sajnos, hogy az anyagi oldal rosszabbodott, 
mert meg a múlt hó végéig csak 723 K 73 fillér volt 
a hátralék, ez a folyó hó végéig 851 K 92 fillérre 
szaporodott.

Reméljük, hogy a jövő negyed elejével ez a szo
morú állapot meg fog változni s a lapunk mai szá
mához azok részére, kiktől vagy a hátralék törleszté
sét, vagy a most lejáró élőfizetés megújítását, vagy 
pedig mindkettőt várjuk, nem engednek ebben a remény
ben csalatkoznunk.

nyomult a sziklák nyúlványán látható egy kis barlang
hoz, melyhez közel a hajótörést szenvedett hajónak a 
roncsa feküdt.

Kis ideig ott ült egy keskeny sziklapárkányon 
megkapva a zaj, megijesztve a feléje közeledő ár ál
tal, mely a barlang szádája előtt már a kis lábait is 
mosta. Látta a fáklyákat, hallotta a szapora hangok 
zűrzavarát, a mentőcsónak locscsanását, de nem értett 
a dologból semmit, egyre csak azt ismételgetvén ma
gában, hogy a »hulláról lelopott ruha is jobb az éh
halálnál.*

Egy hatalmas hullám majd lekapta a lábáról, s 
majdnem elvitte magával. Feleszmélve lábra ugrott s 
észrevette, hogy a víz már térdig ér. Majd, amilyen 
hamar jöttek a hullámok, ép oly hamar eltakarodtak 
megint, ott hagyva a homokban maguk után valami 
fekete tárgyat.

Esther kinyújtott s kutató kezei hideg, nedves 
arcra, majd sürü szakáira bukkantak, azon akadtak 
meg.

Vidravadászat.

A halnak alig van nagyobb ellensége a vidránál, 
a mi már abból is kitűnik, hogy egy vidra naponkénti 
élelmére legalább egy kiló hal szükséges, de a nagy 
példányok jóval többet is megesznek. Egyetlen vidra 
egy éven át 4—500 kiló halat elpusztít. Ezért aztán 
nem csoda, ha szorgalmasan üldözik a kártékony ál
latot. Csakhogy a vadászata igen nehéz, mert a vidra 
szerfelett óvatos és ravasz. Leginkább az általánosan 
ismert csapóvassal — vastőrrel — szokták fogni, de 
bármikép elrejtsék is ezt a vízparton, a vidra mé
gis legtöbbször észreveszi s nem megy bele. A vidra 
fegyverrel való vadászatának csak egy módja van; az 
eseteli, helyesebben éjjeli les, a mely rendkívüli türel
met kíván és mégis a legtürelmesebb lesvadász sem 
képes e rendkívül vigyázatos halrablóval szemben si
kerhez jutni. Megnehezíti a vidra lesvadászatát már 
az a körülmény is, hogy a folytonos üldözése és az 
ősállapot napról-napra való tünedezésével a vidra haj
dani nagy száma is folyton apadóban van. Hajdan a 
felső Tiszának egykori dugványai és nádasai Raka- 
maztól fel egész Kisváradig, a Bodrogköz és a Sza- 
mosköz le az ecsedi lápig, megannyi fészkei voltak a 
vidrának. Majd minden rétközi faluban volt még az 
50-es években egy-két ember, a ki a vidrafogásokkal 
foglalkozott s egyik-másik télen át 10—20 vidrát is 
fogott s a vidra bőrének darabját 5 —6 sőt 7 forint
jával adta el.

A szabolcsmegyei besztercei lápon Vay Abrahám 
gróf egy ízben néhány óra aiatt 20 vidrát fogott és 
lövetett le.

Diadalmas kiáltással térdelt le az alak mellé s a 
szerencséltennek minden zsebét kifordítva, értékes dol
gok után kutatott. De nem talált mást, csak néhány 
értéktelen okmányt.

Aztán a kabátja alá nyúlt s a víztől csurgó keze 
csakugyau ráakadt arra, amit keresett; a derék köré 
tekert pénztüszőre. De nem tudta megtalálni a kap
csot s lázas sietségtől ösztökélve, rángatni kezdte azon 
reményben, hogy azt csak kiszakítja.

A férfi nyögést hallatott, de Esther még mindig 
csak rángatta a tüszőt erőszakos vad módon, miköz
ben kezeit a kabátgombokon nem egyszer meg is se- 
besittete. Most a férfi újból megmozdult s újabb só
haj dagasztotta keblét.

Esther elbocsájtotta és a partlakók régi csataki
áltását hallatva, e szavak mellett; »a hulláról lelopott 
ruha is jobb az éhhalálnál,« egy éles követ kapott fel 
a földről.

E percben egy lámpának a fénye világította meg 
a barlangot; még Esther is, amint még mindig térden
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A rétközi vidrafogók egészen eredeti, ma már 
alig ismert és gyakorolt módon »fogták* a vidrát s 
e célra nem lőfegyvert, hanem hosszunyelvü iápmet- 
metszó't használtak, a melylyel egyszerűen fejbekólin- 
tották a lélegzés végett felbukkanó négy lábú rablót. 
A vidrának ugyanis az a szokása van, hogy vizfagyasztó 
télen tartózkodási területének több helyén köralaku 
halászó-lékeket nyal magának a jégbe, a mélyeket be
fagyni nem enged s a befagyástól naponta többszöri 
felverés által óv meg. Tehát a vidrának erre a szoká
sára alapították a vidrafogók biztos fogási módszerüket, 
segítőtársakul betanított kutyákat is használván, a me
lyek közreműködésével a vidrát a havon nyomozták 
és ha friss nyomok nyílt lékekhez vezettek s ennek 
alapján a vidra jelenléte nyilvánvalóvá lett, vette kez
detét a tulajdonképeni hajsza: a fogás.

Mindenekelőtt minden nyílt léknél egy 'lápvágó
val felvegyverezett ember foglalt állást, azután pedig, 
a kutyákkal néhány ember a közeli vagy a környező 
sürüsökbe ment, n mely néven a rétköziek a nád, sás, 
gyékény, káka, vizitök, súlyom s más minden növé
nyek elkorhadt gyökerei és száraiból századokon át 
alakult törmeléket értették.

Ezen száz meg ezer gyökérnek össze-vissza szőtt 
hálózatában volt ugyanis a vidra tanyája, melyből va
lóságos alagutak vezettek halászó-helyeire, úgy, hogy 
az alagútból egyenesen a vízbe S onnan ismét észre
vétlenül vackába mehetett. A hajtókriak az volt a cél
juk, hogy a vidrát a vaczkából kizavarva, járásán át a 
vízbe kényszerítsék, minek céljából a bokrok tövét, az 
odvás fák alját stb. fejszefokával megkopogtatták,' mig 
az ebek a jég fölött szimatolva, fülelve, jelezték a 
megriadt vidra haladási irányát, egyét-egyet vakkaritva 
s mérgesen a jéghez vagy gazhoz kapva, ha a buj- 
dokló halzsiványt közelükben érezték.

így folyt a hajsza mindaddig, mig a vízbe me
nekült fáradt vidra végre valamelyik léken a fejét fői 
nem ütötte lélegzetvétel végett, a midőn is azután a 
jól irányzott fejbe koppantást ritkán kerülte el.

Z. L.

állva, felemelt kezében az éles kövei a félig elalélt férfi 
fejét bezúzni készült.

Szemei kővették a fénysugárt, amint az a férfiú 
arcáig kúszott, hogy azután ott megálljon, megpihenjen.

Reszketés fogta el. [Szemei majdnem kipattanták 
a fejéből, de a karja még mindig magasra volt emelve.

Most lehanyatlott. A kő a sziklához ütődött. 
Esfher pedig az önkívületben fekvő testre vetette ma
gát. Férje volt.

Angolból ford.: Varjas Károly.

A d o m á k .

Miért? Miért kell a katonának minden feljebb
valója előtt tisztelegni ?

Azért, hogy be ne csukják.

Az állatok itatása.
Az állatok testében végbemenő anyagcserénél 

fontos szerepe , van a víznek. Már a táplálék vételénél 
megkönnyíti az összerágást és a lenyelést. Az emész
tésnél azért szükséges, mert a táplálék csakis oldott 
állapotban képes hatni, másrészt a lenyelt eledelnek 
elég hígnak kell lennie, hogy a gyomor és bélrend
szer szöveteibe behatolhasson. A tápanyagok tova 
szállítása a véredényekbe és a nyákmirigyekbe, továbá 
a kiválasztott anyagok eltávolítása a légzés és vizelet 
utján szintén a viz közreműködésével történik. Sze
repel a viz még mnit hőszabályozó is, amennyiben 
folytonos kigőzölgése által leköt egy bizonyos men
nyiségű hőt és ezáltal védi a testet túlságos felhevü- 
léstől vagy lehűléstől.

Ezen sok funkció mellett, melyeket a viz az ál
lati szervezetben teljesít, igen természetes, hogy hiá
nyos vizfelvétel zavarokat idéz elő. Csekély vizfelvé
tel késlelteti az emésztést és a gyomorban a tápanya
gok felvételét és, akadályozza , a nitrogén tartalmú 
részeknek az anyagcsere utján való kiválasztását. Tar
tós folyadékhigany sürüsiti a vért és emeli a test hő
fokát. Ezen, a lázhoz hasonló állapot következménye, 
hogy az állati test fehérnye- és zsírtartalma felemész
tődik ; és ez addig tart, mig a test a normális vízmen
nyiségét ismét megkapja. Növendék állatoknál a viz 
elvonásával, vagy rendetlen itatásnál, zavarok állr ak 
elő a. fejlődésben. Ha a vizfelvétel csekély, az [állat 
kevesebb szilárd anyagot vesz fel táplálék gyanánt és 
ha egyszer-másszor ismét több vizet kap, elkezd hányni 
vagy pedig hasmenést kap.

Attól nem kell, tartanunk, hogy az állat túl sok 
vizet vesz magához, különösen akkor nem, ha teljesen 
tetszés szerinti időben ihatik. Kivétel csak az az eset, 
mikor az állat sok sót kap vagy pedig dús víztartalmú 
táplálékot.

A tapasztalat és kísérletek beigazolták, hogy a 
táplálék 1 kg. száraz anyagához, a sertés átlag 7—8, a 
tehén 4—ő, az ökör 4—5 a ló 2—3, a juh pedig 2—3 
kg. vizet vesz magához. Természetesen számba kell 
itt venni az állat tartózkodási helyének hőmérsékletét 
is; ha ez magas, nagyobb a vízszükséglet, ha ellenben 
alacsonyabb, kisebb. Túlsók viz felvétele pettyheszti 
és puffasztja a szöveteket, ami szintén káros.

Az ivóvíz legyen mindig tiszta és 9-^15C. fok
nyi. Ennél hidegebb viz vagy táplálék, hátráltatja az 
anyagcserét és meghűlést is okozhat. Hogy, a viz hő
fokának mily befolyása, van az anyagcserére, követke
zőkből is kitűnik. Ha egy szarvasmarhának napi 50 
kg, vízszükségletét egyszer 5° C. máskor 151’ C. víz
zel látjuk el, akkor — ahhoz, hogy az állat hőmérsék
lete állandóan 39° C. normális legyen, az első eseben
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1700, a második esetben 1200 hőegység (Caloria) 
szükséges, mely hő előállítására az első esetben 452, 
az utóbbi esetben 319 g. nitíogénmentes anyag elégése 
szükséges. Más szóval az első esetben 14'8% utób
biban \0'4% erély vész el az állatnak nyújtott táp
anyagból. Jól táplált tejelő vagy hízott állatoknál a 
testben annyi hő van, hogy a viz felmelegedése az 
állati testben végbe megy nagyobb tápanyag-mennyi
ségek elvonása nélkül. Különösen akkor áll ez, ha az 
állat itatása nincs időhöz kötve, hanem ihatik az állat 
amikor jól esik.

Másképp áll a dolog az oly állatoknál, melyek 
csak a szükségfentartási táplálékot kapják; ezeknél a 
hideg ivóvíz tetemes mennyiségű tápauyag elégését 
vonja maga után.

A jó ivóvíz mindig szag- és színtelen legyen; 
ne legyenek benne ammóniák vagy salétromsavas sók, 
továbbá ne tartalmazzon sok salétromot, konyhasót 
vagy más szerves anyagot. Ha a kutak nem állanak 
trágya-domb vagy trágyalé-gődör közelében, a teteje 
pedig állandóan be van fedve, úgy a viz általában 
tiszta. Legérzékenyebb tisztában viz iránt a ló és 
a juh.

A szarvasmarhát legjobb akkor itatni, ha már 
magához vette a száraz tápanyagot. Lovakat legelő
nyösebb etetés előtt itatni; de ha fel vannak hevülve, 
vagy sokáig szomjaztak, óvatosnak kell lenni, és ad
dig nem szabad megitatni, mig valamennyire le nem 
hültek, legjobb ha előbb kis adag szénát adunk nekik. 
Tejelő állatoknál, juhoknál, sertéseknél és igás állatok
nál legjobb, ha a viz mindig rendelkezésére áll. Le
gyen azonban gondunk arra, hogy ez a viz is mindig 
tiszta és élvezhető legyen. K- N. J .

Ki találta föl a puskaport?
A középkor vége felé vívott háborúk sorsát egy 

váratlan esemény nagyon megváltoztatta, a puskapor 
föltalálása. E robbanó szer föltalálását a hagyomány 
Svarc Bertalan freiburgi szerzetesnek tulajdonítja, a ki 
azonban a költött alakok közé tartozik. Ma már tud
juk hogy e robbanó szert Kínában használták föl elő
ször, nem puskapornak ugyan, hanem röppentyű ké
szítésére. Ezektől vették át az arabok, a kik már 
lövésre használták és a harctéren is alkalmazták. 
Határozottan mondhatjuk, hogy a granadai mórok 
1223-ban már ágyúval ostromolták .Bazát. A keresz
tény irók közül Márkus Grékus volt az első, ki a 
puskapornak hadi célra való alkalmazásáról megemlé
kezik. Albertusz Magnus s Bacon Roger leírták a 
puskapor készítésének módját. Franciországban már 
132ő-ban, Németországban Augsburgban 1340-ben 
volt már puskaporgyár; ez államokat ha nem is előzte 
meg Angolország a gyártásban, az bizonyos, hogy a

lövöszer ügyes alkalmazásában az első volt. A puska
por használata leszállította a páncélos seregek értékét, 
mert csakhamar kitűnt, hogy romboló hatása ellen a 
páncél és sisak nem nyújt védelmet és hogy a puská
val ellátott gyalogság fölött a páncélos lovasság dia
dalmaskodni nem képes. Az első nagyobb háború, 
a melyben a puskaport állandóan alkalmazták, az angol
francia háború volt.

A leggyorsabb állatok. Ha az összes négy
lábú állatok versenyre kelnének, az első dijat okvet
len a gazella nyerné el, a mely másodpercenkint ter
mészetesen csak rövid ideig, huszonhét méternyi utat 
tud befutni. A versenyló is csak huszonöt métert és 
a leggyorsabb lábú kutya, az orosz agár is csak húsz 
métert fut percenkint. Hayes, a híres sarki utazó, em
lékirataiban megírja hogy a félvad eszkimó kutyával, a 
mely száukája elé volt fogva, tizenegy kilométernyi 
utat tudott megtenni huszonnyolc perc alatt. A ver
senyló után nyomban a nyúl következik, a mely, ha 
üldözik, ezer méteren fölüli utat tesz meg percenkint, 
de rendes körülmények között is négyszáz métert 
ér el. Utána a zsiráf, majd a rénszarvas és a farkas 
következik. Az utóbbit, főleg, ha az éhség kergeti, 
lehetetlen elérni. A madarak közül az elsőség a fecs
két illeti meg, a mely ötszáz kilométernyi utat tesz 
meg óránkint. Még a halakról sem szabad megfeled
keznünk, a melyek közül a leggyorsabb a delfin a 
maga harminchét kilométerével óránkint és a hering, 
mely huszonkét kilométernyi sebességgel úszik.

Ezüstlakodalom. Nem is hinné az ember, hogy 
az ezüstmenyegző ünneplése egész Capet Hugó király 
koráig húzódik vissza. A király egy alkalommal meg
látogatta a nagybátyját egy majorságban. A majorság 
természetesen csak kiegészitő része volt egy nagy bir
toknak, de itt ebben a csöndes kertben a király pom
pásan érezte magát. Zajtalanul dolgozgatott egy öreg 
cseléd, a kit nem győztek eléggé dicsérni a királynak. 
Hü mint az arany és igaz ember! Ezekkel a jelzőkkel 
diszité gazdája. De ugyanilyen dicsérőleg nyilatkozott 
a ház úrnője egy nőcselédről is, a kit e miatt a király 
fölséges színe elé is bocsátottak. A király az, asszony
hoz fordult és igy szólott:

Én többre becsülem a derék nőcselédet a férfi
cselédnél, mert az asszonynak huszonöt évig dolgozni 
nagyobb teher és önmegtagadás, mint a férfinak. Meg 
is jutalmazlak. Ez a majorság legyen a tied. De az 
asszony 'életének koronája a derék férj és ha te is 
óhajtod, akkor legyen a tied az az ember, a kivel már 
amúgy is együtt etted huszonöt éven át a becsületes 
munka kenyerét. De felség ! hebegte a férfi. Nézzéd 
ősz fürteimet! Mit teSz az? Hát tartsatok ezüstlako
dalmat! És ezzel saját ujjáról levette a gyűrűt és a 
piruló asszony ujjara húzta. Az ezüstlakodalom esz
méje a könnyen lelkesülő franciáknak nagyon tetszett 
és azóta ott szokássá vált a házasság huszonötödik 
fordulóját megünnepelni. Természetesen átvették ezt 
a szokást a más országok is.
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Erdősítés állami segítése. A földmivelési 
miniszter azokat az anyagilag szorultabb helyzetben 
lévő birtokosokat, a kik a közgazdasági érdekből be- 
fásitandó kopár, futóhomokos, vízmosásos területeken 
önként erdősítéseket sikerrel foganatosítottak, mint a 
megelőző években, 1905. évben is állami segítésben 
részesítette. És pedig 938 birtokos részére mintegy 
4290.28 katasztrális hold területen végzett erdősítésért 
99.381 korona 50 fillér állami segítséget folyósított.

Az elátkozott ház. Zólyomradvány községben, 
Korcsek János kovácsmester háza valóságos búcsú
jára hely néhány hét óta, mert az a hír terjedt el, 
hogy ott szellemek garázdálkodnak. Éjszakánkint a 
kovács lakásán mindenféle tárgy leröpül helyéről s 
ezt a játékot — a falubeliek állítása szerint — szelle
mek űzik. A messze vidékről özönlik a nép a köz
ségbe, sőt a városi urak is meg-megjelennek ott, hogy 
a csodát lássák. A minap este vagy ötvenen szoron- 
tak a kovács szobájában s kívül több százan ostro
molták a házat, hogy bejuthassanak. Annyira vesze
delmes volta helyzet, hogy Besztercebányáról csendő
röket kellett hivni a tömeg szétoszlatására. A hatóság 
megindította a vizsgálatot Korcsek ellen, mert az a 
gyanú, hogy ő tréfálja meg a sötétben a babonás népet.

Öngyilkos aggyastyán. Pécsről jelentik, hogy 
a Dráva melleti Rétfaluban öngyilkos lett Varga János 
egy kilencven éves aggastyán. Holtestét a Drávából 
a halászok fogták ki s mivel napok óta eltűnt ember 
holtestén külerőszak nyomai nem látszottak, bizonyára 
életunalomból maga ölte magát a Drávába.

Buszuálló férj. Jantó Mihály botpaládi (Szat- 
mármegye) lakos felesége Kovács György Szárazberki 
lakossal megyszökött s vele közös háztartásra lépett. 
A megcsalt férj erre felesége elcsábitójának házát télnek 
idején felgyújtotta, úgy hogy az tizenegy tagból álló 
alvó családjával csaknem odaégett. Idejekorán kivonult 
tűzoltóságnak sikerült a benszorult családot a már 
összeomlófélben levő házból kimenetni. A gyujtogatót 
a csendőrség elfogta s beszálitotta a szatmári ügyész
ség fogházába.

Életunt legény. A déli vasút bagolasánciállo- 
mása közelében a budapest-nagykanizsai gyorsvonat 
nyílt pályán megállott, mert egy 18 éves bagolasanci 
legény, Kő József mindenáron meg akart válni az 
élettől és a gyorsvonat elé lefeküdt a sínekre. A vonat
vezető azonban még kellő időben észrevette s a vona
tot nyílt pályán megállította. Kő Józsefet csak nagy 
erőfeszítéssel tudták bevinni a vonatvezetö kocsijába. 
Az öngyilkosjelöltet Nagykaniszán átadták a rendőrség
nek,,ahonnan szüleihez szálliották.

Agyonvert magyar munkások. Észak-Karo
linában, mint Londonból jelentik, gyászos sorsra jutott 
néhány magyar és olasz munkás. A munkások, a kik 
egy vasút építésénél dolgoztak, összevesztek a 
felügyelőjükkel, a ki amerikai ember. A szóváltásból 
verekedés lett, a munkások megtámadták a felügyelőt 
a ki dühében fölkapott egy nehéz vasrudat s hét 
magyar és olasz munkást agyonvert.

Szerkesztői üzenetek.
Harók József urnák. Iza. Arról, hogy Segesvár városánál 

ki lett kinevezve,—sajnálatunkra— nem értesíthetjük, mert ar
ról magunknak sincs tudomásunk. A pályázati kérvények bizon 
sok helyütt nagyon későn kerülnek elintézésre, annyival inkább, 
mert erre határidőt semmféie rendelet nem szab. Oltyán László 
urnák. Felmér. A méhészeti tanfolyamnak mikor való megtar
tásáról szóló hirdetményt lapunk jövő száma fogja teljes terje
delemben hozni, addig is értesítjük, hogy a kérvényt legkésőbb 
áprliis hó 22-ig kell a földművelésügyi minisztériumhoz felter
jeszteni. W áncsa Mihály urnák. Bukóvá. Megrendeltük az Or
szágos Erdészeti Egyesületnél. Előfizetése múlt év végével járt le

A kiadóhivatal postája.
Matyeásek Ferenc urnák. Podbjel. Elhatározását kivált 

most, midőn a járási kartársak mozgalma ismét akuttá vált, fe
lette sajnáljuk s reméljük, hogy azt megfogja változtatni. Most 
nem a zászló elhagyására, hanem inkább a köréje való csopor
tosulásra van szükség. Egyelőre kívánságához képest az előfi
zetők sorából töröltük. Vári László urnák. Almaszeg. Az Év
könyv címére szóló 2 koronát vettük s azt a lap előfizetésére 
elszámoltuk. Huszthy Károly urnák. Nyitraszeg. Az Évkönyv 
Il-ik évfolyamára beküldött 2 koronát — miután azt a nagy 
részvétlenség miatt egyelőre nem adhatjuk ki, a lap előfizetési 
dijába számítottuk be, mint ezt már előzőleg másoknál is meg
tettük. Ha Ön erre nézve figyelmünket felhívja, már szinte ré
gebben átszámítottuk volna. Klespitz János urnák. Pe.end- 
puszta. Ha megírja, hogy mely számai hiányoznak, szívesen 
utánküldjük. Lengyel Mihály urnák. Az elmaradt számot 
utólag még egyszer megküldtük. Rusz Demeter urnák. Gyér. 
Junius 30-ig van előfizetve.

Hirdetések és pályázatok.

Állást keres.
28 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, ki jól 

ért a fővad gondozásához, az apró vad neve- 
veléséhez és 'hálóval való befogásához, duva- 
dak pusztításához, az erdészeti teendők minden 
ágazatában jártas ; most is nagyobb uradalomnál 
van alkalmazva, állását pedig csak a nehéz meg
élhetési viszonyok miatt kénytelen elhagyni.

Cime megtudható az Erdészeti Újság szer
kesztőségénél. 2 - 10 .

Pályázat erdőőri állásra.
A marosvécsi hitbizományi uradalomban egy er

dőőr kerestetik azonnali belépésre.
Évi javadalm zás: 360 korona készpénz, 18 hektl. 

gabona, 0'40 hektl. paszuly, 1 k. hold tengeri vetés, 
36 négyzetöl kender vetés, 1 darab fejős tehén téli és 
nyári tartása, 1% jutalék az erdöeladásokból, 10% 
jutalék az erdei kártérítésekből. Szabad lakás és sza
bad tűzifa, konyhakert.

Ezen állásra oly intelligensebb nős és egészséges 
egyének pályázhatnak, a kik a magyar és román nyel
vet teljesen bírják.

Bizonyitványi másolatokkal — melyek vissza nem 
adatnak — szabályszerűen felszerelt kérvények alul
írotthoz küldendők be.

Palotailva (Maros-Tordamegye.)
Blátterbauer József,

1—2 urad. főerdész.

Nyomatott Stegman* János könyvnyomdájában Szászsebesen
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

Előfizetési árak: Hirdetési dijak:
Egész é v r e .................................... 8 kor. j
Fél é v r e ......................................... 4 „
Negyed é v r e ...............................2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet- 1 

kezet« címére Szászsebesen küldendők.

|  M egjelenik minflen csütörtökön. 1
£3 Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: tó

g  PODHRADSZKY EMIL. j§
(cŷi TtKsAi1 AtM? Á f j y íP  Xö’íP

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

minden szó után előre beküldendő 4 fii.
1 Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 

— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Április. 5. 14. szám.

Előfizetési felhívás.
Lapunk mai számával a X-ik évfolyam Il-ik 

évnegyedébe léptünk. Ez alkalommal újból azzal 
a kéréssel fordulunk összes eddigi híveinkhez, 
hogy minket ne csak maguk továbbra is párto
lásukban s úgy anyagi, mint szellemi támogatá
sukban részesíteni, hanem kartásaik körében még 
uj híveket is szerezni szíveskedjenek.

Kívánatra három héten át mutatványszá
mokat ingyen küldünk, azokat pedig, kik az ez
után küldötteket is elfogadják, előfizetőinknek 
tekintjük s azok nyilvántartásába bevezetjük.

Az „Erdészeti U jság“
kiadóhivatala.

Erdészeti internátus.
z erdészeti altisztek egyik legnagyobb baja 

az, hogy gyermekeiknek megfelelő isko
láztatásáról nem képesek gondoskodni. 

Csak kevesen vannak abban a szerencsés hely
zetben, hogy szolgálatukat olyan helyen teljesít
hetik, a hol ha nem is közép, de legalább elemi 
iskola van s néha még az utóbbi sem felel meg 
teljesen a kivánalmaknak, mert idegen nyelvű lé
vén, abban gyermekeik kiképzése ha egyébben 
nem is, de a hivatalos magyar nyelvben rendsze
rint hiányos.

Ismeretes dolog ugyanis, hogy az erdészeti

altiszteknek túlnyomóan nagyrésze szolgálatából! 
kifolyólag az emberlakta helyektől távol, az őr
zésére és ápolására bízott erdőségben kénytelen 
lakni, honnan gyermekei az iskolát nem látogat
hatják, arra pedig, hogy ezeket iskoláztatás cél
jából idegen helyen elhelyezzék, a legtöbbnél 
még csak gondolni sem lehet, mert hiszen java
dalmazásuk rendszerint annyira csekély, hogy 
nem is több, de már egy gyermeknek is ilyen 
módon való iskoláztatása azt jórészben felemész
tené s maguknak a szülőknek és többi gyerme
keiknek a megélhetésre alig maradna valami.

Ezek a viszonyok felette nagy csapásként 
nehezednek nem csak a szülőkre és gyermeke
ikre, hanem magára az államra is, mert nagy
ban hozzájárulnak a tudatlanság, a miveletlenség 
s ezek által a proletárság terjesztéséhez.

Az erdészeti alkalmazottak szolgálati viszo
nyaiban járatlan ember azt hiszi, hogy ezen a 
helyzeten lehetne segíteni olyan módon, hogy a 
gyermekekkel megáldott altisztek olyan kerüle
tekbe helyeztessenek, melyek székhelyén iskolák 
vannak, helyük pedig olyanokkal töltessék be, 
kik vagy nőtlenek, vagy gyermektelenek, vagy 
végül olyanok által, kiknek gyermekei az iskolá
kat már kijárták.

Hát bizon ez lenne a kérdésnek legegysze
rűbb megoldása, de sajnos, hogy ennek az esz
mének a kivitele jóformán teljesen lehetetlen s 
csak arra jó, hogy a bajt némi csekély részben 
orvosolja. Az ilyen helycserék ugyanis csak ott 
lehetnének lehetségesek, hol egy-egy uradalomnál
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számos különféle természetű állomás van, tudni
illik olyan is, melynek székelyén vanak iskolák, 
meg olyan is, mely ezeknek híjával szűkölködik. 
Ilyenek közé azoban csak nagyobb erdő gazda
ságaink számíthatók, de a segítésnek ilyetén 
módja még ezeknél sem teljes, mert rendszerint 
sokkal több az olyan állomás, mely falvaktól 
vagy városoktól távol, az erdőségben feküdvén, 
a gyermeknek iskoláztatását kizárja.

A helycserével való segítés is számos aka
dályba ütközik, mert a havasok közt vagy a sik 
erdőségek mélyén fekvő állomásra nőtlen ember 
nem helyezhető, mert itt saját háztartása nélkül 
meg nem élhet, de nem igen alkalmazható ilyen 
helyeken az olyan sem, ki gyermekeinek iskoláz
tatását már befejezte, mert ez már a dolog ter
mészeténél fogva is hajlottabb korú, testileg 
megtört, egészségében megrokkant ember, ki a 
távolabb eső kerületeknek rendszerint nehéz és 
viszontagságokkal teljes szolgálatát ellátni nem 
képes. Ilyen módon cserére alkalmasoknak csak 
a fiatalabb, erejük és egészségüknek teljes birto
kában lévő alkalmazottak maradnának, de ezek 
száma köztudomás szerint aránylag igen cse
kély, mert hiszen a sors áldó kezét a legtöbb 
esetben inkább az erdészeti alkalmazottak fele
ségeire, mintsem ő rájuk magukra szokta kiter
jeszteni.

Ez azonban —- mint említettük — csak az 
olyan erdőgazdaságoknál lehetséges, melyeknél 
az állomások különfélesége a cserét a mennyire- 
annyira megengedi, de a lehetőségnek még ez

<3jy3Sl|yugat-Afrika partjai mentén, a déli szélesség 
harmadik s a keleti hosszúság harmincadik 
foka közt fekszik egy gyönyörű, festői szige

tecske, Anno-Böm. Körülenyelegve a kék habok, át
ölelve a habzó tajtékot szóró tenger által, gazdag) 
forró égiövi növényzetben pompázva, az Óceán drá
gakövének vélné az ember.

Ezt a szigetecskét valami afrikai törzs népesíti, 
mely törzsnek ősei, mint azt a mostani lakói mesélik, 
régi időkben rabszolgákkal kereskedő hajóról mentek 
ide, a rabszolgáknak gyönyörű földjére.

A legenda, mely az őskori, vagy a műveltség 
alacsony fokán álló népeknél a történelmet pótolja,

a csekély módja is ki van zárva az olyan bir
tokoknál, melyek határa szükebb körre szorul s 
az összes alkalmazottak egyaránt távol laknak az 
iskoláktól.

A közoktatásról szóló törvény szigorúan 
meghagyja, hogy minden iskolaköteles gyermek 
tartozik az iskolába járni s azokat a szülőket, kik 
gyermekeik iskoláztatását elmulasztják, fokozato
san emelkedő bírságokkal sújtja. Lehetetlent azon
ban természetesen maga a törvény sem kívánhat s 
ezért a hatóságok szemet hunyva nem bírságolják 
az erdőn lakó erdőőröket azért, hogy gyermekeiket 
az iskolába nem járatják. Nincs is erre semmi 
szükség, mert eléggé bünteti ezeket — ártatla
nul, saját hibájukon kívül elkövetett mulasztásuk
ért — maga a sors. Hiszen nagyobb sors, csapás 
és bünhődés alig érheti a szülőt, mint hogy 
egyébként talán a legszebb tulajdonságokkal, ki
tűnő szellemi képességekkel ékeskedő gyermekét 
elhanyagolni s a butaság sötétségében hagyni 
kénytelen. Bizon nagyobb csapás ez gyakran a 
szülőkre, mint ha az egyébként bálványozott 
gyermekét elhantolva látná!

A gyermek iskoláztatása tekintetében feltét
lenül az erdészeti és vadászati személyzet állapota 
a legmostohább s nálánál még az uradalmi bé
resek is jobb helyzetben vannak, mert vagy ott 
van közelükben a tanyai iskola, vagy pedig 
rendelkezésükre áll az uradalmi fogat, mely 
gyermekeiket reggelenkint a közeli iskolába be
szállítja, a tanítás végeztével pedig haza viszi.

Legjobban megközelítik még az erdészeti

megőrizte emlékét annak a hősies fiatal afrikai leány
kának, ki a néptörzse iránti szeretetétől ösztönöztetve, 
tiszta, szeplőtelen szívvel megáldva, a tettetés és ha- 
dicselszövény oly kiváló adományával bírt, melylyel 
az a nő bírhatott, ki Sámsont tőrbe csalta; megőrizte 
emlékét annak, mint áldozta fel életét véreiért s adta 
oda saját szive vérét, mialatt a legfájdalmasabb kinok 
gyötörték szegénynek a testét

A néptörzs királyának saját szavait idézem: úgy 
mondom el a történetet, mint azt az ő szájából hallottam.

Hallgassátok meg tehát, kedves vendégeim, s 
gyermekeim ti is, mit Umsula apja mesélt el a fiának, 
s mit édesapám nékem is ismételt.

— Kalamba törzse a világ megteremtése óta 
szabadon és békén élt a Kikimanjaro árnyékában el
vonuló völgy ölén, egészen addig a sötét éjszakáig, 
midőn mindenki álomba merült. Ekkor, midőn veszélyt 
senki sem sejtett, az arabs rabszolga kereskedők egy 
csoportja tört rá a falunkra és akit kegyetlenül le nem 
öltek, azt rabul ejtették mind.
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és vadászati személyzetet a vasutasok, kik közül 
szinte számosán kénytelenek távol lakni az isko
láktól, de helyzetük mégis százszorta kedvezőbb, 
mert gyermekeiket ott, hol a vonat rendesen és 
megfelelő időben közlekedik, ez viszi az iskolába, 
hol pedig ez nem lehetséges, ott a gyermeket 
befogadják a vasúti internátusok. A vasutasok
nak ugyanis jobb gazdájuk van, mint az erdé
szeknek és vadászoknak s ez a jó gazda gon
dot vetett arra, hogy fölös jövödelméből, a 
gyermeknevelés jótéteményét lehetőleg minden 
alkalmazottja részére biztosítsa. Ilyen internátusa 
a in. kir. állam vasutasoknak tudomásunk szerint 
már négy van, elhelyezve az ország négy ré
szében s látva ezek áldását hozó voltát, önként 
homloktérbe nyomul a kérdés, hogy ha a vasu
tasoknak vannak ilyen intézményeik, miért nin
csenek az erdészeti alkalmazottaknak is ?

(Folytatás következik.)

Méhészeti tanfolyam.
22.406 szám.

Pályázati hirdetmény!
A gödöllői'állami méhészeti gazdaságban az 1906. 

év folyamán hat idó'szaki tanfolyam fog tartatni, a kö
vetkező beosztás mellett: május hó 1—21 földműves 
kisgazdák; május hó 22 — junius 11-ig erdőőrök; jú
nius 15—28-ig lelkészek; julius hó 1—21 és julius hó 
24-től angusztus 13-ig néptanítók; végre augusztus
18—31-ig nők számára.

Céljuk ezen tanfolyamoknak, hogy az azokon 
résztvevők a méhtenyésztés elméleti és gyakorlati is
mereteit elsajátítsák, valamint, hogy a méhkaptároknak 
és méhészeti segédeszközöknek házilag való elkészí
tését is megtanulják.

Mindenik tanfolyam hallgatói annak tartama 
alatt teljes ellátásban, díjtalanul részesülnek és ezenkí
vül azok részére, kik pályázati kérvényükben szorult 
anyagi helyzetüket igazolják, s a m. kir. államvasutak
nak a távolsági forgalom 7— 16 vonalszakasza között 
levő valamelyik állomásról jönnek, a személy és ve
gyes vonatok Ill-ik kocsi osztályában érvényes féláru 
menetjegyváltásra jogosító igazolvány küldetik, mely
nek ára a visszautazás költségeivel együtt, a tanfolyam
ról való elutazásakor fog megtéríttetni.

Minden egyes tanfolyamra 20—20 hallgató vé
tetik fel.

A pályázni szándékozók felhivatnak, hogy 1 ko
ronás bélyegjegygyel ellátott folyamodványukat, mely
ben a foglalkozásuknak megfelelő tanfolyamra való 
felvételüket kérelmezik, a m. kir. földművelésügyi mi
niszterhez címezve fölöttes hatóságuk utján, a földmű
vesek és más foglalkozásúak pedig községük elöljáró
ságának ajánlásával ellátva az illető tanfolyam kezdete 
előtt legalább egy hónappal nyújtsák be.

Budapesten, 1906. március 17-én.
M. kir. földm űvelésügyi miniszter.

A járásiak mozgalma.
Csodálatos játéka a sorsnak, hogy éppen akkor, 

midőn lapunk múlt számát, melynek vezető cikkében 
Bocskay József kartársunk az Emlékirat szerkesztésének 
kérdését tárgyalta és bírálat tárgyává tette, a postára 
adtuk, már a legközelebbi postával jelentette nekünk a 
mozgalom vezetője, hogy az Emlékirat megszületett.

— Fajármot helyeztek a nyakukra s magú eiőtt 
hajtották őket, vesszőkkel s hegyes szögekkel kivert 
botokkal — férfiakat, asszonyokat s gyermekeket egy
aránt — hónapokon keresztül, sivatagokon, szirtes 
hegyeken, rettenetes vad erdőkön s zajongó folyamo
kon végig — még azokat a szegény asszonyokat is, 
akik kisdedeiket hordták a karjaikon.

— Számtalan halt meg éhen, szomjan. Sokat 
szétmarcangoltak a vad állatok. Mások a kígyóknak 
estek áldozatul. Néhányat pedig más rabszolga keres
kedők loptak el úgy.

Végre, tán éjfélután két óra tájt, széles nagy fo
lyamhoz értek. Másnap pedig a part közelében hor
gonyzó nagy hajóról sok-sok fehér ember jött kardok, 
kai, lándzsákkal, ágyukkal felfegyverkezve.

Ezeknek a fehér embereknek volt sok ruhájuk, 
pénzük, arany láncuk. De volt ám vasból készült kar
perecük és vasláncuk is, mit, miután az arabsokkal jó 
ideig tárgyaltak volna, a mi népünk kezeire s lábaikra 
erősítették. Az arabsok visszamentek, magukkal cipel-

yén mindazt, mit a fehér emberektől Kalamba törzsé
ért cserébe kaptak.

A fehérek aztán csónakjaikba tereltek minket. 
Könyet se hullattunk, mégis úgy zokogtunk; a fehérek 
csak röhögtek s a csónakokba kergettek, onnan pedig 
hajóik mélyébe löktek. Csak akkor vettük észre, hogy 
nappal van, midőn a résztvevő nap néhány sugara 
hatolt le hozzánk börtönünk ajtajának a hasadékán 
keresztül.

Egyeten egyszer dobbant fel szivünk örvendezve, 
amidőn a hullámok ellepték a hajó fedélzetét, mert 
azt reméltük, hogy a habok minket is elsöpörnek s 
szabadságot lelünk a halálban.

Különös láz fogott el mindnyájunkta, midőn 
feleségeinket, gyermekeinket sírni, sivitani, zokogni 
hallottuk; ezek a hangok, mint az égő üszők, úgy 
értek füleinkbe, sziveinkbe; összegubbaszkodtunk és 
sziszegtünk, akár a tehetetlen kígyók. Kétségbeesésünk
ben már azt határoztuk, hogy a kezeinket átkulcsuló 
bilincsekkel agyonütjük egymást; nőink is erre kértek,
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A hir fölött, melynek pedig az adott viszonyok 
között öröm hírnek kellett volna lennie, nem merünk 
örömünknek kifejezést adni, nem pedig azért, mert a 
szülés közelebbi körülményei előttünk teljesen isme
retlenek s még nem tudjuk biztosan, hogy nem kora 
születéssel van-e dolgunk, miután az njszülöttet nekünk 
sem a szüló'k, sem a bábák be nem mutatták, a mi 
pedig csodálatos, mert hiszen ezeknek rendesen az a 
szokásuk, hogy a csecsemó't sietnek az érdeklődőknek 
bemutatni, magasztalva annak jeles tulajdonságait s 
keresni benne az apához, anyához való hasonlatossá
got. Kivételt csak abban az esetben tesznek, ha idét
len gyermek, vagy valamelyes torzszülött jön világra.

S mi nagyon félünk . . .
Félünk, hogy a járási kartársak mozgalmának 

eme első szülöttje nem lesz méltó a szülőkhöz, hogy 
az vagy mint idétlen koraszülött, vagy pedig mint 
torzszülött jött a világra.

Félelmünket eléggé indokolni látszik az a szo
rongó titkolódzás, melylyel a vezető vagy vezetők a 
vajúdás minden stádiumát szorgosan titkolták s mely
lyel az újszülöttnek a nyilvánosság előtt való bemuta
tásával is késlekednek.

Véleményünk szerint nagyon üdvös és megnyug
tató lett volna már az Emlékirat szerkesztése idejében 
abból mutatványul egyes fontosabb szemelvényeket nyil
vánosságra hozni, most pedig, miután az egész mü 
befejezést nyert, azt közbirálat álá bocsátani s csak 
azután juttatni el rendeltetése helyére, ha a tüzpróbát 
kiállotta.

Arra ugyanis gondolni sem merünk, hogy az 
Emlékirat ne lett volna legalább annyi példányban 
sokszorosítva, hogy azokból az annyira érdekeit 43 
állami erdőhivatalnak egy-egy példány ne jusson s ne 
kaphasson belőle szinte egyet lapunk is tartalmának 
a legközelebbről érdekelt kartársakkal való közlése 
végett.

Erre nézve ugyan az elkészülést tudató hir vé
tele után nyomban irtunk Stiez László tisztelt kartár
sunknak, mint a mozgalom vezetőjének, itt pedig ezt 
a véleményünket csak azért közöljük, hogy annak ma
radandó nyoma legyen. Későbbi véleményünket akár 
a röpiratra, akár a szerkesztése körül tett eljárásra 
nézve későbbre halászijuk, de annak kimondásához a 
jogot magunknak feltétlenül fentartjuk.

A mozgalomra vonatkozólag időközben két fel
hívást is kaptunk, melynek tartalmát röviden az aláb
biakban közöljük:

Sticz László kartársunk mint a mozgalom veze
tője az Emlékirat felvitelét és a magas kormánynál 
való bemutatást múlt hó 25-ik napjára tervezte, miután 
azonban akkortájt éppen egy kopár terület beerdősi- 
tésével volt elfoglalva, azt a folyó hó valamely napjára 
halasztotta, mely attól van függővé téve, hogy mikor 
lesz kegyes a földmivelésügyi miniszter ur Ő nagy
méltósága a küldöttséget fogadni. Erről a napról a 
felrándulásra nézve nála jelentkezetteket idejekorán ér
tesíteni fogja. Kiköti egyúttal, hogy a mozgalmi ügybe 
csak azoknak a kartársaknak van beleszólásuk, a kik 
ahhoz, illetve költségeihez hozzájárultak, mit azzal in
dokol, hogy most akadnak olyanok is, kik ezt nem 
tették s még is ezeknek az összegyűjtött filléreknek a 
rovására szeretnének Budapestre utazni. Végül ismé
telve felhívja a mozgalomhoz hozzájárult azokat a kar
társakat, kik a felrándulásban részt óhajtanak venni, 
hogy ezt a szándékukat vele sürgősen közöljék.

Kelemen István alsólendvai járási erdóőr kartár
sunk pedig ugyancsak az országos mozgalomból ki
folyólag arra kéri a Zalalavármegyében állami kezelés 
alatt álló erdőknél alkalmazott kartársakat, hogy az 
emlékiratot felviendő küldöttséghez való csatlakozá
sukra nézve nyilatkozni, illetve azok, kik ebben részt 
venni nem óhajtanak, a kiküldött utazási költségeinek 
fedezéséhez 1—1 koronával hozzájárulni s az összeget

ezért esdekeltek, hogy üssük agyon őket s kedves, 
kedves gyermekeinket legelébb. De a fehér emberek 
kinyitották börtönünk ajtaját, felkergettek a fedélzetre 
s vasbilincsekkel lánczoltak oda a padlóhoz.

Még egyszer láttuk a nap feljöttét — előttünk 
pedig a vizek felett roppant nagy, fehér felleget vél
tünk látni; olyat, akárcsak a Kilimandjaro fehér feje 
emelkednék Kalamba fölött. Elfordítottuk szemeinket, 
azt hívén, hogy a kegyetlen álom az, mi érzékeinket 
fogva tartja, mikor a felhő„hirtelen szétfoszlott s ott 
emelkedett előttünk a zöld hegycsoport oly üdén, oly 
frissen, mint a Kalamba völgye tavasznak idején, a pa
takok ezüst sávja sietvén le meredek oldalán.

Őrülten zajongtunk, küzködtünk, de a fehér em
berek bilincsei lekötöttek s kegyetlen kacajuk gúnyolva 
hangzott, mikor ültünk a földön s átbámultunk a gyö
nyörű vidékre.

— Ez éjszakán Umzula, fiatal asszonyaink közt 
a Iegidősb, s Nalungának, néptörzskk egykori büsz
keségének és virágjának, most azonban a rabszolga

kerekedök, rabszolgájának a neje, a kártyázó fehérek 
mellől lassan, de bizton oda kúszott, a hol édesanyja 
a többi gyermekekkel együtt kuporgott

Felváltva oda pillantott a sötétségbe, a homályba 
vesző szigetecskére, majd atyja és anyja arcára; égő, 
ragyogó, izzó pillantással, mintha valami rettenetes el
határozás kezdené égetni az agyát. Elszánt, nyugodt, 
határozott hangon szólott az anyjához, hangosan, hogy 
minden rabszolga meghallhatta; meg is hallotta s min
den lánc egyszerre megcsördült a néma éjszakán.

— Oh, anyám — szólt — bár a rabszolga keres
kedők megbecsülnek minden rabszolgát, megkívánják 
mindegyiket, még az édesanyja emlőin csüggő kisde
deket is, mintha csak aranytömbök volnának valamen
nyien : ezek a kereskedők és lélekkufárok mégis olya
nokká válnak, mint a gyermekek, ha meglátják a sze
relemnek a táncát. De csak arra kérlek, bizd rám a 
halál csókjának a titkát. Bizd rám csak azt s a holnapi 
nap hajnalán Kalamba törzse fog táncolni, danolni, 
ujongni nagy örömmel, szabadon azon a szép, azon
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hozzá mielőbb eljuttatni szíveskedjenek. Tekintettel a 
cél nemes voltára, arra köszönettel elfogad hozzájárulást 
a más ágazatoknál szolgáló kartársaktól is, melyet la
punkban szándékozik nyugtázni. A hozzá beérkezett 
összegek pontos kezelését és elszámolását ellenőrizni 
fogják Bécs József és Kiszelák Ádám járási, Horváth 
Mihály és Szakolczai Ignác uradalmi erdőőrök.

I
Vadászati dolgok

Az első nyulfiat f. hó 9-én találta a vadőr a 
szegedi határban. A kis nyúl körülbelül 6—8 napos 
vol. Érdekes az a körülmény, a hogy a vadőr ráakadt. 
Szárnyas ragadozóra lesett uhuval, a mikor egy ölyv 
hirtelen lecsapott, de nem az uhura, hanem attól mint
egy 150 lépésre a földre és a vadőr legnagyobb bá- 
mnlatára egy nyivákoló kis nyulat ragadott föl magá
val. Két öreg nyúl két lábra állva utánna ugrott, de 
hasztalan erőlködtek, mert az ölyv már akkor maga
sabbra emelkedett. De úgy látszik nem jól fogta, mert 
a következő pillanatban a kis nyulat elejtette. Az ölyv 
utánna repült és másodszor is fölkapta. Ebben a pilla
natban a vadőr rálőtt az ölyvre, mire az a prédát el
eresztve tovább repült. A vadőr a kissé megsérült 
nyulat bemutatás után vissza vitte arra helyre a hol 
találta.

Sikerült fogás. Egyik német szaklapban a kö
vetkező sikerült esetet olvastuk, mely érdemes a meg
említésre. Ugyanis egy német országi urad. pagonyban 
az erdész éppen abban a pillanatban lepett meg két 
orvvadászt, mikor azok fegyvereiket egy fához tá
masztva, az elejtett szarvastehén felbontásával foglala
toskodtak. Mielőtt azonban lefülelhette volna a két 
gazembert, azok fegyvereik hátrahagyásával kereket

oldottak. Minthogy az erdész az esti szürkületben nem 
ismerte fel a két tolvajt, a fegyvereket magához vette 
s csupán csak puszta gyanú alapján tette meg ellenük 
a feljelentést. A bíróság előtt a gyanúba fogott embe
rek kereken tagadtak s még kevésbbé akarták a bíró 
asztalán fekvő fegyvereket tulajdonukul elismerni. — 
Minthogy a biró semmire sem ment velük, egyszer 
csak — nagyobb szünet után — közömbös hangon 
oda szól hozzájuk: »Eszerint nem maguk voltak a
tettesek. Hát ha a dolog Így áll, vegye mindenki magá
hoz a fegyverét és menjen békével haza!« Alig, hogy 
a biró e szavakat kijelentette, sebtibe kapott a vador
zók mindegyike a fegyvere után, hogy azzal távoz
hasson. De az ügyészség is gyorsan kéznél volt, s 
most már több siker eredményével tette meg ellenük 
vádinditványát.

A szarvasfélék mint az agancskéreg fo
gyasztói. Bizonyára sok vadász töprenkedett és cso
dálkozott azon, hogy hová lesz az őzek és szarvasok 
agancsainak lehántott kérge, mert annyi bizonyos, hogy 
ritkán akad az ember ilyenre. Úgy látszik, hogy en
nek meg van a maga oka. Brandt Károly ismert né
met vadászati szakiró ugyanis egyik német szaklapban 
azt írja, hogy a drezdai állatkert igazgatója közölte 
vele, hogy valamennyi szarvasfaj, melyeket ő ismer, 
agancsuknak kérgét a lehántás után mohón felfalja. A 
nevezett igazgató egyidejűleg még arra is figyelmez
tette Brandtot, hogy a chiniaiak a bogos agancsokért, 
melyek a férfierő visszanyerésére állítólag megbízható 
szert képeznek, mesés összegeket áldoznak. Brandt 
felhívást intézett a vadászokhoz cikkében, hogy figyel
jék még a fővadat e tekintetben s közöljék vele meg
figyelésük eredményét.

a gyönyörű földön, melyet Isten a fehér fellegen ke
resztül népünknek megmutatott.

— Umzula édes anyja leányáról férje békóira te
kintett, a Kalambonok hajdani büszke főnökére, aztán 
Nalungára, ki ép úgy, mint a főnőké, csak lebilincselt 
kezeire nézett; aztán végig a törzse többi tagjain mind 
s végül oda az előttük emelkedő hegyláncolatra.

— S az anya megölelvén a leáuyát, titkos szava
kat, titkos beszédet suttogott a fülébe, oly titkokat, 
melyeket csak a fővezérek feleségei és leányai ismer
nek , majd két folyadékkal teli üvegecskét adott a ke
zébe. Umzula most, a ragszolga kereskedők egyikének 
kiáltására, visszakuszott a helyére . . .

— Umzula a szerelemnek táncát járta s a fehé
rek, ajkukon érezve a megmérgezett csókot, halál ölébe 
hultak mind, követve egy a másikát. Erre Umzula izzó, 
ragyogó pillantással, feldagadt ajakkal, lélegzet után 
kapkodva, odarogyott anyja lábai elé és annak lábai
ról leoldotta a bilincseket.

— O édes leányom, gyermekem — kiáltá anyja

—■ miért nem ittál a nagyobbik üvegecskéből, hogy 
megmentsed a sajál életedet ?

— Elég megnyugvás az énné kém, hogy meg
menthettem a tiedet. Mondd meg, kérlek, Naluszgá- 
nak, hogy a fehér emberek csókja által meggyalázott 
Umzula utolsó gondolata, halála utolsó perceiben is 
csak ő volt.

Mikor halva összerogyott, lehullt a bilincsek 
csörgése s a szabadság üdvkiáltása harsant meg a 
fülében. A rabszolga kereskedők mind halva terültek 
el a földön.

— Másnap az ár a hajót a sziget szikláihoz 
vetette. Ami a rabszolga szállítói hajóból fenn maradt, 
abból készítették el a megszabadult rabszolgák a ke
resztet Umzula sírjára.

Angolból ford.; Varjas Károly.
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A konyhakert trágyázása.
Konyhakerti növényeink a talaj tápanyagtartalma 

és kulturállapota tekintetében a legigényesebb növé
nyek közé tartoznak. Gyors fejlődésük, ízletességük 
és igy kelendőségük is attól van függö'vé téve, hogy 
miként és miyen trágyázásba részesítettük kerti talaja
inkat, mert a zöldségtermelésnél mindig szem előtt 
tartandó az, hogy akár házi, akár piaci szükségletre 
dolgozunk, az csak azon esetben lesz jövedelmező, 
ha lehetőleg korán és utóbbi esetben nagy mennyi
ségben állittatik elő.

A konyhakert trágyázása a legtöbb helyen istálló
trágyával történi. Ennek teljesen érettnek kell lennie, 
mert igy hatása gyorsabb és tökéletesebb.

A keveréktrágya, komposzt szintén egyik legjobb 
trágyája a konyhakertnek. Mindkettő, az istállótrágya 
és komposzt is, növeli a talaj humusztartalmát is, ja
vítja fizikai állapotát is.

A trágyalé alkalmazásával is rendkívül gyors és 
kedvező hatást érhetünk el, ha elegendő mennyiség
ben és nem túlságosan tömény állapotban használjuk. 
Azonban ezen trágyafélék nem tartalmazzák az egyes 
tápanyagokat olyan kedvezőjalakban és arár yban, mint 
azt a növények fejlődése megkívánná.

így különsen a foszforsav-tartalmuak a bennük 
felhalmozott más növényi tápanyagokhoz viszonyítva 
nem olyan mérvű, hogy azokkal teljesen meglehetnénk 
elégedve mindenkor. Ezért a foszfortsav-tartalmu mü- 
tágyák alkalmazása kívánatos, annál is inkább, mert 
az a túlságos nitrogén hatását kedvezően ellensúlyozza 
a mint számos ez irányban tett kísérlet bizonyítja, a 
konyhakerti növények minőségét és Ízletességét javítja.

A trágyatelep körül milyen fákat ültessünk?
A trágyatelepek körül különböző fákat szoktunk ül
tetni. Minden fa azonban nem alkalmas erre a célra- 
Mint gyorsan növő, vagy árnyékotadó és a trágyalevet 
kibíró fákat, a trágyatelep és kifutó körülültetésére ajánl
ják a fekete nyár, és fehér nyár, nagylevelü hárs, vad- 
gesztenye, fehér fűz, hamvas éger, közönséges jávor
fákat. A fákat két sorban 4—6 cm.-es kötésben kell 
kiültetni, idővel természetesen megritkitani. Szegélynek 
körül fekete bodzát ültessünk, mert ez a szelet igen 
jól felfogja, megtöri és a tágyát a kiszáradás ellen 
megvédi.

K Ü L Ö N F É L É K

Egy fiatal leány hőstette. A zordabb éghaj
lat, ahol a megélhetés feltételei is nehezebbek, edzet
tebbé és merészebbé teszi az asszonyokat. Nem min

dennapos bátorságnak adta tanujelét egy fiatal paraszt 
leány, mint Géniből jelentik. Graubünden járásban 
egy merész vadász zerge után indult, amelyet napokig 
hiába vette már üldözőbe. Megmászott egy 3458 láb 
magas hegycsúcsot, de a zerge feljebb csalta. Már 
három napig hiába várták vissza hozzátartozói és öreg 
anyja már holtnak siratta. Fiatal húga utána indult és 
a hóban, a lábnyomok mentén kereste; amikor a láb
nyomok megszűntek, egy szakadék szélén meglelte 
súlyosan megsérült testvérét. A vadász lezuhant de 
nemcsak eszméletét vesztette, hanem lábát is törte, 
úgy hogy nem tudott tovább vánszorogni. De a nő 
ügyes volt. Hegymászó botjából sint vágott, abba kö
tötte be a beteg lábát és a nagy terhet hátára vette 
és bátran indult lefelé. Szerencsésen le is jutott a 
völgybe az emberek közé, akol már könnyítettek sú
lyos terhén.

Pihenjűnk-e evés után. Sokan azt tartják, 
hogy evés után pihenni kell és hivatkoznak az állatok 
példájára, a melyek ösztönszerüen a jólakás után ké
nyelmesen elnyujtóznak. Mások ellenben azt mondják, 
hogy az evés utáni alvás árt az emésztésnek, rontja 
az étvágyat és szélhüdésre tesz hajlandóbbá. Ez az 
utóbbi nézet nem éppen fiatal, mert már a jó régiek 
is osztoztak benne. A latin közmondás szerint: Post 
cocnam stabis seu passus mille meabis. (Evés után 
állj, vagy ezer lépést járj.) A két nézetről természete
sen csak a tudományos vizsgálat hozhat végérvényes 
Ítéletet. Schule dr. freiburgi orvos legutóbb kémiai 
utón akart igazságot tenni, Két teljesen egészséges 
gyomru embert vizsgált meg néhány órával az evés 
után, a kik közül egyik aludt, mig a másik csak éb
ren pihent kevéssé. A gyomor megvizsgálása arra az 
eredményre vezetett, hogy az alvás mindenesetre gyön
gíti a gyomor mozgását és elősegíti a gyomorsav kép
ződését. Mig a vízszintes helyzetbe való egyszerű pi
henés, alvás nélkül, erősiti a gyomor működését a 
nélkül, hogy több gyomorsav fejlődnék. Ebből az 
következik, hogy jó evés után pihenni, de aludni nem 
szabad. Különösen olyanoknak kell az ebéd után az 
alvástól tartózkodtok, a kiknél különben is túlságos 
gyomorsav képződik.

Egy hatalmas csatorna. Az orosz kormányt 
merész terv foglalkoztalja mostanában. Az Északi és 
a Fekete tengert akarják összekötni csatornával. Ez a 
kanális hosszabb volna, mint a világnak bármely ed
digi elkészített, vagy tervbe vett csatornája. Az ameri
kai Jackson mérnök már meg is kapta a koncessziót, 
de hogy mily vonalon építik ki a csatornát, ez eddi- 
gelé titok. Az orosz mérnökök is dolgoztak már ré
gebben egy tervet a Berezina felhasználásával, s hogy 
mégis az amerikai fogja elkészíteni a csatornát, az az 
oka, hogy az amerikai semmiesetre sem ejti útba a 
folyót s mégis alul marad az orosz mérnökök költség- 
vetésén vagy harmadrészszel. Az amerikaiak megala
kították már a szyndikátust is. Háromszáztizenöt 
millió rubel lesz az összes költség, a mi olcsónak
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mondható,' ha tekintetbe veszszük, hogy a francia Pa
nama-társaság több ezer millió frank alaptőkével indult 
vállalkozásának. E mellett stratégiai jelentősége is lesz 
ennek az óriási csatornának. Úgy tervezik, hogy a 
tengeri hajók is járhassák, vagyis azt akarja a cári 
kormány, hogy a Balti flottának ne kelljen egész Eu
rópát megkerülnie, hanem egyenesen orosz területen 
járhasson a Fekete tengerbe, ahonnan, mint önkéntes 
hajóhad simán átsiklik a Boszporuson. Az orosz kor
mány, amely nem félt megépíteni a nagy szerbiai vas
utat, nem riad vissza ettől a vállalkozástól sem.

Hátralékosaink, kik félévet meghaladó időre 
vannak tartozásban, lapunknak mai és jövő számát 
megkapják, ha azonban tartozásukat folyó hó 15-ig le 
nem fizetnék vagy legalább nem apasztanák, annak to
vábbi küldését kivétel nélkül valamennyinél be fogjuk 
szüntetni s követelésünk beszedésével a postát bízzuk 
meg. Az illetők az előfizetés lejártának napját mai és 
jövő számunk cimszalagján találják meg. A postai meg
bízást ki nem váltók s igy nyilván megkárosításunkra 
törekvők ellen kénytelenek leszünk azután a legvégső 
eszközökhöz nyúlni, a mit felette sajnálnánk.

Nyugalomba! Szabó József kartársunk, lapunk 
egyik legrégibb buzgó hive, ki a pécsi káptalant 36 
éven át hűségesen szolgálta, jól megérdemelt nyuga
lomba vonult. Őszinte szívből kívánjuk, hogy azt ked
ves családja körében még sok éven át jó erőben és 
egészségben élvezhesse!

A jó barátok. Genfből jelentik: Sangy, Parey 
birtokosa minap vadászatra ment két barátjával a he
gyek közé. Az egyik szakadék csúcsán Sangy lebukott 
s lefelé zuhant. Esés közben elsült a fegyvere, a mely
nek golyója egyik ott álló barátját lalálta, úgy hogy 
az rögtön szörnyet halt, Sangy pedig veszedelmes zu- 
zódásokat szenvedett, mig a csúcsról a völgybe zuhant. 
Mikor Sangy megtudta, hogy Hallent, az ő legkedve
sebb barátját agyonlőtte, annyira erőt vett rajta a bán- 
kódás, hogy néhány órával később agyonlőtte magát. 
Levelet hagyott hátra, melyben összesen ennyi állott: 
»Elmegyek barátom után s megmondom neki, hogy az 
egész csak szerencsétlen véletlen (volt.»

Részeg ember halála. Szörnyű módon ért 
véget Stipits Albert vámtelekpusztai földbirtokos. — 
Mint szabadkai tudósítónk Írja, — Stipits a városból 
tanyájára indult kocsiján. Útközben valamelyik tanyai 
csárdába tért borozni. Ittas állapotban ült fel kocsijára 
későn este. Egy darabig csak mentek a rossz ország
úton a lovak, de egy ároknál a kocsi felborult és az 
ittas ember a kocsi alá kerül s agyonnyomta. Hajnal
ban lelték meg a felfordult kocsi alatt a szállásáról 
jövő ismerősei a szerencsétlen embert, akinek holttes
tét beszálitották a városba.

Szerelmi dráma. Kunszentmártonból jelentik: 
Egy idevaló legény, Szabó Sándor szerelemre gyuladt 
Kerekes Matild iránt s úgy látszott, hogy forró szerel
mét a leány is viszonozza. A fiatalok el is jegyezték 
egymást. A szülőknek azonban nem tetszett a házas
ság, ezért leányukat rábírták arra, hogy a vőlegénynek 
adja vissza jegygyűrűjét. A visszautasított vőlegény az 
eset miatt felháborodva, nagy lelki izgalomban kereste 
fel hűtlen jegyesét a szülői háznál s kérdőre vonta a 
visszautasítás miatt. A leány szülei ellenzésére hivat
kozott, mire az elszomorodott vőlegény látszólag meg
nyugodva a lesújtó elhatározásában, távozott és föl
kérte a leányt, hogy kisérje ki. A kapuban a vőlegény 
még egy utolsó kisérletett tett, megkérdezte hűtlen 
jegyesétől, hogy csakugyan nem szereti-e?

— Nem tehetek másként! — válaszolt a leány.
— Akkor hát haljunk meg együtt, mert én nem 

élhetek nélküled! kiáltott Szabó Sándor és revolver
rel a leányra lőtt, aki azonnal összerogyott. A segít
ségre siető szülők és szomszédok az ifjút már nem 
voltak képesek meggátolni abban, hogy a gyilkos fegy
vert maga ellen fordítsa. A második lövés eldördült 
és a szerencsétlen vőlegény aléltan esett össze. A sú
lyosan sebesülteket, akiknek életben maradásához alig 
van remény, még az nap beszállították a megyei köz
kórházba.

Rudolf trónörökös hamis bankói. Csongrád- 
ból jelentik: Kovács Máté csongrádi gazdánál a múlt 
hónap közepén hamis bankót találtak. Házkutatást tar
tottak nála és kiderült, hogy 500 korona értékű hamis 
20 koronásokat rejteget a lakásán. A hatóság felelős
ségre vonta Kovács Mátét, aki kijelentette, hogy a 
pénzt neki Rudolf trónörökös adta. Egy éjszaka — 
mondta a magyar — a tanyai gunyhóban voltak öten. 
Egyszerre csak megjelent a gunyhóban jegy cifra ka
tonaruhás ember, akiben Kovács nyomban fölismerte 
Rudolf trónörököst. Kovács tudniillik katona volt, és 
egy hadgyakorlaton látta a boldogult ifjú főherceget.

— Adjanak valamit enni, — mondta a trón
örökös.

Kovácsék szalonnát és barnakenyeret adtak Ru
dolf királyfinak, aki bort is ivott rá. Amikor elment, 
egy papírzacskót dobott Kovács mellé. Kibontotta és 
500 koronát talált benne, meg egy cédulát. A cédu
lára ezt irta a királyfi;

— Mivel jól megvendégeltetek, ajándékul nektek 
adom ez a pénzt. Rudolf trónörökös.

A magyarok kifutottak a gunyhóból és utána 
akartak szaladni, de a trónörökös ekkor hirtelen föl
szállott a tiszai gőzhajóra. A pénz különben hamis 
volt és ezért még baja is lesz Kovácsnak. Ilyen rejté
lyes módon védekezett Kovács Máté, aki most elhí
resztelte a csongrádi tanyák közt, hogy Rudolf trón
örökös megjelent előtte.

Az öngyilkosl evele. Vörös István bicskei föld- 
mivesnek a törvénynyel gyűlt meg a baja. Egy korcs
mái verekedés alkalmával annyira összeverte Patak

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



112 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

Gyula odavaló gazdát, hogy hónapokig betegen feküdt 
a kórházban. Patak pórt indított Vörös ellen, a kit a 
bíróság ezer korona kártérítésben marasztalt el. Vöröst 
ez az ítélet annyira elkeserítette, hogy halálra szánta 
magát; miinap kiballagott szőlejébe és ott vadász
fegyveréve főbe lőtte magát. Nyomban meghalt. Vö
rös az utóbbi napokban mindenkitől folytonosan azt 
tudakolta, hogy van-e menyország. Hátrahagyott leve
lében is erről ir a következőképen: „Öregedni kezd
tem s mindjobban érdeklődtem a menyország iránt. 
Sok útleírást és csillagászati müvet olvastam életemben, 
de a menyországnak sehol semmi nyoma. No, mon
dok, majd megmondja az igazat a Mózsi zsidó, a ki 
nagyon tudós ember. Szomszéd, — mondok — maga 
nagyon okos ember, mondja meg nekem, hogy van-e 
menyország és a keresztények oda jutnak-e? — Iga
zán sajnálom magát, István gazda, — felelte Mózsi 
— van menyország, de maguk nem juthatnak oda. — 
De mivel — hisz tudjátok — nem igen hiszek a 
zsidónak, egy hetven éves hitbuzgó keresztény kis
asszonyhoz fordultam, ugyancsak megkérdezve, hogy 
a zsidók eljutnak-e a menyországba? — Dehogy jut
nak, felelte a kisasszony. E két felelettel ott voltam, 
a hol a mádi zsidó. De néhány perc múlván megtu
dom az igazat. Isten veletek!"

Szerkesztői üzenetek.
Orend János urnák. Alsó-Árpás. A mozgalom vezetője 

hamisan állította Önök elé a dolgot, illetve nem közölte összes 
feltételeimet. Igaz, hogy az Emlékirat megszerkesztéséért 300 
koronát kívántam, de ennek ellenében köteleztem magamat azt 
ki is nyomatni és saját költségemen az állami erdő hivataloknak, 
vármegyéknek, sőt még egyes lapoknak is megküldeni. A én 
tervem szerint az Emlékirat terjedelme 160—200 nyomtatott ol
dalt tevő s minden kérdést teljesen kimerítő munka lett volna. 
Ilyen műnek csak a kézirata több mint 200 iv terjedelmű, igy 
tehát jóformán a leírása maga is belekerülne 300 koronába. Ilyen 
fontos dolognál nem szabad bármilyen fércmunkával előállni s 
igy annak kidolgozása nagy tanulmányt és szorgos munkát igé
nyel. Ennek a rovatnak szűk volta nem engedi, hogy még a 
nyomással és postai költségekkel járó költségeket is felszámít
sam, melyek valószínűleg szinte kitennének egymagukban 300 
koronát. A mozgalom vezetője egyébként annyira sem édeme- 
sitett, hogy ajánlatomra válaszolt volna s úgy látszik, hogy az 
Emlékirat sokszorosításáról egyáltalán nem gondoskodott, leg
alább ennek nyomát sehol sem találjuk. Most megnyugtatásukra 
egyelőre csak ennyit akartam közölni, biztosítván egyúttal, hogy 
az atyai gondoskodás érzete nem halt ki belőlem s nem is fog 
kihalni soha.

A kiadóhivatal postája.
Viőrtl József urnák. Kisbár. A 4 koronát köszöuettel 

vettük. Harók József urnák. Huszt A segesvári állást iltető- 
leg máig sem tudunk többet, mint a mennyit lapunk múlt szá
mában közöltünk. Talán erre nézve ottani előfizetőnk lesz szives 
felvilágosítani. Motz István urnák. F. Györös. A hiányzó 3 
számot a maival együtt pótlólag küldjük. Salzer Gusztáv ur
nák. Szepes-Ófalu. A beküldött 4 koronát az adott utasítás sze
rint könyveltük el.

Hirdetések és pályázatok.
Pályázat erdöőri állásra.

Árvamegye közig, erdészeti bizottságától f. évi 
286. sz. a. nyert felhatalmazás alapján a Turdossin 
állnmáshelylyel rendszeresített

já rá s i erdöőri állásra  
pályázatot hirdetek.

Az állással 720 K fizetés van összekötve — s 
arra csak oly egyének pályázhatnak, kik feddhetlen

életűek, 24-ik életévüket betöltötték, az erdőőri szak
vizsgát belföldön jó sikerrel letették, ép jtestalkatuak 
s a magyar és tót nyelvet szóban és Írásban jól bírják.

Sajátkezüleg Írott s a fenti kellékeket igazoló 
okmányokkal, valamint szolgálati bizonyitványnyal fel
szerelt kérvények az elöl említett bizottsághoz címezve 
az alulírott hivatalnál legkésőbb f. évi április hó 10-éig 
nyújtandók be.

A kinevezett erdőör állását legkésőbb f. évi jú
nius hó 1-én köteles elfoglalni.

M. kir. állami erdőhivatal.
Alsókubin, 1906. évi március hó 24.

Förster Gyula
m. kir főerdész.

Állást keres.
28 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, ki jól 

ért a fővad gondozásához, az apró vad neve- 
veléséhez és hálóval való befogásához, duva- 
dak pusztításához, az erdészeti teendők minden 
ágazatában jártas ; most is nagyobb uradalomnál 
van alkalmazva, állását pedig csak a nehéz meg
élhetési viszonyok miatt kénytelen elhagyni.

Cime megtudható az Erdészeti Újság szer
kesztőségénél. 3 _io.

Pályázat erdőori állásra.
A marosvécsi hitbizományi uradalomban egy er

dőőr kerestetik azonnali belépésre.
Évi javadalm zás: 360 korona készpénz, 18 hektl. 

gabona, O40 hektl. paszuly, 1 k. hold tengeri vetés, 
36 négyzetöl kender vetés, 1 darab fejős tehén téli és 
nyári tartása, 1% jutalék az erdöeladásokból, 10 % 
jutalék az erdei kártérítésekből. Szabad lakás és sza
bad tűzifa, konyhakert.

Ezen állásra oly intelligensebb nős és egészséges 
egyének pályázhatnak, a kik a magyar és román nyel
vet. teljesen bírják.

Bizonyitványi másolatokkal — melyek vissza nem 
adatnak — szabályszerűen felszerelt kérvények alul
írotthoz küldendők be.

Palotailva (Maros-Tordamegye.)
Blátterbauer József,

2—2 urad. főerdész.

524. szám. 
érd. alb. 1906.

Pályázati hirdetmény!
II. oszt. kerületi erdőőri állásra.

Székhely: Gölniczbánya.
Javadalmazás : 720 korona s a megítélt er

dei kihágásokból egyharmad rész.
Pályázati határidő és feltételek: 1906. évi 

április hó 14-ike. A szabályszerűen okmányolt 
kérvények a m. kir. állami erdőhivatalhoz adan
dók be. A magyar nyelven kívül a vidéken divó 
tót nyelvnek ismerete is kívántatik.

Szepesvármegye közig. érd. bizottsága.
Raisz

érd. b. elnök.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak: i •Hirdetési dijak:
Egész é v r e .................................... 8 kor. |
Fél é v r e ......................................... 4 „
Negyed é v r e ...............................2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezete címére Szászsebesen küldendők.

|  M egjelenik miliőén csütörtökön. 1
H Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: ^

|  PODHRADSZKY EMIL. |

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

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

— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Április. 12. 15. szám.

Erdészeti internátus.
(Folytatás.)

a ogy miért nincs az erdészeti és vadászati 
személyzetnek mai napig sem olyan in- 
ternátusa, mint amilyennel a vasutasok 

nem csak egygyel, de többel is méltán dicseked
hetnek, arra a kérdésre legegyszerűbben úgy fe
lelünk, ha azt mondjuk, hogy azért nincs, mert 
ezzel a kérdéssel eddig senki, de egyátalán senki 
sem törődött,

Másfél évtizede immár annak, hogy hazai 
erdészetünknek szerény alkalmazottja vagyok, 
melynél tevékenységemet inkább több jóakarat
tal, mintsem tudással igyekeztem mindenkor ki
fejteni s ezen idő óta alig van mozzanat akár 
erdő- akár vadászgazdaságunkban, melyre figyel
memet ki ne terjesztettem volna s bár minden 
ezek körébe eső szaklapot, könyvet, füzetet, röp- 
iratot szorgosan áttanulmányoztam, azokban egy 
erdészeti vagy vadászati iskolai internátus esz
méjét felvéve sehol sem talátam, miből azt kell 
következtetnem, hogy azzal eddig komolyan senki 
sem foglalkozott, vagy ha igen, azt olyan me
résznek, nehezen kivihetőnek találta, hogy vele 
nem mert kilépni a nyilvánosság porondjára, 

Pedig kár volt, hogy ezzel a felette fontos 
kulturális kérdéssel az erdészet és vadászat ve
zető férfiai nem foglalkoztak az elmúlt időben 
s úgy látszik, nem foglalkoznak ma sem.

Az egyedüli, a mi eddig erdészeti gyerme
kek nevelésének és iskoláztatásának előmozdí
tásának érdekében történt, az állami erdőtisztek 
gyermekeinek nevelését segélyező alap létesítése 
volt, melyet közel tizenhárom évvel ezelőtt a 
főldmivelésügyi m. ki. ministérium keltett életre 
s mely alap azóta nem csak hogy már eddig 
is az erdőtisztek gyermkeinek százait és százait 
részesítette elég tekintélyes segélyezésben, de 
ezenkívül magának még hatalmas és folyton gya
rapodó alaptőkét is teremtett.

Az alap megteremtői akkoriban csak termé
szetesnek találták azt, hogy az az állami erdő
tisztek gyermekei javára Iétesittessék, mert nyil
ván szeműk előtt lebegett a régi latin közmon
dás, mely azt tartja, hogy »amor incipitur ab 
ego», mi magyarul annyit tesz, hogy a szeretet 
az >:én«-nél kezdődik, hogy tudnillik legjobban 
kell önönmagunkat szeretnünk s valóban a mai 
anyagias, önző korban ez a hitelve az uralkodó 
s elfeledteti az üdvözítő által felállított ama 
hitelvet, hogy nem csak felebarátunkat de még 
ellenségünket is szeretni kell.

Ezt pedig nem szemrehányáskép mondjuk 
azokról a derék férfiakról, kik az állami erdő- 
tisztek gyermekeinek nevelését annyira szivükön 
viselték s kik ezért minden fenkölt gondolkozásu 
embernek az elismerését méltán kivívták, hanem 
inkább az érint fájdalmasan, hogy a nemes al
kotás terén itt megálltak s mintha az elsőnél 
kimerültek volna s hosszú pihenésre lenne szük
ségük, abbahagyták annak folytatását. Pedig
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szinte csak természetes lett volna, hogy a meg
kezdett utón haladva megteremtsék folytatólag 
az állami erdészeti altisztek és szolgák gyerme
keinek nevelését segélyező alapot is, hiszen ez 
csak természetes következménye lett volna az 
első kísérlet tagadhatatlanul fényes sikerének.

Az utóbbira talán még sokkal nagyobb 
szükség lett volna, mint az előbbire, mert hiszen 
az állami erdőtisztek javarésze olyan helyeken 
teljesiti szolgálatát, hol kisebb-nagyobb fokú is
kolák találhatók s igy nem voltak annyira elzárva 
a gyermekek iskoláztatásának lehetőségétől, mint 
a mennyire voltak és vannak az altisztek.

De — mint már elébb is említettük — 
nem akarunk senkinek sem szemrehányást tenni 
s a cikkünk eredeti céljától való eltérés is csak 
az eszmetársulás következménye, mely legfeljebb 
csak arra jó, hogy a figyelmet az elmulaszottak 
pótlására terelje.

Mi itt nem az erdészet egyik vagy másik 
ágazatáról s annak személyzetéről és ennek érde
keiről, hanem az egésznek összességéről kívá
nunk gondoskodni s ezért is használtuk az »er- 
dészeti« és nem az «állami erdészeti internátus« 
feliratot.

Azt mondtukf entebb, hogy az erdészeti és 
vadászati személyzetnek azért nincs eddig isko
lai internátusa, mert annak eszméjével senki 
sem foglalkozott, bár ha jól emlékezünk, lapunk
ban azt ismételten megpendítettük, de gyenge
ségünk érzetében annak megtestesítésére nem 
vállalkozhattunk.

A múltra vetett fátyol alól.
— Irta: K azár Emil. —

e-Kesz környékén 1849. julius havának vé- 
én az észak felöl érkező' emberek, fuvarosok, 
atonai szállítók napró-napra aggodalmasabb 

hireket hoztak a császári hadsereg közeledéséről.
Az öreg Lidi Pál, a ki még a napóleoni idők 

insurgens kapitánya volt, mogorván hallgatta a hireket.
— És nem találnak semmi ellenállásra 1 — szólt 

bánatosan az öreg kapitány Bodó Menyhért fiatal had
nagyhoz, kinek a szolnoki csatában ellőtték a jobb kar
ját s tökéletesen harcképtelenné vált.

— Igen, ránk törnek, — sóhajtott Bodó Meny-

Most, hogy az eszmét újból megpendítettük, 
ki Kell terjeszkednünk még azokra a feltett fon
tos kérdésekre, hogy kik legyenek azok, a kik 
az internátus létesítésének kedeményezését ma
gukhoz ragadják s lehetséges-e egyáltalán s ha 
igen, milyen módon egy vagy több erdészeti s 
talán az ezzel szoros összefüggésben álló vadá
szati internátusnak a megteremtése és fentartása.

Hazánkban megrögzött szokás az, hogy 
minden nagyobb alkotást csak felülről, a kor
mánytól várunk s ha [ez valamely téren nem 
tesz, talán azért, mert megfelelő források hiányá
ban a legjobb akarat és jóindulat mellett sem 
tehet semmit, resignálva összetesszük karjainkat 
s nyugodt tétlenséggel nézzük a világ folyását, 
pedig éppen ellenkezőleg úgy kellene lenni, hogy 
a mások tétlensége minket serkentsen és buzdít
son cselekvésre.

És azt mondom, hogy ha valakinek va
lamire szüksége van, ne várja azt, hogy ahhoz 
másoknak a jóvoltából jusson, hanem igyekezzék 
azt saját erejéből, szükség esetén azonban má
sok segítségének igénybevétele mellett is meg
szerezni.

Ebből a véleményünkből kifolyólag egész 
határozottsággal kijelentjük, hogy egy erdészeti 
és vadászati internátus alapjának a megvetését 
s felépítésének a megkezdését azoktól várjuk, a 
kiknek erre szükségük van, várjuk tehát az er
dészeti és vadászati alkalmazottaktól, még pedig 
ezeknél nem csak az egyik vagymásik ágazatánál 
szolgálatban állóktól, hanem annak összességétől.

hért, — s nincs már, a ki eléjük álljon. Az egész kör- 
ryékben nincs is fiatal ember.

Göde-Keszen csakugyan nem is volt fiatal ember, 
a sánta Vörös Pistán kívül. Tizenhat éves sem lehetett 
még ez a legény. A múlt esztendeje az öreg kapitány, 
meg a béna honvéd hadnagy elbeszélgettek a ház 
előtt, Vörös Pista az akácfa tövéből hallgatta mindad
dig, mígnem eljött érte a nénje, egy erős szép leány 
és haza hivta.

— Hej, Maris, ha fiúnak születtél volna, most
hasznodat vehetnék. Meg ha én sánta nem volnék, én 
is számítanék, — panaszkodott Pista, a ki sokat bán
kódott miatta, hogy számba sem veszik s a leányok 
mindig azt mondják neki: »Se háborúba, se táncba
nem való vagy, te Pista.«

Egyik délben Vörös Pista rendkívül izgatottan 
érkezett Lidi Pál szomszédos udvarába, ki a tornácon 
most is együtt beszélgetett Bodó hadnagygyal.

— Vitéz uraim, a falunál az ellenség! — kiáltott 
a fiú elfúlva. — Három vasas német érkezett a falu-
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Azt fogják talán erre mondani az erdészeti 
és vadászati alkalmazottak, hogy ők szegény sor
suk miatt ilyen nagy alkotásra képtelenek s talán 
a kívülük álló embertársaik is kicsinylően lenéz
nék ebbeli — haszontalannak látszó — fárado
zásukat és erőlködésüket.

Mi azonban azt mondjuk a nyomorúság 
tengerének hullámain hánytorgatottaknak, a mit 
Üdvözítőnk mondott a tenger háborgásától meg
ijedt tanítványainak: »Ó, ti kicsiny hitüek!«

Hiszen ha valaki, akkor az erdész és va
dász ember gyakorta láthatja, hogy a zerge vagy 
őz csülkei által kirúgott parányi hódarabka a 
hegyoldal [hótengerén való lefelé gurultában 
miként nő és gyarapodik félelmetes lavinává, 
mely derékon töri el az évszázados tölgyet s 
nincs emberi hatalom olyan, mely őt rohantában 
meg akadályozhatná!

(Folytatása következik.)

A fájd és vadászata.
Irta: Szó'cs Károly.

* a az erdei szalonka vadászat lezajlott, az igazi va- 
«-*— ̂  dász szive feldobog tavaszszal, midőn a fajdok 
vadászata bekövetkezend és erre alkalom nyílik. Ezen 
nemes madarak már a havas erdő vadjai és ezekre 
vadászni nem juthat osztályrészül mindenkinek. Nem
csak a dürgö fajdkakas izgatott szerelme mámorában, 
de a vadász is, ha azon szerencsés helyzetben van, 
hogy fajdra vadászhatik. Midőn a havas erdőn ke

resztül tavaszi reggel, pirkadás előtt, minden zajt el
kerülve, lélekzetvételét visszatartva, nagy elővigyázattal 
moha és hótakart helyre lép óvatosan és közeledhetik 
addig, mig a dürgő kakas köszörül. Hogy ezeket a 
vadászörömöket átélvezhesse, fajdkakasra kell dürgés 
alkalmával vadásznia.

A süket fajdkakas (Tetrao urogalus) büszke, 
pompás madár, öt kiló súlyú, erős, izmos, köpcös 
testalkattal, tollazata sürü és tömött, áll- és toroktolla 
szakállszerü, farka széles és nagy, igen hajlott szárnya 
rövid, lába erős és rövid ujju.

A tojó sokkal kisebb, alig nyom 1—3 kg.-ot, 
tollszine eltér a kakasétól.

A fiatal fajdok többször változtatják tollazatukat, 
azért az öregekétől igen különböző színűek, csakis 
harmadik és negyedik vedlés után, midőn az öregek 
nagyságát is elérték, hasonlók tollszinben, de már első 
időben meg lehet testnagyságuk után különböztetni a 
hímet a nőstény csibétől.

Nagy, havas erdőkben, különösen fenyvesekben 
élnek a siketfajdok és Európa legnagyobb részén 
vannak elterjedve, kivált északon Lappföldön és Szi
bériában nagyszámban fordulnak elő. Csakis nagy 
hóesés és kiváló zord idő kényszeríti a süketfajdot 
havas erdei tartózkodását alantabb fekvő erdős vidék
kel felcserélni, de onnan lehetőleg mihamarabb előbbi 
helyükre visszatérnek. Nappal még a legeröltetebb vi
gyázattal sem lehet nyomát látni ezen ijedős és óva
tos vadnak. A kakas és tyuk nem szerint külön él, a 
legnagyobb sűrűségben és fűben, az élelmét földről 
szedi, főleg ott, hol védve érzi magát; nagy hó ese
tén azonban az egész csapat napokig nem száll le a 
fákról, hol a fenyőfák rügyei- és tüleveleiből táplálko
zik. A süketfajd rokonai között a legnehézkesebb, a 
kakas különösen ügyelgő, nagyon csendes, komoly 
madár; járása elég jó, de kimért, testét majdnem viz- 
irányosan tartja, nyakát bevonoan előrehajtja, farkát a

hoz. A hídon azonban nem jöhettek át, mert a hidat 
szétszedtem, a mint közeledni láttam őket. Azért visz- 
szafordultak. Bizonyosan a többi pajtásukhoz mentek 
és azokkal jönnek vissza. Vitéz nraim, adjanak nekem 
egy puskát. Nem akarok hátra maradni. Ki akarom 
venni a porciómat az ellenségből. Adjanak nekem egy 
puskát.

A fiú könyörgése mélyen megindította a kato
nákat.

— A patakon innen, az elrontott hídnál, a ten
geri közt huzom meg magamat, — folytatta csaknem 
rimánkodó hangon a fiú. — Azaz velem lesz Maris 
is. Oh, nagyon erős leány az én néném. Azt mondja, 
ha legalább egy pisztolyt kaphatna. Nagyon könyör- 
gök vitéz uraméknak . . . Hiszen csak tegyünk egy
két lövést az ellenségre, hátha az is talál.

A két katona összenézett. Azután szónélkül adtak 
oda egy cinderes puskát a fiúnak. Megmutatták, hogy 
kell vele bánni.

— Marisnak egy pisztolyt!

— Magunk is az ellenség elé megyünk! — szólt 
ünnepélyesen az öreg kapitány.

Negyed óra múlva a kapitány, a hadnagy, Vörös 
Pista és Maris fölfegyverkezve hagyták el a falut és 
az országúton haladva, a pataknál a tengeri közé vette 
be magát a megható kis csapat. Maris kenyeret, sza
lonnát és gyümölcsöt is vitt.

Délután mind közelebb jövő porfelleget láttak az 
országúton.

— Lovas csapat nyomában szállhat igy a por,
— vélte a kapitány.

Alig tíz perc múlva valami csillogott a porban.
— Vasas németek jönnek, — szólott a hadnagy.

— Előőrsök lehetnek; tizenkét, tizenötnél nincsenek 
többen.

Negyedóra múlva lassított lépésben a patakhoz 
értek. Vagy tizen voltak. Rövid tanakodás után le
szálltak a lovakról és átkelő után vizsgálódtak.

A hadnagy célba vette a tisztet és lelőtte. A part 
szélén esett össze. A kapitány lőtt a másik pillanatban, 
Pista is kisütötte a fegyverét.
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földre leereszti; repülése fárasztó, sebes, zörgő szárny
csapással, azért nem száll magasba és messze, a tyuk 
azonban valamivel gyorsabb. A süketfajd igen félénk 
és kiváló látó- és hallóképessége által a legkisebb ve
szélyt távolból megsejti és ha valamit észrevett, azon
nal tovább száll; szaglása azonban kevésbé fejlett, úgy, 
hogy a dürgő kakast bármily szélirányban megközelít
heti a vadász; azonban zord idő reá is nagy befo
lyással van és még ovatossabbá teszi.

Élelme bogarak, földi giliszták, csigák, farügyek, 
levelek, bogyók, gyümölcsök és magfélékből áll és 
télen kizárólag a fenyőfák zöld tobozaiból élnek, azon
kívül, mint minden tyúkféle, apró kavicsot és homokot 
is szed begyébe, hogy a gyomrában levő durva anya
gokat könnyebben megemészthesse; friss viz nélkü
lözhetetlen, melyben fürdeni is szeret.

A kakas teljesen magánosán él, távol a tyúkoktól, 
melyek csapatban élnek, azonban a párosodás idején 
megváltoztatja ezen szokását, mert ezen ösztön a sok
nejű madaraknál erősebb a párosán élőknél. Időszak és 
helyi körülmény szerint mérsékeltebb klimáju vidéken 
és kedvező időben hamarább, mint északibb födrészen, 
magas havas hegyekben vagy kedvezőtlen időjárás 
mellett, de mindenesetre április hóban megkezdődik a 
dürgés és tart május végéig, egész éjszaki vidéken, p. 
o. Lappföldön jnnius és júliusban is tart.

A dürgés következőn történik: a süketfajd kakas 
este azon fára gallyazik fel, melyen következő reggel 
dürögni kíván és ott éjszakázik. Mindjárt felgallyazás 
után több percig egész mozdulatlan és kiváló figye
lemmel körültekint, mert a legkisebb nesz arra bírhatja, 
hogy más távoli fát választ ki magának. Ha minden 
csendes, szokása egy különös nyakmozdulatot tenni, 
mintha hányás ingerelné vagy fulladozna és egy oly 
hangot ad, mintha körülbelül süldődisznó röfögne, 
mely jelzés már jó jel a reggeli vadászatra. Ezután a 
kakas elcsendesedik és éjfél utáni 2—3 óra között

kezdődik a kakas szerelmi dala először csettetésekkel, 
előrenyujtja fejét, felborzitja fej- és toroktollait, cset- 
tent és kezd csattantam', még egy nagyobb csattantás- 
sal előjátékát végezvén, az u. n. »verseléshez«, a fe- 
nésre, fürészelésre megy át. Az első csettentés »tod«, 
azután »tödödödöd« hangra hasonlítható és végén a 
nagy csattanás »klak« kiáltáshoz, A fenést kifejezni 
lehetetlen és ennek utánzása ‘a leggyakoroltabb va
dásznak sem ^sikerül; közel hasonló ahhoz, midőn 
egy hosszú kést valamely kasza vasához fennénk, kö
szörülnénk, körülbelül »heideheideheiderei« szótaghoz. 
Ez tart 3—5 másodpercet, soha hosszasabban. A dür
gés kezdetén a kakas farktollait kerékbe emeli és foly
ton le, fel forgatja, lecsüngő szárnyai verdesve resz
ketnek, nyakát és szemeit felfelé tartja és az ágon 
ide-oda tipeg apró ágakat és leveleket tördelvén, oly 
magas fokú elragadtatásban van, hogy rendesen 
minden körülötte történőre süket, azonban látni jól 
lát. Ezen különös szerelmi játék csekély közökben 
egész reggeli pirkadásig ismétlődik és tart, midőn a 
közelben lévő szenvedelmes fajdtyukok »bak-bak« 
szende hívására a kakas a dürgést megszakítva, rögtön 
azokhoz száll, hogy párosodjék és rendesen 3—4 tyuk 
van körülötte. Természetes a földön is folytatja szép
tevéseit dürgéssel, mert a tyúkok ez iránt igen érdek
lődnek és a legderekabb dürgó kakashoz inkább von
zódnak ; ekkor a szerelmes kakasok közt a legheve
sebb viaskodások támadnak oly dühösen, hogy saját 
biztonságukatjis veszélyeztetik és állítólag kézzel meg- 
fohatók. Némely fajdkakast ezen gyakori viaskodása 
egészen veszekedő természetűvé tesz, úgy, hogy más 
állatokra is tör, sőt jembert is megtámad, miről több 
megtörtént eset ismeretes.

A tojótyúk május elején fészekrakáshoz fog, va
lamely favágás sürü bokrai és fü között egy kis mé 
lyedést készít, hová egypár ágacskát hord; egy ily 
fészekbe a fiatal 6—8, öreg tyuk pedig 12— 14 tojást

Bizony, a cinderes puskát sok teketóriával lehe
tett csak megtölteni. Legelőször is letépni a töltés hü
velyének aljába vékony dróttal erősített cindert (gyúj
tót), azután a töltést vasvesszővel beleütögetni a puska 
csövébe; végül a kakasnál egy arra való lyukba be
szúrni, a jókora zabszem formájú cindert,. Csak akkor 
jutott a puska olyan állapotba, hogy célozni és lőni 
lehetett vele. A szabadságharcot nagy részt cinderes 
puskával vívták a gyalogosok. De nem volt elég ko- 
vás puska is és volt újabb szerkezetű kapszlis puska 
is. Ehhez már nem a foggal kellett letépni a gyújtót 
a töltés alól, hanem külön táskából elővenni a kicsike 
rézkupakot s ráilleszteni a piramedlire, a hol a rácsapó 
kakas felrobbantotta, ez meg a töltést gyujttota meg. 
Ilyen kapszlis puskákkal harcoltak még 186ó-ban is a 
poroszok gyujtós puskái ellen Kőniggrácnél.

A vasas német csapatnak tehát volt ideje, hogy 
újra nyeregre kapva, a váratlan támadás elől vissza
forduljon.

Egy ló összeesett a legutolsó lövésnél és maga

alá szorította a lovasát, aki éktelenül kiáltozott. Meg
sebesültek-e többen is, megítélni nem lehetett.

A part szélén a vasas német tiszt holtan maradt. 
A ló alá szorult katona ordítva iparkodott kiszabadítani 
egyik lábát a kengyelből. Alkalmasint megsebesült.

Úgy rivalkodott és ordítozott, hogy a már visz- 
szavágtató előőrs hirtelen megállt. Mivel újabb lövé
sek nem történtek és a támadókat sehol sem látták, 
ismét tanakodni kezdtek.

— Vissza akarnak térni! — szólott izgatottan a 
kapitány lövésre emelve fegyverét, de nem lőtt, mert 
az ellenség a puska távolán kívül volt.

— Az ott a ló alatt az én emberem, az én por
cióm ! — kikiáltott neki vadultan Pista, — Maris mondd 
el a leányoknak, hogy ellenség előtt álltam.

A fiú szilajon rohan ki a magas szárú tengeri 
közül s akkor alig volt tiz lépésnyire a pataktól. Maris 
öcscse után sikoltozott, ki apaiakba gázolt már. A ten
geri közül is újabb két lövés hangzott. A vasas né
metek szintén lőttek.
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rak le, melyek 28—30 nap alatt kikölnek. Ezen költés 
végén a kotló tyuk oly keményen üt, hogy állítólag 
onnan elemelhető és ismét visszahelyezhető anélkül, 
hogy félne vagy elrepülni igyekeznék. Ezen csekély 
elővigyázat a szegény kotlóra azonban veszedelmes, 
mert rókák és más ragadozók könnyű prédája lesz. 
A kikelt csibék pár órára anyjukkal a fészekből elfut
nak és a legnagyobb szeretet és szorgalommal ápol
tatnak, védetnek. Valóban szivreható, mit mivel egy 
fajdanya, midőn valamely ellenség jelentkezik; magát 
inkább a legszembeöltőbb veszedelemnek teszi ki, csak
hogy fiait megvédhesse. A csibék perc alatt eltűnnek, 
mert ezt értik és igen nehéz valamelyiket közülök fel
fedezni, mivel testszinük az erdőtalajához hasonlít, és 
midőn ezek elbújtak, az anya ide-oda repdes az ellen
ség előtt bizonyos távlatba és a helytől mind távolabb 
csalja és ha ez sikerült, egyszerre nagy körben elha
gyott fiaihoz visszatér, melyeket kedves »gluk-gluk«- 
jával magához gyűjt. Első időben a fajdcsibék eledele 
apró bogarakból és főleg hangyatojásokbói áll, me
lyet anyjuk a hangyabolyból kapart ki, az egész fiatal 
csibéjének fog legyet és más bogarat, hernyót és gi
lisztákat, melyeket »bak-bak« hívással csőrük elé rak 
és enni tanítja; később a fiatal költés mindazzal táp
lálkozik, mivel az öregek. Mindenféle ragadozó madár 
veszélyezteti a fájd költést, kivált eleinte, mig a csibék 
anyjuk szárnyai alá szorulnak, de minél jobban tanul
nak repülni, annál kevésbbé vannak veszélyben, da
cára, hogy vadmacska, róka, nyest, sas, fülesbagoly 
még az öregekre is veszélyesek.

A vadász kíméli őket, mert csakis kakasra vadá
szik és kölyökvadász az, ki fajdgyukot lő és pusztít. 
A süket fajdkakas-vadászat azonban nagy gyakorlatot 
és hideg vért kíván, mert valóban mesterség őt meg
vadászni és terítékre hozni. A vadász este a dürgés 
előtt kihallgatja a kakast, hogy megismerje a tájékot, 
hol dürögni szokott, másnap reggel két óra előtt már

a kitudott hely közelében legyen, hol megvárja a dür
gés kezdetét és midőn ez a rendes folyamatban van, 
a főcsattanás után, midőn köszörülni kezd, egy pár 
gyors ugró lépéssel közeledik, de minden ily ugrás 
után mereven megáll, mint a cövek és mindaddig 
folytatja a következő reszelések alatt, mig lőközelbe 
jön s ha meglátta a büszke madarat, dürgés közben 
lelövi. Ezt is kell tanulni és járatlanok legjobb, ha 
vezettetik magukat, mert csak egy lépéssel több s el
riasztja a drága zsákmányt. így lehet szerencsés va
dásznak egy reggel némely jó vidéken több darabot 
lelőni, A süket fajdkakas vadászat kevés hasznot hajt, 
de annál iöbb gyönyört, mert roppant izgalmas és ér
dekes. A süket fajdkakas húsa csakis különös pácolá
sok folytán válik élvezhetővé, a fiatal kakasé és tyúké 
általában jobb.

A süketfajd állítólag kis korától tartva, meg is 
szelídül és a csibék házi tyukeledellel felnevelhetők.

V. és Á. után.

A vadászati törvények hátrányai. A magyar, 
cseh és az ausztriai vadászati törvény szerint a mezei 
nyulak január 31-ig lőhetők, hogy ez a rendelkezés 
milyen káros, arról már többször volt szó lapunkban, 
de világot vett arra az alábbi eset is. Egy Cernin gr. 
weinnri (Csehország) uradalmában ez évi január 2Q-éit 
tartották meg az utolsó hajtóvadászatot, mely alkalom
mal 60 nyúl és több fogoly került terítékre. A mint 
később kiderült, az elejtett nyulaknak legalább is fele 
nyőstény volt és hozzá valamennyi hasas, úgy, hogy 
egy-két hét alatt lefiadzott volna. Bár eme rendkívül 
horai pocakosság az idei enyhe télben leli magyará-

Vőrös Pista felért a túlsó partra. Sánta lábával 
olyanokat ugrott, mint a szöcske. A ló alá szorult ka
tona vérfagyasztóan ordított, de amint észrevette a fiút, 
rálőtt egyik pisztolyával.

— Egyet legalább én is meg ölök az ellenség
ből ! fuldokolta Ptsta, aki hallotta a golyó sivitását

Lőtt, mielőtt a vasas német a másik pisztolyát 
elsüthette volna. A szerencsétlen ember aztán elnémult. 
A vasas németek az újabb támadástól ismét megzava
rodva, most már elvágtattak.

— Mégis csak ellenálltunk az ellenségnek és visz- 
szavertük, — szólt szomorúan az öreg kapitány.

A kapitány és a hadnagy azonnal befogattak, 
hogy felkeressék a legközelebbi magyar előőrsöket és 
jelentést tegyenek.

Göde-Keszen hamar megtudta mindenki a tör
ténteket. Maris elbeszélte, hogy Pista hogyan vette ki 
porcióját a háborúból. De mindenki tudta, hogy a leg
közelebbi óra meghozza az újabb veszedelmeket. Ki 
mit tudott, elrejtett, elásta. Tehetetlen lemondással vár
ták az ellenséget.

Alkonyat felé erős csapat érkezett a falu felé. 
Nem talált semmi ellenállást. Végig száguldott a falu 
utcáján, s mire a túlsó végére ért, jött egy még nagyobb 
csapat. Az esti harangszóra már meg volt szállva a 
falu s minden házban legalább két-három katona.

Papot, jegyzőt, tanítót — mind öregek — rögtön 
elővettek, hogy mi is történt itt ma délután. Kik lö
völdöztek a tengeri közül. Ki lőtte le a tisztet. Hol 
az a sánta fiú, aki átment a patakon és agyonlőtte a 
sebesült katonát. Egész éjjel tartott a kihallgatás. Val
lották ezt, vallották azt. A kapitányt és hadnagyot 
lejobban emlegették, mert azok úgy is elmenekültek.

A sánta fiút azonban előkeritették. Vörös Pistát 
öszekötözve vitték a kápitany elé és mindjárt vallatni 
kezdték. Nem tagadta.

— Nyomorék is vagyok és még gyerek-ember 
vagyok. Úgy számoltam le az ellenségemmel, ahogy 
bírtam, felelte a fiú dacosan.

Másnap reggel megérkezett a faluba Braunhoff 
generális, az előnyomuló császári sereg parancsnoka. 
Jelentést tettek neki.
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zatát, mégis — mint hírlik — a vadászur s vadásztár
sai egy értelmüleg elhatározták, hogy ezentúl a mezei 
nyulakra csak január hó 15-ig lehessen vadászni.

Fehér szalonka. Az albínó állatok általában a 
ritkaságok közé tartoznak és minden vadász ember 
sokra tartja, ha ilyen abnormis színezetű madarat lő
het. Jankovics Tivadar grófnak kedvezett a szerencse 
és somogymegyei birtokán lőtt egy fehér szalonkát; 
amelyet miunt nagy ritkaságot LendI Adolf dr. budai 
preparatoriumába küldött kitömés végett.

Érdekes elefántvadászat. Egy társaság, mely 
a Fehér-Nilus partján régóta űzi az elefántvadászatot, 
legujabbi éleményeit a közetkezőkben írja le egy an
gol természetrajzi folyóiratban : Az elefántokat éppen 
akkor leptük meg, a mikor a folyó partján voltak és 
ittak. A veszedelmet azonban észre vették, mire egyen- 
kint kezdtek visszavonulni a partról s vagy száz mé
ternyire haladtak el előttünk. Voltak vagy harmincán. 
Megvártuk, mig az erdőbe érnek s akkor elébük ke
rültünk és egy ritkább térségen megkezdtük a táma
dást. A vezért az első lövéssel sikerült leteritenünk, 
mire a többiek a fegyverropogásra nagyon megrémültek, 
ormányaikkal nyugtalanul csapkodtak a levegőbe. Mi 
pedig vártuk, a mig ismét egy állat kerül oly helyzetbe, 
hogy rálőhetünk,. Egyszerre csak az egyik elefánt ir
tózatos orditást hallatott, mire a többiek is hasonlóval 
feleltek. A benszülöttek, kik kíséretünkben voltak, 
egyszerre ott hagytak bennünket, mert tudták, hogy 
az elefántok segítségért ordítanak, mely nemsokára meg 
is érkezett. Ekkor már nekünk is menekülnünk kellett 
s csak akkor gondoltunk ismét lövésre, a mikor lát
tuk, hogy a veszély nem olyan nagy. Az elefántok 
egy csoportba bújtak össze s némelyik egész testében 
remegett a félelemtől. Most újra lőttünk, mire a cso
port szétvált és nehézkes iramodással törtettek tovább 
az erdőben. Azt hittük már, hogy menekülnek és egé-

— Természetes, hogy azt a kölyköt fel kell kötni!
— mondta a generális minden felindulás nélkül.

Vörös Pista szegény özvegy édes anyjának mind
járt tudatára adták, hogy küldjön tiszta fehér ruhát a 
fiának s ha még látni akarja, siessen.

Marisnak a borzasztó üzenetre még maradt an
nyi ereje, hogy elbírt vánszorogni a generális elé s 
ott térdre borult.

— Én lőttem le azt a katonát és nem az öcsém!
— igy könyörgött. — Én vagyok a bűnös. Akik lát
ták, hogy mi történt, azt is láthatták, ,hogy a sánta 
fiúval egy leány is át ment a patakon. Ugyanebben 
a ruhában voltam, mint most.

Braunhoff generális megparancsolta az adjután
sának, hogy vezessék az előőrsök elé a leányt. Lát
ták-e? Emlékeznek-e az öltözetére? Igen egy leány is 
volt a sántával. Csakugyan ez az.

— Annál jobb, — szólt a generális. — Annál el- 
rettentőbb lesz a példa, ha mind a kettő meglakol. A

szén a sarkukban voltunk, mikor egyszerre megfordult 
az egész' csapat és rémséges ordítással egyenesen fe
lénk rontott. Az egyik valahogy elért hatalmas ormá
nyával s azt a derekam köré csavarta s magasan fel
emelt a levegőbe. A halál félelem fogott el, mert el 
voltam készülve arra, hogy a következő pillanatban 
földhöz vág az óriási állat, de erre már nem volt ideje, 
mert a társaim golyójától találva, összerogyott, én pe
dig meg voltam mentve.

(V. L.)

A talaj tavaszi porhanyitása.
Az okszerű talajmüvelés főelve, az oszszel meg

szántott talajon tavaszszal a szántást, amennyire lehet
séges, mellőzni és helyette az extripálást, grubberolást, 
esetleg csak erős fogasolást alkalmazni a korai vetés 
előtt. Ezt ajánlani nem lehet eléggé a gazdák figyel
mébe, különösen a mi szárazságra hajló éghajlatunk 
alatt. És pedig azért, mert az ilyen talajüveléssel meg
őrizhetjük talajunk nedvességét. A tavaszi szántásba 
vetett növények hamarább megérzik a szárazságot, 
mint a grubberolt talajba vetettek. — Az ilyen talajok
ban a műtrágyák kedvezőbb hatást fognak gyakorolni. 
A nedvesség konzerválásán kívül a porhanyitás elő
nye az is, hogy grubberolást korábban kezdhetjük meg, 
nyirkos földet nem hozunk a fölszinre, min a szán
tásnál. A vetést idejében végezhetjük el. A grubbe
rolt föld vetése kevésbé gyomos, mint a szántott földi 
vetés. A tavaszi szántást tehát akkor alkalmazuk, ha 
a talaj erősen összetömődött, ha annyira elgyomoso
dott, hogy a porhanyitással megfelelő munkát nem 
tudunk végezni. A tavaszi porhanyitás lazább szerke-

fiut felakasztani. A leányt agyon lőni. Gyorsan ! Dél- 
ntán tovább megyünk.

Az ítéletet végrehajtották.
Hiába akartak fátyolt vetni ezekre az időkre és 

eseményeire, Évek és évek enyésztő ereje megrongálta 
a fátyolt és nem lehet ezért többé kijavítani. A törté
nelem intő tanulságaira nincs semmilyen sürü fátyol.

A d o m á k .

Megfelelt.

Tanító: No fiam. ez nem olyan nehéz . . . Hát mi az 
inni ige múlt ideje?

F iú : Ittam . . .
Tanító: No látod! És a jövő idő?
F iú : Részeg leszek.
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zetü homokos talajokon esetleg egy fogasolásból áll
hat és megfelelő is lehet az. Minél kötöttebb a talaj, 
annál kevésbé fogunk jó munkát végezhetni a fogas
sal, annál inkább kívánatos a grubber, extirpátor al
kalmazása. Az őszi szántásnak tavaszi szántása mellőz
hető a későbben vetendő növények alá is. A porha- 
nyitás kedvező hatással lesz azon növényekre is, sőt 
gyommentes talajon a kései vetések alá a tavaszi szántás 
mellőzésével ismételt porhanyitással is előkészíthető a 
talaj. A tavaszszal elszórandó foszfortrágyák ilyen ta- 
lajkészités esetén a porhanyitás előtt szórandók el. 
Tehát amennyiben csak a talajviszonyok megengedik, 
tavaszszal mellőzzük a szántást és helyette porhanyit- 
sunk csak.

t e
jfa |  KÜLÖNFÉLÉK,  f i

Halál az Alpok között.
Azelőtt a nyári évad beálltával egymást érték a 

hírek a hegyek között történt szerencsétlenségekről és 
sajnálatos haladása a fejlődő Kornak, hogy ezt a ro
vatát a lapoknak egész esztendőben nemlehet lezárni- 
Télen a szki uj divatával folyton járnak-kelnek az em
berek hólepte tájakon, és a mikor a veszélyes és zord 
idő sokkal gyakoribb, a szererencsétlenségek száma is 
szaporább.

Most is egy ilyen szerencsétlenségről ad hirt a 
münkheni tudósítónk, a ki ezeket Írja: »Verőfényes
szép tavaszi napon indult el egy öt tagból álló társa
ság, hogy Kufsteinnél felszálljon az u. n. halálkápol
nához. Vezetőt nem vittek magukkal. Négy férfiúból 
és egy fiatal, alig 26 éves nőből állt a társaság. Há
rom órai vándorlás után hirtelen hóvihar takarta el 
az irányt és a szerencsétlen emberek alig félórányira 
egy menedékháztól kénytelenek voltak megállni. Az idő 
ezalatt mind rosszabbra fordult. A férfiak egyike segí
teni akart és elindult a menedékházat megkeresni. Ezt 
rögtön egy alázuhanó lavina sodorta magával. A töb
biek várták, de hiába. Az éj is leszállt és a köpe
nyegüket magukra vonták és a fáradságtól krherülve 
várták az éjjelt. Másnap tetefon utján kérdezősködtek 
a hozzátartozók és természetesen kellő hirt nem kap
hattak. Rögtön mentők indultak felkeresésükre, és 
előbb az élőket lelték meg, a kik félig megdermedve 
már nem hittek menekülésükben. Az asszonyt már 
nem tudták feléleszteni és a férfiak közül is csak kettő 
menekülhetett meg. Münkhenben az eset érthető izga
tottságot keltett.*

A föld leggyorsabb vonata. Egy német szak- 
folyóirat a Philadelphia and Reading vasúttársaság 
Atlantic City Express vonatának ítéli oda a pálmát, 
mely 89,3 kilométer hosszú utat menetrend szerint 49 
perc alatt tesz meg, ami óránkint 109.3 kilométer se
bességnek felel meg. Konkurrense, a Pennsylvania 
óránkint 2 kilométerrel maradt mögötte. 1904. julius

24-én a vasúttársaság Vanclain rendszerű négyhen- 
gerü Iokomotivja ezt az utat 7 kocsival, azaz körülbelül 
230 tonna terheléssel 43 perc alatt tette meg. Az 
indításra és a fékezésre számított időt figyelembe véve 
a tulajdonképeni menetidő csak 393/4 perc, a mi 135 
kilométer óránkinti sebességnek felel meg. Tekintetbe 
véve, hogy az ut kezdetén mintegy 25 kilométernyi 
darabon a pálya erősen emelkedik, a pálya másik ré
szében az átlalgos sebesség megközelíti a 150 kilomé
tert. A kontinensen ehhez hasonló sebességet csak 
próbamenet alkalmával, sikpályán és jóval kisebb ter
heléssel érnek el.

Megégett kisleány. Nagy szerencsétlenség 
történt a biharpüspöki szőlőhegyen. Simon József 
ottani szőlő tulajdonos kis leánykája otthon játszadzott. 
Szülei másfelé voltak elfoglalva és nem is gyanították, 
hogy mi történik gyermekükkel. A szegény gyermek 
összeszedett a szobában mindent, amiben kedve telt 
és játszadozott velük. Elvett többek között egy cso- 
mag gyufát is. Játék közben azonban elejtette a gyu
fát és meggyuladt, a kis süketnéma leány gyönyörködve 
szemlélte a lángokat. Futkosott körülöttük, miközben 
ruhája tüzet fogott és egy pillanat alatt lángba borult 
egészen. Nem tudott segítségért kiáltani és mire szü
lei az égés szagára gyanakodni kezdtek, teljesen össze 
égett. A vizsgálat megindult annak kiderítésére, hogy 
kit terhel a felelősség.

Kútba esett asszony. Végzetes szerencsétlen
ség történt a napokban Tamásiban. Csordás Erzsébet, 
a tamási esendőrőr szakáesnéja a kútba esett. Az asz- 
szony vizet húzott fel a kerekes kutból A vödröt azon
ban nem húzta elég magasra fel, igy jaztán nagyon le 
kellett hajolnia, hogy a vödörből a vizet a kannába 
önthesse. Amikor az asszony lehajolt a kútba, a ned
ves földön megcsúsztak lábai és kannástól a vízbe zu
hant. A szerencsétlenség szemtanúja volt Kandi István, 
aki a csendőrök segítségével csakhamar kihúzta Csor
dás Erzsébetet a kutból. Az asszony az élesztési kísér
letekre magához tért. Egy ideig a csendőrlaktanyában 
levő lakásán ápolták. Később beszállították a szekzárdi 
közkórházba, hol pár nappal ezelőtt a szenvedett agy
rázkódásban meghalt.

Halál a forró vizben. Rozsnyóról jelent: Oláh
patakon Müller jános négy éves kis gyermeket anyja 
egyedül hagyta a lakásban. A gyermek a tűzhelyen 
levő nagy vasfazékba forrő vízbe esett és a tiz perc 
múlva visszatérő anyja már holtan húzta ki gyermekét 
a forró vízből.

Az életmentő katona. Brassóból Írják : Szép 
ünnep volt a minap az itteni uj gyalogsági kaszárnya 
udvarán. Burger Istvánt, az ,50-ik gyalogezered 9-ik 
századának közkatonáját ama nemes tettéért, hogy egy 
tüzeset alkalmából a maga élete kockáztatásával két 
gyermeket mentett meg a tüzeset halálától a király 
az ezüst érdemkereszttél tüutetté ki. Ez alkalomból az 
ezered itt állomásozó két zászlóalja teljes díszben vo
nult s fölállt az udvaron. Scheneuhenstuel Viktor ez
redes körülvéve a tisztikartól, maga tűzte fel szép be
széd kíséretében az ünnepelt mellére a megérdemelt
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kitüntetést, mely után az egész ezred zenével és az 
aranyérmes zászlóval elvonult Bugner István előtt. 
Végül a század parancsnoka, Hvezynszki Ferenc szá
zados, kinek századjához a kitüntetett katona tartozik, 
meleghangú beszédet mondott, különösen századja 
legényeihez, melyben kiemelte Burgner hősies maga
tartását s tettét, miut követendő példát tüntette fel. 
Az ezeredes e napon — mint ünnepnapot — szabaddá 
tette az egész legénységnek; melyet délután a 9-ik 
század még külön is megünnepelt.

Szerkesztőt üzenetek.
Szabó József urnák. Aranyos csárda. Sok teendőnk mi

att válaszunk kissé késett; eddig már nyilván megkapta. Erdős 
Ignác urnák. Kőrösmező. A jó kívánságot szívből viszonozzuk. 
Buváry Ferenc urnák. Felka. Csodáljuk, hogy hosszabb leve
lünket nem kapta meg. Ebben megírtuk, hogy olyan dombor- 
nyomásu névjegy cartonokat már több müintézetnél hiába ke
restünk. Ha közönséges nyomással — esetleg színessel — meg
felelne a névjegy, akkor clishét készítünk, róla. Erről értesítést 
kérünk. Az Évkönyv árát átszámítottuk. Összes tisztelt olva
sóinknak boldog húsvéti ünnepeket kívánunk!

t I 1*0^* %V'* *'•'* CV'* *-V'* *̂9*r t I

A kiadóhivatal postája.
Finta Lsjos urnák. Szászvár. A 2 koronát megkaptuk. 

Szippel Márton urnák. Németboly. A címet kiigazítottuk. 
Berbás János urnák. Jánosháza. Köszönjük a lapunk terjesz
tése körül tett sikeres fárodozását! Szlimák János urnák. Ósva. 
Szeptember végéig. Kiss Pál urnák. Vízakna. Örömmel üdvö
zöljük uj híveink sorában! Páskucz László urnák. Dipse. Igen, 
március végéig.. Fekete Sándor urnák. Sárkány. Szeptember 
végéig van az Évkönyvre beküldött 2 K. beszámításával előfi
zetve. Varga Ferenc urnák. Lankóc. A 2 koronát köszönettel 
vettük. Papp Péter urnák. Verbóka. Reméljük, hogy a mos
tani válságos idők után jobbak következnek s újra megnyithat
juk a »Nagyvilágból» cimü rovatunkat. Guzner Jószef urnák. 
Cicrokabéia. Kívánsága szerint cselekedtünk. Szeptember végéig 
rendezve van. Nardai József urnák. Csém. A 2 koronát vet
tük. Miklai Pál urnák. Deseda. 2 kor. előfizetés beérkezett. 
W eydauer Antal urnák. Bakovár. Junius végéig. Gaál György 
urnák. Felső-Eőr. A 2 rendbeli előfizetést vettük s W, R. ur 
részére a lapot megindítottuk. Szedlák Mihály urnák. Sum- 
jác. Igen, junius végéig. Tornyos Ferenc urnák, Pthrügy. Az 
előbbi üzenet Önnek is szól. Murgu Pál urnák. Szvinica. A 
2 koronát megkaptuk. Nem tudná nekünk megírni, hogy Zárva 
Mihály kartársunk hol van állomáson? Vajda Ferenc urnák. 
Arapatak. Igaz, hogy mig lapunk szerkesztője esküdtszéki tár
gyalásokon vett részt a lap megjelenésénél akadályok voltak, 
most azonban mindig csütörtök reggel lesz postára téve s igy 
szombaton, de legkésőbb vasárnap legtávolabbi olvasónknak is 
meg kell azt kapni. Leszher Alajos urnák. Palánka. R. F. kar
társunk előfizetése márciusig van rendezve. AsZalay Gyula 
urnák. Poroskó. Átszámítottuk. Csitkovits Antal urnák. O. 
Szilas. Azt hisszük, hogy már az előző számot rendes időben 
kapta. Irsa Károly urnák. Rádos. Köszönjük az uj előfizető 
megszerzését. Szabó János urnák. Bükkhát. A 4 korona be
érkezett. Puha Vendel urnák. Ábrahámtelek. Julius 15-én fog 
lejárni. Haidt József nrnak. Szálka. Junius végéig van előfizetve.

Hirdetések és pályázatok.

Pályázati hirdetmény!
*

A zágrábi kir. erdőigazgatóságnál megüresedett 
két III. oztályu erdőőri állás betöltése iránt ezennel 
pályázat hirdettetik.

Ezen állásra megkivántatik:
1. büntetlen előélet,
2. legálább 24 éves életkor,

3. jó eredménnyel letett erdőőri szakvizsga,
4. a hivatalos horvát nyelvnek birása Írásban és 

szóban,
5. kerületi vagy honvédorvosi bizonyítvánnyal való 

igazolása annak, miszerint testileg és lelkileg teljesen 
egészségesek, hibátlanul beszélnek, látnak és hallanak.

Fenti kellékeket igazoló okmányokkal felszerelt, 
sajátkezüleg irt kérvények legkésőbb folyó évi május 
15-ig nyújtandók be a zágrábi kir. erdőigazgatósághoz.

Zágrábban, 1906. évi március hóban.
Kir. erdöigazgatóság.

Pályázati hirdetmény!
Alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületében több 

Ill-ad osztályú erdőőri és kinevezés esetén több I-ső, 
esetleg Il-od osztályú erdőlegényi állásra pályázat 
nyittatik.

az erdőőri állásokkal 600 korona évi fizetés és 
100 korona személyi pótlék, természetbeni lakás, vagy 
ennek hiányában törvényszerű lakbér és egyéb rend
szeresített illetmények, — az erdőlegényi állásokkal 
500, illetve 400 korona évi szegődménydij, természet
beni lakás vagy törvényszerű lakbér és egyéb rend
szeresített illetmények vannak összekötve.

Az erdőőri állásokra pályázók felhivatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI. törvénycikk 37. §-ában követelt 
szakképzettségüket, az államerdészeti szolgálatba újon
nan belépni kívánók ezenfelül ép, erős testalkatuakt, 
különösen jó látó-, beszélő- és halló képességüket a 
kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy hon
véd törzsorvos által kiállított bizonyítvánnyal, továbbá 
életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi ki
vonattal, végül eddigi szolgálatukat és annak ered
ményét, nemkülönben a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és Írásban való bírását igazoló okmányokkal 
felszerelt saját kezűleg irt kérvényüket elöljáróik, ha
tóságaik esetleg az illető járás politikai hatósága utján 
folyó évi április hó 27-ig alulirt erdői gazgatóságnál 
nyújtsák be.

Lúgoson, 1906. április 3-án.
M. kir. erdöigazgatóság.

Állást keres.
28 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, ki jól 

ért a fővad gondozásához, az apró vad neve- 
veléséhez és hálóval való befogásához, duva- 
dak pusztításához, az erdészeti teendők minden 
ágazatában jártas ; most is nagyobb uradalomnál 
van alkalmazva, állását pedig csak a nehéz meg
élhetési viszonyok miatt kénytelen elhagyni.

Cime megtudható az Erdészeti Újság szer
kesztőségénél. 4 _io.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak:
Egész é v r e ........................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* cimére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Április. 19. 16. szám.

Erdészeti internátus.
(Folytatás.)

kimondtuk tehát a nagy szót, hogy az er
dészeti internátusnak ha nem is a teljes 
felállítását, de legalább alapjainak leraká- 

azoktól, kiknek arra legnagyobb szükségük 
tehát maguktól az erdészeti alkalmazottaktól 

várjuk, természetesen egyelőre nyitottan hagyva 
azt a kérdést, hogy vájjon az ilyen internátus 
vagy esetleg idővel internátusok, egyaránt legye
nek úgy a tisztviselők, mint az altisztek gyer
mekeinek menedékhelyei, vagy pedig itt is felál- 
littassanak a mi társadalmunkban szinte nélkü
lözhetetlen válaszfalak.

van,

Nem tagadjuk, hogy a szó, a melyet ki- 
mondtunk, merész, a terv pedig egyike talán a 
legnehezebbeknek. Ki is merjen gondolni arra, 
hogy egy testület, melynek egyes tagjai jóformán 
valamennyien a megélhetés gondjaival küzdköd- 
nek s egész életévükön át sokkal több rossz, 
mintsem jó napot látnak, egy olyan intézményt 
alapítsanak és tartsanak fenn, a melynek fenntar
tásához nem ezrek, nem is százezrek, hanem ta
lán milliók kellenek!

És mi ennek dacára sem mondunk le a 
terv kivihetőségéről s erős a hitünk, hogy ko
moly elhatározás és kellő kitartás mellett az 
keresztülvihető. Természetesen arra gondolni sem

lehet, hogy az ilyen nagy müvet olyan könnyen 
és gyorsan lehessen felépíteni, mint például a 
hólyagot felfújni. A nagy alkotásokhoz, kivált 
ha azokat szilárdan akarjuk felépíteni, sok idő 
kell, melyet csak a lelkesedés, a buzgó és szor
galmas munkálkodás rövidíthet meg.

Az első tennivaló természetesen itt is a terv 
gondos előkészítése és csak azután foghatunk 
hozzá az alap lerakásához.

A mi tervünk egy olyan intézménynek a 
létesítése, mely lehetővé tenné eleivel talán csak 
kisebb, de idővel mindig fokozódó számú erdé
szeti gyermeknek iskoláztatás céljából egy közös 
otthonban való elhelyezését, hol azok nem csak 
gondos felügyelet alatt állanának, de részint tel
jesen ingyen, részint pedig aránylag csekély díja
zás mellett élelemmel is elláthatók lennének.

Tegyünk már most egy kis számítást arra 
nézve, hogy hozzávetőleg mennyibe kerülhetne 
például kerekszámban 100 gyermeknek az iskolai 
szorgalmi idő, tehát 300 nap alatt való eltartása.

Ismeretes dolog, hogy nagyobb tömegek 
élelmezése aránylag sokkal kevesebbe kerül, mint 
az egyeseké. Példa erre a katonaság, hol — 
mint tudjuk — az úgynevezett menázsipénz alig 
haladja felül a kenyérpénzzel együtt a 40 fillért 
s ebből ma már nem csak kenyeret és ebédet, 
de vacsorát és reggelit is kap a katona. Tehát 
átlag 40 fillérbe kerül egy felnőtt, hatalmas ét
vágyú ifjú embernek egy napi élelmezése. Ter
mészetes, hogy ebből nem jut holmi nyalánk
ságokra, hanem csak nagyon egyszerű, de a
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mellett kiválóan tápláló ételekre, de hiszen nem 
is akar az internátusból senki hizlaldát teremteni, 
a szegény sorsban felnőtt erdészeti altiszti gyer
mekek pedig rendszerint nem finyásak, hanem 
örömmel megelégednek az egyszerű testi táplá
lékkal is, kivált ha ezt szellemi táplálkozással fű
szerezhetik.

A napi 40 fillérnek alapul vétele mellett 
kerülne tehát az iskolai év alatt egy gyermeknek 
a teljes ellátása 120 koronába, a mi száz gyer
meknél 12000 koronát tenne ki. Ha ehhez hozzá 
vesszük a lakás bérösszegét és legalább két fel
ügyelőnek a díjazását — utóbbiak esetleg nyu
galmazott erdészeti altisztek, vagy esetleg nyu
galmazott tanítók is lehetnek — s ezeket a 
költségeket 800 koronára tennők, a 100 gyer
mek teljes ellátása egy évben kerek 20000 ko
ronába kerülne.

Ennek az összegnek megfelelő tőkével, te
hát négy százalékos kamatozás mellett fél millió 
koronával kellene rendelkeznie annak az alapnak, 
mely egy 100 gyermeket magába foglaló interná- 
tust akarna fenntartani. Hát bizon ez sok pénz, 
óriási összeg, kivált ott, hol erre a célra még 
csak egy fillér sincs. Ha azonban addig, mig a 
kezdet nehézségei le lennének küzdve, a kiadá
sok fedezéséhez bizonyos összeggel, például a 
felével hozzájárulnánk, annaK a nagy tőkének 
már csak a fele kellene, már pedig azt hisszük, 
hogy az erdészeti alisztek ujjongva fogadnának 
egy olyan intézményt, hol gyermekük gondos 
felügyeléseért és táplálásáért nem kellene többet

fizetniök havi 5 koronánál, holott most még a 
legcsekélyebb számítással is legalább 20—24 ko
ronát kénytelenek fizetni.

Ilyen módon tehát az alap évi kiadását tíz
ezer koronára lehetne leapasztani, a melynek fe
dezésére mintegy háromszáz ezer koronányi tŐKe 
kellene.

Kérdés mármost, hogy ezt a horribilis nagy 
összeget milyen utakon és módok mellett lehetne 
előteremteni. Hogy ezt a kérdést megfejthessük, 
első sorban számot kell vetnünk azzal, hogy há
nyán vannak azok, kiknek nem csak hivatásuk, 
de szent kötelességük lenne az erdészeti inter- 
nátus magalapitása.

A földmivelésügyi m. kir. ministerium által 
kiadott évi jelentést véve alapul, ebben azt ta
táljuk, hogy az erdőtörvény 17. §-a alá eső er
dőbirtokoknál átlag 5800, a magán erdőrirtoko- 
sok szolgálatában pedig ugyanannyi erdőőr van, 
ezek száma tehát összesen 11600: ezeken kívül 
pedig az erdőőrzésben még mintegy 8500 er
dőszolga segédkezik. Ezek a számok tehát nyil
ván tanúsítják, hogy meghaladja a húszezerét 
azok száma, kik hazánk erdeinek őrzésénél szor
goskodnak.

Fel kell tételeznünk, hogy ezek valamennyien 
mérlegelni és felfogni képesek az erdészeti in- 
ternátus intézményének nagy horderejét s készek 
annak megalapításához hozzájárulni, de nehogy 
vérmes reményeket táplálóknak lenni látszassunk, 
a húszezer alkalmazottnak csak a felét vesszük 
számításunk alapjául, tehát tízezer erdőőrt.

A dal hatalma.
Krónikus Írás a XVII. századból. tFüggeten Magyarország* után. 

Irta : Koncz Ákos. —

l í f f ^ et>recen sz. kir. város leveles fiókjában találtam 
az* az iras*’ melybó'l ezt a történetet kibön- 
gésztem. Régi történet s ha foszló papíron 

nem olvastam volna, magam is azt hinném, hogy az 
egész história nem egyéb mesénél . . . Így azonban, 
habár tettem is a sovány történethez egyetmást, a 
magja igaz, s nem lesz érdektelen elmondani annak a 
szép leánynak a történetét, kinek tragédiájában olyan 
nagy szerepét játszott ezelőtt majdnem négyszáz esz
tendővel a dal . . i
' Csorba László uram föbirósága idejében, 1586.

november 22-én, a tiszteletes tanács deliberátumra 
gyűlt össze. Künn komor, esős idő volt s a fütetlen 
szobában ugyancsak felfért a nagy galléru szenátori 
köpönyeg. A szenátusban ott ültek: Kabay Ferenc,
Tóthfalussy Antal, Báthory Mátyás, Vállas Gergely, 
Szegedy András. Borbély András, Nagy Gáli István, 
Szentpály Balázs és Csanády János szenátor urak, 
szörnyű komoly ábrázattal s mindegyikükön meglát
szott, hogy szívesebben ülnének otthonn a búbos-ke
mence mellett, élete párjuk közelében. Kemény diót 
kellett nekik a mai napon feltörni, amennyiben egy 
viruló hajadon felett jöttek össze ítélkezni.

Mikor Csorba László főbíró uram elfoglalta a 
nagy széket, oly csend lett a teremben, hogy szinte 
félelmes volt. Mindenki a főbíróra nézett, kinek szo
morú arcán a lelkében forrongó indulatok nem hagytak 
nyomokat. Pedig iszonyú vihar dúlt a főbíró szivé
ben, amennyiben a szép vádlott közeli rokona volt. 
Főbiróné asszonyom erősen sarkalta is az urát, hogy 
az investigatió előtt mondjon ’e tisztségéről, dé Csorba
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Az előbb feltüntetett háromszázezer koro- 
nányi alap létesítéséhez a tizezer alapitónak 
egyenkint harminc koronával, tehát havonkint 2 
korona 50 filérrel kellene hozzájárulnia. Ez bí
zón elég csekély összegnek látszik igy az első 
tekintetre, de ismét elég nagy, ha azt vesszük, 
hogy az erdőörök évi javadalmazásának 4 —5 
százalékával felér.

Ki mondja azonban, hogy az erdészeti in- 
ternátus alapját azonnal, egypár hónap alatt kell 
megteremteni? Erre gondolni sem lehet, mert 
hiszen már annak is örülhetnénk, ha az eszmét 
legalább egy év leforgása alatt közismertté ten
nünk és azt megkedveltetnünk sikerülne. Magá
nak az alapnak a létesítése tehát legalább 3— 4 
évi időt venne igénybe .s igy a harminc korona 
adomány Ugyanennyi időre is megoszolnék s 
egy évben nem lévén több 10 koronánál, ezt a 
csekélységet valóban még a legszerényebb vi
szonyok között élő erdőőr is minden nagyobb 
megerőltetés nélkül elszenvedhetné.

Ilyen módon minden idegen segítség igény- 
bevétele nélkül meg lehetne teremteni a legszük
ségesebb alapot, a melyen azután már vígan 
lehetne tovább építeni, mert hiszen annál az 
eszménél, hogy csak száz gyermek részére állít
sunk fel internátust, még korán sem szabad 
megállapodnunk, holott százai és százai várnak 
az ilyen nemes célú intézmény jótéteményeire.

Azzal ugyanis, hogy az erdőőrök a fentirt 
módon hozzájárulnak az alap létesítéséhez, még 
nem merítették ki összes kutforrásaikat.

(Folytatása következik.)

Járásiak mozgalma.
járási kartársak által államosítás s illetve hely
zetük javítása céljából indított mozgalom nagy 
hullámverése az utóbbi idó'ben teljesen le

pihenni látszott s csak itt-ott jelenik meg a sima felü
leten egy—egy fodrocska, mely annak egyhangúságát 
megbomlasztja.

Az egész dolog kezd szinte titokzatossá válni, 
mintha csak valami nagy meglepetés készülne. A moz
galom vezetó'je vagy vezetó'i eltekintve attól a legu
tolsó felhívástól, mely a Budapestre való felrándulásról 
és a földművelésügyi m. kir. minister ur Ő nagymél
tósága elé járulandó küldöttséghez való csatlakozásról 
szól, teljesen hallgatnak, nem is szólva arról, hogy a 
megszerkesztett emlékiratot a lehető' legnagyobb 
szorgoskodással és aggodalommal rejtegetik a nyil
vánosság eló'tt s lapunk szerkesztőjének ama leve
lét, melyben az Emlékirat egy példányának ismertetés 
céljából való megküldését már hetekel ezelőtt kérte, 
még csak válaszra sem méltáttak. Egyszerűen úgy 
tettek velünk, mint a kifacsart citrommal szokás. Ez 
pedig nagy mulasztás és hiba, nem azért ugyan, mintha 
az ilyen elbánás lapunknak és szerkesztőjének ama 
forró és meleg érdeklődését, mellyel a járási kartársak 
személye és közügye irányában mindenkor viseltetett, 
képes lenne lelohasztani, mert mi ezeket irányukban 
a jövőben is — talán még fokozottabb mértékben is, 
mint eddig — megtartjuk szivünkben, hanem inkább 
azért, mert ha az emlékiratnak esetleg még némi hiá
nyai vannak, lett volna még mód és alkalom azoknak 
helyreütésére.

Arról nem akarunk sok felesleges szót szapori-

László az igazság embere volt s nem akart olybá fel
tűnni, mintha nem volna bátorsága ítéletet mondani 
bűnökkel vádolt rokona felett.

A biró intésére megnyílt a tanácsterem ajtaja és 
négy fegyveres porkoláb között belépett Maróthy 
Eszther, a vádlott leány. Szebb teremtés nála nem 
igen fordul meg a tisztes szenátus előtt. Nem csoda 
tehát, ha Nyeregjártó István, a kis nótáriust, úgy rajta 
feledte szemeit, hogy talán Ítélet napig elnézi a leányt, 
ha a főbíró meg nem szólal stentori hangján. István 
ijedten kapott a füle mellett nyugvó ludtollhoz s gyor
san kezdte rovogatni a máig is meglévő protokollumba 
a szép leány vallomását.

— Szörnyű bűnnel vádolnak leányom, — kezdé 
Csorba. László főbíró uram. — Nem kevesebb a 
bűnöd, mint az, hogy elakartad veszteni vőlegényedet, 
Mihók Bencét, akinek szerelmet hazudtál. Tanuk állít
ják, hogy mérget keverlél italába s dalolva kínáltad 
meg a halátt adó itallal. Vőlegényed csakis erős ter
mészete mentette meg a biztos haláltól. Szégyent hoz

tál bűnöddel családod ejére, te pedig hóhér kézre 
kerülsz s emlékezeted is meggyalázott lesz az emberek 
előtt.

De nehogy azt hidd — folytatá a biró — hogy 
kihallgatás nélkül mond Ítéletet bűnöd felett a tiszte- 
letes, nemes tanács — add elő védelmedet. Szavaid 
az igazság szavai legyenek, hogy legalább a lelkeden 
künyörüljön a Mindenható Isten, kinek szent törvényét 
megvetetted.

Maróthy Eszther éjsötét szemeivel végig nézett 
a tiszteletes gyülekezeten s esküre emelve kezét, csak 
ennyit szólott: Isten a tanúm, hogy ártatlan vagyok.
Ártatlan vagyok, hiszen most is szeretem Mihók Ben
cét. Az italban, melyet kérésére adtam, nem volt mé
reg, hiszen enyelegve kért, hogy igyam borából, ittam 
és semmi bajom sem lett attól. Midőn szomját enyhí
tette, még sokáig beszélgettünk egymással s ő csak 
akkor ment el midőn leszált az est . . . Még azután 
több helyen megfordult, Galambosékhoz is beszólt s 
váltott egypár szót Galambos Annával is, aki mindig
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tani, hogy sokhelyütt rosszalják a mozgalom vezetői
nek azt az eljárását, hogy az Emlékirat megszerkesz
tését nem lapunk szerkesztőjére, hanem az ügy iránt 
a hozzá méltó melegséggel alig viseltető idegenekre 
bízta, hanem igenis van szavunk ahhoz, hogy ezt az 
eljárásukat igazolandók, az Emlékirat megszerkeszté
sére vonatkozó ajánlatunkat hamis színben s olyannak 
igyekeznek feltüntetni, mintha mi abból jó üzletet akar
tunk volna csinálni.

Az alsó-árpási kerületi kartársaknak ugyanis azt 
irta a mozgalom vezetője, hogy mi az Emlékirat meg
szerkesztéséért 300 koronát kértünk, de elmulasztotta 
megírni, hogy ezért az összegért mi mindent vállaltunk 
magunkra. Elvállaltuk ugyanis — mint azt már lapunk 
14-ik számában a szerkesztői üzenetek rovatában Orend 
János tisztelt kartársunknak megírtuk — nem csak 
magát az Emlékirat megszerkesztését, de egyúttal an
nak kinyomatását is, valamint ingyenes szétküldését 
százat meghaladó példányban olyanok részére, kiknek 
nem csak teljes belepillantást kell engednünk az egész 
mozgalomba, de a kiktől annak hathatós pártfogását 
is várhatni lehetett volna. Szóval olyan kötelezettsége
ket vállaltunk, a melyek teljesítése mellett minden va
lószínűség szerint — eltekintve a hetekig vagy talán 
hónapokig tartó sorvasztó munkától — ráfizettünk 
volna. Ilyen körülmények között tehát nyilvánvalóan 
nem a haszonlesés, hanem az ügy szeretete vezérelt 
akkor, midőn az Emlékirat megszerkesztésének való
ban tág ismereteket és sok körültekintést kívánó fi'ehéz 
munkájára vállalkozni akartunk. A saját igazolásunkra 
most egyelőre csak ennyit kívánunk megjegyezni, a 
többit pedig akkorára tartjuk fen magunknak, a mikor 
majd az elkészült Emlékirat leple lehull s megláthat
juk annak tartalmát és értéke szerint mérlegelhetjük 
becsét.

A mozgalom vezetője Orend János kartársunk
hoz irt s kezeink közt levő levelében többek között 
még ezeket is Írja:

»A mi kedves szerkesztő urunk azt sem Írja ki 
lapunkban a mit beküldők.«

Valóban nem tudjuk hirtelenében, hogy a »ked- 
ves« jelző őszinte szívből, vagy gonosz célzattal ke
rült-e az idézett sorokba, annyit azonban tiszta lelkiis
merettel állíthatunk, hogy az azokban foglalt állítás — 
enyhén szólítva — nem felel meg a valóságnak. 
Annyitel ismerünk ugyan, hogy a mozgalom vezetőjé
nek leveleit nem közöltük szóról-szóra, úgy, a hogy 
azokat hozzánk beküldte, ennek azonban egyszerű oka 
az volt, hogy irályát nem találtuk a szó szerint való 
közlésre alkalmasnak s igy magának a tartalomnak 
megtartása mellett kénytelenek voltunk azokat a he
lyes írásnak és irálynak megfelelően átalakítani.

Fentebb idézett levelében azt is Ígéri a mozgalom 
vezetője, hogy az összes bevételekről és kiadásokról 
a küldöttség előtt fog elszámolni. Ez véleményünk 
szerint nem helyes eljárás, mert a költségekhez szá
mosán járulhattak és bizonyosan hozzá is járultak 
olyanok is, kik a küldöttségnél képviselve nem lesz
nek s igy az elszámolás módjáról tudomást sem sze
rezhetnek. A mozgalom vezetője a hozzáérkezett ösz- 
szegeket lapunkban nyugtázta s igy az azok hováfor- 
ditásáról szóló elszámolásnak is ebben van a helye s 
ezt teljes joggal is követelhetjük tőle.

A mozgalom vezetőjének figyelemmel kell lenni 
arra, hogy bár önként, igaz lelkessedéssel magára vál
lalt s mindenesetre csak elismerést érdemlő bizalmi 
tisztsége súlyos kötelezettségekkel is jár s tisztjét csak 
akkor teljesiti hozzá és az ügyhöz méltóan, ha azok
nak mindenekben pontosan megfelel.

incselkedett vele. De miért is veszítettem volna el 
Bencét? Én gazdag vagyok, ő szegény; az én csalá
dom nemes, az övé nem, szüleim akarata ellenére vá
lasztottam őt a szegényt, akinek nincs egyebe a be
csületénél. Igaz,* hogy dalolva adtam neki kedvenc po
harába a piros bort, de egyébb semmi sem igaz abból, 
amit rám fognak. Úgy áldjon meg engem a Minden
ható Isten, a mint igazat beszélek . . .

— Bence is ellened vallott, — szólt komolyan a 
főbíró — és téged gyanúsít . . .

E vádra Maróthy Eszther felsikoltott s ájultan 
omlott össze a tiszteletes tanács előtt. Nosza lett erre 
riadalom. A tisztes urak felugráltak a nagy asztal mel
lől, István jegyző meg a felcserért szaladt. Mikor aztán 
a segítség megérkezett, úgy félóra múlva ismét ott ál
lott a halott halavány leány bírái előtt.

Bence nem vallott a menyasszonya ellen s a fő
bíró is csak azért .mondta ezt Esszthernek, hogy igaz 
vallomásra bírja, ha csakugyan ő lenne a bűnös. Sőt 
Bence kétségbe esve kereste az igazságot, csakhogy

menyasszonyát tisztára moshassa a gyanútól. Bence 
sejtette, hogy Galambos Anna kevert mérget az italába, 
de nem mert biztosat mondani, mert félt hogy nem 
tud bizonyítani.

A vallatás további folyamán Eszther álhatatosan 
tagadott. A szenátor urak megvoltak győződve, hogy 
a leány ártatlan. Csakis Pokol Tera, egy hamis tanú 
vallott ellene, aki azt állította, hogy őt is felkérte Esz
ther mérgezésre.

A vallomás a tanú kihallgatás után Esztiiért visz- 
szaküldték börtönébe és a tanács apróra-cseprőre egy
bevetette a hallottakat s már éppen a deliberátumot 
akarta kimondani, midőn felszakadt a jtanácsszoba aj
taja és szétbontott hajjal, villámló szemekkel Galambos 
Anna rontott be azon. A tiszteletes tanács tagjai ijed
ten ugráltak fel az asztal mellöl s jó idő telt bele, 
mig a berohanó porkolábok megtudták fékezni a dü
höngő leányt.

. . . Majd magához térvén a leány, imigyen 
adta elő vallomását: Nem Esszther, hanem én adtam
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Tilos vadszállitás. A belügyminister a Három- 
székvármegye területén renkivül elharapódzott orvva
dászat mggátolása céljából vadszállitási tilalmat lépte
tett életbe a vármegye területén. Ennek folytán a 
kereskedelmügyi minister rendeletileg felhívta a ma
gyar királyi államvasutak és a sárrét—kovásznai h. é. 
vasutak igazgatóságait, hogy a vármegye területén 
levő államásaikat utasítsák, hogy vad-szállitmányokat 
csakis az 1883. évi XX. törvénykikk 38. §.-ában előirt 
és a vad jogos szerzését bizonyító igazolványok elő- 
mutatása mellett vegyenek fel. Ez mindenesetre helyes 
intézkedés, de szerény véleményünk szerint csak olyan, 
mint az eső után a köpönyeg. Nem az elharapódzott 
orvvadászat ellen kellene intézkedéseket tenni, hanem 
a vadászati törvényt olyan módon megváltoztatni és 
szigorítani, hogy az orvvadászatnak az elharapódzása 
váljék lehetetlenné. Az, hogy az orvvadászok el nem 
szállíthatják s a távol idegenben nem értékesíthetik a 
jogtalanul szerzett vadat, még nem eléggé alkalmas 
eszköz arra, hogy maga az orvvadászat megakadályoz- 
tassék, hanem az ilyen intézkedés csak arra jó, hogy 
a jogszerű vadászok is a jogos tulajdonukat képező 
vadjaik elszállításánál zaklatásoknak és kellemetlen után
járásoknak legyenek kitéve. Próbálják csak az orvva
dászatot a vadászati törvény határozmányai alól ki
vonni és alárendelni a büntető törvénykönyv szigorúbb 
megtorlásainak, akkor csakhamar meg fog apadni az 
orvvadászok száma.

A trágyalé értéke.
Az istállótrágya, a mint tudjuk, az állatok hig- 

és szilárd ürülékének keveréke az alommal. Az istál
lótrágya értékesebb részét képezi a hig ürülék, mely 
nagymennyiségű nitrogént, aránylag sok kálit és kevés 
foszfort tartalmaz. Tehát ezt a hig ürüléket lehetőleg 
mennél tökéletesebb módon fel kell fogni és igyekezni 
kell arra, hogy annak értékesebb részeiből minél ke
vesebb menjen veszendőbe. A hig ürüléket igen sok 
esetben azonosítják a trágyalével, pedig tévedés az.

Ott, a hol a trágyát okszerűen kezelik, rendes vi
szonyok között trágyaléről nem beszélhetünk, legfel
jebb tartós esőzésekkor a trágyatelepre hulló és a 
trágya által fel nem szivott esővízről s a trágyából 
esetleg kimosott oldható alkatrészekről is. A mint nem 
azonos a hig ürülék és trágyalé összetétele, ugyanúgy 
nem egyenlő azok értéke sem. A trágyalének az ér
téke annak összetétele szerint váltakozik.

Stutzer, a ki 57 trágyamintát vizsgált meg s a 
trágyalében foglalt nitrogén kg.-t l -40 kor., a káliét 
pedig 24 fillérrel számította a 7 legjobb minte értéke 
1000 literenként 9 0 6 —1630 kor. közt váltakozott. A 
trágyalé mintákat az istállóban levő trágya gödrökből 
vette. Ha a trágyaléhez még esővíz kerül, akkor an
nak értéke természetesen csökken, pl. az egyik trá
gyáié értéke 7-40 kor. volt, esővíz jutván hozzá, értéke 
P84 koronára csökkent.

A kezelés tehát nagy befolyással nem volt a 
trágyalé értékére. Negyvenöt különböző származású 
trágyalének 1000 literje 11-szer 6 koronánál nagyobb 
értékű volt, 9-szer 3'66—4 kor. között 14-szer 3.Ó0 
—1’20 kor. között váltakozott.

a mérget Mihók Bence poharába . . . Szerettem, Ián- | 
goló, emésztő szenvedélylyel, de ő nem akart meghall
gatni . . . Csaltam csalogattam tüzes csókkal, forró 
öleléssel, de ő kinevetett s azt mondotta, hogy kezét, 
szivét elígérte Eszthernek. Ekkor elhatároztam, hogy 
ha az enyim nem l^het, nem lesz az Esztheré sem ... 
Behívtam tehát őt egy szóra, megkínáltam egy pohár 
borral, melyet csak azért ivott meg unszolásomra, 
hogy mielőbb szabaduljon tőlem.

Mikor meghallottam, hogy a méregtől nagy beteg 
lett Bence, ujjongtam örömömben . . . Azután jött az 
éj és én nem tudtam nyugodni . . . Kinyitottam abla
komat, azt hivén, hogy a hideg levegő lecsendesit. .. 
Amint igy az éjbe néztem, egy szomorú, bánatos dal 
hangzott fel a kert alján, az a dal, melyben oly keser
vesen sir a leány elhalt kedese után. A dal hallatára 
sietve tettem be ablakomat, párnáim közé fúrtam feje
met, de hasztalan . . .  Az a szomorú nóta mindig a 
fülembe csengett s mikorára megvirradt, azt hittem 
megőrültem, . . .  Én . . , igen, én vagyok a gyilkos,

j méltó a hóhér kezére. Ne vegye be Ielkemet az ég 
| és szórjátok szét poromat, hogy ne találjon síromra 

soha senki . . .
Itt elfúlt a leány szava, majd felsikoltva kacagni 

kezdett oly rémesen, hogy a szenátorokon végig fu
tott a hideg . . . Azután elkezdett táncolni, a szét
bontott hajából kihullott virágokat szerte dobálta, még- 
egyszer felkacagott s holtan terült el a gyülekezet 
színe előtt.

A deliberátumra nem volt semmi szüség . . . 
Galambos Annát kivitték és Csorba László főbíró 
uram a szenátorokkal testületileg ment le a börtönbe, 
hogy kiszólitsa az ártatlan leányzót. Akkorára már 
Mihók Bence is megkerült s szerelmes szavakkal vi
gasztalta bajba került, de szerencsésen megszabadult 
menyasszonyát . . . Pár nap múlva megtartották a la
kodalmat és a kiállott szenvedések után boldogan él
tek sokáig.

Ki danolt ott a kert ajlán ? Soha sem tudódott 
ki, de a szivreható dal, mely az éj csendjében felhang
zott, megmentője lett Eszthernek s visszaadta őt a 
boldogságának, melyet igazán megérdemelt . . .
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A trágyalevet tehát, ha meg akarjuk óvni, ok
szerűen kell kezelni a gazdáknak, mert nem mintegy, 
hogy annak értéke 16 korona-e vagy 1 korona. A 
trágyalevet kezeljük okszerűen, óvjuk meg minden 
nagyobb veszteségtől. A trágyalé értékét tetemesen 
nevelhetjük foszfortartalmának növelésével, a mit a 
foszfort tartatmazó konzerváló szerekkel érhetünk el.

Váratlan zsákmány.
Elő-lndiában két szenvedélyes vadász a napok

ban azzal a célzattal indult vadászatra, hogy a velszi 
hercegnek valami nemes vadat lőjjön.

Egy folyópart napsütötte homokján igyekeztek 
felfelé, magas sziklafalak között, mig egyszer csak el
zárta útjukat egy keresztben álló sziklafal. Hogy tovább 
mehessenek, fel kellett mászniok a sziklák kiálló csú
csain, a mi nem ment nehezen. Alig értek a sziklafal 
fedelére, egy nagyobb nyílást vettek észre, mely mö
gött barlangot véltek.

Az egyik vadász már éppen be akarta dugni a 
fejét a nyíláson, amikor észrevette, hogy a nyíláson 
valami kigyó farkához hasonló állati test lóg ki. El
kezdték kifelé huzni és csakugyan egy még mélyen 
alvó fiatal óriáskígyót fedeztek fel. Óvatosan kötelet 
kötöttek a nyakára, hogy élve kerítsék hatalmukba a 
hüllőt.

Az eredmény sokkal nagyobb lett, mint remélték, 
mert a barlangban lévő fészekben hat kis kigyó volt, 
amelyek közül ötöt elfogtak, mig a hatodik elmene
kült. A kigyó család feje valószínűleg zsákmányért 
leselkedett valahol s igy nem tudta megakadályozni 
kicsinyei elrablását.

Ezek a »kicsinyek« különben 8—10 láb hosszú 
kigyócskák voltak, melyeket a két vadász boldogan 
szállított haza biztos helyre.

Acetilenfény a kertészetben. Az utóbbi évek
ben a kertészet művészete oly gyors léptekkel haladt 
előre, hogy a múlt generáció kertészei bámulattal tekin
tenének az általuk nem is remélt eredményre. Hüve
lyes veteményeink sokkal táplálóbbak, gyümölcseink 
sokkal izletesebbek, virágaink sokkal szinpompásabbak. 
Észszerűen berendezett üvegházaink segítségével min
denféle gyümölcsöt sokkal előbb tudunk megérlelni, 
mint maga a természet. Azonkívül alig tiz éve egy 
leleményes kertész bizonyos szert talált fel, mely meg
gátolhatja a növénynek tulmagas növését, miáltal a 
kertész teljesen áttekintheti és figyelemmel kisérheti 
birodalmát. Bámulatokat keltő eredményeket értek el 
az Egyesült-Államokban a fény felhasználásával. A vi
rágokat acetilen-fénybe állítják, mert ennek a fény
nek hatása sokkal erősebb és hathatósabb minden 
más fény sugárnál, sőt majdnem megközelíti a

napfényt is. — Bebizonyult, hogy a retek, ha nappal 
napfénynek, éjjel pedig acetilén fénynek volt kitéve, 
137 grammot nyert súlyában. Az angol kertészeti tár
saság most az acetilen-fénynek ezt az áldásos hatását 
a gazdasági téren is érvényesíteni akarja s elhatároztál, 
hogy egy kiterjedt kísérleti állomást szerel fel.

Levelezés.
Tekintetes Szerkesztő ur!

Kérem szíveskedjék lapjába kitenni hogy legyen 
türelemmel minden szaktárs körülbelül május hó 6-án 
fogunk felutazni B. pestre de ez a terv még változhat 
május hó 1-ső napján értesítem az érdekelt szaktársa
kat pontosan hogy mikor lesz a találkozás és hogy 
hollesz igyekezék minden szaktárs a képviselőket meg
nyerni ügyünk pártolásához az Emlék irat 200 pél
dányban ki van nyomva és ami belesz terjesztve az 
lesz irva és 2 darab kimutatás lesz mellékelve az 
egyik az erdő területek menyiségéröl a másik az er
dőőrök számáról ez a 2 darab kimutatás csak két pél
dányba lesz leírva a mely a minister ur! ő nagymél
tóságának lesz átadandó. —

A szerkesztő u r! leveleit leszek bátor a szaktár
saknak bemutatni hogy az állításom ne legyen hamis. 

Veszprém 1906 április hó 14-én
üdvözlettel,

Sticz László  járási erdőőr.
A levél küllapján a következő sorokat találtuk :

„Budapesten fogom az emlék iratot szétosztani 
és szét küldeni addig nem fogok küldeni sehová egy- 
szere fogjuk meg huzni a harangokat. — az emlék 
iratot amidőn meglett szerkesztve elvittem egy erdő 
tiszt úrhoz és igen keveset javítót benne ászt jónak 
találta."

Eddig szólt a közlemény, melyet sajnál atunkra 
csak akkor vettünk kézhez, midőn mostani második 
cikkünk már ki volt nyomva s igy azon mit sem vál
toztathattunk. A levelet itt azért közöltük szószerint 
úgy, a hogy irva van, hogy igazoljuk magunkat 
beküldő ur ama panasza ellen: miért nem közöltük 
előbbbi leveleit úgy, a hogy azok irva voltak. Azt az 
eljárást, hogy a már kinyomott emlékiratot csak Bu
dapesten kívánja bemutatni, a legnagyobb mértékben 
helytelenítjük, mert azt hisszük,-hogy azoknak, a kik 
a küldöttségben részt venni szándékoznak, már előre 
látni kellene a mit fel akarnak terjeszteni, mert igy 
kényszer helyzetbe jutnak s úgy szólván kénytelenek 
zsákban macskát árulni.

Nyilvános nyugtázás. Kelemen István alsó- 
lendvai kartársunk köszönetét fejezi ki a szelistyei 
(Szebenmegye) m. kir. járási erdőgondnokságnál alkal
mazott Farkas Izsák, Stroia Jeromos, Bratu János és
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Bratu Márton kartársaknak azért a készségükért, a 
mellyel Budapestre való felmenetele költségeihez hoz
zájárulni szívesek voltak. Egyben újból felhívja a za- 
lavármegyei kartársak figyelmét a lapunk 14-ik számá
ban közölt felhívásra.

Gyilkos szakiskolai növendék. Rémes és szinte 
hihetetlen hirt olvastunk a fővárosi lapokban. Hir sze
rint ugyanis Kádár Károly kiszolgált csendó'r és a ki
rályhalmai szakiskola növendéke vadállatias kegyetlen
séggel gyilkolta le a szegedi tanyákon lakó Kardos 
Vilmos kereskedőd, ennek áldott állapotban levő' nejét, 
Forró Mária 19 éves cselédet pedig, ki urnó'je védel
mére sietett, halálra sebezte. Borzasztó tettét állítólag 
azért tette, hogy Szabadkán lakó nejének az ünnepek 
alkalmából ajándékot és pénzt vihessen. A magáról 
megfeledkezett rablógyilkost, ki menekülni próbált, 
Szabadka közelében elfogták a pusztázó hadnagyok.

Kártyapárti halálra. Varsóból jelentik, hogy 
Theodorov gróf bálján Rideczki és Komörovszky len
gyel nemesek összevesztek, mire elhatározták, hogy 
nyomban elintézik a lovagias ügyet, még pedig úgy, 
hogy kártyázni fognak és a vesztes köteles lesz azon
nal öngyilkossá lenni. Bevonultak egy mellékterembe 
és lejátszották a végzetes pártit. Komorovszki veszí
tette el a játszmát, amelynek befejezésével revolvert 
vett elő és egy vidám keringő hangjainál főbe lőtte 
magát.

Életunt urileány. Nyitráról jelentik : Maninay 
Józsa, egy dúsgazdag körösnyéki földbirtokos leánya 
a Nyitra folyó partján revolverrel halántékon lőtte 
magát és esése alkalmával a folyó egyik ágába zuhant. 
Anyja a lövés zajára segítségért kiáltott és sikerült is 
a leányt a vízből kimentenie. Orvosi vélemény szerint 
a leány alig lesz az |életnek megmenthető. Tettének 
okául azt mondják, hogy a leány egy színészbe volt 
szerelmes.

Leányrabló legények. Temesvárról jelentik, 
hogy Odadzsián Babtista nevű temesmegyei paraszt- 
gazda Zsivána nevű 18 éves leányát elrabolák. A le
ány estefelé a mezőről igyekezett haza, mikor eléje 
vágtatott kocsin Dimitrijevics Nesztor, Aposztolov Fri
gyes és Trifunác Sebő, a leányt lelövéssel fenyegették, 
majd felkapva a kocsira, Számosra hurcolták, hol egy 
ismerősük házában elrejtették. A leányrabló legényeket 
a csendőrség elfogta.

Huszonhat ember gyilkosa. New-Yorkból 
jelentik: Idaho északamerikai állam volt kormányzójá
nak meggyilkolása ügyében megindított bünpör szá
mos letartóztatáshoz vezetett. Ezek között van a bánya
munkások nyugati szövetségének elnöke is, névszerint 
Moyer, aki szintén egyszerű bányász. A letartóztatottak 
egyike, Orchard már beismerő vallomást is tett. Ez 
azt állítja, hogy Moyertől és a szövetség más tisztvi
selőitől összesen 39.000 dolárt kapott Steunenberg 
elnök meggyilásáért. Indahó állam mostani kormány
zója nem hozta- ugyan még nyilvánosságra Orchard

teljes vallomását, annyit azonban elárult, hogy eddig 
már 26 gyilkosságról tett vallomást. A bányaszövetség 
tisztviselői, akiknek pompásan berendezett lakásaik vol
tak, nagyban űzték a gyilkosságokat. Orchard a többi 
közt azt is vallotta, hogy bizonyos helyeken bombák 
vannak elrejtve. Egy ilyen bombát tényleg találtak is 
már, még pedig annak a háznak udvarán, ahol a de- 
neveri legfelsőbb törvényszék egyik bírája lakik.

Szerencsétlenség egy vadászaton. Csáktor
nyáról jelentik: Both János, gróf Festetich Jenő ura
dalmi erdőőre a tótfalusi erdőben vadászott lváncsi 
György földművessel, miközben Both fegyvere elsült 
és Iváncsit találta, aki nyomban meghalt. Egy sörét 
a szerencsétlenül járt ember szivébe furódoti és ez 
okozta rögtöni halálát. Both azonnal jelentkezett a ha
tóságnál, ahol letartóztatták.

Ledobták a robogó vonatról. A Nagyvá
radról Arad felé robogó személyvonaton, mint nagy
váradi levelezőnk írja, rémes eset történt. Sütő Sándor 
nagyszalontai dúsgazdag vállalkozó Váradról utazott 
hazafelé. Másod osztályú kocsiba helyezkedett el, a 
hol három elegánsan öltözött férfi kártyázott egy fel
borított kufferen. Csak amolyan szelíd kalábriász járta. 
Fillérekbe ment a játék, meglehetős jókedvvel is, úgy, 
hogy Sütő maga ajánlkozott negyediknek. A partnerek, 
miután bemutatkoztak, az egyik Csanádi szolgabirónak, 
a másik kettó aradi vasutasnak mondotta magát, szí
vesen fogadták be a jövevényt. Egy-két osztás után 
azonban a szolgabiró urnák akadt egy életrevaló in
dítványa:

— Nem urnák való e za szatócs-játék. Fordítsuk 
ferblire!

A barátai örömmel üdvözölték az ötletet, s hosz- 
szu húzódás után a vállalkozó is hajlandó volt a nem
zeti csöndesre. Sütő Sándor eleinte roppant szeren
csével játszott. Két-háromszáz korona volt a nyeresége. 
Egyszer azonban fordult a kocka, s mire a vonat a 
cséffai állomásra ért, ezer koronát meghaladott a vesz
tesége. De valahogyan, bizonyos jelekből észrevette, 
hogy hamis-kártyások dálójába került. Lecsapta a kár
tyát, s vad haraggal ugrott fel a helyéről:

-— Hitvány gazemberek vagytok! Kifosztottatok!
A vállalkozó beszólitotta a kalauzt, s közölte a 

vele történteket, aztán kérte, hogy a legközelebbi ál
lomásig keressen a számára más szakaszban helyet. 
Majd ott jelentést tesz a csendőröknek. A kalauz el
távozott, s alig hagyta el a kocsit, a három partner a 
különben hatalmas erejű Sütő Sándorra vetette magát. 
Bottal ököllel ütötték, azután ledobták a robogó vo
natról, Egy utas a töltésről alázuhanó emberi testet 
látva, megrántotta a vészféket. A vonat megáit: majd 
visszatolatták arra helyre,, a hol Sütő eszméletlenül, 
összetört tagokkal hevert. Mig az áldozatot a vonat
személyzete fölszedte, a kártyások futóra vették a dol
got. Neki a szántóföldeknek, az utasok, a vasutasok 
utánuk. Egy dűlő utón aztán két csendőr jött szembe, 

a menekülők egyikét letartóztatta. A másik kettőt a
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nagyváradi rendőrök fogták el. Mind a három notó
rius hamis-kártyás. Utazás közben szokták kifosztani 
az áldozatokat. Sütő Sándort hazaszállították Nagy
szalontára. A szerencsétlen embernek a jobb karja és 
jobb lába eltörött. A hamis-játékosokat a nagyváradi 
ügyészséghez kisérték.

Haleső. Rendkívüli természeti tünemény híre ér
kezik az ausztráliai Brisbane városból. Queensland 
államban ugyanis az elmúlt héten erős vihar tört ki 
és eközben kis halak hullottak alá a földre. Az egész 
terület 1 */*—3 hüvelyk nagyságú halakkal volt bebo
rítva. A szakértők megállapították, hogy a halak édes 
vízből származnak és valószínűleg úgy kerültek a le
vegőbe, hogy a vihar valamelyik folyóban vizforgatagot 
korbácsolt fel és ez az apróbb halakat magával so
dorta.

Kigyulladt petróleumforrások. Pár hét előtt 
érkezett hire Amerikából annak, hogy Kanzis ál. a Ca- 
ney bányaváros közelében levő petróleumforrások ki 
gyuladtak. A borzalmas tűzvész több mint 6 hétig tartott 
és csak most sikerült — mint New-Yorkból jelentik 
—- a kanzasi petróleumtüzet óriási fáradtsággal elfoj
tani. A forrás a Cherokee indiánusok területén van 
és környéke nagyon termékeny. Kiaknázásához ez év 
elején fogtak hozzá, de a munkát félbe kellett szakí
tani, mert február 23-án egy hatalmas vihar alatt meg
gyulladt ajkiömlő gáz. A mérnökök és munkások még 
ideje korán elmenekültek és emberéletben egyáltalán 
nem esett kár.

Testvérgyilkosság. Todaska Prekup és Tanasze 
kosnai lakosok ősztől fogva haragosai egymásnak. 
Apjuk s a rokonság békéltetése mit sem használt, a 
két testvér minden alkalommal egymás ellen tört. A 
napokban nővérük lakásán véletlenül találkoztak, mire 
heves szóváltásba keveredtek. Prekup egy darabka fá
val megütötte öcscsét és ezzel hazafelé indult. Tanasze 
nem szólt semmit, csak befordult egyik szomszédjuk 
lakására s leemelte a gazda töltött fegyverét s bátyja 
után sietett. Amikor 15 lépésre megközelítette, rákiál
tott: »Állj mert lövök.« Abban a pillanatban eldördült 
a fegyver s Todaska testébe 13 nyulsőrét hatolt. A 
haragos testvér nemhogy segélyére sietett volna test
vérének, hanem még ráduplázott, mire az összessett. 
Todaska Tanaszet letartóztatták.

Szomorú statisztika. Lapunk múlt számával 
annak további küldését 62 olyan olvasónknál voltunk 
kénytelenek beszüntetni, kik bár a lapot féléven át, 
sőt azon túl is elfogadták, az előfizetési dijat számtalan 
kérés és figyelmeztetés után sem küldték be a lap ki- 
adóhivatalának. Az ezeknél kintlevő követelésünk 450 
koronánál is többet tesz ki. Úgy ennek az összegnek, 
valamint 42 régibb hátralékosunknál kint lévő 400 ko- 
ronányi hátralékos előfizetési díjnak a beszedésével s 
esetleg bírói utón való behajtásával a »Szászsebesi 
ipari és gazdasági hitelszövetkezeted bíztuk meg, re
méljük azonban, hogy az illetők becsületbeli köteles
ségüknek fogják ismerni tartozásuknak békés utón 
való kiegyenlítését s nem fognak kényszeríteni a ne
künk is, nekik is egyaránt kellemetlen peres eljárásra.

Szerkesztői üzenetek.
Ratimonszky Gábor urnák. Molnos. A már kidolgozott 

szolgálati pragmatika arról is intézkedik, hogy az altiszteknek 
az őket megillető címzés és megtiszteltetés megadassák s igy 
ennek a kérdésnek a megoldása csak rövid idő kérdése. Egyéb

ként minden életre való eszmével nagyon szívesen foglalkozunk, 
hiszen ez a hivatásunk. Természetes, hogy mindig könnyebben 
érünk célt, ha támadás helyett a kérés terén maradunk, mert 
ez van hivatva részünkre a jóindulatot biztosítani. Stubenvoll 
Rezső urnák. Barátfalu. A vadőr eskütételre csak akkor lesz 
bocsátva, ha nagykorú és büntetlen a fegyvere pedig adómen
tes. A vadőrnek sem a jogait sem a kötelességeit törvény vagy 
szabályrendelet nem szabályozza; erre vonatkozólag egyébként 
már legközelebb kimerítő cikket fogunk Írni.

A kiadóhivatal postája.
Neznik Itván urnák. Óviz. A címet ü igazi otüik. Jauch  

Ferenc urnák. Mánfa. A 6 koronát köszönettel vettük. Oltyán 
László urnák. Felmér. Az Évkönyvre beküldött 2 koronát át
számítottuk a lap előfizetési dijába s igy előfizetése szeptember 
végéig rendezve van. Zecha Jenő urnák. Diós-Jenő. Az uj ál
láshoz sok szerencsét kívánunk. Előfizetése május végén jr láe.

Hirdetések és pályázatok.

Pályázat erdőőri állásra.
105—1906. sz.

Dobsina r. tan. város erdőőri állásra pályázatot 
nyit. Az erdőőr javadalmazása:

1. 600 kor. fizetés utólagos havi részletekben.
2. 60 kor. évi lakpénz előleges ’/2 évi részletek

ben vagy természetbeni lakás a város választásához 
képest.

3. 45 kor. évi lakbér pótlék, mely természetbeni 
lakással is jár.

4. 2 drb. szarvasmarhára nyári legelő.
5. 24 kobra, puha tűzi fa a házhoz szállítva.
6. 20 kor, csizmapénz.
7. Erdőőri egyenruha.
Kellékek: Erdőőri szakvizsgálati bizonyítvány, a 

magyar és tót nyelvben való jártasság és testi épsé
get igazoló bizonyítvány.

A megválasztott erdőőr a városi nyugdíj intézetbe 
belépni köteles. Csak V* évi sikeres próbszolgálat után 
véglegesítik. Szolgálatát csak három havi felmondás 
után hagyhatja el, ellenben pedig a város részéről csak 
fegyelmi utón bocsátható el.

A sajátkeziileg irt és aláirt és kellően felszerelt 
kérvények 1906. évi május |hó 1-ig nyújtandók be az 
alulirt polgármesteri hivatalnál.

Dobsina, 1906. márc. 17.
A polgármester.

Állást keres.
28 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, ki jól 

ért a fővad gondozásához, az apró vad neve- 
veléséhez és hálóval való befogásához, duva- 
dak pusztításához, az erdészeti teendők minden 
ágazatában jártas ; most is nagyobb uradalomnál 
van alkalmazva, állását pedig csak a nehéz meg
élhetési viszonyok miatt kénytelen elhagyni.

Cime megtudható az Erdészeti Újság szer
kesztőségénél. 5 — 10.

Nyomatott Stegm annjános könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak:
Egész é v r e .................................... 8 kor.
Fél é v r e ......................................... 4 „
Negyed é v r e .......................... . 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezeti címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

PODHRADSZKY EMIL.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Április 26. 17. szám.

ISSá

Erdészeti internátus.
(Folytatás és vége.)

vtizedet meghaladó tapasztalataink arra ta- 
<1KZM9 nitottak, hogy az érdészeti és vadászati 

altiszti személyzet érdekeit a nagy kö
zönség szivén viseli s azok iránt melegen érdek
lődik. Legjobban tanúsítják ezt azok a táncmu
latságok, melyeket az erdészeti altiszti személy
zet egyes helyeken elszórtan akár a saját ^külön 
nyugdíjintézménye vagy segélyegyesülete, akár 
pedig más jótékony célra rendezett.

Ezek a táncmulatságok úgy erkölcsi mint 
anyagi sikerükkel mindig fényes bizonyságát 
adták annak, hogy nem vagyunk annyira elha
gyatottak, mint a mint azt gondoljuk, mert hi
szen ezeken a mulatságokon rendesen a környék 
szine-java vett részt s egészen jól érezte magát 
a szerény de fontos állású embereink társasá
gában. Egy-egy. ilyen mulatság átlag legalább 
ötven korona tiszta jövedelmet juttatott mindig 
a jótékony célra.

Ha már most az erdészeti és vadászati al
tisztek ezeket a mulatságokat általánosítanák s 
kisebb kerületekre beosztva az egész országban 
évenkint egyet a létesítendő internátus alapja 
javára rendeznének, teljesen meg vagyok győ
ződve arról, hogy ezen az utón könnyen lehetne 
négy-ötezer koronát megszerezni s ha már egy

szer az internátus fennállana, abban ilyen médon 
évről-évre több szegénysorsu erdészeti vagy va
dászati tiszti vagy altiszti gyermeknek az elhe
lyezését lehetővé tenni,

Ott vannak azután a favásárlóink és külön
féle vállalkozóink, kik ismerve azt a szerencsétlen 
helyzetet, melyben az erdészeti és vadászati sze
mélyzet gyermekei nagy része az iskoláztatás 
szempontjából sinylik, mindenesetre szívesen hoz
zájárulnának adományaikkal a nemes intézmény 
létesítéséhez és annak fenntartásához.

Az előadottakból nyilvánvaló, hogy az álta
lunk itt megpendített eszmének megtestesítése 
nem tartozik a lehetetlenségek közé, sőt mond
hatjuk, hogy kivitele nem is olyan nehéz, mint 
a milyennek lenni az első pillanatban látszik. 
Nen kell ahhoz egyéb, mintig az lelkesedés, némi 
csekély áldozatkészség és mindenek felett ki
tartás a megkezdett dolognál.

Legnehezebb mindenesetre itt is, mint min
den más dolognál a kezdet, mert ha ennek ne
hézségein egyszer túl tettük magunkat, a többi 
azután magától fog menni. Ha már egyszer 
bármi csekély eredményt is fel tudunk mutatni, 
ha rámutathatunk arra, hogy eszménk kiviteléhez 
komolyan hozzáláttunk, akkor érkezik el annak 
az ideje, hogy cselekvésünk terét kiszélesítsük s 
mentül nagyobb mederbe tereljük.

A kezdeményezés feladata természetszerűen 
az eszme felvetőjére hárul s ez alól kibújni nem 
akarván, arra lapunk szerkesztője készséggel vál-
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lalkozik, nem riadva vissza a vállalkozás elé gör
dülő bármely akadályoktól.

Legelső feladat az eszmének minél szélesebb 
körben való terjesztése, életrevalóságának bebi
zonyítása s ennek segítségével részére a közvé
lemény megnyerése.

Ennek a feladatnak megfelelendő lapunk 
szerkesztője egy nagyszabású tanulmány kidol
gozásán fáradozik, mely felölelve az erdészeti 
és vadászati személyzet szolgálati és társadalmi 
viszonyait, ki fogja domborítani mindazokat az 
okokat, melyek szükségessé teszik azt, hogy en
nek a személyzetnek iskolaköteles gyermekei ré
szére egy vagy több internátus létesittessék, va
lamint rámutatni azokra a módokra, melyek se
gítségével a létesítés lehetséges.

Eddig ez a dolog erkölcsi oldala, de nem 
szabad megfeledkeznünk az anyagiakról sem, 
arról tudniillik, hogy az eszmének nyilvánosságra 
hozásával egyidejűleg reá kell mutatni arra, hogy 
a kitűzött célra nem is valami nagy, de legalább 
némi csekély tőke már össze van gyűjtve s most 
már ennek a szaporítása képezi a további fel
adatot.

Ennek az alaptőkének a létesítését lapunk 
szerkesztője az előbb említett tanulmány kiadá
sával véli elérhetőnek, a mennyiben az abból 
megrendelt s előfizetett minden egyes példány 
után 50 fillért szándékozik az alapítandó inter
nátus alaptőkéje javára juttatni.

Ez magában véve csekély összegnek tűnik

A szikla mögül.
Irta: Karcéval Kay.

*Sri|&8lzámtalan történet szól arról a durva és vad 
(^ É j^  igazságszolgáltatásról, melyet az Egyesült-Álla- 

mok bizonyos részén gyakorolnak; számtalan 
eset bizonyítja, hogy nagyon sok hely van olyan, hol 
a »jogrend« fogalma vagy egészen hiányzik, vagy 
puszta szólásmóddá válik. A gyilkost nem a törvény 
bünteti, a megfordított L betű, hanem a meggyilkoltnak 
barátai és rokonai; s ha a körülmények nem olyanok, 
hogy különös érdeket keltsenek, vagy ha a gyilkost 
kiváltságos állása megvédi, ezek a rokonok épen csak 
megvárják a kellő alkalmat, hogy »nekimenjenek«.

ugyan fel, de annak nagy összeggé való kinö
vése sem lehetetlen.

Joggal feltételezhetjük ugyanis, hogy az er
dészeti és vadászati személyzet minden egyes 
tagja, még az olyan is, kinek már nincsen isko
laköteles gyermeke, melegen érdeklődik a dolog 
iránt s kötelességének ismeri a nemes cél támo
gatását; annál inkább meg fogják tenni ezt az 
olyanok, kiKnek vannak gyermekeik, sőt a leg
ifjabb nemzedék is, a melynél az Isten áldása 
még csak a jövőben várható. Elvárhatjuk tehát, 
hogy az erdészeti és vadászati személyzet kivétel 
nélkül felkarolja az internátus alapításának esz
méjét s ennek első jeléül sietni fog megrendelni 
az erre vonatkozólag megírandó tanulmásyt, a 
melyre vonatkozó előfizetési felhívás lapunk bo- 
ritékivén látható, melyet egyébként gyüjtőivek 
csatolásával lapunk mai számához külön is csa
tolunk.

A külön felhívások csatolásának célja az, 
hogy azok segélyével lapunk tisztelt olvasói az 
előfizetők gyűjtését tágabb körben is eszközöl
hessék. Véleményünk szerint ugyanis ilyen nemes 
cél érdekében kiadntt, közhasznú müvet az er
dészeti és vadászati alkalmazottakon kívül álló 
intelligensebb polgártársaink is szívesen meg
rendelik, ha erre nekik módot nyújtunk.

Tekintettel pedig arra, hogy az erdészeti és 
vadászati alkalmazottak száma hazánkban a 20 
ezeret jóval felülhaladja, ha ezek valamennyije 
az önmaga és kartársai iránt való kötelességét 
ezen a téren teljesiti, már a tanulmány kiadása

Alig lehet ezt boszunak minősíteni; ez az ő szemük
ben csak igazságszolgáltatás és nagyon sok esetben 
ez a felfogás az egyedüli helyes.

E durva igazságszolgáltatás egy neme az alább 
elmondandó, melyet annak egyik főhőse halálos ágyán 
mondott el énnekem s mely roppant jellemző az ot
tani viszonyokra nézve.

Messze Tenessee hegyektől borított oldalán, hol 
az útból keskeny gyalogsövény ágazik el s az ezred
éves fák és sziklák között kanyarodik fel a magasba, 
mintha attól félne, hogy még ő is elvész a szomorú 
elhagyatott magányban, ott áll egy szegény bányász 
kunyhója. Ócska takaró pótolja a kaput; az ablakon 
pedig hiába keresne az ember akár üveget, akár ab
lakrámát is.

Az ajtó előtt cölöpön egy asszony, meg egy fiú 
foglal helyet; anya és fia. Az előbbi magas és sovány, 
ráncosképü és szürkehaju. A fiú alig több 12 évesnél. 
Az asszony pipázik, mialatt a szemközt levő erdőbe 
bámulva, hallgattak. S ez igy van már egy óra óta.
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után az internátusi alapra eső jutalék egymagában 
is több ezer koronát tenne ki, tehát olyan össze
get, a melyre rámutatva, mindenki kedvet kapna 
annak gyarapítására, sőt elérkezne az ideje an
nak is, hogy a magas kormány, az erdőbirto
kosok és a nagy társadalom támogatását is ké
relmezzük.

A tanulmány előfizetőit lapunkban a beér
kezés sorrendjében meg fogjuk nevezni nem 
csak mint egyszerű előfizetőket, hanem egyút
tal mint olyanokat, kik az erdészeti és vadászati 
alkalmazottak gyermekeinek befogadására alapí
tandó internátus alaptőkéjének letételéhez fillére
ikkel hozzájárultak s igy a nemes célú eszme 
megtestesítéséhez első sorban hozzájárultak.

Ne riasszon minket vissza az, hogy csak 
kicsiny lesz az a magocska, a melyet igy elve
tünk, hiszen jól tudjuk azt, hogy a sudár fenyő 
és terebélyes tölgy is apró magból növekszik 
hatalmas fává s idővel büszkén emeli koronáját 
az ég felé.

Igaz lelkesedéssel, egy kis áldozatkészséggel, 
Isten segedelmével célunkat bizton elfogjuk érni!

r
Április a vadászatban.

lig van hónap az évben, melyben az igaz va
dásznak, a ki vadjait óvja, ápolja, szereti, 
több dolga akadna, mint ebben a hónapban.

Elmúltak most már a vadászatok. Hasznos vadra 
alig-alig lehet vadászni, az az egynéhány kacsa, a mit- 
lőhetünk, a legvérengzőbb vadász szenvedélyét sem 
elégítheti ki. A tojók fészken ülnek, a gácsérok sová
nyok, éppen csak lövési vágyukat elégíthetik ki.

Elhúztak északra kedves hosszucsőrü vendége
ink. Ott, a hol megjelentek, a hol a vadászok szivét- 
lelkét szerelmi pisszegésükkel, korrógásukkal gyö
nyörködtetik, ott ezen a tavaszon bő alkalma volt a 
vadásznák, áldozni ezeknek a kedves madaraknak. 
Sokáig voltak itt, sok örömet szereztek a lelkdsedő 
vadászoknak. Elmentek jobb hazába, a magasabb he
gyek közé, melyeket elég sokáig hó takart előttük. 
Most már békét hagyunk nekik, hadd szaporodjanak, 
jöjjenek vissza szaporulataikkal az őszszel, a mikor 
minden vadász nem között ök a legkedvesebbek, a 
legkedveltebbek. Még őszszel is, a mikor a vadász 
annyi más vadnem között válogathat.

Az igaz vadász most ne a szalonkahuzásra, ne a 
szerelmében álmodozó, a vizen libegő alvó gácsérok 
után járjon hanem foglalkozzék a sok szárnyas raga
dozó fészkének és a mindenféle más ragadozó cse
metéjének és az anyáknak pusztításával. Itt az ideje 
különösen annak, hogy a sok ellenségtől területein
ket megtisztítsuk, különben a sok ragadozó bestia 
kölykei táplálására sok hasznos vad ártatlan csemetéje 
pusztul el.

A kotorékokat figyelemmel kell tartani, a hol 
biztosan tudjuk, hogy családot alapítottak a rókák és 
a borzok, meg a többi szőrmés ragadozók, ott irgal
matlanul ki kell pusztítani a gaz fajokat, pusztítani 
addig, mig a hasznos vad ivadékában nagy kárt nem 
tesznek. Sok helyen a borzokat is bizonyos kíméled 
idő alá veszik, de ez szükségtelen, mert a borzok ren
geteg tojásokat pusztítanak.

Az ölyvek, szürke varjuk, szarkákat minden mó
don irtani kell, a bagoly kunyhó most különösen jó

— Itt az ideje, Tóm ! — szólalt meg az asszony 
s kiverve .a pipából a hamut, felemelkedett.

Egy júliusi nap forró délutánján történt. A fiú 
szó nélkül követte anyját a házba. A taposott pad
lón egy csomag feküdt, a sarokban meg egy fegyver 
állt. Az asszony felkapta a csomagot, a fiú pedig vál
lára vette a fegyvert ; a csomagban kenyér meg egy 
kis hús, a fegyver pedig fickóval volt megtöltve.

Az asszony kifelé indult, a fiú pedig követte. 
Nem egymás mellett haladtak midőn lefelé másztak, 
hanem elől az asszony, utána nyomban a fiú. Nem 
néztek se jobbra, se balra, épen csak mindig maguk 
elé. Se nem siettek, se nem késlekedtek. A fák csúcsán 
előttük madarak repkedtek, de egyikük sem figyelt oda. 
Amodább megint egy róka suhant el előttük, hosszan 
kinyújtott farkkal, de semmi megjegyzést nem tettek reá-

— Itt történt, ugyebár. Tóm!
Körülbelül egy óra óta jöttek lefelé s ott álla

podtak meg, hol a keletről és nyugatról jövő ösvény

egybefut. Elhagyatott hely volt az, csupán sziklák és 
magas fák határolták.

— Épen itt történt! — súgta az asszony, kinyújtva 
mindkét karját. — Itt volt, ahol ráakadtam, meghalva, 
halántékon lőve Abe Tayler által, ki fegyveresen jött 
vele. Régen történt, hat év folyt le azóta. Vártam, amíg 
nagyra fogsz nőni. Itt az ideje!

A fiú rátámaszkodott a fegyverére és körültekin
tett. Látta ezt a helyet azelőtt is nem egyszer. Úgy 
hitták, hogy »a halott emberek találkája.«

Régi időben — igy hallotta mesélni — valami 
halotttestet húztak be az udvarra, a kabinjukba, — 
könnyekre emlékezett s esküvel megpecsételt fogada
lomra, — temetésre, alig húsz lépésnyire az ajtójuk 
előtt. Hat éven keresztül mindig maga előtt látta édes 
apja sírját. Nem múlt el egyetlen éjszaka, hogy édes 
anyja ne ismételte volna:

-— Egy nappal közelebb jött az idő, Tomi Egy 
nappal közelebb!
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szolgálatot tesz, ebben az időben nagyon üldözik eze
ket az éjjeli nagy ragadozókat. Soha se kerülje el a 
figyelmünket az orvvadászok garázdálkodása, mert 
ezeknek kegyetlensége, törvénysértése határt soha sem 
ismer.

A tavaszi munkák alkalmával a földmivelők szí
vesen viszik ki kutyáikat, hogy azok lehetőleg egy- 
egy egeret kiássanak a szomszéd földjén, a magáén 
nem engedné meg, mert kárt tenne. De szívesen ve
szi a gazda, ha kutyája néha-néha egy pockos nyulat 
is lenyomjon. Az ilyen kutyákat, meg a kóbor macs
kákat pusztítani kell, mert ezek gazdáikkal együtt sok 
kárt tesznek. Ha most "különösen gondját viseljük te
rületeinknek, annak igen nagy hasznát vehetjük.

Fónagy József.

Lapunk állapota április végével.
Az áprilisi évnegyed, melyhez annyi reményt 

fűztünk, keserű csalódást okozott s nagypénteket vá
lasztottuk annak a szomorú napnak, a melyen hatvannál 
több olyan olvasónknál szüntettük be a lap további 
küldését, kik a számtalan intés dacára is félévet meg
haladó előfizetéssel hátralékban maradtak. A 62 hátra
lékos közül eddig csak négyen akadtak olyanok, kik 
részben hátralékaikat, részben uj előfizetéseiket beküld- 
ték s az összesnél kint maradt 455 K 72 f. hátralékot 
13 koronával apasztották. Ezek szerint a többinél még 
442 K 72 fillér van kint, mely összeget kénytelenek 
voltunk a szászsebesi ipari és gazdasági hitelszövetke
zetnek, mint a lapunk kiadásával megbízott bejegyzett 
cégnek beszedés esetleg peres utón behajtás végett 
kimutatni. A szomorú dolognál legfájdalmasabban érint 
az, hogy olyan soknál kell tapasztalnunk az önérzet 
hiányát. Ebben a hónapban többen hűtlenek lettek 
lapunkhoz s annak további küldését beszüntetni kér
ték, ezekben azonban volt annyi becsület, hogy egy

úttal hátralékaikat is kiegyenlítették. Enyhíti a sok vesz
teség után fájdalmunkat az, hogy ismét több hívünk 
jelentkezett.

Az olyan hátralékosok elhagyásával, kiknél a lap 
beküldését további megrendelésükig beszüntették, az 
előfizetések lapunk zártával a következőkép alakultak;

Lejárt vagy lejár az előfizetés:
1905. szeptetember végén 2

» október y y 8
y y november y y 6
yy december yy. 113

1906. január y y 6
yy február yy 6
y y március y y 111
yy április yy 12
yy május yy 15
y y junius y y 247
yy julius y y 15
yy augusztus yy 5
y y szeptember yy 21
yy október yy 1
y y november y y 1
yy december y y 21

1907. január y y 1
y y április yy 1

Ezek szerint eltekintve a tiszteletpéldányoktól, la
punkat 596 olvasónak küldjük.

Most ismételten kérjük mindazokat, kiknek elő
fizetésük lejárt, hogy úgy hátralékaikat, valamint foly
tatólagos előfizetésüket a jövő hó elejével beküldeni 
szíveskedjenek. Egyúttal kérjük, hogy a hűtlenné vál
tak által a velük küzdők soraiban támadt hézagok be
töltésére kartársaink körében uj híveket toborozni igye
kezzenek. Itt lenne már az ideje, hogy ne rák módjára 
hátrafelé, hanem céljaink elérése végett előre haladjunk1

Öt perc múlhatott el igy, hogy ott álltak az utak 
keresztezésénél s fel meg alá pillantottak. Azután az 
asszony nyugodtan megszólalt:

— Ott, a szikla mögött, Tóm; onnan lőtt ki 
Abe Taylor is.

Egy újabb óra lefolyása után lódobogás hallat
szott, majd egy lovas alak közeledett.

— Csak Steve Bayley! — suttogta az asszony, 
kezét fia vállára téve.

A nap leszállt s feljött az éj. Kilenc óra felé már 
több visszhangot fogott fel a szikla, de a tücsök zenéje 
is elnémult egy percre hirtelen.

— Jim Wharton az, a vén szürkéjén ! — suttogta 
az asszony s ló és lovas le is haladt a szikla mellett 
minden gyanú nélkül.

Egy újabb óra eltelte után a fiú a sziklának tá
maszkodva elaludt. Napkeletkor kinyitotta a szemét 
s édes anyja arcát látta feléje hajolva, mosolylyal az 
ajkain.

— Ma fog elhaladni erre, bizonyos! — mon

dotta, mikor a kenyeret meg húst szedte elő s meg
kínálta vele a fiát.

— Akkor holt ember! — felelte Tóm, miközben 
evéshez fogott.

Hét órakor is ébren voltak, vártak; ugyancsak 
igy nyolckor, kilenckor, tízkor, tizenegykor. Néha-néha 
egymásra tekintettek, de szótlanok máradtak. Nem volt 
semmi szükségük a beszédre. A lefolyt hat év alatt 
akár ezerszer is ugyanígy képzelte el a dolgot az asz- 
szony, mint ahogyan most történt. Ezer különféle 
alkalmakkor mondta fiának:

— Abe Taylr oott lőtte le apádat az ut keresz
teződésénél. Azért nevellek nagyra, hogy te is ott lő
jed le Abet.

A nyári nap majdnem felért már a delelőre, mi
dőn vig fütyörézés hangzott kelet felől s az anya óva
tosan figyelmeztetőleg emelte fel a kezét.

A fiú odafektette a fegyvert a szikla egyik kiálló 
szírijére, hogy jobban célozhasson. Nem halaványodott 
el: de gyorsabban se lélegzett.
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A vadőrök esküje.
Régi sérelme a vadászati ügynek, hogy a vadőrök 

jogállása és szolgálata nincs szabályozva. Elvileg úgy 
áll a dolog, hogy a vadőrök éppen oly közbiztonsági 
közegek, mint az erdőőrök, mezőőrök, csendőrök stb. 
De ez az elv gyakorlati keresztülvitele részletesen intéz
kedő szabályok hiányában sok kívánni valót hagy fenn.

A vadőrnek felügyeleti kötelességeit és egyál" 
talán szolgálatát semmiféle törvény vagy hasonló jog- 
erejü miniszteri rendelet nem szabályozza. Felügyeleti
joga eléggé hatályos ugyan, mert hiszen a vadászati 
törvény 42. §-a szerint jogába van mindenkit, a kit 
tilos vadászaton kap, ha magát fel nem ismerhetővé 
tette, nevét eltagadta, vagy állandó lakhelye ismeretlen: 
a legközelebbi községi hatósághoz kisérni, hogy itt 
kiléte kiderittessék. Ez letartóztatási jog in optima forma. 
Csak a másik fontos rendőri jogosítvány: a bizonyító 
erővel biró tanúskodás nincs ily hatályosan rendezve.

Ennek nézetünk szerint nem a törvény az oka. 
Mert az 1883: XX. t-c. 40. §-a szerint a vadászati te
rületre való felvigyázattal megbízott személyeknek hit 
alatt teendő vallomása teljes bizonyító erővel bir, mig 
annak ellenkezője be nem bizonyittatik. Tehát lénye
gileg a tanúskodásuk olyan értékű, mint a felesketett 
mezőőröké. Mig azonban a mezőőrök a gyakorlatban 
nem tesznek esküt minden egyes tanúskodásnál, ha
nem csak letett esküjükre hivatkoznak, addig a vad
őröknek a hatóságok felfogása szerint minden esetben 
külön kell esküt tenni. De ennek az eskünek kivételét 
és hatályát fogasabb és ravaszabb orvvadászoknak 
könnyű meggyöngiteni.

A vadászati törvény szerint ugyanis a vadőrök

hitletételre csak akkor bocsáttathatnak, ha a) nagyko
rúak ; b) hamis eskü, hamis tanuzás, hamis vád, lopás, 
zsarolás, rablás, sikkasztás, zártörés, orgazdaság, csalás 
vagy okirathamisitás büntette vagy vétsége miatt soha 
büntetve nem voltak; c) az illetékes hatóság előtt fel
vigyázói minőségük eleve bejelentvén, efelől hivatalos 
bizonyitványnyal vannak ellátva.

Elég, ha a vádlott olyan ellenvetést tesz, hogy 
a feljelentő vadőr nem büntetlen előéletű és a hatóság 
az eskü kivételében már meg van akadályozva, mert 
előbb meg kell vizsgálnia, vájjon nem alapos-e a vád, 
hogy törvény ellenes esküt ne vegyen ki. Ez alatt sok 
idő múlik, különösen ha a vadőr más községekben 
lakott előbb, a mi különösen a nagyobb gazdaságok- 
beli alkalmazottaknál igen gyakori dolog.

Gyökeresen orvosolható volna az állapot ha 
minden vadőrre nézve közkötelező volna a bejelentés. 
A hatóság már a bejelentésnél szorosan megvizsgálná, 
hogy a vadőr Jesküképessége megvan-e, s az igazol
ványt csak annak adná ki, a ki a vadászati törvény 
követelte feltételeknek megfelel. De ezután előzetesen 
kivenné a szolgálati esküt is, melyre elegendő volna 
egyszerűen csak hivatkozni a vallomástételnél

A ki annak a néposztálynak, a melyből a vad
őrök kikerülnek, gondolkozását ismeri, az tudja, hogy 
milyen hatása van annak a tudatnak, ha valaki hit alatt 
szolgál. Az egész müveit világon a rendőri jogosítvá
nyokkal és kötelességekkel biró szolgálat rendes szol
gálati eskühöz van kötve; mert ez gyakorlati szükség
nek bizonyult úgy a szolgálatadó érdeke, mint a nagy 
közönség érdekei szempontjából.

Némely hatóságok máris azt a gyakorlatot köve
tik, hogy a vadőröket a bejelentéskor felesketik. Egy 
kormányrendelet általánossá tehetné ezt a gyakorlatot 
Mert az egész elvégre is eljárási kérdés.

A kormányrendeletnek csak három dolgot illető
leg kellene rendelkeznie.

— Ő az, Abe! — suttogta az anyja mögötte, 
midőn már a lódobogás is közelebb hallatszott.

A jövevény nagyon jó kedvű lehetett. A fütyü
léssel abbahagyott, de most meg énekelni kezdett, vig 
danára gyújtott. Hat évvel ezelőtt ő maga volt a szikla 
mögé rejtve gyűlölettel, gyilkossági szándékkal tele 
szívvel. Midőn a puska ravaszát megnyomta, akkori
ban még, akkor egy öszvéren ülő ember ugrott egyet 
a nyeregben, kettőt, hármat lélegzett még, azután meg 
volt halva. Ő ott állott és letekintett rá, de semmi saj
nálkozást, vagy leliismeretfurdalást nem érzett hanem 
nyugodtan tova lovagolt. És vájjon most, e percben, 
nem inti, nem figyelmezteti őt semmi sem a veszélyre, 
a melyben most ő forog ? Vagy talán csak azért da
lolt, hogy e szörnyen elhagyott tájnak ránehezedő sú
lyától menekedjék. ?

— Tóm, m ost!
Lövés dördült, visszhangja hallatszott, azután egy 

kiáltás s újból viszhangja az egyre távolodó lódobo
gásnak, mig végre ez is elhangzott, az is elenyészett.

Együtt jöttek elő a szikla mögül s megállották a. 
porban fekvő holttest előtt. A távolság nem volt több 
20 lépésnél s az erős fickótöltés oldalról jőve, a testet 
jóformán kétfelé választotta. Halott volt, még mielőtt 
a nyeregből leesett.

— Ezt kifizetted — gyerünk!
így szólt az asszony néhány pillanat múltán; s 

felhaladt újból a hegyek közé, követve fia által épen 
úgy, mit ahogy lefelé jöttek volt. Egyetlen szót se 
vesztegettek az egész utón hazafelé — egyetlen pil
lantást se vetettek hátra, követik-e!

Midőn a kunyhó elé értek, leültek az ajtó előtti 
fatörzsre s az asszony pipára gyújtott. A fiú fegyve
rét keresztbe fektette a törzsön, kezeit összekulcsolva 
a térdei felett s úgy bámult bele a sötét erdő sűrűjébe. 
Megszólalt az asszony:

— No, már most megtettük.
— Igenis megtettük — felelte a fiú.

Angolból ford.: Farkas Károly.
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Először is rendelni azt, hogy minden vadőr be
jelentessék a hatóságnak, máskülönben sem fegyvert 
nem viselhet, sem a fegyver adómentességre igénye 
nem lehet. Másodszor elrendelni azt, hogy a bejelen
tett vadőrök erkölcsi minősítését a hatóság vizsgálja 
meg. Harmadszor rendelni a megfelelők felesketését 
és megállapítani az esküformát.

Az sem volna felesleges, hogy a vadőröknek 
rendőri természetű szolgálati kötelességei és jogai, 
fegyverhasználati jogai: részletesen szabályoztassanak. 
De erről egy más alkalommal kívánunk szólni.

(V. L.)

A takarmányrépa trágyázásáról.
A takarmányrépa csakúgy megkívánja, hogy alája 

rendszeresen és helyesen trágyázzunk, mint sok más 
egyéb növény. A takarmányrépa a mesterséges trágya
féléket éppen úgy meghálálja, mint,a cukorrépa, mé
gis azt tapasztalhatjuk, hogy a takarmányrépa trágyá
zására jóval kevesebb gondot fordítanak, mint megér
demelné. Hogy pedig meghálálja pl. a műtrágyázást 
is, erre nézve szolgáljon útbaigazítással Unger által 
Abaujban elért fényes eredmény. A kísérlet a követ
kező módon lett 5 egyenként 800—800 öles táblán 
végrehajtva.

I. tábla 800 négyszögöl, mütrágyázva 74 kg. szu
perfoszfáttal, mely őszszel lett elszórva, termett 8400 
kg.-ot.

II. tábla 800 négyszögöl, mütrágyázva 75 kg. szu
perfoszfáttal, mely őszszel lett elszórva és és 40 kg. 
chilisaletrominal, fejlődés közben elszórva termett 9100 
kg.-ot.

III. tábla 800 négyszögöl, trágyázatlan, termett 
6200 kg.-ot.

IV. tábla 800 négyszögöl, mütrágyázva 75 kg. szu
perfoszfáttal, mely tavaszszal lett elszórva, termett 700 
kg.-ot.

V. tábla 800 négyszögöl, mütrágyázva 75 kg. szu
perfoszfáttal, mely tavaszszal lett elszórva és 40 kg. 
chilisalétrommal, termett 8750 kg.-ot.

A mütrágyefélék érvényesülése e kísérletnél a 
következő volt: a 75 kg. szuperfoszforfát az őszi el- 
szórással 2200, a tavaszi elszórással 1500 kg. termés
többletet eredményezett, a 11. tábla 75 kg. szuperfosz
fáttal őszszel elszórva és 40 kg. chilisalétrommal fej
lődés közben elszórva 2900 kg.; az V. tábla 75 kg. 
szuperfoszfáttal és 40 kg. chilisalétrommal fejlődés 
közben elszórva 2550 kg. terméstöbbletett eredmé
nyezett.

E terméseredmények bizonyítják, hogy úgy a 
szuperfoszfát, mint a chilisalétrom alkalmazása takar
mányrépa alá kifizetődnek, de igazolják egyúttal azt

is,, hogy a takarmányrépa minőségére is gyakorolhat 
a műtrágyázás kedvező hatását, amennyiben a jelen 
esetben a trágyázatlannal szemben a mütrágyázott ta
karmányrépa száraz anyagtartalma kedvezőbb volt.

Telefon Európa és Amerika között. Ez a
teknikai csoda még nem valóságos ugyan, de közel 
áll a megvalósuláshoz. Mint ismeretes, bármily óriás 
is a telefon közlekedés terén a haladás, azért az igen 
nagy távolságra közvetlen élőszóval történő érintkezés' 
problémája még nincs megoldva. Hosszú évtizedek 
folytak már le az első oceántuli kábel lerekása óta, 
de telefonkábel ma sem köti össze Európát Ameriká
val. Mint az Étinselie Électrique cimü szaklap irja, 
most már valószínű, hogy egy vagy két év alatt tele
fondrót fogja Londont Newyorkkal összekötni. Az 
angol Postoffiee az utolsó években folytonosan kísér
letezett arra nézve, hogy mint lehetne a nehéz problé
mát megoldani s a Pupin tanár által ajánlott módot 
kitűnőnek találta. Az Irland és Franciaország közötti 
kábelnél, valamint sok igen hosszú szárazföldi vanal- 
nál Pupin tanár találmánya kitünőne bevált.

Állatkert a Nílus partján. Nem csak a mo
dern világrészek dicsekedhetnek szépen berendezett 
állatkertjeikkel, hol együtt szemlélhetjük a legkülönbö
zőbb égaljak változatos állatvilágát. A legsötétebb 
Afrikában is van egy ilyen állatkert, mely bizonyára 
az elsők között foglal helyet. — Történelmi neveze- 
teeségü helyen, a Nílus déltájában fekszik az a park, 
ahol szárnyas pálmák, agavecsoportokkal díszített li
geteiben mintegy nyolcvanöt különböző állatfaj él. 
Hatalmas elefántok, zsiráf, orrszarvú, vízilovak a fő- 
főnevezetességei a Kairó "melletti Gizeh állatkertjének. 
A madárvilág 136 fajjal van képviselve, melyekbe még 
nincs beszámítva az a számtalan sok vizi s mocsári 
madár, mely a Nílus kiterjedt óriási deltájban a szá
mára legkedvesebb s legkedvezőbb tanyát nyerte. — 
Ezer meg ezer vízinövényt tenyésztenek e gazdag vi
déken s itt láthatjuk a tavak királynőjét, a Iotusz-vi- 
rágot, a Viktória regiát. Egy angol ember vezeti a 
csodás paradicsomot és a roppant állatállományt csu
pán arabok gondozzák, kiknek természettől öröklött 
faji tulajdonságuk az állatok iránti gyöngédség és 
szeretet. Ez a gizehi állatkert igazán nagy látványos
ság s alig mulasztja el idegen, hogy a gazdag vidék 
ezen érdekességét meg ne szemlélje.

Az éjfélelőtti alvás. Az éjfél előtti alvás nem
csak egészségtani szempontból a legjobb, hanem sok
kal inkább illik is az emberi természethez, mint az éj
félutáni, vagy a hajnali. A hajnali alvás nyugtalan, az 
embernek rossz álmai vannak. A természeti törvények 
szerint az embernek is bizonyos álmot kell aludnia, 
vagyis a hosszú téli éjszakákat a test pihentetésére,
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táplálására kell fordítani. Mindennapi munkánkban tes
tünknek okvetlenül szüksége van 7, sőt 8 órai alvásra 
is, s erre a célra mindenesetre a legalkalmasabbak az 
éjszakai órák, mikor körülöttük csend és nyugalom 
honol, mig a munkára már a természet rendelése foly
tán a nappali órák vannak szánva. A szellemi mun
kával foglalkozók természetesen sokkal inkább szere
tik az éjszaka óráit felhasználni, mikor nyugodtan és 
semmitó'l nem háborgatva, élhetnek gondolataik és 
képzelt alakjaik körében. Ez azonban hamarosan meg- 
boszulja magát. Csakhamar az idegesség vesz rajtuk 
eró't, a felizgatott agy nem tudja fáradalmait kinyu
godni. Ehhez járul még, hogy mikor az illető' másnap 
10— 11 órákor, vagy még később felébred, nincs ét
vágya, s igy természetesen testi ereje is csökken. Szük
sége van tehát erősitő italokra, melyek azonban csak 
ideig-óráig tudják benne a lelket fentartani. így bo- 
szuiják meg magát a késői lefekvés.

Magaslatok és mélységek. Az angol király 
íróasztalán, az ő világbirodalmi gyűjteménye között 
van egy darab szikla a Himalája legmagasabb csúcsá
ról, a 8840 méter meredek Gauriszankár ormáról, me
lyet Sir Everest, a híres Himalája-mérnök hozott Lon
donba.

A világ második legnagyobb hegymagaslata az 
amerikai Andesek közt az Asoncagna, mely 6970 m. 
magas.

Afrika legnagyobb hegye a Kilimandsaro 6130
m. magas.

Nálunk Európában meg kell elégednünk a 4810 
m. magasságú Montblanc kiemelkedésével.

Ausztrália legnagyobb magaslata a Mount Kos- 
ziuskó, a mely mindössze 2240 m.

Már most tekintsünk bele a világtengerek mély
ségeibe. A Csendes Óceán legnagyobb mélysége 3900 
m., az Indiai Óceáné 3600 m., az Atlanti Óceánban 
Portorico közelében mérték meg, a hol a mérőzsinór 
8341 m. mélysére szállott alá.

Találtak azonban még mélyebb tengerfenékre is. 
— így Japántól nyugatra, Tuscaroza mellett 8518 m. 
mélységet mértek le. Az eddig ismert legnagyobb ten
germélység az amerikai Marian-sziget közelében Guam 
mellett van 9644 méternyire. A világ legnagyobb hegy
magaslata, a Gauriszankar ebben a mélységben 804 
méternyire sülyedne a tenger színe alá.

És mégis milyen elenyésző árnyak ezek a világ 
testén. Egy négyemeletnyi magasságú, húsz méternyi 
glóbuszon a majd tízezer méternyi mélység alig jelezne 
többet másfél em. mélységű kis gödröcskénél.

Embererő és géperő. A legújabb számítások 
szerint az az energiamennyiség, a melyet egy felnőtt 
férfi a napi táplálékában magához vesz, körülbelül 
3000—3500 melegegységre tehető. Ennek legnagyobb 
részét a test az úgynevezett állati funkcióra használja 
fel, a milyen például a lélegzés, emésztés, kiválasztás. 
A fenmaradó részt használhatja azután az ember me- 
kanikai, vagy szellemi munka végzésére. Ha egy em

ber naponta átlag nyolc órát dolgozik, ez körülbelül 
127.000 méterkilogramnyi munkának, vegyis 300 me- 
legegységnek felel meg. Ez a munka nem egészen 
fél lóerő. Ilyen alapon számítva, száz lóerő előállítása 
embererővel körülbelül hatszáz, állati erővel ötven, mig 
gőzpéppel hat, gázgéppel négy koronába kerülne. Te
hát mekanikai munkára az embererő átlag százszor 
drágább a géperőnél és jó tízezerrel az állatinál.

Testvérgyilkosság. Kegyetlen test vérgyilkosság 
történt a baranyamegyei Orfü községben, mint pécsi 
levelezőnk Írja. Kis-Pál Péter halála után egész va
gyonát kisebbik fiára, Kis-Pál Ferencre hagyta, mire 
a kitagadott nagyobbik fiú, Kis-Pál János rémes bo- 
szut esküdött, amelyet minap végre is hajtott. Késő 
este megtámadta öccsét az istállóban és egy fejszével 
leütötte. Azután a szétloccsant fejjel, véresen fekvő 
ember nyakát néhány fejszecsapással tőben lemetszette 
a törzstől. A borzalmas gyilkosság után Kis-Pál János 
nyugodtan szobájába ment és lefeküdt. A csendőrök 
keltették fel reggel az ágyból és megvasalva, szuro
nyok közt kisérték be a pécsi királyi ügyészség bör
tönébe.

Egy anya rémtette. Kaposvárról jelentik, hogy 
Taucher Ferenc mikei uradalmi gépész ezelőtt három 
évvel a Grác melletti Alsgerdorfba költözött családjá
val, a hol egyik nagyobb gyárban allkalmazták, mint 
gépészt. Elrémitő hir érkezett most: Taucher Ferencné 
a minap két kis gyermekét megölte, azután felakasz
totta magát az ajtó kilincsre. Épen ekkor jött haza a 
férje, aki a fuldokló asszonyt eszméletre téritette. — 
Taucherné borzalmas tette után tintával apró keresz
teket festett gyermekei homlokára, kezeiket pedig ró
zsafüzérrel fonta körül. Majd a kihűlt tetemeket szt.- 
képekkel díszítette fel. Taucherné évekkel ezelőtt fej- 
tifuszban szenvedett, mely betegség utóhatásának lett 
áldozata a két ártatlan gyermek. A szerencsétlen asz- 
szonynál az elmeháborodottság vallási tébolyban 
nyilvánul. Férje beszállittatta a elmegyógyintézetbe.

Agyonlőtte a saját kutyája. Laibakbó! Írják 
ezt a különös hirt: Husvét vasárnapján csónakba ült 
két munkás a város közepébe levő tavon, hogy a ná
dasban szárnyasra vadászszék. Az egyik vadász a kutyá
ját is magával vitte s ez okozta vesztét. A csónak fö
lött elszállt valami madár, a mi a kutyát ingerelte. 
Fölugrott és nyugtalanul mozgott a csónakban s köz
ben hozzáért a lábával a puska ravaszához. A fegyver 
elsült s a sörétje egészen elbontotta a kutya gazdájá
nak arcát. Néhány sörét a szemüregen keresztül be
hatolt a fejébe, átment az agyán és megölte.

Szerencsétlenül járt tanuló. Grácból jelen
tik: Egy Pichler Henrik nevű tizennyolc éves reális
kolai tanuló St.-Stefan közelében egy hegycsúcsról 
havasi .gyopár szedése közben, lezuhant és szörnyet 
halt, Pichler egy tanuló társával mindennel felszerelve, 
rándult fel a hegyre s egymáshoz kötözve másztak a 
sziklákon. Pichler egy lejtős hegyen lecsúszott a kötél 
elszakadt és Pichler lezuhant a mélységbe, mig társá
nak semmi baja sem lett. A szerencsétlenül járt fiatal
ember Hobel György fanagykereskedőnek mostoha fia.
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Véres verekedés a templomban. Hajdú Fló
rián Nagysebes község görög-keleti papját fölöttes 
hatósága" egy évvel ezeló'tt eltiltotta lelkészi funkció
jának gyakorlatától. A község lakosságának az a része, 
mely ragaszkodott a régi lelkipásztorához, nem nyu
godott meg ebben, hanem husvét hétfó'jén erélyesen 
felszólították Hajdú Flóriánt, hogy az ünnepi misét 
megtartsa, amit a lelkész, engedve az erőszaknak, meg 
is tett. Amint erró'I a lakosság másik része értesült, 
amely a pap iránt személyi okokból gyűlölettel van 
eltelve, a templomba vonult, kövekkel és készekkel fel
fegyverkezve és a mise vége felé, mikor a lekész a 
szokásos ceremóniát akarta a tömjénezővel végezni, 
mintegy 10-15-en megrohanták. Csakhamar vareke- 
dés támadt, eló'kerültek a bicskák is s midó'n a hely 
a templomban szűknek bizonyult, kivonultak a templom 
elö'tti térre, ahol közel fél óráig tartott a harc. Hajdú 
Flóriánnak a nagy kavarodásban sikerült elmenekülnie. 
Négy sebesült maradt a csatatéren; a bánfihunyadi fö- 
szolgabiróság megindította a vizsgálatot.

Kavecsány pusztulása. Kavecsány sárosme
gyei község, mint Kassáról jelentik, nagy tűzvésznek 
esett áldozatul. Mialatt a község jámbor lakooai a 
templomban a feltámadást ünnepelték, addig egy ház 
ismeretlen okból tüzet fogott. A tűz rohamosan ter
jedt el annyira, hogy csakhamar fél falu lángban állott. 
Körülbelül száz épület esett a lángok martalékául. 
Csak nagynehezen sikerült a dühöngő elemet megfé
kezni. Emberéletben szerencsére nem esett kár. A kár 
nagy, mert a házaknak nagy része nem volt biz
tosítva.

Vadállatias apagyilkosság. Szatmárról besti
ális apagyilkosság hírét hozza a táviró. Rét.hy Tamás 
kovácsházi lakost István nevű fia baltával agyonverte. 
Az embertelen fiút az vitte a vadállatias tettre, hogy az 
édes apja fia tudtán kívül eladott egy véka kukoricát, 
hogy egy kis pálinkát vehessen a kapott péznből. A 
gyilkos fiút letartóztatták.

A baromfi tenyésztésről. A baromfi tenyész
tés csak akkor jövedelmező, ha az szakismeretien ke
zeltetik. Szükséges a tenyésztőnek ismerni nemcsak a 
legjobb tenyész anyagot, de mindazon tapasztalatokat 
is, melyek a sikerhez vezetnek és azon eszközöket, 
melyek a siker elérését megkönnyítik. Ezen ismeretek 
terjesztésének szolgálatában áll immár 21 év óta a 
Szárnyasaink cimü szaklap, mely Parthay Géza gon
dos szerkesztésében, írás és képekben a tenyésztőknek 
mindig a legnagyobb tanácsokkal szolgál. Ajánljuk 
mindazoknak, kik a baromfi tenyésztés iránt érdeklőd
nek, hogy kérjenek e lapból mutatványszámot, amit 
a ^Szárnyasaink* kiadóhivatala Budapesten, Rotten- 
biller-utca 30 bárkinek szívesen és ingyen küld. Egyet
len mutatvány szám elég ahhoz, hogy a tenyesztőaz ügy 
állásáról tiszta képet nyerjen.

A választások. A képviselő választás izgalom
ban tartja az egész országot. És joggal. Mert, ha az 
ember választhat, akkor igyekezzék jól választani. Ez
ért figyelmébe ajánljuk minden polgárnak, legyen az 
bármilyen párti, vagy akár párton kívüli is, úgy válasz- 
szón, hogy abból nagy haszna, nagy nyeresége legyen. 
A legnagyobb nyereségre pedig úgy tehet szert, ha 
azonnal választ Havas Testvérek budapesti tőzsdeta
gok hírneves bankházából való osztálysorsjegyet, mert 
ott már számos nagy nyereményt nyertek. Itteni el
árusító .Hientz J ó z s e f  papirkereskedől. Bővebbet a hir
detési rovatban.

Szerkesztői üzenetek.
Bécs jószef. urnák. Nova. A 2 korona előfizetési dij 

beérkezett. Mold Vilmos urnák. Székudvar. Igen, a beküldött 
2 koronával junius végéig van előfizetve. Csokonai józsef 
urnák. Lakocsa. ígéretét köszönettel tudomásul vettük. Erdészeti 
főiskola. Selmecbánya. A hiányzó 13-ik számot utánküldtük. 
Gaál György urnák. Felső-Eőr. Winter Rezső kartársunk lapja 
azzal a megjegyzéssel érkezett vissza, hogy Felső-Eőrött isme- 
telren. Szíveskedjék velünk pontos címét közölni. Pokorny  
Emil urnák. Edeíény. Vida József urnák Vukovije. Kerekes 
Gyula urnák. Nagy-Récse. Schmuk János urnák Gödöllő. A 
címet megfelelően kiigazítottuk. Lőrinc János urnák. Kis- 
Nána A beküldött 4 koronával az év végéig van előfizetve. 
Addig azt hisszük megmásítja szándékát. Ferjancz András 
urnák. Szász-Pelsőcz. Előfizetése valóban junius végén jár le. 
Horváth József urnák. Gyékényes. A közölteket sajnálattal 
vettük tudomásul, de reméljük, hogy helyzete javulásával ismét 
híveink közt tisztelhetjük.

A kiadóhivatal postája.
Horváth Vincze urnák. A velünk közölt viszonyok 

bizony elég szomorúak s hogy azokkal még egyelőre nem 
foglalkozunk, annak oka az, hogy a szolgálati pragmatika 
életbeléptetése már a legközelebbi időben várható s ez az elő
sorolt sérelmeket orvosolni fogja. Ezekkel most foglalkozva 
csak rósz vért szülne s többet ártanánk az ügynek, mintsem 
használnánk, egyébként teljesen szabadon csak akkor írhatnánk 
ha lapunk olyan támogatásban részesülne a kartársak részéről, 
hogy a szerkesztő-kiadónak ez maga teljesen biztosítaná a 
megélhetést, de mig ezek oly keveset törődnek saját ügyeikkel, 
addig bajos azt másoktól kívánni. Elég sajnos, hogy husz- 
ezernyi ember közt alig hatszáz akad olyan, ki lapunkat ugy- 
a hogy támogatja.

Hirdetések és pályázatok.

Maros-utca 7.

R É G I P É N j Z E K
aranyból és ezüstből 

jó árban megvétetnek.
S C H M I D E G  A L F R É D  Budapest, I., g ,

f

g>

Lovassági karabély
Werndl-féle rendszerű, uj pisztoly agygyal, jól hord, 
jutányos áron eladó. Érdeklődők forduljanak alulírotthoz.

G 1 as  e r E mi l
1—3 Szászsebes.

Állást keres.
28 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, ki jól 

ért a fővad gondozásához, az apró vad neve- 
veléséhez és hálóval való befogásához, duva- 
dak pusztításához, az erdészeti teendők minden 
ágazatában jártas ; most is nagyobb uradalomnál 
van alkalmazva, állását pedig csak a nehéz meg
élhetési viszonyok miatt kénytelen elhagyni.

Cime megtudható az Erdészeti Újság szer
kesztőségénél. 6- 10 .

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak:
Egész é v r e .........................................8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet- 

kezet« címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minőén csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906, Május. 3. 18. szám.

Az erdőőrök választói joga.
őst, hogy országszerte folyik az alkotmá

nyos harc és a folyamatban lévő képvise
lőválasztások jóformán minden más köz

kérdést háttérbe szorítanak, időszerűnek látjuk 
néhány szót szólni az erdészeti altisztek, vagy 
a törvény szavaival élve, az erdőőrök választói 
jogosultságáról.

Indokoltnak látjuk ezt annyival inkább, mert 
arra a kérdésre nézve, hogy van-e az erdőőrök
nek jogosultságuk a képviselőválasztáshoz vagy 
nincs, ha van, minek az alapján van s ha nincs, 
mi ennek az akadálya, a vélemények nagyon 
eltérők s innen van az, hogy egyes vármegyék
ben valamennyi szakvizsgázott erdőőrnek meg
van a választási jogosultsága, másikban pedig 
ilyennel egyáltalán nem rendelkeznek.

Előre is kijelentjük, hogy ennek a kényes 
kérdésnek tárgyalásánál nem a politizálás vágya 
vezet, mert az nekünk tiltva van s* miután egy 
ízben már majdnem becsipődött kezünk a meg
torló törvény ajtajába, óvakodunk magunkat még 
egyszer hasonló veszedelembe sodorni. Cikkünk 
célja egyszerűen az, hogy azoknak a kartársak
nak felizgatott kedélyét lecsillapítsuk, a kiknek a 
választói jogosultság meg nem adatott s irigy
kedve tekintenek azokra a kartársaikra, kik a 
legszebb polgári jogot gyakorolhatják.

A választói jogosultságra nézve az 1874. 
évi XXIII-k törvénycikk intézkedik, melynek most 
csak azokra a határozmányaira terjeszkedünk ki, 
a melyek alapján az erdőőrönek a választói jog 
megadandó, vagy pedig az tőlük megtagadható 
lenne.

Eltekintve a régi nemesi jogosultságtól, a 
választói jog részben az ingatlan birtok birlalá- 
sán, részben az ipar és kereskedelem üzésén, 
részben pedig az értelmiségen alapul.

A földbirtoknál a választói jogot annyi föld
adó fizetése adja meg, mely az illető határban 
lévő legkisebb urbariális y4 telek adójának meg
felel, az ipart, kereskedelmet űzőknek, valamint 
háztulajdonosoknak legalább 105 forint jövő- 
delem után kell megadózva lenniök, mig a tör
vény 7. §-a szerint az állami, törvényhatósági 
és községi tisztviselők akkor bírnak választói 
jogosultsággal, ha legalább 500 forint jövedelem 
után vannak meg adóztatva, végül a törvény 9 
§-a szerint jövedelmükre való tekintet nélkül 
választási joggal bírnak a magyar tudományos 
akadémia tagjai, a tanárok, akadémiai művészek, 
tudorok, ügyvédek, közjegyzők, mérnökök, sebé
szek, gyógyszerészek, az okleveles gazdák, okle
veles erdészek és bányászok stb.

Nyilvánvaló dolog már most, hogy az olyan 
erdőőrök, kik megfelelő ház- vagy földbirtok 
után a fent megjelölt mértékig meg-adóztatva 
nincsenek, vagy a köztisztségek viselőinél meg
határozott 500 forint évi jövedelemnek megfe
lelő kereseti adó, vagy pedig az oklevél alapján
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lehetnének a képviselőválasztók névjegyzékébe 
felvehetők.

Az erdőőröknek csak elenyészőleg csekély 
része s ez is leginkább csak a kincstári ágazat
nál lehet és van 1000 korona és azon felül 
való jövedelem után megadóztatva, a mennyiben 
köztudomás szerint a kincstári főerdőőrök fizetése 
és személyi pótléka a legalacsonyabb fokon is 
1000 korona. Ezek tehát adójuk alapján a vá
lasztási törvény 7 §-a alapján okvetlenül felve
endők lennének a képviselőválasztók névjegyzé
kébe, mégis tudunk eseteket, hogy ilyeneket — 
bár hatóságuk utján a tisztviselőkkel s fameste
rekkel egyetemben kimutatva lettek, a vármegyei 
központi választmány választókul el nem fogadta.

Kérdés már most, hogy mi indította erre a 
Központi választmányt s vájjon esett-e sérelem 
az ilyen módon kihagyottak jogán?

Nézetünk szerint a kihagyásnak kettős oka 
lehetett, melyeket az alábbiakban ismertetünk, 
felvetve egyúttal a kérdést, hogy indokolt-e a 
központi választmányok ilyen eljárása.

Az egyik ok az lehet, hogy a törvény 7-ik 
§-a tisztviselőkről szól, az erdőőröket pedig ilye
nekül nem tekintik, tehát dacára annak, hogy 
500 és több forint jövedelem után vannak meg
adóztatva, tőlük a választói jogot megtagadják.

Ezen felfogás szerintünk nem helyes és 
semmiképen sem állhat meg. A mi nézetünk 
szerint a »tisztviselő« elnevezés félremagyaráz- 
hatatlanul megmondja, hogy kit kell ilyennek 
tekinteni. Tisztviselő feltétlenül mindenki, a ki

valamely tisztséget visel, már pedig hogy ez a 
kellék az erdőőröknél is megvan, azt alig lehetne 
indokoltan kétségbe vonni. Ha már a tisztséget 
viselők közt meg kell vonni a társadalmi hatá
rokat, akkor helyén valónak találnék ugyanazt 
az eljárást, mely a vasutaknál dívik, hol az al
kalmazottak »hivatalnok«, »altiszt« és »szolga« 
ketegoriákba vannak sorozva, a minek azután 
az a természetes következménye, hogy ott az 
altisztek, ha egyébként megfelelő adót fizetnek, 
jogosulak a képviselőválasztásra, mert hiszen a 
törvény a tisztviselők közt nem tesz osztályo
zást s nem sorozza külön a főtiszteket, tiszte
ket és altiszteket. A hiba tehát abban rejlik, 
hogy az erdészetnél az altiszti minőség még 
mindig nincs körvonalozva és állandósítva.

A másik indokot a központi választmány a 
választási törvény 10 §-ára alapíthatná, mely 
szerint választó nem lehet egyebek közt az, ki 
»gazdai hatalom alatt áll«. Tagadhatatlan ugyanis, 
hogy az erdőőr nem független, nem önálló em
ber, a ki magával minden tekintetben szabadon 
rendelkezik, hanem a legtöbb esetben gazdája 
akaratának van alárendelve. Itt azonban önkény
telenül is felmerül az a kérdés, hogy vájjon nem 
áll-e hasolókép gazdai hatalom alatt a bányász, 
vasutas, erdész stb. valamennyi még akkor is, 
ha a közfelfogás szerint egyébként tisztviselő 
vagy mondjuk hivatalnok. Hiszen ezek is éppen 
úgy vannak gazdájuknak alárendelve, mint akár 
csak az altisztek és szolgák, csak jogkörük bizo
nyos mértékben tágabb. Maga a törvény a gaz

A bulkeszi ágyú.
— Irta: Szemere György. —

udvalevő dolog, hogyha bácskai rácok 1848-ban 
megfeledkeztek Istenről: kezet emeltek az édes 
anyjukra.

Vezérük, egy Sztratimirovics nevezetű előkelő 
zsupánivadék, kiadta a jelszót: pusztítsd el a magyart!

A zsákmányt jobb szereti a rác, mint a munkát, 
mert igen vig dolog az, mikor az ember a más ve
tésében arathat: fegyvert fogtak a derék vitézek és 
elkezdtek rabolni. Nem bolondjába, mint Rózsa Sán
dor, hanem bizonyos kényelmes szisztéma szerint.

Mikor együtt voltak vagy ezren, összeszerkesz
tettek egy harácsolási lajstromot és tábort ütöttek az

áldozatul kiszemelt falu határában. Aztán a biró nya
kára küldték a lajstromot azzal, hajtsa be a sarcot 
záros határidő alatt, különben lógni fog.

Lógni nem szeret a világnak semmiféle bírója, 
de a szabadságeszmék fenséges, tisztitó viharában nem 
számos a félelem és az életjog törvénye; alig akadt 
biró 48-ban, a ki végre ne hajtotta volna a Sztratimiro
vics parancsait.

Persze csata lett a kázusból: a ki birta, marta. 
Természetes, hogy a meddig közbe nem lépett a ren
des hadsereg: a rác birta inkább, mert szervezve 
volt. Idétlen vérengzéssel erőszakolták ki azt a sarcot, 
a mit Sztratimirovics az egyes falukra kirótt.

Egy szép napon Bulkeszre is rákerült a sor. 
Tízezer forintot követeltek a falun és harminc darab 
marhát.

Bulkesz szép falu, gazdag falu Krutwurst Vetter 
egymaga kiszurkolhatta volna az egész lappáliát akár 
a lajblija zsebéből is. Nem is a pénzen múlt a dolog, 
hanem a becsületen.
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datiszteket tekinti és megnevezi olyanoknak, kik 
gazdai hatalom alatt nem állanak s ebből bátran 
lehet következtetni arra, hogy a gazdai hatalom 
alatt állóknak a törvényhozás a választási tör
vény megalkotása alkalmával inkább csak a ko
csisokat, csőszöket, béreseket vélte gazdasági 
hatalom alatt állóknak tekinteni.

Teljes joggal állíthatjuk tehát, hogy azokon 
az erdőőrökön, kik állásukon kívül a választási 
törvény kívánalmainak megfelelnek s őket a fenti 
okok bármelyikéből a választók sorából kire
kesztették, jogsérelem esett, mely elfogadhatóan 
meg nem indokolható.

Nem hagyhatjuk szó nélkül még azt sem, 
hogy helyes-e az az eljárás és vájjon megfelel-e 
a választási törvény betűjének és szellemének, 
hogy egyes helyeken az erdőőröket az erdőőri 
szakvizsgái bizonyítvány alapján vették fel vá
lasztónak. Szerintünk ez nem helyes, mert a 
törvény nem szakvizsgái bizonyítványról, hanem 
egész határozottsággal okleveles, tehát nem szak
vizsgázott erdészekről szól, már pedig a kettő 
közt lévő különbséget lehetetlen el nem ismerni.

A legközelebbi jövőben különben meg lesz 
alkotva az uj választási törvény, mely az előso
rolt vélt vagy valódi sérelmeket • mindenesetre 
orvosolni fogja, cikkünk pedig szolgáljon felvi- 
lágositásűl annak a számos kartársnak, kik eb
ben az ügyben azt tőlünk kérték.

Kiskakasola
— Irta: Gy. Gy. tanár.

iskasunk dürgése szakánál is jóval elébb 
hallatja néha a sajátságos ritmusú szerelemi 
dalának kezdő akkordjait. Ezzel azt bizonyítja, 

hogy a szerelmi indulat nála hamarább jelentkezik, 
mint párjánál, mely rendszerint csak április havában 
hódol Vénusznak, mig a kiskakas néha már napfényes 
télvégi napokon hozzákezd dürgő danáihoz, minden
esetre oly célból, hogy teljes harmóniájával begyako
roltán hódoljon választottjának akkor, midőn annak 
ideje bekövetkezik.

Néha késő ősz verőfényes napjain is észlelhetünk 
nála hasonló jelenségeket; az enyhébb őszi s téli ve
rőfényes napok benne alighanem tavaszi inpresszió- 
kat keltenek.

Vehemens erdőpusztitások a kiskakas territóriu
mait veszedelmesen megcsappantották; ám, hála erdő- 
gazdaságunknak, ma már olyan helyeken, ahol eddig 
erdő se volt, számba vehető eredményeket konstatál
hatunk.

A nyírfajd apadás okát azért ne keressük kizá
rólag az erdőviszonyokban, hanem inkább a vadászok
ban. A kiskakas évek hosszú során át Európaszerte 
oly arányú pusztításoknak volt kitéve, melynek nor
mális szaporodását szembeötlően megakasztották.

A nyírfajd a társasélet hive, a kakasok nagyobb 
csoportokban élnek s dörögnek együttesen, a vadász
nak tehát elég gyakran akad alkalma néhol egy-egy 
állomány e^ybesereglett kakasnépét teljesen kipusztitani. 
Sajnos, sokan éltek az ilyen kínálkozó kedvező alka
lommal, miáltal egyes tájak nyirfajdkakasállománya

A faluban mindössze egyetlen egy ember akadt, 
aki a rémhírre lógatni kezdte a fejét: maga a biró. A 
többi kiegyenesedett kevélyen és markukba pökdösvén, 
kijelentették, hogy nem fizetnek magának a római pá
pának sem.

Sichmann Vetter. a biró híres bölcs ember volt, 
nyugalomra intette híveit és miként hajdanta Pilátus) 
hozzáfogott az eshetőségek elemzéséhez. A nagy ujja 
azt mondotta, hogy legjobb volna kifizetni a rácot, a 
gyűrűs azt, hogy szégyen lenne megijedni a fenyége- 
téstől, a középső ujjon végre kijött az osztó igaz
ság : fizetni kell Sztratimirovicsnak, — ha már éppen 
pénzre van szüksége, — de ne sarcnak minősíttessék 
a fizetség, hanem csupán csak kölcsönnek. Ilyenfor
mán megmarad a falu békéje és becsülete is.

Sichmann Vetter menten előállott a javaslatával, 
de csodálatosképpen belebukott.

Hoffmann Kristóf hites, egy keménykötésü, vi- 
logó szemű emberke, kirúgta maga''alól a széket és 
megsödoritván öklét a levegőben, elkiáltotta magát;

— Nix wer’ ma’ zohle’ !
Hoffmann Vetter, mert nem volt szónok, a meg- 

okolást sógorára, Klein Hanzra bízta.
Klein Hans felállott s a következőképpen szó 

nokolt.:
— Vetter! Disznóság lenne, ha a magyaroktól

kellene becsületet és bátorságot tanulnunk. Mi is épp 
úgy szeretjük a hazánkat, mint ők, hát mi sem pak- 
tálhatunk az elenségeivel! . . .  — Himmelkrucifix-
donnerwetter! — fejezte be Klein Vetter orációját — 
ólmot a rác hasába nem aranyat!

A gyújtó beszéd óriási lelkesedést keltett. A Vet
tetek elkezdtek magyarosan káromkodni és meges
küdtek, hogy rtem állnak szóba a ráccal.

Sichmann Vetter megvakarván a fületövét, a ne
gyedik ujjára kerítette a sort.

— Pszt — mondotta — látom, hogy erővel ve
rekedni akartok, hát nem bánom: menjünk neki a rác
nak, de — okosan. Szervezkedjünk . . . Első sorban
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csakhamar kiveszett; ez pedig maga után vonta egész 
családok pusztulását.

A kiskakas természetadta életfeltételeinek leg
megfelelőbb a társas dürgés; ahol elszórva, magáno
sán dürgő nyirkakasokra bukkanunk dürgés szakában, 
biztosak lehetünk a felől, hogy életfeltételeik cirkulu- 
sait megzavarták s most elhagyatottságukban, egyedül 
zengik dalaikat.

Sajnos, egy-egy vadász még az esetben is, ha 
alkalma volna talán a társaságban dürgő kakasok kö
zül néhányat kiszemelni, élvezetesebbnek s dicstelj e- 
sebbnek találja a magányosan dürgőt azért, mert a 
társaságában megfogyatkozott szárnyas talán szebb 
célpontot szolgáltat.

Ha a nyirvadállományt a végpusztulás elől meg
óvni akarjuk, főként magános dürgőinkkel szemben, 
messzemenő kíméletet kell gyakorolnunk.

A fajdnépnek jellemző tulajdonságaiban némi 
eltéréseket észlelhetünk. Ha a nyírfajd atyafia, a siket- 
fajd kedveli is az egyedüllétet s a magános dürgést, 
ebből nem következtethető szükségkép, hogy a kis
kakas is okvetlenül magánykedvelő. Viszont azért fi
gyelmet érdemel az a körülmény, hogy igenis a kis
kakas dalolgat olykor szerelemről magánosán is, olyan 
helyeken, a hol beigazoltan nagyobb állománya van, 
ám ez csak előpróba s biztosra vehető, hogy mihelyt 
a dürgés igazi időpontja megindul, a kiskakasok va
lamennyije csatlakozni fog a nagy társasághoz. E kö- 
körülmény bekövetkezte a kitavaszodás megjöttének 
időpontjától függ. Ezt a tapasztalt vadászember
nek megállapítani aligha lesz nehéz feladat nálunk, hol 
a kiskakas dürgése április tájára esik.

A hol a kisfajdállomány okszerű védelem benré- 
szesül, ott nagyobb számuk mellett sem célszerű a 
kakasok csapatából 2/4 résznél többet feláldozni.

Az általános dürgés megindultának legelső idő
pontjában helytelen volna mindjárt közéjük durrantani;

is az a kérdés, ki ért közöttünk legjobban a háború
hoz, mert azt kell vezérnek megválasztanunk.

Ezen a ponton nem volt semmi kétség. Az apró 
Hoffmann Kristóf, alias Klein-Krischau könyvnélkül 
tudta a Schiller egész „Harminc éves háboru-“ját, 
különben is kemény csikasz ember volt őkigyelme: 
őt kellett hadvezérnek megtenni.

Klein-Krischau megköszönte a bizalmat és mind
járt honorálta is: egy hordó sört gurittatott a tanács
terembe.

A sör mellett aztán derék ötletek termettek a 
Vetterek fejében.

Schmidt Vetter, a falu kovácsa például azt java
solta, hogy ágyút kellene kérni a kormánytól: meg
fizetik szívesen, csak derék ágyú legyen; a többit 
rájuk lehet bízni.

Krautwurst az eljárásra nézve tett prepozíciót. 
Azt mondta: elrettentési elmélet álláspontjára kell 
helyezkedni: attul talán meg is ijednek a rácok.

A Karutwurst eszméje különösen tetszett, az

hadd végezzék a pihent s erőtől duzzadó kakasok 
előbb életfeladatukak; ráérünk a dürgés végszakában 
is velük végezni. Ám ha az alkalmas időpontot eb
ben megállapítani csakugyan nehéz is lenne, igyekez
zünk legalább a fiatalabb kakasokkal beérni.

A fajfentartás feladataiban az idősebb nyirkakas 
közreműködése beigazoltan eredményesebb a fiatalab
bénál. Dürgés szakában a fejlettebb 2—4 éves kaka
sok naponta többször is hévvel végzik feladatukat, 
mig a fiatalabb, nevezetesen éves kakas, napjában 
legfeljebb egyszer. A fajfentartás feladata ily módon 
inkább az idősebb kakasokra hárul; azok megtizede
lésével tehát, az állományt veszélyeztetjük.

A kormegállapitás elbírálásában a kakasok tolla
zatának intenzivebb árnyalatai elegendő útbaigazítást 
adhatnak a vadásznak.

A dürgési hely betartásában a kiskakas majdnem 
oly konzervatív, mint a siketfajd. Az idősebb kakas 
dürgő területeken mindig meghatározott 'kisebb kö
rökben forgolódik, mig az ifjabb nemzedék, bár hév
vel kering-dürög, meg nem állapodik egy helyben, 
hanem a territóriumok hol egyik, hol másik pontján 
végzi dürgéséi.

Az idősebbek körébe tévedő ide-oda udvarló 
ijfabb kakasokat az öregebbek erélyesen el szokták 
zavarni.

A kakasok ifja-örege, dürgés szakában, már 
pitymailatkor rákezd a dürgésre; viszont a jércék 
csak a napszaka előhaladtával közelednek a dürgők- 
höz. A jércék megjöttére a kakas ott nem hagyja kö
reit, a mint azt más fajta szárnyasoknál látjuk, melyek 
a jércék után szaladgálnak, hanem ellenkezőleg, még 
a fiatalabb kiskakas Is önérzetes udvarló lévén, be
várja, mig a jércék egyik-másika, közelébe ér. Az ér
dekes jelenet tulajdonképen a hölgy választásban kul
minál; a kiket ők kitüntetnek, azok a választottak.

indulatok hevében meg is fejlődött olyan alaposan, 
hogy a végén valóságos rémprogramm lett belőle.

Oerstenbraun Vetter azzal az ötlettel hódította 
meg, hogy nadrágszijra valót kell egy rác hátából 
kihasítani s ezt a nadrágszijjat kell Sztratimirovicsnak 
a 10.000 forint helyett elküldeni. Perszenem mindjárt, 
előbb legyen meg az ágyú.

A javaslatok határozattá emeltettek és hozzá 
láttak a végrehajtásukhoz.

Sichmannt, a birót felküldték Budára az ágyú 
végett, a 18—20 éves kamaszokból pedig egy csapa
tot szervezett Klein-Krischau, a melynek az volt a 
föladata, hogy összefogdossa a Bulkeszen található és 
odatévedt rácokat, bármily jámborok legyenek is.

A junior csapatnak sikerrel járt a missziója: 
estére kerített hét darab különféle rácot, de a biró 
küldetése már nem volt ilyen eredményes. A jeles 
falufőnöknek megveregeték a vállát még a miniszterek 
is, de ágyút nem adtak neki. Hogy kell a seregnek, 
valamennyi van.
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Szerfelett érdekes őket ilyenkor megfigyelni. Egy- 
egy rátartós kakas néha percekig hagyja epedni amo- 
róziáját, mig aztán kegyire méltatja; a jérce kénytelen 
néha 5—6-szor is nekiszaladni a dürgőnek.

Mindenesetre rika eset az óvatos dürgő népet 
így zavartalanul megfigyelni, s ha sikerül is ez, maga 
a dürgés szaka a megfigyelőre olyan rövidre szabott, 
hogy szemlélődésre nem sok idő marad, ha egyben 
kímélni s lőni is akarunk!

Kevés figyelemre méltatott érdekes tönet az is, 
hogy olykor a jércék közt is akad egy-kettő olyan, a 
mely mozdulataiban utánozza a kakasokat. Az ilyen 
dürgő hölgyeket a kakasok nem sok figyelemre mél
tatják; valószínű, hogy a dürgő jércék, az élemedet- 
tebb nyirnép meddővé vált állományához sorolhatók.

V. és Á. után.

íü
l Vadászati dolgok. 1

<4 E>ö i

A vadállatokról.
A vadállatoknál nagyon sokszor lehet tapasztalni, 

hogy mig a him életét áldozza a kicsinyeiért, addig 
az anya-állat felfalja azokat. Legtöbb példa erre az 
állatkertben van. Például csak a farkast kell megnézni- 
Ez a fenevad, a mely a szabadban mérföldeket befut’ 
az állatkertben csak éppen akkora ketrecben szorong’ 
a hol meg tud fordulni. Ennek a következménye ter
mészetesen nem is marad el, s néha az anya-állat elha" 
nyagolja a kicsinyeit és föl is falja őket.

A hímet a szabadságvesztése nem teszi ennyire 
vadállattá, az ott is védelmezi és ápolja, a mennyire 
tudja, a kicsinyeket. Brehm egy páviánról a következő 
megfigyelésf mondja e l :

1 41

Egy patak partján egy csapat pávián közeledett. 
Lehettek vagy tizen, s a főcsapat még hátrább volt. 
Kutyáink rögtön megálltak, a mint észrevették őket, de 
később hangos csaholással rohantak rá a kis majom 
csapatra. A majmok a sziklák oldalairól köveket haji- 
gáltak a támadókra, borzasztóan ordítoztak, úgy hogy 
a kutyák félve húzódtak hozzánk vissza. Mi természe
tesen újra uszítottuk őket, de akkorára a majmok már 
mind elmenekültek, csupán egy öreg pávián maradt 
hátra. Szándékosan akart a kutyák közé keveredni, 
kitűnt abból, hogy csak kényelmesen sétált. Azt hit
tük egyedül van s csak később láttuk, a mint egy 
sziklahasadáshoz megy és onnét egy kis majmot csalt 
elő s fogait a kutyákra vicsorgatva kisérte el előttük 
védencét minden baj nélkül. A kutyákat annyira meg
lepte a majom viselkedése, hogy nem is gondoltak a 
a támadásra s a vén him pávián élete kockáztatásával 
mentette meg kicsinyét. Éppen ilyen jó apa az orosz
lán és tigris is. Már a házi macska, mely ugyanaz 
a család, egészen más természetű. A kandúr elhordja 
a kis macskakölykeket és megeszi őket, ép úgy mint 
a vadmacska, vagy a him leopárd. A him róka meg 
a ken kutya nagyon keveset törődik kicsinyeivel, sőt 
egyáltalában nem is látja őket. Nagyon védelmezi ki
csinyeit a rozmár, kevésbbé a medvefélék, a denevér 
és vakond pedig határozottan ellenségei a kicsinyeknek.

Állatok versenyfutása. A Kosmos cimü ter
mészettudományi lap érdekes számítást közöl az álla
tok gyorsaságáról. Ha a világ összes négylábú állatai 
— írja — versenyfutásra állanának ki, az első dijat 
okvetlenül a gazella nyerné el, mely másodpercenkint 
27 méter sebességgel fut (bárha nem tartja ki sokáig.) 
A versenyló 25-3 méter sebességet ért el, eddig ez a 
legnagyobb rekord, mig a világ leggyorsabb kutyája, 
az orosz farkaskutya 25 métert fut meg egy másod
perc alatt. Versenyfutásra nevelt angol agarak 18—23

A szomorú hir első pillanatban roppant aggo
dalommal töltötte el a derék svábok szivét. De nem 
sokáig tartott a bánatuk: Klein-Krischau bebizonyította, 
hogy nem hiába tudta a Harminc éves háborút, egy 
derék ötlettettel kettévágta az ágyukérdés gordiusi 
csomóját.

— Bulkesziek — szavalta az összeverődött lakos
ságnak. — Ha nem kapunk ágyút, hát majd csinálunk 
magunk. Még pedig fából. A svédek is faágyut hasz- 
n áltak a harmincéves háborúban és győztek vele. Hát 
miért ne győzhetnénk mink is? . . . — Bulkesziek! 
— folytatta. — Van a faluban egy derék tölgyfám, 
rászánom az ágyunkra, vigye el az ördög, pedig úgy 
szeretem azt a fát mint a tulajdon gyermekemet.

Az önzetlen, hazafias ajánlatot helyeslő zugás 
követte . . . Klein-Krischau folytatta:

— Krautwurst Vetter — rendelkezett hadvezéri 
minőségben — te azonnal kimégy a határba, ledönte
ted a fát és beszállítod a törzsét. Schulze Vetter ki
ácsolja formásra; a belevaló lyukat majd én magam

fúrom ki rajta. Schmidt Vetter majd megabrincsolja az 
egészet hogy széjjel ne pukkadjon, ha lövünk vele.

Diktum faktum: három nap alatt összeszerkesz
tették az ágyút a derék bulkesziek. A lafetakérdést is 
megoldották, olyanformán pedig, hogy vagy négy- 
rendbelí szekértengelyhez erősítették az ágyút kötéllel 
és dróttal.

Klein-Krischau és Schmidt Vetter még leszögez
ték a remekművet a fő-utca tengelye irányába, aztán 
jöhettek a rácok: nagyitó üveggel sem találtak volna 
Bulkeszen anyaszültét, a ki féljen tőlük. Ellenkezőleg.

Az apró sihederek egész nap az ágyun lovagoltak 
és háborúsdit játszottak, a junior-csapat bált rögtön
zött körülötte, az öregek régi legendákat meséltek 
ősi hazájuk dicsőségéről.

(Vége következik.)
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métert futnak meg egy másodperc alatt. Az angol 
kopó egy Ízben 360'5 másodperc alatt négy angol 
mérföldet (egy mértföld — 1609 méter) futott meg, 
tehát másodpercenkint 18 méter sebességgel haladt; 
angol vizslák állítólag 25— 30 kilométert futnak meg, 
a mi másodpercenkint 7—8 méter gyorsaságnak felel 
meg. Ezt a futást azonban két-három órán át kitart
ják. Hayes szerint a félvad eszkimókutyák óránkint 15 
kilométert futnak be s ez a hires sarkutazó kutya
szánkóval 28 perc alatt 11 kilométert járt meg. Az 
agár után az általános versenyló következik percenkint 
1200 — 1300 méter sebességgel; a nyül 1080 métert is 
megtesz egy perc alatt rendkívüli körülmények között, 
mig rendes körülmények között csak 400 métert. 
Utánna jön a zsiráf 900 méter, a tigris 860 méter, az 
iramszarvas 850 méter és a farkas 570 méter sebes
séggel. A kutya ez őse kitűnő' futó, egy éjjel 80—100 
kilométert fut meg s a jól megtermett farkast lehetet
len utolérni. Egy angol vasparipázót a farkasok egy
eseiben öt negyedórán át üldözték és 28 angol mér
földet tettek meg, a mi óránkint 36‘05 kilométer és 
mászodpercnkint 1001 méter sebességnek felel meg 
A madarak közül a fecske 464 kilométer óránkinti 
sebességgel a leggyorsabb (másodpercenkint 137*5 
méter). Utánna jön a vándorsólyom 269 kilométert 
(másodpercenkint 74 méter) sebességgel. Levélszálii- 
tásra kitanitott fecskék 240—245 kilométer óránkinti 
sebességet értek el, mig a leggyorsabb póstagalamb 
csak 185-5 kilométert repül át óránkint. A struccma- 
dár szárnyaival is lendítve magát, percenkint 33 mé
tert fut be, tehát jóval gyorsabb az összes földön futó 
állatoknál.

Védekezés a vértetü ellen. A károk, miket 
ez az élősdi a gyümölcsfákban véghez visz, sokkal 
ismeretesebbek, sem hogy azokat külön fel kellene 
sorolni. Az okozott kár megmagyarázza azt is, hogy 
uton-utfélen kínálnak védó'szereket. Van közöttük jó 
is, rossz is. Legtöbbje olyan, hogy rövid időre ki- 
pusztitja a vértetüt, de azután ismét fellép és tovább 
pusztít. Nemrég egy hamburgi kertész készített egy 
jó védőszert, melynek az is igen nagy előnye, hogy 
készítési módja nem titka valamely gyárnak, — mint 
a hogy ily esetekben lenni szokott, — hanem min
denki könnyen és olcsón előállíthatja házilag. A szer 
áll: 20 rész fenyőfa kátrány, egy rész terpentin és egy 
rész lysol-ból. Ez a szer tökéletesen kiírtja a vértetüt, 
a gümölcsfa visszanyeri erejét, dús lombozatát és bő 
termést hoz.

Akácfalevél mint tyuktakarmány. Kevesen 
tudják, hogy az akácfa összegyűjtött s megszáritott 
levele jó téli takarmányt ad a baromfiak számára. Le
hetőleg száraz időben szédjük össze a leveleket s az

tán terítsük szét szellős de árnyékos helyre, pl. színbe 
vagy padlásra; igy megszáradás után is megtartják a 
zöld színüket, mig ellenben a napon száradt levelek 
megvörösödnék s tyúkjaink nem eszik. Há nagyobb 
mennyiségű levelet akarunk szárítani, akkor ezeket 
ne halmozzuk vastagon, hanem ha egy Iéterités meg
száradt, összegyűjtjük s helyét ismét leteritjük újabbal. 
Az akácfa levelet többféleképpen takarmányozhatjuk, 
de használat előtt egypár órával leöntjük hideg vízzel 
s vagy azon mód adjuk a tyúkoknak, vagy kissé meg
vágva, korpával vagy burgonyával vegyitjük. Ha né
melyik tyuk kezdetben nem akarná megenni, rövid 
idő múlva ezek is rászoknak.

Erdei iskola.
A Népművelés cimü folyóirat legújabb számából 

vesszük a következő közlést, mely a Kemény Ferenc 
kezdette szüneti konviktus jeles intézményének egy 
másáról ad hirt:

A nálunk is jól ismert szünidei gyermektelepek
nek érdekes változata az az eljárás, melyet évközben, 
az iskolaév folyamában követnek egy pár helyen, Né
metországban és Angliában, a gyengébb testalkatú 
gyermekekkel. Rovidebb-hosszabb időre kiviszik őket 
a város falai közül s valami közel levő erdőben épült 
iskolában helyezik el s oktatják őket tovább, erre e 
célra módosított tanítás terve szerint. Különös emlí
tésre méltók a Manchester és Charlottenburg közelé
ben létesített erdei iskolák. A manchesteri erdei isko
lának két osztálya van 40—40 tanulóval, két tanítóval 
és a benlakásnak megfelelő szolga személyzettel. A 
kiszemelt tanulók egymást válogató 80-as csoportok
ban átlag két-két hetet töltenek ebben az erdei isko
lában. A múlt iskolaév folyamán összesen 938 elemi 
iskolai tanuló részesült az erdei iskola jótéteményé
ben s az eddigi tapasztalat szerint az eredmény min
den tekintetben, egészségi, nevelési és oktatási szem
pontból egyaránt olyan jelentékeny, hogy az erdei 
iskola alkalmasint nemsokára kiegészítő része lesz az 
általános elemi iskoláztatás egész rendszerének. — A 
Charlottenburg mellett levő iskola rendszeresebb, szer
vezettebb, mint a manchesteri. Teljesen kiépített iskola, 

a melynek csak első osztálya nincs, mert a gyenge 
testalkatú gyermeket egyáltalán nem engedik iskolába, 
áz ilyen gyermeket az iskolaorvos már a beíráskor 
visszautasítja. A többi osztály mindegyikében 25—25 
gyermek van, fíu, leány vegyest. Az erdei iskola nö
vendékei a napi két, egészen két és fél órai tanítási 
időn kívül négy csoportra (nemiások, skrofulózusok, 
s z í v -  és tüdőbajosqk) csoportjára, osztva töltik idejü
ket egész nap a szabadban. A szabályzat az egyes 
csoportoknak megfelelő étrendet, testi mozgást, gya
korlatot ír éíő, s az iskolaorvos állandóan felügyel a
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növendékekre. A gyermekek ötször étkeznek naponta- 
Átlag két-három hónapot töltenek ebben az iskolában 
és egészségük, munkabírásuk és kedvük szemlátomást 
javul, átlag 3 kilóval súlyosabbak, mint mikor oda
mentek. És az általános iskolai oktatás szempontjából 
igen fontos az a tény, hogy a gyenge gyermekek, bár 
az erdei iskolában hetenkint 10—12 órával kevesebb 
ideig tanulnak, mégis mikor visszatérnek a városba 
régi osztályaikba, nincsenek a többi tanulótársaik mö
gött, azokkal együtt haladnak tovább és könnyebben 
haladnak, mint azeló'tt. Szóval: kialakuló félben van a 
gyenge testalkatuak külön kisegítő' erdei iskolája, ama 
kisegítő erdei iskola mellett, a mely a gyenge tehet- 
ségüek számára létesült; és mindinkább szükség van 
egy harmadik fajta kisegítő iskolára is, ahová a rossz 
viseletű gyermekeket fogják internálni bizonyos időre, 
a mig meg nem javulnak.

Vadállatok védelme Amerikában. A fekete 
sast Amerikában különösen védelemben részesítik, 
minthogy ez a szabadság madara. Szigorú büntetés 
terhével tilos lelőni a fekete sast, bár az apró marhát 
iszonyúan pusztítja, sőt néhány bárányt is elragad. 
Alaszkában egy dollár jutalmat adnak minden ártalmat
lanná tett sasért; ez persze nem akadályozta meg nem
régiben a jutalmat Ígérő hatóságot abban, hogy ötven 
dollár pénzbüntetéssel ne sújtson egy vadászt, a ki 
lelőtt egy fekete sast. Rendkívül szigorú intézkedések 
védik a vadakat a Yeliowstone-Nationalparkban. Ezen 
az óriási hegyes-völgyes területen egyáltalán nem sza
bad vadat lőni, még medvét sem; a vidéket szigorúan 
őrzik a katonák s a vadásztilalom átlépését börtön- 
büntetéssel sújtják. A vadak itt élvezik az emberi 
gondoskodás minden előnyeit, a nélkül, hogy az sza- 
bádságukba kerülne. Persze, a Yellowstone-park kör
nyéke a legkitűnőbb vadászterület.

A dajákok hite a világteremtéséről. A tu
dósok és bölcseket nemcsak a müveit világ kozmagó- 
niája érdekli, sőt gyakran a legvadabb népek legen
dáiban találják a legérdekesebb dolgokat. Dunn hitté
rítő, Bornev apostoli prefektusa érdekes dolgot irt az 
Anthropos cimü angol folyóiratba a dajákok teremtés 
legendájáról. Kezdetben — Írja Dunn — nem volt 
más, mint viz, s e viz felett lebegtek madár alakban 
a teremtő szellemek, Ara és Irik. Ebből a vízből a 
szellemek két szilárd testet húztak ki, melyek olyan 
alakúak és nagyok voltak, mint a tyúktojás. Az egyik
ből Ara az eget csinálta, a másikból Irik a földet. Mi
kor azonban teremtményeiket összehasonlították, azt 
találták, hogy a föld nagyobb, s ezért a földet irtóza
tos erővel összenyomták, hogy az ég alatt elférjen. A 
nyomás következtében a földön kisebb-nagyobb du- 
dorodások keletkeztek: a hegyek és dombok. Nem
sokára a földből nővények nőtek, s a teremtők a fá
ból akartak embert teremteni. Levágtak több fatörzset 
de nem tudtak semmit sem csinálni belőlük. Csakha
mar találtak azonban egy fatörzset, melyben vörös 
folyadék volt. Ebből azután emberi alakot faragtak, s 
hangosan rákiabáltak, hogy „elevenedjetek meg.“ De az

alak néma, és merev maradt. Ekkor azután kétféle 
alakot csináltak: férfi és asszonyi alakot, s ismét rájuk 
kiabáltak hangosan. Most már mozogni és élni kez
dett az első emberpár. És elnevezték őket Tanah 
Kumpok-nak.

Vadállatias gyilkosság. Szombathelyről írják 
lapunknak, hogy múlt csütörtökön éjjel a szomszédos 
Tücsökmajorban hajmeresztő gyilkosság történt. Hor
váth Istvánnét szül. Máté Karolinát, a major bérlőjének 
nejét gyilkolták meg. Horváth Istvánné csütörtökön 
este a szokottnál tovább maradt fenn és már egy 
órára járt az idő, amikor leakart feküdni. Lefekvés 
előtt kiment az udvarra, hogy körülnézzen a majorban. 
Alig tette ki azonban lábát az ajtón, valaki egy sze
kér löcscsel fejbe vágta, úgy, hogy Horváthné eszmé
letét veszítette s vértől elborítva terült el a földön. 
A gyilkos a magával tehetetlen áldozatára tört. A vér
ben fetrengő asszony ellen kést emelt és öt helyen 
döfte azt Horváthné testébe. Éjfél után egy órakor 
Stram József és Bolgár Mihály napszámosok Söptéről 
Szombathely felé igyekeztek és a major mellett elha
ladva, emberi nyöszörgést.s fuldokló sóhajtásokat hal
lottak. A csipkebokrok alatt megtalálták a haldokló 
asszonyt. Befutottak a majorba és felkeltették álmából 
a szerencsétlen áldozat férjét. Horváth István azonnal 
bejött a városba és jelentést tett az esetről a rendőr
ségnél. A mentők kimentek a majorba, hogy a még 
élő Horváthnét a kórházba szállítsák, mire azonban a 
kórházhoz értek, az asszony meghalt. A gyanú Kai- 
binger Sándor kocsis ellen irányul, a kit a rendőrség 
elfogott. Kaibinger Sándor a múlt évben kocsis volt 
Horváth Istvánnál; május hónapban azonban a szom
bathelyi kir. törvényszék lopás miatt 10 hónapi fog
házra ítélte és nagy csütörtökön szabadult ki a bör
tönből. Ez idő óta munkanélkül csavargóit és több
ször, megfordult a Tücsökmajorban.

Kirabolt postahivatal. Brassóból táviratozzák, 
hogy a csikszentdomokosi postahivatalt kirabolták. El
raboltak háromezer korona készpénzt és négyezer 
korona áru értékjegyet. A pénzesleveleket tartalmuk
kal együtt a postamester a földön széttépve találta. 
Állítólag olasz munkások, akik a gyergyói vasutat épí
tik, a tettesek, a kik a gyimesközéplaki postahivatalnál 
is próbáltak szerencsét, de onnan elzavarták őket. A 
tetteseket nyomozzák.

Fiatal anya. Marinettemben, mint Clevelandból 
Írják, példátlan eset történt: Egy tiz esztendős leány
nak gyermeke született. Az újszülöttnek apja tizenkét 
éves. A gyermek szülők korukra nézve nem valami 
fejlettek. A gyermek apa és anya évek óta elválhatlan 
játszótársai egymásnak.

Ki akar milliomos lenni? Amerikai milliár
dosok monográfiájából láthatjuk, hogy nagy vagyonu
kat majdnem kizárólag okos tőkebefektetéseiknek kö
szönhetik. Kövessük mi is példájukat, mert megte
hetjük ezt most már itthon is, nem kell érte Ameri
kába menni. Aki nagy vagyont akar magának szerezni, 
aki hamarosan milliomos akar lenni, az vásároljon 
magának azonnal Havas Testvérek budapesti tőzsdeta
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gok hírneves bankházából való szerencsés osztálysors
jegyet, mert Ott már számos nagy nyereményt nyertek. 
Itteni elárusító : Hientz J ó z s e f  papirkerskedó'. Bó'veb- 
bet a hirdetések között.

Jelöltek felvétele a cs. és k. nagyszebeni 
gyalogság hadapródiskolába. Az 1-só' évfolyamba 
az 1906- 1907-iki tanév kezdetével (szeptember hó 
közepe táján) körülbelül 30—35 olyan testileg alkal
mas ifjú vétetik fel, aki f. é. szeptember 1-jévei 14-ik 
életkorát már elérte, de a 17-iket még át nem lépte, 
hajlammal bír a katonai pálya iránt és valamely kö
zép vagy polgári iskola négy alsó osztályát legalább 
elégséges eredménnyel végezte. A felvételi vizsgára és 
a kérvények szerkesztésére nézve bó'vebben nyilatkozó 
felvételi szabályok 45 fillér beküldése után a hadap
ród iskolánál kaphatók. Felvételi kérvények már az 
1905—1906-ik évi iskolai végbizonyitványnyal is ellát
va, legkésó'bben f. évi junius hó 12-éig az iskolapa
rancsnokságnál nyújtandók be. Ha a jelölt esetleg 
pótvizsgára utasittatott, akkor a kérvényhez ideiglenes 
bizonyítvány melléklendő'. Hiányosan felszerelt, köz
vetlen a beterjesztési határnapon julius hó 12-én be
érkező kérvények nem vehetők figyelembe. Magyar 
állami alapítványi díjmentes helyre pályázóknak folya
modványa a m. kir. honvédelmi ministériumhoz ter
jesztendő be. Az ebbeli »Pályázati hirdetmény« a be
nyújtási időpont valamint minden más adatok hirde
tésével, a »Rendeleti Közlönyben« esetleg a »Buda
pesti Közlönyben« közzététetik.

Szerkesztői üzenetek.
H. J. urnák. A lugosi erdőigazgatóságnál bekövetkező 

kinevezések eredményéről csak abban az esetben fogjuk érte
síteni, ha erről valamely ottani hívünk tudósit. Bizony jó lenne, 
ha az ilyen személyváltozásokról mindenhonnan kaphatnánk 
tudósítást, de sajnos, ilyenek beküldésére nem akadnak vállal
kozók. Bomba Antal urnák. Szászváros. Az illető helyen min
den lehetőt elkövettünk, de az eredményre nézve kezességet 
természetesen nem vállalunk. Most egyelőre csak bízni és 
reménykedni kell.

A kiadóhivatal postája.
Fadl István urnák. Buják. A címet kiigazítottuk. Fodor 

István urnák. Szombathely. Lakásváltoztatását bejegyeztük. 
Derzsy János urnák. Szász-ujfalu. A beküldött 4 koronával 
múlt február végéig van rendezve. V arga Ferenc urnák. Szt.- 
Domján. A mostani cimszallagon megtalálja. W áncsa Mihály 
urnák. Bukóvá. Szívesen elnéztük a késedelmet. Bár csak ennél 
nagyobb hátramaradások ne lennének ! Pfiszter Károly urnák. 
Oppova. Murgu Pál urnák. Szvinica. köszönjük a szives 
értesítést. Körmöczy Illés urnák. Csála. Egyszer már meg
írtuk, volt az üzenetet, hogy a 2 koronát a lap előfizetésére 
átszámítottuk, de ez a kéziratuuk valamikép elkallódott. Most 
előfizetése szeptember végéig rendezve van. Bándi Ferenc 
urnák. Farczád. Lakhelye változtatásáról az értesítést csak most 
kaptuk s a cimet helyesbítettük. Ha valamely számokat nem 
kapta volna meg, szíveskedjék közölni, hogy utánküldhessük.

Hirdetések és pályázatok.

Az erdőörök jav ad a lm azása :
1., 480 kor. évi bér előleges havi részletekben,
2., 80 kor. évi lakpénz,
3., 64 kor. tüzifajárandóság és
4., 60 kor. legelőváltság előleges negyedévi rész

letekben.
Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy magyar ál

lampolgári minőségüket, fedhetetlen életüket a 24 éves 
életkor betöltését, az erdőőri szakvizsgálat letételét és 
ép szellemi erő és egészséges testalkat mellett hibát
lan beszélő, látó, és halló képességüket igazoló:

a., illetőségű igazolványnyal,
b„ hatósági erkölcsi bizonyitványnyal,
c. , születési anyakönyvi kivonattal,
d. , erdőőri szakvizsgálati bizonyitványnyal,
e. , közhatósági orvosi bizonyitványnyal végül
f. , esetleg még szolgálati bizonyitványnyal fel

szerelt szabályszerűen bélyegzett és Fogarasvármegye 
törvényhatósága erdészeti albizottsághoz címzett sa- 
játkezü leg  irt folyamodványukat alulirt m. kir. állami 
erdőhivatalnál legkésőbb folyó évi május hó 20-ig 
benyújtsák.

Megjegyzem végül, hogy azok a pályázók, kik 
az állam nyelvének feltétlenül megkövetelt szóban és 
írásban való tökéletes bírásán kívül a románnyelv tu
dását is igazolják előnyben részesülnek és hogy a hi
ányosan felszerelt, valamint az elkésve érkező pályá
zati kérvényeket figyelembe nem veszek.

Fogarason, 1906, évi ápril hó 27.
M. kir. állami erdó'hivatal.

Állást keres.
28 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, ki jól 

ért a fővad gondozásához, az apró vad neve- 
veléséhez és hálóval való befogásához, duva- 
dak pusztításához, az erdészeti teendők minden 
ágazatában jártas ; most is nagyobb uradalomnál 
van alkalmazva, állását pedig csak a nehéz meg
élhetési viszonyok miatt kénytelen elhagyni.

Cime megtudható az Erdészeti Újság szer
kesztőségénél. 7_io.

^ R E G I P E M Z E K * ^  ^
aranyból és ezüstből 

jó árban megvétetnek.
^ S C H M I D E G  A L F R É D  Budapest, I, 

Maros-utca 7.

417.— 1906. szám.
Pályázati hirdetmény erdőőri állásokra.

Fogarasvármegye területén illetve az alulirt m. 
kir. állami erdőhivatal kerületében megüresedett (öt) 5 
erdőőri állásra a törvényhatóság érd. alb. 1905. évi
2073., 2064., 2613., 2345. és 1906. évi 301..szám alatt 
kelt határozatai alapján pályázatot hirdetek.

Lovassági karabély
Werndl-féle rendszerű, uj pisztoly agygyal, jól hord, 
jutányos áron eladó. Érdeklődők forduljanak alulírotthoz.

G 1 a s e r  E mi l
2—3 Szászsebes.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebasen
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Előfizetési árak:
Egész é v r e .................................   8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
»Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezet* címére Szászsebesen küldendők.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— * sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Május. 10. 19. szám.

Az alsó erdészeti szakképzés.
már évek óta előtérbe nyomott ama 
kérdés, hogy az erdészeti altiszti vagy 
erdőőri személyzet kiképzése a jövőben 

mikép alakitassék át, legkiválóbb erdészeti szak
erőinknek és íróinknak adott alkalmat a dolog 
megvilágítására és nyilván számottevő vélemé
nyük nyilvánítására.

Most legújabban a »Magyar Erdész« cimü 
kiváló szaklapunkban találjuk érelemdus szer
kesztőjének, imecsfalvi Imecs Béla urnák ebben 
a kérdésben nyilvánított véleményét, melyet rend
kívüli érdekes voltánál fogva egész terjedelmében 
leközlünk, hogy azt lapunk tisztelt olvasói is 
megismerhessék.

Az említett közlemény szószerint a követ
kező :

»Az alsó erdészeti szakképzés kérdésének 
beható tágyalására az Országos Erdészeti Egye
sület elnöksége március hó 3-ára Budapestre, 
nagyobb bizottságot hivott egybe az erdőbirto
kosok, a gyakorlati erdőgazdasággal és az erdé
szeti tanügygyel foglalkozók köréből. Az O. E. E. 
elnöksége által ezen bizottsághoz feltett kérdé
sek az alsó erdészeti szakoktatás átalakítását il
letőleg a következők voltak:

1. Az alsó erdészeti szakoktatás egységes 
legyen-e, avagy az altiszti oktatás a tulajonké- 
peni erdőőri oktatástól külön választassék-e?

2. Különválasztott szakoktatás esetén hol 
történjék az altisztek, hol az erdőőrök oktatása ?

3. A szakoktatás kire nézve legyen köte
lező ?

4. Mi legyen az altisztek és mi az erdő
őrök oktatásánál megkívánt előképzettség?

5. Az erdészeti oktatásnál figyelemmel kell-e 
lenni arra, hogy az igy kiképzett egyének reá- 
termett része szükség esetén az erdőtörvény 17. 
§-a alá nem tartozó kisebb erdőbirtok gazdasági 
ügyeit önállóan is eltudja látni ?

6. Az alsó erdészeti szakoktatás sikerének 
mik az előfeltételei és mily irány elvek szerint 
történjék az oktatás és a tan anyag megválasz
tása ?

Még visszatérve a szakunkat közelebbről ér
deklő ezen fontos ügyünkre, most azon javas
latot közöljük egyész terjedelmében, melyet a fel
tett kérdésekre vomatkozólag Imecs Béla az O.
E. E. elnökségéhez benyújtott.

❖  *
*

1. Az alsó erdészeti szakoktatás minden
esetre egységes legyen, de oly értelemben, mint 
az mai nap van, a melyben csakis az erdészeti 
segédszolgálatra nevelendő egyének volnának véle
ményem szerint megfelelő oktatásban részesiten- 
dők, mig ellenben a tulajdonképeni nyers erdőőri 
szolgálatra alkalmazandók nem szükséges, hogy 
előleges oktatásban részesüljenek, vagy hogy 
szakvizsgát tegyenek.

2, Minthogy javaslatom előbbi pontja alap-
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ján csakis az altisztek oktatását és képzését tar
tom szükségesnek, ezeknek nevelésére elegendők 
meglevő erdőőri szakiskoláink. Az erdőőri szak
iskolák cime és jellege megváltoztatandó, mire 
később visszatérek.

3. A szakoktatást csupán az altisztekre kí
vánom kötelezőnek kimondani. Az erdőtörvény 
37. paragrafusa noveláris utón megváltoztatandó 
oly formán, hogy a törvénybe az erdészeti al
tisztek minősítéséről külön szakasz igtattassék be.

A 17. paragrafusban megnevezett erdőbir
tokosok köteleztessenek ilyen minősített erdészeti 
altisztek megfelelő számban való alkalmazására.

A 38. paragrafusban foglalt eskütétel joga 
és kötelezettsége az erdészeti altisztekre is ki
terjesztendő.

4. Az altisztek előképzettségére megkívánnék 
a feddhetlen előéleten és erőteljes testalkaton 
kívül 4 polgári iskolai osztály elvégzését és leg
feljebb 20 éves életkort,

5. Az erdészeti altiszti oktatásnál figyelem
mel kell lenni arra, hogy az igy kiképzett egyé
nek reátermett része, szükségesetén az erdőtör
vény 17, §. alá nem tartozó kisebb erdőtestek 
gazdasági ügyeit önállóan is el tudja látni.

6. Az uj szakiskolának cime legmegfelelőb
ben vadászati szakiskola lehetne. A jelenlegi 
szakiskolák tananyagának fenntartásával és meg
felelő kibővítésével, különös gond fordítandó a 
vadászat gyakorlati oktatására. A szakiskolába 
való felvételhez előzetes gyakorlati szolgálatot

nem kívánnék, ellenben a tanfolyamot 3 évre 
szeretném felemelni úgy, hogy az első év tisz
tán csak az előkészítő gyakorlati év legyen.

Indokolás:
Ad 1. Pusztán az erdőó'rzési tendó'k végzésére 

nem való iskolázott ember. Egészséges, eró'teljes, be
csületes, megbízható egyszerű parasztemberbó'l, — aki 
— ha kell napokig el tud lenni egy darab kenyéren 
s1 a ki ha kell, szélben, viharban, méteres hóban csa- 
pázza a vadat, lesz a legjobb erdőőr. — Egyszerű 
szolga, a kit erdó'ápolásnál, gyérítésnél, csemeteszer- 
désnél, faültetésnél, vetésnél mint előmunkást alkal
mazok. Ezekre a teendőkre pedig akár a kezelő erdő
tiszt, akár az altiszt megtaníthatja az illetőt. A 2—3 
hénapos szaktanfolyamoknak, valamint a gyakorlati 
szolgálat alapján letett szakvizsgáknak egyébként sincs 
semmi értelme, mert hiszen ha az erdőőr ezeken ke- 
resztüluszott valahogy, az még nem bizonyos, hogy 
több szaktudással is rendelkezik.

Ha más oldalról tekintjük a dolgot, szinte nevet
séges 3 féle képesítéssel biró egyéneket alkalmazni 
erdőgazdaságunkban, mert ha nem fát, hanem rizst 
vagy sáfrányt termelnénk is, akkor sem volna jogos 
azt kívánni, hogy ezen értékes kultúra őrzői és ka- 
pálgatói szaktanfolyamosok legyenek, annál Jkevésbbé 
lenne tehát indokolva a csekély jövedelmet hajtó er
dőgazdaságnál ilyen fölösleges lukszuszt megen
gednünk, mely az erdőbirtokosokat anyagilag érzéke
nyen sújtaná. Elvégre is még a legtulzóbb soviniszta 
is megnyugodhat az erdő gazdaság szakszerű kezelé
sén akkor, ha annak ügyeit főiskolát végzett erdőtisz
tek es 4 polgári osztályú előképzettséggel 3 évi szak
tanfolyamot végzett altisztek intézik. Az csak termé
szetes, hogy még ezeknek szükségük lehet olyan 
egyénekre is, a kik intézkedésüknek feltétlen végre
hajtói. Ám legyenek ezek az erdőőrök, de hogy ők

A bulkeszi ágyú.
— Irta: Szemeré György. —

(Folytatás és vége.)

■g^Xgyszóval vígan várták Sztratimirovicsékat a bul- 
kesziek. Szinte elkedvetlenedtek, midőn őki- 

BwP-l gyelme másnap, de harmadnap sem jelentke
zett, különösen Klein-Krischaunak lógott az orra, mert 
hogy hiába vágatta ki a tölgyfáját . . .

No nem egészen hiába vágatta ki. Negyednapra 
csakugyan megjöttek a rácok. A junior-csapat, a mely 
az előőrsi szolgálatot teljesítette, lelkendezve jelentette 
a vezérnek közeledésüket.

Klein-Krischau arcán kigyult a harcszomj lángja: 
hozzáfogott az ágyú megtöltéséhez. Tizenöt font

puskaport gyömöszölt beléje és vagy ötven font 
ócskavasat.

A rablóhorda vad üvöltése vérfagyasztólag hatott 
volna az idegekre ágyú nélkül, de igy cseppet sem 
imponált. Schmidt Vetter igen jó vicceket mondott 
a veszedelem torkában és igen jóízűen nevetett rajta 
a tisztelt publikum.

A horda feltűnt a szemhatáion . . .  Klein-Krischau 
szélylyelkergette a gyermekeket, hogy ne legyenek 
láb alatt, aztán rendelkezett.

— A kanóchoz! . . .
Schmidt Vetter, a tűzmester elfoglalta a posztját.
— Fertig!
— An! — vezényelte dühösen Klein-Krischau. 

— Fertig!
— Puuu!
Irtózatos robaj . . . .  Akkorát szólt a bulkeszi 

ágyú, mint egy dupla menydörgés. Tizenkét vitéznek 
a füle dobja repedt meg, egy másik tucatot a falhoz 
kent a rettentő légnyomás . . .
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még tudákosságuk következtében a felsőbb parancs 
helyes vagy helytelen voltán elmélkedjenek, arra iga
zán semmi szükség nincs.

Ad 3. Miután az altisztek iskoláztatása mellett 
szükségtelennek tartom az erdőőrök külön képesítését, 
ez okból javasolnám az erdőtörény erre vonatkozó 
szakaszainak megfelelő módosítását.

Ad 4. Az altisztek előképzettségénél az alsó kor
határt azért nem jelöltem meg, mert ha egy fiatal 
gyermek a 4 polgári osztályt elvégezte, szerintem az 
altiszti szakiskolába már felvehető.

Ad 6. Nem csak a szakiskolának, hanem a vég
zett altiszteknek is kell, hogy kifejező címet találjunk. 
Az összes magyarlakta vidéken már a köznép vérébe 
átment és teljesen elfogadott cime az erdészeti altisz
teknek a vadász cim. Leghelyesebbnek tartom a meg
szokott ösvényen taposni; minek gyártanánk, uj, szo
katlan címet, ha van már elfogadott jobb is. Azért 
ajánlom, hogy az igy nevelt altiszteket vadászoknak 
nevezzük el, az iskolákat pedig vadászképző szakis
kolának.

Az altiszti tanfolyamot 3 évre a következő okok
ból akarnám kibővíteni:

Általános szaktársaim azon kívánsága, hogy a 
szakiskolások gyakorlati szolgálatban töltsenek előze
tesen egy-két esztendőt. Ez azonban túlhajtott kíván
ság, mert egy 4 polgárit végzett 13 — 14 éves tejfölös 
szájú gyereket ki fog alkalmazni erdészeti gyakorlati 
szolgálatra ?

Hol sajátítsa el a gyakorlatot, hol töltse ki az 
egy vagy két évet? Erdei külső szolgálatra gyenge 
szervezeténél fogva nem való, de nem is fogja fel
használni senki. Megnézhetné ugyan, miként ültetnek, 
vetnek, gyéritenek az erdőn, miként csinálják az utat, 
gátat, miként folyik a tutajozás, fausztatás stb., stb, 
csakhogy mindezeknek puszta megszemlélése is fárad-

Nevezetesen megpukkadt a híres bulkeszi ágyú 
gyomra: a rengeteg rozsdás vasat nem tudta meg
emészteni.

Klein-Krisc’nau, a hadvezér, és Schmidt Vetter, 
a tűzmester, akik legközelebb állottak a faszörnyeteg
hez levegőbe röpültek és rövid légutazás után : Schmidt 
egy szénakazalba fúródott fejjel, Krischau ellenben 
csak a csupasz földre potyogott. Szerencséjére kemény 
csontozata volt őkigyelmének: nem történt semmi
különösebb baja, csak az indulata forrott fel különösen.

— Vetter Schmidt — ordította — wo bischt ?!
Schmidt kikászmálódott a szénából.
— Hier! — kiabált vissza. — Lebscht e noch ?
Krischau felelet helyett nekiszaladt Schmidínek:
— Verfluchter Pfuscher, roszul abrincsoltad meg 

az ágyúmat.
Schmidt dühbe gurult.
— Halt’s Mául, te fúrtad görbére az ágyúmat.
Összekaptak. Megfogták egymás fülét és szidták

egymást mint a záporeső. A hívek alig bírták őket 
kihámozni egymás öléből.

Sággal jár és igen kevés gyerek bírja ki olyan korban 
azt a strapát, melyet már csupán az erdőben való járás 
is megkíván. Az irodában azonban rubrikázni, másolni 
talán megtanulhatna. De meg aztán kit is akarunk 
kényszeríteni, hogy ilyen gyerekembert — ha díjtalanul 
is — alkalmazzon? Aztán ebben az esetben kifizes
sen? Az a 14 — 15 éves fiú? Miért? Azért mert prak
tizál? Vagy az fizesse, a ki neki alkalmat nyújt a prak- 
szisra, de hasznát nem veszi? Ennek a gyereknek 
legjobb, ha a polgári iskolából kilép, ismét egy má
sikba menni megszakítás nélkül, mert ha gyakorlati szol
gálat miatt szakítja meg, sokat felejt és nehezebb lesz 
a szakiskola rendjéhez szokni. Ez okból ajánlom, hogy 
az első év a szaktanfolyamon előkészítő gyakorlati év 
legyen. És hogy ez az iskolában töltött gyakorlati év 
sokkal eredményesebb leend, mint bármely más gya
korlati szolgálatban eltölött 4—5 év, azt egész biztosra 
vehetjük, mert hiszen itt a növendékekkel céltudatosan 
foglalkoznak, mig a gyakorlati életben nagyobb részt 
nem is törődnek velük. Ha pedig megvalósul az az 
általános és helyes kívánság, hogy minden szakiskola 
részére nagyobb kiterjedésű erdők adassanak át tanul
mányi és gyakorlati célokra, akkor a gyakorlati kikép
zésnek'minden feltétele meg lesz.

* **
Ez volna főbb vonásokban az erdészeti alsó 

szakoktatás ügyében a feltett kérdésekre adott vála
szom.

Imecs Béla.

A rácokról ezenközben egészen megfeledke
zett a falu.

. . . Nini, hová lettek a rácok? . . .
Az emberek széjjelnéztek . . . nem volt egy fia 

rác sem sehol.
Klein-Krischau eleinte csodálkozott, aztán elmo

solyodott. Eleresztette a Schmidt Vetter fülét, a helyett 
a jobbját kapta el. és megrázta hősiesen.

— Ezt jól csináltuk, Vetter! — szavalta tarkóba 
vágva kényes kis fejét. — Megfutottak a gyáva 
gazemberek.

— Jól fúrtad az ágyút — ismerte be Schmidt.
Te meg jól abrincsoltad meg — adta vissza a

bókot Krischau.
Sichmann Vetter, a biró, aki különben nem 

igen ázokott lelkendezni, hozzájuk lépett és megrázta 
a kezüket.

— Ti vagytok a nap hősei — jelentette ki az 
egész falu fülehallatára, de azért ami kárt ágyútok 
csinált, ti fogjátok megfizetni . . .
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Gyümölcskerteink védelme.
ok és kivált a legutóbbi időben nagy költséggel 

is istápolt gyümölcsfa-telepitéseink, sajnos, na
gyon nehezen bírják elérni azt a nagy jelentő

séget, amely azokat a közgazdasági életünkben meg
illeti. A kezdet nehézségeit és más gátló körülmé
nyeket nem említve, nagy bajunk, hogy a gyümölcs
kerteink védelmével nem foglalkozunk olyan mértékben, 
mint a mennyire ezt fáink nagy jelentőségüknél fogva 
megkívánják.

Mindenki, a ki gyümölcstermesztéssel foglalkozik, 
tudja, hogy elsősorban a sok élősködő rovar az, a 
mely nagy gondot okoz és sok kert-tulajdonost any- 
nyira elkeserít, hogy fájával bizony édes-keveset 
törődik. Ha terem, jó ; ha nem, nem b a j! De az 
ilyen felfogásuak között akad immár egy-egy számitó 
kert-tulajdonos is, a ki tudja, mert érzi, hogy nem 
egészen mindegy, vájjon fája jövedelmez-e valmit, 
vagy sem! Tudja, hiszen a tapasztalás tanítja, hogy a 
fa meghálálja a védelmet, s igy törődik is vele.

Ez azonban csak egy ember fölfogása, s igy egy 
ember munkája is, a melynek jó következménye sok
szor kárba vész, mert a nagy köz a nagy közönbös- 
ségből szinte kizavarhatlan. S én pedig ebben látom 
a nagy akadályt, hogy hazai gyümölcstenyésztésünk 
nem tud és nem bir teljesen jelentőségébe érvénye
sülni.

Az ország közkivánságának tett eleget a törvény- 
hozás, mikor a mezőrendő rségről szóló törvény meg
alkotásakor gondoskodni akart részben a gyümölcsfák 
megvédéséről is és néhány szakaszban elrendelte, hogy

Fizették szívesen. Tudták jól, hogy örök időkre 
belekerültek a históriába, hát miért ne fizették volna.

*
Íme, a hires-nevezetes bulkeszi ágyú története. 

Megpukkadt, igaz, de mig megvolt, becsülettel szol
gálta a falut.

Hogy Sztratimirovics az ágyukaland miatt 40.000 
aranyforintra emelte fel a haditaksát s be is hajtotta 
a bulkeszieken, az már nem az ágyú történeté
hez tartozik.

(Bp. H.)

A d o m á k .

A gyerek ajándékot visz a tanítójának.
— Tiszteli a papa a tanító urat, s ezt a kolbászt, hurkát, 

szalonnát küldi.
— Köszönöm fiacskám, köszönöm, — mondja a mester 

örvendezve, — szinte sok is a jóból.
— A mama is azt mondta, — jegyzi meg a fiú, — de a 

papa azt felelte, hogy még tiz ennyi sem elég annak a nagybé- 
lünek.

a fákat március hónap végéig meg kell takarítani a 
hernyó-fészkektől és az ugyanakkor található lepke
tojásoktól is, későbben, májusban és juniusbaan pedig 
kiirtandó a rajzó cserebogár is.

Sajnos azonban, hogy e törvényes intézkedésnek 
nem volt meg az óhajtott következménye. Ezelőtt 
ha egyik-másik törvényhatóságnak megvolt a saját her- 
nyóirtó-szabályrendelete, az illető hatóság kihirdette: 
de mióta országos törényünk van, el maradt még ez 
is, mert az országos törvény hatályán kívül helyezte. 
Az állapot a 90-es évek végén e tekintetben valóban 
kétségbeejtő volt. A tarthatatlan állapoton segített ak
kor Darányi Ignác volt földművelési miniszter, a ki 
évről-évre gondoskodott nemcsak a törvény gyakori 
kihirdetéséről, hanem arról is, hogy szakembereivel 
itt-ott utána is nézetett, hogy vájjon megtörténik-e az 
is, a mit a törvény követel.

Ez öt évi munkával elértünk odáig, hogy a tör
vény kihirdetése miatt alig van baj, de a mi végrehaj
tását illeti, bizony itt még sok a tenni való. A mulasz
tókkal szemben alkalmazott eljárás és a 200 koronányi 
birság itt-ott hat, de még nem mindenütt. Sok kert
tulajdonos alig tesz valamit e tekintetben, viszont csak 
mások látszatra dolgoznak, azaz csak annyit tesznek, 
hogy akkor, amikor az ellenőrző elöljárósági ember, 
vagy közigazgatósági hatóság tisztviselője a kertben 
megfordul, nyoma legyen az irtásnak.

Ez bizony nem helyes dolog, s e tekintetben 
már sem a törvény, sem a hatóság nem segíthet, 
hanem egyesegyedül a birtokos közönség, ha az 
irtást mulasztókkal szemben nem lesz többé elnéző. 
Az ellenőrző hivatalos emberek nem juthatnak el min
denüvé, hogy lássák a mulasztást; de értelmes kert
gazda akadhat mindenütt, aki látva a mulasztást, sar
kára áll, hivatkozva a kivételt és meghamisítást nem 
tűrő törvényre, követeli a hatóságtól, hogy a mulasz
tóval szemben eljárjon és őt ne csak büntesse, hanem 
ha húzódik a munkától, az ő terhére hajtassa végre is 
azt. Ha a legelső sorban illetékes hatóság, a községi 
elöljáróság lanyha, ott van a többi: ne sajnálja senki 
a fáradságot e tekintetben, hanem menjen feljebb is, 
mig célt nem ér. Ez nem árulkodás, hanem törvény 
parancsolta kötelesség, a melyet mindenkinek teljesíteni 
kell. E tekintetben, mint már volt erre éppen a múlt
ban is esetünk, legeiül járhatnak a vidéki birtokosok, 
akiknek van elég erejük és tekintélyük, hogy nemcsak 
a mulasztó féllel, a nem eléggé szigorú elöljáró köz
ségi elöljárósággal, hanem a járási közigazgatási ható
ságokkal szemben is, ha az nem követeli a tövrény 
szigorú végrehajtását, érvényt és tiszteletet szerezzenek 
a törvénynek. Hozzájuk csatlakoznak ama gazdasági 
tisztviselők, a kik leginkább érzik azt, hogy egy em
ber hanyagsága és mulasztása miatt mennyit szenved 
az igyekező és szorgalmas ember is.

Ha igy összetartunk, s egymást kölcsönösen el
lenőrizzük és jó munkára kényszerítjük, akkor az a 
téli munka, a melyet gyümölcsfáink védelme meg
kíván, nem fog annyi nehézséget okozni és lehetetlen
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hogy néhány évi kitartással ne szokja azt minden 
kerttulajdonos annyira meg, hogy azt kényszer nélkül 
is megteszi.

Sok volna, ha figyelmeztető soraim kapcsán elő 
akarnám adni a téli hernyóirtás munkáját és a kár
tévő lepkék téli szedése módját. Az ide vonatkozó út
mutatás megkapható ez idő szerint minden községi 
elöljáróságnál, mert a földmivelésügyi minisztérium 
már évekkel ezelőtt és azután is több Ízben megküldte 
azt minden hatóságnak s ott szerezheti azt meg min
den érdeklődő. A ki közvetlenül akarja ezt megsze
rezni, annak felkérésére megküldi azt a vezetésemre 
bízott m. kir. állami Rovartani Állomás, Budapest, II. 
Törökvész-dülő. Debrői-ut 13. sz. Mégis, habár a do
log érdemeinek taglalásába nem megyek bele, fel aka
rom említeni, hogy újabban már az egyes községek 
azzal segítenek a munkán, hogy hernyóirtáshoz szük
séges ágfogós ollókat és létrákat közköltségen szerzik 
be, s azokat első sorban a legszegényebb gazdáknak 
adjanak kölcsön. Jobb módú gazda maga is vehet 
egy-két ilyen ágfogós hernyó-ollót, a melyek darabja 
3—4 korona, s a mely a hernyozás munkáját felette 
megkönnyíti. Második említésre méltó dolgom meg az, 
hogy a most leszedett hernyófészket ne hagyja senki 
a kertben, vagy gyümölcsfái tövében. Sajnos, erre is 
van még elég példa. Ha csak igy végezzük a téli her
nyózást, akkor abban nem lesz köszönet, mert a her
nyó mégis felkerül a fára.

Minthogy immár tavasz közepén túl vagyunk, 
itt van az utolsó határidő, hogy a téli hernyózást be
fejezzük s a lepketojásokat leszedessük. Aki még nem 
kész vele, siessen! S a hatóságokra nézve, legyenek 
azok községiek, járásiak, vagy törvényhatóságiak, most 
itt az ideje, hogy az ellenőrzést szigorúan megkezdjék 
s a késlekedőket a pontos munkára szorítsák!

Ha mindenki megtesszi a kötelességét, s a gyü
mölcstermelők zöme lassankint megszokja a faápolás
nak és ellenségei ellen való megvédésének többi mód
ját, csak akkor lehet reményünk, hogy megérezzük a 
gyümölcsfának nagy nemzetgazdasági jelentőségét.

S igy fogon kiki munkához! Teljesítse köteleles- 
ségét azért mert ezzel ' fájának is, de még inkább a 
köznek tartozik, noha a közvetlen haszon elsősorban 
az ő zsebére juthat.

Jablonow ski József.

A herczeg szarvasai. Tömérdek kárt szoktak 
okozni a közbirtokosságnak azok a szarvasok, a 
melyek úgy a visegrádi koronauradalom, valamint 
Hohenlohe és Ratibor hercegek erdőiből falkánként 
lepik el a Visegrád és Szent-Endre környékén levő 
községek szoléit és földjeit. A .gazdák hiába jártak a 
minisztériumban és a hatóságoknál s hiába kérték,

hogy az erdőbirtokosok kerítsék be erdeiket. A két 
év előtti tavaszi nagy szárazság idejében a szarvasok 
a Dunához jártak szomjúságukat enyhíteni s teljesen 
tönkretették Heindl Aladár leányfalusi birtokosnak 
harmincöt katasztrális holdnyi szöllőjét. A kárvallott 
birtokos Dushegyi Gyula dr. ügyvédje utján bepörölte 
Ratibor Viktor herceget ötvennégyezerkétszázötven 
korona erejéig, mert az előzetes bírósági becslés ennyi 
kárt állapított meg. A pestvidéki törvényszék hosszas 
bizonyítás után meghallgatván a földmivelési minisz
térium és az országos vadászati főfelügyleőség szak
értőit, megállapította, hogy a még Ratibor Viktor 
herceg, jelenleg pedig Hohenlohe-Schiliingsfürt herceg 
tulajdonát tevő leányfalvi és környékbeli erdőségekben 
a szarvasokat nagy gonddal tenyésztik, sózó vályúkat 
állítanak föl nekik s télen takarmányozzák őket. Ennek 
alapján megállapította a törvényszék Heindl Aladárnak 
kártérítésre való jogát, mindazáltal csak nyolcezer- 
nyolcszázötven koronát Ítélt meg neki. A királyi tábla, 
mind a két fél föllebbezésére a dolgot vizsgálat alá 
véve, jóváhagyta az első bíróság ítéletének azt a ré
szét, a mely az alperes kártérítési kötelességét meg
állapítja s utasította a törvényszéket, hogy a pör 
folyamán kihallgatott szakértőktől arra is kérjen véle
ményt, hogy bőven termő esztendőben menynyi ter
mésre volt kilátása a felperesnek s ennek megtör
téntével hozzon a kártérítésre nézve uj Ítéletet. A 
pörnek eddig meg volt az az eredménye, hogy a tu
lajdonosok az erdőket a turisták nagy fájdalmára be
kerítették.

Rókapusztitás tüzzel-vassal. Hg. Ratibor 
graffeneggi uradalmának erdőmestere, nemrégiben 
ismertette az ő rókapusztitási módszerét egy német 
szaklapban, mely abból áll, hogy a róka kiugrasztá- 
sára robbanóporral töltött patronok használtatnak, 
melyek hosszú gyujtózsinórral egyetemben, vesszők 
vagy erősebb dróttal oly mélyre amennyire csak lehet 
behatolnak a lakott lyukakba. Ha ez megtörtént, úgy 
valamennyi bejáróba tányérvasak helyeztetnek, maguk 
a nyílások pedig czövekekkel, földdel el lesznek zárva. 
Ha azután a robbanó patronok egyike-másika a gyújtó- 
zsinór utján felrobban, nem tart sokáig, hogy a vörös- 
frakkos, mely a robbanás következtében nem érzi már 
magát biztonságban, a kijáratok egyikén át menekülni 
akar, miközben persze az ott elhelyezett tányérvasba 
kerül. Igaz ugyan, hogy ez nem történik olyan gyor
san, mint ahogy itt el van mondva, de ha estefelé 
előidézzük a robbanást, biztosak lehetünk benne, hogy 
reggel a rókát valamelyik vasban találjuk.

Hasznos tudnivalók.

A máktermesztés. A mák nemcsak jól jöve
delmező növény, de egyszersmind talajjavító is, mert 
utána a föld teljesen gyommentes marad és porhanyó,
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akárcsak a takarmánynak lekaszált zabosbükköny után. 
Mindenféle gabonafélének kitűnő előveteménye, külö
nösen búzának és árpának. A mák oly jövedelmező, 
hogy annak termesztése jóval nagyobb figyelmet érde
melne, mint a milyenben gazdáink részesítik.

Legjobb a zárttoku kék francia mák, mely 
talajban nem válogatós, fő az, hogy az elkészített talaj 
kellően porhanyó legyen, nem pedig göröngyös, mert 
akkor az igen apró mag kelése hiányos lesz.

Vetés előtt vasfogasokkal alaposan meg kell foga- 
soltatni a talajt, fogasolás után könnyű tövisboronával 
eltöviseltetni; töviselés ufán sorvetőgépekkel lesz 
elvetve a mák és utána lehengerezve. A sorok egy- 
mástóli távolsága 12— 14 hüvelyk.

A mák művelése eléggé egyszerű; kikelés után, 
mikor negyedik levelében van, a sorokat kereszt- 
irányban megfogasoltatjuk, ezáltal nemcsak azt nyer
jük, hogy felkapálás formában részesítjük a növényt, 
de az egyezés költségét tetemesen csökkenthetjük.

Egy hétre a fogaslás után kézi Planet-kapával 
megkapáljuk a mákot, ezt pedig 8—10 nap múlva 
az egyezés követi. Egyezés után egy hétre kézi ka
pával megkapáljuk a máknövény környékét és ezzel 
az egy és eléggé gyors kézi kapálással befejeztük a 
a mák munkálatát kivéve ha esetleg gyakori esőzés 
esetén a sorok köze gyomosodni kezd, úgy még egy
szer kézi pianettel járatjuk meg a táblát. Kétszeri 
plánét és egyszeri kézi kapáláson kivül semmiesetre 
sem kell több kapálást eszközölnünk a máknál, mert 
az később rohamosan fejlődik és az előbuvó gyomo
kat elöli. így tehát, ha az első kapálást kellő időben 
végezzük úgy nincs mit félnünk attól, hogy a mák 
elgyomosodjék.

Mikor a mák megérett, kezdetét veszi a szedése, 
mi igen egyszerű. Ezt 12—15 éves leány és fiukkal 
végeztetjük, kik a mákot szárastól kitépik, markokra 
rakják s minden 4 gyermek után egy férfi vagy nő 
napszámos a markokat kévékbe köti és kúpokba rakja

Mig a mák harmatos, szedni nem szabad, be kell 
várni teljes felszáradását, mert kévébe kötve és 
kúpba állítva, a középre eső kévék nem tudnak 
kellőleg kiszáradni és igy penészt fog, mert a mák 
e tekintetben kényes.

Átlag minden magyar holdanként 675 kg. telje
sen piacképes mák termett, melynek métermázsáját 
50 koronával adtam el rendesen és igy adott egy 
magyar hold bruttójövedelmet 337 korona 50 fillért, 
Az összes mivelési és befektetési költség volt magyar 
holdanként 124 korona 17 fillér, marad tehát tiszta 
jövedelem magyar holdanként 213 korona 33 fillér.

A mákot, bármily nagy mennyiségben termeszt
jük is azt, értékesíteni mindig jól tudjuk; az afő, hogy 
az kék francia zárttoku mák legyen és jól ki legyen 
szárítva, mert különben nem lesz piacképes, a mi 
magától is értetik.

Vetőmag egy magyar holdra, sorvetőgéppel 
vetve 2 J/.> kilogramm.

A paradicsom mezei termesztéséről jövőre fogom 
közölni szerzett tapasztalataimat és annak nagy jelen
tőségű jövedelmezőségét.

Az am erikai kathollkusok. A Milwaukeeben 
megjelenő hivatalos katholikus útmutató pontos sta
tisztikai adatokat közöl a Egyesült Államokban élő 
katholikusokról, ezek beosztásáról és állapotáról. Az 
Egyesült államok katholikusainak száma 12.651.944, 
ami a múlt évvel összehasonlítva 189.151 szaporulatot 
jelent. Az itt élő katholikus papok száma, beleértve a 
világi papokat és szerzeteseket: 14.884, azaz 627 lel
késszel több, mint a megelőző évben. Az Unió terü- 
leletén van : egy pápai delegátus, egy bibornok, 14 
érsek, 90 püspök és 21 apát. Világi pap van 10.789, 
szerzetes pedig 3695. Az Egyesült Államokban van
11.814 katholikus templom 1905-ben 427 katholikus 
templomot szenteltek fel. Az unió területén 86 szemi
nárium van katholikus papnövendékek számára. 4281 
katholikus normális iskolába 1,066.207 gyermek jár 
tanulni, az összes katholikus intézeteknek pedig 
1,229.668 növendéke van. 869 magasabb katholikus 
iskola is van az Egyesült Államokban. Negyven katho
likus szerzetes rend van Amerikában. Legtöbben van
nak jezsuiták, azután Szent Benedek-rendiek, kapuci
nusok, Szent Ferenc-rendi atyák, dominikánusok, 
paulisták, redemptoriáuusok stb. 122 női szerzetes 
rend is tanít az Egyesült Államokban, a new-yorki és 
a chikagói érsekségnek egyenként 1,200.000 hive van. 
A bostoni érsekség híveinek száma 7 00.000, a broklyni 
érsekségé 500.000. A philadelphiai érseki kerület
450.000 katholikus hívőt, számit, valamivel kevesebbet 
a pittspurgi, a st.-luisi, clevelandi, newyorki és hartfordr 
Tizennegyedik helyen áll a milwaukeei érseki kerület
235.000 katholikus lélekkel. A katholikus papok száma 
New-yorkban 824, Chikagóban 643, Bostonban 598, 
Philódelphiában 521, St.-Luisban 507, Pittsburgban 
422, Bultimoreban 405, Milwaukeeben 362, Cleve- 
landban 353.

M érges faanyag. Az utóbbi években főleg 
Angliában ipari célokra egy fafajtát dolgoznak föl, 
amelyet kelet-afrikai cserfának neveznek. A fa arány
talanul olcsóbb és azért már-már kiszorította a régeben 
használatban levő cserfát. De újabban sajnálatos föl
fedezésre jutottak. A gyárakban, ahol a munkások ezzel 
a fával foglalkoznak, oly tömeges megbetegedés for
dult elő hogy minden más támaszték hijján már a fát 
voltak kénytelenek vegyi vizsgálat alá venni, és meg
lepő eredményre jutottak. A fa mérges nedvet tartalmaz 
és földolgozása alkalmából a bőrön át a test belsejébe 
hatol és ott valóságos mérgezési tüneteket okoz. Sőt 
akadt olyan, különben egészséges munkás, aki szívbajt 
kapott ettől a fától. Természetesen a fát nagyon 
hamarosan újra mással kell helyettesíteni.
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Egy házaspár élethalál harca. Irmszbrukkból 
rémes családi tragédia híre érkezik: Rutthoffer tarto
mányi tanácsost megölte a felesége. Rutthoffer kirán
duláson volt és csak esti hét óra tájban tért vissza. 
Felesége, a ki a délutánt egy barátnó'jével a kávéház
ban töltötte, későbben ment haza. Rutthoffer e miatt 
összeveszett vele, aztán elment a korcsmába. Éjjel, a 
mikor hazatért és zörgetett nem nyitottak neki mind
járt ajtót, mire újra megharagudott s azzal fenyegető
zött, hogy fölgyujtja a lakást. A házaspár között heves je
lenet támadt s haragjában a férj revolvert, az asszony 
pedig élesre fen konyhakést kapott elő és igy támad
tak egymásra. Rutthoffer a pamlaghoz cipelte a fe
leségét és fojtogatta, a ki kétségbeesetten kiáltott rá:

Vigyázz, kés van nálam!
A revolver többet ér, mint a kés, — szólt düh

től lihegve a férj,
Az asszony erre háromszor beledöfte a kést férje 

testébe. A szerencsétlen ember holtan rogyott össze. 
Az asszony orvost hivott, de minden segítség késő 
volt már. A véres tett után az aszzony sokáig bolyon
gott az esős időben az utcákon. Éjjeli két óra tájban 
bekopogtatott egy ismerős családnál, a hol befogadták, 
de a mikor elmondta, hogy mit cselekedett, nem ad
tak neki éjjeli szállást. Az asszony erre visszament a 
lakásra s ott töltötte az éjszakát, mellette a másik szo
bában volt a férjének holtteste. Rutthofferné másnap 
este jelentkezett a bíróságon, a hol letartóztatták. — 
Rutthoffer tartományi tanácsos ideges és féltékeny 
természetű volt s a felesége azt mondja, hogy többször 
fenyegette őt halállal.

Hétéves testvérgyilkos. Lőcséről írják, hogy 
tragikus eset történt Ábrahámfalu szepesmegyei köz
ségben. Förster Jakab odavaló bérlő egy megtöltött 
fegyvert a szobában levő padkára helyezett. Később 
a bérlő hétéves fia a fegyvert kézbe vette és tréfából 
három éves öcscsére lőtt, a kit torkon talált. A gyer
mek rögtön meghalt.

Kétszeres gyilkosság és öngyilkosság. Szol
nokról rémes gyilkosság hírét hozza a táviró: Tasi
József vasúti fütő meggyilkolta a vele együtt lakó 
Molnár Rafael cipészt és ennek feleségét. A Vöröskereszt
utca 8. szám alatt laktak együtt. Rokonságban is vol
tak egymással. Legutóbb valami örökségi ügyből 
kifolyólag Tasi összeszólalkozott Molnárékkal és ettől 
kezdve állandó viszály volt közöttük. Tasi József el
határozta, hogy Molnár Rafaelt és feleségét megöli. 
Sötét teryét szombaton reggel hajtotta végre. Óvato
san belopódzott Molnárék lakásába és a mitsem sejtő 
nyugodtan szendergő házaspárt előre elkészített késé
vel össze-vissza szurkába. Majd midőn látta áldozatai
nak kiomló vérét önmaga ellen fordította gyilkos kését 
és magát szurkába össze addig, mig össze nem esett. 
A kés még akkor is a testében volt, mikor a hatóság 
emberei a véres esemény színhelyén megjelentek. 
Mindhárman a hálállal vívódnak.

Rablógyilkos merénylet. Simkó János szinai 
kovácsmestert egy 25 év körüli középtermetű, zömök, 
parasztos öltözetű, ösmeretlen egyén elcsalta Hatvanba 
s ott a tanyák között leütötte. Három helyen megszurta 
s 210 koronáját elrabolta. Simkó életveszélyes sebbel 
a Rókus-kórházban fekszik. A tettes elmenekült. A 
rendőrség körözi.

A kit kétezer temetnek el. Lőcséről Írják la
punknak : Furcsa eset történt Lőcsén egy katona te
metésén. A katonai kórházban minap egy közlegényt 
vettek fel az iglói 07. számú gyalogezeredből, a ki 
római katulikus vallásunak volt bejelentve. A katona 
meghalt és eltemették katolikus szertartás szerint. Az 
elhunyt katonának egyik jelenlevő rokona azt állította, 
hogy az elhunyt evangélikus vallásu volt és csakugyan 
igazolta is állítását. Erre az evangélikus temetőben 
egy sirt csináltak és a diszszakasz a koporsóval a ka
tolikus temetőből az evangélikns temetőbe vonult, a 
hol másodszor az evangélikus szertartás szerint temet
ték el.

Akit kétszer halálra ítéltek. A new-yorki 
törvényszék, mint onnan jelentik érdekes port tárgyal. 
Patrick nevű ügyvéd a vádlott, akit egy RiCe nevű 
texasi milliomos meggyilkolásáért már kétizben halálra 
ítéltek. Patrick állítólag kloroformmal ölte meg áldo
zatát. A kivégzést kétszer elhalasztották, most már 
negyedik éve ül halálra Ítélten, a fogházban. Mindkét 
tárgyalás nagy port vert Amerikában. Patrick újra pör- 
ujitást kért és reméli, hogy ezúttal sikerül majd ártat
lanságát bebizonyítani.

Harminchat asszony gyilkosa. A Chikágóban 
kivégzett Hoch Jánoshoz hasonló elvetemedett gonosz
tevőt tartóztattak le a múlt szombaton, mint Londonból 
táviratozzák, Marata marokkói városiján. A letartóz
tatott ember egy Mesdreffi Hadzsi Mohamed nevű 
cipész, aki azzal van vádolva, hogy számos asszonyt 
meggyílkvlt. Mesdreffi földarabólta a meggyilkolt asz- 
szonyok holttestét s azután boltja alatt eltemette. A 
rendőrség huszonhat meggyilkolt asszony holttestét 
ásta ki a föld alul, s ezenkívül egy telken, a melyet 
Mesdreffi bérelt, még tiz elásott holttestet találtak. 
Mesdreffit és feleségét, akit bünrészességgel vádolnak, 
börtönbe szállították. Átszállításuk közben a rendőrség 
alig tudta a népet visszatartani, amely a gyilkos há
zaspárt meg akarta lincselni.

Hajsza a betörőkre. Székesfehárvárro! írják: 
Az itteni Magyar Osztrák Bank palotájának szomszéd
ságában, Rákóci-utca 5. számú házában feltörték a mi
nap este Rosenberg Sándor bőrkereskedő udvari rak
tárát. A betörést minap este 9 órakor vették észre s 
rögtön értesítették róla a rendőrséget. Simon Sándor 
rendőrkapitány, Sulyok János rendőrbiztossal és több 
rendőrrel megjelent a házban s megkezde a vizsgála
tot. E közben történt, hogy egy urias ember fel akart 
menni a lépcsőn. Az idegen gyanút keltett a kapi
tányban.

— Hová megy! — kérdezte tőle.
— Az emeletre, lakást veszek ki.
— Ilyen későn?
— Már voltam itt déluán.
Az idegen az emeletre sietett s Mellán honvéd

százados özvegyének lakásába nyitott be. Ott, mint a 
rendőrkapitány később meggyőzdött, csakugyan szo
bát bérelt, azután eltávozott. A rendőrkapitány utána 
küldte a rendőrbiztost, hogy figyelje meg. Az idegen 
az elhagyott csatornapartra ment s ott egy kis térsé
gen meghúzódott az árokban, mert észrevette, hogy 
követik. Sulyok rendőrbiztos mellette termett s igazo
lásra szólította fel. Az idegen erre egy nagy vasda
rabbal le akarta ütni a rendőrbiztost, aki azonban 
megragadta felemelt karját; erre revolvert rántott elő, 
de nem volt ideje elsütni, mert időközben a zajra 
több rendőr termett elő. Egyik rendőr a küzdők 
közzé vágott a kardjával s nem csak az idegent tette
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harcképtelenné, hanem a rendó'rbiztos kezét is meg
vágta. Az idegent letartóztatták. Kiderült, hogy az 
ország egyik legszenvedélyesebb betöró'je: Pálinkás 
János a neve s 1879 óta különböző' fegyházakban 
huszonhárom esztendőt töltött betörésért. Beteröszer- 
számokat találtak nála. Megvallotta, hogy azért jött a 
városba, hogy innen intézze cinkostársaival a betöré
seit. Azt hiszik, hogy a Magyar Osztrák Bankba ter
vezett betörést. Cinkostársait nem sikerült elfogni, bár 
izgalmas hajsza volt ellenük, a mely hasonlított Hen- 
nig rablógyilkos berlini üldözéséhez. Éjfél tájában 
ugyanis abban a házban, a hol a betörés történt, az 
elbújt betörők előjöttek s el akartak menekülni a te
tőn keresztül. Rosenberg Sándor észre vette őket s 
rájuk lőtt. Több rendőr is érkezett, a kik tetőről te
tőre követték a betörőket, folyton lövöldözve, a ve
szedelmes betörők azonban a sötétben végre eltűntek.

Az első férj. A zemplénmegyei Koskócról ír
ják: Két évvel ezelőtt történt, hogy Korbács János
izbugya-rokitói jómódú földesgazda kivándorolt Ame
rikába. Mivel nagyon sokáig hirt sem hallatott magá
ról, itthon hagyott felesége utána ment az újvilágba. 
Hónapokig kereste férjét, de nem akadt rá, bár több 
Amerikában élő földijei segítettek neki a kutatásban. 
Ellenben akadt két tanú, a ki a magyar-osztrák kon
zul előtt esküvel állította, hogy Korbács János meg
halt. Az asszony erre feleségül ment egy Amerikában 
tartózkodó földijéhez. Rövid idővel ezután az uj há
zasok visszatértek szülőföldjükre, Izbugyára. Itthon 
békességben, jó módban éldegéltek, mindaddig a mig 
egy váratlan esemény meg nem zavarta boldogságu
kat: a halottnak nyilvánított Korbács János hazatért. 
A maga portájáról elűzte az uj gazda s a szerencsét
len ember az ivásban keresett vigasztalást. Bejárt min
den hivatalt, hogy adják vissza feleségét, de hiába. 
Községbeli papja felvilágosításért ahhoz az amerikai 
konzulátushoz fordult, a mely holttá nyilvánította Kor
bácsot. A konzulátus azt a választ adta, hogy az asz- 
szony második házassága jogos. Az első férj kétség- 
beesése nem ismert — határt. Halállal fenyegette 
vojt feleségét és a második férjet, sőt azt hangoztatta, 
hogy az egész falut elpusztítja. Április 25-én belo
pódzott az asszony házába s a csűrben húzódott meg, 
az ajtót beszegezte. Azután valószínűleg belebujt a 
szénába, a melyet meggyujtott. A mire észrevették a 
tüzet, már annyira elhatalmasodott, hogy alig lehetett 
megfékezni. Tiz ház és az összes mellékepületek el
hamvadtak ; szerencse, hogy nem volt erős szél, mert 
akkor beteljesedett volna Korbács fenyegetése s el
pusztul az egész község. A szerencsétlen gyújtogató 
szénné égett holttestének egyes darabjait megtalálták 
a csűr romjai közt.

A nyolcszoros gyilkos. Dittrich Miksa bőr
gyári munkás, a kit gyilkosság gyanúja miatt letartóz
tattak, megvallotta, hogy 1899. óta nyolc gyilkosságot 
követett el. Most még a következő részleteket jentik 
szenzációs vallomásáról: 1905. október 17-én megölt 
egy Opitcné nevű elvált asszonyt Grois és Königstein 
között; 1899. május 26-án meggyilkolta Lipcse köze
lébe Schőnherr Hedvig hat esztendős leánykát; 1900- 
ban Gossnben Grasnik Ferdinánd halász feleségét, 
továbbá Zotlitzban Grasz Ida asszonyt. Azon kivül 
Ausztriában is megölt négy asszonyt és leányt.

Óriási szerencsétlenségek történnek r.apról- 
napra a bányákban. Majd a rettenetes bányalég, majd 
a tűz pusztítja bennük az embereket. Itt összeomlik 
egy tárna, amott viz tódul az aknába és mégis min
dennap sok ezer bányász száll alá a mélységbe, hogy

megkísérelje a szerencséjét. A bányász sokat tesz koc
kára és sovány a szerencséje. Mennyivel inkább kö
telességünk megragadni minden alkalmat, ahol kevés 
kockázat mellett nagy szerencsére lehet reményünk. 
Ilyen alkalom nyílik most is, midőn estleg egy millió 
koronát nyerhetünk Havas Testvérek hírneves buda
pesti bankházából való osztálysorsjegyen, a melyek 
helyben Szászsebesen Hientz J ó z s e f  papirkerekedésé- 
ben kaphatók. Bővebbet a hirdetési rovatban.

Szerkesztői üzenetek.
Váncsa Mihály urnák. Bukóvá. A felsoroltakat figye

lemmel elolvastuk s a nagy részben igazat adunK Önnek. Nagy 
hiba az, hogy a kartársak a saját szakmájukkal keveset látszanak 
törődni s a helyett, hogy az ebbén tett tapasztalataikat igyekezné
nek másokkal is közölni, olyan téren szeretnének érvényesülni, 
mely nem nekik való. Mi a legnagyobb készséggel fogadunk 
el minden — akár az erdészeti, akár a vadászati szakba vágó 
— dolgokat s közöljük is, ha az a mértéket megüti, de sajnos, 
ilyeneket olvasóink nem küldenek be, a tisztviselők pedig ilyen 
népszerűén irt közleményekkel úgy látszik, nem akarnak foglal
kozni. Majd megpróbálkozunk ezen a bajon is segíteni.

A kiadóhivatal postája.
Bíró László urnák. Felső-Tárkány. A sajnálattal tudo

másul vett elhatározását feljegyeztük. Komáromy Mátyás ur
nák. Karád. A 4 koronát köszönettel vettük. Papp Sándor ur
nák. Miszloka. M elczer Róbert urnák. Sajó-Várkony. Fehér  
József urnák. Alsószálláspatak. Liszy György urnák. Wolf- 
sberg. A címet megfelelően kiigazítottuk. Qaál György urnák 
Felső-Eőr. Az illető kartárs ur helyes címére a lapokat pótlólag 
megküldtük. Németh|Sámuel urnák. Beszterce. Külön levelező
lapot irtunk. Baumann Andor urnák. Bulza. A 2 koronát át
számítottuk s igy az előfizetés junius végéig rendezve van. A. 
J. tudtunkkal Nadrágon van. A családomnak küldött üdvözletei 
őszinte szívből viszonozom. Palakinger Pál urnák. Felsőszi- 
nevér. A 6 korona átszámításával az év végéig van rendezve 
az előfizetése. Kántor Pál urnák. Kereki. Előfizetése feljegyzé
seink szerint junius végén jár le. A kérdéses hirdetésnek három
szor való beiktatása 2 koronába, ötször 3 koronába kerül. Ván
csa Mihály urnák. Bukóvá. Előfizetése március végével jár le.

Hirdetések és pályázatok.

Állást keres.
28 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, ki jól 

ért a fővad gondozásához, az apró vad neve- 
veléséhez és hálóval való befogásához, duva- 
dak pusztításához, az erdészeti teendők minden 
ágazatában jártas ; most is nagyobb uradalomnál 
van alkalmazva, állását pedig csak a nehéz meg
élhetési viszonyok miatt kénytelen elhagyni.

Cime megtudható az Erdészeti Újság szer
kesztőségénél. 7—10.

Lovassági karabély
Werndl-féle rendszerű, uj pisztoly agygyal, jól hord, 
jutányos áron eladó. Érdeklődők forduljanak alulírotthoz.

G 1 a s  e r  E mi l
2—3 Szászsebes.

Nyomatott StegmaHn János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak : i
Egész é v r e .................................... 8 kor. [
Fél é v r e ......................................... 4 „
Negyed é v r e ...............................2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK : 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* cimére Szászsebesen küldendők.

|  M egjelenik minden csütörtökön. 1
F e le lő s  s z e rk e s z tő  é s  tu la jd o n o s  la p k ia d ó : tó

I  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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Május. 17. 20. szám.

Az internátus kérdéséhez.
elmúlt hónapban lapunk több szárná 

bán folytatólag foglalkoztunk azzal a 
szomorú helyzettel, a melyben az erdé

szeti és vadászati személyzet általában, de kivált 
annak alantasabb fokon álló része gyermekek 
iskoláztatása tekintetében leledzik s rámutattunk 
arra, hogy mennyire fontos és célszerű lenne 
egy vagy több olyan internátusnak a felállí
tása, a melyben az arra ráutalt szegény sorsú 
erdészeti és vadászati gyermekek az iskolai szor
galmi idő tartamára vagy teljesen ingyenes, 
vagy pedig csekélyebb fizetéses ellátással feve- 
hetők és elhelyezhetők lennének.

Cikksorozatunk befejezésében nagy voná
sokban rámutattunk azokra a módozatokra is, a 
melyek alkalmazása mellett a kérdés megoldását 
lehetségesnek tartjuk, a részletes tervek kidol
gozását egy nagyobb szabású munkánknak tart
ván fenn, a mely munkára egyúttal előfizetési 
felhívást is kibocsátottunk, jelezve egyúttal azt 
is, hogy a befolyó előfizetési dijak 25 százaléka 
lenne hivatva a nemes célra szolgáló alapot 
megteremteni, mely alapon azután tovább lehetne 
építeni s rövid idő alatt létesíteni a nagyszabású 
alkotást. Nyilvánvaló, hogy az internátus dolgá
ban megírni szándékolt tanulmány kiadásánál

nem önző cél, nem nyerészkedési vágy vezeti 
lapunk szerkesztőjét, mert hiszen az intérnátus 
alaptőkéjének megvetésére szánt huszonöt szá
zalék után fenmaradó előfizetési dij alig elégsé
ges a nyomdai és egyéb költségek fedezésére s 
igy csak az ügy, a nemes cél iránt való lelke
sedés az a mozgató erő, mely ilyen nagy és 
terhes munka elvállalására ösztönöz s melynek 
sikere kétségtelen lenne, ha azok szivében, kiket 
a dolog legközelebbről érdekel, hasonló lelkese
dés honolna.

Sajnos, a tapasztalatok azt látszanak bizo
nyítani, hogy az erdészeti és vadászati személy
zet mindennel inkább szeret és akar törőndni, 
mint a saját érdekeivel. Legjobban bizonyítja 
ezt az a körülmény, hogy bár több hét múlt el 
azóta, hogy az ügygyei foglalkoztunk s a meg
írandó tanulmányra vonatkozó felhívásokat ^bo
csátottuk, eddig még egyetlen egy jelentkező 
sem akadt, kinek figyelmét ez a rendkívüli fon
tos dolog megragadta volna s ki késznek 
nyilatkoznék azt támogatni. Úgy látszik, hogy 
nemesebb eszmék nem találnak nálunk visz- 
hangra s távol áll tőlünk ilyenekre bármi cse
kély áldozatot hozni. Mit törődnénk mi még a 
gyermekeink nevelésével is? A mi becsvágyun
kat teljesen kielégítené az egyenruha ezüst zsi- 
nórzata.és az »ur« titulus, a többi mind csaic 
mellékes dolog, felesleges cafrang, a mely nél
kül éppen úgy ellehetünk, mint ahogy voltak 
apáink és nagyapáink.

Az ember szive elszorul, mikor az ilyen hi
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deg közönyösséget látja s a mellett tapasztalnia 
kell, hogy az a közönyösség leginkább csak az 
erdészeti és vadászati személyzet tulajdonsága.

Indokolt és méltó a mi felháborodásunk 
akkor, midőn látjuk, hogy szinte szegény sors
ban levő más ágazatbeliek mennyire igyekeznek 
gyermekeiknek nevelését biztosítani. Vannak már 
internátusai a vasutasoknak, a tanítóknak, most 
legújabban pedig a gazdatisztek iparkodnak a 
gyermekeik részére ilyet létesíteni.

Az utóbbira vonatkozólag a Budapesti Hír
lap folyó hó 6-iki számában a következőket ta
láljuk :

„Internátus gazdatisztek árvái és gyerme
kei részére. A Magyar Gazdatisztek és Erdőtisz
tek Országos Egyesülete múlt évi jubiláris eszten
dejének emlékére 20.000 korona alapítványt tett 
és országos gyűjtést indított, hogy a mostoha vi
szonyok közt élő' gazdatisztek gyermekei és ár
vái részére Budapesten internátust létesítsen. A 
magyar föld gondozói az egyesület felhívására se
rényen adják össze a maguk filléreit, de lelkese
déssel karolták fel a tervet a magyar föld urai is. 
Nap-nap után érkeznek adományok a Gazdatisztek 
Egyesületéhez, úgy, hogy eló'reláthatólag az inter
nátus létesítéséhez szükséges tó'ke még az év fo
lyamán együtt lesz. A Gazdatisztek és Erdó'tisztek 
Egyesülete Budapesten, Ülló'i-ut 25. szám alatt van. 
A nemes célra szánt adományokat itt fogadják el.“

hne a szinte nem valami fényes sorban élő 
gazdászok sietnek az ő filléreikkel lehetővé tenni 
az internátus felállítását, pedig azoknál is a garas 
két krajcár.

Igaz, hogy ezeknél a kezdeményező a — 
«Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek Országos 
Egyesülete» volt, mely egy maga 20.000 ezer

korona alapítványt tett erre a nemes célra, de 
hát ezt honnan tehette? Bizonyosan csak azok
ból a fillérekből, melyeket a tagjai pénztárába 
befizettek.

Nekünk is van ugyan egy Országos Erdé
szeti Egyesületünk, mely sok száz ezer korona 
vagyon felett rendelkezik s melynek tőkéjén ha
sonló vagy még nagyobb alapítvány tétele alig 
ütne nagyobb rést, van a kincstári erdőtisz
tek gyermekeinek nevelését segélyező alapunk, 
mely szinte tekintélyes alaptőkével rendelkezik s 
ez is hozzájárulhatna az internátus megalapításá
hoz, de ezek ebben a tekintetben úgy látszik 
nem szándékoznak megtenni a kezdeményező 
lépéseket,

Látva már most azt, hogy ha magunk, 
mi kicsinyek nem látunk a dologhoz, abból 
vagy soha sem lesz semmi, vagy pedig belát
hatatlan időkre elodázódik, ragadjuk mi magunk
hoz a kezdeményezés nehéz munkáját s ne ri
adjunk vissza semmi féle akadályoktól.

Ha egyelőre csak pár ezer, vagy csak pár 
száz koronát tudunk is első munkálkodásunk 
eredményekép felmutatni, már módunkbao lesz 
az ügyet aktuálissá tenni s szinte kényszerhely
zetbe juttatni az erdőbirtokosokat, vállalkozókat, 
a nagy közönséget, hogy nemes célú törekvése
inkben segítségünkre siessenek.

Ne riasszon vissza az, hogy csak alacsony, 
szegényes helyzetben vagyunk; hiszen az Üd
vözítő sem palotában, hanem jászolban született

Utolsó találkozás.
— Irta: N ézsai R. P ál.

/ | ‘ felkelő nap aranysugáros fénycsóvákat szórt 
®-»a magyar táborra.
A vörös selyem fejedelmi sátor előtt fehér far

kasbőr kacagányos, lovas zenekar fújta a reggeli kö
szöntőt.

Bánffy Farkas, a »kuruckirály« testőrhadnagya, 
kilépett ura sátorából. Azután lóra pattant s kiadta a 
fejedelem parancsát: »Előre«,

A bércek csakhamar ezerszeresen visszhangzot
tak a kürtösök, síposok harci jeleitől.

A barnaképü tatárlovasság, követve a moldvai 
bocskoros gyalogosoktól, megindult a keskeny hegyi

utón, a mely kanyarogva kígyózott le — Magyaror
szágba.

Majd jött Thököly Imre derékhada élén. Fényes, 
labancverő seregéből csak a lovas zenészei s vagy 
négy-ötszáz jó vitéze maradt meg.

Az ifjú fejedelem hajfürtjei közé korai ezüstszá
lakat szőtt a hazafiui gond. Vállait megrokkantotta 
a szabadság védelmében eltöltött esztendők örökös 
táborozása.

Tűnődve lovagolt a vízmosásos utakon. Egyik 
oldalról a murza, a tatár hadak vezére, másik oldalán 
Kucsuk basa, a török sereg vezére, lovagoltak.

Nyomukban a kiséret. Vegyesen magyar és török 
daliák.

A bérctetőn, hogy Erdély immár látható lett, 
megállt Thököly.

Szemében kétség és remény kifejezésével tekin
tett végig seregén. A melynek ma győzni vagy halni 
kell.

A győzelem: Erdély leigázását, a vesztett csata 
az ő szabadságának végét jelenti.
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s alkotása mégis uralja az egész világot s gló
riát vont az O feje körül.

Ne hagyjuk kiragadni a kezünkből a kez
deményezés dicsőségét, hanem legyen az a mi
enk, a szegényeké, a kik a szegényeken aka
runk s ha akarunk, tudunk is segíteni!

A vadászati szempontból kártékony 
madarak.

— irta: Dorning Henrik. —

A haszon és kár forgalma.

'RpjifSissé akadémikus ize van, hogy meghatározással 
kezdem ; azonban megnyugtatásul kijelentem, 
nem holmi pontosan körülárkolt definíciót 

akarok nyújtani, csupán kis útbaigazítót, mi mindennel 
kell számolnunk eló'bb, mintsem valamely éló'lényre 
kimondanék a halálos Ítéletet.

Vannak tudósok, a kik tagadják, hogy a hasznos 
és káros állatokra való különböztetés egyáltalán meg- 
állaná a helyét. Az állat hasznát még csak elismerik 
annyiban, hogy egyik a bőrével, a másik a húsával 
szolgál; elismerik a kárt is annyiban, hogy a róka
fogta tyúkot nem a gazdája költheti el. Tagadják 
azonban a közvetett hasznot s ezzel kapcsolatban a 
közvetett kárt. Szerintök a természet rendjében csak 
szükséges állatok vannak.

Ebben a sok okoskodásban van sok igazság, de 
éppen annyi hamis közvekeztetés is. Ha el tudnók 
képzelni a föld állati és növényi természetét az ember 
befolyása nélkül, ha nem élne ember ezen a mi öreg 
plánétánkon: akkor igaz volna a mondás: »Nincs

hasznos és nincs káros állat, csak éppen szükséges 
állatok vannak.« Persze a további kérdés még az le
hetne, miért szükséges hát egyik, avagy a másik ? 
Erre a válasz már igen nehéz volna, végeredményé
ben pedig a világteremtés örök rejtélyébe fulladna 
belé. Némi indokolást azért adhatnók a dolognak. 
Miként az egész világ egyetemes életében, úgy a földi 
tenyészetben is minden kölcsönös függésben áll. Egy- 
egy földterület sajátos területi és [felületi tagozódásá
val, flórájával, faunájával, egyetemben zárt életközös
séget alkot, ennek keretén belül egyensúlyban van 
minden és ha a mérleg jobbra megbillennék, nyomban 
megrakodik a baltányér s újból helyre állítja a rendet. 
Vagyis: ha valamelyik állat-, vagy növényfaj bármely 
okból nagy szaporodásnak indulna, szaporodnak el
lenségei is, visszaszorítván csakhamar eredeti korlátái 
közé. Csakis kivülró'l ható tényezó'k bírják az életkö
zösség jellegét megváltoztatni, tényezó'k, a melyek 
sorában valamikor régen a vulkánok kitörése, földre
pedések, vetemedések és elcsuszamlások, jégárak, (szél
vészek stb. játszották a fó'szerepet, a legújabb idők
ben pedig az ember és a szakadatlan munkálkodása. 
Nos tehát, a mig az élet közösség zavartalan, mig 
annak tagjai kölcsönösen fékezik egymás szaporaságát: 
addig nem lehet haszonról, nem lehet kárról beszél
nünk; a természet rendje az. Különben is, melyik ál
latfaj, melyik növény szempontjából birálnók el a 
hasznost és károst? Ehhez a döntéshez alanyt kell 
keresnünk, ez alany érdekeit megvizsgálnunk, mert a 
haszon és kár elvont, relatív fogalmak. Nem szabad 
aztán elfelednünk, hogy az ember kinó'tt a vázoltam 
életközösségbó'l, a természet felett bizonyos fokú ura
ságra tett szert, tehát működése oly tényezó', mely za
varólag nyúlhat bele a természet megállapodott viszo
nyaiba. Áll tehát, hogy a természet szűzi ölén nincs 
káros állat s növény, nincs hasznos sem, de ha eló' áll 
az ember, ha saját énje szolgálatába akarja hajtani:

Szomorú kilátás akár a hazafinak, akár a ve
zérnek.

Sóhajtva indult meg s hallgatagon léptetett kísé
rői kö/ött, mígnem a völgybe értek. Itt a tatár murza 
előre vágtatott, hogy csapatját maga vezesse.

Mert megmondta Kucsuk basa a murzának:
— Vigyázz lovasaidra, mert ha szokásuk szerint 

csak a rablás, gyújtogatás leszen vitézségük tüköré, 
bizony mondom neked: meglövetem őket álgyuimmal.

Hogy a murza elszáguldott, Bánffy Ferkas lépte
tett ura mellé.

Kucsuk basa ránézett Thökölyre. Azután fejét 
csóválva jegyezte meg:

— Uram, ha nem ismerném vitézséged, bizony
hinném: félsz. *

— És jól is tennéd — sóhajtotta Thököly.
Kucsuk bámulvá nézett rá.
— Úgy van — folytatta Thököly — félek a győ

zelemtől, a mely Erdélyországra gyászos, félek a vesz
teségtől, a mely rám nézve az.

— Ne tarts semmi rossztól, nagyságos uram. 
Hiszen a tatárok ismernek engem — és Kucsuk kard
jára ütött — rablásvágyunkat az én szemem előtt fé
kezik. Különben . . .

Zernyest felől puskaropogás, harci riadók zaját 
hozta a szél, félbeszakítva a basa mondókáját.

Thököly megfuvatta a riadót. A magyar és tö
rök csapatok sietve törtettek elő a hegyi útról, ki a 
völgybe.

A csapatvezérek elfoglalták helyüket. Majd a bi- 
valoktól vontatott ágyúsok is felálltak s a sereg meg
indult Zernyest felé.

Feleutban toppant eléjük a határhad.
Miután felverték az ellenséget s az nagyobb erő

vel csapott rájuk, hátat fordítottak.
Valósággal a hátukon hozták az ellenséget.
Thököly utat hagyott a társaság keresztülvágta- 

tására. Azután az üldöző császári lovasságot kapta 
derékba.

Majd egész seregével előrenyomulva, fölállott a 
császári és erdélyi egyesült seregekkel szemben.
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az egyik állatban, növényben jóbarátra, a másikban el
lenségre talál.

Az ember saját szüségletére növényt termeszt, 
állatott tenyészt, vadászik, halászik. A melyik állat el
eszi a termését, elrabolja barmait, irtja vadjait, és fog- 
dossa halait, azt ellenségnek tartja, igyekszik tó'le óvni 
a jószágát, ha teheti, elpusztítja. Hasznosnak eleinte 
csak a közvetlenül szolgáló állatokat tartja, csak ké- 
só'bb veszi észre az ellenségei fékentartásán munkál
kodókat és sorozza barátai közé. Ennek révén jut el 
sokára a közvetett kár fogalmához is.

Baj, hogy mathematikai pontok csak képzele
tünkben vannak. A hasznos és káros állatokkal sem 
vagyunk különben. Sőt tovább megyek: igen gyakran 
kárnak tartunk olyasmit is, ami voltaképen hasznunkra 
válik. Ha valaki lekésik a vonatról, bezzeg mérges; 
bizonyos, hogy pofon ütné azt, aki ilyenkor gratulálna 
a szerencséjéhez. A vonat azonban kisiklik, sok a 
halott, a sebesült; most ugyancsak örül a lekésett 
utas a véletlennek. Azért igen-igen meg kell fontol
nunk, mielőtt egy-két megszárnyalt fogolyért halálra 
ítélünk egész madárnemzedékeket, a helyett, hogy 
köszönettel volnánk érte, hogy megszabadítja terüle
tünket a tenyésztést csak rontó, beteges példányoktól.

Ezen a réven egészen a dolog érdemére térhe
tünk. Minden élet küzdelemben határozódik, s a ter
mészet világát a létküzdelem óvja a tespedéstől. Ha 
az ember a természetes életközösség-nyujtotta minden 
feltétel fölött szabadon rendelkeznék, ha jómódon az 
az élet titkát tudná, akkor nem szorulna a természet- 
nyujtotta egyensulyozóra és minden fölösleges élőlényt 
kipusztithatna a földről. De mig erre nem képes, addig 
az okosság parancsa, hogy iparkodjék a természet 
nivelláló működését javára fordítani. Korlátoznia kell 
hasznos állatai, növényei ellenségeit, óvni működése 
támogatóit, de sohasem szabad elfelejtenie, hogy mig 
a természet rendjét ez emberi ész meg nem, szabhatja

addig mindennek, mi a természetben él, az ellenséggel 
is kell bírnia. Nem jogosulatlan az az állítás, hogy a 
német vadászok divatbahozta Raubzeugvertilung-nak 
a vadállomány itta meg a levét. Hajdanában sokkal 
kapitálisabb szarvasbikákat terítettek le, mint manap
ság, pedig akkor a medvéből, farkasból és hiuzból is 
több volt. No, de ezekért a fenevadakért azért nem 
sírunk, mert az első kettő néha még az embernek is 
neki esett; egészen kipusztitani azonban mégis kár 
volna őket. Persze, ahol vadaskert áll fenn, ahol tehát 
a vadászat tárgyát képező állatokat külön neveljük, 
óvjuk, etetjük, egyszóval, ahol minden életviszonyukba 
belényulunk, ott helyes, ha a rablókat, például a 
ragadozó madarakat meg nem türjiik. Szabad vadász- 
területen azonban, hol a vadóvás a lelövésnél való 
kíméletben, némi kis téli etetésben, s esetleg a fész
kelő helyek nyugalmának megóvásában áll: ott nem 
szabad egy-egy nyulacska vagy fogoly elcsipésének 
nagy fontosságot tulajdonítanunk, mert bizonyos, hogy 
az esetek legtöbbjében a gyönge, beteges állatok esnek 
áldozatul, minek a tenyészet csak hasznát látja.

Levonhatjuk most már a következményeket. Van 
káros madár, van hasznos madár, de bizonyos, hogy 
amig teljesen függetlenné nem válhatunk a természet
től, bizonyos fokig szükséges mindegyik. Szó sem 
lehet tehát a madarak pusztításáról s igaz vadásznak 
meg is kell tagadnia minden közösséget a „Vertilgung*, 
nagyhangú hirdetésével. A nagy természetben sok 
minden megfér, mily szegény volna a tájék, ha egyet
len kánya sem enyelegne a levegőben, ha egy sólyom 
sem hasítaná azt!

A ragadozómadarak vadászata is nagy gyönyö
rűség, megér annyit, mint a szegény foglyok halomra 
puffogtatása. Már csak a sport kedvéért is irgalom a 
a fejüknek. A lelőtt példányoknak pedig mindjárt 
meg kell nézni a gyomrát, s ha idők múltán az év 
különböző szakában egy-egy fajból 10—12 példány-

Az ütközet ádáz dühvei indult meg.
Erdély birtokáért folyt az. Hogy ki legyen az ur 

benn? Thököly-e, a »KuruckiráIy« — háta mögött a 
való hatalommal, a törökkel? Avagy az ifjú Apafi — 
valóságban pedig Bécs?

Bánffy Farkas jól előre kiszemelte a maga em
berét.

Egyenesen felé tartott hóka lovával.
Az is csakhamar észrevette Bánffyt s szintén 

előre rugtatott.
— Számolni jöttem, Béldi Ákos uram — top

pan meg lovával, széles szablyájával megkezdve a tá
madást.

— Szép csürhét hozott kegyelmed magával — 
gúnyolódott Béldi, hárítva, majd támadva.

— Miféle csürhét? — méltatlankodott Bánffy.
— Avagy ez a tatár csorda talán bizony a ke

gyelmetek urának, Thököly Imrének lévén testőrsége? 
Pardont kérek, nem tudtam — csufolódott tovább 
Béldi.

— De majd jó testőrség telik Erdélyország urai
ból. Mert az én uram a kegyelmeteknek ura is, Béldi 
uram.

— Ura ám a kutyának — ordította fel Béldi s 
szilaj haraggal mérte csapásait Bánffyra.

— Lám csak, hogy tüzeskedik kegyelmed, akár 
Hunyad alatt. Egykor. Régen. Hiszen talán emlékszik 
is még kegyelmed rá. Amikor Kornis Zsófika mián 
eresztettem kegyelmedbe egy ujjnyi vasat.

Béldit elöntötte a harag. Irtózatos csapásokat 
mért ellenfelére.

Mégis megmutattam kegyelmednek, hogy fele
ségem lett! — csikorgatta a fogait.

— Biz igazat szólt kegyelmed, vitéz Béldi uram 
— gúnyolódott most már Bánffy, megnyomva a vitéz 
szót. — De hát nem nagy virtus asszony ellen hado- 
názni.

— De megtanítom ám kegyelmedet is móresre:
— Elhinném, el biz én, Béldi uram. Gsak egy 

a hiba. — Hogy én a kegyelmetek árulásából immár
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nak az étrendjébe pillantottunk, akkor magunk is el- 
fogulttabbul fogunk Ítéletet mondani, s nem lövünk 
minden szárnyas ellen, a melyiknek horgas a csőre, 
éles a karma. (V. és A.)

A foglyok helyhez kötése.
Hogy a foglyok bizonyos területeken állandóan 

maradjanak, kiváló vadászok a következőket javasol
ják: Minden mezőgazdasági munkás a, ki szántófölde
ken fogolyfészkeket talál, az jutalom fejében minden 
tojásért kapjon 30 fillért. Azonban, ha a kaszálás al
kalmából a fészek megsérülne, a tojások azonban ép
ségben megmaradnának, akkor ha azokat a tulajdo
nosnak átszolgáltatfa, 20 fillért kapjon. Ezen tojások 
közönséges kotlók alá helyeztetnek és a kikelt kis 
foglyok 2—3 napos korukban ugyanazon mezőre, hol 
találtattak a tojások, kiteendők. Ilyeténkép mód nyuj- 
tatik, hogy a fogoly állandóan a területen megmarad
jon. (így írja ezt az Allgemeine Sportzeitung.)

A berlini vas. Csakis rókának való. Kevesebb 
vasrész alkotja, mint a német hattyunyakat. Ha kita
pasztaltuk, merre állítsuk fel a vasat, már első éjjel 
sikerül a fogás. Igen fontos a jó csalétek. A vasat 
könnyen lehet kezelni és tisztán tartani. A vas elte- 
vése előtt zsírral bekenendő. Weber Haynauból ké
szít ily vasat, mely biztosan fog és könnyen kezelhető.

Ugyancsak Weber készít vadászszéket is, mely 
fákra is alkalmazható, ez tartóssága, könnyűsége és 
olcsósága által, az összes hasonló gyártmányokat fe
lülmúlja.

Weber rókafogója: «Vadászok öröme» súlya
huszadfél kiló, ára 30 márka =  36 kor. A találmány

alapgondolata az, hogy a róka egyes köveken hagyja 
hulladékát. Egy ilyen műkövet készítenek, mely el
takarja a fából készült szekrénybe rejtett rugókat és 
iveket. A csapda összezáródása egy fonál meghúzása 
által történik. Mindezek és ehhez hasonló áruczikkek 
megrendelhetők R. Weber cs. cs kir. udvari szállító 
legrégibb és elterjedtebb vadfogógyárában, Haynau, 
Porosz-Szilézia.

Házi szemét- és ham utrágya.

A kisgazdának rendszerint még a kisbirtokákoz 
képest is redszerint kevés a trágyatermelő jószága. 
Különösen kevés a szőlősgazdáknak, holott a szőlő
föld, miként ma már általánosan ismeretes csak bősé
ges trágyázással ad kielégítő terméseket és igy a 
szántóföldtől vonja el a trágyát. Szüksége van tehát 
rá, hogy minden arra felhasználható anyagból, hulla
dékból trágyát készítsen és azzal javítsa a földjeit. 
Ilyen házi hulladék a többek között a szemét és a 
hamu.

A hamu magába véve igen értékes trágya, mert 
sok káliumot és foszfort tartalmaz, amelyek a nitro
génen kívül a növényzet legértékesebb tápanyagai. 
Különösen a székfoltok javítására rendkívül alkalma
tos. A háziasszonyok azonban a fahamut közönsége
sen lugkészitésre szokták kihasználni és mivel a lúg
ban épp a káliumtartalmat vonjuk el a talajtól, az ilyen 
kilúgozott hamu trágyaértéke jóval csekélyebb, Ami 
ellen persze nincs mit tenni, mert hiszen a háziasz- 
szonynak a lúgra is szüksége van, ámbátor nem tud
juk, nem-e többet érne a kilúgozott káli a trágyában, 
mint az a néhány krajcár áru szóda, a mit vele

esztendők óta a hitetlenek közt élek. A hogy azt ke
gyelmed is jól tudja. Így hát már csak még sem hi
szem, a mig meg nem mutatja a tanulmányát!

Béldi csak vérbe borult szemeivel vadul nézett 
Bánffyra. Szavát elfojtotta az indulat.

—■ Meg aztán, tudja kegyelmed — folytatta 
Bánffy, a hogy egy kis időt csíphetett a diskurzusra 
a hadakozás közben — nem irigylem én a kegyelmed 
sorsát. Síró asszonytól, sánta paripától mentsen meg 
az Isten.

— Mégis enyém az asszony — dühöngött Béldi.
Az ám — hagyta helyben Bánffy. — A teste a 

kegyelmedé. De a lelkét, azt nem erőszakolhatta ke
gyelmed birtokába! Az az enyém! Hallja kegyelmed? 
Béldi uram! [Az ikisért uttalan bujdosásomban, az 
kisér síromba is.

Tudta ezt Béldi is nagyon jól. És szörnyű elke
seredésében megfeledkezett a védelemről. S miközben 
Bánffyt, a kit indulata szintén elragadott, megsebe
sítette, födetlenül hagyta magát. És Bánffy, utolsó 
erejét összeszedve hatalmas csapást mért rá.

A két ellenfél egyszerre fordult le nyeregből. 
A lovak patáitól feltört réten — alig két lépésre egy
mástól — két dalia nézte megtörő szemmel a nap 
futását az égen.

Köröskörül lassan elült a harci zaj.
Thököly kürtösei győzelmi harsonát fújtak.
Teleky Mihály holtan maradt a csatatéren. Hei- 

szter császári generális pedig foglyul esett.
— Győztünk 1 — Sóhajtotta Bánffy, fejét fel

emelve.
— Sirhat rajta kegyelmed — rebegte Béldi.
— Halja kegyelmed, Béldi uram? Nekem nem 

jön fel többet a nap.
— Nekem s e ! feleli Béldi.
— Mondanék kegyelmednek valamit.
— Magam is abban a szándékban vagyok.
— Lássa kegyelmed, nem helyes, hogy mink a 

halál küszöbén állva, mint ellenségek váljunk el.
— Magam is úgy vélem.
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megspórulunk. No de hát igy sem vesz kárba. A kilú
gozott hamu aztán a többi szeméttel együtt a szemét 
dombra kerül, ha ugyan a gazdaasszony nem látja 
azt jobbnak a pitvar ajtótól néhány lépésnyire az ud
varra kiönteni. Amikor aztán persze szemétdomb az 
egész udvar, a házigazda nagyobb tisztességére.

No de ne keressük mindig a nagyobbik hibát; 
annál kevésbé, hogy a magyar menyecske nemcsak 
magára, de háza tájára is takaros szokott lenni. A 
szemét tehát a szemétdombra kerül, mely ha jószág 
is van a háznál, egyúttal trárágyadomb is. A szemét 
azonban nem való az istálló trágya közé. Nem pedig 
egyrészről azért, mert a szemétben rendszerint sok a 
mindenféle gazmag, amit a trágyával kihordva, a szán
tóföldet elgazositjuk ; másrészből pedig azért nem való 
oda, mert a szemét között sok a toll, rongy és más 
olyan dolog, amely az istálótrágya között nem ér 
rá elkorhadni és igy nem is alakul át trágyává. Leg
jobb tehát az istállótrágyát a szeméttől tisztán tartani, 
a szemetet pedig az udvar félreeső helyén kisebb gö
dörben, honnét a szél szét nem hordhatja, külön 
összegyűjteni. Ezt a szemetet időnkint jó lesz trágya
lével meglocsolni és ha a gödör megtelt, sekélyen el
földelve, legalább egy éven át komposzttá érlelni. Ki
hordani csak akkor tanácsos, ha teljesen egyenletes 
földszerű anyaggá alakult által és ennek gyorsítása 
céljából jó lesz azt félévenkint egyszer lapáttal átfor
gatni és akkor a nagyobb kő, vas, cserépdarabokat 
stb. abból kidobni. Az ilyen jól beérett komposzttrá- 
gya gazmentes, mert az abba belekerült gazmag ab
ban időközben kikelt vagy megrodhadt és úgy kerti- 
mint réttrágyának igen jó sikerrel használható. Valami 
sok és kiadó trágyát a szemétből ugyan nem csinál
hatunk ily módon, de ez is jobb a semminél és azon
kívül az udvar tisztántartását is megkönnyíti.

Jobban kihasználható a szemét a fekáltrágyaké- 
szitésnél, ahol az egészben vagy részben, a drága 
tőzegport pótolhatja. Az ürülék felfogó edénybe 
ugyanis, valamint az érlelő verembe is, tőzegpor

— Nyújtsa kegyelmed a kezét. Az enyém eltört, 
nem tudom csak a balt.

És hanyattfekve csúszott közelébb egymáshoz 
a két dalia, hogy utolsó kézszoritást váltsanak.

— Szegény, boldogtalan hazám! sóhajtott fel
Béldi.

— Légy boldog, édes hazám! rebegte Bánffy is 
. . .  És a lemenő nap utolsó sugara a két halott

arcán elomló' nyugalomról tanúskodott, a kik életük 
java részén harcban, haragban állottak egymással. És 
az utolsó órákban, megtisztult érzelmekkel, csupán a 
haza sorsa töltötte el keblüket.

. . , Mert ilyenek voltunk — régen . . .
(Bp. H.)

helyett szemetet szórunk, persze jóval többet mint a 
tőzegporból. Valamennyire ez is meggátolja az ár
nyékszék elbüzölgését, az ürüléket pedig felszikkasztja. 
E célból igen ajánlatos, hogy a szemét száraz helyen, 
egy fedett deszkatartányban gyüjtessék össze és abból 
egy kimustrált gabonarosía lemezzel a nagyobb tégla, 
cserépdarab és egyéb hulladék eltávolitassék. Lég-, 
célszerűbb tehát evégből egy akkora szemétládát ké
szíteni, hogy annak tetejét egy ilyen ritka rostalemez 
teljesen födje és arra öntve a szemetet, ide-oda ri- 
szálással annak apraját a ládába hullatni, a nagyját 
pedig külön gödörbe hordani.

A hol a szemetet és a pöcegödrök tartalmát a 
gyepmesteri telepre hordják, a kettő keverve, fedett 
gödrökben érlelendő komposzttá.

A szemét és az ürülék komposzttá feldolgozásával 
elég sok és elég jó trágyát termelhetünk és azonkí
vül a köztisztaságot is előmozdítjuk. Kívánatos tehát 
hogy az arra hivatottak a föld népe között is ismer
tessék meg és népszerűsítsék a hazai hulladékok trá
gyává feldolgozásának módozatait és hasznosságának 
tudatát.

Madárvédelem és kalapdivat. Nemrégen be
járta az egész világsajtót az a mozgalom, a mely 
föladatul tűzte ki, hogy az esztelen divatnak ne essék 
évente ezer meg ezer szép tollú és aranyos fényű 
madár áldozatul. Angliában maga a királyné áll e 
mozgalom élén és mint hiteles tanuk állítják, fényes 
eredményt ért már eddig is el. Párisban ugyanerre 
a célra megalakult a madárvédő liga, a mely bátran 
küzd e ferdeség ellen. Sőt e napokban egy jótékony- 
celu előadást tartottak szabad ég alatt, a melyen szi
gorúan meg volt hagyva, hogy csak virágot, vagy 
structollat szabad a kalapon alkalmazni. így is lehet 
elég szinpompát és Ízlést kifejteni, és nem szabad 
gyilkos módon annyi ártatlan áldozatot szedni évente. 
Természetesen itt csak a legfelsőbb körök járnak elől 
a példával, mert a középosztály vakon követi a többie
ket, és teszi ezt jóban, rosszban egyaránt. Bizonyos 
hogy attól a mozgalomtól, a melyet a mi asszonyaink 

' a tulipán jegyében indítottak, nem lesznek nagyon el
ragadtatva a külföldön, de mennyivel nagyobb fontos
ságú az ilyen dolog, mint a mikor mégis csak néhány 
ezer madárról van szó. Itt milliók forognak a kockán 
és a nemzeti öntudat ébresztése, az egyesülés komoly 
és történelmi jelentőségű célja.

Ehető föld. Jápánban már régóta ismeretes egy 
agyagfajta. Ez a különös eledel vörös szinü, igen lágy, 
zsíros fogatú és rágás közben a homoknak semmi 
közte. Azok szerint, akik már Ízlelték, olyon érzést 
kelt az emberben, mintha nagyon zsíros ételt érmék. 
Azok, akik veié élnek, vékony darabokat vágnak be-
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lőle, nyílt tűznél megsütik és úgy eszik. Egy angol 
utazó újabban Uj-Zélandból hozott ilyen ehető' agya
got, melyet ott ember és állat egyaránt kedves eledel
nek tart. Egy vegyész megvizsgálta a szokatlan ele
delt s kimutatta, hogy abban vajmi kevés tápláló anyag 
van. Mindössze ugyanis egy és háromnegyed száza
lék szerves anyag van benne s 8 és egynegyed szá
zalék chlorkáli, vagyis konyhasó és ezzel hasonlatos 
összetételű anyag. Hogy mi van az anyagban enni
való és szeretni való, azt nem lehet tudni, de a jápá- 
nok nagyon szeritik.

Veszedelmes italok. A kávét, amelynek már 
annyi bűnét ismerjük, most Lewin és Guillery berlini 
orvosok újabb súlyos váddal illetik. Azzal, hogy egy 
csomó szembajnak ő az előidézője. A legtöbb látási 
zavar a kávé mértéktelen élvezetére vezetendő vissza. 
Legalább a két orvos szerint. Sir Lauóer Brunten, a 
híres angol orvos, viszont ugyanilyen súlyos váddal 
illeti az angolok legkedvesebb italát, a téát. Szerinte 
a tea étvágytalanságot és emésztési zavarokat okoz, 
ráadásul pedig idegességet szül. Az egyetlen derék, 
becsületes, mindenképpen hasznos ital a bor. Tessék 
bort inni, borban az erő és az igazság!

Nyilvános nyugtázás.
A járásiak sérelmeit feltüntető Emlékirat átnyuj- 

tásához felránduló kiküldöttünk utazási költségeinek 
fedezéséhez hozzájárultak: Holzbauer Mihály, Nardai 
József, Fischl Péter, Gaál György, Lenkay József, 
Biczó Lajos, Szabó Gyrögy, Tóth János, Fartek Ferenc. 
Láng Pál, Schmoly János, Avár István, Grastyán Gá
bor fejenként 2 koronával, mely összegből a felmerült 
postaköltségekre levonatott 70 fillér, a fennmaradt 
27 K 30 fillért pedig átadtam kiküldöttünk: Holzbauer 
Mihály kartársnak és elnökünknek.

Midőn a hozzájárulóknak ez utón is hálás kö- 
szönetemet nyilvánítanám a közügy érdekében tanú
sított áldozatkészségükért, egyúttal sajnálattal kell meg 
emlékeznem arról is, hogy vannak vasmegyei tisztelt 
kartársaink közt olyanok is, kik eddig ugyan mozgal
munkat mindenben támogatták, de midőn a kiküldött 
költségeihez kellett hozzájárulni, nem jelentkeztek.

Csém, 1906 május 9.
Nardai József,

jár. erdőőr, v. jegyző.

Halálozás. Egy visszaérkezett lappéldány cim- 
szalagjára a postahivatal által tett megjegyzésből meg
döbbenéssel értesülünk, hogy Dubszky Gusztáv kar
társunk, szamosujvári kerületi főerdőőr, lapunknak és 
a járási kartársak mozgalmának buzgó hive meghalf. 
Legyen köztünk emléke örök!

A trónörökös vadászata. Zimonyból jelenti 
tudósítónk: Ferenc Ferdinánd királyi herceg Hardegg 
gróf kapitány kíséretében Bécsbe utazott. A királyi 
herceg három napig vadászott Kupinovo erdőségeiben 
és mocsaraiban. Elejtett tizenhat sast, köztük két ki
rálysast és nagy tengeri sast, továbbá százkilencvenöt 
vizimadarat. Ez utóbbiak közt van sok daru és gém. 
A királyi herceg már hajnali négy órakor kikocsizott 
a sasok fészkéhez, a melyeket fészkük elhagyásánál 
lőtt le. A királyi herceg vadászata alatt hajón lakott.

Vadászok figyelmébe. A kultúra folyton szü- 
kebb térre szorítja a vadállományt. Mindég több lesz 
a vadorzó, kevesebb a vad és drágább a vadászterület. 
A vadász tehát kisebb és drágább területre szorul. 
Hogy ezen kisebb terütetnek akkora hasznát vehesse, 
mint az eddigi nagyobb és olcsóbbnak, előtérbe jő, 
hogy a vadászat gyakorlatához is bizonyos szakisme
retet kell elsajátítani. Díszesen illusztrálva és gazdag 
tartalommal szolgálja a vadászati ügyet az Országos 
Vadász-Szövetség hivatalos lapjai a «Vadászat és Ál
latvilág*. Ezen kitűnő és olcsó szaklapot Parthay Géza 
szerkeszti. Megjelenik havonkint kétszer. Előfizetési 
ára férévre 4 K. Mutatványszámokat díjtalanul küld 
a lap kiadóhivatala Budapest, Rottenbiller-utca 30 sz.

Állami altisztek és szolgák mozgalma. Az
állami altisztek és szolgák országos bizottsága érté- 
kezletet tartott, amelyen elhatározták, hogy küldöttsé
get menesztenek Wekerle Sándor miniszterelnökhöz 
s megújítják előtte azt a kérelmet, amely a fizetések 
rendszeres[]megállapitásával kapcsolatosan az áilamszol- 
gálati pragmatika megalkotását sürgeti.

Letartóztatott hercegi pár. Wrede Adolf 
hercegnek Mecklenburgban levő basedovi kastélyában 
a minap egy elbocsátott szolga följelentésére a hercegi 
pár távollétében házkutatást tartottak, s a kastély ezüst- 
kamrájában nagymennyiségű, különböző elsőrangú 
szállókból származó ezüst-nemüt találtak. Az ügyész
ség Wrede herceg és felesége ellen, aki dúsgazdag 
argentiniai családból származik, elfogató parancsot 
adott ki. Mint Berlinből táviratozzák, Wrede herceget 
és feleségét Madrid közelében letartóztatták. Kétség
telen, hogy a hercegi pár kleptomániában szenved, 
mert épen nem voltak rászorulva arra, hogy aránylag 
nem nagy értékű s alig értékesíthető ezüstnemüt lopjanak.

Lélekkufárok a vidéken. Pécsről Írja tudósí
tónk: Hetek óta rejtelmes eltűnések foglalkoztatják a 
pécsi rendőrséget. Á jelentések rendesen 12—14 éves, 
kifejlődött leánykák eltűnéséről szólnak, kiknek a ren
dőrség — minden fáradozása mellett — sem tudott 
a nyomára jönni. Csütörtökön is hasonló feljelentés 
érkezett a rendőrséghez. Tóth Illés napszámos julis 
nevű tizennégyéves leánya az eltűnt, a ki szerdán 
délután eltávozott hazulról és máig sem került elő. 
Az apa azt a gyanúját is kifejezte, hogy leányát való
színűleg lélekkufárok hálózták be, kiknek sikerült is 
a romlás útjára vinni. A rendőrség ez irányban is ki
terjesztette a vizsgálatot s máris meglepő tényeket de
rített ki, melyek amellett szólnak, hogy az eddig el
tűnt serdült leányakot egy pécsi asszony, K. Mari 
csábítgatta magához. A vizsgálatot most ebben az 
irányban folytatják és valószínű, hogy a bűnösök hu
rokra kerülnek.

Szerződtetett esőcsináló. Newyorkból jelentik 
a következő érdekes történetet: A kanadai Yukan- 
terület hivatalosan egy esőcsinálót szerződtetett. A 
múlt évben ugyanis isszonyu aszály volt Yukan-terü-
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létén s a lakosság most szerződtette Hatfield esőcsi
nálót, aki mikor megjelent Yukon város tanácsa előtt, 
kijelentette, hogy jót áll s kezességet vállal azért, hogy 
a yukoniaknak az idén bőven kijut az esőből. Az 
ügy a központi kormány elé került s sir Wilfrid Laurier 
kijelentette, hogy nem avatkozik a dologba. Hatfield 
60.000 koronát kap. ha megfelel szerződtettésének.

Egy Millió korona. Mennyi egy millió? Óriási 
összeg, a melynek évi kamata gondtalan úri életet 
biztosit boldog tulajdonosának, egy millió egykoronás 
80 nagy zsákot töltene meg, melynek elszállításához
5 szekér szükséges. Ugyanezen összeg egymás mellé 
helyezve egy 25 kilométeres vonalat foglalna le, a 
melyet a gözvasut majdnem egy óra, a katona pedig
6 óra alatt tesz meg. Ily nagy összeget, egy miiló 
koronát szerezhet magának bárki, ha Havas Testvé
rek hírneves budapesti bankházából való osztálysors
jegyet vásárol. Ezen sorsjegyek városunkban kapha
tók Mientz Jó z s e f  papirkereskedőnél. Bővebbet a hir
detési rovat nyújt.

Agyonszurí erdőőr. Pavlenka István erdőőr 
Domoszló községben betért a csárdába, ahol csende
sen borozgatott. A szomszéd asztalnál ült Ferenc 
István rovott múltú napszámos és minden ok nélkül 
belekötött az erdőőrbe. Pavlenka egy ideig tűrte a 
bántalmazást, majd csendre intette a napszámost. Erre 
Ferenc felugrott, előrántotta késétés markolatig dölfte 
a szerencsétlen ember szivébe. Pavlenka azonnal meg
halt. A gyilkost letartóztatták.

Beomlott cirkusz. Brassóban az ottani Fekete
féle cirkusz minap este előadás' közben összeomlott. 
A ledőlt oszlopok egy tizenhárom éves fiút agyon
ütöttek, s négy embert súlyosan megsebesítettek. A 
közönség a sátor alól csak úgy tudott menekülni, 
hogy a ponyvát több helyen zsebkéssel fölhasitották; 
az igy támadt nyílásokon másztak ki az emberek a 
cirkusz-sátor romjai alól.

Ötvenhárom óráig a vasúti kocsi alatt.
Minap reggel, mint Párisból jelentik, a keleti expressz- 
vonattal odaérkezett egy román ember, a ki Konstan- 
tinápolytól Párisig a vasúti kocsi alatt elbújva tette 
meg a hosszú utat. Bonzilás Dimitrinek hívják. Kon- 
stánzában belopódzkodott egy gőzösre és ezen tette 
meg az utat Konstantinápolyig. Ott megvárta a keleti 
expressz indulását és az étkező-kocsi alá kúszott. 
Meglehetősen jól el is helyezkedett és igy tette meg 
az utat Párisig. A különös utas ötvenhárom órát 
töltött a kocsi alatt.

Szerkesztői üzenetek.
Kovács István urnák. Branyicska. B. A. kartársunk a 

szászvárosi m. kir. járási erdőgondnokság irodájában van alkal
mazva. Vadásznak. A közalapítványok alatt az állami jellegű 
intézmények alapítványai, mig a magán alapítványok alatt a 
magánosok hitbizományai értendők. Mikó László urnák. Er
dő-Horváti. Sorait éppen most, lapunk zártakor vettük. A szó 
szerinti közlést nem tartjuk célszerűnek, mezt ez talán még 
nagyobb széthúzást okozna, pedig éppen az összetartás erősí
tésén kell munkálkodnunk, de legközelebb talán alkalmunk 
nyílik az azokra való visszatérésre, akkor ugyanis, ha majd 
végre—valahára az Emlékirat kezünkbe kerül. Erdélyi György 
urnák. Szomolnok. Ha valaki állásáról lemond, az nem akadálya 
annak, hogy kincstári szolgálatra ismét pályázhassák és oda 
bejuthasson, két szolgálat között azonban egy hónapon túl 
terjedő megszakítás esetén az előző szolgálat évei kárba vesz

nek. Lemondása okára bővebben fogunk legközelebb vissza
térni. Ratimonszky Gábor urnák. Molnos. Véleményét külön 
cikkben fogjuk tárgyalni.

A kiadóhivatal postája.
Szedlák Mihály urnák. Stracena. Simon Kálmán ur

nák. Szintye. Fodor István urnák. Szergény. A címet meg
felelően kiigazítottuk. Klespitz János urnák Gosztola. Folyó 
hó végén fog lejárni. Urbán István urnák. Leibic. Múlt hó 
15-én járt le. Dániel Rupert urnák. Mogyorós. Tudomásul 
vettük s feljegyeztük. A hiányzó számok mentek. Falda Antal 
urnák. O-Tura. Az év végéig van előfizetve. Sándor Imre 
urnák. Alsó-Homoród. A lapot itt legkésőbb a megjelenés nap
ján, csütörtökön adjuk postára s igy azt szombat reggelre a 
legtávolabbi postán is meg kell kapni. Talán az ottani postá
juk kézbesítése rendetlen.

Hirdetések és pályázatok.
Pályázati hirdetmény!

Alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületében meg
üresedett három ill-ad osztályú m. kir. erdőőri és elő
léptetés esetén három Il-od osztályú m. kir. erdőlegé- 
nyi állomásra 600 korona évi fizetéssel és illetve|400 
korona évi szegődmény-bérrel és egyéb állományszerü 
illetményekkel pályázat nyittatik.

Az erdőőri állásra pályázók felhivatnak, hogy az 
1879. évi XXXI. törvényczikk 37. §-ában körülirt szak
vizsga letételét, az állami szolgálatba belépni kívánók 
pedig ép és erős testalkatukat, különösen jó látó-, be
szélő- és halló-képességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos, avagy honvéd-törzsorvos által ki
állított bizonyitványnyal, valamint életkorukról és ille
tőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá 
tanulmányaikat, nemkülönben a hivatalos magyar nyelv
nek szóban és Írásban való bírását igazoló okmányok
kal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket folyó 
évi junius hó 15-ig ezen m. kir. erdőigazgatósághoz 
nyújtsák be.

Kolozsvárott, 1906. évi április hóban.
M. kir. erdöigazgatósághoz.

Állást keres.
28 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, ki jól 

ért a fővad gondozásához, az apró vad neve- 
veléséhez és hálóval való -EAnp ‘zoi|BSB3opq 
dák pusztításához, az erdészeti teendők minden 
ágazatában jártas ; most is nagyobb uradalomnál 
van alkalmazva, állását pedig csak a nehéz meg
élhetési viszonyok miatt kénytelen elhagyni.

Címe megtudható az Erdészeti Újság szer
kesztőségénél. 8 - 10.

Lovassági karabély
Werndl-féle rendszerű, uj pisztoly agygyal, jól hord 
jutányos áron eladó. Érdeklődők forduljanak alulírotthoz.

G 1 a s  e r E mi l
3—3 Szászsebes.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak :

a

Egész é v r e .........................................8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
»Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezet® címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— - sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Május. 24. 21. szám.

Summum ius, summa iniuria.
„Legfőbb jog- legfőbb igazságtalanság*1. En

nyit jelent magyarul a cikkünk homlokára irt 
felírás.

Az emberi élet során ismételten van alkal
munk találkozni olyan esetekkel, a melyeknél azt 
hinnők, hogy az igazságnak van elégtétel szol
gáltatva, holott ha közelebről nézünk a dolog 
mélyére, akkor észrevesszük, hogy a vélt igaz
ság tulajdonképen csak takarója az igazságtalan
ságnak.

Az igazság pallosa akkor, midőn lesújt a 
bűnösre, nagyon sok esetben nem csak magát 
a bűnöst sújtja, hanem ártatlanokat is érint, még 
pedig talán még sokkal érzékenyebben, mint 
magát a bűnöst.

Most legújabban előttünk fekszik a hatalom
nak egy olyan intézkedése, mely a jog szerint 
megállhatja ugyan a helyét, de emberi szempont
ból mégis a legnagyobb igazságtalanságot rejti 
magában. Olyan rendelettel állunk szemközt, 
mely akkor, midőn a bűnöst sújtja, ennek a bű
néért az ártatlant is bünteti.

Ezt az intézkedést, mellyel szemben állás
pontunkat lapunk következő számában fogjuk 
kifejteni, az alábbi körrendelet tartalmazza:

„A magyar királyi pénzügyministeriumtól**.
58468
1905. s z a m -

K ö r r e n d e l e t .
Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák 

nyujdijazásáról szóló 1885. évi XI. törvénycikk 
5. §-ának 4. pontja s e szakasz utolsóelőtti be
kezdése értelmében: sem maga, sem pedig öz
vegye vagy árvája részére állandó ellátásra vagy 
egyszersmindenkorra szóló részeltetésre igényt 
nem tarthat azon állami tisztviselő, altiszt vagy 
szolga, a ki valamely büntetendő cselekményért 
hivatalvesztésre ítéltetett, illetőleg Horváth-Szia- 
von országokban oly büntetendő cselekményért 
Ítéltetett el, a melylyel az ott érvényben levő 
büntető törvény szerint a közhivatalnak vagy 
szolgálatnak elvesztése, mint törvény szerint kö
telező hatály van egybekötve, s ebben az eset
ben a már megszabott s folyóvá tett állandó 
ellátás is azonnal beszüntetendő.

Az 1878. évi V. törvénycikk (büntető tör
vénykönyv) 55 § ának 1. pontja kimondja, hogy 
a hivatalvesztésre Ítélt elveszti kinevezés vagy 
választás utján nyert közhivatalát vagy szolgá
latát, úgyszintén hatósági megerősítés folytán 
viselt hivatalát, szolgálatát vagy állását s az ezek 
után járó nyugdíjigényeit, nyug-vagy kegydiját.

Az 1878. évi V. törvénycikk 59 §-ának 2 
bekezdése értelmében pedig a szabadság vesztés 
büntetésre elítélteknél, az 55 §-ban felsorolt hi
vatalok, állások és szolgálatok, valamint a ren
dek és diszjelek után járó fizetések vagy más
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javadalmazások, továbbá a nyug- és kegydijak 
élvezete a szabadságvesztés büntetés tartama 
alatt megszűnik.

E rendelkezéseknek egyöntetű végrehajtása 
czéljából a m. kir. igazságügyminister úrral egye- 
tértőleg szigorú miheztartás végett elrendelem, 
hogy az állami tisztviselőknek, altiszteknek és 
szolgáknak, valamint ezek özvegyeinek és árvái
nak már megszabott és folyóvá tett nyugdija 
(nyugdíj, özvegyi nyugdíj, nevelési járulék, kegy- 
dij, nyugbér) beszüntetendő:

1., ha a nyugdíjas hivatalvesztésre Ítéltetett;
2., ha bűntett vagy vétség miatt szabadság- 

vesztésre ítéltetett.
Az elitéltnek nyugdija hivatalvesztés bünte

tés esetében egyszersmindenkorra beszüntetendő, 
még pedig annak a hónapnak a végével, mely
ben a hivatalvesztést kimondó büntető Ítélet 
jogerőre emelkedett.

Amennyiben tehát az Ítélet esetleg késedel
mesen közőltetett volna, az elitéit a tulélvezett 
nyugdijat — mint téritményt — visszatéríteni 
tartozik.

A csupán szabadságvesztés büntetésre itélt- 
nek nyugdija nem szüntetendő be végleg, hanem 
annak kiszolgáltatása a szabadságvesztés bünte
tés tartamára felfüggesztendő.

Ebben az esetben a nyugdíj élvezete — 
minthogy az 1878. évi V. törvénycikk 59 §-ában 
a fizetés vagy más javadalmazás elvesztése nem

magának a bírói Ítéletnek, hanem a letartózta
tás következményekép van meghatározva —• nem 
az Ítélet jogerőre emelkedést, hanem a szabad
ságvesztés büntetés végrehajtásának megkezdését 
követő hó első napjától kezdve függesztendő 
fel és pedig ugyanannyi időtartamra, — tehát 
esetleg csak napokra is — mint amennyi ideig 
a szabadságvesztés büntetése tart.

Húsz napra terjedő szabadságvesztés bün
tetés esetén tehát a nyugdíj a szabadságvesztés 
büntetés végrehajtásának megkezdését követő 
hó 1-ső napjától húsz napra szüntetendő be s 
a húsz nap leteltével ismét folyóvá teendő, úgy 
hogy a fél az illető hónapnak csak hátralévő 
tiz (illetve tizenegy, vagy nyolc illetve kilenc) 
napjára eső nyugdijrészletét kapja meg, mig a 
következő hónapokra már a teljes havi nyugdíj- 
részlet élvezetébe lép.

Midőn a C z i m  figyelmét a fenti rendel- 
kezéseKnek pontos betartására különösen felhí
vom, egyúttal megjegyzem, hogy a magyar kir. 
igazságügy-minister ur 1902. évi május hó 9-én 
kelt 12488. számú rendeletével a kir. ügyészsé
geket, a kir. járásbíróságokat és az országos Ie- 
tartóztatási intézetek igazgatóit utasította, hogy 
az 1878. évi V. törvénycikk 55. §-ábban foglalt 
rendelkezés által érintett s nem egyúttal hivatal- 
vesztésre, mint mellékbüntetésre ítélt egyénekre 
vonatkozó szabadságvesztés büntetés végrehaj
tásának megkezdésénél, hivatkozással az idézett 
törvénycikk 59. §-ának második bekezdésére, a

Budavár ostroma.
— Egy honvédtiszt emlékei. —

1849 április 27-én Komárom fölszabadulása után, 
a Görgei főparancsnoksága alatt álló hadsereg, a Duna 
jobb oldalán, Szőny körül, néhány pihenő napot tar
tott. Azután a hadi parancs Buda felé irányította a 
hadsereget, melyhez Nagy Sándor hadtestében, Kuppis 
Gusztáv őrnagy parancsnoksága alatt a barsmegyei 
17-dik zászlóalj is tartozott.

Hogy a cél Buda várának ostroma, megtudták, 
— és az előttünk álló komolyabb fegyvertény, a minő 
egy várnak ostroma, az öregebbeket kissé gondolko
zóba ejtette, de mi gyerekek, ujongtunk, hogy végre

ismét Pestet láthatjuk. Törődtünk is mi azzal, hogy 
a granicsároknak céltáblául fogunk szolgálni. Budára 
érkezésünk előtt hire terjedt, hogy Henczi, a várat 
feladni kész, de e hir valótlanságáról megérkezésünk 
után azonnal meggyőződtünk.

Hadosztályunk a Svábhegynek a Vörösvár felőli 
oldalán leereszkedve, a Rácváros fölötti dombok mö
gött, — hat fontos tábori ütege pedig, a dombok élén 
foglalt állást, azzal az utasítással, hogy az alig 500-000 
lépésnyi légvonal távolságú ágyukkal megrakott vár- 
bástya-falakra, a tüzelést kezdje meg. Alig tűnt föl 
azonban a domb élén az üteg, a jövő percben oly 
szives, és sokszoros üdvözlésben részesült a várból, 
hogy két lovat és egy leszerelt ágyút áldozatul hagyva 
kénytelen volt a domb mögé vonulni, a nélkül, hogy 
az üdvözlést, egyetlen lövéssel viszonozhatta volna.

A fogadásból kitűnt, hogy itt rendszeres os
tromra kell elkészülni, melyet a hadvezetőség el is ren
delt és a vár körülzárása még az nap metörtént. Ad
dig azonban, mig Komárom várából az ostromágyuk

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 163

büntetés megkezdésének és befejezésének nap
ját a kérdéses illetmények kiutalványozására hi
vatott hatósággal haladéktalanul közöljék. 

Budapest. 190Ő március 3-án.
A pénzügyministerium ideiglenes vezetésével meg

bízott m. kir. ministerelnök helyett:

Popovics s. k.
állam  itkár.

A fák és madarak napja.
Apponyi Albert gróf Hermán Ottónak és az Or

szágos Állatvédő' Egyesületnek egyik régebbi kezde
ményezésére oly intézményt honosított meg hazánk 
népoktatási tanintézeteiben, amely az Egyesült-Álla
mokban már évek óta kiváló eredménynyel gyakor
latban van.

Ez a „Madarak napja" (Bírdsdayj és a „Fák napja1* 
(Arborday) intézménye, amelyet Hermán Ottó annak 
idején is propagált (1900).

Az Egyesült-Államok minden iskolájában ugyanis 
évenkin,t egy nap kizárólagosan a madaraknak van 
szentelve akként, hogy a tanító azon a napon tanít
ványainak fölfogásához mérten szép és beható elő
adást tart a madarak életéről, jelentőségéről a természet 
háztartásában, az ember gazdaságában, de lelkületé- 
ben is.

És ugyancsak minden iskolában az évnek egy 
bizonyos napja a fáknak van szentelve. E napon az 
oktató a fák jelentőségét fejtegeti, a súly azonban arra 
van fektetve, hogy minden gyermek valamely alkal
mas, kopár helyen egy pár csemetét ültet el, mely

meg nem érkeztek, alig történt valami más, mint az j 
ellenség nyugtalanitása, a vár különféle táján, éjen át 
áltámadással.

Május 10-ike körül megjöttek végre az ostrom
ágyuk, öt darab negyvennyolc fontos és a már előre 
elkészített földhányás és sánckosárok közötti lövőrések 
mögé helyezték. Engem, mint a 17. zászlóalj első 
századának akkori hadnagyát, egy szakaszszalaz ostrom
ágyukhoz födözetül vezényeltek. Jobbról az ostrom
ágyuk mellett közvetetlen a domb élén, egy hat fon
tos tábori üteg Panczák Máté tüzérfőhadnagy, a mel
lett pedig, közveíetlenül egy tábori üteg Zéle tüzér
főhadnagy parancsnoksága alatt volt fölállítva és a 
várbeli ütegekkel labdázott, időközönkint pihenőt tartva, 
komolyabb hatást csakis az időközönkint megszólaló 
réslövő-ágyu bömbölése keltett.

A várbástyának lövetése mintegy tíz napon át 
tartott. Mig azon öt-hat öl széles rés támadt, ez idő 
alatt különös szórakozásban részesültünk. A várból 
ugyanis a ránk irányított golyók nagy része fejünk

azután magával a gyermekkel növekszik, igy a gyer
mek lényéhez fűződik.

E tárgyban a vallás-közoktatásügyi miniszter a 
következő rendeletet bocsátotta k i:

A szóban forgó intézmény meghonosítása czél- 
jából elrendelem, hogy lehetőleg már a folyó 1906. 
évtől kezdve minden állami, községi, társulati és magán 
elemi népiskolában május vagy junius hóban a czim 
által minden évben meghatározandó külön nap szen
teltessék kizárólag arra a czélra, hogy azon a napon 
a tanító a hasznos madarak természetével, jelentősé
gükkel, ehnadarak védelmének és szaporításának szük
séges voltával, az erre szolgáló módokkal és eszkö
zökkel az iskolai ifjúságot megismertesse és ugyanezt 
a napot felhasználja arra is, hogy a fáknak és cserjék
nek a hasznos madaraknak fészkelésére és szaporo
dására való befolyását megvilágositván, a fák és a 
befásitás nagy jelentőségét is megmagyarázza és ahol 
ezt a helyi viszonyok megengedik és indokolják, has
son arra is, hogy a gyermkek a vidéki viszonyokhoz 
képest legtöbb előnyt szolgáltató fák és csemeték 
ültetésével tegyék a madarak és a fák napját emléke
zetessé és állandóan hasznossá.

Az elemi népiskolai tanítók, addig is, mig a ma
darak és fák napján tartandó előadásra nézve külön 
útmutatások és vezérfonalak adatnak ki; Hermán Ottó
nak sa „Madarak hasznáról és káráról11 szóló munká
jából meríthetik a szükséges adatokat.

Minthogy pedig e munka nem áll minden elemi 
néptanító rendelkezésére: az Országos Állatvédő Egye
sület évről-évre pályázatot fog hirdetni a madarak és 
fák napjára alkalmas előadások Írására és a díjazott 
pályamunkát fogja díj nélkül a czimnek a szükséges 
mennyiségben rendelkezésére bocsátani.

A madarak és a fák napjának a befásitásra vonat
kozó részét illetőleg első sorban a selyemtenyésztés
hez szederfák jelentőségének ismertetésére és terjesz

tőiéit elrepülve, a Svábhegy oldalába ütődött. Ezt látva 
a tábor körül csavargó utcai suhancok, egymást kezd
tek biztatni: szedjük a golyókat, a merésezebbek pe
dig a félénkebbeket gúnyolták. Ekkor Panczák tüzér
főhadnagy tréfából oda kiált: Minden golyóért kaptok 
két garast11. A következő pillanatban már a merészeb
bek neki iramodtak és a mikorra a tábor körül lézen- 
gők megtudták, miről van szó, rövid idő alatt har
minc-negyven utcai suhanc csoportosult és leste a 
a golyót. Az volt a szerencsés, a ki elkaphatta, szaladt 
is vele rögtön hozzánk a két garasért és vissza, ve
szedelmes keresetét folytatni. Ezeket a vakmerő su- 
hancokat sokszor egész porfelhő lepte el, amint egy
két golyó közéjük csapott, sőt úgy látszott, a várbeli 
tüzérek, néha különösen célba is vették őket. De az 
egész ostrom alatt folytatták veszedelmes játékukat, a 
nélkül, hogy valamelyik megsebesült volna.

Az ostrom alatt, az ellenség nyugtalanitására, 
éjen át, többször áltámadásokat intéztünk. Ily esetben 
egyszer megtörtént, hogy a visszavonulásra későn adott
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tésére kell a fó'sulyt fektetni és csak másodsorban a 
gyümölcsfákra és pedig azért, mert a szederfáknak és 
az ezek által feltételezett selyemtenyésztési iparnak az 
országban igen nagy közgazdasági és szociális jelen- 
tó'sége van.

Közgazdasági azért mert egy oly iparágról van szó, 
melynek viszonyaink az ország túlnyomó nagy részében 
kedveznek, mely fejló'désképes és ma már 140 000 te
nyésztőcsaládot és hét gyárban több ezer munkást fog
lalkoztat. Szociális jelentősége pedig abból áll, hogy ex- 
tensiv gazdasági viszonyain mellett a szegényebb sorsú 
munkás-családokba pénzt juttat abban az évszakban, 
midőn ez a legnagyobb jótétemény, t. i. az aratás előtt. 
Továbbá azért fektetendő fősuly a szederfák terjesz
tésére, mert a „madarak és fák napján" az iskolai ifjú
ság, u. m. az Egyesült-Államokban történik és amint 
az a dolog természetéből is folyik, csemetéket és fákat 
csakis közterületet képező kopár helyekre, utakra stb. 
ültethet. Ezeken a területeken pedig a gyümölcsfák 
elhelyezése a kártételek szempontjából célszerűnek 
nem mondható.

Meg vagyok arról győződve, hogy ezen a nép, 
javának előmozdítására irányuló rendeletemet a nép
tanítók buzgón és lelkiismeretesen fogják végrehajtani 
és igyekezni fognak azon, hogy a fa, a bokor szeretete 
elterjedjen a nép között, mert annak megóvásával és 
ápolásával együtt önként feltámad és gyökeret ver a 
nép szivében s értelmében egyaránt a hasznos mada
rak védelme is.

Fölhívom a czimet, hogy annak idején tegyen 
jelentést intézkedésének eredményéről és terjeszsze fel 
azon tanítók névsorát, akik ezen intézmény megho
nosítása körül kiváló buzgóságot fejtettek ki.

Budapesten, 1906. évi április hó 27-én.
Appotiyi s. k.

Örömmel üdvözöljük ezt az intézkedést, bár érez
zük, hogy a fák napja az erdőgazdaság iránti, most

oly hiányos érzék felkeltésére is alkalmas volna, ebben 
a tekintetben pedig a rendelet hiányos. De ezen talán 
még lehet segíteni!

Május a vadászatban.
A vadászokra nézve a május látszólag a pihenés 

hónapja, most már a legtöbb helyen a nagy kakasok 
szerelmi ömlengéseinek is vége, a kis kakasok, a 
nyírfajdok sem járják hóbortos szerelmi táncaikat, a 
szenvedélyes vadász szivét sem egyik, sem másik fajd
féle sem ingerelheti már, a vadkacsák most már kis 
ivadékaikat vezetgetik, mert ezek már kiköltötték to
jásaikat, úgyszólván semmiféle más vadra nem lehet 
vadászni, mint az őzbakokra, s ezek, ha jól teleltek, 
jól is raktak fel, ezek és a mindenkor lőhető vaddisz
nók adnak mulatságot a szenvedélyes vadásznak.

Az igaz vadász, a ki vadját szereti, nem felejt
kezik meg az ápolásra, óváó.a szoruló kis vadról s 
mint mindig, úgy ebben a hónapban is óvnia kell a 
kisvadat. Az orvvadászok most sem ismernek törvényt, 
most sem szeretik a hasznos vadat, most is pusztítják 
azokat tőrrel, fegyverrel, kutyával és mindennel, a 
mivel csak árthatnak a hasznos vadaknak.

A szárnyas ragadozók most már mindenütt, a 
hol fészkeiket el nem pusztították, feltétlenül kikeltet
ték rabló fajzataikat. Hihetetlen károkat okoznak a 
területeken a kis bestiák táplálására szolgáló kis hasz
nos vadak és tojások összeszedésével.

A rókák az ősi kúriákat már elhagyták, kis köly- 
keiket a rozs- és buzavetésekben készített kis kotoré
kokba hordozzák, hol kevesebb a balha és nyugod-

parancs folytán, ránk virradt és mi kénytelenek vol
tunk az egész napot, a városnak vár alatti házai mö
gött, a puskagolyók ellen ugyan födve, de éhezve 
tölteni, — néhány emberünk azonban, a kik nem volt 
tak elég óvatosak és nyilt téren mutatkoztak, áldozatul 
estek e napon.

Egyébként, az ilyen várostrom elég egyhangú 
dolog volt abban az időben, sőt untuk is a tétlenséget. 
Egyik este, mikor alkonyaikor a réslövő öt ágyú már 
szünetelt, unokaöcsém Büttner Emil, tizenötéve s tisz
teletbeli strázsamester, a ki a szolnoki csata előtt a 
Vörössipkások között szolgáit s a kit a csata után 
átvettem a 17. zászlóaljhoz, igy szólt hozzám:

— De jó lenne egy pohár puncs!
— Persze, hogy jó lenne, feleltem, de hol ka- 

puuk mi most puncsot?
— Menjünk Pestre!
És mentünk. Holdtölte volt gyönyörű májusi 

éjszaka, világos, mint a nappal. Keresztül lopózva az 
őrszemeken, ladikon, puskalövésnyire a vártól délre,

Pestre eveztünk. Megittuk a puncsot és ugyanazon az 
utón visszatértünk s éjfélkor minden baj nélkül, sátorom
ba értünk. Ilyet csak gyerek-észszel lehet megtenni.

Henczi a vár bevétele előtt még egy kísérletet 
tett, hogy az ostrom megszüntetését kierőszakolja. 
Egyik nap este kilenc óra tájban bombázni kezte a 
dunaparti palotasort, még pedig annyira, ogy a Viga- 
adó körül, mintegy tizenöt épület egyszerre égett.

A bombázás utáni napon, feleletképp hadparancs
nokságunk kiadott egy hadparancsot, hogy a vár be
vételekor az ellenség közül senkinek se kegyelmezzünk. 
Ez a hadiparancs, az ellenség rémitését célozta csupán 
közülünk senki sem vette komolyan.

Elérkezett végre május 21-ike. Az éj leple alatt 
egész seregünk a vár közvetetlen közelében levő házak 
mögött, az egész vár körül gyűrűt vonva, foglalt állást.

Félnégy táján pitymallani kezdett, és abban a 
pillanatban, az ostromágyuk telepe tájékáról három 
röppentyűt irányítottak a vár felé, ez volt a jel a tá
madásra; egy perc alatt tódultunk ki a házak hátulsó
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tabban tölthetik idejüket egy-egy jó lakoma után, a 
mit a területek nyúl- és fáczán-, esetleg fogoly- és 
vadkacsa-állománya nyújtott nekik.

A hasznos vadak eme ellenségeit kíméletlenül 
pusztítani kell, mert csak igy számíthatunk jó területre, 
csak igy [fizeti vissza azt a költséget, fáradságot, mit 
reájuk fordítottunk.

A fáczán- és fogolynevelő helyiségét most már 
rendesen el kell látni, mert a luczernások kaszálása 
kezdetét veszi; sok kis fogoly és fáczán életét ment
hetjük meg, ha a vesződést és a kis költséget nem 
sajnáljuk, a mi a felnevelés körül mutatkozik.

Vigyázni kell nagyon, hogy drága madaraink to
jásait össze ne szedjék, mert daczára, hogy a külföldre 
való szállítást törvényeink szigorúan tiltják, mégis sok 
fogoly és fáczántojás vándorol tőlünk különösen An
gliába. Nálunk olcsón szerezhetők be ezek a tojások, 
de drágán fizeti ezeket különösen az angol.

A ki vadját szereti, az pusztítsa a ragadozót és 
most már a fiatal vizslát sem szabad a fészkén ülő 
fogolyra, fáczánra vezetni, mert kárt tehetünk a fész
kekben.

Fónagy József.

A lefölözött tej mint emberi táplálék.
Bebizonyított tény az, hogy a lefölözött tej a 

legtáplálóbb és a legegészségesebb táplálékok közé 
tartozik s éppen ezért méltán megérdemli, hogy me
legen ajánljuk a fogyasztó közönségnek, különösen a 
mostani drága időben, amikor a létfenntartási gondok 
nagyok és súlyosak. Azok pedig, akiknek módjuk 
és alkalmuk van a szegény nép bajaival és sorvasztó

sorsával foglalkozni, valamint a tejtermelők, illetőleg 
vajgyártással foglalkozó tejgazdaságok és tejszövet
kezetek vezetői nagyon üdvös és hasznos munkát 
végeznének, ha nem sajnálnák az időt és fáradságot 
és megismertetnék úgy a gyári, mint a mezei munká
sokkal a lefölözött tejet. Saját érdekükben is jól 
tennék: csinos, tiszta edényekben a legméltányosabb 
árban; esetleg ingyen odakinálva bizonyára akadnának, 
kik megizlelnék; — különösen meleg napokon a kel
lően lehűtött lefölözött tej nagyon üdítő ital s egy- 
szersmint tápláló is. Ilyen eljárás mellett bizonyára 
fog akadni, ki megizlelje és azután mint rendes italul 
és ételül naponta fogyassza is. Nagy haszonnal fel
használható, illetve értékesíthető a lefölözött tej kenyér- 
és ;kalácssütésre is, amennyiben jóizüvé teszi azt és 
tápláló értékét nagyon emeli.

Amint tudjuk, a lefölözött tej sok fehérjeféle 
táplálóanyagot tartalmaz, a nagymennyeségü sajtanya
gon, cukron és kevés zsíron kivül, de azt is tudjuk, 
hogy a fehérjeféle táplálóanyag képezi a húsnak is 
tápláló erejét, továbbá, hogy a test táplálására a fehér
jeféle táplálóanyag a legfontosabb és legértékesebb az 
összes táplálóanyagok közt: ez gyarapítja a vért, erő
siti az izmokat s igy a legnehezebb munkára is képessé 
teszi az embert. Vizsgálatok alapján, egy kgr. csont
nélküli középminőségü hús körülbelől 200*gr. fehérjét 
és 50 gr. zsírt tartalmaz, a többi anyagok azt lehet 
mondani, hogy majdnem értéktelenek a táplálkozás 
szempontjából.

Tehát, ha egy kgr. húst mondjuk 120 fillérjével 
fizetünk, akkor abból a 200 gramm fehérjére 111 fillér 
esik, mert az 50 gramm zsir 9 fillért ér meg, 180 fillért 
számítva egy kgr. zsírra; eszerint egy gram fehérje 0.6 
fillért ér meg a húsban. A lefölözött tejben levő fe
hérje éppen olyan tápláló értékű, mint a húsban levő, 
szintén számíthatjuk 0.6 fillérjével grammját. »

Egy liter középminőségü lefölöztt tejben körül-

kapuin, dobpergés, és éljenzés között, a zászlóaljakból 
egy-egy század létrákat vitt. Keserves munka volt ez, 
mert a meredek várhegy oldalán öl magasságú terra- 
szok voltak, a melyekre először föl kellett mászni, és 
a létrákat fölhúzni. Hogy ezt a munkát, a mely körül
belül három óráig tartott, az ellenség tétlenül nem 
nézte, elképzelhető.

A létrák között voltak hasznavehetetlenek is, a 
melyek nem értek föl a várfal párkányzatára, és igy 
csoportosulás történt a rés körül, a lőtt rés védelmére 
az ellenség két ágyút szegezett ellenünk. Burdini őr
nagy kivont karddal katonáinak élén kapta néhány 
emberével az első kartács lövést, kilenc golyótól ta
lálva esett el, a második lövés is pusztított, de az ellen
ségnek az ágyukat újra tölteni nem volt ideje, törtet
tünk a halmaz törmeléken fölfelé a résnek. Henczi is 
e tájon, mint a vár sebzett pontján vezényelt, és a rés 
irányában a vár belseje felé vezető utcában érte a 
halálos golyó, Henczi szállása is közelben volt, itt egy 
profószt és nejét, a kinek kezében puska volt, lefegy

vereztünk. Átkutatva a házat és pincét, Henczinek egy 
diszkardját egy pádészerü damaszk pengét, vettem 
magamhoz, mely oldalamon volt, mig csak az oroszok 
foglyul nem ejtettek, tisztiszolgám pedig Henczinek 
háromszögletű tábornoki kalapjában díszelgett a le
génység nagy mulatságára.

Kilenc óra tájban Henczit egy díványra fektették 
és később Alnoch is melléje került, ez borzasztóan 
össze volt égve, különösen arca eltorzítva és egyik 
karja a robbanás folytán kiszakítva, mindketten a Pest 
felé néző kapu melletti hosszú sárga ház földszinti 
termében voltak elhelyezve, mely mint katonai épület 
élelmiszer és szivarraktár volt az ostrom alatt. Tiszti- 
szolgám köpenyét köténykép fölhajtva 15—20 doboz 
szivart vitt az álláig megrakva sátoromba; voltak azon
ban szemesebbek, a többi között egy cigány, a ki ka
tonai pénztárra akadt és borjúját megrakta ezüstpénz
zel, telhetetlenségéért azonban meglakolt, a teher oly 
nagy volt, hogy a borjúja kjszakadt és pajtásai elkap
kodták a hadi préda nagyrészét.
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belől 6 gramm fehérje foglaltatik, melynek grammját
0.6 fillérjével számítva =  3.6 fillért ér meg egy liter 
lefölözött tej csupán a fehérjét számítva, ha azonban 
a benne foglalt többi anyagokat is számításba vesszük  ̂
mint szintén értékes táplálóanyagokat, úgy legalább 
még egyszer annyit ér meg s igy bátran mondhatjuk, 
hogy a lefölözött tej nagyon olcsó étel a tápláló hatását 
tekintve különösön ez idő szerint, amikor 3—4 fillér
nél úgy sem kérnek többet egy liter lefölözött tejért. 
Külföldön még egyszer, sőt annál is nagyobb az ára a 
lefölözött tejnek s dacára annak, nagyon elterjedt és 
kapós, mint az emberi eledel, mert meggyőződtek ar
ról, hogy a lefölözött tej olcsó, egészséges és értékes 
tápláló eledel. Üdvös és hasznos dolog lenne, ha e 
téren mi is követnénk a külföld eme hasznos példáját, 
bizonyára akkor könnyebben viselhetnénk a megélhe
téssel járó terheket s talán a jólétben gyarapodnánk is.

Árián Károly.

A levélhordó fecske. Eddig azt hitték, hogy 
csak a galamb alkalmas a postai szolgálatra és a sze
rény kis fecskét egyáltalán számba sem vették. Most 
támadt egy antverpeni kereskedőnek az a gondolata, 
hogy egy fecskét, a mely már régebben tartózkodott 
házának eresze alatt, megjelöl és levelet köt a szárnya 
alá. Összeköttetésbe lépett a galambposta egyik alkab 
mazottjával és kieszközölte, hogy a fölszálló galambok
kal együtt az ő fecskéjét is küldjék el Compiégnebe. 
Így is történt. A fecskét a galambokkal egyetemben 
útnak indították reggeli hét és fél órakor. Mialatt- a 
galambok egészen zegzugos irányban indultak, a fecske 
nyílegyenesen repült és nyolc óra huszonhárom percre

Mintegy féltiz lehetett, mikor a Nádor-palotához 
tartozó melléképületbe szorult granicsárok abbahagy
ták a védekezést, előzőleg a palota földszinti tükör
termében folyt a kemény harc.

Én a palotából zsákmányul, illetve emlékül, egy 
befejezetlen olajfestményt vittem magammal, ez egy 
virágfüzér volt, az áldott emlékű József nádor szeren
csétlen leányának, Herminának utolsó munkája.

A vár bevétele után az utcák végig telve voltak 
lelkes bakákkal — és soknak töltve maradt a puskája. 
Valamelyiknek, talán véletlenül, elsült a fegyvere; és 
erre mintegy jelszóra: kezdték honvédbakáink sütö
getni fegyvereiket, némelyik nem tekintve az irányt, 
merre néz a cső vége, úgy, hogy a golyók sivitottak, 
és pattogtak mindenfelé, ropogott apuska, mintha az 
ostrom újra kezdődnék, rohantunk csititani a legény
séget, sőt Görgei is, ki már akkor a várban volt, lóra 
kapott, és ide-oda vágtatva, rárivalt az emberekre, 
szűnjenek lövöldözni. De nem használt, mig talán az 
utolsó fegyvercső is üres rém lett.

visszatért Antverpenbe. A galambok csak fél tizenegyre. 
A fecske tehát ezt a nagy utat hihetetlenül rövid idő 
alatt tette meg: óránként 207 kilométert! A mi igy 
próbaképpen is ily fényesen bevált, az biztosan ki
tűnő eredményt érielme meg, ha behatóbban foglal
koznak vele.

A földrengésről. A tengeri vihar ellen meg
védi az embert a kikötő, a szél ellen tető nyújt oltal
mat, a villám ellen a barlang ad védelmet, de semmi 
sem nyújt menedéket, ha inog a föld. Körülbelül ezt 
mondja az öreg Szeneka, hogy csak halavány képét 
adhassa annak a rémületnek, a mely a földrengés nyo
mában jár. Ennek a természeti tüneménynek kikutatása 
mindig nagyon foglalkoztatta az elméket és éppen mert 
tiszta fogalmuk nem volt róla, azért benépesítették a 
földalatti világot mindenféle szörnyalakkal, a kik a föld
rengést előidézték. A kínai néphit szerint egy a föld 
alatt élő óriási béka okozza a földrengést; a japáni art 
tartja, hogy egy vakondok túrja folyton a föld kérgét 
és rengeti a földet. Az oroszok a hó és jégkéreg alatt 
élő szörnyeteg óriástól félnek, a kinek nyújtózkodása 
elég arra, hogy a föld megremegjen. A római és görög 
mitológia Plútó és vulkánról regél és mindenütt fenn
áll a néphit, hogy a földrengés egy szörnyű vétekért 
elkövetett boszuja az égieknek. Már a biblia is meg- 
emlékszik a földrengésről Az első, á melyről a biblia 
tud, Aháb király uralkodása alatt történt, 900 évvel 
Krisztus születése előtt; egy másik Hóseás uralkodása 
alatt, a ki Izrael utolsó királya volt. Krisztus születése 
és halála évében is volt földrengés, még pedig az egész 
világon. A Krisztus halála napján történt szörnyű föld
rengést mind a négy evangélium is megemlíti.

A vár bevétele után nem nagy örömömre, engem 
vezényeltek a fővártára parancsnokul. A vár bevétele 
napját Verdi Ernánijában, Hollósy Kornélia angyali 
énekében gyönyörködve, fejeztük be.

Másnap Görgei törzskarához osztottak be szol
gálattételre, és igy unokaöcsémtől, Büttner Emiltől el 
kellett válnom, de később a 95-ik zászlóaljnál ismét 
összekerültünk.

Vájjon, a mit én itt összeírtam, megtörtént dol
gok-e, vagy csak egy vén ember álomképéi ? Való 
azonban, hogy a hős Burdina őrnagy fia Ersztergom- 
ban él, mint nyugalmazott honvédhadnagy s Szoby 
József bajtársai között nyugszik a budai temetőben. 
Pánczák, a kinek egy ágyúgolyó elszakította egyik lá
bát, belehalt a sebébe, — volt tanítványa pedig, Büttner 
Emil, nővéreinek, Lina és Júlia írónőknek karjai között 
halt meg és az aranyosmaróthi temetőben nyugszik.

Béke velük és mindnyájunkkal.!
Lósy Károly,

nyug. 48-as honvédfőhadnagy.
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Az Emlékirat benyújtása. Éppen lapunk zár
takor vettük kézhez Sticz László veszprémi kartárs 
ur küldeményét, mely az emlékirat egy példányán és 
a Budapestre felrándult kartársak jegyzőkönyvén kívül 
még az ő levelét is tartalmazza, mely szerint a kül
döttség e hó 15-én délután tisztelgett a földmivelés- 
ügyi m.kir. minister ur Önagyméltóságánál s átnyújtotta 
neki az Emlékiratot és annak 2 darab mellékletét. A 
küldöttséget Kállay Ubul országgyűlési képviselő' ur 
volt szives a kegyelmes ur elé vezetni. A velünk kö
zölt iratokat lapunk legközelebbi számában, esetleg 
folytatólag több számában egész terjedelmünkben, fog
juk közölni.

Hat napig tartó lakodalom. A régi időkben 
divatos volt, hogy esküvő után hetekig együtt mulat
tak a lakodalmas vendégek, de manapság már ritka
ságszámba megy az olyan lakodalom is, a minőt a 
múlt héten ültek meg a szegedi alsóvárosban. A múlt 
vasárnap kezdődött a dinom-dánom három testvér
legény együttes lakodalma alkalmából s a mulatság 
csak múlt, vasárnap reggel ért véget. A hat napos 
lakodalomra mintegy hétszáz vendég volt hivatalos.

Az Alföldi-utca 53. számú házban volt a lakoda
lom. Három Abrahám-testvér esküdött egyszerre. 
Ábrahám István Vass Katalinnal, Abrahám Antal Kószó 
Pirossal, Ábrahám József Nagy György Etelkával. A 
polgári esküvő még szombaton megtörtént, de az igazi 
lakodalom csak vasárnap délután kezdődött. A tanyá
ról, a városból, a közeli községekből mintegy hétszáz 
főré menő vendégsereg gyülekezett össze s délután 
négy órakor kezdődött a mulatság. Két rezesbanda 
húzta. Vasárnap délután óta egy percre el nem hall
gatott a muzsikaszó. Ha az egyik banda kifáradt, húzta 
másik. Az esküvő hétfőn délután ment végbe nagy 
pompával s estefelé hozzáláttak a mulatáshoz. Az ud
varon három sátor volt egymásba építve. Ez alatt 
szorongott a mulató népség. A lakodalomban tizen
két nyoszolyóleány virágozta fel-a vendégeket, a kiket 
ugyanannyi vőfély mulattatott.. Száznyolcvan ifjú pár 
volt, az öregek, házasemberek és asszonyok, a gyerek
sereg és a süldőlegények, leányok, nézők ötszázan 
lehettek. A lakodalom napján elfogyott kétszáz tányér 
kocsonya, nyolcvan tepszi kalács, levágtak egy bikát 
és két borjut, azonkívül tizennyolc bárányt, százhar
mincnégy pulykát, libát, kacsát, tyúkot. Az óriás ven
dégseregből pénteken már csak tizenkét elszánt legény 
maradt s vasárnap reggelre azután ezek is hazamentek 
pihenni a hat napig tartó lakodalom után.

Az utazó szerecsen felség. Behanzin, Daho- 
mey ex-királya, a kit a franciák detronizáltak és csa
ládjával együtt Mertínik-szigetére internáltak, engedel-

met kapott, hogy Algírban telepedhessék le. A sötét- 
bőrű felség, mint Párisbó! Írják, a minap költözködő 
útjában Marseillebe érkezett. Négy felesége: Etioni, 
Viloté, Menusszé és Szenoku, három leánya, huszon
két esztendős fia és négy szolgája kisérte. A hölgye
ken csak igen kevés ruha volt s a kiváncsi franciák 
kényük-kedvükre gyönyörködhettek a bronzszinü bá
jakban. Behanzin király hatvan esztendős. Ruháját 
hosszú, gazdag aranypaszomántos köpönyeg födi. Ural
kodói szokásait egészen megtartotta. A mikor a pálya
udvarra érkezett, elefántcsontból való királyi pálcájá
val nagy szertartással háromszor ráütött a földre, a 
mire feleségei leborultak s megcsókolták azt a helyet, 
a melyet a jogar érintett. A hatóságok üdvözlése után 
a szerecsen király négy feleségével egy kocsiba ült s 
rágyújtott török pipájára. Fia, a ki európai nevelésben 
részesült, nagy tisztelettel viseltetett apja iránt.

Farmer az omnibuszon. Páiisból írják: Witt- 
son James deventeri (amerikai) farmer látogatóban van 
a francia fővárosban. Minap egy omnibusz tetején 
utazott és véletlenül tanúja volt egy balesetnek. Egy 
tejszállitó-kocsi elgázolt egy kerékpárost, a ki súlyosan 
megsebesült. A kocsit azonnal üldözni kezdték, de a 
kocsis rávágott a lóra, és menekülni igyekezett. Witt- 
son James erre nyugodtan elővette revolverét és két 
jól célzott lövéssel leteritette a tejes-kocsi lovát, mire 
a kocsist el tudták fogni. A derék amerikai farmer 
nagyon csodálkozott, a mikor e hőstette után letartóz
tatták. Miután a rendőrségen kijelentette, hogy meg
téríti a ló árát, szabadon bocsátották.

Óriási erdőégés Amerikában. Newyorkból 
jelentik: Észak-Michiganban óriás erdőégés támadt s 
ezidő szerint kétszáz négyszögmérföld területű erdő 
ég. Hat falu elpusztult s nagyon sok ember elvesz
tette életét. A tűz még mindig terjed. Részletek nem 
tudhatok meg, mert a telegráf elpusztult.

Villámcsapás egy temetésen. Teschen köze
lében, Koniakauban, egy temetés alkalmával tizenhárom 
embert megölt a villámcsapás. Húszán többé-kevésebbé 
súlyosan megsebesültek.

Váltóhamisitó parasztasszony. Nagyváradon 
egy parasztmenyecskét tartóztattak le, a ki már esz
tendők óta manipulál hamis váltóval. A furfangos 
asszony a nagystílű szélhámosokat megszégenitő ügyes
séggel bonyolította le különböző pénzintézeteknél ha
mis váltó ügyeit, mig most végre rajtavesztett. A Nagy
váradi Takarékpénztárban leplezték le a menyecskét- 
névleg Cziffra Juliánét, aki az intézetben egy 6000 ko, 
ronás váltót akart leszámítolhatni. A váltón kezesek
ként előkelő és gazdag iparos emberek szerepeltek s 
igy meg is szavazták az összeget, amelynek csupán 
a kifizetése volt már hátra. Dr Hoványi Géza igaz
gató azonban a kifizetés előtt újból szemügyre vette 
a váltót, amelyen az aláírásokat gyanúsnak találta. Az 
asszonyt, mikor a pénztárnál jelentkezett igazolásra 
szólították :
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— Ejnye — pattogott Cziffra Julianna — hogy 
még a becsületemben is kételkednek. Nem is kell a 
pénzük, ide azzal a váltóval.

Mindenáron visszakövetelte az Írást s mégjavában 
patvarkodott, mikor a rendőrség embere megérkezett 
és a pergő nyelvű menyecskét a kapitány elé kisérte.

Ott aztán hamarosan kivallotta, hogy egy másik 
pénzintézetnél régebben törleszt egy nagy összegű 
hamis váltót s ezt a 6000 koronás írást Demjén Lász- 
lóné nevű komaasszonyától kapta Nagyiétán. A me
nyecskét töredelmes vallomása után letartóztatták s 
most a bűntársát nyomozza a rendőrség.

Agyonlőtt vadorzó. Győrből Írják: Láng János 
pálfalusi gazdálkodó, a kit vadorzónak ismer az egész 
vidék, az esti órákban kiment a határba, hogy barmai 
számára eleséget hozzon éjszakára. Magával vitte 
régi elültöltő puskáját is, hogy az eléje kerülő vadat 
elejtse. Az ut mellett elterülő ligetbe betért egy kissé 
cserkészni és összetalálkozott Hubenvoll Rezső erdő
kerülővel, a gálosi vadásztársaság vadőrével, ki azon
nal fölszólitotta, hogy adja át fegyverét. Az orvvadász 
a fegyver átadását megtagadta és a két ember között 
csakhamar szóváltás, majd heves dulakodás támadt. 
Láng eldobta puskáját és a nálánál gyöngébb testal
katú vadőr kezéből kicsavarta annak kétcsöves fegy
verét, azután megfordítva, agyával ütni kezdte Huben- 
vollt. Ez védelmére zsebkését rántotta elő és néhány 
szúrást tett Lángon, mire a vadorzó futni kezdett. 
Mintegy 12— 15 lépésnyiről azonban megfordult, célba 
vette a kerülőt és rásütötte puskáját, a golyó azonban 
nem talált. Erre a vadorzó elhajított fegyverét föl
kapta és mielőtt Láng még egyszer lőhetett volna, a 
fák között eldördült a kerülő lövése, melynek követ
keztében a vadorzó holtan bukott a földre. A kerü
lőt letartóztatták.

Százharminc éves asszony. Amerikában, Vir
ginia államban a minap meghalt egy Betsy Ware nevű 
nő, százharminc esztendős korában. Az elhunyt asz- 
szony ifjúságában sok az érdekes históriai emlék. Atyja 
angol bankár volt s Betsy Ware Franciaországban 
született; Talleyrand keresztelte meg, aki még akkor 
püspök volt. Ifjúságát Párisban töltötte Betsy Ware, 
aki föltűnő szépségével magára vonta Mária Antoi- 
nette királynő figyelmét. Udvarhölgyévé kellett volna 
lennie, de közben kiütött a nagy forradalom. A szép 
angol leány átélte a rémuralom napjait; Robespierre 
rövid verset is irt hozzá. Később Beauharnais asszony 
környezetébe került s Napóleon és Marat táncoltak 
vele a kampoformiói béke előestéjén. 1799-ben fele
ségül vette egy Ware nevű angol ember, akivel ki
vándorolt Amerikába és Washingtonban telepedett le.

Hajók összeütközése a Dunán. Nagy riadal
mat keltett a Dunán két személyszállító hajó össze
ütközése. A Margithid felől közeledett a pesti oldal 
felé a Margitsziget nevű csavargőzös s ugyanakkor 
a lipótvárosi hajóállomásról elindult a Dunagőzhajos 
társaság Hattyú nevű hajója, hogy a Bomba-téren ki

kössön Eddip még meg nem állapítható okból a két 
hajó összeütközött és mind a kettő megsérült. Az 
utasok között természetesen nagy riadalom támadt. 
Szerencsére azonban a csavargőzös a viz szine fölött 
kapott sérülést és igy az utasokat veszedelem nélkül 
átszállíthatta a Batthyunyi térre.

• y *  V ’  *V *  *V *  rV'* 'V *  'V *  r U k r v *  * V '  ro '*  »W»eAj c/Aj  c/Aj  t/Jo t

Szerkesztői üzenetek.
Kollár János urnák. Vöröskő. A hamis gyakorlati bi

zonyítvány kiállítása és a kiadása okirathamisitást képez s ennek 
büntethetősége csak 10 év elmúltával évül el. A feljelentésnél 
nagyon óvatosnak kell lenni, mert ha a vádat teljes bizonyos
sággal bizonyítani nem tudná, könnyen rágalmazási pörbe fog
hatják a feljelentőt. Ilyen súlyos dolognál mindenesetre célszerű 
a dolog felöl jogtudós tanácsát kikérni. Barna István urnák. 
Paprádi erdő. Arany betűkkel kellene megírnunk az üzenetet 
hogy Ön az első, aki szivére vette az Internátus ügyét s nem 
késett az erre vonatkozólag készítendő tanulmányunk előfizeté
sével. Sajnos, hogy még eddig — bár a hónap vége, mikorra 
a jelentkezéseket és előfizetéseket kértük, rohamosan közeledik 
— lelkesedésével egyedül á ll: no de azt hisszük, hogy most, 
a határidő végén annál tömegesebben fognak jelentkezni a kar
társak, bebizonyitandók, hogy tudnak jó és nemes célokért 
lelkesedni.

A kiadóhivatal postája.
Plenka Ágoston urnák. A 2 koronát köszönettel nyug

tázzuk. Haracsi István urnák. Barcs. Lakhelye változtatását 
csak az utalványszelvényről tudtuk meg s igy a címet előbb ki 
nem igazíthattuk. Az elmaradt számokat pótlólag megküldtük. 
Kiss Sándor urnák. Bázos. A 4 korona beérkezett s javára 
irtuk. Dragorfiir Pom pejus urnák. Tárkány. Kívánságának 
a legnagyobb készséggel eleget teszünk. Dobozy Papp F e 
renc urnák. S. A. Ujhely. Előfizetése junius végén fog lejárni. 
Szabó József urnák. Sátormalom. A címet megfelelően helyes
bítettük. kérdéses könyv beszerzését most már állandó hirde
tés utján fogjuk mekisérleni. Kmety András urnák. Oápel. 
Előfizetése junius végéig van rendezve. Novák János urnák. 
Resicabánya. Az Évköny első évfolyamát 23-án ajánlva postára 
tettük. Szíveskedjék azt környékbeli kartársainak is ajánlani. 
Baumann Andor urnák. Bulza. Nem közölhetné velünk Vi- 
zauer Imre volt olvasónk mostani lakását? Ezelőtt lakása Dri- 
nova volt. Üdvözlet!

Hirdetések és pályázatok.

Állást keres.
28 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, ki jól 

ért a fővad gondozásához, az apró vad neve- 
veléséhez és hálóval való -BAnp ‘zoi|BSB§opq 
dák pusztításához, az erdészeti teendők minden 
ágazatában jártas ; most is nagyobb uradalomnál 
van alkalmazva, állását pedig csak a nehéz meg
élhetési viszonyok miatt kénytelen elhagyni.

Cime megtudható az Erdészeti Újság szer
kesztőségénél. 9_io.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

Előfizetési árak :
Egész é v r e ........................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

PODHRADSZKY EM IL.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
—-  sékelt dijak egyezség szerint. •—

.X évfolyam. Szászsebes, 1906. Május. 31. 22. szám.

Summum ius summa iniuria.
(Folytatás és vége.)

fme az elől közölt rendelet is :— mint már 
említettük — olyan, mely bár mindenesetre 
törvényes és jogos, mert hiszen ha másként 

állana a dolog, az abban foglalt intézkedésekről 
hazánkban, mely a jog és igazság hazája, szó 
sem lehetne, mégis olyan intézkedést is tartal
maz, mely emberi szempontból a legnagyobb 
igazságtalanságot rejti magában.

Azt az intézkedését az idézett körrendelet
nek, hogy az a nyugdíjas, a ki szakítva becsü
letes múltjával s letérve annak ösvényeiről, a 
bűn fertőjébe süllyedt, a becsületes szolgálatá
ban kiérdemelt nyugdijának az elvesztésére ér
demes, teljesen méltányoljuk, mert hiszen a nyug
díj éppen arra való, hogy az azt élvező akkor, 
midőn egyébként már munka — és keresetkép
telen lesz, ne legyen kénytelen a megélhetés 
gondjaival küzködni, mely küzködés éppen na
gyon alkalmas arra, hogy őt a bűn ösvényére 
csábítsa, hanem legyen meg neki az ő-bár szerény, 
de mégis tisztességes mindennapi kenyere. Ha 
már most az ilyen ember, kinek bár szükesen, 
de mégis meg van az önfentartás módja, akár 
kapzsiságból, akár bármely más indokból meg 
nem engedett, bűnös utakon igyekszik magának

indokolatlan hasznot szerezem s ez által össze
ütközésbe jön az állami jogrenddel és annak 
törvényeivel, teljesen rászolgált arra, hogy ezek 
őt kíméletlenül, minden jogai elvonásával sújtsák.

Nyilvánvaló, hogy a nyugdíj végleges el
vesztése leginkább csak a megbecstelenítő bűn
cselekményekre vonatkozik, mint a milyenek: a 
rablás, lopás, csalács, sikkasztás stb. mert a tör
vény is általában véve csak ezeknél alkalmazzaa 
hivatalvesztés és a politikai jogok felfüggesztésé
nek a kimondását, mig ellenben a becsületbe ke
vésbévágó bűncselekményeknél, melyek nem irá
nyulnak mások anyagi érdekeinek megsérté
sével indokolatlan haszon szerzésére s inkább 
csak a szenvedély és indulat folyományai, mi
lyenek a testi sértések különböző nemei, a tör
vények a hivatalvesztés kimondását mellőzik s 
itt a körrendelet is a nyugdíj elvonását csak a 
szabadságvesztés idejére mondja ki, mig annak 
befejeztével azt újból folyósítani rendeli.

Addig, mig a körrendelet ezekre nézve in
tézkedik, illetve mig csak magával a nyugdíjjo
gosult személyével és annak jogaival foglalkozik, 
ellene egy szót sem szólhatunk, mert az erre 
vonatkozó intézkedéseit mi is teljesen indokol
taknak és helyeseknek tartjuk, de nem lehet hall
gatagon elsiklanunk a körrendeletnek ama intéz- 
kedése mellett, mely nem csak magát a bűnöst, 
hanem annak az ártatlan családját is sújtja, akkor 
midőn elvonandónak rendeli a nő nyugdiját és 
a gyermek nevelési járulékát is.
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Szerintünk a körrendeletnek ez az intézke- 
kedése az, melyhez nem csak emberi, humani
tárius, hanem talán jogi szempontból is szó fér.

A kérdés ugyanis az, hogy lehet-e s sza
bad-e másnak a bűnéért ártatlannak is lakolnia, 
vagy sem.

Azokban az úgynevezett régi jó időkben, 
melyeket oly gyakran szeretünk emlegetni, az 
apák bűneit az ártatlan családon is megtorolták, 
hiszen már Mózes kimondta, hogy: „megbünte
tem az apák bűneit harmad — és negyediziglen“ 
s a ki hazánk történetét ismeri, tudni fogja, hogy 
Zách Felicián merényletéért annak egész csa
ládját kiirtották. Ez talán meg is felelt az akkori 
viszonyok mellett s a kor vad erkölcsei mellett 
szükség lehetett az ilyen drákói megfélemlíté
sekre, de ma már sehogy sem tartjuk indokolt
nak azt, hogy az ártatlan is bűnhődjék a bűnös 
vétkéért.

A körrendelet értelmében pedig az történik, 
mert a nő és a gyermek, mely elvesztette a 
nyugdiját, illetve nevelési járulékát s igy meg
élhetésének eszközeit, jobban bűnhődik, mint a 
bűnös férj vagy apa.

Nyugijasaink ugyanis csak a legritkább eset
ben vannak abban a szerencsés helyzetben, hogy 
magán vagyonuk is legyen, hanem a megélhe
tés tekintetében rendszerint tisztán csak a nyug
díjra vannak utalva, mint arra az egyedüli va
gyonra, a melyet hosszas szolgálatukkal meg
szerezniük lehetséges volt. Ez a kicsiny vagyon,

illetve annak kamatja, tehát a nyugdíj vagy ne
velési járulék nem csak a nyugdíjazott kizáróla
gos tulajdona, hanem joga van ahhoz a család
jának is.

Ne higyje ngyanis senki, hogy az özvegy 
nyugdijára egyedül csak a szolgálatban álló férj 
szolgált reá és annak megszerzésében a nőnek 
semmi része sincs. Ez nagyon téves felfogás, 
melynek alkalmazása a legnagyobb jogtalanság 
kutforrásává lehetne. Honi törvényeink szerint 
ugyanis minden [olyan vagyon, melyet a férfi 
neje oldalán, azzal élve s illetve annak segitsé- 
vel szerzett, közös szerzeménynek tekitendő, mely 
a nőt a férfival egynelő arányban megilleti. Ez 
pedig vonatkozik nem csak a megszerzett házra, 
földekre, bútorokra, gazdasági szerelvényekre, ha
nem egyáltalában minden megszerzett vagyonra 
vagy jogosultságra.

Az, ha maga a nő is férjével együttesen 
esik bűnbe, ha talán ő maga bűntársa volt neki, 
természetesen egészen más dűlő s ilyen esetben 
alig lehetne kifogást emelni az ellen, ha férjéhez 
hasontalosan szerzett vagyonát, itt igazi nevén 
nevezve nyugdiját elvesztené, bár még ez sem 
lenne egészen jogos, mert az a bűnös, kinek 
vagyona van, ezt csak abban az arányban veszti, 
a melyben másokat megkárosított s a meddig a 
bünpörével és elzárásával kapcsolatos költségek 
terjednek, szabadulása után pedig ismét visszatér 
megmaradt vagyonának élvezetébe.

Nézetünk szerint — mely lehet talán ellen-

A világ vége.
Vesuv okozta és a szanfranciszkói óriás mé
retű szerencsétlenség tagadhatatlanul bizony
talanság érzetét keltette bennünk, a mi földi 

világunk tartóssága felől. De azért mégis csaknem 
teljesen nyugodtak vagyunk arról, hogy a föld élete, 
a mi arasznyi létünkhöz képest, örök és nem nagyon 
háborgat bennünket valami közeli világ végének gon
dolata. De a régebbi sötétebb időkben az ilyen nagy 
elemi csapás nem csupán részvétet keltett a távoli 
vidékeken, hanem rendesen irtóztató rémületet is. A 
múltból fönmaradt minden misztikus jóslat és vízió, 
a mely a világ elpusztulásáról szólt, uj hitre talált, és 
milliók borultak bűnbánóan térdre. A hitnek, az égi

és földi dolgokról való bölcselkedésnek kezdetével 
csaknem minden népnél össze van kötve a világ egy
kori teljes pusztulásának gondolata. Már az egyipto
miaknak volt olyan hagyományuk, a mely szerint a 
Nílus, az országnak ez az áldása egykor a pusztulását 
fogja okozni. Háromezer év múlva — igy mondta a 
jóslat — nem áldásthozó vízzel önti el a Nílus Egyip
tomot, hanem tüzet hoz a medrében és azzal árasztja 
el a világot, a mely elpusztul a lángban.

Az indusok költői hagyománya is azt mondja, 
hogy a tűz, ez áldott hatalom, fogja egykor elpusztí
tani a világot. Bekövetkezik akkor az istenek harca. 
Végül is Ormuzd, a Jó, a Fény legyó'zi Árimánt, a 
Sötétet és letaszítja az örök sötétségbe. De a föld, a 
bűn és vétek helye elpusztul a lángtengerben, a mely
ből fölmerül Ormuzd birodalma, a hol örök boldog
ság, szeretet és béke van. Teljesen hasonló ehhez 
az a kép, a melyet a nagy germán éposz, .az Edda 
fest a világ végéről az istenek alkonyában. Csakhogy 
itt északon, hideg és rettenetes fagy pusztít el minden

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 171

kező fenálló törvényeink és szabályaink szellemé
vel, de melynek jogosultságát azért elvitatni nem 
engedjük — olyan esetben, midőn a nyugdíjas 
férfi börtönbe jutása folytán nyugdíj vesztes 
lesz, őt megholtnak kellene tekinteni, mert 
hiszen a családja részére valóban meg is hal s 
ekkor helyén való lenne az ő nyugdijának be
szüntetése mellett a nejének járó özvegyi nyug
dijat és gyermekei részére — a mennyiben arra 
a fennálló szabályok értelmében igényjogosultak 
— a nevelési járulékot utalványozni, uttóbbit 
pedig abban az esetben, ha anyjuk nincs életben, 
az apátián — anyátlan árvák részére biztosított 
nevelési járulék összegének megfelelően.

Hasonlóképen azt sem tudjuk megérteni, 
hogy akkor midőn a hivatalvesztés valakire csak 
bizonyos meghatározott időre, mondjuk 2— 3 
évre van kimondva, miért legyen a nyugdijjogo- 
ultsága véglegesen, örökre megszüntetve, holott 
ha hasonló körülmények közt tényleges hivatali 
szolgálatát vesztette, nincs előtte elzárva annak 
a lehetősége, hogy a hivatalvesztés idejének le
telte után újabb tisztséget viselhessen.

Tagadhatlan tény, hogy az itt tárgyalt kör
rendelet eme intézkedéseinek jogosságához és 
igazságossághoz sok szó fér s meg vagyunk 
győződve arról, hogy ha alkalmazása ellen csak 
egyszer is felszóllalás fog történni, ez újabb s 
méltányosabb rendelet kibocsátására fogja bírni 
a magas kormányt.

mint azt már lapunk múlt számában a hírek 
rovatában röviden jeleztük, az Emlékirat, 
melyet Sticz László  veszprémi járási erdó'őr 

kartársunk az állami erdőhivatalok által kezelt erdők 
őrzésénél alkalmazott erdőőri személyzet nevében a 
földmivelésügyi minister úrhoz benyújtott, általa ne
künk is be lett küldve, a miért ez akalommal köszö- 
netünket nyilvánítjuk.

Magára az emlékiratra elég sok megjegyzést te
hetnénk, nem lévén azonban barátai a felesleges szó- 
szaporitásnak, röviden csak annyit mondunk, hogy 
várakozásunkban nagy mértékben csalódtunk. Mi egy 
epochális, a nagyszabású mozgalomhoz és a hozzá 
fűződő érdekekhez méltó munkát vártunk, e helyett 
pedig kaptunk egy nem egészen három oldalra nyom
tatott kérvény formát, a mely ugyan sokat — talán 
mindent — felpanaszol, de a panaszok jogos voltának 
bizonyítására alig van szava, pedig a fősulyt talán erre 
kellett volna fektetni. Arról, hogy számos benne a 
helyesírási hiba, csak úgy mellékesen akarunk emlí
tést tenni.

Élénk emlékezetünkben van még az állami tiszt
viselők emlékirata, mely hatalrrjas kötetet képez; lát
tunk számos más hasonló célú emlékiratot, de pon
gyolábban kidolgozottat az előttünk fekvőnél még nem. 
Ennek ugyan kár volt hónapokra terjedő, időt szen
telni, mert rövid pár órai munkánál alig igényelt többet.

Ez természetesen csak a saját egyéni nézetünk, 
melyet senkire ráerőszakolni nem kívánunk s ha azok, 
a kiket a dolog legközelebbről érdekel, azt jónak,

életet; három évig tartó hideg éjszaka. Földön és 
égen minden összeomlik, elpusztul, a mindenség ret- 
tenétes hideg, sötét káoszsszá válik, az istenek és óri
ások küzdőterévé. De erre is a réginél szebb, tisztább 
élet következik.

Ősrégi zsidó hagyományok is foglalkoznak a 
világ katasztrófájával és ezekből keletkezett a bibliai 
Apokalipszis nagy vizióia. Sötét sejtéseket, fantaszti
kus képeket és vad álmokat, a buja napkeleti fantázia 
termékeit foglalja itt össze egy türelmetlenül a jövőbe 
tekintő próféta hatalmas pátosza. Ez az Apokalipszis 
volt a kereszténység történetében évszázadokon át az 
a forrás, a melyből egzaltált próféták, néptömegek, iz
galmas időkben a közeli világ végét olvasták ki. Otloh 
szerzetes vízióitól Dante époszáig és Giotto, meg 
Orcagua képeitől egész Michelangelóig és Tintoret- 
tóig a művészek képzeletében is ott él a világ vége. 
A 960-ik évben egy szerzetes azt olvasta ki az Apo
kalipszis egyik sötét helyéből, hogy az 1000-ik év 
március 25-ike az a nap, a melyen eljön az Antikrisz-

tus és vége lesz a világnak. Iszonyú kétségbeesés 
fogta el akkor az egész kereszténységet. Borzalmas 
jelek is mutatkoztak bőven. A Vezúv tüzet hányt és 
mint az egykorú krónikás mondja: sokkal több száj 
ból, mint máskor. Kő- és véreső hullott a földre, a 
tengeren járók meg képzelhetetlen nagyságú cethálat, 
csodaszörnyet láttak. A föld megremegett alapjaiban, 
belsejéből rettenetes sóhajtás hallatszott és az emberek 
között úrrá lett az éhség, és a döghalál. Ez év króni
kái mind tele vannak a borzalmas események leírásá
val és talán abból a mély vallásos mozgalomból, a 
mely ekkor minden népet elfogott, keletkezett a góti
kus művészet. 1500 táján a vallásos mozgalmak ide
jén, a mikor már küszöbön állt a reformáció, ismét 
megerősödött az Apokalipszis hatása. Maga Luther 
élete végéig hitte, hogy a föld hátralévő napjai meg 
vannak számlálva és a vég már nincs messze. Dürer 
ifjúkori csodás fametszetein vannak megerősítve a 
víziók és e hatalmas rajzok ma is erősen hatnak ránk, 
pedig távolról sem tudjuk már érteni azt az általános
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megnyugtatónak és elfogadthatónak találják, az ellen 
nem lehet s nincs is szavunk.

A Emlékirat teljes szövegét közöljük abból a 
célból, hogy az minden érdekelt kartársnak módjában 
álljon megismerni s az arról való véleményét megal
kotni. Közöljük továbbá a minister ur elé járult kül
döttség által Budapesten felvett jegyzó'könyvet, mely 
a begyült hozzájárulási összegek elszámolásáról szól 
s erre nézve a mozgalom vezetó'jének a felmentvényt 
megadva, neki egyúttal teljesített fáradozásaiért köszö
netét mond. Az utóbbihoz mi is a legnagyobb kész
séggel hozzájárulunk, mert Sticz László kartársunk 
ezt méltán megérdemelte s készséggel elismerjük, hogy 
a mozgalom sikerén tehetségéhez képest, szive egész 
melegével munkálkodott s ha a kitűzött cél nem lenne 
elérve, az nem az ó' akaratán múlt, fájdalmasan érint 
azonban az, hogy a jegyzőkönyv egy szóval sem tartja 
éredmesnek szerény lapunkról megemlékezni, pedig 
némileg talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a mozgal
mat ilyen nagy mederbe sikerült terelni. Ezt talán 
annyival inkább megérdemeltük volna, mert lapunk 
éppen annak következtében, hogy olyan sokat foglal
kozott a mozgalommal, a más ágazatokhoz tartozó 
előfizetői közül száznál többet elveszített, ezek hiányát 
pedig a járási kartársak nem igyekeztek pótolni.

Ezeken kívül közölni fogjuk még Sticz László 
tisztelt kartársunknak lapunk szerkesztődéhez intézett 
levelét, mindezeket természetesen folytatásokban, la
punk kereteihez mértten.

Most pedig még egy szavunk van az összes 
járási kartársakhoz.

Arról, hogy a felterjesztett és itt közlendő Em
lékirat alig fog csak egypár kartársat is kielégíteni s 
hogy annak felette hiányos voltát úgyszólván vala
mennyien érezni fogják, teljesen meg vagyunk győ
ződve s abban sem kételkedünk, hogy készségei sze
retnék a hiányt pótolni.

rémületet, a melyből keletkeztek. De azért a ma elő- 
haladottabb korunkban is föl-fölmerül a világ végének 
jóslata. Már az antik-kor óta féltik a földet valami üstö
kössel való összeütközéstől és a hires La Piacé a világ- 
egyetemről szóló müvében meg is írja egy ilyen ösz- 
szeütközés várható következményeit.

A földgolyó tengelye és fordulatszáma — Írja 
— megváltozik, a tengerek kiáradnak a partokra, a 
miből óriás vízözön keletkezik és a borzasztó ütkö
zések, rázkódások minden életet elpusztítanak. A föld 
megfagyása, a melyet a nap lassú kihűlése okozna, 
szintén a világ végéről szóló tudományos elméletek 
közé tartozik. Ezt különben Helmholtz is a lehető
ségek közé sorozta, csakhogy beláthatatlan távoli idő
ben. Erről a világ végéről szól Byron egyik gyö
nyörű költeménye. Buffon, a ki legkorábbra teszi, 
95 000 évet ad még a földnek, Laverrier ellenben 35 
milliót. Egy csillagász szerint, a ki a csillagok távol
ságából számított, a legközelebbi összeütközés csak 
328 milliárd év múlva következhetik be.

Ezt meg lehetne tenni egy Pót-Emlékirat szer
kesztésével, mely a fő emlékiratban felsoroltakat még 
a szükséghez képest kibővitené, egyúttal pedig s főleg 
azok beigazolására nagyobb gondot fordítana.

Egy ilyen pótemlékirat megszerkesztésére s annak 
megfelelő példányban való kinyomatására lapunk szer
kesztője eddigi mellőztetése dacára most is kész vállal
kozni, ha ebben a járási s esetleg más kartársak is 
segítségére lesznek. Az általunk tervezett emlékirat 
ugyanis nagyobb szabású s több nyomtatott ivre ter
jedő munka lenne, melynek kiadása tetemes költséggel 
jár s igy kiadására csak abban az esetben vállalkoz
hatnánk, ha azt legalább 700—800 kartárs megrendelné.

Igaz, hogy ez ismét némi áldozatot követel a já
rási kartársainktól, de azt hisszük, hogy munkánkkal 
sikerülni fog olyan eredményt elérni, mely a hozott 
áldozatot százszorosán megtéríti.

Abban az esetben tehát ha, a járási kartársak a 
pótemlékirat megszerkesztését óhajtják, felkérjük őket, 
hogy az arra szóló s 2 koronában  megállapított előfi
zetési d ijat „Em lékirat“ szerkesztőségének, Szászsebes, 
fo ly ó  évi junius hó 20-ig  beküldeni szivekedjenek.

A munkához szükséges adatokat minden egyes 
előfizetőtől külön kérdőív utján fogjuk beszerezni.

A felterjesztett, kérvény elintézése hamarosan nem 
várható s igy van elég időnk arra, hogy annak hiá
nyosságait még idejekorán pótoljuk.

Azokat a járási kartársakat, kik sorainkat olvassák 
felkérjük, hogy tartalmukat a lapunkat nem járató 
kartársaikkal is közölni szíveskedjenek.

Az Emlékirat szövege.
Nagyméltóságu m. kir. Földmivelésügyi Miniszter Ur, 

Kegyelmes Uram!
A m. kir. állami erdőhivatalok kezelésében levő 

erdők őrzésénél alkalmazott erdőőri személyzet megbí
zásából a következő, legtiszteletteljesebb és legalázato- 
sabbfel terjesztést bátorkodom

N a g y  m é l t ó s á g o d
kegyes színe elé benyújtani.

A nagyméltóságu m. kir. Földmivelésügyi Minis- 
terium bölcs intézkedése következtében, az 1898. évi 
XIX. t.-cz. a községi és némely más erdők és kopár 
területek stb. állami kezelésbe vétele alkalmával, az 
ezen erdőbirtokoknái szolgálatban levő erdőtisztek, 
államosítottak.

A Magas Kormányt ezen bölcs eljárásában két
ségtelenül kiváló állami érdek vezette, s lehetővé tette 
azt, hogy az erdőknek — ma már — közismerten 
szükséges fenntartása, megkívánt ápolása, czélszerü 
jövedelmeztetése biztosittassék, s az ezen czélok elér
hetéséhez szükséges teendők ellátása oly egyénekre 
bizassék, kik egyöntetű szakképzettségük mellett, szel
lemi és anyagi képességeik zavartalanul, az anyagi
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gondok bénító befolyásától menten, kizárólagos teljes
séggel szolgálatuk következményeinek szentelhessék.

Az állami kezelésben lévő erdőterületek szolgá
latában alkalmazott erdó'tisztek államosítása által, ezek 
helyzete minden tekintetben szabályoztatok, s nemcsak 
előmenetelük, s megélhetésük biztosíttatott, hanem, s 
legfőkép elaggottságuk, szolgálatképtelenségük beáll
tára nekik, — haláluk esetére pedig hátrahagyott csa
ládjaik megélhetése biztosíttatott.

Hogy a m. kir. állami erdó'hivataloknál alkalma
zásban lévő szakvizsgázott erdőőri személyzet szolgá
lata, fontosságban és kiváló állami-érdek tedintetében, 
az erdőtisztek szolgálatát kiegészíteni és ahhoz mél
tóan és megfelelően sorakozni köteles, azt a magas 
Kormány bölcsen tudja, s a pontos és odaadó szolgá
latot, alkalmazottjai utján az erdőőri személyzettől mél
tán megkívánja, s meg is követelheti.

Az erdőőri személyzet igyekezik is, kötelességé
nek, önföláldozásig hűen megfelelni, azonban felette 
terhes, s úgy szellemi, mint fizikai tekintetben, egész 
embert megkívánó szolgálatnak teljesítésében oly szer
felett súlyos nehézségekkel,- akadályokkal és viszon
tagságokkal küzd, hogy ezeknek már-már elviselhetlen 
súlya alatt, a becsület mezején bár, — de összeröska- 
dóban van.

Az anyagi gondok, a saját, s hozzátartozói meg
élhetéséhez szükséges feltételek hiánya és elégtelen
sége képezik azon szenvedések forrását, melyek a m. 
kir. erdőhivatalok szolgálatában álló, de nem államo
sított erdőőrök helyzetét elviselhetlenné teszik, s őket 
szolgálatuk teljesítésében előnytelenül gyengítik, őket 
és családjaikat korai, időelőíti megrokkanásnak, ki
mondhat lan nyomornak kiteszik.

A nem államosított kerületi és járási erdőőrök 
fizetése, javadalmazása oly csekély, hogy abból em
beri módon megélni, manapság még egy serdülő gyer
meknek is képtelenség, s teljes lehetetlenség felnőtt s 
erős fizikai munkát teljesítő embernek, főkép egy egész 
családnak.

Az ország összes erdőhivatalaitól, négynek kivé
telével, — beszerzett adatokból összeállított, s a leg
alázatosabb tisztelettel itt felterjesztett kimutatásból is 
kitűnik, hogy az erdőőrök törzsfizetése, azok egyhar- 
mad részénél a négyszáz koronát, felénél a hatszáz 
koronát nem haladja meg akkor, midőn még lakbér
illetménnyel sem rendelkeznek, nem is említve, hogy 
még több helyen, elképzelni is nehéz módon, 300—400 
korona fizetésben részesülnek. — Kivételes és nagyon 
ritka szerencsés esetekben részesülnek az erdőőrök 
hétszáz koronán felüli fizetésben, s ha egy-két esetben 
a kilencszáz, vagy ezer koronát elérik, ez oly eset 
melyet mint egyedül állót, felemlíteni sem lehet.

Ily fizetésből megélni lehetetlenség annak az er
dőőrnek, a ki napokig, sokszor hetekig útban van; 
kinek másod-harmad magávaL 40—Ő0 község határá
ban elszórtan fekvő 15—20 ezer hold területet kell 
bejárni, s naponta, 60, 70, sőt 100 kilométert kell be

gyalogolni, mert a lótartási illetményt, a fizetés cse
kélysége miatt, ehhez csatolni kénytelen.

S valamint senki más, úgy a fokozott fáradal
makban részes erdőőr sem képes, kizárólag száraz 
kenyéren megélni, pedig fizetése csak erre volna 
elégséges.

Hogy az erdőőr, — kinek pedig ruhailletmény 
nem jár, egyenruházatára is nagyobb összeget kény
telen áldozni, az szolgálatának minőségéből is követ
kezik, mely megköveteli, hogy minden terepen, a nap 
és év minden időszakában, különösen a kedvezőtlen
ben, talpon legyen, s kerületében őrködjék.

A legtöbb esetben lakbért nem kapván, amúgy 
is elégtelen fizetésből kénytelen az erdőőr lakást bé
relni. Ha szolgálati viszonyai a városbani lakásra 
kényszerítik, a városokban uralkodó magas lakásbér 
és az élelmicikkek drágasága merítik ki szűkös anyagi 
erejét. Ha pedig erdők rengetegében kénytelen tanyá
ját felütni, — az élelmi cikkek beszerzési piaczának 
távolsága következtében kétszereződnek meg az élelmi 
szükségletek árai. S miből fedezze az ily helyzetben 
lévő erdőőr, gyermekeinek a törvény által is megpa
rancsolt — habár csak elemi iskoláztatásának költsé
geit; minő pénzáldozattal kénytelen megfizetni esetle
ges megbetegedéseknél az orvosi és gyógyszertári 
költségeket.

Még azon ritka esetekben is, midőn az erdőőr 
lakbérilletményben részesül, elégtelen a nálunk szoká
sos 60—80 korona évi illetmény, a lakbér fedezésére, 
mert azért még csak alig lakható hajlékot kap.

Failletményben az erdőőröknek csak V^-ed része 
részesül, miért is az erdőőrök legnagyobb része, drága 
pénzen kénytelen tüzifa-szükségletét beszerezni.

Az erdőőrök mellékjövedelmeként felemlíthető 
még némely helyütt, az erdei kártételek utáni hányad. 
Ámde ha figyelembe vesszük, hogy az erdőkárokat, 
túlnyomó részben a legszegényebb, teljesen vagyon
talan népréteg tagjai okozzák, akik fizetni képtelenek, 
s még sok esetben olyanak is, kik esetleg a bírságot 
fizetni képesek volnának, ezt inkább leülik, — úgy 
az erdőőröknek ezen az utón kínálkozó jövedelme is 
csak képzeleti, s annálinkább az, mert még akkor is, 
midőn a bírságok tényleg befolynak, — sok utánjárás, 
költség és fáradság után jutnak egy-két év múltán, az 
őket megillettő hányadhoz.

A lelkiismeretes szolgálat teljesítése az erdőört 
éjjelre is elszóliitja othonából és ilyenkor, semmi
féle általányban nem részesül; az egyes községekben 
megbízott erdő elnök miután erre nézve utasítása 
nincs, nem ad szállást s Így kénytelen ismét sajátjából 
fedezni költségeit. Némely esetben a vonatot is igénybe 
kell vennünk, s most már midőn minden állami alkal
mazott kedvezményes vasúti jegyet élvez és utazik az 
erdőőr az egész jegyet kénytelen fizetni.

S ha már mindezen itt felsoroltakat figyelembe 
vesszük, hátra van még a kérdés, miből éljen az er. 
dőőrnek családja otthon ?
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Az ezen kérdésre adható válasz oly szomorú, oly 
megindító, hogy ennél csak az lehet rettenetesebb és 
szivet rázóbb, midó'n elgondoljuk, hogy’mi történik 
az erdőó'r családjával, midó'n egy szomorú napon a 
családfő véres holttetemét hazahozzák. Azért a csa
ládfőét, ki életét sok nélkülözés, tengernyi fáradság 
mellett, önfeláldozó szolgálatban töltötte, s kinek életét 
ép ezen buzgó szolgálata közepette gonosz kezek ol
tották ki, s akinek utolsó életperczeit azon gondolat 
keserítette meg legjobban, — mt lesz most már hát
rahagyott szeretettéivel ? Mert abból a fizetésből, mely 
még a megélhetésre is kevés volt, lehetetlenség volt 
megtakarításokat eszközölni, nyugdíj pedig az erdő
őröknek s családjának nem jár.

De bárminő okból váljék szolgálatképtelenné az 
erdőőr, vagy bár természetes halál szólítsa el őt csa
ládja köréből, nyomor és Ínség vár reá, illetőleg csa
ládjára.

S még itt azt p em is említettük, hogy sok járás- 
még ezen, fenni jelzett csekély fizetését is több köz
ség pénztárából, apránként, több felbélyegzett nyug
tára, többszörösen megismételt utánjárás után kapja 
kézhez az erdőőr.

Mindezen, az erdőőrök sanyarú helyzetét vázoló 
adatok után bátorkodom rátérni arra, hogy tőlünk is 
ugyanazon kvalifikáczió követeltetik, mint a kincstári 
erdőőröktől, s hogy szolgálatunk sokkal súlyosabb 
mint azoké, mert az őrizetünkre bízott erdők és terü
letek, minden képzeletet gúnyoló módon széttagolvák.

így hogy csak egy-két példát említsek, hivatko
zom a nagyenyedi m. kir járási erdőgondnokság ke
rületében levő 10552 kát. holdra, mely 72 község ha
tárában, 167 erdőbirtokos tulajdonában van szétszórva, 
s melyet három erdőőr őriz, vagy a Szolnok-Dobo- 
kában, 28ő községben elterülő 51 186 k. holdra, mely 
9 erdőőrre van bízva. Hogy az erdőőrzési teendőkön 
kívül még minő szolgálatot köteles a kerületi erdőőr 
végezni, annak feltüntetésére legyen szabad megemlí
teni, hogy egyes helyeken köteles a meglevő erdők 
hasznát, a.felujjitandó erdők költségeit, a közös birto
kosok között arányosan és igazságosan felosztani; 
ott és akkor, ahol és amidőn mindenki minél több 
hasznot, a terhekből minél kevesebbet akar elvállalni.

8 hogy minő küzdelmeket és torzsalkodásokat 
kell a járási erdőőrnek megvívni, igazolhatja csak azon 
körülmény is, hogy sok helyen az erdősítési, s egyéb 
munkálatokat a közbirtokosok nem készpénzköltség
gel, hanem természetbeni munkaszolgálmánynyal vé
geztetik, s az erdőőr köteles a birtok arányához képest, 
az egyesek által teljesitend őközmunka mennyiségét ki
számítani: hogy ez mennyi vesződséggel és perleke
déssel jár, s minő a munkája az ilyen kirendelt kény
szermunkásnak, — az könnyen elképzelhető.

Szolgálatunk tehát tetemesen súlyosabb, jövedel
münk pedig hasolihatlanul csekélyebb, a kincstári er
dőőröknél, — jövőnk és családunk jövője pedig tel
jesen biztosítatlan!

Pedig a hazának mi is hü fiai, az államnak szor

galmas munkásai vagyunk, kik hivatásunkat, az állam 
iránti kötelességeinket, rendezett viszonyok között, az 
állam magas és bölcs kormányának védőszárnyai alatt 
óhajtanánk teljesíteni.

Oda irányul legalázatosabb és legtiszteletteljesebb 
kérésünk, méltóztassék legkegyesebbesen intézkedni, 
hogy az állami kezelésben levő erdők védszemélyzete 
is, hasonlóan a már államosított erdőtisztekhez, áliamo- 
sitassék; a kincstári erdőőrökkel — egyformán be
osztatván dijjaztassék, s teljesen egyforma elbánásban 
részesittetvén, nyugdíj-jogosultságban részesittessék.

Legszerényebb véleményünk szerint, államositta- 
tásunk az állam költségvetését alig terhelné, mert az 
egyes megyei erdőlapok, melyekbe az erdőbirtosok 
rendesen többet fizetnek be, mint amennyi az erdő
őrök illetménye, már is némi tartalék alapot képeznek, 
s igy helyzetünknek kért javítására szükséges összeg, 
egészében alig fogná emelni az eddigi erdőőrzési 
költségeket.

Midőn legalázatosabb iratunkat, a N agy méltóságú 
M iniszter Urnák legkegyesebb és magas figyelmébe 
ajánlani bátrak vagyunk, azt is bátrak vagyunk meg
jegyezni, hogy ma már minden községi, megyei tiszt
viselő és alkalmazott, a vasutasok, sőt teljesen magán
jellegű hivatalok alkalmazottjai is részesültek fizetés
rendezésben és részesülnek nyugdíjban, csakis mi, kik 
oly súlyos, életveszélyes szolgálatot teljesítünk, élünk 
az ínség kenyerén és nézünk egy vigasztalan jövő elé.

Azért hűen és könyörögre esedezünk, hogy azon 
esetben, ha államosittatásunkat a magas Kormány telje
síthetőnek nem vélné, mégis tarthatatlan sanyarú hely
zetünkre való kegyes tekintetből, intézkedni méltóztat- 
nék, hogy a vármegyei nyugdíjintézetbe, szolgálatunk 
eddigi teljes idejére visszamenőleg felvétetni rendel
tessünk.

Súlyos helyzetünkben egyedüli reményünket a 
magas Kormány atyai jóindulatába helyezve avgyok 
A Nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi Minister Urnak.

Veszprém, 1906. május hó 20.
Legalázatosabb szolgája 

Sticz László
veszprémi járási erdőór mint a 

magyarországi járási erdőőrök migbizottja.

Másolat.
Jegyzőkönyv.

Felvételeit Budapesten 1906 május hó 15-én a 
nagyméltóságu földmivelésügyi ministerium elé járuló 
küldöttség összejövetelén. Jelen voltak alulírottak.

T á r g y :
1. Sticz László járási erdőőr a megjelenteket 

szívélyesen üdvözölte, előterjeszti az általa beszedett 
összeg mennyiségét, mit az összegyűjtött utalvány 
szelvényekkel igazolt, ezt tételről tételre megvizsgálva 
s összeszámlálva 366 K 10 fillért tett ki.
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2. Ugyancsak folytatólagosan előterjesztést tett 
kiadásaira nézve is, mit az eló'mutatott nyugtákkal 
igazolt, mely összeg a mai napig kitett 250 koronát, 
ezek után kéri a megjelent s kiküldött járási erdőőr 
kartársait a maradványnak mutatkozó 116 K 10 fillér 
összeg hovaforditása felől intézkedni szíveskedjenek 
s neki a felmentvényt adják meg.

3. Mi alulírottak mint kartársaink megbízottjai 
akként intézkedtünk, hogy első sorban Sticz László 
kartársunknak mint a mozgalom vezetőjének a teljesí
tett fáradozásaiért köszönetünket, a fennmaradt összeg
ből pedig tiszteletdijat és saját költségeinek fedezésére 
80 koronát ajánlottunk fel, a még ezen felül mutat
kozó 36 K 10 f. összeget pedig a még ezután mutat
kozó kiadás fedezésére használja fel.

Más tárgy nem lévén, a felmentvényt Sticz László 
kartárs urnák tisztelettel megadjuk. — Kelt mint fent. 
Szántó Antal s. k. jár. erdőőr, (Igái, Somogy megye). 
Kelemen István s. k. erdőőr (A Lendva, Zala megyei) 
Tyápai Péter s. k. (N. Bittse, Trencsén m.). Teleki 
Vilmos s. k. jár. főerdőőr (Kőhalom, N. kiküllő m.) 
Makky János s. k. védkerületi erdőőr (Somorja 
Pozsony m.) Lengyel Mihály s. k. kerületi erdőőr \ 
(Lőcse, Szepes m.), Holzbauer Mihály s. k. (Szombat
hely-Sorok, Vas m.), Bécs József s. k. jár. erdőőr, 
(Nova, Zala m.).

liÖlJlfÖÜ

Az Internátus.

Halálozás, jenei Antal kartársunk, Gyöngyös 
város pusztabenei erdőőre — mint arról egy vissza
érkezett lappéldány cimszalagjára tett megjegyzésből 
értesülünk — meghalt. Adjon az Ég neki csendes 
pihenést!

Az Emlékirat leközlése miatt némileg el kellett 
térnünk lapunk összeállításának módjától, a dolog azon
ban oly fontos és általános érdekű, hogy az elől nem 
lehetett elzárkóznunk. A járási kartársak ügye egyéb
ként nem csak kartársi érdekből, de azért is érdekel
heti a más ágazatbelieket, mert esetleg idővel még 
ők maguk vagy fiaik is ehhez az ágazathoz kerül
hetnek.

Erdészeti altisztek mulatsága. A következő 
meghívót vettük: Meghívó. A diósgyőri kincstári ura
dalom kerületében alkalmazott erdészeti altisztek 1Q06 
évi junius hó 17-én, a Győr melletti Mexiko-vendég- 
lőben, a «Sóvári m. k. erdőhivatal kerületi erdészeti 
altiszti személyzetét segélyző egyesület« javára világ
postával egybekötött zártkörű nyári táncmulatságot 
rendeznek, melyre t. czimet és b. családját tisztelettel 
meghívja a rendezőség. Kezdete d. u. 4 órakor. — 
Belépti dij: személyjegy 1 kor. 50 fii!., családjegy 3 
kor. — A zenét Wattay Tóni és fia miskolczi első
rangú zenekara szolgáltatja. Kedvezőtlen idő esetén 
a mulatság a teremben tartatik. jó  hideg étel és ital
ról a rendezőség felügyelete alatt Altmann j. vendég
lős gondoskodik. E meghívó át nem ruházható és kí
vánatra a pénztárnál előmutatandó. Felülfizetéseket 
a jótékony célra köszönettel fogad a rendezőség.

Az erdészeti és vadászati alkalmazottak gyerme
kei részére feáilitani tervezett Internátus érdekében 
lapunk szerkesztője által kiadandó tanulmányra a 2—2 
korona előfizetési dijat bekűldték s ezzel 50—50 fillér
rel az Internátus alaptőkéjének megalapításához hozzá
járultak a következő urak:

1. Barna István, Paprádi erdő.
2. Moha Alajos, Kisiblye.
3. Hain Ede, Kisiblye.
4. Siskovits József, Császár.

Reméljük, hogy a jövő hó elejével a nemes célt 
szolgáló eszme hívei tömegesen fognak jelentkezni és 
ennek örvendetes eredményét már lapunk legközelebbi 
számában közölhetni fogjuk. Az Internátusnak jutó 
25 százalékot az első tíz előfizetés beérkezte után fog
juk postatakarékpéntárba elhelyezni.

Tiszteletiek felkérjük mindazokat az 
olvasóinkat, kik az előfizetési díjjal még 
hátralékban vannak, hogy ezt a jövő hó 
elejével kiegyenlíteni szíveskedjenek.

Holttest a sziklák között. Szászrégenből je
lentik: Toplicán rablógyilkosság történt, amelynek
Nyegra Sándor felfalui lakos esett áldozatul. Nyegra 
Toplicára ment, hogy tutajokat vásároljon. Útközben 
Toplica község előtt ismeretjen tettes megtámadta, 
agyonütötte s ezer korona pénzétől megfosztotta. A 
gyilkos a hullát egy szikla elé támasztotta s másnap 
az arra járó emberek vették észre. A vizsgálatot meg
indították.

Villámsujtott katonák. Gravozából jelentik: 
A minap hatalmas égiháboru volt Raguza közelében, 
a hol katonák gyakorlatoztak. A 3. és 23. landwehr- 
zászlóaljak a közeli parasztházakban húzódtak meg a 
zivatar alatt. Egyik házba belecsapott a villám s meg
ölt egy tisztet és egy póttartalékost; azonkívül több 
katona meg is sebesült.

A michigani tűzvész. Megemlékeztünk már 
arról az óriási tűzvészről, amely a Michigan állam 
óriási őserdőségeiben pusztított. Most érkeztek meg 
az első részleges jelentések erről a tűzről, melynek 
borzalmassága felülmúlja a réginyiró fantáziáját. Ösz- 
szesen száz négyszögmértföldnyi terület, tizennyolc 
község és számtalan farm lett a lángok martalékává. 
Idáig még csak megközelítőleg sem lehetett megálla
pítani az áldozatok számát, annyi azonban bizonyos, 
hogy a tűzvész utolsó napján elpusztult falvak lakói
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közül igen kevesen menekülhettek meg, mert ekkor 
már a hőség oly irtózatos volt, hogy menekülésre nem 
is igen- lehetett gondolni. Az összes vasúti vonalak, 
amelyek az elégett területen vezettek keresztül, any- 
nyira megrongálódtak, hogy számosat közülök helyre 
sem állítanak többé. A lángtengerben rendkívül sok 
házi- és vadállat is elpusztult. A tűzvész által okozott 
kárt körülbelül százmillió frankra becsülik, de nincs 
kizárva, hogy az elhamvadt tárgyak értéke még jóval 
nagyobb volt a megközelítő' becslésnél, mert nemcsak 
az őserdő egy része, hanem számos virágzó gazdaság 
is elpusztult.

A koldusasszony, vagyona. Az emberi kap
zsiságnak egy klasszikus esetét jelentik Párisból. Nem 
rég egy öreg, kiaszott képű koldusasszony jelentkezett 
a «Megváltó* menedékház gondnokánál és felvételét 
kérte, mert — úgymond — már napok óta semmit 
sem evett. A gondnok rögtön intézkedett, hogy az 
öregasszony kellő ápolásban részesüljön. Mindez azon
ban nem használt, mert a végkép elgyengyült nő nem 
sokára meghalt. Halála előtt bevallotta, hogy a reue 
Saint-Saveur egyik házában lévő lakásán kerek száz
ezer frnakja van elrejtve. Ehhez az összeghez azon
ban a világ minden kincséért sem nyúlt volna és már 
évek óta koldulásból tengette életét. Az uttóbbi idő
ben nagyon keveset jövedelmezett a mestersége, sok
szor éhezett, de még sem volt szive, hogy százezer 
frankjából akár egy sous-t is kiadjon. A menhely igaz
gatósága jelentést tett az esetről a rendőrségnek és 
ez megállapította, hogy a koldusasszony szavai min
denben megfelelnek a valóságnak. A hatóságok most 
a lapok utján keresik a dúsgazdag éhenhalt öregasz- 
szony örököseit.

Meggyilkolt parasztleány. Szárazberek köz
ség határában a minap meggyilkolva találták Zolcsák 
Mihály gazda tízéves Vilma nevű leányát. A mis
kolci csendőrörs vezetője széleskörű nyomozást indí
tott, mert az a hír terjedt el, hogy a leánykát a zsi
dók gyilkolták meg. Ez a hir az egész vidéken nagy 
izgatottságot okozott s a csendőrörsvezetőnek segít
séget is kellett kérnie, mert szombaton délelőtt a 
lakosság megtámadta a zsidókat, a mint az imaház- 
bol kijöttek. A csendőrségnek most sikerült a gyil
kost letartóztatni, Nagy Ferenc parasztfiu személyé
ben, a ki legbuzgóbban terjesztette a vérvád meséjét.

A kiadóhivatal postája.
Bogya Demeter urnák. Ó-Radna. Maczásek István

urnák. Povina. A címet kiigazítottuk. Vaszek András urnák. 
Nizsna. Az évkönyvet megküldtük, a másik koronát pedig a 
lap előfizetésébe tudtuk be. Bölcső András urnák. Nagy- 
Bátony. A 2 darab Évkönyvet utánvét mellőzesével tettük pos
tára, el akarván kerülni a nagyobb költséget, Vaílentin Károly 
urnák. Vágötterdő. Á 2 koronát a lap árába számítottuk be s 
ezzel előfizetése március 31-ig rendezve van.

Hirdetések és pályázatok.

185/1906 szám.
Pályázati hirdetmény!

Nagy-Küküllő vármegyében 3 illetve 2 község 
határára kiterjedő három erdőőri kerületben megüre
sedett egyenkint 490 korona összes illetménnyel és 
uyugdijjal egybekötött 3 másod osztályú erdőőri állás
ra pályázat hirdettetik.

Pályázók felhivatnak, hogy
a) , erdőőri szakvizsga bizonyítvánnyal,
b) . keresztlevéllel,
c) . családi állapotukat is igazoló erkölcsi bizonyít

vánnyal,
d) . eddigi alkalmazásukról szóló szolgálati bizonyít

vánnyal,
e) . ép szellemi erő és egészséges testalkatukat, hi- 

• bátlan beszélő és halló képeségüket igazoló or
vosi bizonyítvánnyal — felszerelt és a közigaz
g atási erdészeti albizottsághoz Segesvárt címzett, 
sajátkezüleg irt kérvényüket 1906 évi junius hó 
15-ig alulírott m. kir. állami erdőhivatalnál annál 
is inkább igyekezenek benyújtani, mivel az elké
setten érkező folyamodványok tekintetbe nem 
vétetnek.
A kérvényben megemlítendő, hogy a magyar 

nyelven kivül minő idegen nyelvet beszél.
A kinevezendő erdőőr állását a . kinevezéstől 

számítandó 15 napon belől elfoglalni köteles. A kine
vezett erdőőr egy évi próbaszolgálat után véglegesit- 
te'tik.

Kelt Segesváron 1906. május hó 23-án.
M. kir. állami erdőhivatal.

Állást keres.

Szerkesztői üzenetek.
Ratimonszky Gábor urnák. Molnos. A közleményt 

vettük s legközelebb hasznát vesszük. Most minden egyebet 
háttérbe szorított az Emlékirat, melyet azért kellett sürgősen 
közölnünk, hogy abban az esetben, ha kivántatnék, helyet.e egy 
kiméritöbb szerkesztessék. Vadász urnák. A határőrvidéki köz
birtokosságok hasonlóak a többi úrbériekhez; ezek erdeit a 
hátárőrök csaladjai kapták a régi időkben használatra. A fák éven
ként kór-fokokba, évtizedenként kor-osztályokba vannak sorozva. 
Így a sarjerdőnél minden 10, a szálerdőnél minden 20 év képez 
egy korosztályt.

28 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, ki jól 
ért a fővad gondozásához, az apró vad neve- 
veléséhez és hálóval való befogásához, duva- 
dak pusztításához, az erdészeti teendők minden 
ágazatában jártas ; most is nagyobb uradalomnál 
van alkalmazva, állását pedig csak a nehéz meg
élhetési viszonyok miatt kénytelen elhagyni.

Cime megtudható az Erdészeti Újság szer
kesztőségénél. 10 - 10.

Nyomatott Stegmann János, könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak :
Egész é v r e ..................................................8 kor.
Fél é v r e .......................................... 4  „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
»Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezeti: címére Szászsebesen küldendők.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Junius 7. 23. szám.

Küzdelem a kenyérért.

»  legújabb időben az emberi társadalom
nak közép és első rétegeiben erősen 
megindult a létért és megélhetésért való 

küzdelem. Nem is lehet ezen csodálkozni, mert 
hiszen a nép keresete a múlt évtizedekhez képest 
alig emelkedett valamivel, inig terhei úgyszólván 
évről-évre emelkednek. Szaporodnak és emel
kednek a közterhek, drágulnak az élelmi és ru
házkodási cikkek s a szegény embernek valóban 
aggódnia kell, hogy ilyen viszonyok között vájjon 
milyen lesz a jövendője. Hogy ez igy van, alig 
szorul bizonyításra s elég lesz talán rámutatnunk 
arra, hogy az előző két évi szárazság s a romá
niai és szerbiai állatpiacok elzárása a hús árát 
kétszeresre szöktette fel s ma már fényűzés 
számba megy, ha még közepes viszonyok között 
élő polgár asztalára is néha pecsenye kerül, a való
ban szegény ember pedig róla nem is álmodhat.

Ezek a nehéz megélhetési viszonyok kény
szerítik azokat, kik a másoknak tett szolgálatuk
ból élnek, hogy munkájuk dijának felemelését 
sürgessék.

Lapunk múlt számában közöltük annak az 
emlékiratnak a szövegét, melyet az állami keze
lésbe vett erdők őrzésénél alkalmazott személy
zet a nagyméltóságu földmivelésügyi m. kir. mi-

nister úrhoz benyújtott s melyben megélhetésé
nek biztosítékait kérte s most újabban felkölti 
figyelmünket az állami szolgák mozgalma, mely
ről a „Budapesti Hírlap" folyó évi május hó 
31-iki számában a hírek rovatában a következő
ket olvassuk:

„Állami szolgák mogalma. Az állami hiva
taloknál igen sok olyan szolga van alkalmazás
ban, a kik nincsenek kinevezve, hanem csak mint 
napidijasok szolgálnak. Ezeknek azután napi nyolc
van krajcár vagy egy forint napi díjon kívül 
egyéb fizetésük nincsen és igy a kinevezett szol
gáknál jövedelmük is kevesebb és sorsuk is bi
zonytalanabb. A napidijjal alkalmazott hivatal- 
szolgák most mozgalmat indítottak, hogy sanyarú 
helyzetükre fölhívják a kormány és a képviselő
ház figyelmét. Ebben az ügyben szerdán dél
után a Kálvária-tér 19. szám alatt levő Keresz
tény Munkás Egyesület helyiségben körülbelül 
háromszász szolga jött össze és elhatározták, 
hogy sérelmeik orvoslása ügyében szombaton 
délelőtt kérvényt adnak át Justh Gyulának, a 
képviselőház elnökének, továbbá a miniszterel
nöknek és az összes ministereknek. Elhatároz
ták továbbá, hogy érdekük megvédésére or
szágosan szervezkedni fognak és még a nyár 
folyamán az egész ország napidijas szolgáinak 
bevonásával a fővárosban nagygyűlést tartanak".

Az állami szolgák tehát abbeli panaszukat 
szándékoznak a magas kormány és a képviselő
ház elé juttatni, hogy a nyolcvan kor, s illetve egy
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forint napidijból megélni nem képesek, egyéb
ként pedig országos mozgalmat akarnak indítani 
helyzetük javítása érdekében.

Értjük és teljesen méltányoljuk az állami 
szolgák mozgalmát, mert valóban fent említett 
díjazásukból nem hogy családos, de még magá
nos embernek sem lehet megélni és ruházkodni 
s helyén valónak találjuk, hogy sanyarú helyze
tük javíttassák, mert a mi elvünk az, hogy „magad 
uram, ha szolgd nincs", szóval hogy az, ki szolgát 
aKar tartani, az fizesse is azt meg a munkájáért tisz- 
teségesen s adja meg neki legalább a legszeré
nyebb megélhetés módját.

Az állami szolgák mozgalmából azonban 
ötletszerűen eszünkbe jut, hogy vannak még 
alkalmazottak, a kik az állami szolgáknál még 
sokkal mostohábban vannak javadalmazva, e 
mellett pedig szolgálatuk amazokénál sokkal ter
hesebb és hasonlithatlanul több képzettséget 
igényel.

Ilyen alkalmazott az állami kezelésbe vett 
erdőknél, illetve azok őrzésénél alkalmazott járási 
és kerületi erdőőrök javarésze, kiknek sok helyütt 
jóformán meg sem közelíti a javadalmazásuk a 
napi 80 krajcárt vagy egy forintot. Bizonyítja 
ezt megcáfolhatatlanul a lapunk múlt számában 
megjelent pályázat is, a melyben.'a Nagyküküllő 
vármegyében állami kezelés alá vett erdőkhöz 
három másodosztályú erdőőri állásra van pályá
zat hirdetve 490 korona évi összes javadalmazás
sal, a mi naponkint 1 korona 34 fillérnek, vagyis

67 krajcárnak felel meg, tehát a napi jövedelem 
a leggyöngébben javadalmazott állami szolgák 
napibérénél 13 krajcárral kisebb.

A két javadalmazás között való aránytalan
ságnál talán csak az nagyobb, mely a kettőnek 
a szolgálata között mutatkozik.

Az egyik reggel, a hivatalos órák előtt ki- 
söpri a hivatalos helyiségeket, kiszellőzteti azokat 
s letörli az asztalokra rakodott port, azután egy- 
szer-kétszer elsétál a postára vagy valamely más 
hivatalba és vissza s ezzel jóformán vége is van 
az egy napra kiszabott munkának, eltekintve attól, 
hogy a téli hónapokban még tüzet kell csinálnia 
a kályhákba. Mindezekhez a teendőkhöz pedig 
annyi képzettséggel kell bírnia, hogy a söprűt 
és törlőrongyot jól tudja kezelni s az irás-olva- 
sás mesterségéből legyen annyi a fejében, a 
mennyit minden hét éves gyermeknek az első 
elemi osztály elvégzése után tudnia kell; hogy 
némileg Írni és olvasni tudjon, a számvetésre 
bizon hivataloskodása mellett alig van szüksége.

Hogy ezzel szemben mik a teendői egy 
erdőőrnek általában, kivált pedig a járásinak 
vagy kerületinek, arról talán felesleges is itt bő
vebben tárgyalnunk, hiszen lapunk olvasói ezt 
valamennyien s többnyire saját tapasztalatból 
tudják, valamint arról is van bő tudomásunk, 
hogy hivatása helyes betöltéséhez mi mindent 
kell tanulnia és tudni.

Azt is jól tudjuk, hogy az erdőőr szolgá
latát nem a hivatalos szobák padlóján és par-

A szan-franciszkói veszedelem.
■ig^lénk emlékezetünkben van még az a rettenettes 
m űem  földrengés, mely Amerika egyik legvirágzóbb 
B f P l  városát részben rombadöntötte, részben elham
vasztotta s ezért nem lesz érdek nélkül való, ha itt 
közöljük annak leírását úgy, a mint azt egy szemtanú 
a »Bp. Hp-nak« megírta.

Az érdekes közlemény a következő:
Olyanok a körülmények, hogy csak ceruzával 

irhatok. Az is lehet, hogy fölösleges munkát végzek, 
de készségesen megteszem. Április 18-án, reggel egy
negyed hatkor rémitó' dörej, félelmetes zugás és roha
mosan hullámzó ingás vert föl engem és családomat 
Szan-Franciszkónak körülbelül közepén fekvő lakásom- 1

bán. Az első pillanat olyan volt, mintha elérkezett 
volna a végső ítélet. Csakhamar azonban öntudatra 
ébredtünk, az álmot a rettentő való elűzte szemünkből. 
A fal recsegett, a bútorzat, a képek és az összes álló 
tárgyak a földre zuhantak. A falból kihulló tégla ablakot 
beverve, a szobába omlik. Én ráparancsoltam családomra 
hogy nyugodtan maradjanak, a mig a föld hullámzása 
megszűnt. A rohamos és rendkívüli erejű lökés talán 
két percig tarthatott. Az idő alatt nem láttam, hallottam 
és tapintottam. Mikor a hullámzás megszűnt, azonnal 
fölkeltettem családomat és meghagytam, hogy a leg
sebesebben öltözködjenek föl. Merő rom és omladék 
között vezetett utunk ki a szabadba. Itt még ijesztőbb 
kép tárult elénk. Az emberek éji köntösben ugráltak 
ki az utcára. A kövezeten téglahalmok hevertek, a nép 
megtöltötte a szabad tereket. A mint körülnézek, látom, 
hogy az összes kémények lezuhantak, a házak fél
oldalt dűltek. Borzasztó volt az utca képe, de egyetlen 
jajszót nem lehetett hallani. Az európai katasztrófákat 

1 jellemző orditozás és a még szomorúbb jelenség, az
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kettjén, sem pedig a városok jobb — rosszabb 
járdáin végzi, hanem ki kell mennie olvasztó 
hőségben, dermesztő hidegben, szélben, vihar
ban, zivatarban, éjjel és nappal egyaránt a leg
vadabb tájakra, meg kell másznia a szinte jár- 
hatlan sziklákat és szakadékokat, hol testi épsége 
és élete minden pillanatban kockán forog; vias
kodnia kell a fatolvajokkal, tilosban legeltetők- 
kel, vadorzókkal s folyton kitéve lenni ezek bo- 
szujának.

Hát ez bizon valóságos küzdelem a kenyér
ért, mely pedig az előbb említett javadalmazás 
mellett csak igen szükesen jut az asztalra.

A járási és kerületi kartársak mozgalmából 
keletkezett Emlékirat szerkesztésénél talán az ilyen 
ellentétes viszonyokra is ki kellett volna terjesz
kedni s igy tenni kézzelfoghatóvá a felsorolt 
panaszok indokolt voltát, de hát a sok többi 
között erről is megfeledkezett annak a szerzője, 
vagy talán ezekről a dolgokról nem is tudott 
semmit.

Ha tehát az állami szolgák mozgalma in
dokolt, pedig ki merné állítani, hogy nem az, 
ki merné elvitatni az állami kezelésbe vett erdők
nél alkalmazott őrző személyzet mozgalmának 
jogosultságát, mely nem egyéb, mint valóságos 
küzdelem a legszükségesebb falat kenyérért.

önzés, itt teljesen hiányzott. Az első meglepetés után 
pár perccel, már a családok és ugyanegy ház lakói 
csoportba verődve tárgyaltak és igyekeztek vigasztalni 
egymást. Csak a mentők és tűzoltók robogó kocsija 
verte föl ezt a csöndet, a melyben benne volt a 
halálos csapást méltósággal viselő emberi önérzet és 
a kölcsönös segítésre vató néma elszántság. Egy férfit 
maga alá temetett egy ház omladéka, a körüláliók 
észrevették, mindent elkövettek megmentésére, a tűz 
már lábát nyaldosta, de társai tovább dolgoztak. Ő 
tudta, hogy megmentik, ha lehet, ha pedig nem lehet, 
legalább jajszó nélkül pusztul el.

Reggel hat óra tájban a lökés gyöngébb lett és 
ritkábban mutatkozott. A nép az ajtón vagy ablakon 
át visszament lakásába. A nők rendesen felöltöztek 
a férfiak a legértékesebb holmit csomagoltak. A tégla
házak lakói mindjárt lakást fogadtak a faépületekben, 
mert ezeK sokkal biztosabbnak mutatkoztak. Egy párisi 
színész, egy vendéglőből a másfél kilométernyire fekvő 
kikötőbe vitette hét ládáját. A munka egy óráig tartott

33295 szám.
I A-3. 1906

Pályázati hirdetés
az erdőőri szakiskolák növendékeinek felvétele 

tárgyában.
A görgényszentimrei, királyhalmi, liptóujvári és 

vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba a folyó év 
október havában kezdődő, uj két éves tanfolyamra, 
részint állami ellátás mellett, részint saját költségén több 
növendék fog felvétetni.

A felvétetni kívánók sajátkezüleg irt folyam od
ványokat legkésőbb a folyó évi juüus hó 15-ig a m. 
kir. földmivelésügyi ministeriumhoz terjesszék be.

A folyamodóknak a fennálló szabályok értelmé
ben hitelesen igazolni kell:

1. születési bizonyitványnyal: hogy 17-ik életévüket 
betöltötték, illetőleg az intézetbe való belépés 
napjáig (1906 évi október hó 8-ig) betöltik, 35 
évesnél azonban nem idősebbek;

2. kincstári erdészeti, katonai, vagy hatósági orvos 
által kiállított bizonyitványnyal: hogy ép, erős, 
egészséges, munkához és az idő viszontagságaihoz 
szokott edzett testalkattal s különösen jól látó, 
halló és beszélő képességei bírnak;

3. iskolai bizonyitványnyal, vagy ennek hiányában 
más hiteles bizonyitványnyal: hogy folyékonyan, 
jól Írni, jól olvasni és a közönséges négy szám- 
művelet szerint jól számolni tudnak;

4. hatósági bizonyitványnyal: hogy erkölcsi maga
viseletük kifogás alá nem esik: ezen hatósági 
bizonyítványban egyúttal a folyamodó foglalkozása, 
családi állapota és az is kitüntetendő, hogy a 
felyamodó katonai kötelezettségben áll-e vagy nem.

Ezen okmányokon kívül mellékelni kell folya
modványukhoz :

és 3500 koronába került. De minden fáradság kárba 
veszett. A mit nem pusztított el a földrengés, azt 
elemésztette, egyóra múlva kiütött tűz. A kitűnő tűz
oltóság tehetetlen volt a szörnyű elemmel szemben. A 
talaj mozgása megbolygatta a vízvezetéket, sem a ház
ban, sem az utcán a főcsövekben nem volt viz. Hogy 
tehát a tüzet lokalizálják, egész utcatömböket robban
tottak föl. A 10—15 emeletes házak lángot okádtak 
ablakaikon át. Tetejükből titáni tüzoszlop kavarodott 
a magasba, fekete szemfödőt borítva Szan-Franciszkó 
készülő koporsójára.

Én családommal együtt reggeli 10-ig maradtam 
a házban, a melyben egész vagyonunk volt. Lehuzód- 
tunk a pincébe. Mindkét oldalról 6—7 emeletes tégla
paloták, a melyekben százakra menő lakónak van 
kincset érő holmijuk. Hol érezhettem volná magamat 
nagyobb biztosságban ? A földrengés eddig nem oko
zott nagyobb kárt a házban. De 10 óra tájban a 
hőség és a füst már kényszeritett arra, hogy mene
küljünk. A lakást gondosan elzártam és elhagytuk a
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5. azoknak, a kik valamely gazdaságban alkalmazva 
vannak, szolgálatadójuk bizonyítványát eddigi szol
gálatukról, és végül;

6, azoknak, a kik az intézetbe állami ellátás mellett 
kívánnak felvétetni, hatósági bizonyítványt arról, 
hogy vagyontalanok.
A folyamodónak meg kell jelölni folyamodványá

ban, hogy kérvényére a válasz mely czimre. mely vár
megyébe s mely postaállomásra küldessék.

A hiányosan felszerelt és a fennebb kitűzött 
határidőn túl beadott, valamint a nem sajátkezüleg irt 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek.

Tájékozásul megjegyeztetik még, hogy:
a) az intézetbe felvett folyamodók testi épsége és 

egészségi állapota az intézet orvosa által, a fennebbi 
3-ik pontban megkívánt előképzettsége pedig az 
intézet vezetője által a jelentkezés alkalmával 
szigorúan felülvizsgáltatik és azok, a kiknek szer
vezete hiányos, vagy a kik valamely ragályos, 
illetve az intézeti foglalkozás mellett könnyen nem 
gyógyítható betegségben szenvednek, ugyszinte 
azok, a kik a kellő sikerrel való tanulhatásra elég 
előképzettséggel nem bírnak és végül azok, a kik
ről beigazolódik, hogy folyamodványukat nem 
sajátkezüleg Írták, az intézetből azonnal elbocsát
tatnak, illetve véglegesen fel nem vétetnek;

b) minden véglegesen felvett növendéket az állam 
lát el ruházattal, az intézetbe való belépés alkal
mával azonban minden növendék magával hozni 
tartozik: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zsebkendőt, 10 
pár kapcát, vagy harisnyát és 1 pár erdőjárásra 
alkalmas, erős bagaria csizmát, valamennyit teljesen 
uj állapotban;

c) a saját költségükre felvett növendékek az intézet
ben való tartózkodás idejére kapott ruházatért 
és ellátásért évenként, félévi előleges részletekben 
330 (Háromszázharminc) koronát tartoznak fizetni

az államnak, ennek biztosítására tehát a saját 
költségükre felvett növendékek, illetve szülőik, 
gyámjuk, vagy munkaadójuk kir. közjegyző előtt 
kiállított okmányban kötelezettséget tartoznak vál
lalni arra nézve, hogy az évi 330 korona eltartási 
költséget a kitűzött időre az intézet vezetőjének 
kezéhez pontosan lefizetik;

d) az állami ellátás mellett fevett növendékek, illetve 
szülői, gyámja, vagy munkaadója abban az esetben, 
ha a növendék az iskolát a két évi tanfolyam 
teljes bevégzése előtt önként elhagyná, vagy az 
intézetből a fennálló szabályok értelmében el
bocsáttatnék, az intézetben való tartózkodás ideje 
alatt reá fordított költségeket (egy évre 330 koronát 
számítva) az államnak szintén megtéríteni kötelesek 
s hogy ezt az iskola vezetőjének felszólítása után 
legkésőbb hat hét alatt teljesítik, a végleges fel
vétel alkalmával bemutatandó közjegyzői okirattal 
szintén biztosítani tartoznak.
Budapest ,  1906 évi május hóban.

M. kir. földmivelésügyi minister.

Utóhang a járásiak mozgalmából.
A következő levelet vettük:

Tekintetes Podhradszky Emil Urnák
az „Erdészeti Ú jság“ szerkesztője és kiadója.

Szászsebes.
T e k i n t e t e t e s  S z e r k e s z t ő  Ur!

Mivel éppen az ön által szerkesztett szaklapunk 
hasábján több alkalommal gyanúsításoknak vottam ki
téve, lelkiismeretemnek tartozom azzal, hogy épen az 
Ön lapja legyen az első kinek utunk eredményéről 
beszámoljak. Én folyó év május 12-én este kaptam

házat, hogy soha többé nem lássuk viszont. A polgár- 
mester katonai törvény alá helyezte a pusztuló várost 
és a katonák bizony nem mindig éltek emberségesen 
hatalmukkal.

Kikerülve a házból megkezdtük a kálváriát egyik 
utcából a másikba, a hogy a katonaság rendelte. Száz
ezrekre menő nép táskával, batyukkal, ládákkal tódult 
a halmok felé és a nagy parkokban — estefelé étlen- 
szomjan minden vándor, jobban mondva földönfutó 
telepedő-helyet keresett a tüzmentes tereken, halmokon 
és parkokban. A nagy és híres Market-Street halmainak 
egyikén foglaltunk mi is el vagy másfél négyszögölnyi 
helyet, nézve szemmeredten a pusztító lángtengert, a 
mely a messzeségben összefolyt a látóhatárral. A dinamit 
földrengető robajjal működött. Az átéltektől kimerült 
idegzet követelte a maga jogát és éjfélen túl a hideg 
szélben, legtöbbje takaró nélkül, sokan egy-két órára 
álomba merültek, hogy nemsokára fogvacogva, hamuval, 
üszőkkel takarva fölébredjenek, de a tűz föltartóztat
hatatlanul haladt a dombokra, s melege elűzte a resz-

ketést, lázas pirt küldve az arcba és fokozva a szomjat.
Az első nap az üzleti városrész elpusztult, mint

egy 30.000 épület elhamvadt. 150.000 ember födél és 
vagyon nélkül maradt. Húszadikának regeién egy 
füstölgő, izzó nagy völgy terült el előttünk, melynek 
borzalmát néhány állami épület és acélból épült nagy 
üzletház égig kapaszkodó váza tette még ijesztőbbé.

Látni akartam a házat, a mely vagyonomat el
temette. Másoknak több veszendőjük volt ugyan, de 
nekem az a ház zárta magába minden javamat. Neki
indultam hát a szomorú útra, félve, de szűnni nem 
akaró reménynyel. Szörnyű csalódás várt rám. Mindenütt 
katonai kordonba ütköztem, átbocsátásról szó sincs, 
egy rendőr megkérdi, hol volt a ház? Megmondtam. 
»Minek menne oda, ott minden földig omlott.« »De 
ez a ház tégla volt«, bátorkodtam én. »Az, mondta, 
annak is az a sorsa.« Nem hittem el. Addig jártam, 
a mig egy őr áteresztett, mentem, a pusztulás, a siralom
völgye felé. Rósz utón mentem ki ismerje meg az 
utcát, mikor a romok Szaharája mindenütt olyan egy-
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Nagyságos Kállay Ubul országgyűlési képviselő (Jr 
táviratát, melyben tudat, hogy május 15-én délután 
5 órára vagyunk a Nagyméltóságu m. kir. Föidmive- 
lésügyi Minister Urnái bejelentve. — Az írás az idő 
rövidsége mellett lehetetlen volt azért én még ugyan 
csak 12-én este a helybeli távírda hivatalnál 18 sür
gönyt adtam fel erre 14-én kaptam a fentebb említett 
képviselő úrtól a második sürgönyt, hogy csak 16-án 
mehetünk a Kegyelmes Ur elé, időközben a feladott 
18 sürgönyből öt drb. visszajött, azzal hogy a cím
zettnek kézbesíteni nem tudták én 15-én reggel indul
tam el a meghatározott találkozási helyen 8 collegá- 
mat találtam, nevezetesen: Szántó Antal Somogy megye, 
Makky János Mosony megye, Teleki Vilmos N. Kü- 
küllő, Lengyel Mihály Szepes megye, Holczbauer Mi
hály Vas megye, Bécs József Zalamegye, Kelemen István 
Zala megye, Tyápai Péter Trencsén megyéből mi 16-án 
délután Kállay képviselő ur vezetése mellett jelentünk 
meg a ministeriumba, hol vezetőnk a legszebb szónoklat 
kíséretében nyújtotta át a) alatt csatolt »EmlékiratoU 
a kegyes fogadtatás, melyben részesültünk azt engedi 
következtetni hogy súlyos bajaink orvoslását, egy oly 
ember kezeibe tettük le ki nem csak Ígérni de tenni 
is fog, — mint azt válaszában hangsúlyozta. — A 
hozzám beérkezett összegről a) alatt csatolt jegyző
könyv szerint becsülettel elszámoltam és most nyíltan 
emelt fővel állok a szeretett kartársaim elé, melyik 
talál rajtam gyanúsítani valót annak úgy én mint a 
fent említett kartársak megadják egyénenkint is a bővebb 
felvilágosítást.

Kérem a tekintetes szerkesztő urat kegyeskedjék 
jelen nyilatkozatomat lapjában közzétenni egyben úgy 
a küldöttség tagjainak valamint a csatlakozott kar
társaknak üdvözletem és köszönetem a tapasztalt párt
fogásért,- ugyancsak az egész csatlakozottak nevé
ben Nagyságos Kállay Ubul országgyűlési képviselő 
urnák hálás köszönetünket kifejezni. S midőn mind

forma? Hát mégis oda találtam, oda, úgy, hogy a 
szomszédom gyönyörű hatemeletes reneszánsz házának 
terrakotta bejárata s a falak egyik sarka ott ágaskodott 
mutatójelként a szodomi tájkép fölött.

Hát megtaláltam azt, a mit kerestem, azaz, hogy 
azt, a mit nem reméltem. A hívogató külsejű Astor 
névvel büszkélkedő épületnek három emeletéből mint
egy ölmagasságra állott itt-ott a fal, a bejárást a bolto
zatig. De a remek márványlépcső és hall mészporrá 
vált, a mit elkapott a szél. A főbejárat nehéz tükör
üvege elolvadva, összevegyült a téglaporral. A hatvan 
szobának gyönyörű bútora por és hamuként ott száll
dogált halántékom körül, s a négy falrom kalitkájában 
a vízvezeték csövei nyomorult darabokba zsugorodtak.

Körültekintettem. A jezsuiták hat emelet magas
ságú gyönyörű templomának és kolostorának csak 
főfalai állanak. A kövek vörös sárgára kiizzottan, bol
tozatnak nyoma sincsen. A sok remek freskó, ékít
mény, arany, ezüst porrá égett, továbbá égnek mered 
a büszke City-hall magas kupolájának acélváza: egy

ezekért tekintetes szerkesztő urnák köszönetét mon
dok, vagyok kiváló tisztelettel

Síicz László

Kötelességszerüen közöltük a fenti levelet s arra 
csak az a megjegyzésünk, hogy lapunk Sticz László 
kartárs urnák a meggyanusitásától mindig távol állott, 
legföllebb csak az iránt való aggodalmunknak adtunk 
kifejezést, hogy az Emlékirat megszerkesztését nem 
bízta avatott kézre s legnagyobb sajnálatunkra ebbeli 
aggodalmunk valóra vált, mert hogy a felterjesztett 
emlékirat sem a mozgalom nagy arányaihoz, sem az 
abban résztvettek egyéniségéhez nem méltó, arról 
csakugyan meggyőződtünk, készséggel elismerjük azon
ban, hogy ez a tévedés nem Sticz László kartársunk 
akaratán és igyekezetén múlt. A szerkesztő.

Nyílt levél*)
a hunyadvármegyei s egyúttal a hazai összes kerületi 

és járási erdőőrőkhöz.

Ke dv e s  Ka r t á r s a i m!

Mozgalmunknak miként való állásáról az utóbbi 
időben mind sűrűbben érkező tudakozódásotokra 
értesítelek, hogy Sticz László veszprémi jár. erdőőr 
kartárstól a mai napon kaptam egy nem várt levelet, 
melyet szószerint elvből nem közölhetek, hanem a 
minket megalázó rész benne a következő:

»Igen sajnálom, hogy Budapesten nem jelent 
meg, de az oly gyorsan ment, hogy Ievélileg nem 
lehetett értesíteni senkit, a táviratokból is igen sok 
vissza jött azoktól a kartársaktól, a kik messzebb 
laknak, hogy a határidőre nem érnek oda. Összesen

*) Fentiekért nem vállal felelősségei a szerkesztő.

létra, ezen szállt le az a büszke női mentő, a mely 
| Szan-Franciszkót a magasból szemlélte.

Mit beszéljek tovább? A City-hall (városháza) 
í egymaga 20 millió dollárba (100 millió korona) került. 

A főposta 8 millió dollár (40 millió korona). Vissza
tértem táborunk helyére. Szegény táborozó tizezerek, 
arcuk kormos, beesett, a hideg éj, majd a közeledő 
lángtengernek heve köröskörül, az éhség és szomj a 
derűt leverte az arcokról. De azért tréfás szó, kacaj 
is hallatszott. Ám kilenckor délelőtt már mutatkozni 
kezdett az emberszeretet gyakorlati működése : a friss 
v í z , a mi onnantul többé nem hiányzott. Déltájban már 
megjön az első táplálék, aszalt szilva, füge, mazsola, 
magyaró, némi konzerv, a mit a katonaság a városnak 
még el nem égett boltjaiban lefoglalt. A gyermekek
nek tejet adtak. Nekünk egy tiszt sajátkezüleg hozott 
tyúkot, egy csomag vajat, továbbá csokoládét és édes
séget. Ugyancsak 20-án este érkezett meg az első 
rendes külső adomány. Nem pénzben, minek az ? Ki 
és mit ad el ? Hanem élelmiszerben és takaróban.
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10-en voltunk, de egy elszélet és nem talált meg 
bennünket. 10 drb. »Emlékiratot« mellékelek stb.«

Eme sorokból világosan kivehető', hogy a régen 
készülő küldöttség Budapesten járt a nélkül, hogy 
engem mint egy nagyobb vármegye, illetve 35 kerületi 
erdó'őr megbízottját — kik annak idején elsőknek 
siettünk úgy anyagilag, mint erkölcsileg csatlakozni a 
mozgalomhoz,-*- a küldöttség mikori meneteléről bármi
kép is értesítettek volna.

Határozottan állítom, hogy ha az értesítést bár
mily késön, pl. d. u. 6 órakor kaptam volna, másnap 
reggel 7 órakor Budapesten lehettem volna annál is 
inkább, mert szives támogatástok által - s az útikölt
séghez 1 K 20 fillérrel való hozzájárulástokkal s azzal, 
hogy felettes hatóságom az erre szükséges szabadságot 
előre megadta, már rég reákészültem.

Nagy a gyanú, hogy meghívásom mellőzésének 
oka a lapunk március 29-iki számában megjelent 
»Irányváltoztatás« cimü cikkem s majd közgyűlésünkön 
hozott ama határozat volt, hogy abban az esetben, ha 
az »Emlékirat« nem felel meg a hozzá fűzött remények
nek, annak előterjesztése ellen kiküldöttünknek, tehát 
nekem tiltakozni kellett volna és éppen ezért óvatos
sághói április 29-én ismételten s ajánlott levélben jelen
tettem be a küldöttségben való részvételemet.

Az Emlékirat, — ha ugyan annak lehet nevezni — 
melyben a mi jegyzőkönyvünkben felvett igazságoknak 
még csak nyomai sem látszanak, most már tiltakozásunk 
dacára, de a mi nevünkben is fel van terjesztve, a 
mi reánk nézve oly arculcsapás,, melynek elviselése 
nagy türelmet igényel. Igaz, hogy a felhevülés első 
pillanatában elégtételvételre gondoltam, de most jobbnak 
vélem az egészre sötét fátyolt boritani.

Az útiköltségre hozzám beküldött 37 K 20 fillérnek 
mint most már feleslegesnek miként való felhaszná
lására nézve még nem állapodtam meg, egyébként 
nincs kizárva, hogy a szomszéd vármegyékkel s esetleg

az összes kartársakkal érintkezésbe lépek, hogy most 
már egy újabb mozgalmat indítsunk s ennek élére 
egy éveken át kipróbált, érdekeinket szivén viselő 
tehetséget állítva, egy helyes Emlékirat megszerkesztését 
ő reá s ne avatatlan kezekre bízzuk.

Kitüntető bizalmatokért és mindenben való támo
gatástokért hálás köszönetét mondva maradtam 

Rád u lesd,  1906. május 20.
(u. p. Hunyad-Dobra)

igaz hívetek
Bocskay József,

kerületi erdőőr,

mm|  KÜLÖNFÉLÉK.  1
#̂1

Háromszinü gyermek. Newyorkból írják: Des 
Moines városkának Jowában nagy szenvációja van. 
Egy 12 hónapos gyermek Eli Rami minden 24 órában 
háromszor változtatja színét. A kis gyermek fia Natho 
hindu hercegnek, aki három év előtt egy amerikai 
leányt vett feleségül Suincyben (lllionis). Mikor a kis 
gyermek reggel felébred, gyönyörű tiszta rózsaszín a 
bőre. Dél ideje táján a rózsaszín elsötétül és világos 
csokoládé színűre változik, mint a minő a hindu faj 
általános színe. Mikor a nap lenyugszik, a kis fiú bőre 
egész alabastrom fehérre változik. Azt hiszik, hogy a 
színváltozás a két faj vérvegyülésének következménye 

Megvakulás a villámütés következtében. 
Az utóbbi időben gyakrabban észlelik az orvosok, 
hogy valaki villámütés következtében megvakul, a 
nélkül, hogy máskülönben jelentékenyebb sérülést 
szenvedne. A berlini szemészeti klinikán fordult elő 
a minap a következő kóreset. Egy hölgy a kertben ült 
és olvasott. Hirtelen támadt vihar következtében villám
ütés érte és pedig a szemén, a hol fémkeretü szem
üveget viselt. Eleinte csak kisebb égési sebek mutat-

R. Hearst, egy newyorki laptulajdonos táviratilag száz | 
kocsi rakományu különvonatot rendelt Los-Angelesben, j 
befőttel, hússal és az 18 óra alatt a sorssujtottak 
birtokában volt. M. Pheloan szan-franciszkói polgár, 
jóllehet, maga is több millió dollár kárt szenvedett, 
egymaga 1 millió dollárt (5 millió korona) adományozott.
A washingtoni államgyülés már 20-án egy milliót, 
22-ig összesen 2 és fél millió dollárt szavazott meg. 
Filadelfia városa 500 ezer dollárt, Kanada, Csikágó, 
Newyork Oregon, stb. külön vonatokon szállítanak 
élelmiszert, ruhát és ágyneműt. A csapás ötödik napján 
40 millió koronát meghaladó összeg gyűlt Össze.

19-én éjjel fölkusztam a Market-Mission és a 
16. utca közötti dombra. A látvány rettenetesen im- i 
pozáns volt. A látóhatárt mérföldnyi távolban tüztenger 
fogta körül. 5—10 kilométer távolra sem látszott üszők
nél egyéb. Regénybe való látvány volt a mi tábor
helyünk is : alatta a széles Market-Street, a domb 
körül még állott egy csinos ház koszorú, a domb j 
tetejét alkotó sziklán ezernyi, mereven álló és a tűz ’

| pusztítását bámuló nép. A domb egész oldalán sok 
| ezernyi nép egyenkint, csaportokban vagy családok 

szerint, egyesek az égett deszkákból kunyhót, mások 
ágytakaróból sátrat emelve, mindez pedig a tűz bibor- 
fényében oly képet nyújtott, a melynek hatása meg- 
reszketteti a belsőt.

A tűzvész második napján már háromnegyede 
hamvadt el a gazdag világvárosnak. A mikor ezt irom, 
talán a huszadrésze is alig van meg. 21-én délelőtt 
6 órakor indultam el családommal piszkosan, kormosán, 
ki-ki némi fehérnemű-batyuval a hátán, le a Market- 
utcán az öböl kikötőjébe. A szan-franciszkói földön
futókat az el nem pusztult vidék lakói otthonukba 

| szeretettel befogadták. Oakland városát és az összes 
közeli lakókat mintegy 350 ezer ember lepte el. A házak 
tulajdonosai padlásra, pincébe vonultak, hogy szobáikat, 
ágyukat a szegény nyomorultaknak engedjék át.
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koztak a szem tájékán, de néhány nap leforgása alatt 
a különben csak gyönge szemű hölgy nem látott 
semmit. A tanár, a ki megfigyelte a szemlencse elválto
zását, rögtön észrevette és meglátta azt is, hogy a 
szem pókhálónál is vékonyabb hálóval van bevonva. 
Hasztalan volt minden orvosi beavatkozás a hályog el
távolítására, a nő vak maradt a villámütés következtében.

Egy másik orvos hasonló esetről értesíti az ér
deklődőket. Egy fiatal, alig tizennyolc esztendős leány 
itt az álodozat. Villámütés érte és egy teljes órát 
eszméletlen maradt. Ezután égési sebeket találtak rajta, 
majd baloldali bénulást. Ebből lassan bár, de sikerült 
kigyógyitani. A mikor azonban már csaknem fölépült, 
akkor vették észre, hogy a bal szem csaknem teljesen 
megvakult és hiába való volt minden orvosi beavat
kozás, a fiatal leány vak maradt az egyik szemére. 
Úgy látszik, a villám hatása a szemre abból áll, hogy 
a heves megrázkódtatás megsérti a szivárványhártyát 
és vele a szemlencsét. Csak az csodálatos, hogy ez a 
villámütés után csak egy bizonyos idő múlva mutat
ható ki.

Tengeri nyúl Ausztráliában. A tengeri nyúl 
újabban Ausztráliában annyira elterjedt, hogy szinte nem 
érdemes a földet bevetni. Csaknem két millió hektárnyi 
területen megkisérlette egy szövetkezett társaság a föld 
parlagon hagyását és irtó háborút folytatott ellenük, 
de igen kicsiny eredménnyel. Most azt kísérlik meg, 
hogy egy ragadós betegség beoltásával akarják ezt a 
kéretlen vendéget alaposan kipusztitani, különben az 
a veszedelem fenyegeti Ausztráliát, hogy földterületének 
háromötöde a rágcsálók áldozata lesz.

Dunába fűlt tanitó. Almássy József szász- 
halombattai fiatal tanitó a minap estefelé csónakázni 
ment a Dunára három iskolás fiúval. A szürkületben 
nem vették észre, hogy útjukat drótkötél keresztezi 
s csónakázás közben a tanitó oly erővel ütődött a 
drótkötélbe, hogy egyensúlyt vesztve, kibukott a 
csónakból és elmerült. A megrémült fiuk segítségért 
kiabáltak s bár maguk is igyekeztek a tanítót kimenteni, 
azonban ez nem sikerült. A szerencsétlenül járt tanitó 
holttestét még nem találták meg.

Ötvenkét gyermek apja. Szeged városa körül 
él ez a derék ember, akit a teremtő ötvenkét gyermek
kel ajándékozott meg. Az ötvenkét gyermek közül 
négy meghalt, a többi mind él erőben és egészségben. 
A nagy tiszaparti város mellett, Hencfalván csodálják 
azt az atyafit, neve szerint Székely Zsigmondot, aki 
51 éves fejjel négyszer házasodott s négy felesége 
ajándékozta meg ennyi gyerekkel. Utóbb született két 
gyermekével tellett ki a 48. E két gyermekről már 
Székely uram nem gondoskodhatik szegény ember 
létére. így a legújabb jövevények tartásának, neve

lésének a gondját az állam a nagyváradi gyermek
menedéken helyezte el. A gyermek sokaság közül 31 
fiú és 17 leány.

Vizbefult kirándulók. Rigából táviratozzák: 
Egy innen Dubbeln fürdőhelyre indult gőzös, amelyen 
75 utas volt, közvetlenül a kikötői hídhoz érkezte 
előtt elsülyedt. Valószínűleg túlságos megterheltetés 
folytán. A hajó utasai közül csak tizet tudtak kimenteni. 
Egy másik rigai távirat a következőket jelenti: Amikor 
a »Vilma« nevű személyszállító hajó tegnap este 7 
órakor körülbelül száz utassal Dubbeln fürdő felé 
útnak indult, a rigai kikötőnél hirtelen zátonyra jutott 
s egy pillanat alatt elsülyedt. Az utasok közül csak 
hatot mentettek ki. A katasztrófát túlzsúfoltság idézte 
elő. A vizebfult emberek számát még nem állapították 
meg pontosan.

Tizenhároméves testvérgyilkos. Vácról Írják: 
Borzalmas kegyetlenséggel ölte meg Bicskey János 
tizenhárom éves fiú tizenegy éves öcscsét. A két fiú, 
mialatt szüleik távol voltak, együtt játszott a szobában. 
Bicskey József pajkosságból megcsípte bátyját, mire 
ez dühösen felkapta az asztalon levő konyhakést és 
markolatig döfte öcscse hátába. A fiút rögtön meghalt. 
A gyilkosság hírére nagy néptömeg gyűlt össze, de 
a gyilkos megszökött. Többen hallották, mikor azt 
mondotta, hogy a Dunának megy. De meggondolta 
magát, mert az agyonéhezett fiút a csendőrök elfogták 
a rákospalotai erdőben.

A képzelt szegény. Nagyváradról jelentik a 
következő érdekes esetet: Győri József csizmadia
mester fölakasztotta magát; egy levelet hagyott hátra, 
a melyben megírta, hogy nagy szegénysége, nyomorú
sága miatt lett öngyilkossá. Annál nagyobb föltünést 
keltett tehát, hogy Győri örökösei az öngyilkos ládá
jában egy huszonkétezer korona értékű takarékpénztári 
könyvet találtak. Győri tehát valószínűleg meghábo
rodott az elméjében s igy feledkezett meg a vagyonáról 
annyira, hogy képzelt szegénysége miatt öngyilkos lett.

Fenevadak egy hajón. Newyorkból jelentik: 
A St.-Andrew nevű hajó, a mely Anversből Hobokenbe 
fenevadakat szállított, napokig szörnyű küzdelem helye 
volt. A hajón 80 oroszlán, 45 medve, egy sereg elefánt, 
12 hiéna, 55 csimpánz, számos farkas, puma, kénguru 
és egyéb állat volt. A tengeren nagy vihar támadt, a 
mi fölbőszitette a fenevadakat. Egy farkas kiszabadult 
ketrecéből s a födélzetre ugrott. A mikor az ápolók 
el akarták fogni, a tengerbe ugrott s ott veszett. 
Ugyanakkor két oroszlán összemarakodott; az ápolók 
széjjel akarták őket választani, de e közben több ápolót 
megsebesítettek. Végre is a him oroszlán megölte a 
nőstényt. Az oroszlánok párbaja föltüzelte 'a többi 
fenevadat s általános marakodás támadt, miközben 
számos fenevadat megöltek. Egy puma is kiszabadult 
s az elefántokra vetette magát, de pórul járt, mert egy 
elefánt agyontaposta. A fölbőszült fenevadakkal való 
küzdelem hat napig tartott s ez idő alatt senki sem 
aludt a hajón.
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Egy leány miatt. Nem közönséges testvér
gyilkosság történt a Szegedhez tartozó baktói tanyán. 
Baracius tanyás gazda István nevű 18 éves sánta fiát 
holtan találták meg szülei. Baraciusék reggel Szegedre 
mentek és csak délután tértek onnan vissza. Amikor 
a szobába léptek, borzalmas látvány tárult eléjük. A 
fiú mellén késszurástól származó hatalmas seb tátongott, 
a füle mellett pedig lőseb volt. A másik fiút nem 
találták sehol. A kétségbeesett szülők azonnal értesí
tették a tanyai kapitányságot, amely nyomozni kezdett 
és a követlfezó'ket állapította meg. Baraciusék bementek 
Szegedre s a házban csak a két fiú, a sánta István és 
ennek tizenhat éves öcscse, Pál maradt. A testvérek 
összevesztek egy leány miatt, akibe a kisebbik fiú 
szerelmes volt. Javában folyt a perpatvar, amikor egy
szerre a szobába lépett a leány, Kovács Ilona. A föl- 
hevült sánta fiú nekiment a leánynak és megverte. 
Öcscse, Pál, erre lekapta atyja fegyverét a falról és 
fejbe lőtte bátyját. Hogy azonban a halála egészen 
bizonyos legyen, kést is rántott s azzal mellbe szúrta. 
Ezután elmenekült. A rendó'rök kézrekeritették és be
vitték Szegedre, ahol átadták az ügyészségnek.

Ostrom egy korcsma ellen. Valóságos csatatér 
volt az újpesti hid végén levó' Árpádföld vendégló'. Dobay 
Miklós huszár szakaszvezetó' és Urbán József hidász 
tizedes összetűzött a korcsmában mulató polgárokkal. 
De mivel a polgárak többen voltak, a vitézkedő' 
katonák csúfos kudarcot szenvedtek. Kidobták ó'keí a 
korcsmából. A két vitéz bosszút lihegve sietett segít
ségért. Az újpesti szigeten ugyanis huszárok vannak 
kirendelve, hogy a hidverést megtanulják. Ezekhez 
fordult a két kidobott katona segítségért. Sikerült si 
tizenkét bajtársat megnyerni. Ezek csónakba ültek, 
áteveztek a korcsmához, amelyet valósággal ostrom alá 
fogtak. Kivont karddal rohantak a korcsmába, ahonnan 
mindenkit kivertek. A huszárok kardcsapásai alatt vagy 
húszán megsebesültek. Legnagyobb sebesülést szen
vedett Venczel Emil szabó, akinek a koponyája is 
megrepedt. A rendó'rség és katonai hatóság megindí
totta a vizsgálatot.

Gyümölcsföldolgozó-gépek kikölcsönzése.
Darányi Ignác földmivelésügyi minister oly községek
nek, a hol nagyobb gyümölcstermés várható, nehogy 
a friss gyümölcsöt áron alul kelljen értékesíteni, külön
féle készülékeket engedélyez 3—6 heti idó'tartamra, 
teljesen ingyen. És pedig almaborsajtót, aszaló- és 
szeszfőző' készülékeket. Az eziránt való kéréseket 
julius 15-éig kell benyújtani a földmivelésügyi minis- 
ieriumhoz. Nagyobb mennyiségben szilvát termelő köz
ségeknek 600 koronát érő aszalókat küld örök tulajdonul 
ajándékképpen a minster, ha a 2 —300 koronába kerülő 
építési költségeket az illető községek elvállalják.

Az apagyilkos. A szegedi rendőrség letartóz
tatta ifj. Megyeri Józsefet, a ki 1904 karácsonyán meg
gyilkolta atyját idősb Megyeri Józsefet, felsővárosi- 
feketeszéli bérlőt. Ifj. Megyeri József azt hirdette, 
hogy apja Amerikába szökött és hogy onnan neki 
pénzt is küldött. Egy felsővárosi vedéglőben ittasan

összeveszett egy barátjával, ki rákiáltott: Olyan hitvány 
vagy, mint egy apagyilkos! Megyeri védekezett, hogy 
nem gyilkolta meg apját. Izgatott védekezése föltűnt, 
mire a rendőrségre vitték, hol beismerte, hogy ő 
gyilkolta meg atyját másfél évvel ezelőtt éppen karácsony 
éjszakán, azért, hogy az aznap eladott búzának az 
árát, 16 koronát elrabolhassa. Atyját előbb meggyil
kolta, majd darabokra vagdalta testét és egy kútba 
dobta. A rendó'rség a meggyilkolt ember csontjait ki
húzatta a kutból.

4* 4- 4- 4* 4- 4- 4- 4- 4- 4* -a- -a- -a- 4- 4* A* 4- 4* 4-
t J .K j  t-A o D G  t_ A o U k j  t A j  c Av? J o  i A j

Szerkesztői üzenetek.
Kiváncsi előfizető. Kérdéseire nézve megtalálja a fele

letet az Évkönyv I. évfolyamának 119 illetve 120 lapján. Az 
útadó vagy pénzben, vagy kézi és igás munkában róható le s 
igy a hatóság az egyiket vagy a másikat joggal követelheti, 
járásinak. Az Emlékiratra vonatkozó nézetét mi is osztjuk s 
ennek már lapunk múlt számában adtunk kifejezést, egyúttal 
jelezvén azt, hogy mikép kellene a botlást kiigazítani. Most 
várjuk a járási kartársak jelentkezését. Bocskay József urnák, 
Radulesd. Levelünkre még nem kaptuk meg a válasz:.

A kiadóhivatal postája.
Miklós János urnák, Besenyő-Siágy. A beküldött 6 koro

nát köszönettel vettük s javára elkönyveltük.

Hirdetések és pályázatok.
417/906 szám.

Pályázati hirdetmény.
Ugocsa vármegye tek. közig. érd. bizottságának 

f, évi 409 sz. határozata értelmében az alantirt áll. erdő- 
hivatal kerületéhez tartozó nagyszőllősi

jár. főerdőőri állásra
évi 900 korona fizetés mellett ezennel pályázat hirdettetik.

Feihivatnak pályázni kívánók, hogy erdőőri szak
vizsgálati, szolgálati, erkölcsi és orvosi bizonyítványok
kal felszerelt s fentnevezett bizottságoz címzett kér
vényeiket a nagyszőlősi m. kir. jár. erdőgondnoksághoz 
1906 évi julius hó 1-ig annál inkább nyújtsák be, 
mert később érkező kérvények figyelembe nem vétetnek.

B e r e g s z á s z ,  1906 május hó 21-én.
M. kir. áll. erdőhivatal.

Sz. 1216/906. kb.
Pályázati hirdetmény!

A lemondás folytán megüresedett »Nagyenyed 
alvidéki erdőőri kerületben« az erdőőri állásnak be
töltése végett évi 400 korona fizetés 80 kor. lakbér 
és 160 kor. lótartási átalány, vagyis összesen 640 kor. 
díjazással ezennel pályázatot hirdetünk.

A pályázóknak erdőőri szakvizsgálati bizonyit- 
ványnyal, keresztlevéllel, erkölcsi és orvosi bizonyít
ványokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényei leg
később 1906 évi junius hó 15-ig bizottságunkhoz 
benyújtandók.

N a g y e n y e d ,  1906 május hó 9.
Br. Bánffy Kazimir, s. k.

elnök.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak :
Egész é v r e .........................................8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLD EÉN YEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjclenllí minden csütörtökön.
F e le lő s  s z e rk e s z tő  é s  tu la jd o n o s  la p k ia d ó :

PODHRADSZKY EM IL.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
—  sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Junius 14. _ 24. szám.

Igazítsuk ki a hibát.
a jelszó hangzott fel először lapunk két 

hét előtti számában, melyben az állami 
M w Jkezeléshe vett erdőknél alkalmazott kartár
sak mozgalmából kifolyó Emlékirat szövegét kö
zöltük s úgy látszik, hogy nem csak a mi hangunk 
talált viszhangra, hanem magukban az érdekelt 
kartársakban önmagától is felébredt a megsértett 
önérzet s mind jobban általánossá kezd válni az 
óhaj, hogy a mozgalom vezetője által nyilván 
csak akaratlanul elkövetett botlás mielőbb helyre - 
üttessék. Hogy ez igy van, annak legjobb bizonyí
téka az a számos levél, melyet az ország min
den részéből nap-nap után kapunk s melyek 
mindegyike mige gyrészt telve van elkeseredéssel, 
addig másrészt fennen hangoztatja egy újabb, 
a testülethez méltó Emlékirat kidolgozása cél
jából uj országos mozgalomnak a megindítását.

Minket a dolog mindenesetre nagyon fáj
dalmasan érintett, mert az Emlékirat silány ki
dolgozása szinte nem egyéb az egész testület 
pellengérre állításánál, de másrészt elégtételül 
szolgál az, hogy már előzetesen s ismételve óva 
intettük a mozgalom vezetőjét a legnagyobb 
körültekintésre, a magunk részéről tisztességes 
ajánlatot tettünk az Emlékirat megszerkesztésére 
nézve s midőn erre vonatkozó ajánlatunk még 
válaszra sem lett érdemesítve s csak arról lettünk 
értesítve, hogy a szerkeztés egy lapszerkesztő
ségre lett bízva, minden neheztelést félretéve,

lapunk szerkesztője készséggel rendelkezésre bo
csátotta az általa még a kilencvenes évek derekán 
kiadott s az erdészeti altiszti személyzet sanyarú 
helyzetét ismertető röpiratot, mely az Emlékirat 
megszerkesztésénél hasznos Útmutatóul szolgál
hatott volna. Sajnos, hogy az Emlékirat szerkesz
tője vagy nem tudott, vagy nem akart a meg
mutatott helyes nyomon haladni s a mint tapasz
taltuk, röpiratunkból csak egy részlet ragadta 
meg a figyelmét, a mely pedig a mai viszohyokra 
már reá sem illik, szól pedig ez arról, hogy a 
járási kartársaknak csekély fizetésüket számos 
község pénztárából, több felbélyegzett nyugtára 
s többszörösen megismételt utánjárás után fizetik 
ki, holott mindnyájan jól tudjuk, hogy ha már 
több nem is, az uj rendszernek meg van az az 
előnye, hogy a fizetést most már egy helyről, 
egyszerre — bár sok helyütt még mindig nagyon 
rendetlenül — kapják.

Nyilvánvaló ezekből, hogy lapunk szerkesz
tője minden mellőztetése mellett is a mozgalomnak 
helyes mederbe való terelése és méltó befejezése 
tekintetében minden lehetőt elkövetett s igy azért, 
hogy az nem úgy ütött ki, a mint azt a benne 
résztvevők méltán elvárhatták, semmiképen sem 
lehet felelős.

Mint már elől említettük, most hogy az Em
lékirat felterjesztve lett s tartalma lapunk utján 
közismeretté vált, mint a raj, úgy zudul fel azok 
serege, kik azzal nincsenek megelégedve s köve
telik, hogy azonnal egy újabb országos mozgalom
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indíttassák s egy másik emlékiratban pótoltassanak 
az előbbinek hiányai. Kívánják pedig ezt az illetők 
lapunk szerkesztőjétől s őt nem csak a mozgalom 
élére állítani, hanem az uj Emlékirat megszer
kesztésével és megbízni óhajtják.

A mindenfelől nyilvánított eme óhajnak nem 
akarunk ellenszegülni, hanem készséggel enge
dünk annak, de csak abban az esetben, ha erre 
nézve nem csak az eddig jelentkezett egyesek, 
hanem az állami kezelésbe vett erdőknél alkal
mazott összes kartársak, vagy legalább túlnyomó 
nagy részük osztatlan bizalma felénk fordul s 
minket a most már az lsőnél még sokkal ne
hezebb munkában úgy erkölcsileg, mint anyagi
lag megfelelő támogatásban részesít.

Hogy ezt az uj mozgalmat a helyes útra 
tereljük, első sorban a bevezetésnél kell ügyelnünk.

A Sticz László veszprémi járási erdőőr kar
társunk által minden elismerést érdemlő buzgó- 
sággal megindított mozgalomnak — mint azt 
lapunkban mindjárt akkor is jeleztük — már a 
legelső bevezető lépése is el volt hibázva.

Nagy hiba volt ugyanis, hogy a mozgalom
hoz való csatlakozásra a felhívás egyedül csak 
a mi lapunkban lett közzétéve, mely sajnos még 
mindig nincs annyira elterjedve kivált a járási 
kartársak soraiban, hogy a benne közöltek min
denkinek tudomására jussanak. A dolog rendje 
és módja az lett volna, ha a mozgalom vezetője 
egyenesen az állami m. kir. erdőhivatalok főnö
keihez és a járási erdőgondnokságok vezetőihez

fordul s ezeknek nem csak az ügy iránt való 
jóindulatát és annak pártolását igyekezett volna 
megnyerni, hanem egyúttal arra való engedélyü
ket is, hogy alárendelt személyzetük a mozga
lomhoz csatlatkozhassék és abban résztvehessen.

így a dolog olyannak tűnt fel, mintha a 
járási kartársak felettes hatóságaik megkerülésé
vel, az ő hátuk mögött igyekeztek volna sanyarú 
helyzetükön segíteni s nem lenne bizodalmuk 
abban, hogy elüljáróik őket mozgalmukban tá
mogatni fogják.

Ennek az elhibázott lépésnek lett azután az 
a szomorú következménye, hogy a járási kartár
saknak talán egy tized része sem vett részt a 
mozgalomban, mig a túlnyomó nagy részük tel
jesen kívüle maradt, vagy azért, mert arról egy
általán nem volt tudomása, vagy pedig azért, 
mert az abban való részvételtől felettes hatósága 
részéről el lett tiltva.

Mi meg vagyunk arról győződve, hogy ha 
az elmúlt mozgalom az érdekelt hivatalok főnö
keinek egyenes beleegyezésével s az ő védő szár
nyaik alatt indult volna meg, nem csak terjedel
mére nézve lett volna sokszorta nagyobb, hanem 
tekintélyében és súlyában is gyarapodott volna.

Most, midőn engedve a sok oldalról nyil
vánított óhajnak lapunk szerkesztője egy újabb 
emlékiratnak a kidolgozására vállalkozik, nem 
akar beleesni az első mozgalom hibájába, hanem 
első sorban magához a fejhez, tehát az egyes 
hivatalfőnök urakhoz fordul s ezek erkölcsi tá-

A Trák család.*.
Irta: M ocsáry M iklós.

Fenyvesliget igen látogatott, jó vasasvizü fürdő
hely volt, hova kora tavaszszal sápadt asszonyok és 
gyermekek raja vonult ki, hogy ó'szszel piros arccal, 
vidám kacajjal és megkönnyült zsebbel térjen haza. A 
fürdó'hely semmiben sem külömbözött más hazaitól, a 
prospektus az orvosi könyvekben eló'forduló' összes 
betegségek ellen csalhatlan gyógyhatásúnak ajánlotta a 
vizét, melyet egyetemi tanárok vegyelmeztek és a bel- 
ügyminister kegyességébó'l mint gyógyhatásút hirdettek. 
A cigányzene csak úgy húzta az elkopott keringó'ket, *)

*) Mutatvány a szerzőnek »Fodor L»szló« c. most meg- 
telenő regényéből.

mint máshol, az abroszok ritkán cseréló'dtek, a pincérek 
bizalmaskodtak, az ételek rémdrágák és zsírosak, a 
szobák kényelmetlenek és hidegben hűvösek, meleg
ben tikkasztók voltak, szóval nem értek rá az emberek 
unatkozni, mert mindig volt valami panaszuk.

Mig a párok a gyér fenyves sétányon jártak, a 
férfiak a kurszalónban kártyáztak. Szerencsére a hotel
számlát egy hétre eló're kellett kifizetni, mert különben 
sokan maradtak volna lakás és élelem nélkül egyes 
élénkebb játszmák után.

A kis fürdó'hely igazgatója Trák Kristóf volt, ki 
közszeretetben állott. Két szép leánya és kis fia a 
sétányon mindig láthatók voltak. A jó bornak nem kell 
cégér, de a leányok bár állandóan körül voltak udvar
lókkal övezve, csak nem mentek férjhez.

Volt egy kincse, az életpárja. A második asszony, 
mert az első elég korán elköltözött. Igazi remek 
magyar menyecske volt ez a mostoha, ki leányainál 
is jobban vonzott. Az udvarlás a leányoknak szólt, de 
a szerelmi vallomások a mamához voltak címezve.
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mogatást keresi, a dologba magába pedig csak 
akkor megy bele, ha ezeknek legalább túlnyomóan 
nagyobb részét megnyernie sikerülend. Erre vo
natkozólag az állami m. kir. erdőhivatalok főnö
keihez és a járási erdőgondnok urakhoz intézett 
kérését alább találja a tisztelt olvasó.

Kérésünk eredménye még a jövő titka, de 
azért az iránt a legjobb reménynyel eltelve már 
most kérjük a lapunkat olvasó járási, sőt más 
kartársakat, hogy az ügynek már előre is híveket 
szerezni s azokat, kik az újabb mozgalomban 
részt venni kívánnak, a nálunk való jelentkezésre 
buzdítani szíveskedjenek.

mint már vezető cikkünkben jeleztük, a pót
emlékirat megszerkesztése, illetve az állami 
kezelésbe vett erdőknél a'kalmazott kartársak 

egy újabb országos mozgalmának szervezése céljából 
szükségesnek találtuk első sorban a kartársak hivatali 
főnökeihez fordulni s azoknak a fontos ügy iránt 
való érdeklődésüket felkeltve, ahhoz pártfogásukat és 
támogatásukat kérni.

Az erre irányuló kérésünk a következő: 
T e k i n t e t e s  Ci m!

Az állami kezelésbe vett erdőknél alkalmazásban 
álló járási és kerületi erdőőrök Sticz László veszprémi 
járási erdőőr kezdeményezésére mozgalmat indítottak 
abból a célból, hogy mostani sanyarú helyzetük meg- 
javittassék.

A mozgalom elég széles mederbe terelődött, de 
még sem érte el azokat az arányokat, a melyeket a 
felette fontos és életbevágó ügy méltán megkíván
hatott volna, mert az érdekelteknek alig egy tizedrésze 
vett abban csak részt, mig a többi túlnyomó nagy 
rész attól távoltartotta magát.

A mozgalom végeredménye egy Emlékirat meg
szerkesztése és a földmivelésügyi m. kir, minister ur 
Ö nagyméltóságához való benyújtása lett, mely emlék
irat hivatva lett volna hü tükrét mutatni annak a szomorú 
helyzetnek, melyben az állami kezelésbe vett erdők 
őrző személyzete leledzik.

Sajnos, hogy a mozgalom vezetője úgy annak 
az elején, mint a végén követte el mindenesetre akarat
lanul s tapasztalat hiánya miatt a legnagyobb botlásokat 
s ez által ha nem is egészen bizonytalanná, de leg
alább is kétségessé tette annak eredményét.

Az emlékirat teljes szövegében közölve lett a 
szerkesztésemben és kiadásomban megjelenő »Erdészeti 
Ujság« folyó évi 22-ik számában, melyet bátor voltam 
a Tekintetességed bölcs vezetése alatt álló hivatal 
címére is megküldeni.

Nem kételkedem abban, hogy Tekintetességed 
számos teendői mellett is fáradságot vett magának a 
lap tartalmáról tudomást szerezni, mely alkalommal 
az Emlékirat becses figyelmét bizonyosan lekötötte.

Az Emlékirat szerény véleményem szerint nem 
áll azon a magaslaton, a milyenen az ügy felette nagy 
fontosságánál fogva állania kellene s nem egyéb a 
panaszok nagy konglomerátusánál, melyeket úgy a 
hogy felsorol ugyan, de azok bizonyítására, a mi utó
végre is a fődolog, alig fektet súlyt. Az Emlékirat 
egész szerkezete nyilván magán viseli a bélyegét annak, 
hogy megszerkesztése a viszonyokat egyáltalán nem 
ismerő s az ügy iránt alig érdeklődő emberre lett 
bizva s magán viseli a tisztán csak pénzért gyártott

De az asszony csak nem hajlott, bár Trák durva, 
erőszakos és kapzsi természetétől sokat szenvedett.

A fürdőn sok vendég volt állandóan, de a nők 
véleményét követve, csak egy érdemelte meg a figyelmet 
az erdélyi földesur Márton Ferke. Mindig magyar 
ruhában járt, délceg alakján a zsinóros dolmány meg
feszült és minden leányszem jólesőieg pihent meg 
rajta. Alig egy-két nap alatt már ő is a fürdő-igazgató 
hölgyeinek hűséges rabszolgájává lett, de a kiváncsi 
közönség nem tudta eldönteni, hogy kinek is szól 
udvarlása: a szép mamának vagy leányainak?

A kártya járta a küiön szobában, Márton Ferke 
is odatartott. Ott találta a fürdő-igazgatót, aki veszett 
szerencsével játszott. Már nagy halom bankó hevert 
előtte és partnerei sorra kidőltek. Kis fia Leander oda- 
somfordált és a gondatlanul heverő pénzből el-elcsent 
egy darabot és azzal eltűnt.

Mikor Márton odaért, már senkisem akart tovább j 
játszani, belátták hogy Trák határtalan szerencséjével j 
szemben őrültség lenne.

— Szerencse á játékban, a szerelemben . . .  — 
jegyzé meg halkan valaki.

Márton meghallotta a megjegyzést, tömött bugyel- 
lárisát kivéve odacsapta az asztalra és felvette a harcot. 
A két férfi között erős küzdelem fejlődött ki. Csak 
úgy dobálóztak a bankjegyekkel. A szerencse egy 
ideig állhatatos maradt és Trák előtt halommal hevertek 
a bankók, de éjfélután fordult a kártya és négy órára 
Trák leégett. Nemcsak minden pénze elfogyott, de 
tartozott is 20,000 forinttal. Honnan vegye ezt? Hja a 
fia tudott volna neki tanácsot adni. De ő tanácstalanul 
állott és már felkelni készült, mikor Márton revancsot 
kínált neki.

— De már pénzem nincs.
— Mindegy, valami érték csak van önnél ?
Trák keresgélt, végre a jegygyűrűt húzta le és

tette a lapra.
—  A jegygyűrű ? kérdé kissé elcsodálkozva Márton. 

No jó, de ha elnyerem, fel is huzom.
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tucatmunkák jellegét. Ilyen pongyola munka alig méltó 
egy ezreket számláló derék testülethez.

Ez az Emlékirat az az elhibázott lépés, melyet 
a mozgalom vezetője elkövetett, a mozgalom elején 
elkövetett ballépése pedig az, hogy mellőzve az állami 
kezelésbe vett erdők hivatalainak főnökeit és vezetőit 
egyenesen csak a kartársaihoz fordult a mozgalomhoz 
való csatlakozásra szóló felhívásával s én tulajdon
képen ezt tartom az egészben a legnagyobb hibának.

Ennek a hibának egyik természetes folyománya 
az lett, hogy a mozgalom — mint már elől emlí
tettem — nem lett általánossá, hanem az összességnek 
csak kisebb töredékére szorítkozott.

Most, hogy az Emlékirat szövege nyivánossá lett, 
az érdekeltek körében általános a panasz és az elége
detlenség s mind jobban előtérbe lép az a kívánságuk, 
hogy az ennél elkövetett hiba egy minden tekintetben 
kimerítő, helyesen megszerkesztett uj emlékirattal pótol
tassák s ennek megszerkesztésével csekélységemet 
óhajtják megbízni.

Teljesen ismerem azokat a nehézségeket, melyek
kel egy minden tekintetben kimerítő Emlékirat össze
állítása jár s nem is mernék arra vállalkozni, ha nem 
lenne teljes a bizodalmám abban, hogy nehéz feladat 
megoldásánál Tekintetességed jóindulatára és támo
gatására számíthatok.

Az Emlékirat helyes megszerkesztéséhez első sor
ban különféle adatokra van szükségem, melyek az itt 
csatolt kérdőíven feltüntetve vannak, másodsorban 
pedig szükségem van arra, hogy azok, a kiknek érde
kében az Emlékirat megírandó lesz, ezt anyagi támo
gatásukkal tegyék lehetővé.

Az általam tervezett Emlélékirat ugyanis száz 
oldalt meghaladó könyv alakjában lenne megszerkesztve, 
melynek nyomtatási és füzési költsége tetemes összegre 
rúg, tekintettel pedig arra, hogy abból kétszázat meg

haladó ingyen példányt kellene készíttetni és szét- 
küldeni, ezek költségei csak úgy lennének fedezhetők, 
ha viszont az érdekelt erdőőrök és erdőszolgák az 
emlékiratot megvásárolnák.

Az Emlékirat ára lenne portomentes postai 
küldéssl:

Az erdőőrök részére 2 korona.
Az erdőszolgák részére } korona 40 fillér.
Természetes, hogy a költségek fedezése ilyen for

mán is csak abban az esetben lenne biztosítva, ha az 
Emlékiratot az állami kezelésbe vett erdőknél alkal
mazott ö s s z e s  erdőőrök és erdőszolgák megrendel
nék. Az Emlékirat megrendelésére erkölcsileg még 
azok az alkalmazottak is ketelezhetők, kik a magyar 
nyelvet nem bírják tökéletesen, mert itt a közös cél 
előmozditásáról van szó, melynél az áldozatoktól sem 
szabad visszariadni.

Azzal kéréssel bátorkodom ennélfogva Tekinte
tességedhez fordulni, hogy az ügyállásról alárendelt 
közegeit félvilágositani, őket az Emlékirat megszer
kesztésének lehetővé tétele céljából annak előfizetésére 
buzdítani, tőlük az előfizetési dijakat beszedni s azokat 
fo ly ó  évi julius hó 10-ig a csatolt kimutatás kitöltése 
mellett a következő címen:

E m l é k i r a t  s z e r k e s z t ő s é g e
Szászsebes.

beküldeni szíveskedjék.
A kimutatáson kérem jelezni azt is, hogy annak 

idején az összes megrendelt példányok Tekintetessé
ged címére, vagy pedig a megrendelőknek egyenkint 
küldessenek. Csak természetes, hogy egy tiszteletpél
dányt Tekintetességed részére bármely esetben előre 
is biztositok.

Ismerve azt az atyai jóindulatot, melylyel Tekin
tetességed alantas személyzete iránt viseltetik s a mely-

A kártya fordult, a jegygyűrű Mártoné lett. Az 
ujjára húzta.

— Játszunk még? kérdé.
— Nem, kifáradtam. Mikor hozzam a pénzt kérdé 

Trák egészen elfásulva a nagy gondba.
—- Felesleges. Ki van fizetve.
— Hogyan?
— A jegygyűrűvel. Vagy azt hiszi, hogy a fele

sége nem éri meg azt a 20,000 forintot?
Csak most értette meg Trák, hogy mit tett. De 

hiába a gavallér becsület azt követelte, hogy konze
kvens legyen. Mit szólna a világ, ha adósságát be nem 
váltaná.

— Vagy úgy, — szólt gúnyosan. Akkor tessék. 
Itt a kulcs is, és átadta neki a hálószobájuk kulcsát, 
maga pedig szobát nyittatott magának a szálóban, ahol 
lefeküdt.

Két év múlva Hajagoson a tiszttartói lak előtt 
rozoga bricska állott meg. Sűrűn befátyolozott karcsú 
hölgy szállott le, pakját levétette a kocsissal és ki

fizetve őt a fogat eltűnt. Kopogtatott a pitvarajtón, 
azután kisvártatva benyitott. Kotlós tyuk apó csirkéivel 
ijedten menekült. A tűzhelyen lusta macska nyújtóz
kodott.

Az ajtó nyílásra a másik szobából koros férfi 
lépett ki, csodálkozva állva meg a hölgy láttára. Ez 
felcsapta fátylát és a férfi meglepetve hátrált.

— Hát megjöttél ?
A nő belépett a másik szobába és egész ottho

nosan elhelyezkedett.
— Amint látod, itt vagyok. És a gyerekek?
— Kisétáltak a mezőre, de már itt lesznek rögtön. 

És az az ur?
Az asszony felkelt.
— Elhagyott, egész egyszerűen elhagyott. Csak 

epizód voltam eseménydus életében és az epizódokat 
el szoktuk felejteni. És te?

— Én is. Itt a kezem.
Már a küszöbön állott a két lány (még mindig 

lány) és Trák Leander, aki felsőbb gimnázistává serdült
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bői folyólag minden alkalmat és módot készséggel 
megragad a sanyarú helyzetének javítása érdekében, 
nem kételkedem, hogy itt előadott kérésemet becses 
figyelmére méltatni és azt teljesíteni kegyeskedik, minek 
reményében vagyok

Szászsebes 1906 évi junius hó 14-én.
alázatos szolgája 

Podhradszky Emil, 
az »Erdészeti Újság« szerkesztője és kiadója.

A róka kártékonysága. Tudvalevő dolog, 
hogy a róka, főleg mikor fiai vannak, igen sok kárt 
okoz, mert akkor tömérdek zsákmányt hord össze 
fiainak. De téved az, ki azt hiszi, hogy más időben 
kevesebbe! is beéri róka koma, mert erről élénk tanú
ságot tesz az alábbi eset, melyet egy poroszországi 
uradalom területén megfigyeltek. Ott ugyanis ez évi 
március hó 31-én az érd. személyzet egy felhagyott 
róka-kotorék nyílása előtt egy mérgezett rókát talált- 
Közvetlen mellette feküdt egy általa megölt üregi 
nyúl, továbbá két négyhetes és egy alig 10 napos mezei 
nyulsüldő, úgyszintén két egér hullája. Minthogy a 
kotorékot ép azelőtt való napon revidiálta a személyzét, 
s másnap már a rókát a kotorék előtt megder
medve találta, kétségtelen, hogy mielőtt a halálthozó 
s nem messzire e helytől felaggatott mérges falatot 
bekapta, hordta össze ezt a töméntelen zsákmányt, 
bár kölykei nem voltak.

Sajátságos vadászélmény. B.-ben az idei tél 
folyamán az ottani főerdész egy ismerősével az erdőt 
járta. Midőn egy tisztásra értek, az erdő szélén álló

fel. Anyja láttára elröhögte magát. A két lány igazi 
szeretettel sietett keblére ölelni a megtértet. Azután 
az asztalhoz ültek.

Trák a fürdőigazgatóságot hamar felcserélte a 
tiszttartói állással, mely ugyanazon hitbizományhoz 
tartozott, mint a fürdő. A birtokon nagy fenyő erdő 
volt, mely évente több millió zsindelyt termelt. A 
termelést és értékesítést kizárólag Trák látta el, kiben 
teljesen megbíztak. Pár nap múlva megjött az öreg 
Vencel Ernő főerdész, aki az állományt szokta felül
vizsgálni. Trák egy idő óta nagyon komor volt, amit 
családja mostohaanyjuk visszatértének tulajdonított. 
Vencelt is erőltetett vidámsággal fogadta és az el
számolást napról-napra húzta.

Vencel nem volt egészen vén, 40—50 év körüli 
erős testalkatú ember volt, ki sokat járva a szabadban, 
egészségét épségben megőrizte. A leányok társaságá
ban igen jól érezte magát és különös tűzzel udvarolt 
az idősebb leánynak Malvinnak, amit ez tekintve a 
korkülömbséget, nem vett egész komolyan.

nyírfák egyikének ágai között heves szárnycsapásokat 
hallottak. Odasietve látják, hogy valami madárféle 
vergődik, de az ágak miatt nem láthatták jól. A lát- 
csövön keresztül azonban annyit észrevették, hogy a 
vergődő madár egy nyirfajdkakas, de egyebet nem 
bírtak kivenni. A főerdész abban a hitben, hogy nyil
ván valami nyest fojtogatja a nyirfajdkakast, az alig 
10 méter magasságban csapkodó nyirfajdkakasra rálőtt, 
mire az ágastól együtt alázuhant. A nyest azonban 
nem volt sehol, mire szemügyre vették a kakast, s 
akkor látják, hogy az, a farkára két oldalon ráfagyott 
jégdaraboknál fogva úgy beleakadt az ág villájába, 
hogy emiatt kellemetlen helyzetéből nem bírt ki
szabadulni.

Oroszlánok vérengzése. Chorumo közép
afrikai város ellen valóságos támadást intézett egy 
csapat kiéhezett oroszlán és a benszülöttek közül 
tizenegyet szétmarczangoltak. Este felé közeledtek az 
éhes fenevadak a város felé és mindjárt a városba 
vezető utón megtámadtak két négert. Az egyiket szét
tépték és felfalták, a másiknak azonban sikerült a 
városba futnia, ahol egyenesen a kormányzóság épü
letébe menekült. A kormányzósági épület előtt álló 
őrszem nem akarta elhinni a néger elbeszélését és 
miközben ezzel vitatkozott, a vértől még jobban meg
vadult fenevadak a városba jöttek és megrohanták a 
kormányzósági épületet. Mindez oly hirtelen történt, 
hogy az őrség nem is használhatta fegyverét. Hármat 
közülök és az előbb elmenekült négert az oroszlánok 
széttépték. Egy másik néger az épület belsejébe mene
kült, de két oroszlán oda is követte őt és ezt is szét
tépték. Egy, a közelben álló kunyhó előtt egy kis 
gyermek játszott, akit az egyik oroszlán egyetlen 
csapással megölt. Hasonló sorsra jutott egy anya is, 
a ki gyermeke védelmére sietett. Utóbb még három 
néger esett a bestiák áldozatául. Az összes megölt 
embereket rögtön a helyszínén felfalták. Sztátéptek azon-

Végre közelgett az elutazás ideje és ezért teljes 
udvariassággal felkérte a főerdész szeretetreméltó házi
gazdáját, hogy a zsindelyekkel vagy azok árával 
számoljon el.

— Termeltek ez évben zsindelyt?
— Oh igen, mostanig 250,000-et.
— Szabad látnom a számadást?
A számadás a legnagyobb rendben volt. A mérleg, 

minden, stimmelt.
— Hol van most a zsindely?
— A raktáron.
— Merre esik az ?
— Oh az messze van, két-három óra járás és 

már alkonyodni is kezd, jegyzé meg sietve Trák.
— Mindegy, ki kell mennünk. Lesz szives be

fogatni?
Trák kiment és kevés vártatva visszajött.
— Befogtak már?
— Nem.
— Hogyan ?
— Talán mégis jobb lesz ki nem menni.
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kívül még sok háziállatot is és azután órákig csatan
goltak fel és alá a városka utcáin, óriási rémületére 
a benszülötteknek, akik kunyhóikat hirtelen eltorla
szolták. A fenevadak az egész éjszakán a városkában 
maradtak és csak amikor virradni kezdett, tűntek el a 
pusztaságban. V. L.

Hogyan kell a gyümölcsöt eltartani ? A
Természettudományi Közlöny legutolsó száma gyakor
lati útmutatást ad arra, hogyan kell konzerválni a 
gyümölcsöt. Mielőtt a gyümölcsöt megtörülnők, mi 
által a védő' viaszszerü buroktól fosztanók meg, selyem
papirosba burkolva, rétegenkint hordóba vagy faládába 
fagyapot, tazegpor, vagy ha a gyümölcs kényesebb, 
vatta közé helyezzük, s az ekként megrakott edényt, 
födelével lazán befödjük. Lehetőleg minden két hét
ben utána kell néznünk, hogy az esetleg elromlott 
gyümölcsöt eltávolitsuk. A gyümölcs is kicsiny, — 1 C u 
és 3 C° közti hőmérsékleten sokkal jobban tartható 
el, mint nagyobb hőmérsékleten, ha fagytól mentes 
egyenletesen hűvös, száraz és sötét helyen tartjuk, a 
melyet előzőleg igen alaposan meg kell tisztítani; a 
benne lévő csirák elpusztítására legjobb néhány nappal 
a gyümölcs berakása előtt jól kikénezni. Ily módon 
igen jól eltartható a gyümölcs, s teljesen szükségtelen, 
hogy formalingőznek vagy más kémiai szer hatásának 
vessük alá.

A gyümölcs befőzése a gyümölcs eltevésének 
legjobb módja, mert elegendő főzéssel sterillé válik s 
kellő elzárásssal az is marad.

A gyümölcs konzerválásának harmadik módja, 
hogy az alkalmas gyümölcsöt megfelelően szárítják.

A szárított gyümölcsöt rendesen cukrozzák, a mi el
tarthatóságát még fokozza, s ezért eltartására kémiai 
szereket alkalmazni teljesen fölösleges. Nagyon meg
lepte éppen e miatt a német élelmiszerkémíkusokat, 
hogy szárított gyümölcsben gyakran találnak kénes
savat, melynek mennyisége némely esetben 0-36 száza
lékig is emelkedett, pedig már a huszadrészét is igen 
aggasztónak tartják az orvosok. A kénessav fölhaszná
lását szárított gyümölcs készítésekor azért kell eltiltani, 
mert a kénessav csak a gyümölcs színét szépíti és védi 
meg, holott a szárított gyümölcsöt főzve gyakran eszik 
a betegek is, kikre a kénessavtartalom különösen vesze
delmes. A kénessav nem távozik el a szárított gyü
mölcs főzésénél, hanem több mint fele hátramarad. 
A kénessav pártolói, használatát azzal akarják men
teni, hogy nem marad meg szabad kénessav alakjá
ban, hanem más anyagokkal, nevezetesen a cukorral, 
vegyületet alkot, vagyis kötött alakban van jelen, mint 
a borban, melyben nem kifogásolják. Csakhogy a bor, 
illetőleg a hordó kénezése ősrégi, hasznos és szük
séges eljárás, a gyümölcs kénezése pedig teljesen 
fölösleges,

A kénessavat nálunk 1902-ig főképpen a bur
gonyacukor fehérítésére használták, s a székesfővárosi 
élelmiszervizsgáló-intézet igen gyakran talált burgonya- 
cukormintákban nagy mennyiségű kénessavat, mely egy 
esetben 0‘39%-ig emelkedett. A hatóság intézkedései 
folytán az 1902. év vége óta a Budapesten piacra 
kerülő burgonyacukorban kénessavat nem találtak.

Az ember és az állatok életkora. Már az
ókor óta foglalkoztatja az embereket az a kérdés, 
hogyan lehetne újra a bibliai kort az embereknek el-

— De kénytelen vagyok. Lesz szives azonnal I 
intézkedni.

Trák busán legyintett . . .
— Megkímélem a fáradtságtól, a zsindely nincs 

már ott.
— Hát hol van ?
— Eladtam.
— Szabad látnom a számadást?
A mérlegben mint érték szerepelt, és a vételár 

nem volt a bevételbe felvéve. Itt valami turpisság van.
— És a vételár?
— Elment.
Vencel nem hitt a füleinek.
— Hova?
A leányok nevelésére. Kártyára.
— És ezt oly közönyösen mondja? Ha feljelentem 

bucsukják.
— Ezt nem fogja megtenni.
Vencel dühösen pattant fel.
— Hallatlan cinizmtis! De bizony feljelentem!

, —. De mégsem teszi meg.

— Miért?
Trák egészen odahajolt a füléhez.
— Mert akkor a Malvin lányom sem lesz az öné.
—• Mit, mit beszél ?
— Csak a valót. Tudom, hogy főerdész ur szereti 

és én ezer örömmel adom férjhez önnek.
— De a kisasszony engem nem szívlel.
— Lányos csalafintaság, kérdezze őt meg, 

biztosítom, hogy igent mond.
Vencel egyelőre nem tette meg a feljelentést, 

hanem Tráknéval beszélt. Malvin eleinte idegenkedve 
hallgatta a tervet, de mikor megtudta, hogy mi ára 
van a hallgatásnak, bár ifjú szive erősen dobogott 
percet sem habozott és a diákosan izgatott szerelmes 
főerdésznek odaígérte a kezét.

Két hétre rá megtartották a lakodalmat. A zsin
delyekből még csinos kelengye is tellett. Trákot a veje 
jelentésére hízelgő leirat mellett a legközelebbi alka
lommal előléptették.

Trák Leander a családi tradíciókhoz híven neve- 
kedett fel.
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érniök. Mert az tény, hogy a régi emberek általános 
halandósági évszáma sokkal nagyobb volt és minden 
orvos azt vitatja, hogy a megváltozott életföltételek 
okozták e változást. A népbabona azt tartja, hogy 
vannak állatok, a melyek ezer esztendeig elélnek. Első
sorban ilyen a szarvas, a melyről még a középkorban 
is ezt a téves hitet vallották. Ezzel ellentétben ma 
már tudjuk, hogy legföllebb, negyven évig élhet 
egy szarvas. Browne Tamás természettudós azt állítja, 
hogy minden emlősállat ötször annyi ideig élhet, mint 
a mennyi ideig fejlődik. Ez elv szerint az ember, a ki 
tudvalevőleg csak huszonnégyéves korában fejezi be 
fejlődését, legalább is száz esztendőt élhetne. Ma azon
ban egyetértenek a tudósok és orvosok abban, hogy 
az életviszonyok változtatásával az ember halandósági 
évszáma nagyobbá lesz. Különben az ótestámentom- 
beli emberekről sem bizonyos, hogy oly soká éltek 
volna, mert egyik zsoltár is igy szól: Életünk hetven 
esztendeig tart, és ha jámborak voltunk, nyolcvan évvel 
jutalmaz a Teremtő.

A moha, mint táplálék. Ki hitte volna, hogy 
a természet leghitványabb hajtását is észre veszi még 
az ember? És mégis úgy van. Stokholmból veszszük 
hírét, hogy Haansten, a gazdasági iskola igen jónevü 
tanára, a kinek már nagyon sok kutatása bevált, újabban 
a mohával kísérletezett és nagyon érdekes eredményt 
ért el. Szerinte a moha föladata lesz a jövő nemze
déket olcsó és kitűnő táplálékkal ellátni. Minden te
kintetben nagyon jó. Könnyen emészhető és közönséges 
liszttel keverve igen ízletes kenyeret ad. Termeszetése 
egyáltalán nem kivárj, semmi fáradságot és mint főzelék 
épp olyan ízletes és tápláló, mint a szintén sokáig meg
vetett paraj. Elkészítése sem nehéz és egyszerűen 
megfőzve sós vízben, már van ize. Már hogy jó is 
legyen, az a szakácsmüvészet föladata lesz. Most már 
csak a táplálóérték és betegség esetén való emészthe
tőség kikutatása a tanár föladata. Haansten doktor 
kitűnő neve kezeskedik arról, hogy komoly kísérlet 
becses eredményéről van szó.

A kenyér betegsége. Az újabb századok hala
dásával mind több lesz a különféle betegségek száma 
is. Elég gondot ád az emberiségnek az emberi nya
valyák gyógyítása is de baj az is, ha az ember fő 
tápláléka, a kenyér beteg. Minden étel romlását a pe
nész-gomba okozza, azt már régebben tudjuk. Egy 
angol vegyészeti intézetben megfigyelték, hogy a fehér 
kenyér hamarabb romlik, és ebből azt következtették, 
hogy a fehér liszt érzékenyebb a levegő hatása iránt, 
mint a barna, vagyis a rozsliszt. Azt hiszik, hogy a 
mesterséges erjesztés, a mely a kenyér sütéséhez ok- 
vetetlenül szükséges, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 
a kenyér megromoljék. Nehezen állapítható meg tudni
illik a határ, a mely a seres erjedést az ecet erjedésé
től megkülönbözteti. Innen van az, hogy a kenyérben 
a romlás föltételei már elkészítéskor meg vannak és 
természetes, hogy az erejedési folyamat befejezésével 
még csak élvezhetetlenebbé válik.

H Í R E K .

A királynő gyilkosa. Londonból jelentik: A 
Pali Mail Gazette genfi értesülése szerint Erzsébet 
királyné gyilkosa, Luccheni a minap meg akarta gyil
kolni a börtönigazgatót; szardínia-szelencéből tőrt ké
szített magának és a mikor az igazgató megjelent nála, 
hogy celláját megnézze, Luccheni rávetette magát és 
meg akarta szúrni. A börtönőr az igazgató segítségére 
sietett és megkötözte Lucchenit, a kit e merénylete 
miatt tiznapi földalatti zárkára Ítéltek. Lucchenit e bün
tetés elszenvedése után visszavezették rendes cellájába 
s itt igy kiálltott föl: „Most megint jól van minden, 
úgy rémlik mintha részeg lettem volna!“

Öngyilkosság dinamittal. Bezétén, Vilner La- 
jcts bányász borzasztó módon vetett véget életének. 
Papirosba csomagolt dinamitot tett a mellére és a di- 
namitot megyujtotta. A fölrobbant dinamit egész felső
testét összetépte.

A megbüntetett huszárok. 1904 februárban 
Pozsonyban a visszatartott huszárok elkeseredésükben 
tüntetést rendeztek és ezért számos huszárt elitéltek. 
Már a legtöbb elitéit kiszabadult a börtönből, csak 
három huszárt, Etmár Ferencet, Vitéz Pétert és Lederer 
Ignácot nem bocsátották még ki a börtönből. Az el
itéit huszárok érdekében Szerdahelyi Henrik dr. ke
gyelmi kérvényt nyújtott be a közös hadügyminister- 
hez. Ma Szerdahelyi dr. Papp Kálmán tábornok-had
bírótól azt az írásbeli értesítést kapta, hogy a közös 
hadügyminister átirata szerint a három elitéit huszár 
büntetésének hátralevő részét kegyelemből elengedték.

Egy község pusztulása. A gömörmegyei Helpa 
községben a minap nagy tűz volt, a mely néhány ház 
kivételével az egész községet elpusztította. A katasz
trófának több emberélet is áldozatul esett. Egy asz- 
szonyt eltemettek házának üszkei, a mikor néhány 
forintját ki akarta menteni. Hiába való minden segít
ség. A lángok megközelithetetlenné tették a szeren
csétlenség helyét és a mikor a boldogtalan asszony 
leánya mégis a közelébe akart férni, majd hogy oda 
nem veszett. Súlyos égett sebbekkel valahogy kimen
tették a leányt, de az anyja bennégett. Egy ötéves 
fiúcska a falu túlsó végére, rokona portájára menekült 
a szülei házát pusztító lángok elől. A házbeliek a tűz 
körül voltak és észre sem vették a kis menekültet, a ki 
rémülten húzódott meg az üres lakásban. Alig volt 
ott egy félóráig, lángba borult a ház. A kis fiú nem 
tudott megmenekülni, ott égett. Apja, anyja, kiknek 
mindenük odaveszett, már csak megszenesedett holt
testét találták meg a romokban. A tűz a szó szoros 
értelmében földig elpusztított mindent. A házak, utak, 
kertek helyét alig lehet egymástól megkülönböztetni. 
A falu házaitól 20—30 méternyire még a fü is elégett. 
A kárnak csak csekély része térül meg biztosítás által
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és a községbeliek a legnagyobb nyomorba jutottak. 
Érdekükben Szontagh Andor országgyűlési képviselő 
kezdésére segítő akció indul meg.

Halott az erdőben. Nagyváradról jelentik: A 
biharsonkolyosi rengetegben egy holttestet találtak 
fej és kar nélkül, a férgektől teljesen ellepve és a 
madaraktól megtépve. A fejét egy negyedórányira a 
testtől szétmarcangolva találták meg. A véres fejről 
ráismertek Tánk Péter solymosi Ö8 éves gazdára, a ki 
még május 27-én eltűnt. A nagyváradi ügyészség meg
indította a vizsgálatot, vájjon nem bűntettről van-e szó.

Meggyilkolt testvérpár. Szegedről jelentik: 
Kegyetlen gyilkosság tartja izgalomban a tanyai népet. 
Az egyik pusztán ugyanis holtan találták meg Gulácsy 
István és Gulácsy Antal gazdaembereket. A helyszínen 
egy véres konyhakést és zsebkést találták. A gyilkosok 
a legnagyobb vakmerőséggel és hídegvérüséggel kö
vették el tettüket, mert a színhelytől mint egy száz 
lépésnyire csendőrök jártak, akik nehány perccel előbb 
a Gulácsy testvéreket is csendre intették. Alighogy a 
Gulácsy testvérek tovább mentek, a csendőrök irtózatos 
sikoltást, majd erős hörgést hallottak s mire odaértek, 
már halott is volt a két testvér. A csendőrség eddig 
a legerélyesebb nyomozás mellett sem tudott a gyil
kos nyomára akadni.

A párisi rongyszedő. Páris északkeleti részén 
egy egész kis városrész van, a hol csupa rongyszedő 
lakik. A minap, mint párisi lapok Írják, e városrészben 
szerencsétlenség történt, a melyek révén kiderült, hogy 
az ütött-kopott kis házak közül nem mindegyikben 
tanyázik igazán nyomor. Az történt ugyanis, hogy egy 
hatvannyolc esztendős öreg rongyszedő részegen ment 
haza, s feldöntötte a gyertyát, a melytől meggyuladt 
a sok fölhalmozott rongy és az öreg ember élégett 
a tűzben. A városnegyed rendőrbiztosa a többi hiva
talos emberrel együtt megtartotta a helyszíni szemlét 
s ekkor rendkívül érdekes dolognak jutottak a nyomára. 
A sok rongy alatt ugyanis nem kevesebb, mint 
116.000 frankot találtak elrejtve: Kiderült azonkívül,
hogy az öreg rongyszedőnek, a ki holta napjáig hű
ségesen űzte a maga mesterségét, igen sajátszerü 
mellékjövedelmei voltak. Így a többek közt évenkint 
ezerkétszáz franknyi járadékot húzott egy párisi biztositó 
intézettől. Az öreget ugyanis még évek sorával ezelőtt 
elütötte egy kocsi. A biztositó társaság egy összegben 
akart neki fizetni, de az öreg rongyszedő inkább ki
egyezett évi ezerkétszáz frank járadékban. Kiderült 
azonkívül, hogy az öreg előre eladta boncolás céljá
ból a holttestét a francia egyetem orvosi fakultásának 
évi hétszáz frank járadékért. Ezt az üzletet azért sikerült 
megkötni, mert a rongyszedőnek valami igen sajátszerü 
csontképződése volt. A halottat most magának köve
teli az orvosi egyetem, a több mint százezer franknyi 
vagyonra azonban még nem jelentkezett örökös.

Egy egész néptörzs öngyilkossága. Péter- 
várról Írják : Az Omolon folyó felső folyása mentén lakó 
csukesok törzsének járvány következtében összes rém

szarvasai elpusztultak. Az egész törzs nagy nyomorba 
jutott s a hideg tél, valamint a ruházkodás nagyban 
hozzájárultak a szenvedések fokozásához. A tét elmúltá
val sem enyhült nyomoruk, mire az apói és az omol- 
törzsek közös gyklésen — mely egy napig tartott — 
az összes családfők elhatározták, hogy előbb egész 
családjukat, aztán önmagukat elpusztítják. A következő 
nap reggelén végrehajtották a határozatot. Egymáson 
hevertek a kimúlt emberek holttestei, amelyeket minden 
családfő a kijelölt térségre vitt. Az utolsó férfi a holt
testek között ölte meg magát. Az egész néptörzs el
pusztult, anélkül, hogy irmagja maradt volna.

Akit nem fog a golyó. Detrének, a hős szász
nak, akinek a hagyomány tudvalévőén a vashomloku 
nevet adta, — mint Debrecenből Írják — versenytársa 
támadt Úri Lajos debreceni mészároslegény személyé
ben. A vasidegzetü ember ugyanis vílágfájdalmas hangu
latában az ottani nagyerdőben két golyót röpített a 
mellébe. A lövések nem ölték meg, de úgy látszik ki
józanították, mert mellében a két golyóval hazaindult, 
majd mikor hevesebb fájdalmat kezdett érezni, saját 
lábán bement a korházba — az orvosok nagy bámu
latára. Rögtön ápolás alá vették, s ha komolyabb kompli
kációk nem áldanak be úgy valószínűleg föl is fog épülni.

Szerkesztői üzenetek.
Szom ora József urnák, Viszka. Sorait vettük s a mint 

láthatja, a mozgalmat egy uj Emlékirat szerkesztése céljából 
megindítottuk s igy az egész most az érdekelt kartársak maga
tartásától és áldozatkészségétől függ. Az elmaradt Évkönyvre 
befizetett összeget legközelebb az Internátus céljára fogjuk el- 
számo'ni. Balogh Imre urnák, Lokk. Az utóbbi üzenet Ön
nek is szól. Az uradalmi kartársak helyzetére vonatkozó köz
leményeit szívesen fogadjuk. A címet helyesbítettük. Körmöczy 
Illés urnák, Csála. Mostani számunkhoz későn érkezett, de 
legközelebb majd módot találunk annak közlésre. Ratimonszky 
Gábor urnák, Molnos. Az Émlékirat sürgősségé egyelőre min
den egyebet háttérbe szorított s igy közleményeire nézve még 
egy kis halasztást kérünk.

A kiadóhivatal postája.
Lenkey Kálmán urnák, Vissóoroszi. Előfizetése múlt 

év végével járt le. Varga István urnák, Diósgyőr. Vaszek 
András urnák, Turdosin. A címet kijavítottuk. M ájer András 
urnák, Jaád. A három lappéldány tévedésből a Somogy megyei 
Jaádra ment, miért szives elnézését kérjük. A hiányt egyébként 
pótoltuk. Nagy Mihály urnák, Nagy-Nyires, A 4 koronát kö
szönettel vettük s a lapról való lemondását sajnálattal feljegyez
tük. Názer Károly urnák, Rácvölgy. Papp Ferenc urnák, 
Facskánd. Bolcsák Istváu urnák, Szabados. Az Évkönyv 1. 
évfolyamát ajánlva postára tettük. Duchek János urnák, Dör- 
gicse. Utalványlapokat rendszerint csak évnegyedek alkalmával 
melékellünk s igy is évenkint sok száz elvész a miatt, hogy 
az előfizetések pontos beküldése elmarad, mi által érzékenyen 
károsodunk. Sípos János urnák, Szurdok. Az elmaradt számot 
a maival küldjük.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

Előfizetési árak:
Egész é v r e .........................................8 kor.
Fél évre ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös, hirdetményéknél ,mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint, •— -

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Junius 21. 25, szám.

Válasz és viszonválasz.
«H^ÍI£apunk folyó hó 7-én megjelent 23-ik szá- 
JP |^  mában — a mint tisztelt olvasóink arra 

emlékezni fognak — Bocskay József kar
társunk egy nyílt levelet intézett Hunyad vár 
megye s tágabb körben az egész ország járási 
erdőőreihez, melyben annak a nézetének adott 
kifejezést, hogy az állami kezelésbe vett erdők
nél alkalmazott őrző személyzet által helyzetének 
javítása céljából megindított mozgalomból ki
folyólag a magas kormány elé terjesztett emlék
irat a hozzá fűzött kivánalmaknak nem felel meg 
s egyúttal ama óhajtásának adott kifejezést, hogy 
ennek hiányai egy újabb emlékiratban pótol
tassanak.

Erre a nyilt levélre való válaszkép most 
Lengyel Mihály szepesváraljai kartárs, mint azok 
egyike, kik az emlékirat felterjesztésénél jelen 
voltak, levelet intéz lapunk szerkesztőjéhez, mely
ben a nyilt levélben foglaltakat megerőtleniteni 
igyekszik.

Az »audiatur et altéra pars« — hallgat
tassák meg a másik rész is — elvénél fogva 
készséggel helyet adunk Lengyel Mihály tisztelt 
kartársunk levelének, dacára annak, hogy abban 
lapunk s illetve annak szerkesztője ellen is támadás 
foglaltatik s az egészet szó szerint, minden ki

hagyás vagy hozzáadás nélkül más helyen találja 
a tisztelt olvasó, egyúttal azonban önérzetünkből 
kifolyólag kénytelenek vagyunk azzal itt is bőveb
ben foglalkozni.

A levél írója a második bekezdésben tanús
kodik a mellett, hogy való tény az, hogy számos 
sürgöny, mely a küldöttségben való részvételre 
szóló meghívást tartalmazta, mint kézbesithetlen 
visszaérkezett, de már arról, Hogy vájjon a 
Bocskay József kartársunknak szóló szintén ezek 
közt volt-e, nem nyilatkozik s igy ennek ama 
állítását, hogy hozzá ilyen valamelyes okból nem 
intéztetett volna, egyáltalán meg nem erőtlenitette.

A mi a levél harmadik pontjában foglaltakat 
illeti, ezekre nézve megjegyezzük, hogy Sticz 
László kartársunknak sem buzgóságát, sem ki
fejtett tevékenységét kétségbe vonni senkinek 
sem jutott eszébe, sőt a hányszor, annyiszor 
ezeket mindig kiemeltük s az általunk vélt hibákat 
mint akaratán kívül támadtakat tüntettük fel.

A negyedik pont csak részben felel meg a 
valóságnak, midőn »nem nagy« támogatásról 
beszél, mert való tény az, hogy a mozgalom az 
érdekelt karíársak részéről közel sem részesült 
olyan támogatásban, mint a milyet nagy fontos
ságánál fogva méltán megérdemelt volna, de 
figyelmeztetjük levélíró urat arra, hogy Sticz 
László kartársunk mondhatni csak kezdeménye
zője volt az egész mozgalomnak, annak lebonyo
lításán azonban lapunk munkálkodott legtöbbet, 
mert hiszen több mint fél éven át állandóan
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foglalkozott azzal, buzdított, lelkesített, irányított, 
sőt annak szerkesztője még az ügy érdekében 
saját költségén levelezett is. Erről levélíró urnák 
és talán többeknek is ama kartársak közül, kik 
a küldöttségben részt vettek, nyilván azért nem 
volt tudomásuk, mert lapunkat a mozgalom 
folyamán nem olvasták.

Lapunk pedig az ügynek ezt a szolgálatot 
nem anyagi haszonért, nem önzésből tette, mert 
hiszen — mint azt már előzőleg is említettük —- 
éppen a mozgalommal való hosszas foglalkozás 
miatt a más ágazatokhoz tartozó hívei közül 
nagyon sokan elhagyták s ezek helyét a mozga
lom által érdekeltek nem igyekeztek pótolni, 
minek következménye súlyos anyagi veszteség 
volt. Éppen ezért méltán töltött el keserűséggel 
az, hogy mig a küldöttség a mozgalom egyik 
tényezőjének nem csak erkölcsi elismeréssel 
tömjénezett, hanem fáradozásait még anyagilag 
is jutalmazta — mit egyébként mindkettőt teljes 
mértékben megérdemelt — addig a másik, talán 
nem kevésbé fontos tényezőt, lapunkat meg
említésre sem méltatta. Ezt egyébként — miként 
előbb is jeleztük — annak vagyunk készek be
tudni, hogy a küldöttség tagjai az egész mozgalom 
lefolyásáról nem voltak eléggé tájékozva, az 
pedig, kinek az egészről bő tudomása volt, a 
mozgalom vezetője vagy nem tartotta érdemes
nek erről említést tenni, vagy pedig csekély 
érdemeinket készakarva hallgatta el csak azért, 
hogy a saját érdemeit annál jobban kidom
boríthassa.

Mi a benyújtott emlékiratra vonatkozólag 
eddig nyilvánított véleményünket most is fenn
tartjuk s kinyilatkoztatjuk, hogy az nem méltó 
kifejezője a nagyszabású mozgalomnak, hanem 
olyan szerzőre vall, kinek az erdészeti altiszti 
személyzet szolgálati és életviszonyairól halvány 
fogalma sincs, kinek tehát ilyen fontos munkára 
nem is lett volna szabad vállalkoznia.

Felsorol ugyan az emlékirat számos panaszt, 
de ezek közül alig bizonyít egyet-kettőt, e helyett 
azonban még nem létező sérelemről is szól, mi 
által nagyban csökkenti a valódiak értékét is.

Mindezeket pedig nem azért irtuk és Írjuk 
most is, mintha — a mint azt a levélíró ur 
utolsó előtti pontjában állítja — azért nehez
telnénk", hogy az Emlékirat összeállítása nem a 
mi szerkesztőségünkre lett bízva, mert nem szo
kásunk saját érdekeink miatt a mások értékét 
lebecsülni, hanem igen is írjuk azért, mert azt 
nyílt homlokkal állíthatjuk, hogy az Emlékirat 
olyan silány munka, a milyet bármely közön
séges ügyvédi írnok egy pár koronáért akár
hányat készít. Mi magunk egy ilyen dolgozat
nak pár óra alatt való elkészítésére bármikor 
készséggel vállalkozunk.

Előttünk fekszik az állami altisztek és szol
gák emlékirata, mely maga 64 nyomtatott oldalra 
terjed s a melynek mellékletét képező pragmatika 
177 oldalas gyönyörűen kidolgozott munka s 
ezeket tudtunkkal egy magasabb hivatal szolgája 
szerkesztette. Bizon ha ezt a két kimerítő dolgo-

A halál mikrobái.
Egy nevezetes fölfedezés. — (Az »Ungvári Közlöny® után).

Egy régi közmondás azt mondja, hogy:
— Halál ellen nincs orvosság!
A közmondások általában többé-kevésbbé ostobák, 

de ez különösen az.
Mert egyszerűen nem áll az, hogy a halál ellen 

nincs orvosság; só't tovább megyünk: immár nincs 
többé természetes halál.

Ez ugy-e bár kissé rejtélyesen hangzik? Hát 
bocsánat, de mi egyáltalában nem szándékszunk t. 
olvasóinknak rébuszokat föladni és magyarázatául annak, 
hogy a fönti bevezető sorokat miért irtuk, ime ide 
uyomtatjuk egy lapnak érdekes hírét:

Mint Newyorkból írják, Chikágóban Wheeler dr.

felfedezte a halál mikrobáit. Ezek a mikrobák hasonlí
tanak a tüdó'vész mikrobáihoz. Az az érdekes, hogy 
a felfedező szerint a halál mikrobáit ép úgy ki lehet 
irtani szakértő kezekkel, mint a többi mikrobákat. 
E felett aztán annyira megörült a tudós felfedező, 
hogy azt mondja, hogy ezentúl az emberek csak erő
szakos halállal múlhatnak majd ki. (Például balta 
segedelmével.) Persze Chikágóban nagy a feltűnés. 
Még megérjük, hogy ha nem is akadémikusok, de 
legalább halhatatlanok leszünk mindnyájan.

A hir szenzációs és egyszerűen kiszámíthatatlan, 
hogy a Mr. Wheeler fölfedezésének mily következ
ményei lesznek.

Tessék elképzelni azt a jeles állapotot, melyet 
legjobban bálozó ifjúságunknak azzal a közkedvelt 
kiáltásával lehet jellemezni, hogy:

— Soh’se halunk meg!
Soh’se. Minden ember kiirtatja magából Mr. Whee

ler fölfedezése értelmében a halál mikrobáit sa ztán 
vidáman eléldegélhet per ommia saecula saeculorum.
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zatot látjuk, nagyon furcsa párhuzamot vonhatunk 
azok és az itt tárgyalt Emlékirat közt.

Végül még megjegyezzük, hogy Bocskay 
József kartársunk korán sem akar rontani az 
ügyön, hanem csak a tapasztalt hibákat igyek
szik helyre ütni, a mi mindenesetre csak tiszte
letreméltó igyekezet.

Vadászat.
Junius a vadászatban.

"■jjsftóe sok kis foglyocskának és fácánnak, fürjnek, 
siket- és nyírfajdnak és mindenféle más hasz- 
nos szárnyas vadnak adhatna életet a junius 

normális időjárás mellett. De az időjárás ilyentájt ritkán 
normális. Hányszor vannak felhőszakadások, napokig 
tartó hideg esőzések, hány ezer, tízezer, sőt százezer 
kis fogoly, fürj, fácán pusztul el napok alatt?

A vadászember reménysége olyan, mint a gazdáé. 
Ha elveri a vetést a jég, ha az ár tönkreteszi a remek 
vetéseket, ha a hideg, nedves esőzés után nem tud 
fejlődni a gabona, ha az aszály elpusztítja a rétet, a 
vetéseket, akkor nincsen termés, nincsen mit arasson 
a gazda, de nincsen a vadásznak se öröme, mert a 
mi a gazdának kárt tesz, az a vadásznak is sok kárt 
okoz. Hisz a vadnak sincs szaporulata. Akkor van a 
gazdának is jó termése, ha a vad el tud szaporodni.

A legszebb hónap a junius. Most reménykedik 
a gazda egész évi fáradozásában. Ha ez a hónap 
»beüt«, az egész esztendő fáradsága megfizetődik.

Így van a vadász is. Természetesen nem azokat

a vadászokat értem, a kik a hónapokat számitgatják, 
hogy akkor azután lekerül a fegyver a szegről, a vak 
rozsdát kitisztítják, s bár nem tesznek semmit a vadért, 
pusztítják derüre-borura. Nem az iyen vadászokat 
értem, hanem azokat, a kik a vad védelmében, óvásá
ban, azok tenyésztésében egész évben örömüket lelték. 
Ezek az igaz vadászok értik és tudják azt, hogy a mint 
a gazda kiáll az ajtóban és szorongó szívvel nézi a 
jégfellegeket, meg a ködöt, a mi búzáját virágzásában 
éri, a mint szorong a szive, hogy mi lesz gazdaságával, 
éppen úgy szorong az igaz vadász szive, hogy vájjon 
mi lesz a számtalan apró ivadékkal, a sok siránkozó 
kis fácán-, fogolycsemetével, melyek ha megmaradná
nak, milyen népes lenne a határ, mennyi örömet, esetleg 
hasznot hozhatna a gondos vadásznak.

De van egy más lényeges dolog is ebben a hónap
ban : a rétek kaszálása. Ez nagy öröm a gazdának, 
szorongás, de kára is a vadásznak. Némely helyen a 
vadásznak egy-egy rét kaszálása felér egy jégveréssel, 
felhőszakadással, hideg köhös időjárással. Ott, a hol 
bőven van fogoly és fácán, nagy kárt okoznak — persze 
akaratlanul — a kaszások, mert a fészkeket kikaszálják. 
Néha a gondosan ülő fácán és fogoly életükkel fizetik 
meg fészkük iránti szeretetüket. De az a kár még 
nagyobb, a mit a fészkek elpusztításával szenvedünk. 
Némely helyen ezrekre megy az elpusztított tojások 
száma. Ha ezeket a tojásokat összeszedegetjük és ki- 
költetjük, a csibéket felneveljük, a vadtenyésztésnek 
nagy hasznot hajtunk, nekünk pedig óriási örömünk, 
megnyugvásunk van, mert sem területünk, sem igaz 
vadász mivoltuk ellen nem követtünk el mulasztást.

A kikeltetést könnyen eszközölhetjük, mert a 
behozott tojásokat csak a házi kotlós alá kell tennünk 
és a bizonytatan kikelési napot gondosan kell ellen
őriznünk. A felnevelés már nagyobb dolog. Lénye
ges, hogy hangyatojásról gondoskodjunk, a kotlók 
rácscsal ellátott ketrecben legyenek. Egy hét múlva

Óh, micsoda perspektíva nyílik szemeink előtt a 
hír hatása alatt!

A tudós, a ki évszázadokon, végtelen időkön 
át fog búvárkodhatni ezentúl, mily nagy fölfedezésekkel 
fogja boldogíthatni az emberiséget. Eddig úgy volt a 
dolog, hogy a tudós elhalálozván, magával vitte tapasz
talatainak jó nagy részét a sirba s a következő nemze
déknek megint nagy munkát kellett végeznie, hogy 
kisüsse ugyanazokat a dolgokat melyeket már előbb 
is tudtak.

Lám, lám, ha vagy ezer év előtt is ismeretesek 
lettek volna már a halál mikrobái, most a történet- 
tudósok nem volnának kénytelenek nagy vitát folytatni 
a fölött, hogy pontosan melyik esztendőben jöttek be 
eleink ebbe a szép országba.

Egyszerűen csak meg kellene interviewolni egy 
ezer esztendős magyart, aki aztán egész bizonyos
sággal megmondhatná, hogy hát melyik esztendőben 
is jött be ő Árpád apánkkal. És ugyan ő felvilágosítást 
adhatna arra nézve is, hogy hová lett az a kaca-

gány, melyben Csáky-Pallavicini őrgrófnak az ős apja 
jött ide.

Zichy Jenő grófnak pedig most nem kellett volna 
elutaznia Ázsiába, hogy felkutassa a magyarok ős 
hazáját, mert az öregek azt is egész pontosan meg
mondhatnák, merre is volt, hol is volt a föld melyről 
Hunor és Moger ivadékai eljövének, mivelhogy oda
haza már sokan voltak és nem tudtak megélni.

Az ám ni, most jut eszünkbe, gondolt-e Mr. 
Wheeler arra is, hogy az ő fölfedezése következtében 
rémséges módon el kell szaporodnia az emberiségnek. 
Hogy is ne, mikor senki se fog meghalni és csak 
születések történnek, elhalálozások azonban legfölebb 
akkor, ha valakit például baltával, vagy más efféle 
barátságtalan szerszámmal fejbe kólintanak, ami eddig 
is egészségtelen dolog volt és úgy látszik, egészség
telen marad jövőre is, a Wheeler dr. fölfedezése 
ellenére is.

Ha ez a fölfedezés beválik; ha csakugyan nem 
fognak meghalni az emberek, ha végtelen időkig
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olyan helyen legyen a kotló (rácsos ketrecben), a hol 
a csibék szöcskét, bogarat szedhetnek.

Sajnálom azokat a természetimádókat, a kik a 
városok határán meg-megállanak és keresnek valamit, 
keresik a zöldet, az édes természetet, a levegó't, a 
mihez nem juthatnak, mert a mindennapi élet odaköti 
ó'ket a városok forró köveihez. Milyen gyönyörű a 
szabad természet! Csak a kis foglyokra, fáczánokra ne 
járna soha rossz idő, mennyi boldogság lenne a gazdák 
között is ebben az országban ?

Most van a szárnyas ragadozók fiainak a világba 
való bevezetése is. Most van a legtöbb eleségre is 
szükségük. Ne felejtkezzünk meg róluk, mindig és 
mindenütt pusztítsuk a ragadozókat, mert csak igy 
lehet jó területünk. A vadorzók, házi kutyák és macskák 
úgy most, mint mindenkor a legádázabb ellenségeik 
a területeknek. Ezeknek mi is nagy ellenségeik legyünk. 
Csak úgy számíthatunk arra, hogy ha nem is azonnal, 
de idővel kitűnő' területünk lesz.

Az Újság után.

A járásiak mozgalmához:
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Engedje meg, hogy becses lapjának folyó évi 
junius hó 7.-én megjelent 28. számában Bocskay József 
tisztelt kartársunk Nyílt levelére szerény megjegy
zéseimet megtegyem.

Mint a küldöttség egyik tagja, Sticz László kar
társunk ama állítását, hogy több kartárstól a sürgöny 
visszaérkezett, a mennyiben Budapestre való utazás
hoz későn kézhez vettek, a magam részéről is meg
erősítem.

Hogy pedig Bocskay kartársunk meghívásának 
mellőzése az »Irány változtatás« cimü cikk lett volna 
az oka, azt egy komolyan gondolkozó kartárs Sticz 
László tisztelt kartársunkról fel sem tételezi, mert mink, 
kik a küldöttségben részt vettünk, Sticz Lászlóban egy 
olyan kartársat felismertük, a ki közügyünknek egy 
igaz s megbízható vezetője, s a kit mink ügyünk 
továbbvezetésére ezután is felkérjük s tőlünk telhetőleg 
támogatni fogjuk.

Egy megtörtént dolgot bírálni nem nagy feladat, 
azonban sokkal nagyobb feladat volt Sticz kartársunk
nak akkor, midőn ő ügyünket minden kritika nélkül 
s nem nagy támogatással »avatott kezek« nélkül egész 
a magas kormányig vitte.

Ha tehát Bocskay kartársunk Sticz László-kar
társunk eljárását helyteleníti, illetve a szerkesztett 
Emlékiratnak annak való nevezését kétségbe vonja, 
úgy vegye avatott kezeibe az ügyet újból s szerkesszen 
egy uj emlékiratot s meg vagyok győződve, hogy 
majd akadnak kartársak, akik eljárása felöl bővebb 
kritikát mondanak és azt is mondják, — ha ugyan 
annak nevezni lehet. —

Igazán fölösleges dolgot végez Bocskay kar
társunk, midőn ahelyett, hogy közös ügyünk előbbre- 
vitelében az összesség érdekét szem előtt tartva a 
mozgalomhoz való csatlakozáson fáradozna, — nézetel
téréseit előrebocsájtja, a mi sehogy sem mozgalmunk 
előnyére, de csakis hátrányára szolgál.

Most midőn ügyünk már a magas ministerium 
elé került, ne kezdjük elölről egy uj mozgalmat ha
nem bizzunk a magas kormány atyai jóindulatában és 
türelmesen várjuk be annak elintézését, mert annak 
elintézése nem a küldöttség tagjainak számától, hanem 
a magas kormánytól függ.

Különben is hát a nézeteltérések csakis onnan 
felmerültek, hogy az emlékirat szerkesztése nem az 
»Erdészeti Újság«, hanem mások kezeibe került.

elélhet mindenki: akkor aztán csakugyan több lesz az 
ember, mint a fóka. Ámbár az még kisebb baj volna, 
hogy a fóka volna kevés. De hát a föld, a föld! 
Hogy teremjen eleget ez az aránylag nem is nagy 
sárgolyó, ha majd nem 1300 millió ember él rajta, 
hanem százszor, vagy ezerszer annyi?

Egy angol tudósnak a számítása szerint (melynek 
helyességéért mi azonban nem vagyunk hajlandóak 
föltétien felelősséget vállalni), a földnek egy száz
ezredrésze van most beépítve. Világos, hogy ha száz
szor, vagy ezerszer annyi ember lesz, abban az arány
ban meg kell nagyobbodnia a helységeknek is, ha csak 
a levegőben függő házakba nem vonulnak az emberek> 
akiknek majdan minden talpalatnyi földet föl kell 
használniok, hogy kenyeret adó gabonát termeljenek.

Növelni rózsákat, szemnek gyönyörűséget képező 
virágokat ?

Ki gondolhatna arra? Hol jutna hely ilyesmire. 
Minden virágágy helyén búzát, rozsot, zabot kellene 
vetni és csak a dajkák fogják egykoron mesélni, hogy:

— Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
bűbájosán szép és illatos növény, amelyet rózsának 
hívtak, de amelyet nem lehetett megenni . . .

Parkok? Ligetek? Üdülő helyek?
Le fog tűnni mind, mind, mert a földet öko

nomikusán kell kihasználni.
Nem lesznek fiatal özvegyek, nem lesznek árvák, 

nem lesznek nagybácsik, akiknek jobblétre szenderülését 
epedve lesik-várják a nevető örökösök.

Bizonyos, hogy végre is az állam lesz kénytelen 
meghatározni, hogy egy-egy ember meddig élhessen. 
Mondjuk például ötszáz esztendőt. Ötszáz esztendő 
meglehetősen hosszú idő, bár a tenger sima tükréhez 
képest ez se sok.

Az ötszáz esztendő letelvén, aztán egyszer csak 
hivatalos idézést kap az ember, ilyenfélét:

Uraságod betöltvén a törvényben előirt 500-ik 
esztendőt, hivatalosan fölkéretik, szíveskedjék lefejezés 
céljából az alulírott állami kivégző hivatalnál jelentkezni.
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Soraimnak becses lapjának legközelebbi számá
ban való ' szives közlését kérve, vagyok a tekintetes 
szerkesztő ur

alázatos szolgája:
Lengyel Mihály, járási erdőőr. 

(Szepesváralja, Szepesmegye.)

Harc a vadorzókkal. Márianosztra, az egyetlen 
női fegyház környéke erdőrengeteg, melyet porosz és 
osztrák mágnások szereztek meg, hogy vadászszen
vedélyüket kielégíthessék. Az erdőrengetegben szegény 
falvak fekszenek elszórva, a melyeknek népe vesze
delmes orvvadász. Állandó a baj és a veszedelem, 
mely most tragédiává lett a börzsönyi erdőben. A 
Dréher-uradalom két vadőre, Glázer András és Glázer 
József a minap ellenőrző körútra indult. Az úgynevezett 
cserkészvágásban lövést ha'lottak. A lövés irányába 
siettek s egy tisztáson szépen fejlett szarvas feküdt. 
Glázer András lehajolt, hogy megnézze, hol lőtték 
meg a nagy vadat, de ebben pillanatban megzörrent 
a bokor és a vadőr egy lövéstől találva bukott a szarvas 
mellé. Glázer József azonnal védelmi állásba helyez
kedett s abba az irányba, honnan a lövés jött, puská
jából többször lőtt. Mikor az esthomályban minden 
elcsöndesedett, Glázer vállára kapta meglőtt bátyját s 
bevitte a faluba, az esetről pedig értesítette a szobi 
csendőrséget. A szobi csendőrök a bokrok közt egy 
kalapot találtak, melyről megállapították, hogy Simkó 
Mihály márianosztrai ismert vadorzó tulajdona. Be
állítottak Simkó házába, de a gazdát nem találták 
otthon. A cseléd beismerte, hogy Simkó még előző 
napon vadra ment ki az erdőbe két társával. A csendőrök 
újra kutatni kezdték az erdőt s másnap vérében fekve 
találták meg Simkó Mihályt. Még élt. Elmondotta, 
hogy a szarvast egyik társa lőtte, de a mikor a vad
őrök ott megjelentek, attól féltek, hogy őket elfogják, 
tehát lelőtte Glázert. A másik Glázer lövéséből egyik 
őt találta, a harmadik lövés a társa karját lőtte keresztül,

Hát szép, szép a Wheeler dr. fölfedezése, ámde 
lesznek hátrányai is :

Az anyósok nem fognak elhunyni. (Ez a föl
fedezés egyik legnagyobb hátránya.)

Hivatalokban lehetetlenség lesz az előmenetel, 
mert a fölebbvalók örökké élnek.

És mi lesz az orvosokkal, a temetkezési egyletekkel, 
a sírásokkal, a gyógyszerészekkel, meg mindazokkal, 
akik ma abból élnek, hogy mások meghalnak?

Csupa kérdés, a mely feleletre vár.
De van még egy kérdés, a mely válaszra vár:
— Tényleg létezik-e Mr. Wheeler?

Senex.

de ez még el tudott menekülni. Simkó, a mint meg
tette vallomását, ott az erdőben meghalt. Glázer András 
vadőrt az esztergomi Kolos-kórházba szállították halálos 
sebével.

A helyes fejés. Fejés alatt az állatot dédelgetni 
kell, hogy az állat jól érezze magát s ne riadozzon. 
A tej húzását a csecs tövénél kell kezdeni s a meg
szorítást lefelé fokozni. így sikerül a tehénnel a tejet 
egészen leadatni. Ez azért fontos, mert éppen a fejés 
végén kapott tej a legzsirosabb. Ennek benthagyása 
még azért is kár, mert nyomást gyakorol a tejmiri
gyekre s azok azt lomhaságra, fogyatékos tejelválasz
tásra szoktatják. A csecs húzásában mértéket kell 
tartani, nehogy véredényeit megroncsoljuk. Hogy a 
tőgyet meg kell mosni, a bőr tevékenységét fokozni 
s az állatot tisztán tartani: azt már ismételve fejte
gettük. A fejés teháj nem olyan jelentéktelen és mellékes 
munka, mint sokan gondolják. Leghelyesebb, ha mindig 
ugyanaz a személy végzi, hogy igy az állat megszok- 
hassa s egymást jobban kiismerhessek.

Tojó ludak. A rossz lúd alig tojik egy évadban 
húszat: jó téli gondozással s ügyes faj kiválasztással 
fölvitték már 50—60-ra. Egy pomeraniai tenyésztő 
jelenti, hogy ludjai március-májusban 60 tojást raktak. 
Ugyanis a ludak októb.től-február végéig fejenkint mint
egy 70-et tojtak. E 130 tojás 26 kilót nyomott, vagyis 
kétszer annyit, mint ugyanazon ludnak felhizlalt test
súlya. Ilyen eredményeket lehet céltudatos vesződ- 
séggel elérni.

Borjak nevelése. E célra legjobb a november
december ellésü borjú, mert már hat hónapos korában 
legelőre csapható, holott a tavaszi borjut rendszerint 
csak második évében lehet legelőre ereszteni. Az 
adventi borjut azért tartják jobbnak, mert a nyarat, 
anyja vemhében a szabadon töltötte és igy fejlődése 
erőteljesebbnek föltételezhető.

Bagolyszereteí. Egy pomerániai falu melletti 
erdőségben történt meg az alábbi eset, Fiatal gyerkőcök 
madarászni mentek az erdőbe és nagyban mászkáltak 
a magasabbnál magasabb fákra, hogy a fészkekből 
kiszedjék a tojásokat s a madárfiókákat. A munka 
serényen folyt és meglehetős eredménynyel, amennyi
ben a fiatal urak már vagy ötven fiókát zsákmányoltak. 
Éppen hazafelé igyekeztek, mikor az egyik fa tetején 
megállapítottak egy bagolyfészket, A vezér, egy tizen-
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egy éves fickó, gyorsan felmászott a fára, hogy a 
fészket, amelyben három, még teljesen csupasz bagoly 
fióka volt, leverje, Ebben a pillanatban repült el a fa 
felett a bagolyanya. Látván a veszélyt, mely fiókáit 
fenyegeti, borzasztó dühvei lecsapott a fészekromboló 
gyerekre és karmaival s csó'rével ugyancsak meg
tépázta. Végre is a megszeppent gyerek nagy sietve 
lemászott a fáról, otthagyva a fészket, amelyet a bagoly
anya azonnal befödött szárnyaival.

Tízezer dollár. Ennyi pénzt igér Barth Au- 
gusztusz amerikai milliomos annak, a ki néki egy hat 
láb és hét hüvelyk magas hajadon hölgyet tud feleségül 
ajánlani. A dolog előzménye a következő: Barth nem
csak dúsgazdag ember, hanem fiatal is és nagy kedve 
volna a megházasodásra. Ám ezeken kívül Barth Au- 
gusztusz az óriások között is ritka, mert teljes hét láb, 
vagyis két méter és tizenöt centiméter. És az óriások 
rendes szokásától eltérőleg Barth nem szeretett belé 
semmiféle csöpp kis asszonyba, hanem ragaszkodik 
ahhoz, hogy a felesége is hozzá mért nagyságú legyen. 
Nem vesz feleségül olyan leányt, a ki legalább is hat 
láb hét hüvelyk nincs. Ilyen óriáshölgy azonban még a 
ritkaságok hazájában, Amerikában sem akadt eddig. 
Egyszer, egy gyönge pillanatban, leengedte Barth a 
mértéket csekély hat lábra és egy ilyen nagyszabású 
hölgygyei már jegygyűrűt is cserélt, de azután meg
bánta a dolgot és inkább nagy bírságot fizetett, hogy- 
sem a válláig érő feleséggel járjon majd az utcán. 
Most végre, hogy minden személyes keresése hiába
való volt, az amerikai lapokban hirdeti a baját és tíz
ezer dollárt igér a szerencsés közvetítőnek. Kiköti azon
ban a hat láb hét hüvelyket; hogy miért éppen ennyit, 
azt ő fudja.

Északsarki utazás léghajón. Wellman ameri
kai ember léghajón akarja az északi sarkot elérni, azt 
remélvén, hogy sokkal szerencsésebb lesz e tervével, 
mint a nyomtalanul eltűnt André a magáéval. Az 
»America« nevet viselő léghajó megszerkesztésével 
nemsokára készen lesznek Párisban, Godard léghajós 
telepén, azután Tromsőbe szállítják, honnan a Fridtjof 
gőzős a Spitzbergákra viszi. Wellmann kíséretében 
lesznek: Gersey őrnagy a washingtoni meteorológiai 
intézet képviseletében. Mister Smith, ki a drótnélküli 
távírót fogja kezelni, s Hervieu, Colardeau és Labrouche 
urak, kik a léghajót fogják kormányozni. A léghajó 
André mérnöknek s Godard léghajósnak a remekműve, 
s úgy van szerkesztve, hogy há a léggömböt sorsára 
is kell bízni, egy külöm gondola egy automobil-szánt 
és egy acélcsónakot visz magával. Az »America« 50 
méter hosszú, 16 méter átmérőjű, két motor hajtja, az 
egyik 50, a másik K 25 HP. A főgondola hossza 17 
méter, szélessége 1.80 méter, alatta egy másik gondolá
val, mely sodronyból való vontatókötelet s 75 napra 
való élelmiszert visz magával. A súlyos vontatókötél 
állandóan érintkezésben marad a jéggel, úgy hogy a 
léggömb nem fog 100 méternél magasabbra emelkedni. 
A gömb köbtérfogata 6300 köbméter, súlya 6100 kilo
gramm. A két motor összesen 32 kilométernyi gyorsa

ságot képes kifejteni óránként. Wellmann úgy számit, 
hogy 20 kilométer sebességgel 100 óra alatt eléri az 
északi sarkot s vissza is tér. A fölszállóhely 1000 kilo
méternyire van a sarktól s a léggömb úgy van szer
kesztve, hogy 15 napig maradhat a levegőben.

Meggyilkolta az anyját. Rég elfeledett gyilkos
ságot leplezett le minap a csendőrség Nagydenk köz
ségben. A múlt esztendőben a községben meghalt 
özvegy Tesala Péterné jómódú parasztasszony. Az 
asszony már öreg volt és mindenki azt hitte, hogy 
természetes halállal halt meg. Később azonban rebes
getni kezdték, hogy fia ölte meg. A csendőrség kutatni 
kezdett és megtalálta az asszony véres ruháját. Tesala 
Juont, az asszony fiát letartóztatták, mire megvallotta, 
hogy meggyilkolta az anyját, mert másra akarta hagyni 
vagyonát. Béna János oláh tanítót, aki mint halottkém 
szerepelt, megvesztegette, hogy a halottievélbe írja be, 
hogy az asszony végelgyengülésben halt meg.

Furcsa házasság. Még Amerikában, a csoda
bogarak hazájában is feltűnést kelt az a házassági 
szerződés, amelyet egy özvegy ember és özvegyasszony 
kötött a Jova állambeli Des Moinesban. A szerződő 
felek Harding Izaiah és Engelbrecgt Izabella. Mind a 
ketten már előbb megismerték a házasélet gyönyörű
ségeit, a melyek úgy szűntek meg, hogy házastársaik 
kidőltek az élők sorából. Az özvegyek egymásra találtak 
s rövid ismeretség után elhatározták, hogy házasságra 
lépnek. A szerződés, amelyet ebből az alkalomból 
kötöttek, főbb pontozataiban igy hangzik: Ha tizenöt 
esztendő múlva kiderülne, hogy a házasság szeren
csétlen ötlet volt, a házasfelek minden formaság mellő
zésével elválnak egymástól. A gyermekek száma nem 
lehet nagyobb háromnál. A férj rokonai a családot 
csak május és október hónapban látogathatják meg. 
A feleség beleegyezése nélkül a férj nem hozhat magával 
vendégeket, azonkívül nem szólhat bele a gyermekek 
nevelésébe és a háztartás vezetésébe sem. Az étlapot 
egyedül a feleség állapítja meg. Szeszes italok élve
zése tilos és ezért a háztartásból száműzetnek. A szer
ződésnek ugylátszik, az a sok keserű tapasztalat az 
alapja, amiket a „szegény nő“ első házassága alatt 
szerzett.

Családi dráma. Teplitz-Schönauban borzalmas 
tettet követett el Vrana Teréz, egy kocsisnak a fele
sége. Az asszony ugyanis három kiskorú gyermekét 
álmukban megfojtotta, azután pedig magamagát föl
akasztotta. A mikor férje hazaérkezett, már mind a 
négyen halottak voltak. A házaspár a legjobb egyet
értésben élt, de egy nappal a szörnyű tett előtt valami 
csekély ok miatt szóváltás volt a férj és a feleség 
között s az asszony nyilván e szóváltás miatt követte 
el szörnyű tettét.
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A tehén ára. Letenyéről írják: Lasztonya zala- 
megyei községben Lukács József Géza és Lukács 
István lasztonyai lakosok egy eladott tehén ára felett 
összevesztek és Lukács József megfenyegette testvér
bátyját, mert megcsalta öt. Lukács József bátyja házát 
felgyújtotta és ő ott a helyszínén agyonlőtte magát és 
azonnal meghalt. Lukács Istvánnak leégett lakóháza a 
hozzátartozó melléképületekkel együtt.

Az elnyelt gyémánt. Nebraska állam Omaha 
városában, mint Newyorkból jelentik, letartóztattak egy 
Mac Thomas nevű leányt, a ki megvallotta, hogy egy 
háromszáz dollár értékű gyémántot, a melyet egy ék
szerésztől lopott, elnyelt. A leányt kórházba vitték, 
a hol Röntgen-sugárral megvizsgálták és megállapították, 
hogy a gyémánt a vakbél közelében van. E helyen 
gyuladás támadt s a leány élete komoly veszedelem
ben van, ha meg nem operálják. A leány azonban 
tiltakozott az operáció ellen, mig az ékszerész, a kitől 
a gyémántot ellopta, sürgette az operációt. A vitás 
kérdés a bíróság elé került, a mely akként döntött, 
hogy az operációt a leány beleegyezése nélkül nem 
lehet végrehajtani.

Riadalom egy vendéglőben. Zágrábból jelentik 
nekünk, hogy egy ottani vendéglőben nagy rémületet 
keltett egy Thierry nevű diák lövöldözése. A diák fél
tékenységből egyik kollégájára lőtt revolveréből, aki 
Thierry barátnőjének udvarolni kezdett. A golyók 
Miodragovics diákot s még négy más ott tartózkodó 
vendéget súlyosan megsebesítettek. A merénylő gazdag 
szülők gyermeke s excentrikus hajlamairól ismeretes.

Árvíz a tónörökös birtokán. Prágából táv- 
iratozzák: Ferenc Ferdinánd konopisti birtokán a sok 
esőzéstől átszakadt a tó gátja és a viz a park összes 
mélyebben fekvő részeit elborította, A trónörökös kára 
meghaladja a százezer koronát. Az árvíz több családot 
hajléktalanná tett és az eddigi megállapítások szerint 
hét ember életébe került. A Szasazasa-területen pusz
tított vihar okozta kár Konopist környékén fekvő több 
községre is kiterjed. Az óriás víztömegek több hidat 
elsodortak, a tavak gátjait áttörték és egész utakat 
járhatatlanokká tettek. Benesau és Alsó-Kranowitz kö
zött közlekedő helyiérdekű vasút vonalán a forgalmat 
meg kellett szüntetni. Mintegy 60 ház és egy malom 
romba dőlt. A Konopist melletti tó szélén épült gát 
átszakadt. A part mélyebben fekvő részei, valamint az 
istállók vizben állanak. A vetés teljesen elupsztult. 
Nagyszámú aprómarha és szárnyas szintén elpusztult. 
A veszélyeztetett helységekbe katonaság indult.

Egy későbbi távirat jelenti Konopistból: A vasár
napról hétfőre virradó éjjel felhőszakadás következ
tében a bisztrici tó megdagadt vize áttörte a véd- 
gátakat. A víztömegek óriási áradata őrült sebeséggel 
a konopisti tóba ömlött, áttörte annak gátjait is és 
Ferenc Ferdinánd főherceg parkját elöntötte. A viz- 
áradat oly erős volt, hogy hidvasdakat sodort el és 
öreg tölgyfákat döntött ki. Sajnos, emberéletben is

esett kár. A halottak számát még nem sikerült meg
állapítani. A kár 100,000 koronánál többet tesz ki. A 
konopisti gátat csak tavaly javították ki óriási költ
ségekkel. Az ínségesek részére segélyakciót indítottak.

Állami erdőtisztek gyermekeinek ösztön
díjai. A földmivelésügyi ministerium kezelésében álló 
államerdészeti gyermeknevelési alapból az állami erdő- 
tisztek gyermekei ösztöndíjat kapnak Az 1906—1907. 
tanévre a segélyeket a jövő hónapban osztják ki. 
Segélyt kaphatnak azok a növendékek, akiknek nyug
díjazott vagy elhalt apja a földmivelésügyi erdészeti 
ágazatban működött. A növendék általános osztály
zatának jelesnek és jónak kell lennie. Ösztöndíjat 
ezenkívül csak az kaphat, aki valamely középiskolába, 
vagy a Selmecbányái erdészeti akadémiába jár. A kér
vényeként az állami erdó'tisztek gyermekeit segítő alap 
intéző bizottsága elnökéhez (V., Zoltán-u. 16.) kell 
küldeni.

Aki indiánusba szerelmes. Bécsből, mint 
onnan Írják, még e hó 14-én eltűnt egy osztrák vasúti 
tisztviselő fiatal leánya, B. Aurelia. A leány sűrűn járt 
el az akkor még Bécsben időző Buffalo Bili előadásaira 
s ott beleszeretett az ‘egyik — indiánusba. A társaság 
a napokban Budapestre jött s a leány, akiben úgy látszik, 
igen hevesen lüktet a szerelem, megszökött a szülői 
házból rézbőrü iedálja után.

Fiú után a halálba. Győrből jelenti tudósí
tónk: Kutas János fazekasmester a legidősebb fiát pap
nak szánta. A szemináriumból a fiú gyógyíthatatlan 
betegsége került ki s egy évvel ezelőtt meghalt. Kutas 
János búskomorságba esett. Folyton öngyilkosságra 
gondolt, melyet tegnap előtt végre is hajtott, ugyanis 
beugrott a Rábába. Holttestét másnap fogták ki.

Testvérek halála. Szomorú eset hírét küldi 
tudósítónak Besztercebányáról. Űrnapján történt a 
zólyommegyei Récske községben, hogy Hanuska István 
odavaló gazda hirtelen meghalt. A testvére, Malachné 
Hanuska Zzuzsánna a haláleset után bement Beszterce
bányára, hogy megrendelje a koporsót és a temetéshez 
szükséges holmit. Malachné maga is beteges asszony 
volt s ezért, miután a dogát elvégezte, fölment Féja 
dr. megyei főorvoshoz, hogy magát megvizsgáltassa. 
Alig lépett be az orvos szobájába, összeesett és meghalt.

Hét cigánylakodalom egyszerre. Ecséd heves
megyei községben, 1 megható ünnep folyt le a minap. 
Hét pár cigány tartotta egyszerre lakodalmát, hogy az 
Isten színe előtt tett esküvel pecsételjék meg eddig 
törvénytelen frigyüket. Volt köztük már őszfejü ember 
is, vele megöregedett párjával, a ki a fiatalokkal együtt 
lépett az oltár elé. Az érdekes lakodalmon résztvett az 
egész falu s muzsikaszóval kisérték az ünneplőbe 
öltözött cigányokat végig a községen. E szép ered
mény Kiss János segédlelkész érdeme, a ki fáradságot 
nem ismerve, küzdött azért, hogy legyőzze a cigányok
nak még a vándorlás idejéből származó idegenkedését
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a házasságtól. Járt közéjük, oktatta, tanította őket s 
nagynehezen összeszedte részükre a törvény által elő
irt okmányokat is. Segítségére volt nagy munkájában 
Könyves Árpád, a község érdemes jegyzője és anya
könyvvezetője. Nemes példájukat most már a szom
szédos községekben is kezdik követni s lehet, hogy 
nemsokára a szomszédos községekben is a pap elé 
állanak majd a község cigányai.

Egy léghajósnő halála. Borzalmas módon halt 
meg a minap Cove Killy londoni léghajósnő. Yorks- 
hireben egy kórház javára rendezett előadást. Befeje
zésül be akarta mutatni az ernyővel való leereszkedést. 
Az ernyő azonban fönn a magasban nem nyílt kis a 
szerencsétlen léghajósnő ezrek szemeláttára rémes 
gyorsasággal zuhant le és a földön agyonzuzta magát. 
Cove Lilly csak huszonegy esztendős volt.
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Szerkesztői üzenetek.
Buváry Ferenc urnák, Deliblaí. Nyilvános gyűjtéseket 

csak belügyministeri engedéllyel szabad tenni, mert ennek el
kerülésével a gyűjtés büntetendő cselekményt képez. Ezért 
választottuk mi azt a módot, hogy egy az internátus ügyét 
tárgyaló tanulmány kiadásával némi alaptőkére tevén,szert, erre 
rámutatatva kérhessük a további gyűjtés engedélyezét. Egye
lőre tehát csak a tanulmány előfizetőinek gyűjtésével lehetne a 
dolgon lenditenni. Lengyel Mihály urnák, Szepesváratja, 
Naszlady Lajos urnák, Nagy-Atád. A veti levelekre külön 
levélben is válaszoltuk.

A kiadóhivatal postája.

Tokéra János urnák, Nagy-Köveres. D. Gy., kartárs ur 
előfizetése december végén, az Öné pedig junius végén jár le 
nyilvántartásunk szerint. Krvisz Ödön uanak, Eperjes. Az 
Évkönyv I. évfolyamát 16-án postára tettük. Fekete József 
urnák, Becse. Igen szeptember végéig van előfizetve. Biró István 
urnák, Félixfűrdö. Az Évkönyv I. évfolyamát a P. Szt. Mártoni 
postára ajánlva elküldtük. Fehér István urnák, Szajkófalva. 
Az 1906 évi Évkönyv kiadása részvétlenség hiányában elmaradt 
s igy azt nem küldhetjük. Az 1905 évit, melynek tertalma a 
lap boritékivén lévő hirdetésből jkivehető 1 K 35 fillér leszállí
tott ár mellett ajánlva küldjük. Szíveskedjék tehát értesíteni, 
hogy ennek megküldését óhajtja-e. A két koronát egyelőre a 
lapra számoltuk el.

Hirdetések és pályázatok.

465/1906 sz.
HIRDETMÉNY.

Felsőmecenzéf községben megüresedett erdő- 
legényi állásra pályázat nyittatik. Az állás javadal
mazása 200 korona évi bér, 50 kor. lakpénz, 12 m. 
vegyes tűzifa, 2 drb szarvasmarhára erdei legelő.

A pályázati kérvények az elöljáróságnál 1906- 
julius hó 15-ig nyújthatók be.

131/1906. sz.
Pályázati hirdetmény!

A beszterezebányai róm, kath, püspökség bars- 
berzenezei erdőgondnokság némethi védkerületében egy 
11. osztályú erdőőri állásra ezennel pályázat nyittatik. 
Járandóság: évi 400 korona készpénzfizetés, termé
szetbeni lakás, 1 kát. hold földilletmény, 2 drb szarvas- 
marha nyári legeltetése, 2 drb. sertés makkoltatása, 
más védkerületbe való kiküldetés esetén 80 fillér napi- 
dij, a részletes eladás utáni jelölési illeték, lödij és az 
erdei kihágásokból a szabályzatban meghatározott dij.

Az erdőőri állásra pályázók felhivatnak, hogy az 
1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-aban körülirt erdóőri szak
vizsga letételét és ép, erős testalkatukat, különösen 
jó látó, beszélő és halíőképességüket vármegyei fő
orvos, avagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyit- 
ványnyal, valamint életkorukéi és illetőségükről tanús
kodó anyakönyvi kivonattal,, továbbá tanulmányaikat, 
nemkülönben a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
Írásban való bírását igazoló okmányokkal felszerelt és 
sajatkezüleg irt kérvényeiket az 1906. évi julius hó 
1-ig alulírotthoz nyújtsák be. Az állás kinevezés után 
azonnal lesz elfoglalandó.

Lutilla, posta Garam-Szt.-Ivereszt, 1906. évi május 
hó 26-án.

Beszterezebányai püspökség erdőhivatala.
417/1906 sz".
Pályázati hirdetmény erdőőri állásokra.

A fogarasvármegye területén illetve az alulirt m. 
kir. állami erdöhivatai kerületében megüresedett öt (5) 
erdőőri állásra a törvényhatósági érd. alb, 1905 évi 
2073, 2064, 2613, 2345, és 1906. évi 301 szám alatt 
kelt határozatai alapján a folyó évi ápril hó 27-ón 
kiirt pályázat eredmenytelensége folytán uj pályázatot 
hirdetek.

Az e r d i ő r o k  j a v a d a l m a z á s a .
1. 480 kor. évi bér előleges havi részletekben.
2. 80 kor. évi lakpénz.
3. 64 kor. tüzifaátalány és
4. 60 kor. legelőváltság előleges negyedévi rész

letekben.
Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy magyar 

állampolgári minőségüket, fedhetlen életüket, a 24 eves 
életkor betöltését, az erdőőri iszakvizsgálat letételéi és 
ép szellemi erő és egészséges testalkat mellett hibátlan 
beszélő, látó és halló képességüket igazoló:

a) illetőségi igazolványuyal,
b) hatósági erkölcsi bizonyitványnyal,
c) születési anyakönyvi kivonattal,
d) erdőőri szakvizsgálat! bizonyitványnyal,
e) közhatósági orvosi bizonyitványnyal, végül
f )  esetleg még szolgálati bizonyitványnyal föl

szerelt szobályszerüen bélyegzett és Fogaras vármegye 
törvényhatósága erdészeti albizottságához címzett saját- 
kezüleg irt folyamodványukat alulirt m. kir. állami 
erdőhivatalnál legkésőbb folyó évi julius hó 10-ig 
benyújtsák.

Megjegyzem végül, hogy azok a pályázók, kik az 
állam nyelvének feltétlenül megkövetelt szóban és 
Írásban való tökéletes bírásán kívül a román nyelv 
tudását is igazolják előnyben részesülnek és hogy a 
hiányosan fölszerelt, valamint az elkésve beérkező 
pályázati kérvényeket figyelembe nem veszem,

Fogaras, 1906 junius hó 18-án.
M. kir. állami erdőhivatal.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.E l ö l j á r ó s á g .
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Előfizetési árak:
Egész évre . ....................................8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

F o d h r a d s z k y  E m il.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Junius 28. 26. szám.

Előfizetési felhívás.
Lapunk mai számával befejzést nyert a X. év

folyam  első féléve s ez alkalomból ismét azzal a kérés
sel fordulunk az erdészeti és vadászati altisztekhez, 
kiknek érdekeiért immár évtizedet meghaladó idő  óta a 
legnagyobb önfeláldzással küzdünk, hogy lapunkat az 
eddiginél nagyobb pártfogásban részesíteni s ez által 
annak fejlődését előmozdítani szíveskedjenek. Kivált 
mostani híveinket kérjük, hogy lapunknak kartársaik  
körében való terjesztésével a legbuzgóbban fáradozzanak.

Lapunk kiadásánál és fejlesztésénél lignagyobb 
hátrány az, hogy az előfizetési dijak nem érkeznek be 
pontosan s ezért kérjük mindazokat a tisztelt olvasóinkat, 
kik a múltról még hátralékban vannak, hogy tarto
zásaikat a jö v ő  hó elején kiegyenlíteni szíveskedjenek.

Azoknak lapjához, kiknek előfizetése már előbb 
lejárt, vagy a fo ly ó  hó végével j á r  le, előnyomott posta
utalványokat csatolunk s kérjük, hogy ezek segélyével 
az előfizetést a jö v ő  hó közepéig küldjék be.

Az,, Erdészeti Ujság“
kiadóhivatala.

Meddő pályázatok.
legutóbbi időben lapunk két különböző 
számában két állami m. kir. erdőhivatal 
által olyan több erdőőri állomás be

töltésére vonatkozó pályázati hirdetmény lett 
közzétéve, mely állomásokra már egy Ízben elő

zőleg is volt pályázat hirdetve, de azokra pályázó 
nem akadt. Az egyik állami in. kir. erdőhivatal 
ezt a körülményt az újabban közzétett pályá
zati hirdetményében maga is megemlíti.

Ezt látva, az ember csodálkozva kérdez
hetné, hogy vájjon annyira megfogyott már 
hazánkban az erdőőri állásra képesítettek száma, 
hogy egy-egy állásra kötéllel kell fogni az alkal
mas embert, holott a kincstári erdőhatóságok ha 
egykét állásra hirdet pályázatot ezekre az ország 
minden részéből a pályázók egész tömege jelent
kezett, ugyannyira, hogy maguk az erdőhatóságok 
főnökei is szinte félve tették közzé a pályázati 
hirdeményeket, nem is annyira azért, mert féltek 
a túl nagy választéktól, mint inkább azért, mert 
már előre sajnálkoztak a sok szegény sorsú 
ember fölött, a ki haszontalanul költi el pályá
zati kérvényére és annak mellékleteire a nehezen 
megkuporgatott, sőt nem ritkán kölcsön kért 
garasait.

Hát bizon a mi az erdőőri állásra alkalmas 
és szakképzett embereket illeti, azokban nincs 
hiány és a kincstári erdőknél megüresedő állásokat 
most is csak úgy megrohanja a pályázók serege, 
mint a hogy azelőtt megrohanta, annak tehát 
az okát, hogy a két említett állami erdőhivatal 
által nem is egy, de kettő és öt erdőőri állásra kiirt 
pályázat meddő maradt, másutt kell keresnünk.

Azt hisszük, nem csalódunk, ha azt állítjuk, 
hogy ennek a meddőségnek egyedüli oka a 
pályázatra bocsátott állásokkal egybekötött java
dalmazás csekély volta.
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Az egyik állami erdőhivatalnál hirdetett két 
erdőőri állás összes javadalmazása egyenkint 
490 korona volt, minden más mellékilletmények 
nélkül, a másiknál a javadalmazások valamivel 
zsírosabbak, mert itt maga a törzsfizetés 480 
korona, mig a három különféle mellékilletinény 
együtt véve 204 koronát, igy tehát az összes 
javadalmazás 704 koronát tesz ki.

Összehasonlítva ezeket a javadalmazásokat 
a kincstári hatóságok erdőőri állásai legalacso- 
nyabbjának, a Ill-ad osztályú erdőőri állásnak, 
a javadalmazásával, mely áll 700 korona fizetés
ből (beleértve most még a személyi pótlékot is), 
szabad lakásból vagy megfelelő lakpénzből és 
lakbérpótlékból, 50 korona egyenruha átalány
ból, 24 ürköbméter tűzifából és 3 hold föld
járandóságból vagy ennek híján 30 korona föld- 
váltságból, azonnal ráakadunk a nyitjára annak, 
hogy miért nem akadt pályázó a két állami 
erdőhivatal által hirdetett állásokra és honnan 
van az, hogy a kincstári állásokat a pályázók 
szinte elözönlik.

Hiszen legyünk csak lelkiismeretesek és 
szivünkre téve kezünket, őszintén feleljünk arra 
a kérdésre, hogy vájjon lehetséges-e egy 490 
korona összjavadalmazásu állásra önérzetes ember
nek egyáltalán pályáznia?

Valljuk meg az igazat, hogy ilyen állásra 
józan megfontolással sem családos, sem családot 
alapítani akaró embernek pályáznia teljesen lehe
tetlen, mert hiszen 490 koronából lakást bérelni,

ruhát, tűzifát élelmet beszerezni még magános 
embernek is képtelenség, családos embernek 
pedig teljes lehetetlenség. Azt, hogy miképen 
lenne lehetséges ezt a 490 korona javadalmazást 
az emberi élet minden szükségletére felosztani, 
úgy, hogy bár a legszerényebbül, sőt nyomorú
ságosán jusson valami mindegyikre, még csak 
meg sem kíséreljük kiszámítani, mert bár milyen 
kalkulust használnánk is, az eredmény mindig 
csak az lenne, hogy ilyen javadalmazásból meg
élni lehetetlen dolog. A számításban talán szeren
csésebb keze lenne az illető vármegyei köz- 
igazgatási bizottságnak, mely ezt a javadalma
zást valamikor megállapította, mert ez akkor 
bizonyosan pontos számításokat tett arra nézve 
is, hogy mikép fog majd egykor az azt élvező 
abból megélni.

Ilyen meddő számítás helyett itt inkább 
azt a kérdést vetjük fel, hogy vájjon azoknak 
az erdőknek a kezelésénél, melyek pályázók híján 
hónapokon, sőt tán éveken át minden szak
ismeretet nélkülöző emberek őrzésére és gondo
zására voltak vagy vannak bízva, nem sokkal 
többre rug-e a veszteség annál az összegnél, a 
mellyel a 490 koronás javadalmazást megtoldva, 
egy szakavatott közegnek a megélhetését lehetne 
biztosítani.

Méltán felvethetjük itt még azt a kérdést 
is, hogy midőn a végpusztulásnak indult erdők 
megmentése végett azokat az állam saját keze
lésébe vette, olyan módon vélt-e jól gondos-

Emlékeim a szegedi várból.
Irta: E d v i  I l l és  Károl y  dr.

A »Budapesti Hírlap* jubiláris számából.

ki csak az 1979. évi nagy árvíz óta ismeri 
Szegedet: annak sejtelme sincs arról, hogy 
azon a helyen, a hol ma fényes paloták sze

gélyezik a Tisza partját, azelőtt egy ódon vár bástyái, 
kazamatái és kopott épületei terpeszkedtek, pedig ez 
a vár több száz év óta történeti jelontőségü volt. 
Tinódy Sebestyén is megénekelte ekként: »Csuda- 
bölcsen rakták, kinek mássa nincsen, mondják, az 
országban.«

A tizenkilencedik század kezdete óta azonban 
csak kaszárnyának és börtönnek használták. Az osz

trákok ide zárták a politikai foglyokat is, de egyéb
ként az eró'dsitések föntartására gondot nem fordítottak 
Már kaszárnyának is alig vált be s közel állott az 
idő, hogy lerombolják. De mielőtt ez megtörtént volna, 
még egy nagy szolgálatot kellett teljesítenie.

E szolgálatra Ráday Gedeon gróf királyi biztos 
szemelte ki. A belügyminister ugyanis az 1868. év 
végén Rádayt, mint királyi biztost az alföldi rablóvilág 
kiirtásával megbízván, ő működése székhelyéül a 
szegedi várat választotta. A vár kazamatáinak átala
kítása börtönökké hamarosan megtörtént s Ráday 
működésé már az 1879. év elején megkezdette, a szegedi 
vár pedig ettől fogva az 1873. év közepéig a királyi 
biztos, majd az oda kiküldött bíróságok rendelke
zésére állott.

Kissebb-nagyobb megszakításokkal ekkor én is 
közel négy évig működtem a szegedi várban. Sok 
érdekes dolgot láttam és tapasztaltam: de emlékeim 
egy részét elmosta az idő. Azok közül, a mik még 
megmaradtak, az alábbiakban leírok néhányat.

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



ERDÉSZETIUJSAG. 203

kodni azok megmentéséről, hogy nem csak az 
őrzésnél, de a kezelés nagyobb részénél is fen- 
tartassék a régi rendszer s a sógorság, komaság 
és szomszédság révén tovább folyjon a régi 
garázda rendszer.

Ezt a kérdést pedig alkalmas most fel
felvetnünk, midőn az állami kezelésbe vett erdők 
őrzésénél alkalmazott erdőőri személyzet emlék
irata a magas ministeriumnál fekszik s várja 
sorsa eldőlését.

A magas ministerium ebből a cikkünkből 
is láthatja, hogy mennyire jogosult a kérvényező 
személyzet mozgalma, egyúttal pedig tudomást 
szerezhet arról is, hogy a mostani silány java
dalmazás mellett ha már eddig sem akadtak 
pályázók a járási erdőőri állásokra, a piac foly
tonos drágulása és az igények növekvése mellett 
a jövőben még kevésbé fognak akadni s ha az 
állami kezelésbe vett erdőket csakugyan meg 
akarjuk menteni a pusztulástól, akkor nem elég 
arról gondoskodnunk, hogy a kezelő személyzet 
legyen csak tiszteségesen javadalmazva, hanem 
módot kell nyújtanunk a kezelési teendők tekin
télyes részét végrehajtó és az őrzési teendőket 
is teljesítő altiszti személyzetnek is olyan java
dalmazásáról, melyből az tiszteségesen megélhet, 
ez pedig véleményünk szerint csak az államo
sításuk által lesz elérhető.

Mig a dolgon igy vagy bármi máskép segítve 
nem lesz, addig mindig találkozni fogunk meddő 
pályázatokkal.

A havasi fenyő elterjedését elő
mozdító állatokról.

Az Erdészeti Lapok után.

ízik sommereyer az „Österreichische Forst- 
1 Jagdzeitung* f. évi 10-ik füzetében.
A cikkíró közvetlen megfigyelések alapján 

azt tapasztalta, hogy nemcsak az ember kedveli ennek 
a typikus, havasalji, ritka, értékes fenyőfának Ízletes 
magvát, hanem több állat is, melyek mihelyt a fa 
szép kékesszinü, felfelé álló tobozai ősz felé érni 
kezdenek, azonnal a mag összegyűjtéséhez látnak. Az 
összegyűjtött mag egy részét azonban nem fogyasztják 
el ezek az állatok, hanem azok a tobozokból gyűjtés- 
közén a földre hullva vagy összegyűjtve és ottfeledve 
csíráznak, életre keltve uj fácskákat. Az igy akarat
lanul is erdőt művelő emlősállatok közül cikkíró szerint 
a mókus (Sciurus vulgáris L.) az, mely leginkább 
figyelmet érdemel, bár ez torkosságában nem várva 
be a tobozok teljes megérését, sok még nem érett, 
úgyszólván tejes magot fogyaszt el, mégis sok magot 
hord össze és ás el a földbe, melynek egy része azután 
ki is kél.

Az egerek működése ezen a téren kevésbbé jöhet 
tekintetbe, miután a cirbolyafenyő tenyészeti helyein 
márkáz erdei egér (Mus silvaticus) is csak gyér szám
ban fordul elő.

A havasi fenyő magját széthordó madarak közül 
cikkiró tapasztalása szerint a cinkék és pedig a fenyő
cinke (Parus ater), a szeneinké (Parus major) és külö
nösen a búbos cinke (Parus eristatus) jöhetnek a kereszt
csőrű pinty (Loxia pityopsitakus és curvirostra) mellet

Mint Pestmegye tiszti alügyésze az 1869. év ! 
őszén azt a megbízást kaptam, hogy csatlakozzam a 
pestmegyei delegált bírósághoz, mely a szegedi várban 
elzárt foglyok vallomásainak hitelesítésére fog ki- 
szállani. A törvényszék elnöke Szilassy István másod
alispán volt: tagjai négy táblabíró és egy jegyző.

Szegeden Ráday gróf és Laucsik Máté fogadtak.
Ki volt Laucsik? Erről már sokat Írtak. Én akkor 

láttam először. Zömök, széles vállu, nagy bozontos, 
erősen göndör hajú, széles arcú, keskeny hömloku, 
pörge bajuszu és választékosán öltözködő férfiú volt. 
Modora nyájas; mindenkihez volt egy-egy lekötelező 
szava. Kissé tótosan beszélt és mindig fürkészően 
nézte azt, a kivel szóba állt.

Ráday kezdetben Kormos Bélát hozta le magá
val a belügyministeriumból. Ez éppen ellentéte volt 
Laucsiknak. Csupa tűz, csupa bátorság és kissé széles 
modor jellemezték.Sötét szeme csak úgy villogott, 
mikor terveiről és dolgairól beszélt. Mikor mi Sze
gedre jöttünk, Kormos még mindig a délvidéki futó

betyárok üldözésével volt elfoglalva. Ezekkel sokszor 
a katonaság igénybevételével valóságos csatákat ví
vott. Zsákmányát egyelőre a péterváradi erősségben 
helyezte el.

Ráday csakhamar belátta, hogy ámbár Kormosra 
mindig rámutathatott, mikor bátorságra és kitartásra 
volt szükség, a rejtelmes rablóvilág leleplezésére s a 
homályban szőtt bűnszövetség titkos szálainak föl
találására ő még sem volt elég alkalmas. E célt csak 
fortély és ravaszság közelítheti meg. Oly embert kere
sett tehát Ráday, a kiben ezek a tulajdonságok is 
megvannak és ezt az embert föl is találta Laucsik 
Máté személyében.

Laucsik első sorban a szegedi és a kecskeméti 
rablóbandákra vetette szemét. Összeköttetésbe helyezte 
magát a csendbiztosokkal s ezekkel és titkos kémeinek 
segítségével megkezdte a hírhedt rablók elfogatását. 
Ez rendszerint m'inden feltűnés nélkül történt. A bün- 
bandák tagjai egyenkint bekerültek a szegedi várba 
és a ki oda bekerült: az el volt veszve a külvilágra.
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némíieg figyelembe, bár ezek a madarak inkább rova
rokkal táplálkozván, a magból nem fogyasztanak el 
és gyűjtenek össze annyit, mint a mókus és a mag
törő vagy fenyőszajkó (Caryocatactes nucifraga), mely 
madár a cikkíró szerint a havasi fenyő terjesztése és 
tenyésztése tekintetében önkéntelenül is kiváló szol
gálatokat tesz.

Ez az érdekes magashegységi madár ugyanis 
— mint ezt a cikkíró megfigyelte — az alpesekben a 
cirbolyatobozok éréséig csak rovarpetékből, álcákból, 
zsenge rügyekből, más magvakból él.

Szeptember közepe táján azonban, midőn a 
cirbolyatobozok már érnek, egyszerre az egész kör
nyékről, sőt távolabb vidékekről seregestül megindul 
a fenyőszajkó vándorlása a havasi fenyőfák és erdők 
felé. Először a hegyek alsóbb részét lepik el, mert ott 
előbb érik a mag, illetőleg a toboz, később feljebb 
vonulnak a madarak a magasabban fekvő erőrészekbe, 
amint ott is érik a toboz. Hevesen, erdőszakosan 
támadják meg áfát, civakodva, nagy lármával röpködnek 
fel és alá, erős csőrükkel és lábaikkal letépve a fényes 
kék tobozt, melyekből szedés közben alig egy-két 
magot csípnek ki. A cikkíró a madarak erőszakos
ságát, hevességét, pusztító vágyát annak tulajdonítja, 
hogy jó termés a havasi fenyőnél több éven át csak 
egyszer van, mely idő alatt a madarak csak a földre 
leesett tobozokat kereshetik fel, melyeket az ily magasan 
fekvő vidéken gyérebb számban előforduló mókus és 
egér nagyon megdézsmálni nem igen szokott. A sok 
földre hullott toboz egy része, tojásdad alakjánál fogva, 
a hegyoldalán néha jó messzire legurul, úgy hogy oly 
helyeken is lehet havasi fenyőcsemetéket találni, hol 
az idős havasi fenyőfának nyoma sincs.

A fenyőszajkónak erdőmüvelői szereplése azonban 
különösen abban nyilvánul, hogy akkor, amidőn a 
iákról már leverte a tobozokat, a földön keresi és 
feszegeti fel azokat és telerakva begyét a maggal, jó

messzire, alacsonyabban fekvő helyekre repül el vele 
és ott kövek alatt, gyökerek alatt, faodvakban télire 
összegyűjti a magot, melyet a magasabban fekvő 
helyeken a nagy hó miatt nehezebben rejhetne el, 
illetőleg fedezhetne szükség esetén ismét fel. A cikkíró 
igy órákon keresztül megfigyelte a maggal oda- s 
üresen visszarepülő fáradhatatlan madarakat.

Az elrejtett magnak jó részét a madár nem 
fogyasztja el, nem találva arra ismét rá; miért is ott, 
hol addig havasi fenyő nem fordult elő, a cikkíró 
mégis egész csomókban talált havasi fenyőcsemetéket.

A cikkíró szerint csemetekertekben kárt tehet 
ugyan a madár a magvak kihúzása által; ez ellen 
azonban könnyű védekezni.

Egészben véve a fenyőszajkó (magtörő) erdő
művelési szereplése sokkal jelentékenyebb, mint a 
mátyásé és cikkíró szerint ez a madár ma az alpesek 
magasabb régióiban a havasi fenyőnek úgyszólván 
egyedüli művelőjének tekinthető. Cserny Gy.

A vándorsólyom életéből. A vándorsólyom 
(Falco peregrinus) rendkívül bátor, erős és ügyes 
madár. Nevére tényleg rászolgált, mert csaknem az 
egész világot bekalandozza; nyáron a sark körüli északi 
vidékeket lakja, télen pedig Európa, Ázsia, Amerika 
délibb tájain át egészen a Szudánig, Kina, India és 
Középamerikába vonul le.

Nálunk a kiterjedt erdőségeket lakja, legszíve
sebben olyanokat, ahol meredek sziklafalak vannak; 
de erdőtlen hegyvidékeken is előfordul, sőt a nagy
városok magas templomtornyain is felüti tanyáját. Az 
e célra legalkalmasabb és neki legkedvesebb helyek

Mert a szegedi vár oly őrizet alatt állott, a mely minden 
titok kiszivárgását lehetetlenné tette.

A közönség csak azt látta vagy hallotta, hogy 
ismét bekísértek valakit a várba; de hogy azzal mi 
történik ott, — hogy él-e még vagy már meghalt: 
senki sem tudta.

Ez a titokszerüség volt Laucsik főereje. Tőle 
még jó barátai sem tudták meg, hogy mennyire 
haladnak előre a vizsgálatok. Pedig az 1868. év közepe 
táján már nagy eredményekkel dicsekedhetett volna. 
Ekkor már együtt volt a szegedi várban az egész 
kecskeméti banda s a szegedi bünbanda nagy része, 
köztük Rózsa Sándor és ekkor már a letartóztatottak 
legnagyobb része beismerő vallomásokat tettek.

Az elfogottak száma s a vizsgálat anyaga ekként 
már nagyra növekedvén, Ráday elérkezettnek látta az 
időt arra, hogy a bíróságot is belevonja működésébe. 
Így különösen előállott annak a szükségessége, hogy 
a beismerésben lévő rabok vallomásai hitelesíttessenek.

Ezért vonult le a pestmegyei törvényszék 1869.

őszén Szegedre. Működésűnk ez alkalommal épp oly 
titokzatos volt, mint minden egyéb, a mi a szegedi 
várban történt. A pestmegyei törvényszék a vár egyik 
félreeső zugában, az úgynevezett Zwingerben kezdte 
meg működését. így nevezték a vár északi sarkának 
egy keskeny épülettel elzárt részét. Ez volt a régi 
vár rettegett börtöne. A Tisza felé néző kazamaták 
itt már régebben erős cellákká voltak átalakítva, a 
keskeny épület pedig az auditor vizsgálószobáját s a 
konyhát foglalta magában.

Ebben a kis szobában gyűltünk mi össze, hogy 
a cellákban elhelyezett rabok vallomásait hitelesítsük. 
A törvényszék tagjai szerteszét foglaltak helyet s a 
kis asztal mellett, melyen két gyertya közt egy feszület 
állott, csak a vallomásokat fölolvasó jegyzőnek s a 
tiszti ügyésznek jutott hely. A bejáró ajtó mellett 
Laucsik állott, hogy a belépő rab először őt lássa meg, 
Laucsik egypár nyájas szót mondott a belépőnek s 
azután, mint megtért bűnöst beajánlotta a törvény
széknek.
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azonban a meredek sziklafalak, mert ezek nemcsak 
hogy mindennemű biztonságot nyújtanak neki, de a 
legalkalmasabbak is a fiatalok gondozására és felne
velésére. Csak ritka esetekben, szükségből üti fel 
tanyáját magas fákon.

A vándorsólyom sebes repülése és erős karmai 
miatt a szányasvilág réme, a vadlibától a pacsirtáig; 
a fogolyk és galambok közt nagy pusztítást visz vég
hez, sőt a harcias varjuknak is félelmetes ellensége 
és nem merészkednek vele, úgy mint más ragadozó
val, ingerkedni, hanem láttára rögtön sietve elmene
külnek. A vándorsólyom kiszemelt zsákmánya fölé 
kerülni igyekszik és mesés gyorsasággal csap le rá,

Igen érdekes, hogyan tanítja a vándorsolyom fiait. 
Az öregek kezdetben a fiatalokat a fészekben félig 
megemésztett eledellel a begyükből etetik, később 
mindenféle madarakkal dúsan táplálják, a fészek el
hagyása után pedig alaposan kioktatják mesterségükre. 
Egy megfigyelőjük a következőket közli róluk: „Az
öregek a szokott időben este 6 és 7 óra közt jöttek 
az erdőbe, még pedig két fiók kíséretében, melyek 
még oly esetlenek voltak, hogy ágra szálláskor nem 
tudták mindjárt az egyensúlyt megtartani. Rövid idő 
múlva az öregek szárnyra keltek, hogy a szól ellené
ben játszva ide-oda repüljenek. A him csakhamar el
szárnyalt, de párja tovább folytatta gyönyörű kerin
géseit, miközben a fiiatalokhoz mind közelebb jött, 
mig végre az egyiket ferde lökéssel az ágról lesöpörte. 
A fiatalnak akarva, nem akarva, szállnia kellett mi
közben ügyetlenül majmolta az öreg mozdulatait, de 
csakhammar megint az ágra ült. Ekkor az anya a 
másik fiát lökte le az ágról és ugyanúgy tett mint az 
elsőnél. Rövid pihenés után mind a két fiát egyszerre 
késztette a munkára, gyönyörű Ívben hirtelen leeresz
kedett, azután újra ferdén felfelé emelkedve, művészi 
fordulatokbau játszott, amit azután a fiatalok, bár még 
esetlenül, utánoztak."

»Ez,' tekintetes térvényszék, Bajdor János, — 
ajánlom kegyes pártfogásukba.*

Ilyen beajánlással állította Laucsik a törvényszék 
elé embereit. Földicsérte ó'ket, mint megtért bűnösöket, 
kik a javulás útjára tértek s megérdemlik a bíróság 
kegyességét.

Az eredmény mindenkor az volt, hogy a leg
konokabb rabló is helybenhagyta beismerő' vallomását, 
s e vallomások szolgáltak azután a további elfoga- 
tásoknak és a bíróság ítéleteinek alapjául.

Kétségkívül nem olyan alap, a minó't ma a bűnösség 
kimondásához megkívánunk, de akkor még ez Volt az 
eljárás nemcsak a szegedi várban, hanem az ország 
valamennyi törvényszékénél. Az eljárásnak e módja 
igen alkalmas volt arra, hogy a bíróság a kicsikart s 
a vizsgálóbíró jelenlétében hitelesített beismerések 
alapján esetleg ártatlan egyéneket is elitéljen. A szegedi 
várban ez eló' nem fordult. Az elkülönítetten kihall
gatott vádlottak vallomásainak megegyezése s vala
mennyinek egybehangzása a káros vagy sértett fél

A repülés mesterségében már előhaladt fiakat 
azután a zsákmányra való lecsapásban gyakorolják. 
A fiatalok valami magas sziklafokon ülve várják anyju
kat, mely csakhamar egy zsákmányul ejtett madárral 
tér vissza; de nem viszi nekik, hanem magasan a 
a levegőből leejti s most az egyik fiatalnak kell rá 
lecsapnia. Ha sikerül neki a madarat, mielőtt a földre 
esik megragadni, akkor az anya reményteljes fiára 
veti magát, elveszi tőle a zsákmányt, ismét felemel
kedik és újra leejti, hogy a másik fiatalnak is alkalma 
legyen ügyességét megmutatni. Csak ha mind sikerrel 
megállották a próbát, szabad nekik a zsákmány el
fogyasztásához látni.

Brehm, a híres megfigyelő mondja, hogy a vándor- 
sólyom áldozatát már a levegőben megöli; csak igen 
nehéz madarakat, melyeket nem bir elcipelni, például 
vadlibát, fojt meg a földön, miután addig üldözte és 
kínozta, mig a levegőből a földre le nem pottyan. 
Áldozatának üldözése közben oly gyorsan repül, hogy 
rá sem lehet ismerni; csak zúgást hall az ember és 
valami tömeget lát a levegőn keresztül suhogni. Tá
madásának hevessége okozza, hogy csak ritkán csap 
le a földön ülő madarakra, mert ezzel abba a vesze
delembe kerül, hogy agyonzuzza magát. Ha úszkáló 
kacsákra tör, megtörténik, hogy szerencsétlenül jár, 
mert oly erővel zuhan le, hogy ha célt tévesztett, 
mélyen a viz alá kerül és megful. Ez persze csak 
ritka, kivételes eset. Kiváló repülőképességének teljes 
tudatában rablóutain sokszor fölötte vakmerőnek mutat
kozik s a vadász szemeláttára elviszi a röptében lőtt 
vadat, még mielőtt az a földre ért volna. A nyert 
zsákmányt azután biztos helyre visszi és ott megeszi.

eló'adásával és egyéb tárgya bizonyítékokkal mindig 
teljesen meggyó'zték a bíróságot a beismerések benső' 
igazságáról.

Minő csodálatos átalakításon ment át Laucsik 
keze alatt egy-egy megátalkodott gonosztevő: ennek 
legmeglepőbb példája volt Bajdor János, kinek nevét 
már emlitém.

(Folytatása következik).

A d o m á k .

Néznapi ajándék.
A : Mit adtál a feleségnek névnapi ajándékul ?
B : Becsaptam az arauyóráját a zálogba és a péuzen egy 

uj ruhát vettem neki.

Bók.
■— Igen, igen, tiszteletes ur, én mindig azt mondom, hogy 

a lelkészeket sokkal jobban kellene fizetni.
— Látja, dicséretére válik.
— De hiszen természetes. Akkor legalább okos emberek 

mennének a papi pályára.
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Hasznos tudnivalók.

Akácfalevél mint tyuktakarmány. Kevesen 
tudják, hogy az akácfa összegyűjtött s megszáritott 
levele jó téli takarmányt ad a baromfiak számára. 
Lehetőleg száraz időben szedjük össze a leveleket s 
aztán terítsük szét szellős, de árnyékos helyre, pl. 
színbe vagy padlóra; igy megszáradás után is meg
tartják zöld színüket, mig ellenben a napon száradt 
levelek megvörösödnek s tyúkjaink nem eszik. Ha 
nagyobb mennyiségű levelet akarunk szárítani, akkor 
ezeket ne halmozzuk vastagon, hanem ha egy leterités 
megszáradt, összegyűjtjük s helyét ismét beterítjük 
újabbal. Az akáclevelet többféleképpen takarmányoz- 
hatjuk, de használat előtt egy pár órával leöntjük 
hideg vízzel s vagy azon mód adjuk a tyúkoknak, 
vagy kissé megvágva, korpával vagy burgonyával 
vegyitjük. Ha némelyik tyuk kezdetben nem akarná 
megenni, rövid idő múlva ezek is rászoruluak.

Dagadt tőgy. Az a jelenség, hogy az elvetélt 
tehénnek tőgye az elvetélés után hirtelen megdagad 
s abból kevés zavaros váladék fejhető ki, tőgygyula- 
dásra enged következtetni, a gyuladás közelebbi ter
mészete azonban az ismertetett jelenségekből nem 
állapítható meg. Ajánlatos tehát a tehenet állatorvos
nak megmutatni, ki egyben orvoslásra vonatkozólag 
is szolgálna utasítással.

A gyógyulás előreláthatólag a tőgy kóros vála
dékának gyakori kifejésével és a tőgynek a bimbó
csatornákon keresztül történő kifecskeudezésével lesz 
elérhető. Az öblítésre szolgáló folyadékul a bórsav 
4% -os oldata, vagy felmangansavas kálium 1 V o s 
oldata vagy más hasonló fertőtlenítő folyadék szolgálhat. 
Fontos az hogy a beteg tőgynegyed folyadékkal 
teljesen megtöltessék és hogy masszálással a folyadék 
a kisebb tejutakba is bejusson. Később a befecsken
dezett folyadék a tőgyből ismét kifejendő. A tőgy 
öblítését a gyógyulásig kell végezni.

0E
V D | K Ü L Ö N F É L É K ,  f

A fáradhatatlan gyalogló. Newyorkbau egy 
68 éves ember a minap oly hatalmas távgyaloglással 
cáfolt rá korára, amely párját ritkítja. Az öreg ur, 
Weston Payson, aki különben a hatvanas évek híres 
gyalogló bajnoka, a filadelfiai városháztól a Newyorkig 
terjedő 96 kilométer utat 23 óra és 26 perc alatt tette 
meg. Ezen gyaloglásával 23 perccel megjavította 
1863-ban elért rekordját. Az érdekes gyaloglásról a 
következőket Írják: Payson éjfél után 12 óra 5 perckor 
indult el a filadelfiai városháztól s éjfél előtt 11 óra

31 perckor érkezett a newyorki városházhoz. Az ut 
különben 4 mértfölddel hosszabb, mint amit 1863-ban 
tett meg, mert most egy helyen nagyot kanyarodik az 
országút. Az öreg atlétát utján Neworkból kocsin 
kisérték. Időközönkint tojást tejben és rizspudingot 
adtak neki, amit az öreg megállás nélkül fogyasztott 
el, 57 és fél .mértföldön keresztül, egész Newbruns- 
wickig, hová délután 2 óra 30 perckor érkezett, nem 
állt meg. Itt azonban 40 percet aludt, hogy kipihenje 
magát. Mikor fölkelt, ismét tovább indult és átlag 
5 mértföldet tett óránként. Weston sohasem hord 
botot és lábát nem emeli magasabbra egy inchnél. 
Percenként 125-öt lép s lépései nem lassulnak. Utján, 
az egyes városokban a sportegyletek nagy lelkesedéssel 
üdvözölték a veterán távgyaloglót és több mértföldre 
elkísérték. Newyorkba este 9 óra 14 perckor érkezett 
meg, ahol táviratok halmazát nyújtották át neki. 
Weston sohasem iszik szeszes italt, nem füstöl és 
dohányt sem rág.

Uj papir-növény. Londonból jelentik: Smed- 
ley Norton geográfus, a ki most tett jelentést a felsó' 
Nílus mentén tett féléves tanulmányáról, azt mondja, 
hogy sikerült neki egy újfajta papiros-növényt találni, 
Azt állítja, hogy ebből a növényből harminc sillingért 
(körülbelül harminchat korona) lehet egy tonna papirost 
előállítani és hogy ez a papiros jobb a fából készített 
papirosnál.

Az álmatlanság ellen. Ezt a mindjobban el
harapózó nyavalyát sok mindenféle szerrel próbálják 
gyógyítani, holott igen egyszerű módon is lehet segí
teni rajta. Egy francia orvosi újság fölsorolja azokat 
a «házi» szereket, amelyeket álmatlanság ellen sikerre! 
alkalmazni lehet. Ezek közé tartozik első sorban a 
meleg lábfürdő. Használ az is, ha az ember egy pohár 
meleg tejet, vagy meleg vizet iszik, A spanyol anyák, 
ha a gyermek nem tud elaludni, a hasát és a hátát 
dörzsölik, ami a vért elvonja az agyból. Ugyanezt az 
eredményt idézi elő a meleg fürdő is, vagy a meleg 
vízzel töltött lábmelegitő. Mindezek a módszerek arra 
irányulnak, hogy az agyat vértelenitsék. Alvás közben 
ugyanis az agyban mindig bizonyos vérszegénység áll 
be; ezek a módszerek tehát e vérszegénység mester
séges elő idézése által akarják az alvást elősegíteni.

Futárok. Valamikor, a régi jó időkben, a távírót 
helyettesítették, ma már legfölebb ha országúti nagy 
versenyen szerepelnek. A Temps tudományos apróságai 
között legutóbb érdekes dolgokat ir róluk de Borigny, 
a páris—bordeauxi kerékpárosverseny alkalmából. 
Szerinte a kerékpárosok modern hőstettei idején se 
szabad elefeledkezuünk a régi verseuyfutókról és 
atlétákról. Csakhogy sok esetben is itt sem lehet már 
tudni, hogy meddig tart a történelem és hol kezdődik 
a legenia. Pliniusznál olvasható egy helyütt, hogy egy 
fiú félnap alatt huszonhét mértföldet tett meg. Csak
hogy Pliniusz igen sok mást is elbeszél, a minek kevés 
alapja lehet, különben sem lehet tudni, hogy félnap 
alatt hat, vagy tizenkét órát ért-e? Tizenkét óra alatt
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huszonhét mértföld : ez óránkinti kilenc kilométer, a 
mi nem kis dolog lenne egy gyermektől és tizenkét 
óra hosszat szüntelen. De még nagyobb lesz a csoda, 
ha csak hat órát veszünk. Igaz hogy volt rá eset a mi 
modern időnkben, a páris—versaillesi verseny alkal
mával, hogy egy óra alatt tizennyolc kilométert tettek 
meg, de hát ezt sem hat óráig egyfolytában. Sőt, úgy 
látszik, tettek meg gyorsfutók már ennél nagyobb 
utat is ennyi idő alatt és pedig nemcsak rövid távol
ságon, hanem igen nagy utón is. Filomédesz, Nagy 
Sándor futára állítólag Szikiontól Éliszig kilenc óra 
futott és mivel a Szikion és Élisz távolsága 222 kilo
méter, ez óránkénti 25 kilométert jelentene. Ilyen 
sebességre azonban nincs is több példa a legendák
ban sem. A múlt században egy ember nyoladfél nap 
alatt ment el Páristól Puyig, vagyis minden huszon
négy órában száz kilométert tett meg. Ha csak nyolc 
órai naponkénti pihenést veszünk, akkor is óránkint 
hat kilométert tett meg. Jó gyalogló ezt minden
esetre el tudja érni, de nem napokig és minden nap 
tizenhat óra hosszat. Nagy távolságnál mindenesetre 
csökken a sebesség, Horn gróf futára egyetlen éjszaka 
112 kilométert tett meg, egy másik, a kinek 228 kilo- 
mértert kellett megtennie, negyvennyolc óra alatt érte 
el a célját. Ez rendes pihenést számítva 6—7 kilo
méter óránként. Keleten azonban ugylátszik derekabb 
futók termettek. Az egyik török szultán futára két 
nap alatt tette meg a Konstantinápoly—Drinápoly 
közötti 300 kilométernyi utat. Ez, az idő harmadrészét 
számítva pihenőnek, óránkinti 9—10 kilométer, két 
teljes napon át. De az újabb időkből is van egy-két 
igen jelentős esetről hir. 1834-ben Mensen norvég 
matróz fogadott, hogy a Páris—Moszkva közötti 2500 
kilométeres rengeteg utat 15 nap alatt megteszi, És a 
fogadást meg is nyerte, sőt az utat hat órával keve
sebb idő alatt futotta be. Ö tehát minden huszonnégy 
órában 166 kilométert tett, a mi pihenőt számítva 
óránkénti tiz kilométer, tizenöt napig! Mensen azonban 
később még önmagát is fölülmúlta. Egy alkalommal 
kilencezer kilométert tett meg 59 nap alatt. Ez két 
hónapon át folytonos óránkinti 8—9 kilométert tesz 
ki, a mihez csodás izom kell. Ehhez képest szinte 
csekélységnek latszik Barclay kapitány dolga, a ki egy 
ötvenezer koronás fogadás következtében 1809-ben 
ezer mértföldet tett meg ezer óra alatt. Ez az idő 
ugyanis negyven nap és tizenhat óra, a mely alatt 
naponként harminckilenc kilométert gyalogolt a derék 
kapitány. Ez, pihenésül az idő harmadat számítva 
óránkint csak 2—3 kilométer, de ezt a marsot neg}-- 
ven nagig megtartani, szintén jelentős dolog.

Dr. Lendl Adolf állattani intézete b. tudomására 
adja t. megrendelőinek, hogy Lendl Adolf dr. távolléte 
alatt is fentartja rendes működését és kéri a t. vadászó

közönséget, hogy mit eddig, teljes bizalommal küldje 
be a kitömésre szánt állatokat. Az intézet vezetője és 
preparátorai a lehető legnagyobb tökéletességgel fogják 
a munkálatokat elvégezni.

Az elhagyott férj. Jánoshalmán Lukács Jánost 
elhagyta a felesége. A férj keresésére indult és a 
felsőszentirányi utón elérte. Mikor közelébe ért forgó- 
pisztolylyal ötször rálőtt. A lövések közül három talált. 
Lukács János nem elégelte meg, hogy felesége össze
rogyott, hanem elkeseredésében még azután is késsel 
több szúrást ejtett rajta. Az asszonyt önkívületi 
állapotban a kórházba szállították, férjét pedig a csend
őrség letartóztatta.

Holttest az erdőben. Kecskemétről táviratoz
zék : A nyíri erdőben egy negyvenévesnek látszó isme
retlen ember holttestére akadtak. A halott homlokán 
két lőtt seb van. Miután valószínű a gyilkosság, az 
ügyészség megindította a vizsgálatot.

Az elcsábított asszony boszuja. Szemann 
Mihály m. á. v. művezető néhány évvel ezelőtt el
csalta a feleségét Bessenyei Károly m. á. v. kalauznak. 
Mire a bíróság elválasztotta az asszonyt az urától, a 
kivel nyolc évig élt, akkorára a csábitó már megunta 
a kalandot s faképnél hagyta szeretőjét. A szeren
csétlenné tett asszony Amerikába próbált szerencsét, 
de nem tudott boldogulni s teljesen elszegényedve 
tért haza. Fölkereste Szemannt és kérte, hogy segítsen 
rajta, a művezető azonban elutasította. Az elkeseredett 
asszony erre revolvert vásárolt s ma reggel megleste 
a művezetőt, aztán közvetetlen közelből az arcába 
lőtt. Szemann eszméletlenül esett össze, az asszony 
pedig elmenekült. A veszedelmesen megsebesült mű
vezetőt a mentők a Rókus-kórházba szállították. Az 
asszonyt a rendőrség keresi.

Öt asszony férje. A minpa elfogták Szász- 
Kereszturon Korzinek Tivador házasságszédelgőt, a 
kiről kiderült, hogy öt felesége van, a kiket hamis 
néven vezetett az oltárhoz A szélhámosról a követ
kezőket Írják Zágrábból: Korzinek családja cseh ere
detű, a melynek egyik ága Horvátországba vándorolt. 
Korzinek Tivadar nagybátya egyik horvátországi gim
názium igazgatója volt. Korzinek Tivadar reáliskolába 
járt kitűnő tanuló volt, de a negyedik osztályt már 
nem végezte el, mert — megszökött. Előbb azonban 
feltörte és kifosztotta házigazdájának szekrényét. A 
tizenöt éves fiú Fiumában elszegődött egy hajóra s el
jutott Angliába. Két iskolatársának befolyása terelte 
később a rossz útra. Egyik Rojcsevics Levin dr., a ki 
mint varasdi alügyészvetemedett a bűnre, a másik 
Puszt József Varasd polgármestere, az ottani takarék- 
pénztár sikkasztó igazgatója, a kikkel szoros össze
kötetést tartott fönn. Mind a két ember Pusztné fiatal 
feleségének az áldozata, a ki őrült pazarlásával sik
kasztásra kényszeritette férjét és kedvesét, az alügyészét. 
Rojcsevics többrendbeli szélhámosság után Konstan- 
tinápolyba menekült, majd Budapesten rejtőzködött, a 
hol azouban a kilencvenes években elfogták. Korzinek 
társa volt bujdosásában Rojcsevicsnek s egy Ízben 
rabtársa volt Varasdon Puszinak is.
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Halálos ugrás a vonatról. Tragikus szeren
csétlenség történt Péczel közelében a vasúti vonal 
mentén. Bátori Vilmos kassai színészt távirattal Rákos
csabára hívták beteg testvéréhez. Bátori Kassáról este 
érkezett Budapestre s nyomban tovább utazott Rákos
csabára. A hosszú utazástól kifáradva, nem vette 
észre, a mint a vonat Rákoscsabán megállóit s már 
Péczel közelében volt, a mikor észrevette mulasztását. 
Hirtelen elhatározással leugrott a lassan haladó vonatról, 
de oly szerencsétlenül esett, hogy összetört testtel, 
holtan terült el a vonat mellett. Holttestét csak más
nap reggel találták meg Péczel és Rákoscsaba állo
mások között.

Huszonegyezés az oroszlánketrecben. Maj- 
namenti Frankfurtból Írják: Höchst városkában egy 
nagy állatsereglet szórakoztatja mostanában produk
cióival a közönséget. Minap a szokásos mutatványok 
után azzal fordult az igazgató a közönséghez, hogy 
hajlandó-é a jelenlevők közül valaki bemenni az orosz
lánketrecbe s huszonegyest játszani vele odabenn. Alig 
hangzott el az igazgató felhívása, már jelentkezett is 
Stein Károly tizennégy éves asztaloslegény. Bement a 
ketrecbe és hidegvérüen leült a terített asztalhoz. Erre 
azután bebocsátottak a szomszédos rekeszből hat orosz
lánt. A fenevadak kíváncsian vették szemügyre a 
tolakodó jövevényt, körüljárták halkan a ketrecet, 
azután letelepedtek a ketrec egyik zugába. Az asztalos
legény meg az állatszeliditő ezenközben nyugodtan 
kártyáztak az asztalnál, szivarszó mellett és poharaz- 
gatás közben. Baj nélkül múlt el a kaland.

A boxoló „hölgy“. Londonban a westroydoni 
állomáson egy rendőr elegáns öltözetű hölgyet vett 
észre, ki nagyon föltűnően viselkedett. Odament hozzá 
s távozásra szóllitotta föl. A hölgy nagyon huszárosán 
felelvén, a rendőr azzal fenyegette, hogy letartóztatja. 
A hölgy erre öklével a rendőr arcába csapott, egy 
másik ütéssel pedig a földre terítette. Több rendőr 
jött oda, hogy a harcias hölgyet ártalmatlanná tegye, 
de a hölgy valamennyit földre boxolta, az időközben 
fölszaporodott közönség nagy gaudiumára. Végre két 
rendőrnek nagynehezen sikerült lefülelni az amazont 
s az őrségre vinni. A harcban leesett gyönyörű szőke 
parókája és selyemruháját is rongyokra tépték, mely 
alkalommal aztán kiderült, hogy nem hölgy, hanem 
herkulesi erejű matróz, a ki egy hadihajóról pár napi 
szabadságot kapván, Londonba ment „szórakozni11.

Halálra kiűzött gyermek. Kölnből távira
tozzék, hogy Lüdenseielben rettenetes módon állott 
boszut egy elvetemedett ember. Nemrég összeveszett 
egy rokonával s elhatározta, hogy bosszút áll rajta. 
A minap elesalta hatéves kis fiacskáját s lassú kés- 
szurással halálra kínozta. A gyilkosság után a kínzó 
fölakasztotta magát. A gyermek anyja fájdalmában 
majdnem megőrült.

Tíz éves életmentő. Langenlebarn osztrák 
városban több gyermek fürdött az elzárt Dunaágban.

Laber Ferenc tizenegy éves fiúcska mélységbe került 
s elmerült. A többi gyerek ijedten szaladt szét s csak 
a kissé távolabb játszó Loserth Rudolf sietett társa 
segítségére. Ott, hol buborékok szálltak föl a viz föl- 
szinére, lebukott a mélybe, Lábért a hajánál fogva 
megragadta, s kiúszott vele a partra, hol az áléit 
gyermeket a kis életmentőnek a bátyja s ennek barátja 
hozták életre.

Halálos fürdés. Körmendről jelentik, hogy négy 
körmendi honvédtiszt Batthyány-Strattmann Ödön herceg 
várkastélyából egy csónakon a Rábán fürödni ment. 
A fürdés helyén Sehlinger János 27 éves honvédorvos 
a csónakból ugrott bele a vízbe, de rögtön elmerült 
a habokban. Sehlinger holttestét társai és a katonaság 
estig nem találták meg.

Hegycsuszamlás és árvíz. Temesvárról Írják, 
hogy az Oravieza felett lévő hegyen nagy zivatar és 
felhőszakadás következtében hegycsuszamlás történt. 
A hegycsuszamlás a patakok vizét leszorította az ora- 
viczai völgybe, minek következtében néhány perez alatt 
másfél méter magasságú víztömeg öntötte el a várost. 
Az összes üzletek viz alatt állottak és a kereskedők 
pinczeraktáraiban nagyértékü árukészletek pusztultak 
el. Két ház összeomlott. Biztosra veszik, hogy össze
omlik a vályogból épített házacsák nagyobb része. Két 
kis gyermeket az ár elragadott, s fél óra múlva holtan 
húzták ki őket a vízből. A viz oly erővel zudult le 
a városra, hogy az aszfaltburkolatot felszakitotta és 
300—400 kilogramm súlyú vasgerendákat vitt el ma
gával egy épülőfélben levő ház elől.

Szerkesztői üzenetek.
Svenda László urnák, Uzsok. Utánna nézünk a dolog

nak s a legközelebbi napokban külön fogjuk értesíteni. Orend 
János urnák, Alsó-Árpás. Mi nem is szándékozunk uj emlék
iratot készíteni, hanem csak a járási kartársak helyzetét kimerí
tően leírni s kivált az emlékiratban foglaltak bizonyítására ki
terjeszkedni. Ezt a munkálatot azután a főbb lapok szerkesztő
ségeinek is megküldenők, hogy az ügyel azok is foglalkozzanak, 
mert véleményünk szerint csak igy lehet biztosan célhoz jutni. 
Az általunk tervezett munka hü tükre lenne a járásiak mostani 
helyzetének s így annak becse még az utókor részére is mara
dandó lenne, annak megrendelésével tehát mindenki hasznos 
szolgálatot tesz az ügynek.

A kiadóhivatal postája.
Papp György urnák, Bódé. A címet helyesbítettük. 

Szakolczai Ignác urnák. Hidvég. Az Évkönyv 1. évfolyamát 
ajánlva postára tettük. Kolta János urnák, Mocsár. Az Évkönyv 
1. évfolyamát f. hó 23-án keresztkötés alatt küldtük el. Tauber 
Gnsztáv urnák, Herecsenvölgy. Sajnálattal vettük besorozta- 
tásának hírét. Adja Isten, hogy ezt a honpolgári kötelességét 
szerencsésen teljesíthesse! Buváry F eren c urnák, Deliblat. 
A címet kiigazítottuk s az elmaradt számokat uíánküldtiik. 
Szűcs Miklós urnák, Szaplonca. Az előbbi üzenet,Önnek.is szól.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak: Hirdetési dijak:
Egész é v r e ....................................8 kor.
Fél é v r e ..................... ..... 4 „
Negyed é v r e ...............................2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

1  M eg jelen ít minii6n csütörtökön. 1
g  - __•__ gj
|jj Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: ^

| PODHRADSZKY EMIL. g

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

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

— • sékelt dijak egyezség szerint. —

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. julius 5. 27. szám.

Pályázati mizériák.
apunk múlt számában már foglalkoztunk 

ugyan a pályázatok kérdésével, de inkább 
csak a járási erdőőrök silány javadalma-, 

zása s e miatt a kiirt pályázatok meddősége 
tekintetéből. Most indíttatva érezzük magunkat 
pár szóval hozzászólni magához a pályázatok 
kérdéséhez is.

A megüresedő vagy újonnan rendszeresített 
állásokra való kihirdetése a pályázatoknak nyil
vánvalóan arra való, hogy egyszerre két félnek 
is tegyen hasznos szolgálatot: egyrészt az alkal
mazottat keresőnek, ki a nyilvános pályázat 
révén abba a kellemes helyzetbe jut, hogy a 
megüresedett állást nem kénytelen az első jött- 
menttel betölteni, hanem módjában áll magá
nak a számos pályzó közül kiválasztani azt, kit 
saját szempontból legjobban megfelelőnek talál, 
másrészt viszont a szakképzett de állás nélkül, 
vagy nem megfelelő állásban lévőknek is mód
juk van a nyilvános pályázatok segélyével s ezek 
figyelemmel kisérése mellett tudomást szerezni 
a megüresedő állásokról s igy meg van a lehető
sége annak, hogy álláshoz jutnak, vagy pedig 
silányabb állásukat egy jobbal felcserélhetik.

Csodálatos, hogy eme nyilvánvalóan nagy 
el őnyök mellett is olyan ritkán találkozunk erdé

szeti vagy vadászati altiszti vagy vadőri és szolgai 
állásokra kiirt pályázatokkal.

Tagadhatlan tény az, hogy valamely szak
beli pályázat csak abban az esetben vezethet 
biztosan sikerre, ha az az illető szak szolgálatá
ban álló szakközlönyben vagy közlönyökben 
van közzétéve, mert itt férhet hozzá legkönnyeb
ben az állást kereső, mégis csodálkozva kell 
látnunk, hogy az erdészet és vadászat szolgálatá
ban álló közlönyeink hirdetési rovatában alig 
jelenik meg itt-ott elvétve egy-két pályázat s 
ezeknek némelyike is már olyan időszakban, 
midőn a pályázati határidő vagy már letelt, vagy 
pedig annyira közel van, hogy a kérvény 
támogatására szükséges okmányok beszerzésére 
nincs idő.

Lapunk, mely gyakori megjelenése által leg
alkalmasabb a pályázati hirdetmények befoga
dására és közlésére, nagy gondot fordít arra, 
hogy olvasóit lehetőleg minden kiirt pályázatról 
idejekorán értesítse, mely célból nem csak azokat 
közli melyek egyenest neki megküldettek s melyek
ért megkapja a hirdetési dijat is, hanem közzé 
teszi azokat is, melyeket más lapokból össze
böngésznie sikerül, bár ezekért semmiféle díjazás
ban nem részesül, mégis az egy éven át, tehát 
52 számban hasábjain megjelenő pályázatok 
száma átlagban ötvennél-hatvannál többre alig 
tehető. Feltéve már most, hogy nem sikerül 
minden egyes kihirdetett pályázatról tudomást 
szereznünk s ilyen módon mintegy 40 — mivel
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talán túlsókat is mondtunk — , rejtve marad 
előttünk, még igy is alig tesz ki többet a nyil
vános pályázatok száma száznál.

Ha már most a pályázatokat a szerint osz
tályozzuk, hogy azok milyen erdőgazdaságok 
részéről lettek kibocsátva, úgy fogjuk találni, 
hogy számuk arányához képest még a kincstári 
erdőhatóságok azok, melyek a legtöbb pályá
zatot hirdetik; ezeket nyomon követik az állami 
kezelésbe vett erdők élére helyezett állami erdő
hivatalok s a legrosszabb arányt a magán uradal
mak mutatják, nem véve ki ezek közül még az 
erdőtörvény 17 §-a alá tartozó hitbizományo- 
kat sem.

Tudomásunk szerint nem csak a kincstári 
erdőhatóságok, hanem az állami erdőhivatalok is 
egyenesen kötelezve vannak arra, hogy a kerü
leteikben megüresedő erdőőri állásokat nyilvános 
pályázat utján töltsék be, mégis sajnosán kell 
tapasztalnunk, hogy kivált az állami erdőhiva
talok az üres állásokat legnagyobb részben a 
nyilvánosság teljes kizárásával látják el, mert a 
közel hét évi fennállásuk óta tett megfigyeléseink 
alapján bátran állíthatjuk, hogy a 43 állami erdő
hivatal közül mintegy harmincnak pályázati hirdet
ményét nyilvánosan, országszerte hirdetve még 
nem láttuk. Alig 7—8 azoknak az állami erdő
hivataloknak a száma, melyek nem csak a 
szabályokhoz alkalmazkodva, hanem a szabad 
versenyből reájuk háromló előnyöket is tekintve, 
az erdőeri személyzetüknél beállt hiányokat

nyilvános pályázati hirdetések utján igyekeznek 
betölteni.

Önkényteleniil is felmerül már most az a 
kérdés, hogy a nyilvános pályázatokat mellőző 
erdőhatóságok és magán uradalmak miképen és 
milyen elemekkel töltik be az üres állásokat. 
Azt hisszük, hogy nem tévedünk akkor, midőn 
azt állitjnk, hogy ezek nagy részénél még mindig 
fennáll a régi slendrián rendszer s az állások 
legnagyobb része minden szakértelmet nélkülöző 
emberek birtokába kerül. Történik pedig ez 
akkor, midőn az erdőőri szakmában kiképzettek
nek talán százai más tereken kénytelenek keresni 
megélhetésüket és boldogulásukat csak azért, 
mert azon a pályán, a melyre nyilván rátermet
tek s a melyre való kiképzésüknek fiatalságuk 
javarészét feláldozták, álláshoz jutni évek hosszú 
során át való várakozás mellett sem képesek, 
egyszerűen azért, mert a pályázatok kiírásának 
mellőzése miatt nem is tudják, hogy hol lehetne 
keresni és taláni alkalmazást s ha környékükön 
valamely uradalomnál akad is üres hely, hiába 
kocogtatnak annak elnyerése végett: az bizo
nyosan valamely kiérdemült inas vagy kocsis 
kitüntetésére és inegjutahnazására lett szánva.

Szaklapjainkban, de még a napi sajtóban 
is sűrűn találkozunk a nem is indokolatlan 
panasszal, hogy erdei és vadász gazdaságunk 
messze mögötte áll a külföldinek s ezzel ver
senyre kelni egyáltalán nem képes.

Hát bizon addig, mig mai módszerünk

Emlékeim a szegedi várból.
Irta: E d v i  I l l é s  Kár ol y  dr.

A ^Budapesti Hírlap* jubiláns számából.
(Folytatás.)

Bajdor kecskeméti juhász volt. A bugaci pusztán 
született és növekedett. Sugár termetű, szép, 
magas férfi volt, szúrós tekintetű szemmel és 

fakószinü arcán kis fekete bajuszszal. Haja fürtökben 
omlott alá.

A juhászok közt tekintély volt. Nagy ereje s 
ismert kegyetlensége félelmessé tették, ügy járt a 
sivatagon, mint a puszták királya; s mikor fölállott 
egy-egy sivár buckatetőre, hogy körülnézzen, merre , 
vannak a juhfalkák: olyan volt, mint egy fölkiáltó jel 
a pusztában.

Ez a kemény legény még fiatalsága teljében, 
makacs elszántságának egész erejével került a szegedi 
várba. Laucsik föladata volt, hogy megtörje; ez pedig 
föltétlenül szükséges volt, mert Bajdor János volt a 
kecskeméti bünbanda kulcsa.

A legmerészebb rablásokat és gyilkosságokat ő 
követte el, egyszersmind pedig ő ismerte legjobban a 
tolvajokat és rablókat. Ismerték a csendbiztosok is, 
de ők Bajdort és cimboráit nem bántották, mert sok
szor részesültek a haszonból,

Bajdor ellen a legsúlyosabb vád az volt, hogy 
egyik cimborájával Bodri Péter kecskeméti juhászt és 
fiát kötéllel megfojtották, a homokbuckák között elásták 
s az őrizetükre bízott juhnyájat elhajtották. Ha Bajdor 
ezt a bűntettét beismeri: a többivel már önként le
számol.

Laucsik megközelítő pontossággal kitudta, hogy 
ezt a gyilkosságot Bajdor és Muzslai Gyarmati János 
követték el. De vallani egyik sem akart. E nélkül 
pedig már azért sem lehetett kisütni a dolgot, mert a
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gyökeresen meg nem változik, mig minden 
helyre nem állítunk szakavatott embert, ki az 
elébe szabott feladatoknak megfelelni képes, 
nem várhatjuk sem erdei, sem vadász gazda
ságunk felvirágzását s nem küszöbölhetjük ki 
sziveinkből azt az irigységet, melyet abban a 
tekintetben a messze előttünk haladó külfölddel 
szemben táplálunk.

A ki az erdészetet vagy vadászatot szol
gálja, az nem csak magán érdekű szolgálaott 
teljesít, hanem egyúttal eszköze a haza fejlő
désének s csak akkor lehet az igazán, ha hivatá
sához nem csak konyit, hanem ért is, az tehát, 
ki bármely szaknál kontárokat alkalmaz akkor, 
midőn mesterek fölös számban vannak rendel
kezésre, bűnt követ el nem csak maga a szak, 
hanem egyenesen hazája ellen, mert tudva meg
akasztja ennek a fejlődését.

Jogosan elvárhatjuk, sőt megkívánhatjuk 
legalább a közhatóságoktól, hogy a szakmájukba 
tartozó személyzet megválasztásánál nyílt terer 
engedjenek az igazi szakerők versenyének s 
ezért kötelességüknek ismerjék az állások be
töltésénél a nyilvános pályázat kibocsátását.

A vadkárositások korlátozásáról gazdasági 
növények tenyésztése segítségével

Az »Erdészeti Lapok« után.
*

rdekes közleményt olvastunk a „Deutsche Forst- 
Zeitung“ t. évi 18. számában.

A legutóbbi időben a szaklapokban gyakran 
tárgyalták azt a kérdést, hogy hogyan lehetne az 
erdősítéseket, felújításokat a vad károsításai ellen a 
legcélszerűbben megóvni. Hogy az okozott kár tetemes, 
aziránt már nincsen kétség; de hogy miképpen, mily 
eszközökkel kell a károsítások ellen védekezni — 
afölött a vélemények igen eltérők. Eddig leginkább 
a kellemetlen izü és bűzös anyagokkal való bekenést 
ajánlták. Ez az eljárás azonban, mint a gyakorlat 
igazolja, sokat nem használ, illetőleg csak eddig hasz
nál, mig a kellemetlen szag tart. Az ilyen bűzös és 
egyáltalán mesterséges szereknek nagyban való hasz
nálása — eltekintve attól, hogy az erdőnek szépségét 
éppenséggel nem emeli — azért sem alkalmas, mert 
mindenütt az erdőben még sem alkalmazható és nagyon 
is drága volna, mert csakis folytonos használat mellett 
felelne meg a célnak.

Müller József grenai (Németország) erdész vélet
lenül egy igen jó védőszert fedezett fel.

Egy kopár területnek erdeifenyő- és simafenyővel 
történt beerdősitése alkalmával egy, a tüzveszéty el
hárítására kihasított nyiladékot helyenkint felszántottak 
és a felszántott helyeket csillagfürt (Lupinus), pohánka 
(tatárka) és Serradella keverékkel vetették be, hogy 
az a vad — főleg őzek és nyulak — részére majd 
táplálókul szolgáljon. Abban az évben sok csapadék 
volt és a vetemények a különben silány talajon igen

holttestek föltalálása lehetetlen volt. Laucsik tehát 
fortélyhoz folyamodott.

Ravasz leleményességgel mindenkinek leggyön
gébb oldalát igyekezett fölfedezni s midőn ezt meg
találta : erről az oldalról támadta meg. Bajdor leg
gyöngébb oldala a babona volt. Hitt a kísértetekben, 
a halottak visszatérésében s a nép közt elterjedt egyéb 
babonában. Laucsik tehát ez a gyöngeségét használta ki.

Éjféltájban előhivatta Bajdort. Égő gyertyák közé 
feszületet helyezett . s fölmutatván egy kötéldarabot, 
azt mondta, hogy ez Bodri Péter nyakáról való. Éjfélkor 
megjelent előtte Bodri Péter szelleme; elbeszélte, hogy 
miként végzték ki s a kötelet azzal a kéréssel adta 
át, hogy azt Bajdor nyakára kössék s mindaddig rajta 
hagyja, mig bűnét be nem vallja. S a mig a kötél 
nyakán lesz, a meggyilkolt szelleme minden éjfélkor 
meg fog jelenni börtönében.

Bajdor hüledezett ezek hallatára, de keményen 
tartotta magát.

Laucsik azonban nyakára kötötte a kötelet s

azzal a figyelmeztetéssel küldte vissza a börtönbe, 
hogy az éjfél közéig.

A haramia megrezzent, a mint a kötél nyakát 
érinté. Megkötözött kezekkel, roskadozva tért vissza 
sötét cellájába. A bűn tudata s a meggyilkolt lelkének 
rémes képzete remegővé tették erős tagjait. Alig 
zárult be mögötte a nehéz ajtó, a koromsötétben vég
telen félelem lepte meg. Imádkozni akart, de a szó 
elakadt ajkán s mikor az óra éjfélt ütött (mert Laucsik 
gondoskodott róla, hogy óraütést halljon), félelme 
tetőpontjára hágott. Már szinte látta Bodri Péter 
szellemét, könyörgött neki, hogy ne bántsa s könyör- 
gött, hogy bocsássák a vizsgálóbíró elé, mert vallani akar.

Laucsik ezt végighallgatta a cella ajtaja előtt s 
néhány perc múlva már ott állott szobájában a meg
tért bűnös. A másli még mindig nyakán volt, de már 
megkönnyebbült szívvel beszélt, mert Bodri Péter meg
gyilkolását beszélte el.

Retten mentek Muzslaival egy este Bodrihoz, ki 
jó ismerősük volt. Előbb megvacsoráztak együtt, azután
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jól keltek. Először kelt a pohánka, melyet virágzásá
tól kezdve a vad egészen lerágott. Ugyanez történt a 
későbben kelt csillagfürttel és a még később kelő 
Serradellával. melyet leginkább már ősz felé és télen 
kerestek fel, különösen az őzek. Egyes részek már előbb 
is íekaszáltattak és boglyákba rakattak. A boglyákat 
azután a vad szívesen felkereste.

Az egész dologban az a legérdekesebb, hogy az 
említett vetemények közvetlen közelében fekvő erdei 
fenyő és simafenyő ültetvényeket a vad úgyszólván 
egészen megkímélte, ami különösen a simafenyőnél 
egészen feltűnő.

Ebből természetesen még nem lehet arra követ
keztetni, hogy az említett veteménykeverék feltétlenül 
biztosan védi meg az erdei ültetvényeket a vad káro
sításaitól, de mindenesetre buzdításul szolgálhat ez a 
példa arra, hogy e téren tapasztalatgyűjtés céljából 
további kísérleteket tegyünk.

Ami a most említett óvó eljárás alkalmazását illeti, 
legtanácsosabb az említett magkeveréket szélesebb 
nyiladékokon,' régi utakon és pedig vagy az illető 
erdei ültetmónyekben vagy azok mellett elvetui, mi 
nehézséget és sok költségeket nem okoz; annál kevésbbé, 
mert az említett növények a talaj iránt sem lépnek 
fel igényekkel, gondos megmunkálásra vagy talajelő- 
készitésre nincsen szükségük és az árnyékot is (oldalról) 
jól tűrik, sőt tekintettel arra, hogy legnagyobb része 
nem kaszáltatik le és a télen keresztül is a földön 
marad, a talajt védik, azt a további művelésre még 
alkalmasabbá teszik és javítják, emellett még az utak 
s nyiladékok kiegyengetése és zöld takarmány növények
kel való bevetése folytán a tűzveszélyt is jelenté
kenyen csökkentik.

A csillagfürtöt (Lupinus) a vad, különösen az őz 
— tán a benne foglalt kesernyés anyagok következ
tében — igen kedveli; hogy túlságos élvezetetétől ne 
betegedjék meg, célszerű erre a célra a kék szinü

Lupinust alkalmazni és mindig más takarmányfélékkel 
mint pl. pohánkával és Serradellával is keverni, mi a 
Lupinusok előbb jelzett okból néha fellépő rossz hatását 
paralizálja. Különben a fenyőfélék (fenyőtűk) meg- 
rágása — különösen hóban dús telek alkalmával — 
éppen úgy megárthat az őznek.

Igen jó óvószernek bizonyult még a vadkáro- 
sitások ellen a lágy fanemek, különösen a nyárfélék 
döntése és pedig már őszszel és a tél elején, hogy az 
őzeknek még kellő időben adjunk alkalmat ebbeli szük
ségleteiknek kielégítésére. Ott, hol fenyőültetvények 
közelében nyárfákat kellő mennyiségben az őzeknek 
rendelkezésére bocsátottak, ott károsítások is alig 
fordultak elő. k

A gyérítéseknél erre a körülményre tehát figye
lemmel kell lenni.

Igen érdekes s érdemes volna tehát a védekezés
nek ezzel a módjával behatóbban is foglalkozni, azt 
még inkább kipróbálni, mert akkor az eddig alkal
mazott mesterséges s költséges óvószerek alkalma
zásától el lehetne tekinteni. Cserny Gy.

A haris (Wachtelkönig).
R a l l u s  C r e x .

I r t a :  Szó'cs K ároly.

Gondolom, az 1904-ik évben leírtam e lapokban 
a tyúkféle madarak egy egész sorozatát, az úgynevezett 
törpetyuk fajból lemenő fogoly- és fürjféléknek, azzal 
a feltett szándékkal, hátha honi vadászaink valamelyike 
kedvet kapna ezek közül a sok hasznos és már rész
ben Európában aklimatizált madárfajból vadászterü-

megkötözték az apa és fia kezeit, letérdeltették őket 
egymás mellé, elmondatták velük az utolsó imádságot 
s midőn ez megtörtént, hurkot vetettek nyakukra. Ez
után a két áldozatot egy homokbucka alá egymás 
mellé termették, fejjel és lábbal ellenkező irányban.

Mikor a jegyzőkönyv elkészült, Laucsik levette a 
máslit Bajdor nyakáról. De ezzel nem érte be. Néhány 
nap múlva már a bugaci pusztán voltak, hogy Bodri 
Péter és fia jeltelen sírját föltalálják.

Csak olyan ember találhatta ezt meg, a ki azon 
a sivatagon nőtt fel s minden kis hajlásút ismerte.

Bajdor Jánossal tehát ki kellett szállni a bugaci 
pusztára,

A puszták fia nagyot sóhajtott, mikor az ismert 
helyekre ért. Megint otthon volt s megfeledkezve 
arról, hogy cserepárok kisérik s hogy kezén és lábán 
vas van, pillanatig megint a puszták királyának érezte 
magát. Emelt fővel és oly biztos léptekkel haladt, 
hogy kísérői alig tudták követni. Egyszerre azonban 
nyugtalanság fogta el. A homokbucka alakulata itt-ott i

megváltozott és ez még őt is zavarba hozta. Nyug
talanság fogta el a miatt, hogy nem marad-e hazug
ságban. Már-már azt hitte, hogy eltévedt, midőn sas
tekintetével megpillantott egy kis cserjét.

— Ott van! — kiáltott elégedetten. — Mindjárt 
ott leszünk.

Néhány pillanat múlva Bodri Péter és fia sírjá
nál állottak. Az apa és fiú éppen úgy feküdtek a 
sírban, a mint Bajdor elbeszélte. Tehát igazat mondott. 
Újra magasra emelte fürtös fejét és nyugodtan tért 
vissza a szegedi várba.

Most már szálán ersztette a dolgot, kitárta egész 
lelkét, fölfedezte minden bűntettét, melyet valaha el
követett. Mikor azután ekként meggyónt, olyan meg- 
javultnak és megtisztultnak látszott, hogy akárki bátran 
rábizhatta volna vagyonát vagy életét.

Laucsik arra a bizalomra érdemesité, hogy meg
tette konyhamesternek a Zwingerben. Ott forgolódott 

í a szálas és erőtől duzzadó fiatal juhász élesre köszörült
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létén telepítést kísérelni. De mostanig nem jött erről 
semmi tudomásomra; pedig kár, hogy buzgó vadász
társaim közül legalább az állathonositó társaságbeliek 
az iránt nem érdeklődtek és a telepítést vagy hono
sítást az állatkertben viselt állásuknál fogva, az állat
kertben nem kísérelték meg.

Ezen kitérés után áttérek a cikkem címében jel
zett madaramhoz, egy igen érdekes, hazank több 
vidékén ismert és előforduló szárnyas leírásához, mely 
madár nemcsak vadászati szem szempontból, de ter
mészetisme szempontból is, mint átmenet, a tyukfaju 
madarak és vizimadárfajok között áll.

A haris igen eleven, érdekes madár, melynek 
rövid rácsoló hangját reggel de kivált estefelé, midőn 
tó- és vízpartok mellett elterülő, sáros, süni füzes és 
rekettyés helyek mellett réteken haladunk, hangját 
messze elhallani. Színben hasonló a íürjhöz, de teste 
nyúlánkabb,papos, nagyobb, tollazata, különösen hátán, 
sötétebben olajbarna foltozott, nyaka hosszabb, csőre 
egyenes, liusszinü, lábai sárgásszürkék és hosszuk, 
repülése nesztelen, bagolyszerü, nem magas, egyenes 
rövid vonalban, jobbra vagy balra szálló; ha leszállóit, 
ellábal, mig sűrűségre akadt, honnan, vizsla közeledtére 
ide s tova siklik, gyorsan bujkálva. Ember nem igen 
képes felverni, csak ha tisztásra kényszerült, akkor is 
lopódzva, íortélylyal száll tovább a veszély elől. Néha 
annyira ide-oda lábal a vizsla előtt, hogy ennek nagy 
munkájába kerül, mig felhajhászsza, azért vadászatára 
türelmes, idősebb, tanult vizsla kell, mert a fiatalt 
annyira elbolonditja, hogy nyugtalan hevességre ingerli, 
még ugatásra is kifárasztja, tehát a kezdő vizsla meg
állását elrontja. Körülbelül májusban tér vissza a fürjjel 
együtt, de ennél valamivel később, párzás után fészkét 
a legsűrűbb, bozzáférhetlen helyen, a földre rakja, hol, 
mint mondják, a fürjtojásnál valamivel nagyobb, néhány 
kékesfehér, sötétbarnán pettyezett tojásait tizennégy 
nap alatt kelti ki és a fészkéből azonnal kifutó csibéit

konyhakéssel, a nélkül, hogy legkisebb veszedelemtől 
lehetett volna tartani.

De ennél még nagyobb jelét is adta megbízható
ságának. A Zwinger már tele volt a legsúlyosabban 
terhelt és legelszántabb rablókkal. Köztük volt Rózsa 
Sándor is, ki még mindig nem vallott. Szökésre vala
mennyi készen állott, ha erre alkalom kínálkozik. 
S ennek a veszedelmes társaságnak s velük önmagá
nak megszabadítását egy véletlen Bajdor kezébe ját
szotta.

A börtönőr, kinek a csöbrözést végeznie kellett 
volna, egy délután teljesen lerészegedvén, az összes 
kulcsokat Bajornak adta, hogy helyette intézkedjék. 
Néhány száz cimbora sorsának vált most egyszerre 
urává s ő ezt a hatalmat úgy használta föl, hogy 
börtönről-börtönre elvégezte a kulcsos teendőjét s 
mikor a legutolsóval is készen volt, magánál tartotta 
a kulcsokat mindaddig, mig Laucsiknak át nem adhatta,

Ez a keménylelkü gonosztevő még a bünhődés- 
ben is bűneinek teljes vezeklését kereste. A halál-

oly gonddal neveli és szereti, hogy nagyon ritkán 
sikerül embernek sötétbarna pelyhes csibéit meglátni, 
még kevésbbé elfogni. Testszinük és sebesen járó és 
elbuvó képességüknél fogva ez nékik könnyen sikerül. 
Fészkét sohasem bírtam megtalálni, csibét pedig egy 
Ízben sebes fiatal vizslám szájából kaptam el.

Eledele a földi giliszta, esetleg lehulló mag, bár 
utóbbit több lőttnek begyében nem találtam. Öszszel, 
midőn a rétek lekaszálás után szárazabb, sűrűbb tengeri- 
és puszta szőlőhelyeken, vizenyős bokrosok körül sok
szor lehet felverni, hová valószínűen azért húzódik, 
mert védelmen kivül a hely kóborlásainak alkalmas és 
a mi fő, a beárnyékolt, rendesen nedves földön könnyeb
ben szerzi táplálékát. Október vége felé, midőn még 
íürjekre akadunk, ő egyszerre eltűnik vidékünkről, 
mert ő is elvándorol a tél előtt a szalonkák és fürjekkel. 
Ily elvándorlást sohasem vettem észre, valószínűen 
többen verődnek össze és éjjel történik, hasonló a 
megérkezése is ; honnét, honnét nem, de egyszer csak 
itt vannak.

Érdekes volna ezen elvonulás menetét tapasztalni 
és azt is, ha több harist bírnánk hálóval elfogni és 
jelzőkarikával lábán ellátni, hogy a következő évben 
belőlük egyik-másikat lelővén, konstatálhassuk, vájjon 
előbbi vidékükre vagy keltéshelyükre visszatérnek-e.

Hasa hasonló a fürjéhez, de ritkán kövér, mert 
nem hízik el annyira, mint a fürj, Vadászatára nem 
annyira tanult vizsla, mint kitartó, sebes, kajtár kutya 
szükséges és mivel nem száll messzire, a beesés helyén 
több-kevesebb kotorázás után ismét felverhető, de meg
történik az is, hogy a kereső kutya elől, azt keresztül- 
kasul futásaival félrevezetvén, úgy eltűnik, mintha föld 
alá bujt volna. Ilyenkor nagyobb körben kell kerestetni, 
mert a föld felett ugró repülésben pár ölnyire tovább 
szökik, lapozva és jó orrú kutya legyen, a melyik 
megtalálja. Egyébiránt lelövése könnyű és egy pár

büntetéstől félt, de Laucsik megnyugtatta, hogy ilyen 
megjavult embert nem akasztanak föl. Most mi volna 
bűneinek megfelelő büntetése. Húsz évi vagy élet
fogy tik tartó börtön ? Még fiatal lévén, inkább az 
előbbit óhajtotta; Laucsik azonban az utóbbi felé 
hajlította, igy okoskodván:

— Ha busz esztendőre Ítélnek el és hamarabb 
meghalsz: büntetésedet nem töltötted ki — tehát nem 
mehetsz megtisztult lélekkel a másvilágra; de ha élet
fogytig tartó börtönt kapsz: akkor halálod napján 
kitöltötted a büntetést, bármikor történjék is meg.

Ez az okoskodás hatott. Bajdor az örökös rab
ságot kívánta, mert ebben látta lelkeüdvének biztosí
tását. E vágya később teljesült is.

Kissé hosszasan időztem ennél az egyénnél, mert 
legszembetűnőbb példánya volt ajszegedi várban meg
tért raboknak. Hozzáfogható a maga nemében még 
Renkó Kálmán volt, a bácskai rablóbanda vezére.

Szép, előkelő külsejű, magas, barna férfi. Bácskai 
típus. Beillett volna bármely úri társaságba. A csend-
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serét testében reánézve halálos, de minthogy elő
fordulása nem sürü és egy területen kevés van belőle, 
aggatékra is kevés kerül, de azért vadászata érdekes 
feszültségénél fogva megérdemli a fáradságot.

(V. és A.)

Hasznos tudnivalók

Viasz és lép beszerzése.
Mutatvány a »Sok lép olcsó áron« cimü műből.

Minden méhésznek, kinek méhei elegendő viaszt 
nem termeltek, törekednie kell, hogy viasz és lép- 
szükségletét biztos helyről, lehetőleg első kezekből 
szerezze be.

Leghelyesebb a kasos méhészektől a kasokból 
kikerült üres lépeket tavasszal, vagy az országszerte 
divó kónezés idején őszszel összevásárolni.

Egy kiló üres, száraz lépért 80—100 fillért szívesen 
megadhatunk, mert két kiló száraz lépből, ha azok 
nem tulbarnák vagy feketék, kifőzés, olvasztás utján 
jó viaszprés mellett egy kiló tiszta sárga viaszt kön
nyen nyerhetünk.

A sárga viasz ára 3—4 korona között váltakozván, 
az olvasztással járó kevés munka és fáradság dija nem
csak megtérül, hanem nagyobb mennyiségnél tetemes 
haszonnal is jár.

Vásárlás utján olcsón csakis ily módon juthatunk 
viaszhoz.

Ne mulassza el tehát egy méhész sem a lak
helye közelébe eső parasztkasokból kikerülő száraz 
lépeket és léptörmeléket idejekorán lefoglalni, mert 
különben azok kóbor sonkolyosok tarisznyájába vándo
rolnak, s azok jutnak könnyű módon a haszonhoz, 
holott igazság szerint ennek a haszonnak is a méhész
nek kellene jutnia, ki a méhekkel bánik, ki azokat

biztosokkal épp oly jó barátságban élt, mint rabló 
cimboráival.

Ő is lehetőleg mindent bevallott, a mi lelkét 
terhelte. Mikor beismert rablásai és lopásai már meg
haladták a százat, igy szólt hozzá a vizsgálóbíró:

—• No Kálmán, ha még nyomja valami a lelkedet, 
most még könnyithetsz magadon. Egyel több, vagy 
kevesebb rablás, nálad már nem határoz.

Renkó megsimitota magas homlokát, fölvetette 
villogó fekete szemét — egyet gondolt és igy válaszolt.

— Több már nem jut eszembe —• hanem tessék 
fölirni még vagy két ménest meg két gulyát a javá
ból : akkor talán együtt lesz, a mit még loptam vagy 
raboltam.

Ilyenné vált a szegedi várban, a kiről Lauesik 
azt mondt, hogy megtért ember. Vallomásukra-biztosan 
lehetett Ítéletet alapítani. Erre azonban most még 
nem került a sor.

(Folytatása következik).

gondozza, s a szúrásokat kénytelenkelletlen elszenvedi, 
egy kis haszonra tehát bőven reászolgál.

A legnagyobb hasznot azonban az a biztos és 
megnyugtató tudat fogja képezni, hogy viaszunk tiszta 
és valódi, nem drága pénzen vásárolt hamisítvány.

Igen helyes a dolgozó sejtü, nagyobb és szebb 
lépeket mindjárt keretekbe bevagdosni, miáltal lép- 
készletünket a legegyszerűbb, leggyorsabb és leg
olcsóbb módon gyarapithatjuk.

Különösen szól ez a nagy keretekkel méhész
kedőknek.

Nagy kereteket kifogástalan, dolgozó sejtü lépek- 
kel ellátni ugyanis nem kis feladat.

Oly annyira vékony műlépeket, mint az egye
sületi félkereteknél, itt a kiépítésre nem használhatunk, 
mert előállítani ugyan elő lehet, de a méhek és a méz 
súlya alatt könnyebben megnyúlnak, sőt lé is szakadoz
hatnak.

A Rietsche-féle mülépprésen szokásos öntés által 
nyert mülépek vastagságát legfeljebb felényire szállít
hatjuk le.

Ez is nagy nyereség, mert felényi viaszra van 
szükségünk.

Az egészen vastag mülépek használata nagy 
kereteknél kissé drága mulatság; ezeknél tűnik ki 
igazán mi is az a viaszpazarlás.

Maradjunk tehát lehetőleg a kész lépeknek a 
bevagdosása mellett, mely a célnak legjobban megfelelő, 
olcsó s a velejáró munka gyerekjáték.

Az egy keretbe valót több darabból is össze
illeszthetjük ; ha ezt pontosan csináljuk, úgy hogy a 
lépdarabok egymáshoz és a kerethez is szoruljanak, 
akkor a lép minden kötözgetés nélkül is erősen fog 
állani.

Ha a beszabdaláshoz szükséges kész lépek felett 
nem rendelkezünk, akkor forduljunk a mülépekhez, 
szem előtt tartva itt is a célszerűséget és olcsóságot.

A mükaptárakból kikerült üres lépek megvásár
lása már kevésbbé ajánlatos, mert sohasem lehetünk 
biztosak afelől, hogy az az idegen méhész, ki üres lépeit 
megvételre kínálja, a mülépgyárosok által becsapva, 
mondjuk teljesen jóhiszemüleg és tudtán kívül, mennyi 
hamisított mülépet használt fel méhészetében.

Hamisított viaszból készült lépeket pedig meg
vásárolni még olcsó áron sem nyereség.

• Ezenkívül kutatni kell az eladás okát is, meg
győződést kell szereznünk, vájjon az illetőnek méhei 
nem valami gyanús bajban hullottak-e el, s nem azért 
váltak lépei eladókká?

Ezt az óvatosságot elmulasztva, idegen lépekkel 
a külföldi méhészet, a ragadós költéssenyvet, mely 
szórványosan már hazánkban is előfordul, kaptárainkba 
behurcolhatjuk s virágzó méhészetünket rövid idő alatt 
tönkre tehetjük.

A ragadós költéssenyv csirái annyira szívósak, 
ugyszólvon elpusztithatatlanok, hogy az ezekkel fertőzött 
lépekből kiolvasztott viaszanyag mülépnek feldolgozva 
is megtartja fertőző tulajdonságát.
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Idegen kaptárakból kikerült lépeket tehát viasz
olvasztás, illetőleg tnülép készítés céljából a legnagyobb 
óvatosság mellett vásároljunk.

A kupkasok méhei is megkaphatják ugyan a 
ragadós költéssenyvet, de sokkal nehezebben és ritkáb
ban, mert ezek beléletét nem háborgatjuk minduntalan 
s megfertőzésükre kevesebb alkalom nyílik.

A ragadós költéssenyv inkább a kaptárak szomorú 
specialitását képezi, amelyeket tudvalevőleg agyon 
okszerüsködünk.

Minthogy sem kaptárokból, sem kasokból készlépe- 
ket tetszés szerint bármely percben nem vásárolhatunk s 
tiszta, megbízható viaszanyagot sem szerezhetünk be 
mindenkor, minthogy a méhészetnek jövedelmező ala
pokra fektetése sokoldalú kiadásokat igényel és a viasz, 
valamint a lép beszerzésére sem áldozhatunk sok 
pénzt, s viszont ezt csak világos kárunkra nélkülöz
hetjük, kiáltó szükséget képez egy oly eljárásnak isme
rete és alkalmazásba vétele, amelynek segélyével a 
rendelkezésünkre álló valódi és tiszta viaszból mi ma
gunk a legtöbb mülépet vagyunk képesek gyártani s 
lépkészletünk hiányait ekként a legmegbizhatóbban 
pótolni.

Tigris-becsület. Balduin kapitány, a híres angol 
kutató, aki fó'leg vakmerő' vadászatai révén vált hiresséi 
India belsejében tett tapasztalatairól ad számot. Ebben 
az ismertetésében határozottan azt állítja, hogy nagyon 
téves a föltevés, hogy a himtigris az embert meg
rohanja és emberhússal táplálkozik. Amikor a himtigris 
az embert meglátja, mintha érezné, hogy a teremtés 
koronájával áll szemben, farkát behúzza és meghunyász
kodik. Máskép van a dolog, ha az ember izgatja és 
bosszantja; akkor neki kap ugyan, deákkor sem eszi 
meg, mert emberhússal nem él a himtigris. A nőstény
tigris azonban nem irtózik az emberhústól, sőt éjjel? 
ha embert érez, meg meri támadni és messze elmegy 
az ember után. Egyetlen egy nősténytigris negyven 
embert megevett és vígan szaladt néhány kilométert, 
ha tudta vagy érezte, hogy emberi zsákmányra akad. 
De mindig fiatal az ilyen emberevő tigris. Miért van 
ilyen eltérés ugyanazon állat két neme között, azt csak 
a természettudós megfigyelése alapján lehetne meg
állapítani.

Megkővesült erdő. Évmilliók patinája változ
tatta kővé azt az arizonai erdőt, a melyet az Egyesült 
Államok kormánya most nemzeti parkká akkor ki
jelenteni. Oly érdekessége ez a természetnek, hogy 
csakugyan megérdemli, hogy törvény védje az emberek 
haszonlesése ellen. Mert a megkővesült fákat már-már 
kezdik széjjelhordani, hogy iparcikkeket készítsenek 
belőlük. A turisták egész törzseket visznek magukkal.

i

A megkővesült csodaerdő, ha az »erdő« nevet csak
ugyan megérdemli, Holbrook városától keletre fekszik 
és körülbelől nyolc négyszögmértföldnyi területet foglal 
el. Egyes helyeken a megkővesült fatörzsek sokkal 
sűrűbben fekszenek egymás mellett, mint egy erdő
ben lehetséges volna s igy azt kell föltennünk, hogy 
nem azon a helyen feküsznek, a hol felnőttek. Réges- 
régen, a mikor még a mienktől teljesen elütő állat
világ élt a földön és jég meg fagy ismeretlen volt. 
hatalmas folyamok árja ragadta magával az őserdők 
fatörzseit és sülyesztette el a homokos iszapba. Itt 
megkövesültek. A mikroszkóppal még a rostokat és 
sejteket is meg lehet különböztetni rajtok, oly jó álla
potban maradtak meg. A megkővesült erdő fái a 
Dél-Amerikában még most is tenyésző Arancaria faj
hoz tartoznak s oly nagy számmal találhatók, hogy a 
párisi világkiállításra is küldtek egy egész csoportot 
mutatványul. A keménységük fölér a kavics kemény
ségével. Valóban kívánatos dolog, hogy a természet 
e csodás képződményeit megóvják a további pusz
tulástól.

Divatos szertelenségek. Már gyakrabban 
megemlékeztünk srról az őrült pazar pompáról, a 
melyet a hölgyek újabban kifejtenek, a mikor kedvelt 
kis állataikról van szó. De a mit ma ezen a  téren 
Londonban és Newyorkban alkotnak, az már minden 
józanságnak hijjával van. Egy állat-kiállításon London
ban egy hölgy kis kutyáját állította ki. Ezüst kis ketrec
ben, világoskék selyem párnán pihen a kis dög és a 
neve a legértékesebb drágakövekkel van a ketrec 
fölött kiírva. Az úrnője ügyel arra, hogy ezüst tálkája 
kifogástalan legyen és boldog, ha a kis kutyát minden
féle módon megörökítik. Este igazi kis hermelin takaró
val borítják. Newyorkban a minap egy ismert színésznő 
bevásárlást végzett és kis fekete malacka kisérte. A 
kis malac lábán arany papucs csillogott és büszkén 
lépegeit úrnője oldalán. De ezen a napon a hölgy 
nagyon keveset vásárolhatott. Annyira föltűnt minden
ütt és annyira üldözték, hogy kénytelen volt szokatlan 
gavallérjával együtt egy kocsiba menekülni, hogy az 
emberek gúnyos megjegyzései elől biztosságban legyen.

Szerencsétlenség a vízpartján. Párisból jelen
tik f A bresti leányinternátus négy növendékét, kik a 
parton játszadoztak, egy hullám elsodorta. Mind a négy 
leány életet vesztette.

Szerelmi dráma Szegeden. A Szeged-állomás 
közvetetlen közelében levő Molitorisz-féle pálinka
mérés rémes szerelmi drámának volt a helye. Egy 
utászkatona. Udiczky György már régebben szerelmes 
volt Molitorisz fiatal, szép feleségébe. Minap egy köz
katona kíséretében beállított a pálinkamérésbe. A mikor
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már sok pálinkát ittak, Udiczky meg akarta csókolni 
az asszonyt. Moiitoriszné ellenkezett, mire a föl- 
dühödött Udiczky négyszer beléjedöfte szuronyát. Az 
asszony menten összeroskadt s az éjjel belehalt sebeibe. 
Udiczky a kaszárnyába menekült, szolgálati fegyveré
vel fó'beló'tte magát és meghalt.

Kegyetlen bosszú. Dunaföldvárról jelentik: 
Kegyetlen módon állott bosszút Oláh József dunaföld- 
vári lakos fiatal beteg feleségén. A szegény asszony 
régóta betegeskedett s vagyonáról úgy redelkezett, 
hogy azt halála után gyermekei örököljék. Mikor férje 
ezt megtudta, rátámadt, torkon ragadta és addig fojto
gatta, mig meghalt. A gyilkos férjet a csendőrség 
letartóztatta és átadta a szekszárdi ügyészségnek.

A katona szerelme. Kézdivásárhelyről jelentik : 
Háromszékmegye Sepsibükszád községben Szabó István 
ménes-katona szerelmi bosszúból Kádár Virán csinos 
székely leányt szolgálati kardjával leszúrta, majd 
összevagdalta. A hivatalos vizsgálat megindult s a 
további eljárásra nézve a kézdivásárhelyi kir. törvény
szék megkereste a brassói cs. és kir. hadbiróságot.

Halálos ugrás. Szombathelyről jelenik, hogy 
Deiszl Ödön 83. gyalogezredbeli hadnagyot szeren
csétlenség érte. A hadnagy az uszodában a másfél 
méter magasságban a viz fölött elhelyezett ugró- 
deszakáról úgynevezett halálugrással fejjel ugrott a vizbe, 
a mely alig volt fél méter mély és igy a hatalmas 
termetű fiatal hadnagy agyonzuzta magát az uszoda 
fenék-deszkázatán. A hadnagy oly súlyos agyráz
kódást szenvedett, hogy még az este belehalt sérü
léseibe. Deiszlt másnap temeték el nagy katonai pompával.

Véres sorozás. Pécsről Írják: Pécsett csütör
tökön kezdődött a katonai ujoncozás. A déli órák
ban egyszerre két helyen is összetűztek a részeg 
újoncok a rendőrökkel. Mindkét helyen egész csapat 
legény támadt késekkel és botokkal a rendőrségre, 
egy rendőrnek a kardját is eltörték és fojtogatni kezdték. 
Erre lorasrendőrök vonultak ki és szétverték a garázda 
legényeket; közülök ötöt letartóztattak s hármat súlyos 
sebekkel kórházba vittek. Egy rendőr szintén súlyosan, 
másik kettő könnyebben megsebesült.

Halálos fürdés. Szatmárról jelentik, hogy Szat
mári György vendéglős 19 éves Erzsébet nevű leánya, 
tanítónő, az uszodában fürdés közben a Szamosba 
fulladt. Egy hét óta ez már a második eset itten.

Szomorú sorozás. Zsolnáról jelentik, hogy 
ott az utolsó sorozás szomorú eredménynyel járt, mert 
a hadkötelesek nágy része Amerikába vándorolt ki, 
másik része pedig nagyon csenevész. Az előállottak 
közül sokan 115— 120 cm. magasak.

Orvosné és háziszolga. Vasvári-Kovács Imre, 
Gyöngyös vásos köztiszteletben álló orvosa, voltjnegy- 
vennyolcas honvéd törzsorvos, nemrégiben feleségül 
vette szép, fiatal cselédjét, Neuger Máriát. Néhány 
hónappal a házassága után pedig felfogadta szolgá

nak Kenyeres Lajos cipészlegényt. Azóta folyton szállt 
a pletyka, hogy Kenyeres és az orvosné szerelmi 
viszonyt folytatnak. Az orvos a pletyka hatása alatt 
fel is mondott a szolgának. Kenyeres szombaton este 
össze is pakolt, és mikor felkereste gazdáit, hogy tőlük 
elbúcsúzzék, az ajtóból hirtelen visszafordult és két
szer Vasvári-Kovácsnéra, majd pedig a saját halán
tékába lőtt. A két sebesültet súlyos sérüléseikkel a 
korházba szállították. A merénylő ott egy percre 
magához tért és azt mondta, hogy közös elhatározással 
követték el az öngyilkosságot. Az asszony azonban 
úgy ezt, mint azt, hogy viszonya lett volna Kenyeressel, 
erősen tagadja. Kenyeres az agyában levő golyótól 
megőrült és dühöngeni kezdett, annyira, hogy kéuy- 
szerzubbonyt kellett ráadni. Vasvári-Kovácsné áliapotb 
szintén súlyos.

A gondatlan őr. Trencsénből Írják, hogy Havjer 
Pál kosztolnai vasúti munkás éjjeli őrségen lévén, 
elaludt és elfelejtette lebocsátani a korlátot, minek 
következtében a zsolnai vonat nekiment Ország János 
felsőszucsi földmives kocsijának. Ország súlyos sebe
sülést szenvedett. A trencséni királyi törvényszék a 
gondatlan őrt két heti fogságra Ítélte.

Szerkesztői üzenetek.
Schneller Lipót urnák, Pincehely. A »Vadász-Lap« 

szerkesztősége és kiadóhivatala Budapest, Vili. Gyöngytyuk 
utca 13 szám alatt van. O csenás Vilmos urnák, Resicabánya. 
A szakiskola elvégzése és egv évi gyakorlat után úgy az erdő
őri, mint a vadőri vizsga letehető, még pedig egyszerre is, de 
miután vadőri vizsga csak négy helyen tehető le. mely helyek 
a hirdetményben mindig közölve vannak, ilyen helyre kell ezérf 
folyamodni. Naszlady Lajos urnák, Nagy-Atád. Mint már 
lapunk múlt számában is O. J. kartársnak megüzentük, nem 
tulajdonképeni. emlékiratról van szó, mint inkább a járási kar- 
társak viszonyait kimerítően ismertető nagyobb műről, mely 
inkább hivatva lenne a figyelmet az emlékiratra irányítani. 
Válasza lényegében a Lengyel Mihály katrárs előzőleg közölt 
levelével azonos lévén, a hosszas vitatkozás elkerülése végett 
mellőztük annak közlését.

A kiadóhivatal postája.
M elczer Róbert urnák, S. Várkony. Előfizetése augusztus 

hó végéig van rendezve. Riskovits Imre urnák, Felsővissó. Az 
Évkönyv 1. évfolyamát a beküldött 1 koronáért postára tettük. 
Mázsa Jm re urnák, Zala-Egerszeg. A beküldött 4 koronával 
szeptember végéig van előfizetve.

2 esetleg 3 darab eladó. Érdeklődők fordul
janak alulírotthoz. Lengyel Albert, erdőőr

A.lsó-Rákos.
(Nagy-Küküllő megye).

3 darab fiafal, de már teljesen felnőtt, darabonkint 
40 koronáért eladó. Csomagolás és szállítás vevőt 
terheli. ifjú P o d h radszky  Emil

Szászsebes.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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} szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

£Jjgs

Előfizetési árak:
Egész é v r e ........................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet- 

kezet« címére Szászsebesen küldendők.

le g je le n if e  m inden csütörtökön,
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Július 12. 28. szám.

hitte volna, hogy a hajdanában olyan 
dicső és harcias zsidó nemzetiség hadi 
erényei még máig sem vesztek ki, ha

nem időközönkint felpezsdül az epigon utódok 
között is egyikben-másikban a hadverő Macha- 
beusok vére? Bizon ismervén zsidó polgár
társaink mai nemzedékét, ilyet nem igen lennénk 
hajlandók elhinni, annyival kevésbé, mert bár 
rendkívüli élelmességükkel egyik életpályát a 
másik után foglalják le a maguk részére, az 
olyan pályákon, melyek némi veszedelemmel 
vannak összekötve, melyeken testi épségüket 
vagy éppen életüket kellene kockáztatniok, csak 
fehér holló képen lehet egyet-egyet felfedezni s 
ez is talán maga sem tudja hogy mikép került 
oda. Ok a csendes, de biztos foglalkozás emberei 
s nem barátai a zajos sikereknek.

Annál csodálatosabb, hogy most egyszerre, 
egy és ugyanazon a helyen több olyan harcias 
zsidó polgártárs is akadt, kik készek voltak még 
a fegyveres erővel is szembeszállani, csak hogy 
egy kis erdei lopás következményei elől mene
küljenek.

Így értesít legalább erről Mészáros Tamás 
tisztelt kartársunk, báró Perényi Zsigmond erdésze.

De engedjük át a szót magának a hír
adónak, ki az esetet a következőkép irja le:

»Folyó hó 3 án, hajnali 3 órakor a méltó- 
ságos báró Perényi Zsigmond ur tulajdonát 
képező s a nagyszőllősi (Ugocsa megyei) határ
ban fekvő Sötárka nevű erdőrész mellett Husztra 
vezető országúton történt az alábbi eset:

A fentirt területen és időben Kraly Péter 
uradalmi felesketett erdőőr tetten érte Hansli 
Móric zsidó fuvarost, midőn az a ligetben levő 
főrendeket az utón álló szekerére hordta ki, mire 
őt a lopás abbahagyására és zálogadásra szólí
totta fel. A felszólításnak nem volt eredménye, 
mert úgy a fuvaros, valamint Róth Menyhért 
és még egy másik zsidó cipész, kiket a viski 
országos vásárról hozott, felkaptak a szekérre 
és menekülni igyekeztek. Miután az erdőőr az 
illetőket nem ismerte, feltartóztatásuk végett 
utánuk iramodott s mintegy 400—500 lépésre 
versenyt futott velük, miközben úgy a fuvaros, 
mint Róth Menyhért az alig 5 meter széles 
utón sátorrudakkal folyton feléje csapkodtak, ez 
azonban abban a reményben, hogy az erdész- 
laknál az erdész segítségével mégis csak föl
tartóztathatja őket, bár alig lehetett kilátása arra, 
hogy odáig a versenyfutást kibírja. Ereje való
ban csakhamar lankadni kezdett s ezért a leg
nagyobb erőfeszítéssel előrerohanva, a lovak 
elé ugrott s mig fegyverét bal hóna alá szorí
totta, jobb kezével megragadta az egyik ló 
zabláját s vasmarkával a jármüvet — dacára az 
erős lejtnek — megállította.

Ezt látva, a fuvaros és Róth cipész újból 
neki estek a sátorfákkal s utóbbi hatalmas csapást
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mért az erdőőr arcára, mellyel neki erős zuzó- 
dást okozott, de vesztére, mert ütlege az erdőőr 
arcáról lecsúszván, a fegyver egyik ravaszára 
esett s a megfelelő cső elsülvén, a töltés 4 
lépésnyi távolságról jobb felső karjába fúró
dott, mire a sátorfa rögtön kiesett kezéből s a 
kocsin ülők jajgatás közt menekültek haza Nagy- 
Szőllősre.

Az erdőőr az elejtett sátorfát magához 
véve, nyomban az erdészlakba ment s ott el
beszélve főnökének az esetet, ezzel együtt a 
másfélóra járásnyira fekvő Nagy-Szőllősre haj
tatott, hogy ott az esetet az illetékes hatóság
nál bejelentsék s miután útközben az esetből 
kifolyólag kiküldött csendőrségi járőrrel talál
koztak, melynek az esetet elmondva, a további 
utat ezzel együtt tették meg, miután előbb a 
helyszíni szemlét megejtették. A városba érve, 
a csendőrség kiegészítvén a vizsgálatot, az erdő
őrt átadta a kir. járásbíróságnak, mely őt a kir. 
törvényszék intézkedéséig előleges vizsgálati fog
ságba helyezte.

Róth Menyhértet súlyos sebével a nagyszőlősi 
közkórházba szállították, hol azután — félve a 
a vérmérgezés bekövetkeztétől — karját levágták 
s most ott a nagy vérvesztés következtében 
nehéz betegen fekszik.

Tudósítónk még megjegyzi, hogy azon a 
vidéken a zsidó fuvarosok (mert másféle nincs 
is) annyira rákaptak az utmentén való lopásokra, 
hogy a felügyelő személyzet csak a legnagyobb

erőfeszítéssel képes velük szemben a jogos 
tulajdont megóvni, annyival inkább, mert kint 
a szabadban semmiféle törvényt sem akarnak 
ismerni s igy időszerű lenne nagy elszaporodott- 
ságuk mellett ellenük kivételes rendszabályokat 
alkalmazni.

Eddig terjed az érdekes tudósítás, melyet 
köszönettel vettünk, valamint azt az Ígéretet is, 
hogy az ügy fejleményeit tudósitó ur szives 
lesz lapunkkal közölni.

Maga a fülopás ténye annyira mindennapi, 
hogy annak már alig szokás bármely jelentő
séget tulajdonítani s lehet, hogy eltekintve az 
abból kifolyólag megesett fegyverhasználattól, 
magunk sem tulajdonítottunk volna annak na
gyobb jelentőséget, de ennél az esetnél olyan 
rendkívüli dologgal találkozunk, mely valóban 
figyelmet érdemel.

A rendkivüliséget abban találjuk, hogy a 
tolvajok és a közbiztonsági közegnek ellen
szegülők zsidók voltak.

Eddig ugyanis csak ahhoz voltunk szokva, 
hogy az erdei károkat, nevezetesen a falopást, 
tilos legeltetést s más hasonló üzelmeket a leg
alsóbb s a műveltség legalacsonyabb fokán álló 
népréteghez tartozók követték el, talán inkább 
tudatlanságból, mintsem gonosz hajlamaiknak 
engedve, a mostani esetnél pedig azt látjuk, 
hogy már a műveltség magasabb fokán állók is 
ráadják fejüket az erdei kihágásokra, sőt nem 
elégedvén meg még a kisebb bűn elkövetésével 
sem, felébred harcias kedvük s ellene szegülnek

Emlékeim a szegedi várból.
Irta: E d v i  I l l é s  Kár ol y dr.

A »Budapesti Hirlap« jubiláns számából.
(Folytatás és vége.)

pestmegyei törvényszék mind sűrűbben lejárt 
Szegedre, de egyelőre csak a vallomások 
hitelesítése vegeit. Érdemleges tárgyalásait 

csak az 1871. évben kezdhette meg. Ekkor került 
sorra, Déhány önálló bűnügy letárgyalása után, a kecske
méti nagy büntető pör. írásbeli pör volt ez is, mint 
abban az időben minden büntető pör. De ebben az 
egy monstre-pörben száznál több rablás, gyilkosság 
és lopás volt egyesítve s néhány száz vádlott szere
pelt. Ezek közt Bajdor János mellett a macskaszivós-

ságu Muzslai Garmati János s az oroszlán sörényéhez 
hasonló bozontos hajú Tükör Gubica József voltak a 
legfeltűnőbbek.

Ebben a pörben azonban már nem mondhatott 
ítéletet a pestmegyei törvényszék, mert a pörbeszédek 
leírása még nem volt befejezve akkor, mikor az 1872, 
év elején a megyei biróságokat a királyi bíróságok, a 
szegedi várban működött pestmegyi törvényszéket és 
tiszti ügyészséget az ugyanoda kiküldött aradi királyi 
törvényszék váltották föl. Én, mint szolnoki királyi 
ügyész, megmaradtam az ügyészség vezetőjéül.

Az uj bíróság uj szellemet is hozott magával. 
Az Írásbeliséget a szóbeliség váltotta föl és pedig egy
előre a nélkül, hogy erre törvény vagy rendelet föl
jogosította volna a bíróságot. A íolszaporodott pörök 
nagy száma s az ebből folyó szükség idézték elő a 
változást. De ez a változás oly életképesnek bizonyult, 
hogy rövid idő múlva az ország minden büntető bíró
ságánál szóbeli végtárgyalásokat tartottak.

Az uj rendszer lehetővé tette az ügyek gyors
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annak, ki őket az igazságszolgáltatás kezére 
akarja juttatni.

Természetes, hogy most a sérült Róth 
Menyhért hitsorsosainak nem lesz sürgősebb 
teendőjük, mint megkonditani a nagy harangot 
s bizonyítani azt, hogy Róth sérülése jogtalanul 
történt s hogy a kötelességét teljesítő erdőőr 
büntetendő cselekményt követett el, mert ez 
már nálunk úgy szokott történni, mi azonban, 
kik ismerjük igazságszolgáltatásunk tiszta voltát, 
meg vagyunk győződve arról, hogy a bíróság 
ebben az esetben is meg fogja találni a tiszta 
igazságot s visszaadva az ártatlanul szenvedő 
erdőőr szabadságát, a törvény sújtó kezét az 
igazi bűnösökre: a fü ellopójára és a lopásban 
segítő társára fogja nehezíteni.

Olyan helyen, hol a fuvarosok lopásai és 
károsításai napirendben vannak, a jogrend meg
óvása végett a törvény teljes szigorát kell a 
bűnösökkel éreztetni, mert a helyzet javulása 
csak igy várható.

A vadászterület szakszerű kezelése.
Vadászterületünket szakavatottan, jól kezelni, a 

legfontossabb, de egyszersmind a legnehezebb 
teendők egyike és nem nehezhető igazi vadász

nak az, ki, legyen máskülönben a vadászatokon bár
mily használható is, a vadászterületét rendben tartani,

vadjait óvni, gondozni nem képes, nem tudja vadásza
tait simán, ügyesen, gépszerüen vezetni.

Hosszú praxis, tapasztalatok és szaktudás szük
séges hozzá, hogy a vadászterületével és vadjaival 
bánni tudjon. Az a vadonatúj zöldkabátos, sárga 
gamáslis városi nimród, ki naponta kijár és kitűnő 
lövő lehet, nem ért hozzá. Ahová felállítják, ott szépen 
meglövi a maga részét, de ezzel aztán az ő mulat
ságának is vége, más egyéb nem érdekli egy cseppet 
sem. Pedig hát a vadász tiz parancsolata nem abból 
áll, hogy csak is pusztítsuk,' öljük a vadat, hanem: 
„ . . .  az legyen a vadász nemes törekvése, hogy a 
vadat óvja, kímélje és védje . . .“!

Vadászterületünkön ezen szép mondásnak érvényt 
szerezni, szerinte cselekedni, ez az, a mi a vadászatot 
a férfias sportok legnemesebbikévé teszi, az örökké 
szép természet titkainak, csodáinak megfigyelésére, 
kutatására fogékonynyá teszi lelkünket és ezt hasztalan 
magyarázzuk a „Sonntagsjager“-nek, ő nem tudja meg
érteni a természet beszédét . . .

A következőkben néhány utasítással és tanácscsal 
akarok szolgálni azon nimródoknak, kik még tapaszta
latok híján vannak, de adnak valami arra, ha korrekt, 
igazi vadászoknak tartják őket és vadászterületük szak
szerűen van kezelve. Az első fődolog, hogy a tulaj
donos teljesen és alaposan ismerje egész vadászterü
letét. Tudja pontosan, hol vezetnek utak, hol van 
szakadék, völgyelés, árok vagy patak és különösen 
tisztában legyen a határokkal, merre vannak, meddig 
terjednek. Ez utóbbiak biztos és tökéletes ismerete 
nemcsak azért szküséges, hogy a szomszédok — eset
leg kevésbbé lelkiismeretes vadászok — kényük, kedvük 
szerint ne vadászhassanak a határszéleken, hanem hogy 
magunk is tudjuk mindig, meddig szabad vadásznunk 
és a sebzett vadat üldöznünk. A hajtóvadászatoknál 
is tekintetbe kell venni a határokat és a hajtásokat úgy 
irányítjuk, hogy a sebzett és menekülő vadak lehetőleg

lebonyolítását. A nyilvános tárgyalások úgyszólván 
napról-napra szakadatlan folytonosságban követték egy
mást. Olyan volt ez a delegált bíróság, mint aratás 1 
után a cséplőgép, a melybe szünet nélkül rakják a 
kévéket.

A nagy bünbandák egymás után kerültek sorra.
A kecskemétit követte a bácskai, a szabakai, a szegedi, 
a Csanádi és az aradi bünbandák tárgyalása. Volt egy 
speciális zsidóbanda is, mely az ország legkülönbözőbb 
részein követte el rablásait és furfangos csalásait. A 
rablóbanda vezére a lángvörös hajú Klein Hermán, a 
csalószövetkezet feje az alamuszi Pollacsek Ignác volt.

De voltak nők is a vádlottak között. A rabók 
szeretői nem ritkán bűntársaik is voltak. A szabadkai 
Turcsáhyi Illés minden rablásában részt vett kedvese 
is ; a szegedi banda ékessége pedig a szépségéről hires 
Sipka Tera volt. Ennek Szarka Malyi komiszáriussal 
volt szorosabb viszonya. Mindketten bekerültek a 
szegedi várba s mindkettőjüket szárnyára vett a hires 
komiszáriusról akkor szerte énekelt dal:

Piros selyemkendő a zsebében,
Sipka Tera az ölében.

De nem folytatom tovább a részletezést. Mert 
ha az egyes bandák feltűnőbb alakjaival visszaidézett 
emlékeimet mind papírra akarnám vetni: könyvet 
kellene Írnom. Most röviden még csak arról számolok 
be, hogy miként ért véget a szegedi várban lefolyt 
nagy rablóirtás.

A vizsgálatok szálai mind messzebb ágazván s 
immár oly rétegekbe is jutván, a melyeket felsőbb 
körökben nem kívántak megbolygatni: az 1873. év 
elején mindenfelé fölhangzott a jelszó, hogy meg kell 
szüntetni a királyi biztosságot s a delegált bíróság 
működéseit. Küiönös alkalmul szolgált erre egy fel
tűnést keltett letartóztatás és vizsgálat.

A királyi biztosság váratlanul letartóztatta a dús
gazdag szivaci postamertert, a ki mellékesen marha
kereskedéssel is foglalkozott s a kinek vágóhídja is 
volt. A bácskai banda több tagjának vallomásából 
kitűnt, hogy a rablott és lopott jószág egyrésze
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saját területünkön maradjanak és a következő hajtásba 
kerüljenek.

Elkerülhetetlenül szükséges a terepviszonyok is
merete is. Tudnunk kell, hogyan és honnét lehet terü- 
leltünk egyes pontjait leggyorsabban és legkönnyebben 
megközeliteni, hol vannak tisztások, vagy sürü bokrosok, 
hol vannak váltók, hol lehet zajtalanul megközeliteni 
a vadat. A hajtások felállításánál, főleg ha nagy vadra 
vadászunk, figyelemmel kell lenni a szél irányára is, 
hogy a hajtóvonal mindig széllel haladjon. Mivel pedig 
a szélirány egyes vidékeken rendesen ugyanaz szokott 
lenni, már a hajtások rendezése és felállítása előtt 
számolni kell ezen körülménnyel és aszerint rendezni a 
vadászatot.

A két első feltétel arra szolgál, hogy feladatunk 
harmadik részét, vadállományunk óvását, védelmét 
annál biztosabban és sikeresebben eszközölhessük. 
Fontos ez, igen fontos, mert ezen nyugszik vadállo
mányunk sorsa, szaporodása, jóléte, fennmaradása, 
vagy ezek ellenkezője, ha elmulasztjuk teendőinket, 
vagy csak következetlenül, pontatlanul teljesítjük 
azokat.

Két és négylábú ellenséggel van dolgunk és 
mondhatom, hogy az előbbi a veszedelmesebb. Tagad
hatatlan, hogy a duvad, különösen ha elszaporodik, 
nem csekély károkat okoz a vadállományban, de a 
vadorzó gálád üzelmei még sokkal többet! És aztán 
a duvadak ellenében manapság már annyi célra vezető 
eszköz áll rendelkezésünkre, hogy jóformán csak rajtunk 
múlik, ha még nem bírjuk őket elpusztítani. Az orv
vadászok vakmerő ravaszságával szemben azonban 
csak úgy lehet zöldágra jutni, ha túljárunk az eszükön, 
mihez körültekintés, óvatosság és mindenek előtt éles, 
jó szem szükséges.

Az orvvadászok többnyire a vadászterületen lévő 
falu vagy faluk parasztjai közül kerülnek, még pedig 
azon kétes existenciák adják rá a fejüket, kiknek

birtokuk nincs, dolgozni lusták és a „mindennapidhoz 
lehetőleg könnyen akarnak hozzájutni. És ott, ahol a 
vadorzást már régebben kényelmes keresetforrásnak 
tekintik, rendesen hírre tesz szert egy-egy szerencsés 
falubeli paraszt és igy a legveszedelmesebb, legvak
merőbb orvvadászt majd mindig ismerik, csak hogy 
tetten érni nem bírják. Az ilyen szerencsefi persze 
roppant imponál a többieknek, nagy pártja van, egész 
orvvadász-bandát szervez, az egész falu népét kezében 
tartja, senki rávallani, őt feladni nem meri és a vadász 
sőt maguk a hatósági közegek is igen sokszor teljesen 
tehetetlenek vele szemben.. Még sem szabad azonban 
engedni, hanem minden kínálkozó módot felhasználva 
törekednünk kell gaz üzelmeiket megakadályozni. Meg 
kell próbálni nagyobb pénzösszeg kitűzését jutalmul 
annak, ki vadorzást felfedez, úgy, hogy a tettest tör
vény elé lehet állítani. Kezdetben ugyan nem sokra 
jutunk, mert az összetartás az ilyen kompániában félig 
kölcsönös félelem, félig kényszerűségből nagy és nem 
igen hajlandó egyik sem többi társait felfedezni. Pedig 
ha csak egyikre is sikerül rábizonyítani a vadorzást, 
alapos vizsgálat és körültekintő eljárás mellett leg
többször a bűntársakra is rá lehet nyomozni. Ez eset
ben a vadász jó hosszú időre megszabadul hívatlan 
„kollégáitól”, mivel a vadorzásért kiszabott büntetések 
súlyosak. A legszigorúbban kell eljárni azon egyénnel 
szemben, ki az orrgazda szerepére vállalkozott és a 
lelőtt, vagy elfogott vadakat értékesíti. Amellett, hogy 
az orvvadászt vakmerő vállalkozásainál majd mindig 
veszély fenyegeti, ennek semmi gondja, baja nincs és 
a legzsirosabb jövedelem ezen mesterségből mégis az 
ő markát üti. Legtöbbször a falubeli korcsmáros az 
értékesítője az orzott vadnak, gyanús körülmények 
között tehát ennél a házkutatás meglepő eredményre 
vezethet.

Nagy hasznunkra van, ha a mezőn és erdőn tartóz
kodó pásztorok, favágók, csőszökkel jó barátságba

Szivacra került és ott nyomtalanul eltűnt. Ez volt a 
letartóztatás oka.

Laucsik kényelmes cellába helyezte az úri ven
déget, de vagy magánosán hagyta, vagy neki nem 
tetsző társat zárt mellé. Ennek is megvolt a maga oka.

Mikor a fogoly helyezte már kellemetlenné vált, 
Laucsik azzal vigasztalta meg, hogy ád neki olyan 
szobatársat, a kivel teljesen meg lesz elégedve. ígé
retét azzal váltotta be, hogy odahelyezte mellé Bajdor 
Jánost.

Ez a legnagyobb előzékenységgel szolgálta ki úri 
rabtársát. Mindenképp kedvében járt s bizalmasan 
föltárta előtte saját bajait. Azt mondta tudniillik, hogy 
ő csak egy kis juhcselekedet miatt van letartóztatva, 
de nem sokára kiszabadul.

— Hát a nemzetes ur miért van itt? — kér
dezte szerényen társát.

Ez eleinte bizalmatlankodott, de később mindent 
elbeszélt. Elmondta, hogy kivel volt összeköttetése s 
hogy ki milyen marhát szállított hozzá, hogy azonban 
ezek az emberek ipegb:zhatatlanok, mert, úgy látszik, 
elárulták. Bajdor megnyugtatta, hogy nem lesz baj,

csak mindent tagadni kell. Egyszersmind kilátásba 
helyezte, hogy szabadulásuk után majd szállít ő olyan 
marhát, a milyent még nem látott a nemzetes ur.

Laucsik megint elérte célját. Bajdor utján min
dent megtudott, a mit akart. A foglyot azonban most 
már ismét egyedül hagyta s vallatóra fogta. Ez látva 
kijátszatását, mindent bevallott.

A dolog azonban nem maradt annyiban. A 
szivaci nábob érdekében felső helyen nagy befolyások 
érvényesültek; ő maga pedig a főtárgyaláson .elpana
szolta beismerésének előzményeit s vallomásait vissza
vonta. Erre mindenfelé megkonditották s vészharangot.

Egy úri emb.ert — egy rablógyilkossal zárni 
össze! Ez hallatlan visszaélés a vizsgálóbírói hata
lommal.

így gondolkoztak az igazságügyministeriumban 
is hol akkor Csemegi volt az államtitkár. Csemegi 
már ekkor át volt hatva a modern bűnvádi eljárás 
szellemétől s megütközését a királyi ügyészséghez 
intézett rendeletében azzal az értesítéssel fejezte ki, 
hogy a delegált bíróság április 30-án bevégzi müköd'ését.
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tudunk jutni, Egy-egy ajándék szivar, vagy pipa
dohány, vagy más csekélység, sokszor igen fontos 
adatokat szolgáltatnak kezünkbe. Persze a jutalmazással 
sem szabad fukarkodni, mert ezáltal csak növeljük a 
buzgalmukat és éberségüket.

Nagyobb vadászterületen kellő számú, megbíz
ható vadászszemélyzet elkerülhetetlenül szükséges.

De bármennyire vigyáznak is ezek, mégis sok 
vadorzás történik tudtuk nélkül, főleg ha a vadász- 
terület nagyobb, összefüggő erdőség, melyben tetemes 
fővad és őzállomány van. Egy darabnak a kézrekeritése 
is szép jövedelemmel kecsegtet, nem csoda tehát, hogy 
itt a vadorzók százszor ravaszabbak, vakmerőbbek, 
mint az olyan területen, hol csupán csak nyulak és 
foglyok honosak. Ezekre nem is annyira a puskát, 
mint inkább a különböző önkészitette hurkokat és 
tőröket használják, mert jóval olcsóbb, kevesebb veszély- 
lyel is jár és ügyesen állítva igen sok vadat fognak 
el velők. (Folytatása következik).

Sikeres medvevadászat.
Nem mulaszthatom el, hogy egy a maga nemé

ben szinte páratlan eredménynyel végződő hajtó
vadászatról ne értesítsem lapunk tisztelt olvasóit.

Brassó vármegye közigazgatási bizottságának 
engedélye alapján folyó hó 1-én Hosszufalu község 
határában hivatalos hajtóvadászat volt 10 puskás és 
mintegy 40 hajtó részvétele mellett.

A vadászat intézője Donáth Sándor m. kir. fő
erdész ur volt, ki a hajtok és puskások felállítását

9 óra tájban befejezvén, egy lövéssel jelt adott a hajtás 
megkezdésére.

Alig félórai hajtás után az egyik álláson mintegy
10 perc alatt három lövés esett, minek eleinte senki 
sem tulajdonított nagyobb jelentőséget, annál nagyobb 
volt tehát a meglepetés, midőn oda érkezvén, a hol 
a lövések történtek, Veres András erdőőr kartársunk 
örömtől sugárzó azccal jelenti, hogy a három lövéssel 
három medvét lőtt. Az első lövéssel egy tavali bocsot 
terített le, a másodikkal egy anyamedvét, a harmadik
kal pedig annak egy idei bocsát. A másik bocs el
menekült ugyan, de egy óra múlva az is megörvendez
tetett bőrével egy másik puskást.

Itt még megjegyzem, hogy Veres András kar
társunk eddig már hét medvét pusztított el.

Vadászüdvözlettel
Szakály József erdőőr.

Hasznos tudnivalók

Szikes talajú rét javítása. Az olyan szikes 
talajú, rétet, melynek gyepezete részben a két évi 
szárazság, részben a disznókkal való kituratással nagy
részt kiveszett, egyszerű eljárással újólag begyepesi- 
teni, egyike a legnehezebb és legbizonytalanabb dol
goknak. Hiszen ha a jelzett rét (normális évjáratú 
esztendőben) májusig jóformán viz alatt áll, azután 
pedig a meleg, száraz idő beálltával kőkeménységüvé 
szárad ki. Ilyen körülmények között a íümagkeve- 
rékekkel való felszórás sikere igen bizonytalan, egy
részt, mert a zsenge fejlődésü fü fejlődési feltételei 
a lehető legrosszabbak, másrészt azért is, mert a 
magkereskedőknél alig kapunk szikes talajokra való 
fümagvakat. A szikes talajú réteken az évelő gumós

Ez meg is történt. A tárgyalásra már megérett 
ügyek nyakra-főre letárgyaltatván s a le nem tárgyalhatok 
az iletókes bíróságokhoz szétküldetvén: az aradi dele
gált törvényszék 1873-ik évi április hónap végén ki
vonult a szegedi várból.

A foglyok szétküldése a királyi ügyészség dolga 
volt. Ekkor még körülbelül kilencszáz elitéit vizsgálati 
foglyot őriztek a szegedi várban. Ezek egyrésze az 
illetékes törvényszékekhez, más része az országos 
fegyintézetekbe jutott. Rózsa Sándor a szamosujvári 
fegyintézetbe került, hol harisnyakötéssel végezte be 
kalandos életét; Bajdor János Illavára, Renkó Kálmán 
Vácra szállíttatott. Az előbbi húsz évi raboskodás 
után még visszakerült Kecskemétre, Renkó azonban 
büntetése utolsó szakában Oroszlán Palival megszökött 
a kis-hartai közvetítő-intézetből. A Bakonyban üldözés 
közben lőtték agyon a csendőrök.

Érdemes följegyezni, hogy a szegedi várban elitéit 
rablók és rablógyilkosok egyikén sem hajtották végre 
a halálbüntetést. A királyi biztos rablóirtó működése

annyira megszilárdította a közbiztosságot, hogy el
rettentő példára immár nem volt szükség.

így ért véget több, mint négy évi lázas munka 
után a szegedi rablóirtás. Fájdalmas operáció volt ez 
a nemzet testén, de szükség volt rá. A nép még az 
operáció ideje alatt érezte áldásait. Immár őrizetlenül 
is hagyhatta lovait és marháját a legelőn, mert hiszen 
megőrizte Ráday.

Mindez már harmincöt óv előtt történt. Ma már 
csak kevesen élnek azok közül, a kik a nagy munká
ban részt vettek. Ráday, Laucsik, Kormos Béla, Szilassy 
István, Muraközi László, Tóth Mór, Halász Bálint és 
mások, már az igazak álmát aluszszák. A hírhedt 
rablók is ott pihennek jeltelen sírjaikban s feledésnek 
szánt emléküket immár csak a törvényszékek irattárai
ban elhelyezett pörcsomók őrzik. Nemsokára ezeket is 
kiselejtezik.

Részemről a sors különös kedvezésének tekintem, 
hogy ennyi idő múltán és huszonöt éves jubileuma 
alkalmából annak a hírlapnak, a melynél újságírói 
működésemet megkezdettem és máig is folytatom, ezt 
a kis visszaemlékezést megírhattam.

(Vége.)
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perje szokott nagyobb mennyiségben előfordulni, ennek 
magja azonban vétel urján nem szerezhető be; a jobb 
füvek közül még a hernyós cincor szintén a szikes 
talajok pázsitféléje, de magja szintén nem képezi a 
kereskedelem tárgyát. Ugyanez áll a könséges csilag- 
pázsit magjára nézve is. Vétel utján tulajdonképpen 
csak két olyan pázsitféle fü magja szerezhető be, 
melyek a szikes talajon is megélnek és pedig a vigály 
mézpázsit és másodsorban a tarackos tippan. A sziken 
megélő pillangós virágú növények közül a szarvas
képp magja szerezhető be vétel utján és figyelembe 
jöhet némiképp a fehér vagy kuszóhere is. Ellenben 
a szikes talajok vadontermő, évelő, úgynevezett sziki 
lóheréje vétel utján nem szerezhető be.

Az itt elmondottak csak a természetes sziki rétekre 
vonatkoznak, amint ezek a rendszeres öntözés alá 
kerülnek, a rajta termeszthető és vétel utján is be
szerezhető füfélék száma is nagyobb. A gyep fel
javításával ez idénre úgyis elkéstünk, mire a vétel 
utján beszerezhető magvak megvétetnek, itt lesz a 
nyári meleg, mely a kiszáradó sziken esetleg kiesirázott 
magvak további fejlődését lehetetlenné teszi. Nézetem 
szerint csakis jövő évre lehetne ezen munkához a siker 
nagyobb reményével hozzáfogni. Az őszi vetés ilyen 
mélyen fekvő vizállásos területen nem alkalmazható, 
mert a zsenge íejlődésü íü a télnek esik áldozatául. 
Tehát csakis a tavaszi vetés vehető figyelembe.

A siker lehető biztosítására a bevetendő terü
letet őszszel, a talaj felázása előtt, tavaszszal a föld 
megszikkadása után jó erősen, ismételten meg kell 
fogasolni, a fükeveréket elvetve, újólag fogasolni s 
könnyen lehengerezni. Ha esetleg komposzt állana 
rendelkezésre, nem ártana a fűmag elvetése előtt kevés 
komposztot is kiszórni. Sőt indokolt lehetne a szikes 
talaj tulgyors összetömődésének megakadályozására 
gipszet íelszórni tavaszszal a fogasolás előtt, kát. 
holdanként 8—10 mm, számítva, a mivel a zsenge 
növények meggyökerezése lényegesen előmozdittatnék.

Kácsahizlalás. A kácsa életének harmadik és 
negyedik hónapjában kihányja anyatollát s ilyenkor nem 
hajlamos hús vagy zsir képzésére. Azért négy hónapos 
kora előtt kár befogni. Tömni fölösleges, mert úgyis 
nagyon falánk. Hizlalásra szükebb helyre zárjuk, melyet 
nyugalomban tartunk. Árpa és kukorica, korpa, burgonya 
és zöldség, egy kis faszénnel meghintve, bármily keverék
ben kedves nekik. Ivóvizükbe tegyünk egy kis csipetnyi 
sót, szemcsés homokat vagy apró kavicsot: ez mind 
fokozza az étvágyat Ha az ételt sovány tejben adjuk, 
húsa nagyon fehér és omlós lesz. Ha nagyon ki 
akarjuk hizlalni, két hétre egyes zárkába csukjuk. A 
kacsa akkor van kihizva, ha farktollai legyezőszerüleg 
szétállanak és szárnyait nem tudja többé keresztbe 
tenni. A csíráztatott árpa, vagyis maláta szintén ki
tűnő hizlaló takarmány.

Ha kéthónapos kácsát fogunk hízóba, az első 
három napon át dúskálni hagyjuk az abrakban, mely 
felesen korpából és kukoricadarából áll s melyhez

szemcsés homokot keverünk. Azontúl napjában négy
szer etetjük s mindig annyit adunk, amennyit csak 
felfalnak. A huslisztet nagyon meghálálják. A második 
héttől a hatodikig szintén négyszer etetjük napjában, 
de árpa- és zabdarát is keverünk az eleségbe és csont
képzőül huslisztet vagy csontlisztet. Ha még tovább 
lehet hizlalni, az utolsó héten csak buzakorpával és 
kukoricaliszttel tartjuk s a zöld takarmányt mellőzzük.

Amerikai áruházak. Az amerikai asszony leg
főbb és legkedvesek foglalkozása: a bevásárlás. Ezért 
aztán a nagy amerikai áruházak ezt a szükséges 
műveletet valóságos művészetté fejlesztették. Egy-egy 
ilyen áruház óriási épülettömegben, a milyent New- 
Yorkban, Csikágóban, Saint-Louisban, Filadelfiában és 
másutt találunk, egész kis világ szorult össze és nincs 
az az életszükséglet, a melyről itt gondoskodni nem 
lehetne. Ha például egy hölgy egy kis kocsit akar 
venni a babyjének, akkor éppen nem szükséges a 
kicsikét otthon hagynia ez alatt. Elhozza magával és 
beadja az áruház e célra való hatalmas termébe, a 
hol képzett, ügyes ápolónő veszi át tőle és gondozza, 
a mig végez. A nagyobb gyermekeknek télen óriás 
derült üvegablakos terem áll rendelkezésére, a mely
ben kedvükre játszhatnak. Nyáron a tetőn lévő pompás 
kert szolgál erre a célra. E kertben gyönyörű növényzet, 
virág mellett homokhalmok, hinta és más játék örven
deztetik meg az ifjúságot. A gyermekek terméhez 
közel van a hölgyek terme, a melyben a leggyönyörűbb, 
kényelmes bútor várja a pihenőt. Újság, folyóirat 
hever itt bőven és még egy jól gondozott könyvtár 
is a rendelkezésére áll a vásárlásban elfáradt hölgy
nek. Nagyszámú cselédség is készenlétben áll itt. 
Tovább nagy fürdő, a melyben a bevásrió ingyen 
fürödhetik hidegen vagy melegen. A ki nem akar 
olvasni, az a gyönyörű mükiállitáson is épülhet, a mely 
az áruházban addig látogatható, a meddig a ház nyitva 
van. A ki étkezni óhajt, annak sem kell kilépnie az 
áruházból. Van benne igen elegáns étterem is, a 
melyben mérsékelt áron jó étéit és jó bort lehet kapni. 
Sőt a legnagyobb áruházak a tél folyamán minden 
héten egy-egy hangversenyt is rendeznek, a melyen 
Európa leghíresebb művészei szerepelnek és a melyre 
a rendes vásárlók ingyen mehetnek el. Ilyenkor frissítőt 
is hordanak körül és gazdag büffé áll a közönség 
rendelkezésére.

Az emberbőr. Azt tartják, hogy mindenkinek 
drága a maga bőre. Úgy látszik, hogy ez nem igaz, 
vagy legalább a dollárok hazájában nem igaz. Ott az 
emberek a bőrüknél is jobban szeretik a dollárt; 
ami ott sem terem az utcán. Ennek a következő história 
a bizonysága: Egy newyorki orvosnak egy műtéthez
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három hüvelyknyi egészséges, barnás női bőrre volt 
szüksége. Hirdetést tett közzé a lapokban a három 
hüvelyknyi bőrért 12000 koronát kínálva. Másnap való
sággal megostromolták az orvos lakását a jelentkezők. 
Többen voltak kétszáznál, köztük egész csomó nagyon 
elegánsan öltözött úri dáma. A jelentkezők egymásra 
licitálták, akadt olyan is, aki már csak háromszáz 
koronát kért. A história, vége az lett, hogy dulakodás 
támadt és az orvos kénytelen volt rendőrrel eltávolítani 
a hajbakapott hölgyeket.

Halálozás. Madarász György bácsszentiváni m. 
kir. erdőőr — mint erről hátrahagyott özvegye fáj
dalmas szívvel értesít — múlt hó 24-én elhalálozott. 
Az elhunyt lapunk megalapítása óta annak egyik leg
buzgóbb s legpontosabb hive volt s igy korai halála 
minket is mélyen lesújtott. Adjon az Ég neki csendes 
pihenést!

Orosz kivégzések. A Ruszkó-Szlovo igy írja le 
varsói vesztőhelyet: A vesztőhely a fogházcellák 10. 
pavillonja mögött van a melyben politikai foglyok 
vannak zárva. Itt nagyobbára akasztanak s golyóval 
csak katonákat végeznek ki. A vesztőhelyen egy 
feketére mázolt bitófa van, melyhez fekete lépcső vezet 
föl. Varsóban rendes hóhért nem voltak képesek 
keriteni, de önként számosán ajánlkoznak, mert az 
orosz igazságszolgáltatás minden »munkáért« 50 rubelt 
fizet. Ez ideiglenes hóhérok neveit nagy titokban 
tartják, mert különben az életük nem lenne biztos. De 
a hóhérok is vigyáznak magukra, a vesztőhelyen álarccal 
jelennek meg s akkor is álarcot viselnek, mikor a 
szolgálatukat mennek fölajánlani.

A hü katonaló. Lüttich mellett, a bressouxi 
mezőn a napokban egy lovasezred gyakorlatozott. 
Egyszerre egy ló, nyereg, kantár és lovas nélkül az 
egyik század felé vágtatott s két lovas között beállott 
a sorba. A katonák nagy csodálkozására a ló hibát
lanul elvégezte az összes gyakorlatokat. Az állatot 
elvezették, de alig bocsátották szabadon, megfordult 
és visszarohant a csapathoz, ahol előbbi helyét újból 
elfoglalta. A gyakorlatok végeztével a csapattal együtt 
visszatért a kaszárnyába, ahol jól megabrakolták. A 
katonák ekkor kutatni kezdtek a gazdája után és ekkor 
kiderült, hogy a ló egy vállálkozó tulajdona, aki két év 
előtt egy katonai árverésen vásárolta. A kiszolgált 
katona ló két esztendő alatt sem felejtette el régi 
mederjét.

Sáskajárás a Hortobágyon. Debrecenből 
jelentik, hogy a Hortobágyot és határát körülbelül 
hatvanezer hold területen pusztitó sáskaraj lepte el, 
amely nemcsak a zöld vetést pusztította el, hanem a 
learatott gabonát is. A sáskák megrágják a keresztbe

rakott gabonát is; a munkások abbahagyják a munkát, 
mert a sáskától úgy sem lehet semmit megmenteni. 
A veszedelem megszállta már Hajdúböszörmény és 
Balmazújváros határát is és akadály nélkül fog ter
jedni még tovább, mert nincs ellene semmi védelem. 
Ez a veszedelmes raj, amelynek közeledésére elsötétül 
a vidék, elpusztítja még a legelőket, a fák lombjait 
is. A nagy pusztulás az érintett terület állatállományára 
nézve is katasztrófa jellegű, mert az állatnak nem lesz 
mit enni. A város a kormányhoz fordul adóelenge
désért és segítségért. Az egész vármegye gazdanépe 
rettegve várja a fenyegető veszedelem elvonulását.

Meggyilkolt uzsorás. Lúgosról jelentik : Gogolin 
krassószörénymegyei község határában meggyilkolva 
találták Dragicseszku Sándor ottani szatócsot, aki 
uzsora üzleteiről volt híres. A meggyilkolt ember 
kétségkívül boszu áldozata.

Veszedelmes csónakázás. Nagy veszedelem
ben forgott minap egy nagyobbára hülyékből álló 
társaság, a mely Balaton-Berényből csónakon kirándult 
a szemben levő Balaton-Györökre. A tó közepén nagy 
vihar támadt, mely felbillentette a kis csónakot, úgy 
hogy három kis gyermek a tóba esett. A társaság három 
tagja, Kurlánder Irma, Ripper Annuska és Ripper 
Hedvig a gyermekek után ugrottak s nagynehezen 
sikerült is két kis fiút megmenteni, de a harmadik, 
egy tizenkét éves paraszt fiú elmerült és belefult a 
tóba. A tragikus eset élénk részvétet keltett a fürdőző 
vendégek körében.

A cár ellen. Senkit sem őriznek annyira, mint 
a cárt s mégis nincs a világon ember, a kinek életét 
annyi veszedelem fenyegetné, mint az orosz birodalom 
szerencsétlen uralkodójáét. Eddig legalább a tengeren 
biztosságban érezhette magát s ha nyár idején jattjára 
szállott, az alatt az idő allatt, a melyet a tengeren 
töltött, nem kellett tartania semmiféle veszedelemtől. 
Most azonban, mint Helszingforsból jelentik, már a 
tengeren is leselkednek rá az ellenségei. A finn öböl
ben ugyanis az utóbbi napokban egy gyanús hajót 
láttak. Ez a hajó éppen azokon a vizeken tartóz
kodott, a hol nyáron a cári jatt szokott vesztegelni. 
Egy torpedóhajó fölfedezett egy aknát, a melyet nyil
vánvalóan azért raktak, hogy a cári jattot levegőbe 
robbantsák. A cár, mihelyt ezt megtudta, lemondott ez 
évi tengeri útjáról s a finnországi part mentén ter
vezett hajókirándulás is elmararad, mert a cár életét 
féltik.

Megtámadott csendőr. Torja háromszékme- 
gyei községből Írják: Szabó György torjai legény a 
minap éjjel három társával az utcán duhajkodott. 
Benedek János csendőr, a ki éppen arra ment, csendre 
intette őket, mire a legények megtámadták a mitsem 
sejtő csendőrt. Szabó György a csendőr válláról le
kapta a fegyvert és Benedek ellen fordította. Szerencsére 
azonban nem tudott bánni a fegyverrel, a szuronyt 
pedig már nem használhatta, mert a csendőr a szuronyt
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megragadva, kardjával kétszer oly erővel sújtott a 
legény fejére, hogy a csapás a legény koponyacsontját 
is átvágta. A legény társai segíteni akartak Szabó
nak, de közben ők is megsebesültek. A csendőr ellen 
a hadbiróság megindította a vizsgálatot. Szabó Györgyöt 
a kézdivásárhelyi kórházba szállították, de életben 
maradásához alig van remény.

Elzárásra Ítélt város. Szegedről jelentik, hogy 
az ottani kihágási bíróság a maga nemében páratlan 
ítéletet hozott. Pénzbírságra, — nem fizetés esetén 
két napi elzárásra — Ítélte Szeged városát. Az ügy 
előzményei a következők : Onucsák Miklós postafőtiszt, 
mint állami tisztviselő az Uj-Szeged és Szeged között 
levő hídon díjtalanul járhat-kelhet. Szeged városa azon
ban ezt nem vette tekintetbe s folyton vámköveteléssel 
zaklatta a tisztviselőt, ki a dolgot megunván, a keres
kedelmi ministernél feljelentette a várost, egyben pedig 
a kihágási bíróságnál is panaszt emelt Szeged ellen 
folytonos jogtalan zaklatásai cimén. Kocsor János fő
kapitány tárgyalta ezt az ügyet s minthogy a tiszt
viselő vádjai beigazolódtak, az 1890. I. te. alapján 
Szeged városát kihágás miatt nem fizetés esetén két 
napi elzárásra átváltoztatható 30 korona pénzbünte
tésre Ítélte.

§ Gyilkos erdőőr. Hencóc zemplénmegyei 
község lakosságának nagy része a vásárról jövet Ho- 
monna-Závod nagykorcsmájába mentek tavaly szep
tember 1-én. Az ott levő závodiak folyton gúnyolták 
a hencóciakat, amire ezek szekereikre kaptak és el 
akartak menekülni, ámbár valóságos kőzápor hullott 
rájuk. Az egyik hencóci Rada János, Kracsmár Mihály 
závodi legényt elfogta _ s karóval fejbeütötte, amin 
annyira feldühödött Pjatak István erdőkerülő, hogy 
megtöltve kétcsövű fegyverét, rásütötte ezt a mene
külőkre. A seréttel töltött puska Krejnyák Mihályt 
nyomban megölte, Gáspár Mihályt pedig súlyosan 
megsebesítette. Az erdőkerülő azzal védekezett el- 
fogatása után, hogy vak töltéssel akart lőni s csak 
tévedés volt az ő részéről. A sátoraljaújhelyi törvény
szék Pjatak Istvánt szándékos emberölés miatt 2 évi 
börtönre, Rada Jánost pedig 4 napi fogházra Ítélte. 
A kassai tábla’ helybenhagyta az Ítéletet, amelyhez most 
a kir. Curia is hozzájárult.

Makacs öngyilkosjelölt. Miskolcról írják: 
Korcsmarics Péter ottani iparos mindenképpen meg 
akart válni az élettől. Először felakasztotta magát, de 
a házbeliek észrevették és még idejekorán elvágták a 
kötelet. A kötélhaláltól megmenekült öngyilkosjelölt 
most az ablakon át az udvarra menekült és beugrott 
a kútba. Megmentői azonban utána siettek s még a 
kutból is élve húzták ki. A makacs öngyilkosjelőltet 
most már gondosabb őrizet alatt tartják, nehogy ismét 
öngyilkosságot kíséreljen meg.
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Szerkesztői üzenetek.
Repiczky János uruak, Berencsfalu. Forduljon Glaser 

József címre (Szászsebes), ennek van egy eladó Werndl kara
bélya, de szurony nélkül. Papp János urnák. Balatonfúred,

Szívélyes üdvözletedet hasonlóval viszonzom. Mint már jeleztem, 
az általam kiadandó mű inkább csak általános ismertetés lesz, 
hogy a járásiak mostani sanyarú helyzetéről majd akkor, ha jobb 
idők következnek be, a jövő nemzedéknek is legyen tudomása.

A kiadóhivatal postája.
Avár István urnák, Doroszló. A 2 korona beérkezett. 

Tokéra János urnák, N, Köveres. A 4 koronát megkaptuk. 
Kocsis József urnák, Bodrog-Keresztur. Az Évkönyv I. év
folyamát f. hó 7-én keresztkötés alatt elküldtük. Boncz József 
urnák, E. T. Szecsőd. Az 1 K 35 fillérért ajánlva küldtük az 
Évkönyvet. Finta Lajos urnák, Szászvár. A 2 koronát vettük. 
Pasztorek Antal urnák, Mácsé puszta. Az Évkönyv 1. év
folyamát keresztkötés alatt 7-én tettük postára. Szíveskedjék 
annak környékén több megrendelő, is szerezni. Kiss József 
urnák, Gy. Sólymos. Nyilvántartásunk szerint a beküldött 2 kor. 
junius végéig szól. Kárpáti József urnák. Pécsbudafa. A be
küldött 4 koronát vettük s szeptember végéig bejegyeztük. 
Jakab Ádám urnák, Keresztut. A 3 darab Évkönyvet csomag
ban küldtük. A hiányos 21-ik számot kicseréltük. Vas Kovács 
József urnák, Devecser. Ha valamely számot nem kapja, kí
vánja a postán, hogy reklamálják meg, mit ingyen kötelesek 
tenni. Így majd jobban fognak ügyelni a kézbesítésre. W áncsa  
Mihály urnák, Bukóvá. Szeptember végéig van előfizetve. 
Páskuj Dániel urnák, ilosva. A 2 korona beszámításával szep
tember végéig rendezve van. Répásy Ferenc urnák, N. Gladna. 
2 K 67 fillért vettük. Papp Sándor urnák, Fiisztü. Az Évkönyv 
1. évfolyamát ajánlva elküldtük. Czettele Frigyes urnák. Felső
bánya. A küldeményt most is hálás köszönettel vettük. Palkó 
Mózes urnák, Szász Szt. László. Dobó Imre urnák, Alsó- 
Kabol. 2 2 koronát vettünk. Bencze Lajos urnák, Urszád. A 
24 számot újból megküldtük. Pék József urnák, Köblérőrtanya. 
Az utóbbi számok késése a^posta hibája volt, de erre nézve 
már intézkedtünk. Nagy György urnák, Bezdán. A 4 koronát 
köszönettel vettük. Orend János urnák, Alsó-Árpás. A 2 korona 
elszámolása fölött rövid idő múlva fogunk dönteni. Beregi 
József urnák, Láposbánya. A 4 korona beérkezett.

Hirdetések és pályázatok. 

Állást keres
29 éves nőtlen vadászsegéd, ki az irodai munkákban 
és erdőkezelésben is jártas, a fő- és apróvad gondo
zását jól érti, jó vadász és vadászatrendező. Beszéli 
a magyar, német és tót nyelvet. Lehetőleg pagony
kezelői állást keres. Cime megtudható az '>Erdészetí 
1—3 Ujság« kiadóhivatalában.

2 esetleg 3 darab eladó. Érdeklődők fordul
janak alulírotthoz. Lengyel Albert, erdőőr

Alsó-Rákos.
(Nagy-Küküllő megye).

2 - 3

3 darab fiatal, de már teljesen felnőtt, darabonkint 
40 koronáért eladó. Csomagolás és szállítás vevőt 
terheli. ifjú Podhradszky Emil

Szászsebes.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak :
Egész é v r e ........................................ 8 kor.
Fél é v r e ............................................. 4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Julius 19. 29. szám.

Helyes nyomon.

Ssmételten, talán nagyon is gyakran volt alkal
munk foglalkozni azzal a tarhatatlan hely
zettel, melyben az állami kezelésbe vett erdők 

őrzsésénél alkalmazott altiszti és szolgai személy
zet nagy része sínylődik s már akadtak is hangok, 
hogy az, a mit Írunk, talán mind nem is igaz, 
hanem túlozunk és sötétebbnek festjük az ör
dögöt. A való tények bizonyítására és a magunk 
igazolására most itt közöljük Nyitra vármegye 
közigazgatási erdészeti bizottságának az erdészeti 
altiszti és szolgai személyzet szervezésére vonat
kozó véghatározatát s igyekezünk majd abból 
néhány szóban levonni a tanulságokat.

Az említett okmányt ime itt közöljük szó- 
ról-szóra:

»Nyitra vármegye közigazgatási erdészeti 
bizottsága.

2662/1905.
szám.

érd. biz.

Tárgy: A Nyitra vármegye területén fekvő 
s állami kezelés alatt álló erdők és kopár terű 
letek őrzésénél alkalmazott erdőőrök és erdő
szolgák részére szóló szolgálati és fegyelmi 
szabályok.

A nyitrai m. kir. állami erdőhivatal be
terjesztvén a Nyitra vármegye területén fekvő s az 
1898. évi XXI. t.-c. hatálya alá eső erdők, legelők,

kopár s egyéb területek őrzésénél alkalmazott 
erdőőrök s szolgákra vonatkozólag a m. kir. 
földmivelésügyi ministernek az idézett törvény
cikk végrehajtása tárgyában 15,217/1899. m. in, 
alatt kibocsátott rendelet 59—70 §§-ai értel
mében alkotandó szolgálati- és fegyelmi sza
bályok tervezetét, Nyitra vármegye közig, erdé
szeti bizottsága a m. kir. földmivelésügyi minister 
36755/1902. számú utasítása s a pozsonyi kir. 
erdőfelügyelőség 423/1905. számú véleménye 
alapján e tárgyában a következőleg határozott:

Véghatározat.
A bemutatott s fenti számmal ellátott sza

bályzat-tervezet elfogadtatván, megállapittatik és 
a vármegyei törvényhatósági közgyűlésnek hozzá
járulása, majd pedig a m. kir. földmivelésügyi 
ministernek jóváhagyása után az ezidő szerint 
érvényben levő 29. tü. érd. 181/1897. számú 
szabályrendelet hatályán kívül helyeztetik.

Jelen véghatározat, tekintettel arra, hogy 
az elfogadott s megállapított szabályzat 2. §-ának 
B. fejezete III. rovatában az illetmények miként 
való kezelése tárgyában foglalt rendelkezések 
értelmében határozni a törvényhatósági bizottság 
illetékes, ehhez oly megkereséssel tétetik át, mi
szerint a hivatkozott pontban foglalt rendel
kezéshez a maga részéről szintén hozzájárulni 
s lehetővé tenni méltóztassék azt, hogy az 
erdőőrök javadalmaikat a jövőben a kir. állam
pénztárakból vehessék fel.

Ezen határozmány ugyanis, mely szerint az
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erdőőri illetmények az eddigi visszás s tart
hatatlan állapot megszüntetésével a kir. állam
pénztárak által fognak kifizettetni, indokait ön
magában foglalja.

Ugyanis a jelenlegi helyzet, mely szerint a 
védkerületi erdőőrök a nagyszámú érdekelt birto
kosok által fizetendő csekély havi járandó
ságaikat nem is forintonkint, hanem úgyszólván 
fillérenkint kapják, valóban visszás és tarthatatlan, 
mert ilyetén körülmények között ö n é r z e t e s  
e g y é n  védkerületi erdőőri állásra alig pályázik, 
sőt a kínálkozó alkalom folytán nagyobb része 
iszákossá is válik azon immár nyilvánvaló okból, 
mivel nagy a száma azon erdőgazdáknak, kik a 
hosszas s fáradságos utánjárásra teljesített csak 
filléreket kitevő fizetések ellenében nem kívánnák 
az erdőőrtől áldomás címén a legközelebbi 
korcsmának meglátogatását. De az erdőőr szol
gálatát sem képes kötelességszerüen teljesíteni, 
mert egy erdei kihágási feljelentés az erdőbirtokos 
ellen elegendő indok arra, hogy ugyancsak meg
szolgált bérilletményére hónapokig is várjon.

Miről az érdekelt összes birtokosok a szol
gálati s fegyelmi szabályok kapcsán a nyitrai 
m. kir. állami erdőhivatal utján azzal értesittetnek, 
hogy esetleges észrevételeiket s felebbezésüket a 
kézhez vételtől számított 15 nap alatt ezen közig, 
erdészeti bizottságnál terjeszthetik elő.

Ezen véghatározat egyben a vármegyei 
törvényhatósgi bizottságnak bemutattatik s a kir. 
erdőfelügyelőséggel és a nyitrai m. kir. állami

erdőhivatallal közöltetik, végül a felebbezésre 
nyitva álló határidő leteltével, illetve a törvény- 
hatósági bizottság hozzájárulásának kieszközlése 
után jóváhagyás végett a m. kir. földinivelésügyi 
ministeriumhoz felterjesztetni rendeltetik.

Kelt Nyitra vármegye közig, erdészeti bizott
ságának Nyitrán, 1905. évi szeptember hó 13-án 
tartott ülésében.

Thuróczy Vilmos,
(Folytatása következik). íőispán, elnök.

A vadászterület szakszerű kezelése.
(Folytatás és vége.)

^sszel és télen van a szezonjuk a tőr- és hurok
vetőknek, mikor is apparátusaikat a kertek 
alatt, erdőszélekben, laposokon és az etetők 

körül szokták lerakni, mindig ott, ahol legtöbbet fordul 
meg a vad. Nem felesleges tehát az őszi és téli hónapok
ban az eml'tett helyeket minél gyakrabban bejárni és 
a megtalált tőröket szétrombolni s azután a felállitóra 
rálesni, mert ez valószínűleg korábban vagy kéősbben 
meg fog jelenni, hogy utánna nézzen eszközeinek.

A tőrözés és hurokrakás saját tapasztalataim és 
a minden oldalról hallott panaszok után Ítélve, sajná
lattal kell konstatálnom, hagy majd mindenütt el van 
terjedve és bizony ideje volna, hogy az illetékes közegek 
több gondot fordítanának az ilyen kihágások felfede
zésére és nyomozására. A puskával járó orvvadászok 
ellen napjainkban már igen szigorú, erélyes intéz
kedések fogantositvák és ennek van is látszata, mert 
tetemesen megapadt a számuk; de mihaszna, ha ez-

Izsákék kincse.
->Az Ország« után.

ég virágzott a pandúrok daliás intézménye, 
mikor az öreg Izsák megelégelte a sok 
gyaloglást faluról-falura, nyáron az izzó szikes, 

homokon, télen hóban, fagyban. Megelégelte a garázda 
gyerkőcök dobálózását és a viaskodást a ráuszított 
kutyákkal. Batyuja is, mintha mindig nehezebbé vált 
volna. Bizony nem egyszer kitört belőle az elkeseredés, 
sokszor átkozta magát, meg a világot, mikor a dobi 
gróf négy tüzes méné elrobogott mellette és a por 
fellegként burkolta el vézna alakját, úgy, hogy a füg
gönyök mögött pihenő nagy ur alig vette észre félénk 
köszöntését. Majd megnyugodott sorsában, hisz apja,

nagyapja, testvérei mind, mind faluzással keresték 
meg kenyerüket és még sem lázadtak fel az Ég 
akarata ellen! Ilyenkor aztán rántott egyet batyuján, 
szemére húzta zsíros kalapját, nagyot szit rosszul szelelő 
pipáján s tovább igyekezett torony iránt.

Fia már a maga szárnyára kelt, vándorkönyvvel 
járja valahol a mesterlegények próbaidejét, leányát is 
férjhez adta a járás zsidó gubásához, a garasok hát 
inkább megmelegedtek nála.

— Ezt arra szántam, Lea lelkem — szokta volt 
mondogatni a feleségének, amikor a rozzant szekrény 
fiókjába el-elrejtett néhány ezüsthuszast.

Lassan gyűlt a pénz, szakála is szépen megfehé- 
redett az alatt, ereje is mintha veszített volna szívós
ságából. El-elnézte, úgy szombat délutánonkint, ve
rejtékének látszatát. Meg is simogatta volna szívesen 
a gyűrött bankókat, ha a szent törvény nem tiltaná. 
Aztán nagy fohászkodás közt indult Isten házába . . .

. . .  Nemes Bzabolcsvármegye székvárosának tirpák 
gyermekéi egy szép reggelen nyitva feledték a szájo-
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alatt gombamódra megszaporodnak azok, kiknek a 
tőrözés a kenyérkeresetük.

Vadjainknak másik ellensége, melyet azonban ki
tartással mindig féken lehet tartani, a négylábú és 
szárnyas ragadozók.

Teljesen kipusztitani egy vadászterületről persze 
ezeket sem lehet és jól van ez igy. Mert akármit is 
mondanak egyesek, érdekesebb vadászat a duvadénál 
alig képzelhető, különösen a nagyobbaké, melyeknek 
ravaszságán túljárni, óvatosságuk dacára őket rászedni, 
nem könnyű; de aztán annál nagyobb örömmel és 
megelégedéssel állunk a hosszú, fáradságos üldözés 
után végre is elejtett róka, vagy nyest, vagy egy nagy 
sas, sólyom teteme előtt. Mily bántóan kihalt volna az 
erdő, ha ép ezeket teljesen nélkülöznénk és a frissen 
esett hóban nem látnok a róka koma jól ismert foto
gráfiáját, ha a légben nem lebegne egy-egy sas, vagy 
sólyom, alfákon ne ugrándoznának a szarkák és a 
vetéseken és szántókon ne sétálgatna kimért léptek
kel a szürke-varjú. Bizony szomorú, egyhangú volna, 
mert a változatosságot a természetben ép ezek az 
állatok adják meg. Ezt csak azért emlitem, mivel 
némely — még rendesen tapsztalatlan — vadászok 
egészen vak, oktalan gyűlölettől eltelve nem nyugod
nának addig, mig az utolsó ragadozó vadat el nem 
pusztították és ezen érzetükkel igyekeznek maguknak 
a korrekt és kötelességtudó vadász* nevét megszerezni.

Nem valami megrögzött állatvédő beszél belőlem, 
ha azt mondom, hogy ha vadállományunkban a duvad 
is képviselve vau, persze csekély számban — ez nem 
árt, csak érdekesebbé teszi a vadászatot és változatos
ságul szolgál a puskásnak. Egészen másként áll a 
dolog természetesen, ha a duvad egyik, vagy másik 
faja elszaporodik, 'kedvező körülmények, vagy pusz
tításának teljes elhanyagolása folytán. Ezekkel szem
ben ugyancsak résen kell lenni és irtani ott, a hol

lehet, mert ha nem tesszük ezt, vad állományunk 
látja kárát.

A róka apró vadjaink legádázabb ellensége, erre 
irányítandó hát a főfigyelem. Pusztításánál négyféle 
módszer áll rendelkezésünkre: a lyukából, tacskók 
segélyével, kizavartatjuk, vagy kiássuk ; hajtások alkal
mával lőfegyverrel irtjuk, csapdákban fogjuk és télen 
méreggel irtjuk. Több vadászterületen vettem észre 
egy rossz szokást, melyről érdekesnek tartom meg
emlékezni. Szokásban vagy ugyanis, hogy a vadászur 
az elejtett, vagy más módon kézrekeritett rókabőrt 
annak a vadőrnek ajándékozza, ki a rókát lőtte, vagy 
fogta. Ez magában véve igen helyes intézkedés volna, 
mert csak buzditja a vadőröket további mozgalomra, 
de mi a következménye ? Tavasszal és nyáron, mikor 
a róka bőrének úgyszólván semmi értéke sincs, de 
mikor legkönnyebb a rókát pusztítani és a mikor a 
legtöbb kárt is okozza a kölykei bő táplálása folytán, 
a vadőr dacára ennek nem fog ellenük fellépni, mert 
ugyan mi haszna is volna belőle, ha a rókabőrt el 
nem adhatja? Csak ősszel és télen fog bele a pusztí
tásba, mikor már sokkal nehezebb a kinőtt rókákat 
megkapni és aztán ez az egész nyáron és tavasszal 
okozott kárt a hasznos vadállományban már nem pótolja. 
De hát persze sokkal jövedelmezőbb és a vadőr előtt 
ez a fő.

Ajánlatosabb volna tehát egy más eljárás. A 
tavasz és nyár folyamán a vadászur minden beszol
gáltatott rókáért fizetne, mondjuk 4 —5 koronát jutalom 
fejében; viszont az ősszel és télen lőtt, illetve fogott 
rókák bőrét saját maga számára foglalja le a nélkül, 
hogy azért a vadőrt kárpótolná. Ily módon hamar 
nagyot változnék a helyzet és a rókák is megfogynának.

A varjuk, szarkák és más ragadozó madarakra 
is kell valami csekélyebb jutalmat kitűzni, persze ezt 
már tekintet nélkül az időszakra. — Csapdákkal szintén 
sikeresen lehet operálni úgy a négylábú, mint a szár-

kat. Izsák udvaráról ujdonat uj szekér fordult ki. A I 
rúd mellett jól kitakarított szürke ragyogott vadonat 
uj szerszámban. Izsák büszkén nézett végig az ámuló 
ifjúságon, még visszaszólt egyet a kapuzárással bíbelődő 
feleségének, aztán megcsörditette ostorát, úgy nógatta 
a mérsékelten tüzes táltost hóditó útjára.

Beteljesült hát az öreg régi vágyakozása;, nem 
kellett már annyira megalázkodnia a jó falusiak előtt 
hisz a maga fogatán járt, kutyák sem hajszolhatták 
meg gyerekek sem merték meghajigáni. Az ostornak 
is van tekintélye.

Ezentúl azonban, ha péntek estére haza vetődött, 
nem hált jó pelyhes ágyában. Féltette lovát, még 
jobbau szép sárga szekerét, melyet még Jakab szom
széd is megcsodált. És ez nem kicsiség, ha meggon
dolja az ember, hogy Jakab „hosszujáratu* fuvaros 
volt, aki már réges-rég kiemelkedett a tollas zsidói 
sorból és rendre szállította a vasutcsináló indzsellé- 
reket huncutkás testvérei őzhazájába, a sóban, kő
olajban és fokbagymaillatban dús Polyákországba. Le-

I terítette hát ilyenkor az öreg Izsák az istálló ajtaja 
elé és elrebegvén ájtatosan a fohászkodást, nyugodtan 
elszenderült.

Megesett azonban, hogy egy forró estén zivatarral 
fenyegető fellegek ereszkedtek a város fölé; Izsáknak 
csöppet sem volt kedve megázni, hát az eszterhéj 
alatt hajtotta álomra fejét, Egy-egy nagyobb dörgés 
fel-felriasztja s el is mondja néhányszor az áldást, de a 
fáradtság csakhamar ismét pilláira nehezedik . . .

A hajnali harangszóra ébred csak fel, egyet nyúj
tózkodik es bizonytalan léptekkel indul az istálló felé, 
hogy a lovat megitassa.

Megszokott pillantást vet a félfára.
— Hol a szerszám? Csak nem feledtem rajta a 

szürkeu ?
Félreháritja az ajtó elé akasztott zsákot. Az alom 

üresen sárgállik feléje.
— Séma Jiszroél! Ellopták a szürkét! — tánto- 

rodik vissza. Betekint a szint alá. Üres, nincs benne 
a kocsi:
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nyas duvad ellen, de csak hogyha olyan egyén veszi 
kezébe a dolgot, ki hosszabb gyakorlattal bir e téren. 
A kezdő bizony nem igen fog valamire menni és igy 
csakhamar a kedvét is elveszti, ha nem áll mellette 
tapasztalt tanácsadó. A mérgezés úgyszólván a leg
sikeresebb és legeredményesebb pusztitási mód, tekintve 
azonban a vele járó, sohasem kicsinylendő veszélyeket, 
csak teljesen járatos, szakavatott egyén végezze, mert 
különben sok szerencsétlenségnek lehet okozója.

(Vége.) Nimród.

Az utolsó bölény.
A La Natúré cikket közöl az európai bölényről, 

erről a kipusztult állatfajról. Az alkalmat a cikkhez 
az adta, hogy II. Miklós cár ez idén nem megy a 
bialovicai őserdőbe nyaralni, oda, a hol még az utolsó 
európai bölénycsorda él. Még huszonöt év előtt a 
Kaukázus őserdőiben elég sűrűn lehetett látni ezt a 
megtermett hatalmas állatot és Köddé dr. 1893-ban 
megjelölte a térképen azokat a helyeket, a hol bölények 
élnek. De Mortel, a ki csak tiz évvel utána járt arra 
felé, már nyomukat sem lelte. Az odavalók szerint az 
utolsó bölényt 1895 táján ölték le. Ma már elég 
pontosan meg lehet állapítani az európai bölények 
számát. A bialovicai csordában körülbelül hétszáz 
bölény van. Egy sziléziai nagybirtokos erdejében él 
vagy hatvan darab és egy-kettő a különböző állat- 
kertekben. Holott a középkorban Németország, Lengyel- 
ország erdőiben és nálunk is sűrűn vadászták és a 
rómaiak idejében még Galliában is csordákban éltek. 
A cár bialovicai erdeje az utolsó őserdő Európában.

A grodni kerületben fekszik és 1500 négyzetkilométer 
terjedelmű. Eredetileg a lengyel korona birtoka volt 
és úgy lett a cároké. Hivatalnokai a cár fönnhatósága 
alá tartoznak és megvan az a kiváltságuk, hogy a 
cárral közvetlen levelezhetnek. Évszázadokon át a 
legszigorúbban tilos volt akár a fákon, akár az erdő 
földjén a legcsekélyebbet is változtatni. A lehullott 
ág ott rothadt, a kidőlt fa ott pusztult el a földön. 
Régebben többször megtörtént, hogy egy-egy környék
beli parasztot kivégeztek, mert valami kis száraz ágat 
vitt el az erdőből. Csak a múlt században vágtak a 
nagy rengetegben egynéhány utat, hogy az udvari 
vadászatokat megkönnyítsék. 1894-ben III. Sándor cár 
még egyszer meg akarta látogatni ezt az erdőt, a 
melyben életének legboldogabb napjait töltötte. Síneket 
raktak le, hogy a császári vonat Bjelszkból Bialovicába 
az erdőn keresztül mehetett. A kristálytiszta, üde levegő 
néhány hét alatt annyira megerősítette a cárt, hogy 
még a vadászaton is résztvehetett és két bölényt le- 
teritett. II. Miklós rendeletére az erdő közepén gyö
nyörű gót stilü kastélyt és utakat építettek. Az udvari 
vadászatok jelentékenyen csökkentik a bölények számát. 
Az 1900-iki vadászaton a cár és vendégei 45 bölényt 
lőttek le. A böléuyvadászat nem veszélytelen. A nagy 
vad, a mely harmadfél méter magas, három méternél 
hosszabb és jó hétszáz kilogrammot nyom, eléggé 
közeire engedi ugyan a vadászt, de ja j annak, a ki 
nem jól céloz és csak gyöngén sebzi meg a vadat! 
Az óriás állat vak dühhel rohan támadójának és második 
lövésre már nincs idő. A cár vadászatán nem egyszer 
történtek mar véres tragédiák. A litvániai bölény 
kisebb, 15—20-as csoportokban él együtt és csak az 
öreg bikák élnek magányosan. Sokszor az ilyen bika 
megvadul és ráráront az őrökre. Ezeknek nem szabad 
puskával védekezniük, hanem előbb a cártól kell enge- 
delmet kérniük, hogy a veszedelmessé vált állatot le- 
terithessék. Régebben egy bölény lelövését halállal

— Jaj, jaj, tönkretettek, megraboltak! — kiáltoz 
az öreg és fut vissza az istállóba, meg újra a színbe, 
ki a kapuhoz. A dülöngő palánkan egy deszka hiányzik. 
Résén nyúltak be a reteszhez.

— Lea, lelkem! — szalad a szobába, ahol az 
asszony már fejkötőjét igazgatna siet feléje.

— Mi az? Isten szerelmére, mi történt veled?
— Koldus, vagyok, megraboltak, elvitték a szeke

ret, a lovat!
Jakab szomszéd épp a kocsisába akart lelket 

rázni, amikor meghallotta Izsákék szörnyű siránkozását.
— Mi lelte, szomszéd ? — kiáltott át a palánkon.
— Végünk van, végünk! — és szava sírásba 

fuladt.
— Már hogy a patvarba volna végetek!
— Oda szekér, ló, szerszám.
Jakab megvakarta a füle tövét:
— Tyüh, ennek fele se tréfa! — Aztán benézett 

a kocsisához, ébredez-e már?
Megfricskázta néhányszor a horkoló legény orrát

s indult, hogy átmegy Izsákékhoz. Hát csak meg
látja a ház előtt az esőpettyezte homokban a szép, 
tiszta keréknyomot.

— Ne búsuljanak a szomszédék; — állít be hoz
zájuk — megvan a szekér.

— Hol? — kiáltják egyszerre a kárvallottak.
— Az országúton — feleli ravaszul sunnyogva 

Jakab.
— Ne bomoljék, nincs kedvünk a tréfához.
— Semmi tréfa, csak el kell mennünk érte.
A hitvesek bámultak Jakabra. Aztán mégis föl

kerekedett bennük a bizalom, amikor a [szomszéd át
kiáltott a maga portájára:

— No kinyilt-e már a szemed te Mátyás restje? 
Itasd meg a Rárót, a Verest meg a lógóst! Aztán 
fogj a kivágottba, te alvajáró, te . . . Aztán Izsákhoz 
fordult: Most csak hozzon ki kend taliszt, tefilimet 
(imakendő és szijjak) és tüstént indulunk,

Félóra alatt a városvégi Bundi korcsmához értek 
a friss szekérnyomon. Ott azonban már újabb nyomok
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büntették és még ma is több évi börtön és súlyos 
pénzbüntetés jár érte. Nehány év előtt azt hitték, 
hogy Nyugat-Szibéria nagy erdőségeiben is él még az 
európai bölény, de az újabb kutatások nem erősítették 
meg ezt.

KÜLÖNFÉLÉK

Uj növényméreg. A vegyészek most egy uj 
méreganyag összetételének és hatásának a kutatásával 
foglalkoznak. Egy keleti utazó hozta magával a mér
get tartalmazó növény bogyóit Sierra-Leonából. Nyugat- 
Afrikából, ahol a bogyók mérgező hatását már régóta 
ismerik. A négerek ugyanis a növénynyel mérgezik 
meg ellenségeik kutjait és a porrá zúzott bogyókat 
használják fel patkányok és egyéb kártékony állatok 
elpusztítására. Az eddigi kísérletek megállapították, 
hogy a „Chailletia toxicaria“, ahogy ezt a növényt 
elnevezték, feltétlenül ölő mérget tartalmaz. Az állatok, 
amelyek a növényből esznek, rémes üvöltéssel futnak 
el. majd hányni kezdenek, tagjaik megmerednek és 
néhány perc múlva kimúlnak. A vegyészek azt hiszik, 
hogy a növény két mérget tartalmaz, melyeknek egyike 
agybénulást okoz, mig a másik a nyavalyatöréshez 
hasonlatos betegséget idéz elő.

A gomba. A melegebb idő kezdetével a gomba 
ismét jelentősebb szerepet kezd játszani a táplálkozás
ban. Helyénvaló tehát, hogy egy-két mindenki által 
használható utasításra felhívjuk olvasóink figyelmét. 
Mindenekelőtt fontos az, hogy az élvezhető, teljesen 
ártalmatlannak ismert gomba is árthat az ember egész
ségének, ha már nem teljesen sértetlen. A bevásár
lásnál vagy a gombaszedésnél csak fiatal, teljesen ép 
gombát gyüjtsünk, mig a vénebb, kifejlődött, vagy

nagyon vizes és sérült darabot el kell dobni. Biztos 
módszer a mérges gomba felismerésére nincsen, csak 
az egyes fajok pontos ismerete, amitvégre csak kevesen 
sajátíthatnak el. . A közkeletű módoknak, mint ezüst
kanál bemerítése, hagymának közbefőzése és más 
effelé, semmi értelmük sincs és csak tévedésre ad
hatnak alkalmat. Általánosságban csak egy mindenkor 
alkalmazható óvszer van : a gombát, még a száritottat 
is, elkészítés előtt hideg vízzel lemossuk és külön 
kifőzzük. Ezt az első levet kiöntjük és csak azután 
használjuk tovább a gombát.

Zoológiái ritkaság. A hannoveri állatkertben 
nehány nap óta furcsa állat látható, két oroszlán-tigris 
keverék. A furcsa állatok oroszlán és tigris párosu- 
lásából származnak. Az oroszlán-tigrisek, amint őket 
elnevezték, igen érdekes kiilsejüek. Színük sárgás, mint 
az oroszlánnál, de a nősténynél meg vannak a tigris 
fekete sávjai. A him feje egészen oroszlánszerü és 
sörény disziti, mely azonban inkább hasonlít egy sunda- 
tigris nyakdiszéhez, mint az oroszlánsörényhez. A him 
általában inkább apjára, az oroszlánra fajzott, mig a 
nőstény anyjához, a tigrishez hasonlít. Ezt tükrözi 
vissza az arckifejezése is. A him pillantása komoly 
és méltóságteljes, mint az oroszláné.

Felhívás 10 évi találkozóra. Répásy Iferenc 
kartársuk felhivja azokat a kartársait, kik vele az er
dőőri szakiskolát 1896 évben végezték, hogy a meg
beszélt 10 éves találkozás rendezése végett lakásukat 
és a találkozás helyére vonatkozó javaslataikat vele 
(N. Gladna, u. p. Facset, Krassó-Szörény megye) 
lehetőleg mielőbb közölni szíveskedjenek. Hunyadi

vágtak bele, de Jakabot nem zavarták meg. Váltig 
biztatta az elszontyolodott Izsákot:

— Ne búsuljon, szomszéd, meg van a szekere.
— De hol? sóhajtott kétkedőn az öreg.
A vámuál megállapodtak.
— Eresztett-e ki valakit az éjjel, vámos barátom?
— Eresztettem bizony, verje meg a szeplő. A 

kelmetek fajtája lehetett, az Isten akár hová tegye a 
sietős dolgát! Mintha a dézsából öntötték volna, úgy 
esett, mikor kiugrasztott a fedél alól.

— Hát aztán miféle alkalmatossággal ?
— Sárgára festett, kis szekeren ha jól láttam. 

Épp akkor villámlott egy szép sistergőt.
— És a lova?
— A lova? Valami jámbor gebe.
— Az én szürkém! — nyögött Izsák.
— Jól van, barátom. G yi! — szólt Jakab. Rá

suhintott a Ráró fülére s tovarobogott a kelő nap 
tiszta fényében. Tokajig csak itatni állottak meg 
Mire beértek a városba, javában állt a vásár.

— Meglesz a lova, szomszéd.
De biz majd kinézték a szemöket, nem akadtak 

Izsák eltűnt kincseire. Verejték gyöngözött a hom
lokukon, mire visszaértek a fogadóba. Izsák némán, 
szomoruran könyökölt a kecskelábu asztalra, falat nem 
fért le torkán. A sürgölődő korcsmáros szeme is meg
akadt rajta.

— No, mi az bátyám?
A kárvallot busán legyintett. Jakab felelt helyette:
— Járt-e erre a veres Lázár?
— Tegnap. Úgy gondolom, Nyíregyházára igye

kezett.
Jakab fizetett.
— Hát gyerünk szomszéd, Szikszóra. 
Alkonyatkor értek le a két házsornyi faluba. Az

első korcsmánál biztosságban hagyták a lovakat. Aztán 
Jakab kiadta a parancsot.

— Kend megy ezen a során, én meg a másikon. 
Aztán nyitva legyen a szeme!

Járták a falut kétfelől. Azaz, hogy Izsák elkény-
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János kartársunk hasonló kéréssel fordul azokhoz, kik 
1898-ik évben a szakvizsgát Miskolcon tették le. Ennek 
cime Csimpa-Vojvod, u. p. Petrosény, Hunyad megye.

Agyonlőtt erdész. Szatmárnémtiből táviratozzák 
nekünk: Teleki Géza gróf körtvélyesi erdejében Nagy 
Ferenc és Avram Tódor erdészek szolgálat közben 
összevesztek s mindketten fegyverrel támadtak egy
másra. Nagy Ferenc Avramot agyonlőtte, de ő is 
megsebesült Avram fegyverétől.

A ki a földön fürdik. Báránd és Sáp köz
ségek között, Kállai János vaséti őr a buzaföldön egy 
embert talált, a ki nyakig elásta magát a földben s 
fején búzavirágból font koszorút viselt. A vasúti őr 
megkérdezte tőle, hogy mit csinál.

— Fürdőm — felelte az ismeretlen ember.
Az őr további kérdéseire az ismeretlen nagyon 

zavarosan felelt s hol mérnöknek, hol meg újságíró
nak mondotta magát. Az őr bement a községbe és 
jelentést tett. Az elöljáróság és sok kiváncsi ember 
kiment a búzaföldre. Sokáig beszéltek az elásott em
bernek, hogy jöjjön ki, de nem hallgatott senkire. 
Végre azt mondták neki, hogy a pap meghívta vacso
rára. Erre előbujt mégis, felöltözködött és bevitték a 
nagyváradi kórház elmegyógyitó osztályába, mert meg
állapították, hogy csendes őrült. A nála lévő Írások 
szerint Nánássi Gézának hívják.

Egy család szerencsétlensége. Megrendítő 
szerencsétlenség érte Zsetvay Gyula orosz-komoroi 
görög-katolikus lelkész családját. A lelkész Mariska 
nevű kilenc éves leánykája a múlt héten megbetegedett 
és az orvosok megállapították, hogy a gyermeken 
veszettség tört ki. Családjának tagjai kendőbe burkolt 
kézzel ápolták a szerencsétlen kis leányt, de mégis 
megtörtént, hogy a gyermek iszonyú fájdalmaiban meg
harapta anyjának és két idősebb testvérének kezét. 
A leányka két napi rettenetes szenvedés után meg

halt, mire a lelkész felesége és két leánya azonnal 
Budapestre utazott, a hol a Pasteur-intézetben ápolják 
őket. A hatósági vizsgálat megállapította, hogy Zsetvay 
Mariskát kis ölebe harapta meg, a mely nemrég veszett
ség következtében elhullt. A kutya a leánykán kívül 
megmarta Halápy Mária és Dikum Mihály cselédeket 
is, a kiket szintén a budapesti Pasteur-intézetbe 
szállították.

Gyilkos asszonyok. Csendespatakon Blaszov- 
szky György parasztlegény összeszólalkozott Szekerák 
Jánosnéval s a verekedés folyamán ütlegelni kezdte 
az asszonyt. Szekerákné segítségért kiáltott, mire oda
sietett két leánya. Lukács Mihályné és Kupola Jozsefné 
parasztasszonyok s nehéz kővel úgy agyba-főbe ütötték 
a dühöngő legényt, hogy nyomban meghalt. A gyilkos 
asszonyokat, a kik maguk is megsebesültek, letartóz
tatták.

Családi dráma. Otelek községben véres dráma 
történt. Varga János jómódú birtokos későn jött haza, 
mire felesége szemrehányást tett neki. A férj erre 
rátámadt. Dulakodás közben az asszony fölkapott egy 
konyhakést, s férje hasába döfte, a ki rögtön meg
halt. A férjgyilkos asszonyt elfogták.

405 millió korona a japán győzteseknek
A kis Japán csak nemrég állotta ki a rettenetes háborút, 
amely óriási vér- és pénzáldozatába került, most a 
japán budget újabb pénzügyi megterheltetéseket vesz 
fel. Az újabb megterheltetések azonban sokkal kegye- 
letesebb célra fognak fordittatni, t. i. a győztes katonák 
felsegélyezésére. A japán kormány ugyanis, bár a 
háború után minden erejét a belső' kultúra fejlesz
tésére fordítja, nem feledkezik meg azokról sem, akik 
vérüket ontva szerezték meg a fényes győzelmet. A 
japán kormány ugyanis, mint Tokióból jelentik, fél- 
milliárad korona összeget fog a győztes csapatok 
tagjainak jutalmazására fordítani. A hajóhadnál már

szeredetten ballagott a házak előtt, bánatából csak 
egy-egy zökkenésre riadt fel. Annál jobban járt Jakab 
szeme. Nem hagyott az portát anélkül, hogy vizs
gálódó tekintete át ne járta volna minden zugát. Az 
egyiknél azután gyanúsat szimatolt. A szin alól sárga 
szekérrud nyúlt ki. Megszólított egy arra őgyelgő 
gyereket:

— Kinek a háza ez, fiam?
— A veres Lázár zsidóé.
Több nem kellett Jakabnak. Megkereste Izsákot 

és együtt elmentek a községházára. A bírót nem 
találták otthon, künn csépeltetett a szérüskertben. A 
pandurkáplár azonban ott pipált a tornácon.

— No, jordánék, mi járatban vannak?
— Megtiszteljük a káplár urat, — felelt Jakab — 

gyönne át velünk a veres Lázárhoz.
— Mi a fittyfenének?
— Ennek a szegény embernek a kocsiját, lovát 

keressük rajta.
— Hát azt hiszik kelmétek, hogy az csak úgy

megy, hogy rászólunk valakire: „Add ide a holmi
mat!” Hátha azt találja mondani: „Hogy meritek
rám fogni ?“ No ?

— Tudjuk, hogy nála van.
— Aztán nem restelnének a kelmetek fajtájához 

pandúrral beállítani?
A káplár elevenökre tapintott.
— Hát megpróbáljuk magunk: tán csak lesz 

benne emberség? Adj’ isten!
— Adta zsidai, -— dörmögött utánuk — még rá

uszítanának a magam zsidajára! Nem ment el a jó 
dolgom. Ez a borocska meg az a íáintos verpeléti is 
az ő zsivány emberiségiből került ki. Ha az ember 
úgy néha be nem hunyná a szemét . . .

Jakab benyitott a veres Lázárhoz. Ott feküdt az 
első szobában. Már sötét volt benn.

Lázár fiam, nem adnád vissza ennek az em
bernek a szekerét?

— Ott van a színben, felőlem vihetik.
— Ahhoz a szürke is kéne.
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megtörténtek a jutalom kiosztások. A matrózok közül 
37-én a Kinschi-Kunscho rendjelet kapták, amely évi 
450 korona nyugdíjjal jár. 6540-en a Felkelő' Nap 
rendjel 7. osztályát kapták évi 270 korona nyugdíjjal. 
Összesen 405 millió koronát fordítanak a győztes 
katonák jutalmazására, Ebből az összegből 331 millió 
jut a szárazföldi, 56 millió a tengeri haderőre és 18 
millió a csatában részt nem vett katonák jutalmazására.

Agyonütött házigazda. Zavadkán Begovics 
Ferenc asztalos a minap vendégségre hívta jó barátait. 
A mikor az első láda palacksörnek már a végére jártak, 
a vendégek jókedvükben az ablakon át kezdték do
bálni, a palackokat. A házigazda figyelmeztette őket, 
hogy ne tegyenek kárt az üvegekben, mire Skabnik 
Mihály a kezében lévő palackot Begovicsnak a fejé
hez vágta, úgy, hogy Begovics ájultan az asztal alá 
esett. Most a többiek is nekiestek a vendéglátó gazdá
nak s agyonütötték. Skabnikot letartóztatták s a többi 
ellen is megindították a vizsgálatot.

Halált okozó csont. Váci levelezőnk Írja: Teich 
Vilmos jómódú pékmesternek szombaton vacsora köz
ben egy csont akadt meg a torkán, a melyet sehogy 
sem lehetett eltávolítani. Orvosának tanácsára Teich 
elhatározta, hogy Budapestre utazik és a klinikán 
megoperáltatja magát. Másnap reggel akart Budapestre 
utazni s kocsit is fogadott, hogy a pályaudvarra haj
tasson. De a kocsi alig haladt néhány lépést, a mikor 
Teich fuldokolni kezdett s néhány percnyi iszonyú 
kínlódás után meghalt.

Anyagyilkos leány. Békés-Szent-András köz
ségben egy odavaló furfangos parasztasszony, Pálinkás 
Menyhértné, nem tudván másképp pénzhez jutni, el
határozta, hogy a vallásos falubeli nép hiszékenységét 
fogja a maga javára kamatoztatni. Elkezdte hiresztelni, 
hogy neki megjelent a Szűz Mária és csodatevő erő
vel ruházta föl. Eiogy ezt a mesét jobban elhigyjék,

— Ott az is az ólban.
— Mit érünk vele szerszám nélkül?
— A széna közt meglelik. De most már hagy

janak aludni.
— Nem úgy, fiam. Hajnal óta hajszolunk: nem 

kívánhatod, hogy pihenés nélkül induljunk haza.
■ — Itt az órám láncostul. Elég? — Szól és fal

nak fordult.
Izsák boldogan fogta be a szürkét szekerébe s 

nem hajtotta pihenőre vén fejét, mig haza nem ért a 
megkerült kincsével siránkozó Leójához.

Őrizte is aztán jószágát jobban a szeme fényénél. 
Azt sem felejtette el soha, hogy Jakab szomszéd nélkül * 
vénségére ismét gyalogszerrel róhatta volna az ország
utat, mint apja, nagyapja, és sok-sok testvére.

Aztán meg az ezüstóra sem volt kutya.
Kemény József.

fölbiztatta hajadon leányát, hogy terjeszsze ő is s 
tegyen tanúságot, a hol kell. A leányt bántotta ez a 
csalás, nem akart benne semmiképpen sem résztvenni. 
Az anyja ezért halálra gyötörte s mindenféle kínzással 
akarta kényszeríteni, hogy legyen a bűntársa. A leány 
némán tűrt egy ideig mindent, de utóbb elkeseredés
ben szörnyű gonosz tettre- szánta el magát. Minap 
reggel Pálinkás Menyhértnét halva találták az ágyá
ban. A vizsgálat megindult s kiderítette, hogy az 

. asszonyt a leánya lőtte agyon.

A berukkolás miatt. Borsos András szegedi 
legényt a minap három esztendőre besorozták katoná
nak. A mikor ezt menyasszonya, Kothenecz Viktória, 
egy jómódú alsótanyai gazdaember leánya megtudta, 
kereken értésére adta a legénynek, hogy annyi ideig 
nem vár rá s nézzen más leány után. Borsos vasár
nap éjjel egy mulatságon találkozott hűtlen meny
asszonyával és kérlelni kezdte, hogy ne hagyja el. A 
leány azonban nem hajlott szavára, mire Borsos re
volvert rántott elő és agyonlőtte volt menyasszonyát. 
A gyilkosság után Borsos András elmenekült és az 
árokházi erdőben bujkált két napig. Majd tegnap éjjel 
hazament szülei tanyájára, és a padláson fölakasztotta 
magát. Levelet hagyot hátra, a melyben arra kéri hozzá
tartozóit hogy a menyasszonya mellé temessék.

Szerkesztői üzenetek.
Híavathy Ferenc urnák, Kiszucujhely. Miután az Öné

vel teljesen egyforma tiltokozás már előbb megjelent, úgy az 
Önét, mint egy más hasonlót is nem látjuk célszerűnek közölni, 
mert ez csak folytatólagos versenygésre vezetne, a mi pedig 
csak elmérgesitené a dolgot, ezt pedig az ügy érdekében lehe
tőleg kerülnünk kell. Az Évkönyv I. évfolyamát ajánlva postára 
tettük. Stencinger Sándor urnák. Mocsonok. Köszönet a 
küldeményért, melylyel — amint látja — bővebben foglalkozunk. 
Sticz László urnák, Veszprém. A küldeményt csak lapunk 
Zártakor hozta a posta s igy azt ebbe a számba már fel nem 
használhattuk.

A kiadóhivatal postája.
Bollolay Miklós urnák, Csiklovabánya. A két koronát 

átszámítottuk s igy június végéig rendezve van. Szilágyi 
Palkó János urnák, Vajszka. K. L. kartársunk lakása Bács- 
falu, u. p. Türkös. Brassó megye. Nardai József urnák, Csém 
A 2 korona beérkezett. Dragomir Pompéjus urnák, Tárkány. 
Szeptember végéig van előfizetve. Kérdezett kartársunk lakása: 
Dombhát, u. p. Ó-Radna, Beszterce N. megye. Ganz József 
urnák, Arad. A címet kijavítottuk s a hiányzó 3 számot meg
küldünk. Kocsis János urnák, Dencsháza. Köszönjük a két 
uj etöfizető bejelentését, kiknek a lapot menesztettük. Horváth 
János urnák, Iván. A két koronát a lap előfizetési dijába 
számítottuk át. Székely János urnák, Szomolnok. A lapra 
irtuk át s igy szeptember végéig van előfizetve. Hegedűs Antal 
urnák, Dobrest. Kívánsága szerint cselekedtünk s év végéig 
rendezve van. Hyross András urnák, Ghymes. Szeptember 
végéig van előfizetve s igy a lapot addig küldtük. Kiss István 
urnák, Eötvös. A két koronát köszönettel vettük. Ördög 
Ferenc urnák, Zimbró. A 4 korona beérkezett. Höffner 
Gyula urnák, A Schönborn. Ha a 27 szám még nem érkezett 
volna meg, azt szívesen megfogjuk küldeni. Janoviczky János 
urnák, Patakfalu. Előfizetése szeptember hó végéig van ren
dezve. Fetz Lajos urnák, Iszka Szt. György. A 4 korona 
beérkezett. A másik dologra nézve pár nap múlva levélben 
válaszolunk. Kodilla Péter urnák, Puj. Az Évkönyv I. év
folyamát ajánlva postára tettük.
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Hirdetések és pályázatok.
P á l y á z a t i  h i r d e t é s .

A nyitraszegi uradalomhoz egy erdőlegény keres
tetik azonnali belépésre.

Évi javadalmazás: 576 korona havi 48 korona 
részletekben, lakás, tüzelő, világítás, jó lődij és egy 
rendbeli ruha.

Ezen állásra oly intelligensebb, nőtlen, egészséges 
egyének pályázhatnak, kik a magyar és tót nyelvet 
tökéletesen bírják, az erdészeti és vadászati teendők
ben tökéletes jártassággal bírnak.

Bizonyítvány másolatokkal — melyek vissza nem 
adatnak — szabályerüen felszerelt kérvények alulirot- 
hoz küldendők be. Huszty Károly,

urad. erdész.
Nyirtraszeg, Bars megye.

1906 évi 302 e. h. szám.

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
A brasssóvármegyei »Zajzonvölgyi« X-ik őrjárás

ban folyó évi augusztus hó 1-ével üresedésbe jövő 
erdőszolgai állásra, mely évi 432 kor. bérrel, 48 kor. 
lakbérrel, 36 kor. ruhaátalánynyal és 36 kor. faváli- 
sággal van javadalmazva, a közigazgatási erdészeti 
bizottságnak folyó évi 703. e. b. számú határozata 
alapján pályázat nyittatik.

Pályázók felhivatnak, hogy Brassó vármegye 
tekintetes közigazgatási erdészeti bizottságához Brassó
ban cimzendő, sajátkezüleg irt kérelmüket az erdő
törvény 37 §-ában előirt kellékekkel, nyelvismeretük 
és eddigi alkalmaztatásuk igazolására szolgáló ok
mányokkal és ép, erős testalkatukat, jó látó, halló és 
beszélő képességüket igazoló orvosi bizonyitványnyal 
felszerelve a »Brassói m. kir. állami erdőhivatalhoz 
legkésőbb folyó évi augusztus hó 15-ig nyújtsák be. 
Kellőleg fel nem szerelt, avagy későn érkező kérelmek 
tekintetbe nem vétetnek.

Brassó, 1906 évi julius hó 10-én.
A m. kir. állami erdőhivatal.

940—906. sz.

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
Csikvármegye közig, erdészeti bizottságának f. é. 

975. sz határozata értelmében a Csikvármegyében lévő 
csikszentmártoni m. kir. jár. erdőgondnokság kerü
letében Csikkozmás székhelylyel szervezett 11. osztályú 
hatósági erdőőri állomásra ezennel pályázat hirdettetik.

Ezen erdőőri állomás évi javadalmazása: Évi bér
fizetés 400 K Drágasági pótlék 160 K 30 ürköbméter 
tűzifa illetmény, 4 K, irodaátalány.

Pályázótól megkivántatik a m. állampolgárság, 
fedhetlen előélet legalább 24 éves, de 35 évesnél nem 
magosabb életkor, ép szellemi és testi erő, valamint 
az erdőó'ri szakvizsga sikeres, letétele, mely adatok 
hiteles okmányokkal igazolandók.

Csikvármegye közig, erdészeti bizottságához inté
zett, egy koronás bélyeggel ellátott és sajátkezüleg 
irt kérvények 1906. évi augusztus 1-ig a Csíkszeredái

m. kir. állami erdőhivatalhoz annál is inkább benyúj
tandók, mert a később beérkezett kérvények nem fog
nak figyelembe vétetni.

Csíkszereda, 1906 évi julius hó 2-án.
M. kir. állami erdőhivatal.

Erdőőr helyettes.
Kerestetik, ki 7a vagy '%  évig egy beteges 

erdőőrt helyettesítene s ezen idő alatt az erdőőr 
fele fizetését, mintegy 500 koronát kapná, inig 
a megítélt és behajtott kártérítések U-a őt illeti. 
Ezen idő múlva — ha köteleségének jól meg
felelt, erre az erdőőri állásra biztosan ki lesz 
nevezve. Feltételek: nőtlen állapot, végzett szak
iskola, katonai kötelezettség megfelelése, jó maga
viselet s a hivatalos magyar nyelven kívül a tót 
nyelvnek annyira való bírása, mennyi szolgálat
hoz szükséges. Érdeklődők forduljanak a lap 
szerkesztőségéhez.

Állást keres
40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Áz állast jövő év elejével folglalhatná el. 
Ajánlatok a következő cim alatt küldendők: 

Balogh József erdővéd.
Nagy-Lónya. (Bereg megye). i—io

Nagy erdőségek
megvételre kerestetnek. Ajánlatokat kér,

1— 3 KrailSZ M ó r, Balaton-Boglár.
r

Állást keres
29 éves nőtlen vadászsegéd, ki az irodai munkákban 
és erdőkezelésben is jártas, a fő- és apróvad gondo
zását jól érti, jó vadász és vadászatrendező. Beszéli 
a magyar, német és tót nyelvet. Lehetőleg pagony
kezelői állást keres. Cime megtudható az ^Erdészeti 
1—3 Ujság« kiadóhivatalában.

2 esetleg 3 darab eladó. Érdeklődők fordul
janak alulírotthoz. Lengyel Albert, erdőőr

Alsó-Rákos.
(Nagy-Kükiillő megye).

2 - 3

2 darab fiatal, de már teljesen felnőtt, darabonkint 
40 koronáért eladó. Csomagolás és szállítás vevőt 
terheli. ifjú Podhradszky Emil

Szászsebes.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

Előfizetési árak:
Egész é v r e .................................... 8 kor.
Fél é v r e ......................................... 4 „
Negyed é v r e ...................... . 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

|  M egjelen ik  m inden csütörtökön.
tej Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

S 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 többszörös hirdetményeknél mér- 
1— • sékelt dijak egyezség szerint. •— •

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Julius 26. 30. szám.

Helyes nyomon.
(Folytatás és vége.)

S yitra vármegye közigazgatási erdészeti 
bizottsága elől leközölt véghatározatában 
maga is elismeri azt az általunk is szám

talanszor hangoztatott viszás helyzetet, mely 
szerint az állami kezelésbe vett erdők őrzésénél 
alkalmazott személyzet nem hogy fizetésnek, de 
még bérnek is alig nevezhető javadalmazását a 
számtalan erdőbirtokostól úgyszólván összekol
dulni volt kénytelen s erre mondtuk azt a 
millenium alkalmával > Az erdő és annak fen- 
tartója a második évezred elején« címen kiadott 
röpiratunkban, hogy az erdészetnek ezek a 
szerencsétlen mostohái akárhányszor eldanol- 
hatják az egyszeri vak koldus énekét, mely szól 
a következőképen:

»Gyi sárga! Gyí fakó!
Itt semmit sem adnak:
Minthogy szép idő van,
Kendert nyüni vannak!*

De felismerte a közigazgatási erdészeti 
bizottság a fizetésnek ilyen apránkint való össze- 
szedésével járó ama veszedelmet is, melyre 
ugyancsak fent említett röpiratunkban már Í0 
évvel előbb rámutattunk, h o g y  tudniillik a járási, 
közbirtokossági és községi erdőőrök ehhez a 
csekély fizetésükhöz is gyakran csak olyan módon 
juthatnak hozzá, hogy az azt kiszolgáltató köze

geknek áldomást fizetnek, mi által nem csak 
hogy az amúgy is csekély jövedelem nagy 
mértékben csökken, hanem maga az erdőőr is 
könnyen iszákossá válhatik.

A másik nagy veszedelmet ismét abban is 
látja a tagadhatlanul éles szemű közigazgatási 
erdészeti bizottság, hogy az ilyen módon több 
birtokos kénye-kedvére kiszolgáltatott erdőőr 
szolgálatát sem képes kötelességszerüen teljesí
teni, mert — mint helyesen mondja azt meg
hozott véghatározatában — »egy erdei kihágási 
feljelentés az erdőbirtokos ellen elegendő indok 
arra, hogy ugyancsak megszolgált bérilleíményére 
hónapokig is várjon«.

Hát ezek bizon mind nagyon szomorú 
igazságok s kalapot kell emelnünk Nyitra vár
megye közigazgatási bizottsága előtt, hogy azokat 
— bár kissé késön — észrevette s igyekezett 
a bajokat orvosolni.

Nyitra vármegye közigazgatási erdészeti 
bizottsága azonban akkor, midőn az elől idézett 
véghatározatát meghozta, csak fél munkát vég
zett. A féhnunka alatt ugyanis azt értjük, hogy 
nem terjesztette ki figyelmét egyúttal arra is, 
hogy vájjon annak az erdőőrnek, ki fizetését 
annyi sok helyről kénytelen forintonkint, sőt 
fillérenkint összeböngészni, az igy összeböngészett 
összes fizetése elégséges-e arra, hogy abból 
családjával egyetemben ha nem is bőségben 
úszva, de mégis tiszteségesen megélhessen.

A közigazgatási erdészeti bizottság idézett
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véghatározatában nagyon helyesen azt mondja, 
hogy az az állapot, mely szerint: »a védkerü- 
leti erdőőrök a nagyszámú érdekelt birtokosok 
által fizetendő csekély havi járandóságaikat nem 
is forintonkint, hanem úgyszólván fillérenkint 
kapják, valóban viszás és tarthatatlan, mert 
ilyetén körülmények között ö n é r z e t e s  egyén  
védkerületi erdőőri állásra alig pályázik«.

Hát bizon szent igaz az, hogy olyan — mond
hatnánk koldus — szerepre, mint a milyenről a 
véghatározatban szó van, önérzetes egyén nem 
igen vállalkozik s ha azt előre nem ismerve 
véletlenül belecsöppent, igyekszik is attól minél 
hamarább szabadulni.

Kérdés már most, hogy vájjon az önérzetes 
egyént csak az riasztja-e vissza valamely állásra 
való pályázástól, hogy az azzal járó fizetést 
csak sok utánjárással, könyörgéssel, jóformán 
koldulással, sőt nem ritkán még igy is csak 
anyagi áldozatok árán kaphatja meg.

Mi azt hisszük, hogy az önérzetes ember 
akkor, midőn valamely állásra szánja a fejét, 
első sorban azt nézi, hogy biztosit-e ez neki 
tisztességes megélhetést s nem lesz-e rászorulva 
arra, hogy meg nem engedett eszközökkel legyen 
kénytelen pótolni azt, mit javadalmazása nem 
képes nyújtani, de a mire a mindennapi életben 
mégis mulhatlanul szüksége van s ha azt látja, 
hogy a kínálkozó állás ezt neki nem biztosítja, 
önérzete felháborodik s attól már a küszöbön 
visszaretten.

A közigazgatási erdészeti bizottságoknak 
tehát első sorban arra kellene figyelmüket for- 
ditaniok, hogy vájjon az erdőbirtokosok meg
adják-e az erdeiknél alkalmazott személyzetnek 
a megélhetés módját.

Az állami kezelésbe vett erdők kezelésénél 
alkalmazott tisztviselőkről maga az állam gondos
kodott, de nem tette ezt egyúttal az azok őr
zésénél alkalmazott erdőőrökkel,. hanem ezeket 
meghagyta továbbra is abban a sanyarú hely
zetben, a melyben a községi és közbirtokossági 
erdőknek állami kezelésbe vétele előtt voltak, 
sőt némely helyen, hol javadalmazásuk még az 
uj rendszer folytán sem lett javítva, helyzetük 
még súlyosabbá vált, mert a szigorú fegyelmi 
szabályok alá esvén, ezek nyomása alatt számos 
olyan jövedelemtől estek el, melyhez a régi 
rendszer mellett talán hozzájuthattak. Pedig ha 
a fapiacot figyelemmel kisérjük, úgy látjuk, hogy 
a faárak alig egy évtized leforgása alatt szinte 
megkétszereződtek, az erdei mellékhasználatok 
minden téren nagyobb jövedelmet hajtanak s 
úgy csak természetes, hogy az erdők jövedelme 
is tekintélyesen meggyarapodott s igy csak jogos 
és igazságos kívánság lenne az, hogy a birtokos 
a saját hasznának gyarapodásához képest alkal
mazottjai jövedelmét is gyarapítsa.

Arra, hogy ezt maguk a birtokosok jó
szántukból általában véve mindenütt megtegyék, 
alig van kilátás, de kevés a kilátás arra is, hogy 
ezt maguk a közigazgatási erdészeti bizottságok 
is elrendeljék s egyedüli remény csak a magas

A »F. U.« után.

Kellegtelen, szép nyári éjszakákon, mikor nyugalom 
öleli át a földet, valami édes illatot lehel az 
erdő, a mező s nem hallatszik semmi más, 

mint a szellő suhanása, mint hogyha tulvilági lelkek 
beszélnének hozzánk lágy, suttogó ábrándokat keltő 
hangokon. Szemünk feltekint a magasba, oda ahonnét 
a csillagok miriádja ragyog ránk ezüstös képmásával. 
Azokon túl messze-messze, ahova az emberi gondolat 
nem hatolhat el, ott van a mennyország. így hiszi 
ezt keresztény, mozlim, igy hitte az ókor pogánya s 
vallásos legendák, mithikus regék varázsos alakjaival 
népesíti be a magasságot, ahonnét szárnyatörötten 
hull alá a földi képzelet.

Mi van ott igazában, ki tudná azt megmondani? 
A hitetlen tudás azt mondja, hogy ott van más világ- 
rendszerek kezdete vagy az ür, a végtelen semmiség. 
A török ott keresi a hét mennyországot, ahol Mohamed 
várakozik reá és Allah árnyékában gyönyörre hivó 
hurik, a túlvilág bűbájos leányai ölelik át az üdvözölt 
mozlimot. Minket arra tanítottak, hogy ott van az 
örökös, véget nem érő boldogság, szeráfok zengnek 
égi éneket a mindenek alkotójának dicsőségére, aki 
ül fellegtrónusán, tündöklő fényesség közepette egy 
gondolatával világokat semmisítve meg. 8 ott vannak 
körülötte az angyalok, a földi bűnöktől megtisztultak 
lelkei, akik úgy csendes éjszakákon le-lejárnak s az 
éjféli órákban meglátogatják azokat, akiket szerettek 
itt a földön. Légi testüket nem láthatja meg emberi 
szem, csak érezzük jelenlétüket, mikor meglobban a 
lámpa fénye, mikor megsimogatják arcunkat, fél- 
álmunkban csókot lehelnek homlokunkra s csak a 
sejtelemmel hallható szavukkal fülünkbe suttogják:

— Gyere már! Gyere már! Hisz oly régen várunk.
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kormány jóindulatában van, melynek kezében 
van most az állami kezelésbe vett erdők őr
zésénél alkalmazott alantas személyzet emlék
irata, a közigazgatási erdészeti bizottságoknak 
pedig az lenne a feladatuk, hogy tovább haladva 
az elől jelzett jó nyomon, ezt az emlékiratot 
minden tőlük telhető módon támogassák.

(Vége.)

Az Erdészeti Újság Naptára.
S|||j|lzámos helyről jött unszolásra elhatároztuk, hogy 

az Erdészeti Újság Naptára címen a jövő 1907-ik 
évre egy képes családi naptárt fogunk kiadni.

A nagy kockázattal járó vállalatba nem mertünk 
volna belevágni, ha nem biztatna az a remény, hogy 
a naptárt nem csak lapunk összes olvasói a maguk 
részére elő fogják fizetni, hanem arra előfizetőket még 
polgártársaik körében is gyűjteni igyekeznek.

Az utóbbi nem is lesz olyan nehéz feladat, mert 
hiszen naptárra minden egyes családnak szüksége van 
s nem sok rábeszélés kell ahhoz, hogy valaki ezt vagy 
amazt szerezze meg magának.

A naptár kiadásával egy nemes célt is akarunk 
szolgálni, a mennyiben a nyers bevétel egyhatod részét, 
példányonkint 20 fillért az erdészeti és vadászati altiszti 
személyzet gyermekei nevelésének segélyezését szol
gáló alapra szántuk.

Felkérjük ennélfogva lapunk összes tisztelt olva
sóit, hogy a naptárra való előfizetéseket legkésőbb 
jövő hó 15-ig beküldeni szíveskedjenek, hogy igy

módunkban legyen a szükséges képeket beszerezni és 
a naptár nyomatást idejekorán folyamatba tenni.

A naptárnak a lehető legszélesebb körökben való 
elterjesztése céljából egyébkent az összes erdőható
ságokhoz és uradalmi erdőhivatalokhoz a következő 
felhivást küldtük:

A magyar ember régi bevett szokása, hogy a 
könyvet nem nagyon kedveli, de legyen annak bár
milyen ellensége, egynek még sem szabad a házából 
hiányoznia s ez az egy a k a l e n d á r i u m.

A naptár az, mely még a legszegényebb ember
nek is mintegy életszükségletévé vált s a nélkül nem 
tud meglenni. Ne legyen ott bár semmi keresnivalója, 
az őszi vásárra mégis ellátogat s ha már mást nem, 
legalább a jövő évi naptárt veszi meg magának. Ez 
a naptárszeretet idézte elő azt, hogy most már a könyv
piac el van árasztva a naptárak különféle fajtájával s 
alig akad még más áru, melyben hasonló dús választék 
legyen. Ez a töménytelen naptár azután sok minden
féle dolgot foglal magában, de vagy semmi, vagy csak 
kevés olyat, a mi az e r dé s z  és v a d á s z  e m b e r t  
kielégítené.

Ez a körülmény késztet arra, hogy egy egészen 
uj fajta naptár kiadására vállalkozzam, melynek a 
rendes naptári és vásári részen kívül való tartalmát 
az erdész és vadász életéből merített tanulságos és 
mulattató olvasmányok, nemkülönben az ezen szak
mába vágó haznos tudnivalók képezendik.

Az általam kiadni szándékolt naptár, az
„Erdészeti Újság Naptára44

diszes illusztrációival és gondosan megválogatott olvas
mányaival valóságos kincse lesz minden erdész és 
vadászember házának s mint ilyen méltán elvárhatja, 
hogy egyetlen egynek házából se hiányozzék.

Ara fűzve s keresztkötés alatt küldve 1 K 10 fii., 
ajánlott küldésnél 1 K 45 fii.

Bizonyosat azonban senk' sem tud mondani. Mert 
bár évezredek múltak el és születtek újjá; a tengerek 
elhagyták ágyaikat s medreikből hegyek emelkedének 
ki, csudák törtónének, de az még nem történt meg, 
hogy valaki visszatért volna emberi alakjában a más 
világról. De ezért mégis, habár a levegő atomjain 
keresztül, vagy a világokat egymáshoz vonzó villamosság 
láthatatlan huztán jönnek néha hírek ide a menny
országból. Sokszor elkésve, de mégis csak jönnek. 
Es aki meghallja, az adja szájról-szájra tovább.

Az öreg Szántó Harcsa János, az aratógazda is 
hallott egy újabb hirt a magas egekből és elmondó 
azt nekünk a tarlón. Nem visz rá a lelkem, hogy 
titok maradjon.

** *
A fiastyuk már-már kotródott az égről, a Göncöl 

szekér ugyan még poroszkált, de az aratónép csak 
nem szenderült el ott a buzakeresztek árnyában. Nem 
sokat beszéltek, csak a marokverő leányok, menyecs
kék suttogának halkan s pajzán, fojtott kacagásuk

néha-néha belecsiklandozott a kékes éjszakába. Szántó 
Harcsa János, a vén aratógazda, hányát dőlve a kévén 
fölbámult az égbe, a csillagvilágba. Ki tudja mit 
gondolt? Valamikor szessziós ember volt. Háza, sok 
lánc földje, meg a felesége. Házát és földjét a gonosz 
emberek pörökkel, a szép feleségét a jóságos Isten 
vette vala tőle. Azért szokta nézni álmatlan szemek
kel azt a csillagtábort. Tálán feleségét kereste közötte? 
Most is ahogy ott jár nehéz gondolatja, im sóhajt egy 
nagyot, aztán megszólal:

— Csak ott a boldogság, a mennyországban.
Valaki megszólal, hogy csak úgy tóditsa tovább

a beszédet.
— Hogy, hogy János bátya?
— Hát úgy, hogy az egész mennyországban nincs 

több, csak egyetlen fiskális.
Erre már közelehb kerülnek melléje az öregek, 

ifjak, legények, lányok s kérlelik, becézik:
— Mondja János bátyánk! Ugy-e tovább mondja?

Szántó Harcsa János enged a szép szónak. Fején
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A aaptár folyó év november hava második felé
ben kerül szétküldésre s csak annyi példányban lesz 
nyomva, a mennyire előleges megrendelés érkezik.

A naptár kiadásánál nem  önző c é l o k  v e z é 
r e l n e k ,  ha ne m azt  ma r a d a n d ó  eml ékű h a s z 
nos  d o l o g g a l  is ö s s z e k ö t n i  ó h a j t o m  s e z 
é r t  e l h a t á r o z t a m ,  hogy mi nden m e g r e n d e l t  
és  e l ő f i z e t e t t  p é l d á n y  á r á b ó l  h ú s z  (20) 
f i l l é r t  e g y  az e r d é s z e t i  és  v a d á s z a t i  a l 
t i s z t i  g y e r m e k e k  n e v e l é s é t  s e g é l y e z ő  
a l a p r a  f o r d í t a n d ó m .  Az erdészeti és vadászati 
személyzettől függ tehát, hogy ezen alap kisebb vagy 
nagyobb legyen s remélem, hogy az igyekezni fog 
t ö m e g e s  m e g r e n d e l é s é v e l  a nemes célnak 
mentül jobb szolgálatot tenni,

Abban a reményben, hogy úttörő szerény vála- 
latom szükséges és hasznos voltát elismerni méltóz- 
tatik, kérni bátorkodom, hogy azt alkalmazott személy
zetével megismertetni, őt a naptár megrendelésére 
buzdítani s a jelentkezőktől az 1 K 20 fii. s illetve 
1 K 45 fillér előfizetési dijat beszedve, az 

Erdészeti Újság Naptára
kiadóhivatalának

Szászsebes Szebenmegye 
cim alatt l e g k é s ő b b  f ol yó évi  a u g us z t u s  hó 
15-ig beküldeni kegyeskedjék.

Az utalványszelvényen azt is kérem jelezni, hogy 
a megrendelt naptárak együttesen becses címére, vagy 
pedig egyenkint a megrendelőkére lesznek-e küldendők.

Minden hat (6) előfizető után készséggel szolgálok 
egy tiszteletpéldánynyal.

S z á s z s e b e s  1906 évi julius hó 26-án.
Kiváló tisztelettel

Podhradszky Emil
• az Erdészeti Újság

szerkesztője és kiadója.

Végszó a járásiak mozgalmához.
a  járási kartársak mozgalmának egyelőre való 

be'fejezésekép Bocskay József kartársunk nyilt leve
lére utolsónak még onnan kaptunk a választ, a honnan 
annak első sorban kellett volna érkeznie: magától a 
mozgalom vezetőjétől, Sticz László veszprémi járási 
kartársunktól. A válasz jegyzőkönyv alakjában érkezett, 
melyet a veszprémi és székesfejérvári m. kir. járási 
erdőgondnokságok személyzete közül öten írtak alá, 
nevezetesen Mészáros György, Valint István, Hergovits 
József, Kily János és Sticz László. A jegyzőkönyvet 
a maga mivoltában nem közölhetjük, mert irálya 
annyira hibás, hogy nyomtatásban nem lehet meg
örökíteni s igy egyszerűen annak tartalmát közöljük a 
következőkben:

1. Sticz László kimutatja, hogy a budapesti 
összejövetelnél fölöslegnek mutatkozott 36 K 10 fillért 
az Emlékiratnak '200 példányban való nyomatása és 
szétküldése teljesen felmésztette.

2. Sticz László beszámol a budpesti útról és 
annak eredményéről, miért neki és mindazon kartársak
nak, kik a mozgalomhoz hozzájárultak, az egybe
gyűltek köszönetét szavaznak.

3. Tiltakoznak a megjelentek Bocskay József 
kartárs támadása ellen s az „Erdészeti Ujság“ 23-ik 
számában általa közölteket visszautasítják és meg
cáfoljak, a mennyiben a Sticz László által felmutatott 
jegyzékben Bocskay az első helyen van feljegyezve 
azok között, kik a küldöttségbe meghívandók voltak 
s meghívása csak azért maradt el. mert a távirda 
hivatal küldöncdijat kívánt, ezt pedig nem lehetett 
fizetni, mert maguk a táviratok igy is sokba kerültek.

hosszú haját ezüstszállá festi a holdnak sugara, ő 
meg egyik szavát a másikba akasztva, mondván 
egyebekben:

— Hat régen volt nagyon, még a jobb apám is 
az öregapámtól haloltta, valahogy egy fiskális (vagy 
ahogy most mondják ügyvéd) felkerült az égbe. Szent 
Ivónak hívták, a minthogy kegyes, jámbor férfiú volt, 
soha végrehajtást, sem licitálást nem csinált a földön, 
hanem folyton folyvást az igazat kereste. Ezért jutott 
azután a magas mennyorszába, amire magva is szakadt 
fajtájának az árnyékvilágon. No de menjünk tovább.

Szent Ivónak, mint a többi szentnek jól mene 
dolga, de azért csak nem volt nyugodalma néki. Amint 
a fellegeket járta, sóhaj szakadt a leikéből, sóhajnak 
utána. Üdvözöltek, szentek megkérdezték tőle:

— Mi bajod, szent Ivó?
— Hogyne volna bajom — felelte — mikor semmi 

dolgom nem akad itt a mennynek országában! Aztán 
sorra járta valamennyi lelket, megkérdezte tőlük, 
hogy nics-e valami bajuk, amelyen fiskális eszével

segíteni tudna. Egynek sem volt baja, boldogok valának 
a végtelenségben.

Hát igy mene szent Ivónak sorsa fönt a menny
országban. Boldog vala, de azért mégsem vala boldog. 
Egyszer auztán gondolt egyet s felkeresd szent János 
apostolt, szólván imigy hozzá:

— Kedves fiam János, hol vau az megírva, hogy 
a mennyország kulcsát szent Péter kezelje?

Szent János apostol, bár aranyszáju volt, úgy 
meg vala lepve, hogy szava elállóit. Szent Ivó folytatta:

— Nincsen az megírva még a te evangéliumod
ban sem. Annyi meg van Írva: „te kőszál vagy Péter“ 
hanem a kulcsokról szó sincsen. Ellenben meg vagyon 
írva, hogy midőn az Ur ott lent járt a földön, téged 
szeretett legjobban, mert hűséges voltál. Bizonyos, 
hogy a mennyeknek kulcsait is csak neked szánta. 
Ne hagyjad a jussod. Pörijld el Pétertől.

Szent János megijedt. Soha, soha ilyet. Nem 
volt nagyravágyó. Már minek pöröljön? Azután épen
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(Csodálatos, hogy ott, hol a leszámolásnál még a 
mozgalom vezetőjét 80 korona jutalomban lehetett 
részetiteni a fölöslegből, egy pár 80 filléres küldönc- 
dijra már nem akadt fedezet, pedig a gyűjtött pénz 
talán inkább erre szolgált volna. A szerkesztő.)

4. Az összegyűltek tiltakoznak egy pótemlék
irat szerkesztése ellen, mert ez — véleményük szerint — 
az ügynek csak ártana. Egy uj Emlékirat megírásának 
a szükségességét csak akkorra látják, ha a mostani
nak nem lesz eredménye.

Ez a jegyzőkönyv teljes foglalatja s ezzel egye
lőre le is zárhatjuk a mozgalom aktáit.

A magunk részéről pedig minden elismerésre 
vagy jutalomra való kilátás nélkül, minden feltűnést 
kerülve, csendben gyűjtjük az adatokat egy uj Emlék
irathoz, mert meg vagyunk győződve arról, hogy arra 
szükség lesz, bár jobban szeretnők, ha már a mostani
nak lenne foganatja.

Párbaj a levegőben. Múlt hó végén Buna 
község felett Herczegovinában elkeseredett párbajt 
vívott a levegőben két ragadozómadár, melynek egy 
mérnök és több utkaparó volt szemtanúja. Egy szakálas 
keselyű s egy kőszáli sas viaskodtak egymással s a 
kó'száli sasnak végtére is sikerült a szakálas keselyű
nek az egyik szárnyát eltörni, mire ez a földre zuhant. 
Az utkaparók a hatalmas ragadozót hamarosan agyon
ütötték s aztán a mostari múzeumnak ajándékozták.

A hamvas varjú kártékonyságához. K.-ban 
e hó 7-én a délutáni órákban az ottani járásbiró éppen 
a székhelyétől mintegy 8 kilométernyire fekvő P. köz

Pétert, az apostoltársát. * De hasztalan volt minden. 
Szent Ivó addig-addig, hogy pörre beszélte.

Magas trónusán ült az egek királya, ura mindenek
nek, mikor megjelent előtte Péter egymagában. János 
pedig a fiskalissával, tudós szent Ivóval.

— Mit akartok, szolgáim?
Szent Ivó elmondá a pörbeszédében, hogy a 

mennyország kulcsait akarják Jánosnak. Az angyalok 
bámulva hallgatták ezt a szép beszédet, ammelyben 
Ivó, hajh nagyon bepörkölte Pétert. Elmondá vala, 
hogy a kulcsokat éppen nem érdemli, mert mielőtt a 
kakas hármat kukorékolt volna,, eláruló Urát. Aztán 
verekedett, Kaifás főpap szolgájának a fülét kardjával'' 
levágta. Ezért megbüntették.

— Nesze neked, Péter! — mondották a lelkek.
Es a szegény Péter, megtörve, már-már át akarta

adni a mennyeknek kulcsát, midőn szólott az Ur, az 
Örökigazság és a Minden tudó:

— Édes fiam, János! A te fiskálisod gyönyörűen 
beszélt, a szegény Péternek meg nincs fiskálisa. És 
ez nem jól van igy. Azért Ítéletet majd csak akkor 
mondok, ha még egy fiskális felkerül az égbe, a Péter !

ségbe igyekezett, midőn az országúton egyszerre csak 
közvetlenül a kocsija felett egy hamvas varjú repült 
át, mely valami zsákmányt czipelt magával. A járás
biró hamar oda szólt a kocsisnak, hogy csapjon ostorá
val a varjura s ez nem is volt rest, azt meg is csele
kedte s az ostor vége tényleg találta a varjut, mely 
megijedve, a karmai között volt zsákmányt elengedte, 
úgy hogy az az utmenti árokba esett. Erre hamar 
megállották s leugorva a kocsiról, látják, hogy a zsák
mány egy 5—6 napos süldő nyúl! Még volt élet benne, 
de az esés következtében erősen megsérült.

A hiuzfogás módozatait minden vadászember
nek jó tudnia, mert ez a gonosz állat igen sok hasznos 
vadat pusztít el ott, a hova egyszer beteszi a lábát. 
Elpusztításának illetve fogásának sikere attól függ, 
hogy ennek a vérengző vadnak azt a szokását, hogy 
az útjába kerülő minden fatuskót, sziklát szemügyre 
vesz és levizel, tőlünk telhetőleg kihasználjuk és ilyen 
helyekre állítsuk fel a megfelelő tányérvasakat, minők 
például a Weber-féle 24 és 24-a-féle vasak. Ezt a 
nézetet vallja a Mikulczynben (Oácsország) lakó Dwor- 
zák cs. és kir. főerdész, a ki igen híres hiuzfogó. Azt 
állítja a nevezett szakember, hogy semmiféte duvadat 
sem lehet oly könnyen tányérvasban megfogni, mint 
a hiuzt, még ott is, a hol csak évente egyszer-kétszer 
fordul meg a pagonyban és pedig azért, mert a hiuz 
szokása szerint szigorúan betartja váltóit s ha egyik 
pagonyból a másikba kóborol, rendesen csak azokat 
a keskeny s a vad által kitaposott váltókat használja, 
melyek sziklás hegytetőkön vagy hegyhátakon vezet
nek keresztül. A hiuznak kiváló halló- és látóképes
sége van, de rossz szaglási érzéke s nem vet ügyet 
—■ a mi felette fontos — az erdőben történt kisebb 
elváltozásokra, a vasat észre sem veszi, bármely rozsdás 
legyen is az. Sőt a mit szintén igen fontos tudni, 
hogy — mint az idézett hírneves hiuzfogó állítja — 
az ember lábnyomaitól sem fél: ellenkezőleg télen,

oldalára. Addig marad a régiben. Péteré a kulcsok, 
tied az áldásom.

És az Ur néz vala Péterre, aki meghajtó ősz 
fejét s megrengett szakálla. A kulcsokat büszkén 
övére akasztó és mondá, de csak úgy magában :

— Oh Uram, Teremtőm, köszönöm kegyelmed. 
De ha majd még egy pörveszitő kerülne az égbe, 
megint szóvá tennék a kulcsoknak dolgát. Épp azért 
jót állok, hogy ennél az egynél több fiskális ide 
mennyek országába nem teszi be lábát

És nem is teszi be. Hiába zörgetik az egek 
kapuját. Mind hiába kérnek, könyörögnek pörrel és 
apellálással, hiába fenyegetnek. Péter könyörtelen. 
Be nem ereszt közülök többé már egyetlen egyet sem, 
Ézért marad szent Ivó fiskális örökön-örökké magában 
s ezért van békesség, boldogság odafönt az égben . .

A holdnak sarlója lefelé hanyatlik, a csillagok 
tűnnek s elhalaványulnak. Eláll a meseszó s oly mély
séges csönd lesz, hogy szellő sem lebben a letarolt 
földön. Álom, édes álom száll a szempillákra s regék 
világába, szép meseországba ringatja a lelket. Ez is 
oda való, ez a história. Ahogy vettem, adom. Nem 
tettem hozzája. Magyar Gyula.
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nagy hóban szívesen jár kóborlásai közben az ember 
nyomán, miről a nevezett sokszor meggyőződött. Az 
illető a tányérvasat télen-nyáron egy és ugyanazon a 
helyen hagyja, még akkor is, ha abban már sikerült 
is hiuzt fognia, mert az ilyen váltót a többi hiuz is 
megtalálja s betartja. Egyébként a hiuzt az általa 
frissen megölt vadnál is könnyű megfogni. A hol 
pedig alkalmas fogóhelyek nincsenek, ott olyanokat 
mesterséges utón is lehet létesíteni. Erre á célra leg
alkalmasabbak az elkorhadt tüskök, a miket úgy kell 
az illető váltókra vagy keskeny ösvényekre helyezni, 
hogy egyik darab azon kiálljon, közvetlenül melléje 
az aljába teendő azután a tányérvas.

Budapesti vadpiac. Fodor Károly üzleti jelen
tése Budapest. Központi vásárcsarnok. A vadpiac 
forgalma kielégítő, különösen szarvas és őz iránt van 
élénkebb kereslet, ellenben vadsertés el van hanyagolva 
és csak nyomott árak mellett értékesíthető. Mai árak:

Szarvas 80—92 fillér, őz 140—160 fillér, vad
sérted 60—80 fillér, klgrként, dámvad iránt is van 
kereslet, de jelenleg alig érkezik, ajánljuk a terítékre 
kerülő összes vadaknak kihűlt állapotban való be
küldését.

Maszlagos nadragulya.
Vadon termő gyógynövények gyűjtésével való 

foglalkozás, tekintve azt, hogy termesztésük nem kerül 
semmibe, igen jövedelmező foglakozás, ha értjük a 
gyógynövény szállításra kész elkészítését és szántását. 
Egy ilyen vadon termő gyógynövény a maszlagos 
nadragulya.

A maszlagos nadragulya rendkívül mérges nö
vény; gyökereiből és magvaiból készül az atropin és 
belladonnin alkaloid, melyet a gyógyszerészeiben hasz
nálnak. Használják azonfelül szárított leveleit — Fólia 
Belladonnii — mely szintén igen keresett és kelendő 
cikk. Ahol vadon terem, nagyon is érdemes gyűj
tésével foglalkozni. A belladonnának leveleit száraz 
időben, tehát harmat elszállta után kell szedetni 
gyermekkel, úgy, hogy a levél szár nélkül szedessék, 
de ügyelni kell arra, hogy a sárga vagy rozsdás 
levelek ne kerüljenek az áru közé, A szedőkkel lévő 
felvigyázók ügyeljenek arra, hogy a gyermekek kezeik
kel szájokhoz ne érjenek és valahányszor abban- 
hagyják a munkát, felügyelet mellett a kezek tisztára 
legyenek mosva. A leszedett levelet nem szabad soká 
egy tömegben hagyni, mert azonnal fölmelegszik, ha
nem a száritó helyre vinni — mely lehet magtár vagy 
padlás — és vékony rétegben elteregetve lehetőleg 
gyorsan megszárogatni. Ekkor legszebb szint nyer az 
áru és legértékesebb is. Ha már teljesen száraz 
készletünk van, úgy azt vastagabb rétegekbe lehet,

sőt kell összehalmoznunk, hol némi kis megeresz- 
kedést kap az áru és szebben csomagolható. A 
csomagolást mindig a hajnali órákban kell végeztet
nünk, ekkor nem törik a levél és zabrostaszerü kézi
rostán célszerű átrosztálni a benne lévő port és apróbb 
szemetet. A csomagolás természetesen zsákokba tör
ténik, még pedig vagy gyapjus zsákokba, vagy két 
elfejtett liszteszsákból összevarrt duplaszéles zsákba. 
Az árut kézzel, lehetőleg szorosan kell eltömni, de 
mégis úgy, hogy a levél ne törjön.

Amidőn már a levélszedés megszűnt, fel kell 
ásni a gyökereket, ha sáros, megmosni, ha száraz az 
idő, úgy magától lepereg a föld róla s pár napi 
fonnyadás után a. zöld fejet eftávolitva, késsel a 
gyökeret két-három felé kell hasítani, azután deszkás 
padláson megszárogatni. Ha sok a mag, úgy a bogyót 
is érdemes szedetni, mely vagy aszalókon, vagy desz
kás padlásokon száradhat.

Értékesítése miatt Budapesten Kochmeister Fri
gyes utódai, vagy Kiviteli és csomagszállitási részvény- 
társasághoz kell fordulni. Külföldön L. Bernhardi 
Lipcsében foglalkozik leginkább a belladonna vételével.

Amerika gyümölcsöskertje.. Az amerikaiak 
már a legrégibb idők óta „Amerika gyümölcsöskert
jének0 nevezték el az aranymezőiről híres Kaliforniát. 
Vadalma, körte, szilva, cseresznye, mandula stb. mind 
nagy mennyiségben termett ott. Azonban a fajneme- 
sités művészetét európai zarándokoktól tanulták meg. 
Ugyanis 1769-ben nagyszámú spanyol szent-ferene- 
rendi szerzetes telepedett le Kaliforniában s ezek 
végezték a fajnemesités munkáját is. A kaliforniai 
egyenletes kiima nagyon kedvezett a szerzetesek 
munkájának is és mikor az évek folyamán mind több 
európai kereste fel ezt a vidéket, a gyümölcstenyésztés, 
mint fő kereseti ág, igen elterjedt. Kaliforniában a 
gyümölcsfák főleg február és március . hónapokban 
virágzanak. A levegő rendesen tiszta és száraz, miért 
is a nap sugarai pompás színűre érlelik a gyümölcsöt. 
Kalifornia gyümölcskivitele természetesen ennek folytán 
igen élénk és jövedelmező. Ennek a nagy forgalom
nak megfelelően természetesen a gyümölcskészlet igen 
nagy. Van Kaliforniában vagy kétmillió.almafa, más- 
félmillió mandulafa, hárommillió kajszinbarackfa, más- 
félmillió körtefa, hatmillió őszi barackfa, öt és fél
millió narancsfa, másfélmillió citromfa, egymillió olajfa 
és nyolcmillió szilvafa. Ha hozzászámítjuk még a 
cseresznye-, füge- és egyéb gyümölcsfák nagy soka
ságát, akkor „Amerika gyümölcskertje0 fáinak számát 
35 millióra tehetjük.

A meggyfapipaszár. Őseinknél (és még nem 
olyan régen is) sokkal nevezetesebb szerepe volt a
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pipának és így a pipaszárnak is, mint manapság. 
Eredetileg a vadcseresznye ágát használták fel pipa
szárnak, amig aztán a szebb szinü és illatos, úgy
nevezett törökmeggyía kiszorította azt. A török meggyfa 
illata bizonyos illanó vegyülettől van, a melyhez 
hasonló a pézsmafa, friss széna és más illatos növények
ben levő vegyidet. Vadon is előfordul Alsó-Ausztriá- 
ban, Badenben és régebben ennek ágait gyűjtötték, 
de mert ez nem elég sima, esomótlan, sem színre, 
illatra és egyenes hosszú növésre nem eléggé meg
felelő, ma már rendes faiskolában magról nevelik nagy 
gondossággal a meggyfát. Badenben már a múlt század 
harmincas évei óta vannak ilyen meggyfaültetvények, 
amelyek folyton fejlődnek és ma már jelentős területet 
foglalnak el. Egyes helyeken a földmivelés és még a 
kisebb kertek mögött is van egy-egy kis ültetvény. 
Az ágakat aztán vagy a nagyobb ültetvényeseknek, 
vagy egyenesen az esztergályosoknak adják el a szor
galmas svábok. A meggyfagaly ára a minőségétől függ 
és annál jobb minőségű a galy, mennél egyenesebb, 
simább, illatosabb, sértetlenebb s mennél szebb sötét- 
szinü a kérge. Mint minden növénynél, a törökmeggy
fánál is a folytonnos nemesítés gyönyörű fajokra veze
tett. Megpróbálták termeszteni a meggyfát másfelé 
is, de a legtökéletesebb még eddig a badeni, mert 
egyrészt ott értenek hozzá legjobban, másrészt a talaj 
is fölötte kedvező ott neki. Nagyobb meggyfaültet
vénynek legalább is három év kell, hogy hasznot hozzon, 
mert három évi gondos ápolás után lehet csak kellő 
minőségű ágat metszeni.

A tintató. Amerikai természetbúvárok ezt a 
nevet adják egy tónak, amelyik a Kolorádofolyam 
közvetlen közelében terül el és amelynek az a saját
sága, hogy vize a belmártott gyapotszövetet feketére 
festi. Számos tudományos folyóirat foglalkozott már e 
természeti csoda megfejtésével, anélkül, hogy eddig 
pozitív eredményhez jutottak volna. Az indiánok azt 
állítják, hogy a festőanyagot amaz indiánok vére szol
gáltatja, akiket gonoszságaik miatt a poklok tüzében meg
sütnek. Hitelt érdemel a yumai losangelosi vegyészek
nek az az állítása, amely szerint a tó fenekén fel- 
hatalmozott festőanyangok festik a vizet feketére. Az 
európai tudósok felfogása szerint ez a sajátságos tüne
mény azzal a vulkánikus hamuréteggel van össze
függésben, amely a tó felületét körülbelül egy negyed
hektárnyi területen borítja. .

Kérelem i A múlt hó végével 500 postautal
ványt küldtünk szét olyan olvasóinknak, kiknek elő
fizetése lejárt s ezekbó'l eddig alig 170 érkezett be 
címünkre. Az előfizetési díjjal hátramaradtak számosán 
eddigi legrendesebb előfizetőink közül is. Ismételve

kérjük mindazokat, kik még régibb tartozásukat le nem 
rótták s előfizetésüket meg nem újították, hogy ezt a 
jövő hó 15-ig okvetlenül megtenni szíveskedjenek. Az 
előfizetésének lejártát minden hátralékos cimszalagján 
mindaddig fel fogjuk jegyezni, migaz rendezve nem lesz.

Veszett állatok. Nagybányán a rekkenő forró
ság következtében sok kutyán és macskán veszettség 
tört ki. A hatóság elhatározta, hogy az összes ebeket 
és macskákat kipusztittatja. A veszett állatok eddig 
nyolc embert martak meg, a kiket a budapesti Pasteur- 
intézetbe szállítottak.

A vándorló halott. Egy vásári cserépárus 
faluról-falura járt a szekerével s ezenközben az a 
szerencsétlenség érte, hogy valahol Erdélyben hirtelen 
meghalt a sógora, aki esztendők óta vele együtt járta 
a vásárokat s valóságos jobbkeze volt. A szegény 
ember, Sós Lajos, sehogy sem tudott beletörődni, hogy 
elhagyja az utón, idegenben, a halottját, elrejtette hát 
a szekerébe gyékény közé, széna közé a tetemet s 
vándorolt tovább egyik vásárról a másik vásárra, már 
julius másodika óta a halottal. Hazafelé igyekezett 
Széplakra s minap, ahogy Szalárd községbe ért tűrhe
tetlen hullaszagot éreztek az emberek a korcsmái 
színben, ahová Sós a szekérrel beállott. Kutatni kezdtek 
s a széna közt megtalálták az oszlásnak induló holt
testet. A hatóság beavatkozott s mindenekelőtt meg
állapította, hogy a szegény ember természetes halállal 
múlt ki, aztán azonnal elföldelték a vándorló halottat. 
Sós Lajos ellen pedig megindították az eljárást.

A fölrobbant halott. New-Yorkból Írják: 
Wheatlyben egy földmives ember fogadásból megivott 
egy pohár nitroglycerint. A földmivest később holtan 
és megdermedve találták meg az országúton. A holt
testet bevitték egy közel levő házba s a tűzhely mellé 
fektették, hogy a fagyos testrészek fölengedjenek. 
Nemsokára hatalmas robbanás rázkódtatta meg a 
levegőt. A hulla gyomrában levő nitroglycerin a forró- 
ság következtében fölrobbant s az egész házat a leve
gőbe röpítette.

A mostoha. Tompa községben, mint Maros- 
vásárhelyről jelentik, a Szent-Lőrinc-erdőben halva 
találták Staudner József református lelkész gimnázista 
üát. A holttest már föloszlásnak indult. A fiú ön- 
gyilkosságot követett el s eleinte mindenki azt hitte, 
hogy azért szánta magát halálra, mert a nyolcadik 
gimnáziumi osztályban megbukott. Most megtalálták 
egy gyorsirásu levelét, a melyben keservesen panasz
kodik a mostoha anyja ellen. A  levélben azt mondja 
a fiú, hogy mostoha-anyja rossz bánásmódja miatt 
lett öngyilkossá. A levelet átadták a marosvásárhelyi 
királyi ügyészségnek.

Vasúti elgázolás. Az erdélyi erdőipar rész
vénytársaság gyulafalvi nagy faipartelepéhez tartozó 
Gorhavas telepen az iparvasut julius 18-án elgázolt 
három embert, a kik közül Kocsis Simon és Tóth 
József rögtön meghaltak. Péter András pedig súlyosan
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megsebesült. A sebesültet a kézdivásárhelyi Rudolf- 
kórházba szállították, de életben maradásához nincs 
remény. — A brassó-háromszéki vasút Kovászna és 
Barátos állomásai között a tehervonat elgázolta Csá
kány András vasúti őr tizenkétéves fiát. A szerencsétlen 
fiú testét a vasút derékon kettészelte.

A villám áldozatai. Szarvasi levelezőnek Írja: 
A város határában levő Toni-szálláson a legutóbbi 
vihar alkalmával a villám becsapott Kasik Jánosné 
házába, a melyben Kasikné két gyermekével együtt 
lakik. Kasiknét és az egyik gyermekét eszméletlen 
állapotban szállították a kórházba, mig a másik gyer
meknek látszólag semmi baja nem történt, de elvesz
tette a beszélő képességét.

Szerencsétlenség a nászuton. Megrendítő 
szerencsétlenség történt Svájcban, Martinsbruck közelé
ben. Mint onnan táviratozzák, a Tété Noir hegy
szakadékon át vivő palló éppen abban a pillanatban 
szakadt le, a midőn Palmag turistavezető egy ifjú 
házaspárral ment át rajta. Mindhárman lezuhantak az 
óriás mélységbe. A holttesteket még nem találták 
meg. A szerencsétlenül járt házaspár nevét nem 
sikerült még megállapítani.

Eskeíés a halálos ágyon. Megható esküvő 
történt Debrecenben. Höholics Mihály és Varga Klára 
már régebb idő óta jegyesek voltak. Az eljegyzés 
után a leány tüdővészben megbetegedett s napról- 
napra sorvadt. Minap délelőtt állapota válságosra 
fordult. A haldokló leány remegő hangon kérte szüleit, 
hogy jegyesével megesküdhessék, mert úgy könnyebben 
hal meg. Szülei a haldokló leány kérésének azonnal 
eleget tettek. Elmentek Oláh Imre anyakönyvvezető
ért, ki a kerti lakásba ment és az akkor már ott lévő 
Hoholics Mihályt a szükséges tanuk jelenlétében 
megeskette a haldokló leánynyal. Az esküvő után a 
leány fölsóhajtott és alig halhatóan mondotta: Most
már könnyebben halok meg.

A  4* 4* 4  4* 4  4* 4* ^  T  T  4* 4* 4  4* 4  4- *4* -w- 4*

Szerkesztői üzenetek.
Svenda László urnák, Uzsok. Köszönjük szives elis

merő szavait, melyek annál jobban estek, mert ritkán van bennök 
részünk. Herceg János urnák, Somhegyi puszta. Levelét az 
illetékes helyre elküldtük. Kincses Árpád urnák, Szilágy-Cseh. 
A pótemlékirattal egyelőre várakozó álláspontra helyezkedünk, 
de azért — mint azt a harmadik cikkből is láthatja — az ügy 
érdekében folyton munkálkodunk.

^ [ S [ ^ ] ( í ö ] [ S S D S ] S ] S ] S ]
A kiadóhivatai postája.

Varga Gábor urnák, N. Enyed. A címet helyesbítettük 
s a hiányzó számot pótoltuk. Klespicz János urnák, Gosztola. 
Az utolsó postát kiigazítottuk. Előfizetése a jövő hó végén jár 
le. Szarvas István urnák, Csopea. Az Évkönyv I. évfolyamát 
költségkímélés szemponíjábl utánvétel mellőzésével küldtük. 
Buváry Ferenc urnák, Fenyőerdő. A 24-ik számot is elküldtük.

Gaál György urnák, F. Eőr. W inter Rezső urnák, A. Lövő 
2—2 korona beérkezett. Magas Dánéi urnák. Verespatak. Az 
Évkönyv 11. évfolyamára küldött 2 koronát a lapra számítottuk 
át s igy az év végéig van előfizetve. Sas József urnák, Hóból. 
Suba Farkas urnák, Aklós. A 4—4 korona előfizetés beérkezett. 
Tyápay Péter urnák, Kollarovic, A 2 koronát kívánsága szerint 
beszámítottuk.

Hirdetések és pályázatok.

Állást keres
40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Az állást jövő év elejével folglalhatná el. 
Ajánlatok a következő cim alatt küldendők: 

Balogh József erdővéd. 
Nagy-Lónya. (Bereg megye). 2—10

Nagy erdőségek
megvételre kerestetnek. Ajánlatokat kér,

2 —3 Krausz Mór, Balaton-Boglár.

Bedő-féle „Erdőőr“
tankönyv, Vl-ik kiadás, kevéssé használt 4 koroná

ért eladó. Postaköltség vevőt terheli.
Aczberger Imre

m. kir. erdőőr. 
Szászsebes.

Állást keres
29 éves nőtlen vadászsegéd, ki az irodai munkákban 
és erdőkezelésben is jártas, a fő- és apróvad gondo
zását jól érti, jó vadász és vadászatrendező. Beszéli 
a magyar, német és tót nyelvet. Lehetőleg pagony
kezelői állást keres. Cime megtudható az ->Erdészeti 
2—3 Ujság« kiadóhivatalában.

2 esetleg 3 darab eladó. Érdeklődők fordul
janak alulírotthoz. Lengyel Albert, erdőőr

Alsó-Rákos.
(Nagy-Küküllő megye).

1 darab fiatal, de már teljesen felnőtt, darabonkint 
40 koronáért eladó. Csomagolás és szállítás vevőt 
terheli. ifjú Podhradszky Emil

Szászsebes.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak:
Egész é v r e .........................................8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
»Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezete cimére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minflen csütörtökön.
F e le lő s  s z e rk e s z tő  é s  tu la jd o n o s  la p k ia d ó

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Augsztus 2. 31. szám.

Az elhagyott árvák.
J e l i g e :

Árva gyermek sir az ablak alatt, 
Ifiasszony a szobában mulat. 
»Anyám. anyám, higed van itt, 
Bocsáss be! Bocsáss be!«
»MegáIj, kölyök, megyek csak ki, 
Megálj te !« Arany János.

oszorus költőnk, Arany János egyik gyö
nyörű költeményének ez a részlete jutott 
önkénytelenül is eszünkbe akkor, midőn 

az Erdészeti Lapok folyó évi julius havi Vll-ik 
füzetének 573 lapján a következő közleményt 
olvastuk:

»Az állami erdőtisztek gyermekeinek neve
lését segélyző alapról és annak szándékolt 
reformjáról a következőket olvassuk a föld- 
mivelésügyi költségvetéshez csatolt miniszteri 
jelentésben.

Az áldásos működésű alapból 1893-tól 
1905-ig 365.900 K osztatott ki segélyképen. 
Dacára azonban annak, hogy az 1904/5. évre 
40.600 K állott rendelkezésre, a minister tekin
tettel arra, hogy igy sem elégíthető ki minden 
igény, az alap bevételi forrásainak bővítéséről 
akar gondoskodni s e végből a törvénhozás fel
hatalmazását kéri arra, hogy

1. az államerdészetnél alkalmazottakra fe
gyelmi utón kirótt pénzbüntetések;

2 . az államerdészettel szerződéses viszony
ban álló vevők, vállalkozók és bérlőkre a szer
ződés alapján kirótt pénzbüntetések közül azok, 
melyek nem az erdőtörvény alapján rovattak ki, 
jövőben az alapnak engedtessenek át.

Az alap jövedelmeinek szaporításával kapcso
latosan azonban a minister az alap hatályát is 
méltányosan kiterjeszteni óhajtja, oly értelemben, 
hogy az *ilap jótéteményeiben jövőre az erdé
szetnél alkalmazott orvosok, mérnökök és iroda
tisztek gyermekei s árvái is részesüljenek és 
segélyben ne csak a közép vagy főiskolákat 
látogató gyermekei, hanem az elemi, polgári, 
kereskedelmi és ipariskolákba járók, valamint a 
gyógypaedagógiai intézetekben elhelyezett (siket
néma, vak stb.) gyermekei és árvái is részesül
hessenek.

A polgári, kereskedelmi és ipariskolák be
vonását többek között az is indokolja, hogy a 
segélyeknek a középiskolákra való szorítása által 
mintegy mesterségesen eltereltetnek az erdő
tisztek gyermekei a többi pályától, holott úgyis 
általános a panasz, hogy az ifjúság kizárólag a 
tudományos pályákra tódul.

Az elemi iskolákba járó gyermekek segélye
zése ott bírhat jogosultsággal, ahol az erdőtiszt 
lakhelyén nincs magyar nyelvű népiskola s 
ennek következtében már az elemi iskolát is 
házon kívül végzik a gyermekek.

A minister ur humánus gondolkodásról és 
nagy jóakaratról tanúskodó szándékai az érdekelt 
köröbben bizonyára nagy örömet fognak kelteni.«
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A közlemény befejező pontját mi is kész
séggel elismerjük s elhisszük, hogy a gyermek- 
nevelési alap segélyezésének újabban tervezett 
eme kibővítése az érdekelt körökben nagy örömet 
fog kelteni, sőt ebben az örömben a magunk 
részéről is a legnagyobb mértékben osztozunk, 
mert hiszen minden jóravaló embernek nem csak 
a saját boldogulását kell keresnie, hanem gyö
nyörűségét kell lelnie más embertársai boldogu
lásában is.

Mig azonban egyrészt őszinte örömmel 
tölti be szivünket, hogy az állami erdőtisztek 
gyermekeinek iskoláztatása ismét s nagy mérték
ben meg lesz könnyítve, egyúttal mély szomorú
ság fog el a miatt, hogy már közel másfél év
tized óta, tehát a mióta az állami erdőtisztek 
gyermekeinek nevelését segélyező alap fennáll, 
tudtunkkal még soha egyetlen szó sem esett 
arról, hogy talán idején való lenne némi gondot 
vetni nem csak az állami, de általában az összes 
erdészeti altisztek és szolgák gyermekei iskoláz
tatásának kérdésére.

Ezt a mellőzést látva, szinte arra a gondo
latra juthatna az ember, hogy ez erdészeti al
tiszteknek és szolgáknak talán nincsenek is gyer
mekeik, vagy hogy nincsenek olyanok, melyek 
iskolakötetesek lennének, vagy pedig olyanok, 
melyeknek iskoláztatása akár a szülők szegény 
sorsa, akár az iskola távol fekvése miatt nehéz
ségekbe ütköznék.

Az erdészeti altiszteknek és szolgáknak pedig 
vannak gyermekeik, vannak pedig — a ter

mészet különös rendelkedése vagy mesterséges 
elcsavarása folytán, mely szerint a szegényebb 
sorsuaknál több a gyermek, mint a vagyonosab
baknál — aránylag nagyobb számban, mint a 
tisztviselőknek, miután pedig közoktatásügyi tör
vényünk ebben a tekintetben nem tesz kivételt, 
a sok között iskolaköteles gyermekeik is akad
nak, még pedig fölös számban. Azt sem lehet 
tagadni, hogy az altisztek és szolgák túlnyo
móan nagy része olyan sorsban van, hogy 
gyermekei iskoláztatására vajmi keveset áldoz
hat, hibát követnénk el végül, ha meg nem 
emlékeznénk arról is, hogy mig az erdőtisztek 
alig 2— 3 százalékának a lakóhelyén nincs ma
gyar tannyelvű elemi iskola, addig az erdészeti 
altiszteknél és szolgáknál ez a százalék legalább 
70—80 s ugyanilyen a százaléka azoknak is, 
kiknek lakóhelyén vagy annak közelében egy
általán semmiféle iskola nincs, ezek tehát gyer
mekeiket kivétel nélkül valamennyien házon kí
vül, idegen helyeken kénytelenek iskolába járatni, 
illetve csak kénytelenek lennének, ha ezt anyagi 
helyzetük egyáltalában megengedné.

Az 1868 évi XXXVIII-ik törvénycikk 1 §-a 
szerint: »minden szülő vagy gyám, ide értve 
azokat is, kiknek házában gyermekek mint mester- 
tanitványok vagy házi szolgák tartatnak, kötelesek 
gyermekeiket vagy gyámoltjaikat (ha nevelésűk
ről a háznál vagy magán tanintézetben nem 
gondoskodtak) nyilvános iskolába járanti, élet
idejük 6-ik évének betöltésétől egész a 12-ik, 
illetőleg 15-ik év betöltéséig,«

A vajda.
Irta: Zöl di  Már t on.  — »Az Ország* után.

horvát határon, a Dráva partján a kis köz
ség legszlesőbb házától néhány puskalövés- 
nyire nádfedeles sárkalibák emelkednek. Ez 

a cigányok getthója. Ezeknek a határszéli ‘cigányok
nak vadabb, marconább a külseje, mint a sátoros 
nomádoké. A férfiak hosszú, lelógóhajat, keskeny 
bőrtüszőt és baltaszerü fokost viselnek.

A kalibák egyikében lakott a vén Cincár, a vajda. 
Az egész cigánysor több rettegéssel, mint tisztelettel 
tekintett erre az elaggott, kilencven éves emberre, 
kinek zavaros, fátyolos tekintetéből állati kegyetlenség 
áradt.

Már csak dülöngve tudott járni, de erős, rekedt 
hangja áthatóan csengett. Többnyire káromkodott, 
fenyegetett. Ezzel tartotta fenn a tekintélyt, mely 
abszolút volt övéi fölött.

Családjának tagjai kolompárok voltak, kik a 
dunántúli megyéket járták. 0  is, a vajda, egész életét 
vándorságban töltötte. Múltját nem ismerte senki. 
Gyermekei közül egy sem élt, csak unokái és déd
unokái.

Csak néhány hónap óta húzódott a kalibába. 
Akik Vele együtt laktak, vérség szerint rokonai voltak, 
de ő teljes közömbösséget érzett irántuk. Tekintélye 
alapján megkövetelte, hogy eltartsák, hogy minden 
parancsát teljesítsék.

Korán reggel felkelt s kiment az erdőszélre. Ott 
leült s belebámult a sűrűségbe. Rendesen csak este 
ment haza, mikor szigorúan számon kérte az egyik 
cigányasszonytól, ki kártyát vetni járt, hogy mit kapott.

Rendesen megkorholta:
— Te is csak lopni tudod, a napot. Kujtorogsz
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Ugyanannak a törvénynek 4-ik §-a pedig 
azt mondja, hogy:

»Ha a szülő (gyám vagy gazda) a tanköte
lezett növendéket az iskolától visszatartja: ebbeli 
kötelességének teljesítésére komolyan figyelmez
tetendő. És ha az e célra szolgálható elkölcsi 
eszközök felhasználása sikertelennek bizonyulna 
be s a tankötelezett növendék az iskolától 
továbbra is visszatartatnék, a kötelességét ekként 
teljesíteni nem akaró szülő (gyám vagy gazda) 
első ízben 50 krra, második ízben 1 írtra, har
madik Ízben 2 írtra, negyedik ízben 4 írtra bün
tetessék az iskolai pénztár javára. Sőt ha még 
ezen négyszeri büntetés sem térítené a szülőt 
(gazdát vagy gyámot) kötelességének teljesítésére: 
akkor az illető iskolai szék erről a felsőbb isko
lai hatóságnál jelentést tesz, mely azután az 
iskolától visszatartott tanköteles gyermek számára 
a községi hatóságnál külön gyám rendelését is 
szorgalmazhatja.«

Végül rámutatunk még a törvény 47 §-ára, 
mely szinte nem minden érdekesség nélkül való 
s szól a következőképen:

»A tanyai lakosok gyermekei OKtatásáról 
azon községek kötelesek gondoskodni, melyek
hez a tanyák tartoznak, és pedig:

a) vagy tanyai iskolák állítása által;
b) vagy oly határokban, hol a tanyáknak 

egymástóli távolsága miatt tanyai állandó iskolák 
a célnak meg nem felelnének, járó-kelő (ambuláns) 
tanítók alkalmazása által.«

(Folytatása következik).

Illetményföldek és rétek művelése.
Az »Erdészeti Lapok« után.

S a a napilapok közgazdasági rovatait s a mező- 
gazdasági lapokat figyelemmel kísérjük, a 
mezőgazdasági művelés belterjessége és na

gyobb jövedelmezése érdekében napról-napra buzdító 
és feddő cikkeket olvasunk, melyek nemcsak józan 
önzésünkre, de hazafisá^unkra is hivatkozva, a magyar 
mezőgazdákat fokozottabb tevékenységre serkentik. Az, 
akinek akár tulajdonul, akár haszonélvezetül egy-egy 
darab föld jutott, köteles azt a lehető legnagyobb 
produktivitással művelni, mert a mezőgazdasági vál
ságot csak úgy szüntethetjük meg, ha az eddiginél 
többet, jobbat, jövedelmezőbbet termelünk. A lehető 
produktív művelést különösen az értelmes gazdáknak 
teszik kötelességévé, hogy ezek példáján a paraszt- 
gazdák is okulva, a nemzeti vagyonosodás napról- 
napra gyarapodjék.

Minket, kincstári erdészeket a mi csekély ki
terjedésű illetményföldjeink jó vagy rossz megművelése 
ha nem is sodor válságba, de elvitázhatatlan, hogy a 
mai drága időben, csekély fizetésünk mellett, illetmény- 
földjeink helyes, minél produktivebb megművelése 
nem megvetendő jövedelemtöbblethez juttat s az a 
körülmény, hogy csekély kivétellel elhagyatott vidéke
ken, sovány hegyi talajokat művelünk, kötelességünké 
teszi, hogy a hegyvidéki népet saját példánkkal jöve
delmezőbb gazdálkodásra tanítsuk. De meggondolás 
tárgyát képezheti, vájjon nem lenne-e helyesebb azokat 
a kaszálókat, melyeket a kincstár évről-évre bérbe ad, 
helyes megműveléssel és trágyázással állandóan jókar
ban tartani ? E hegyi kaszállóknál a szomszédos erdő

s nem hozol haza semmit. Minek van a világon az 
ilyen . . .

Volt egy fiatal eigánymenyecske, ki szoptatott. 
Ezzel szemben több gyöngédséget mutatott. Csak az 
urát szidta, ki tényleg rászolgált, mert lusta, dolog- 
talan volt.

— Még arra se való, — jellemezte a vajda, — 
hogy lopni járjon.

A vele lakók hallották a többi cigányoktól, hogy 
az öreg vajdának a tüszője tele van aranynyal. Azt 
is tudták, hogy nem ad belőle senkinek. Az a fukarság 
lepte meg, mely rendesen az aggkorban lép fel s mely 
szinte patologikus tünet . . .

Őszfelé a vajda, ki mindig dicsekedett egész
ségével, erejével, hirtelen rosszul lett. Néhányszor 
összeesett s nagy köhögési rohamok gyötörték. _ Egy 
ilyen roham után igy szólt a fiatal cigánymenyeeskéhez:

— Hát most már kampec . . . meg fogok halni. . . , 
itt fogok meghalni . . . kampec . . . Érzem itt bent, 
hogy vége . . .  a halál fütyül idebent . . . nem baj . . .

csak még egyszer szeretnék valami jó húsfélét enni . . . 
valami vadhúst . . . pecsenyét . . .  ha mindjárt varjú- 
pecsenye lenne is . . .

A fiatal cigányasszony még aznap hozott egy 
jókora sült őzpecsenyét a vajdának.

— Honnan szerezted drágám? — kérdezte az 
öreg hálás tekintettel.

— Az ispánnétól kaptam, úgy kértem, mert 
kártyát vetettem neki . . . nagyon finom asszony . . . 
Mindig ad, ha kártyát vetek . . . még egy viganót 
is adott.

a  vajda jóizüen falatozott. Közben megjegy
zéseket tett:

— Hej, h a j! Ha ilyet ehetnék, még élnék ta
vaszig, ha tavaszig elélnék, akkor kihúznám őszig, 
akkor kerül haza a Ferkó, az én legkedvesebb unokám

( Illaváról. . . Hej, de szeretném még egyszer látni . . . 
Ak' haza hozná, annak annyi aranyat adnék, mint 
ahány ujja van a kezénlábán.
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érdekében kénytelenek vagyunk megakadályozni a 
deleléssel és kosaraztatással való rétjavitást s igy 
évről-évre csak kaszálva, teljesen elsoványitjuk bér
földjeinket, hogy pedig a rétjavitásra fordított költség, 
ha nem is az első években, de későbben a haszon
bérből visszatérülne, mert a szarvasmarha árának 
emelkedésével a takarmány értéke is emelkedik 
s nagyobb mennyiségű takarmány nevelésével nagyobb 
mértékben volnánk képesek a hazai állattenyésztést 
is gyámolitani. Különösen a rétek azok, melyeknek 
termése helyes trágyázással megsokszorosítható s rét
jeink haszonbére csak azért oly alacsony, mert el- 
soványodott rétért magas haszonbért fizetni nem lehet.

Illetményföldjeink nagy átlagban el vannak hanya
golva. Ennek okát leginkább helyhezkötöttségünk 
bizonytalanságában kell keresni, mert senki semhajlandó 
oly nagyobb befektetéseket tenni, melyek pár év múlva, 
talán csak akkor fognak jövedelmezni, amikor már 
más állomáson ugyancsak ama kényszerűség előtt 
állunk, hogy az elhanyagolt illetményföldet kell helyre
hoznunk.

Uj állomások elfoglalásakor az illetményföldek 
javításának az a legnagyobb akadálya, hogy a szegény 
tisztviselő, ki előbbi állomásán kénytelen volt gazdasági 
állatait eladni, még pedig rendesen alacsony árakon 
eladni, uj állomásán képtelen azonnal úgy berendez
kedni, hogy illetményföldjeinek javítására elegendő 
istállótrágyával rendelkezzék. De kellő szakértelemmel 
ilyenkor is segíthetünk magunkon, hisz a modern 
mezőgazda földjeinek javításánál már nem támaszkodik 
tisztán csak az istállótrágyára; az istállótrágyában 
ható alkotrészeket műtrágyákkal hozza egyensúlyba s 
műtrágyák alkalmazásával kevés istállótrágya mellett 
is képes a szokottnál magasabb terméseket elérni s 
kizsarolt földeket gyorsan jólkarba hozni.

Hosszú volna e rövid közlemény keretében a 
talajraegmunkálás módjait és eszközeit előadni, hiszen

ezek különben is mindnyájunk előtt ismeretesek, itt 
Herényi Gothard Sándornak „A modern gazda a mű
trágyázás gyakorlásában" cimü müve s 18 évi gyakor
latom nyomán csakis a talajjavítás módjainak elő
adására szorítkozom.

A növény legfontosabb táplálóanyagai: a légeny, 
foszforsav, a káli és a mész. Egyetlen hiányzó tápláló
anyag a növény életerős fejlődését, dacára annak, 
hogy egyéb táplálószer elégséges mem^dségben van 
jelen a talajban, lehetetlenné teszi. Ha tehát talajunk 
légenyben, káliban és mészben még úgy bővelkedik 
is, ha a foszforsav hiányzik, jó termésre nem lehet 
kilátásunk és akkor érjük el aránylag a legkisebb 
befektetéssel a legjövedelmezőbb eredményt, ha mű
trágyázással a legnagyobb mértékben hiányzó tápláló
anyagot pótoljuk.

Az istállótrágya vegyi összetétele függ a felete
tett takarmány minőségétől: ha szalmán vagy sovány 
szénán tartjuk állatjainkat, jó réti, vagy hereszénával 
s ezenkívül korpával és darával tartjuk. Hazai talajaink 
általában foszforszegények s igy az azokról került 
takarmányok elfogyasztása után kevés foszfor kerül 
a trágyába: ebből magyarázhatók ki a rendkívüli ter
mések, amelyeket foszfortrágyák alkalmazásával el 
lehet érni.

A foszforsavon kívül a légeny az a táplálóanyag, 
amely feltétlenül pótlandó; káli különösen az agyag
talajokban eleg bőven található, de azért a talaj 
fizikai tulajdonságainak javítása céljából gyakran szük
séges a pótlása azért, mert a mész nemcsak tápláló
anyag, hanem a talajban levő, vízben nem oldható 
táplálóanyagok feloldását segíti elő.

Ha csakis istállótrágyával trágyázunk, légenyt 
és kálit elegendőt adtunk, de ha trágyánk foszforsav
ban szegény, a gabonák megdőlnek, de szorult szemet 
adnak, a répa, káposzta óriási levélzetet fejleszt, de 
a gumója és feje kicsiny lesz.

A cigány-menyecske ura, az a lusta, renyhe 
vályogvetó, az arany szóra felkapta a fejét. Mohóság 
csillogott a szemében . . . Hirtelen odaszólt az öregnek:

— Tudok én vadhúst keríteni.
— Tudsz?
— Tudok, csak győzze enni . . .
És csakugyan, este hozott egy szép süldőnyulat, 

melyet nyárson sütött meg a vajdának, aki nem 
győzte dicsérni az izét.

— Ja j de jó ! Ilyen nem ettem soha . . . azaz 
ettem, de régen, mikor még lóháton jártam . . .

Evés után félrehivta a fiatal cigányt s egy ara
nyat nyomott a markába.

— Nessze, — mondotta — többet is kapsz, csak 
hozzál húst, mindig hozzál, mert az ilyen öreg ember
nek, ha élni akar, hús kell . . .

A cigány az aranyos biztatásra egyszerre ener
giára kapott. Veszedelmes Orvvadász lett belőle, ki 
tőrrel fogdosta a vadat . . .  8 az öreg hálás volt
iránta, egymásután adta neki az aranyakat. Éppen a

nyolcadikat adta, mikor a zsandárok rajtacsipték az 
orvvadászaton, bekísérték s megmotozták.

Ez estefelé történt. Már késő éjjel volt, mikor 
a fiatal cigánymenyecske ijedten rohant házzá.

— Elfogták a Lajcsit! A zsandárok fogták el. 
Ja j oda vagyok, vasra verték!

Mindnyájan megijedtek, csak a vajda tekintett 
közömbösen maga elé.

— Úgy kell a hibásnak, mért nem tud vigyázni. . .  
Még arra is lusta, hogy vigyázzon . . . Úgy kell 
neki . . .

Egy órával később zsandárok jelentek meg a 
kaliba előtt. Az őrsvezető kihitta a vajdát, ki merev 
nyugalommal támaszkodott a kaliba falának.

— Hát öreg — mondotta az őrsvezető — el
csíptük a Lajcsit. Nyolc aranyat találtunk nála. Azt 
mondta, hogy tőled kapta . . . Igaz-e?

— Hazugság, hazugság! Nem kapta, hanem 
lopta . . . mind a nyolcat tőlem lopta . . . verjék meg,
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Az istállótrágya ereje a talajban 3—4 évig tart, 
de a trágya foszforsava már az első évben felhasz
nálódik s a többi években az egyoldalú kövérség 
dacára a növényzet fejlődése hiányos; e bajon csak 
úgy segithetünk, ha a növénytáplálószerek között a 
helyes arányt műtrágyázással állítjuk helyre.

Hogy a foszfortrágyák közül melyiket alkalmazzuk, 
az a körülményektől függ. A szuperfoszfát foszfor
sava túlnyomó részben vízben azonnal oldható, a 
Thomasz-salak legbiztosabb hatású, a vizet át nem 
bocsájtó altalajjal biró, nehéz, hideg agyagföldben, 
továbbá a lapos fekvésű, altalajvizes és forrásos 
földeken, a meleg laza talajokon, hacsak a kiima nem 
esős, nem érvényesül. A szuperfoszfát a salakkal szem
ben azzal az előnynyel bir, hogy minden talajban 
érvényesül. A Thomasz-salak hatása 5 évig is eltart s 
igy ott, ahol a talaj és kiima a Thomasz-salak alkal
mazásának megfelel, leghelyesebben évelő növények, 
rétek, lucernások, legelők stb. javítására használjuk. 
A salakot őszszel hintjük el, a tavaszszal elhintett 
salak az elhintés évében úgyszólván hatástalan. A 
salakból 100 négyzetölenként aszerint, hogy mily hosszú 
idei hatásra van szükségünk, 20—30 kg-ot adunk, a 
szuperfoszfátból 10 kg-ot. A salakot nem szabad 
istállótrágyával elegyíteni, vagy egyáltalán istálló
trágyával érintkezésbe hozni, mert mint erősebb alj, 
kihajtja a trágya nitrogénjét; ezért nem szabad a 
Thomasz-salakot semmifele nitrogén műtrágyával ke
verni. A szuperfoszfát istálló és mesterséges nitrogén 
műtrágyákkal együttesen a legjobb eredménynyel alkal
mazható.

Tavasziak alá Thomasz-salakkal csakis őszszel 
trágyázhatunk, de leghelyesebben tavaszszal szuper
foszfátot használunk. Szuperfoszfáttal trágyázunk általá
ban akkor is. ha a műtrágya jövedelmét 1—2 év alatt 
akarjuk élvezni. A szuperfoszfátot elég a szántás után 
szétszórva csak beboronálni, már a Thomasz-salakot 
okvetlenül alá kell szántani. Megjegyzendő azonban, 
hogy szuperfoszfát sohase maradjon sokáig a szántón 
elhintve, azonnal be kell fogasolni, mert ha a napon

kössék meg, akaszszák fel . . . Az ilyet nem kell 
sajnálni . . .  aki a tulajdon nagyapját meglopja . . .

A cigányok meg voltak lepve ettől a perfidiától. .. 
hogy egyik cigány a másikra árulkodjék . . . hozzá a 
vajda . . . Irtózattal fordultak el tőle . . .  de az öreg, 
mikor a zsandárok távoztak, alattomosan hunyorított. . .

— Nem tudtok semmit, hibások holnap meglesz 
a pénz, arany, meg a Lajcsi is . . .

— Hogyhogy? — kérdezték.
— Úgy, hogy tudom, igen megmondták nekem, 

amikor egyszer ültem, hogy az apától vagy anyától 
szabad lopni . . .  ha az nem kívánja a büntetését . . . 
Majd holnap elmegyek a törvénybe . . . Hazahozom 
az aranyat, a Lajcsit . . , ide hozom . . .

Azzal nyugodtan lefeküdt . . .

megfehéredik, akkor már a foszforsavja oldhatatlan 
vegyületté vált.

A kálitrágyázásnak nálunk csak az egészen sovány 
homoktalajokon és a nagyterjedelmü lapályos, lápos 
és tözeges réteken van helye. A kálit vagy kainit, 
vagy koncentrált kálisók alakjában, vagy hamuban 
adjuk.

A kainit 10 — 12% kálit és 30—40% konyhasót 
tartalmaz. A koncentrált kálisók 8 0 - 8 2 % klorkálit, 
vagy 90—96% kénsavas kálit tartalmaznak.

(Folytatása következik.)

Kellemetlen helyzet. Mármarosmegyéből Írják, 
hogy Vrabel tutajozó a vaséri erdőgondnokságban, a 
tutaj kormányához alkalmas iát ment nézni az erdőbe, 
e közben egy anyamedve megtámadta, de ő sem volt 
rest, hanem hirtelen a legközelebbi fenyőre kezdett 
mászni. Alig mászott azonban, kétségbeesve konsta
tálta a fa hirtelen végződését; nevezetesen derékba 
volt törve. Egy kinyúló galyon átvetette magát egy 
másik fenyőre és igyekezett felfelé. Mikor már jól 
felért, gondolván ide csak nem jön utána a fekete 
ördög, tájékozás végett szétnézett s kétségbeesve látja, 
hogy 2 fiatal bocs van felette, a kik nem kevéssé vol
tak meglepetve az ő váratlan megjelenésétől. Torkasza- 
kadtából ordított a szerencsétlen reggel 8 órától dél
után 3-ig. Végre figyelmessé lettek s az összes munkások 
a hang után mentek. Az anyamedve a nagy tömeg 
ember elől megretirált. A szerencsétlen azonban nem 
tudott lejönni, mert keze, lába, görcsöket kapott, úgy 
kellett a fáról lefejteni. A bocsokat agyonverték.

Varjak pusztítása foszforostésztával. Tudva
lévő, hogy a varjakat, az apróvad eme gonosz ellen
ségeit, foszforos tésztadarabokkal igen eredményesen 
lehet pusztítani; ez azonban csak télen gyakorolható, 
ha úgy nem akarunk járni, mint egy poroszországi 
uradalom kezelősége, mely most nyáron is elszórta a 
varjaknak szánt foszforos tésztákat külömböző tragya- 
dombokon, a hol azonban varjak mellett egy csomó 
házi baromfit és fácánt is talált, sőt még az uradalmi 
intéző értékes vizsláját is ott lelte elhullva. Ezzel a 
mérgezési móddal tehát csak a téli hónapokban lehet 
kisérletezni, mert különben igen sok kellemetlenség
nek és kártérítési igénynek teszszük ki magunkat.;

Családi öröm a schönbrunni állatkertben.
Ritka s állattani szempontból nagyon nevezetes ese
mény színhelye volt legutóbb a schönbrunni állatkert. 
Az állatkert indiai nőstény elefántja ugyanis megfiad- 
zott s egy himelefántnak adott életet. Hasonló eset a 
schönbrunni állatkertben másfélszáz év óta nem for
dult elő és különben is nagyon ritka dolog, hogy az 
indiai elefánt a fogságban szaporodjék. A schönbrunni
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elefántkölyök, orrmányát és farkát nem számítva, egy 
méter hosszú és körülbelül 95 centiméter magas. Ahogy 
a világra jött, azonnal talpraállt és feltéve, hogy anyja 
szoptatni fogja, valószínűleg életben marad. A fiatal 
elefánt születésekor az anyja a családi esemény felett 
való örömének egy negyedórái trombitálással adott 
kifejezést. A különben meglehetősen szelíd elefánt
mama mióta gyermeke született, nagyon rideg és 
barátságtalan környezetével szemben. Így főápolóját, 
a ki iránt eddig mindig nagyon kegyes volt, ketrecé
ből durván és határozottan kituszkolta és aztán köly- 
két, hogy a kiváncsiaktól megóvja, a ketrec legfélre- 
esőbb és leghomályosabb sarkába vitte. Krauth állat
kerti felügyelő azonnal intézkedett, hogy a gyermek
ágyas elefántot állapotának megfelelőleg mentül na
gyobb kényelembejuttassa, szalmát szóratott a rekeszbe 
és függönyöket hozatott, hogy azt teljesen elsötétítse.

V. L.

Hasznos tudnivalók.

Útmutatás a ragadós száj- és körömfájás 
elleni védekezésre.

(A földmiv. ministerium a következő köriratot 
bocsátotta ki a gazdaközönséghez.)

A ragadós száj- és körömfájás a kétcsülkü (hasí
tott körmü) állatoknak oly betegsége, mely egyik állat
ról a másikra ragad át. Az átragadást a beteg állatok 
nyála, teje, a szájban és a lábvégeken mutatkozó 
hólyagok váladéka okozza,

A betegséget megkaphatják a szarvasmarhák, 
bivalyok, sertések, juhok és kecskék.

Az egészséges álatokra a betegség akkor terjed 
át, a mikor beteg állatokkal jönnek össze, vagy olyan 
helyre hajtatnak, ahol beteg állat járt. Ilyen helyek a 
vásáros istállók, utközi vendéglők és csárdák istállói, 
ha ott titokban beteg állatok be voltak kötve: továbbá 
közlegelők, utak, ha itt eltitkoltan beteg állatok tar
tattak vagy hajtattak. Átterjed a betegség egész
séges állatokra, akkor is, ha azok oly tárgyakkal érint
keznek, mely tárgyak beteg állatok nyálával, a hólyagok 
váladékával be lettek szennyezve, mocskolva; pl. 
takarmány, jászol, itató edény, az ember ruházata, 
istálló szerelvény, mint a kefe, seprű, törlőrongyok stb.

A betegséget tehát terjeszthetik: emberek állatok 
vagy tárgyak egyaránt.

A tejgazdaságok a beteg állatok tejének el
szállításával szintén lehetnek elhurcolói a betegségnek.

A beteg állatok teje az embert is megbetegitheti.

Hogyan m utatkozik a ragadós száj- és köröm fájás?
Ha az állatok a ragadós száj- és körömfájást 

megkapják, nem esznek, forróságuk (lázuk) lesz, a 
szájban erősen nyálzanak, és a lábakon, a csülkök 
(körmök) körül, teheneknél a tőgyeken, fehéres vagy

sárgás hólyagok támadnak. A hólyagok hamar fel
fakadnak s helyükön cafatos szélű sebek mutatkoz
nak. Mivel legtöbbször a lábvégek is betegek, az 
állatok erősen santitauak. Némelyek még a csülköt 
(körömházat) is elhányják.

Ha a tőgy beteg, az megdagad, kipirosodik és 
különösen a bimbókon szintén hólyagok, majd sebek 
támadnak. Ilyen tőgyből a borjut szoptatni nem szabad, 
mert az hasmenést kap és el is pusztulhat.

Hogyan védekezzünk a ragadós száj- és 
köröm fájás ellen?

A betegség a gazdának nagy kárt okoz, mert 
némelyik állat el is pusztul, a másik leromlik és 
rövidebb-hosszabb ideig munkára nem lehet használni. 
Ezért mindent el kell követnünk a betegség terjedésé
nek megakadályozására, mert különben az udvar
zárlat, községi zárlat, a városok betiltása annál tovább 
tart, mennél jobban el van terjedve a község állatai 
között a betegség.

Vigyázzon tehát minden gazda, hogy állatja a 
betegséget meg ne kapja. Ha pedig látja, hogy vala
melyik állatja a szájban vág}' a csülkökben meg
betegszik, siessen azt az elöljáróságnak jelenteni.

Az elöljáróság azután eljár, hogy a törvényes 
óvintézkedések sürgősen meg legyenek téve. így a 
gazda hasznára válik önönmagának és az egész köz. 
ségnek, mert ha a betegség elhurcolását sikerül meg
gátolni, a község állatállományának megakasztott for
galma mihamarabb szabaddá lesz.

a beteg állatok tejét eladni tiltja a törvény, 
mert, mint már mondva volt, ez is elősegíti a beteg
ség terjedését. Ellenben az ilyen tej forralva a ser
tésekkel megetethető, túróvá feldolgozva pedig a barom
fiak jó tápláléka.

(Folytatás következik.)

K Ü L Ö N F É L É K

A bőséges gyermekáldásról ir érdekes dol
gokat a Petit Párisién. Ugyanis lsére megyében Tour- 
du-Pin környékén megtörtént nemrégen, hogy egy 
parasztasszonynak tizennégy hónap alatt hét gyermeke 
született. Múlt évi februárjában ugyanis három, tizen
három hónappal később négy gyermeke született egy
szerre. Ha ez gyakorta megtörténnék, akkor nem 
kellene Franciaország elnéptelenedésétől félni. Ez az 
eset különben még nem is a legritkábbak közül való. 
A történelem följegyezte Gilles de Trafegnies esetét, 
a ki Szent Lajos barátja és Franciaország connétableja 
volt egykoron. Ezt az urat születésekor még tizenkét 
ikertestvér előzte meg; ő volt a tizenharmadik. Az 
atyja valami hadjáratra ment és távollétében született 
a tizenhárom gyerek. A hihetetlen szám nagy rémü
letbe ejtette a feleséget és az urától féltében meg
parancsolta a szolgáló leánynak, hogy a gyermekek
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közül tizekettőt vigyen folyóhoz és mint valami kutya- 
kölyköt dobja a vizbe. A cseléd kötényébe szedte a 
szegény kicsinyeket, de útközben találkozott az éppen 
hazatérő lovaggal, a ki kérdéseivel nyomára jött a 
dolognak. Megparancsolta, hogy a kicsinyeket egyelőre 
idegen helyen neveljék és csak egy néhány év múlva 
vette őket rangjukhoz méltóan a maga házához. így 
mentette meg a sors Szent Lajos egyik hadvezérét. 
Valószínű azonban, hogy a derék krónikás a számra 
nézve erősen tévedt. A középkorban általában szerették 
a dolgokat túlozni és igy például a híres kirurgus, 
Ambroise Páré, nem átallja azt is följegyezni, hogy 
az egyik flandriai grófnénak „az istenek boszuja folytán, 
egyszerre 365 gyermeke született, annyi a hány nap 
van egy évben.“ Ennél hihetőbb annak az orosz pa
rasztnak a története, a kit 1753-ban Katalin csárnőnek 
is bemutattak. Ennek a két feleségétől hetvenkét 
gyermeke született. Még csodálatosabb annak az orosz
nak az esete, a kinek nyolcvanhét gyermeke volt. 
Első felesége négyszer szült négy gyermeket, hétszer 
hármat és tizenhatszor ikreket és a második feleségé
nek is háromszor volt hármas szülése és hatszor szült 
ikreket. Teljesen hihető, bebizonyított hat gyermek 
szülésére egy eset van. Ez a páratlan eset 1888-ban 
történt Flórencben és Vassali dr. figyelte meg. Az 
orvos egyik páciense, beteges asszony, egy óra alatt 
hat gyermeket hozott a világra. A hat gyermek 
közül négy volt fiú és kettő leány. Egy sem született 
élve és együttes súlyúk is csak 1730 gramm volt. 
Ribemont-Depaiynes dr. meg följegyezte egy néger nő 
esetét, a kinek egyszerre öt gyermeke született. Mikor 
az atya, egy szegény néger, hazajött és a túlságos 
istenáldást látta — menten fölakasztotta magát. Hat
szoros, négyszeres, sőt háromszoros születés is kivételes 
és az ilyen eset az orvosi könyvekben patológiai 
kuriózumként van följegyezve. Ikrek születése azon
ban gyakori; átlagban minden 92—95-ik szülés ilyen. 
Némelyik országban, mint Dániában, Svédországban, 
Hollandiában gyakoribb a dolog, mig Franciaország 
legtöbb vidékén ritka. Van azonban Franciaországban 
is egy-két megye, a melyben az ikrek igen gyakoriak. 
Ugylátszik, hogy erre a faj, továbbá az átöröklés van 
befolyással. Az az asszony, a ki mint ikergyermek 
jött a világra, rendesen ikreket szül és ez a családjá
ban bizonyára gyakran előfordult már. Némely család
ban gz az átöröklés egy, sokszor két generációt 
átugrik.

A táviró tisztek réme. A párisi Figaro jelenti, 
hogy Milvanecban él egy görög ember, a kinek 
Pappatheodorokummunturgeotopulum Jakab a neve. 
Ezzel a kimondhatatlan nevű úrral különösen a rend
őrségnek és a postának van sok kellemetlensége. 
Pappatheodorokummunturgeotopulosz urnák ugyanis jó- 
forgalmu automobil-üzlete van és ő maga is szenve- 
delmes automobilista. Ennélfogva jóformáz naponta 
egész csomó levelet, táviratot és rendőri idézést kap. 
A rendőröknek, a kik az utcasarkon megállítják és 
gyors hajtás miatt föl akarják Írni, égnek mered a

hajuk a rémülettől. Mialatt fölirják a harminchárom- 
betüs nevet, a huszadik betű körül a derék Pappatheo- 
dorokummunturgeotopulosz gépkocsijával már — ezer 
méter távolságban robog a betüvető, izzadó rendőrtől.

Uj golyóálló páncél. Milánóból Írják: Egy
Benedetti nevű olasz állampolgár a kormánynak egy 
olyan páncél szabadalmát ajánlotta fel megvételre, 
amely úgy a tőr és késszurásnak, valamint a revolver
lövésnek egyaránt ellenáll. A kormány a szabadal
mat meg is vette. Később azonban Benedetti azzal 
gyanúsították meg, hogy tanulmánya csak humbug s 
absolute semmi praktikus haszna nincs. A vád nyomán 
vizsgálatot indítottak s a páncélt újra hivatalosan ki
kipróbálták. A páncél kipróbálása a milánói katonai 
lövöldében történt, sok száz érdeklődő jelenlétében s 
váratlanul kitünően sikerült Minthogy a tulajdonképpeni 
feltaláló időközben eltűnt, a másik két társfeltaláló, 
Manzoni és Calegaris mutatta be a páncélokat, melye
ket a kísérletnél használtak. Az egyik páncél 50 centi
méter hosszú, 20 centiméter széles és 1'2 centiméter 
vastag volt, 950 gramm sulylyal, a másik pedig 45X25 
centiméter nagyságú, 6 milliméter vastagságú és 550 
gramm súlyú. A három kiküldött katonai szakértő: 
De Medici ezredes, Cei-Rigoletti őrnagy és do Monaeu- 
Arile hadnagy szolgálati revolverből lőttek a páncélra. 
Az eredmény a következő volt: A golyó alig hatolt
bele, a páncélburkolatu golyók a hat milliméteres azon
ban még ezeknek is ellenállt. A szúró fegyverekkel 
való kísérlet -még jobb eredménnyel járt. Egy 22 
centiméteres vadászkést a legnagyobb erővel sem le
hetett keresztül döfni a vékonyabb páncélon. A lovas
sági kard pedig alig 3 milliméternyire hatolt át rajta. 
A nehezebb páncél azonban minden szurófegyvernek 
ellenállt. Végeredményben az egész kísérlet azt mutatja, 
hogy a találmány teljesen megfelel céljának. 8 mint
hogy igen hajlékony s ruhamódra viselhető, úgy a 
mellet mint alsótestet védelmezi, az olasz hadseregben 
valősziuüleg csakhammar állandóan alkalmazni fogják.

Szerencsétlenül járt herceg. Murát Jenő 
herceget, a francia aristokrácia egyik legelőkelőbb 
tagját, halálos szerencsétlenség érte. A herceg Német
országon keresztül automobil-utazást tett s midőn mi
nap délután Mittelsein közelébe érkezett, a fütő nem 
bírta az automobilt irányítani, a kocsi fölfordult és a 
herceg és a gépész kifordult belőle. Murát herceg oly 
szerencsétlenül esett, hogy azonnal meghalt. A gépész 
csak gyengébb sérülést szenvedett; az automobil jelen
téktelenül sérült meg. A hercegnek az volt a szán
déka, hogy ez idő szerint Karlszbadban tartózkodó 
feleségét meglátogassa. A herceg a legkiválóbb auto- 
mobiltsták egyike volt. Három gyermeket hagyott 
hátra. Ezelőtt hét esztendővel a nálánál három évvel
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fiatalabb Ney Violett hercegnőt vette feleségül. A 
hercegnek egyik unokahuga Goluhovszki gróf magyar
osztrák külügyministernek felesége. A szerencsétlenül 
járt herceg harmincegy esztendős volt.

Őskori medvekoponyák. Turócból írják, hogy 
Révay Gyuláné báróné leányával és Gyula fiával egy 
kirándulásuk alkalmával a bellai erdőségükben egy 
nagy barlangra bukkantak. A barlangban kutatva, két 
óriás, megkövesedett koponyát találtak, a melyeket 
szakértők által megvizsgáltattak. Megállapították, hogy 
a koponyák az antidiluviális őskori medvék marad
ványai.

Fölrobbant puskaporos torony. Laibachból 
jelentik: A villám becsapott a város közelében levő 
puskaporos toronyba, a mely óriási robbanással a 
levegőbe röpült. A lakosság azt hitte, hogy földrengés 
volt és megrémülve rohant az utcára, a honnan most 
semmiképpen sem akar lakásába visszatérni. Ember
életben nem esett kár.

Főhadnagy és közlegény. Bozenből táviratoz- 
zák: Egy Leising nevű császár-vadász-közlegény valami 
fegyelemsértést követett el. Főhadnagya Magyarosi 
Szalai e miatt annyira dühbe jött, hogy kardjával rá
támadt a közlegényre és veszedelmesen megsebesí
tette. Veiszkopf százados, a ki tanúja volt a jelenet
nek, odakiáltott a főhadnagynak:

-— Ne bántsd már tovább!
— Ne törődjél vele, — felelte Szalai, — a ma

gam felelősségére teszem.

Szerkesztői üzenetek.
Köteles Ferenc urnák, Sitér. Vadas László urnák, 

Liptó-Ujvár. A Békyféle Számtan 2 K 40 fillérért, ajánlott kül
déssé 2 K 75 fillérért a szerző urnái is kapható. Cime: Béky 
Albert m kir. erdőrendező Szászsebes. Vas Kovács József 
urnák, Devecser. Bagyinszky Pál urnák, Iszka Szt. György. 
Az illető cime : Tyápay P éter kerületi erdőőr, Kollárovic, u. 
p. Nagy-Bittse, Trencsén megye. Lachmann Antal urnák, 
Kis Kun Halas. Kollár János urnák, Vöröskő. Külön levelet 
irtunk. Ratimonszky Gábor urnák, Molnos. Cikkeivel be kellett 
várnunk, mig a sok javaslat fölött döntés történik. Most ez meg
történt s igy már legközelebb sorát ejtjük.

A kiadóhivatal postája.
Horváth Mihály urnák, Muraiak. Előfizetése a beküldött 

4 korovával az év végéig van reedczve. Szendrey István 
urnák, Nagybánya. A címet helyesbítettük. Bognóczky József 
urnák, Tőkés. Előfizetése az év végéig rendezve van. Bognár 
Ferenc urnák, Gesztenyés. Köszönjük a közölt címet, melyre 
a lapot megindítottuk, Kodilla P éter urnák, Puj. A 4 koronát 
köszönettel vettük. Tímár József urnák, Várpalota. A bekül
dött 4 koronával junius végéig van kiegyenlítve. Egyszer kér
dést intéztünk bizonyos Ehrenreiter János ottani hátralékosunk 
iránt; nem lenne szives erre nézve felvilágosítást adni? Az 
illető egyébként fiáért kezeskedett volt.

Hirdetések és pályázatok.

3 - 3

1 darab fiatal, de. már teljesen felnőtt, 40 koroná
ért eladó. Csomagolás és szállítás vevőt terheli.

ifjú Podhradszky Emil
Szászsebes.

Állást keres
40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Az állást jövő év elejével folglalhatná el. 
Ajánlatok a következő cim alatt küldendők: 

Balogh József erdővéd. 
Nagy-Lónya. (Bereg megye). 3—io

Nagy erdőségek
megvételre kerestetnek. Ajánlatokat kér,

3 _ 3  Krausz Mór, Balaton-Boglár.

Állást keres
29 éves nőtlen vadászsegéd, ki az irodai munkákban 
és erdőkezelésben is jártas, a fő- és apróvad gondo
zását jól érti, jó vadász és vadászatrendező. Beszéli 
a magyar, német és tót nyelvet. Lehetőleg pagony
kezelői állást keres. Cime megtudható az ^Erdészeti 
3 —3 Ujság« kiadóhivatalában.

5- 5 U H U
2 esetleg 3 darab eladó. Érdeklődők fordul
janak alulírotthoz. Lengyel Albert, erdőőr

Alsó-Rákos.
(Nagy-Küküllő megye).

Tilalmi és jelző táblákat
legjobb minőségben és olcsó áron szállít:

W inkler G usztáv
tilalmi tábla gyáros

S Z Á S Z S E B E S .
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak : i
Egész évre........................................8 kor.
Fél é v r e ......................................... 4 „ j
Negyed é v r e ...............................2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

1 Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. -—

| Megjelenik minden csütörtökön. |

Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: tó

|  PODHRADSZKY EMIL. |

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Augsztus 9. 32. szám.

Az elhagyott árvák.
(Folyatás.)

W@gjS)z idézett törvényszakaszokból nyilván- 
való, hogy a gyermekek rendszeres 
iskoláztatása nem csak magának a szülő

nek és a gyermeknek, hanem az államnak is 
eminens érdeke, mert ha nem lenne az, nem 
költené arra százezreket és milliókat és nem 
alkalmazna kényszert, hanem hagyná állam
polgárait éppen úgy vadon felnőni, akár csak a 
.zanzibári szultán.

A műveltség ugyanis az, melynek segít
ségével nem csak a magán ember, hanem az 
állam is jólétét biztosíthatja, az tehát, aki a 
műveltségnek terjesztését akár akadályozza, akár 
pedig ott, a hol tehetné, elő nem segíti, vét
kezik nem csak az elhanyagoltak, hanem egye
nesen az állam, tehát a hazája ellen.

Távol legyen tőlünk azt állítani, hogy az 
erdészeti vagy vadászati altiszti és szolga sze
mélyzet gyermekeinek iskoláztatását bárki is meg
akadályozni igyekeznék; ilyen embertelen csele
kedetet senkinek sem akarunk imputálni, az azon
ban tagadhatatlan tény, hogy azok iskoláztatásá
nak lehetővé tételénél és elősegítésénél sok és 
súlyos a mulasztás.

Minden nagyobb erdőbirtokosnak ugyanis, 
kinek erdei több helyen széttagolva vannak,

legelső kötelessége lenne gondot vetni arra, hogy 
iskolaköteles gyermekekkel megáldott alkalmazott
jait lehetőleg olyan helyeken helyezze el, hol ha 
nem is közép, — de legalább elemi iskola van, 
az iskolától távol eső helyen pedig gyermektelen 
vagy olyan altiszteket és szolgákat alkalmazzon, 
kik vagy gyermektelenek, vagy pedig gyermekeik 
kinőttek már az iskolából.

Ezt az intézkedést azonban még olyan nagy
szabású uradalom, mint az erdőkincstár is csak 
elenyészőleg csekély részben foganatosíthatja, 
mert a községek s kivált a városok rendszerint 
távol feküsznek az egymással összefüggő nagy 
erdőségektől, melyeknek védelme és fentartása 
pedig azt kívánja, hogy őrző személyzete köz
vetlen közelükben lakjék.

Ennek a kényszerhelyzetnek a folyamánya 
azután, hogy éppen az államkincstár erdeinél 
alkalmazott altiszti és szolga személyzet gyer
mekeinek helyzete iskoláztatás tekintetében úgy
szólván a legmostohább.

Nincsenek pontos számadatainak arra nézve, 
hogy akár a liptói és máramarosi, akár az erdélyi 
vagy krassói havasokon hány erdészeti altiszti 
vagy szolgai gyermek él olyan, mely szülőinek 
szegény sorsa és az iskolának távol fekvése 
miatt ennek áldásaitól teljesen meg van fosztva, 
de mérget mernénk rá venni, hogy ez a szám 
nem csekély, mert magunk is tudunk esetet, 
hogy két a havasokon lakó kincstári erdőőrnek 
egymagában is egyszerre hét vagy nyolc iskola-
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250 ERD ÉSZETI ÚJSÁG.

köteles gyermeke nem látogathatta az iskolát) 
mert a legközelebb eső is — mely pedig tisztán 
román tannyelvű — húsznál több kilométer
nyire feküdt a lakásuktól, a szülők pedig nem 
voltak olyan helyzetben, hogy egyenkint legalább 
250— 300 korona költséggel azokat idegen helyen 
iskoláztassák, mert hiszen annyit, a mennyire a 
gyermekeknek ilyen módon való iskoláztatásá
hoz szükségük lett volna, egész javadalmazásuk 
sem tett ki.

Az iskolázatlan ezdőőri vagy vadász gyer
mekekről egyébként talán legpontosabb statistikát 
nyújthatnának a királyi tanfelügyelők, mert hiszen 
az iskolát nem látogató gyermekek kimutatását 
az egyes községek iskolaszékei hozzájuk ter
jesztik fel. Érdekes lenne erről teljesen pontos 
számadatokat nyerni, de azt hisszük, hogy azok 
láttára az érdekesség csakhamar helyet adna 
mély elszomorodásunknak.

A lapunk előző számában idézett törvény 
4-ik szakasza bírságot, még pedig fokozatosan 
egész négy forintig terjedőt szab a szülőre, mely 
gyermekét az iskolától elvonja s ha még ez 
sem használna, az iskolaszéket az iskolát el
hanyagoló gyermek részére való gyám kirende
lésére utasítja. Azok az erdőőrök tehát, kik 
gyermekeiket iskolaköteles korukban nem iskoláz
tatják, a törvény betűje szerint esetről-esetre 
birságolandók lennének, ha csak nem erősza 
koljuk reájuk a törvény első szakaszának azt a 
kibúvó ajtóját, hogy a gyermekek neveléséről a

h á z n á l  gondoskodnak, mert szó sincs róla, az 
ilyen szerencsétlen szülők igyekeznek gyerme
keiket a saját korlátolt tudásuk szerint a leg
elemibb ismeretekre s ha már másra nem, leg
alább az olvasásra, írásra és a közönséges számo
lásra tanítani, de kérdés, hogy pedagogikai isme
retek híján még ennek a feladatnak is mennyire 
képesek megfelelni.

Ha pedig a háznál való tanítást a törvény
nyel szemben csakugyan kibúvó ajtónak lehetne 
venni, akkor a falusi iskolák legnagyobb részét 
akár be is zárhatnék, mert a paraszt és nap
számos szülők különben sem nagy kedvvel adják 
gyermekeiket iskolába.

Éppen ezért talán jó lett volna a törvény
nek ezt a házi nevelést a kötelező vizsgától 
tenni függővé, mert csak igy lehetne bizonyos
ságot szerezni arra nézve, vájjon ez a nevelés 
megfelel-e azoknak a várakozásoknak, a melyeket 
az iskolai neveléshez füzünk. Véleményünk sze
rint egyébként az ilyen exponált helyekre ki
helyezett szerény javadalmazásu erdőőr teljesen 
ártatlan abban, hogy gyermekét vagy gyermekeit 
iskolába nem járatja s reá nézve az már magá
ban véve is nagyon súlyos büntetés, hogy őket 
az iskolai nevelés jótékonyságától megfosztani 
kénytelen.

Az előadottakban elegendőképen rámutat
tunk arra, hogy az erdőőrök gyermekeinek nagy 
része teljességgel elárvult s elhagyatott az iskoláz
tatás tekintetében s nem hisszük, hogy lenne

A leghíresebb magyar lovas.
a magyar lóra termett nép, annak nem 
Isó bizonyítéka a magyar arisztokrata 
idor Móric gróf hihetetlen lovaskalandjai

nak egész sorozata. Nem lesz talán érdek nélkül való, 
ha itt röviden megemlékezünk e már szinte legenda- 
szerű ember életéről. A híres különcködő gróf régi 
magyar családból származott, amely 1788-ben kapta 
a grófi rangot. Móric gróf 1805-ben született és bár 
nevét egész Európában ismertté tette száz és száz 
nyaktörő vállalatával, amelyek után a ficamodások, 
zuzódások, kisebb-nagyobb, néha életveszedelmes beteg
ségek egész sorát heverte ki, de azért mégis hetven- 
három évet élt. Biai, bajnai és rárói uradalma, Győr,

Pozsony, Bécs és végül Budapest volt a legtöbb kaland
jának színhelye.

A hatvanas években ötven képpel díszített nagy 
folio kötetben kiadta nevezetesebb kalandjainak gyűjte
ményét. Ezt a könyvet, amelyet vagy kétszáz példány
ban magyar, német és francia nyelven nyomatott ki, 
barati ajándékul osztogatta. Sándor Móric neve a 
nép körében is elterjedt. Amit lovas, kocsis, vadász 
vakmerőt megtehet, azt ő mind végig próbálta. Zsar
noki hajlamai miatt a jobbágyok, cselédek rettegtek 
tőle, de volt benne érzék a méltányoság iránt is és 
igazságos, őszinte volta, a férfibátorság íöltétlen meg
becsülése sok barátot szerzett neki.

Legjobban féltek tőle a budai nyárspolgárok, 
akik még a gyermeket is a nevével ijesztgették. 
Valami magas cilinder, vörös esernyő, léces rács, 
kerítés, mind alkalmat adott neki egy-egy merész 
ugratásra.

Sándor gróf lovaskalandjai már kora fiatalságá
ban kezdődtek és a kezdet elég gyönge kísérleteiből
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józanul gondolkodó ember, aki ezt az állapotot 
helyeselné.

Módot kelleoe keresni és találni ennek a 
viszás helyzetnek a megszüntetésére.

A kincstári erdőknél alkalmazottaknál ez a 
mód meg lenne, csak annak a nevelési alapnak 
a működését, mely most az állami erdőtisztek 
s újabban már az erdészethez tartozó egyéb 
tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyezi, ki 
kellene terjeszteni a kincstári erdőőrök és szol 
gák gyermekeire is. Ez egyébként, ha magá
nak az alapnak keletkezését és segélyforrásait 
vesszük figyelembe, nem csak méltányos, hanem 
jogos és igazságos dolog is lenne.

(Vége következik.)

Illetményföldek és rétek művelése.
Az »Erdészeti Lapok« után.

(Folytatás.)

mész hatása kétféle, részint mint növény
tápláló anyag különösen a pillangós virágú 
növények növekedését mozdítja elő, részint 

mint erős alj, a talaj növénytápláló alkatrészeit gyorsan 
bontja fel. A meszet istállótrágyával szintén nem szabad 
keverni, mert a trágya ammoniákját kiűzi. Rendes 
mésztrágyául az égetett meszet használjuk, melyből 
holdanként 15 — 20 métermázsa szükséges s amelyet 
kis kupaczokba rakva földdel terítünk be s porrá- 
omlása után szétszórjuk és alászántjuk.

A gipsz mint kénsavas mész a talajra szintén

oldólag és mállasztólag hat, azjistállótrágyára bátran 
felhinthető, mert -kénsava a trágya ammoniákjával 
kénsavas ammóniákká vegyül, mely vízben könnyen 
oldható. A gipsz szintén a pillangós virágunk és a 
rétek trágyája, holdanként 200—250t kg, szórandó el 
belőle legcélszerűbben kora tavaszszal.

Lehet a légenyt is chilisalétrom és kénsavas 
ammóniák alakjában adni a talajnak, de a tisztán mür 
trágyával való gazdálkodás a talajt hideggé és kötötté 
teszi. Leghelyesebb, ha a szükséges légenyt istálló
trágyában adjuk meg, mert ezzel nemcsak légenyt 
adtunk talajunknak, de a trágya elkorhadásával humuszt 
is mely a talajt porhanyóvá és meleggé teszi.

A nitogéntrágyák általában drágák, maga az 
istállótrágya is átlagos számítás szerint a gazdasági 
állatok minden más hasznának levonása után méter
mázsánkét 60 fillérbe s igy fuvaronként magának a 
gazdának 6 koronába kerül

Arra a kérdésre, hogy mit ér az istállótrágya? 
rövidebben azt felelhetjük, hogy az istállótrágya értéke 
megközelitőleg annyi, amennyi az állat általi megevett 
takarmány értékének a fele.

Arra a kérdésre, hogy mikor legértékesebb az 
istállőtrágya? a régi gazdáknak a haladó tudomány 
által megcáfolt véleménye ellenéhen azt felelhetjük, 
hogy az istállótrágya frissen a legértékesebb, mert a 
rendes trágyatelepen kezelt és trágyalével szabály
szerűen locsolt istállótrágyából elvesz a nitrogén egy
negyed része három hó, fele hat hó alatt; 24 fuvar 
trágyából 6 hó alatt 12 fuvar lesz, mely 12 fuvar 
érett trágya kevesebb termést képes produkálni, mint 
12 fuvar friss trágya. Csakhogy a friss trágyát nem 
hordhatjuk ki egyre-másra és nem szánthatjuk alá 
mindenkor azonnal; azért, hogy veszteségektől lehetőleg 
mentek legyünk, az istállótrágyát közetkezőleg kezeljük:

Ahol csak lehet, ha bőven van szalmánk, hagy
juk az almot a marhák alatt s csak időnként, amikor

fejlődött ki páratlan lovas-művészete. Első ugratási 
kísérleteinek egyikén a budai városmajorban a ló 
elejével átvetette ugyan magát a több lábnyi magas 
korláton, de hátulja vékonyával függve maradt. A 
fiatal lovas pedig rajta ülve ütötte-verte, hogy a kor
láton átjussanak.

Hires volt később Granikusz nevű rendkívül vad 
lova, a melyet teljesen megszelídíteni még neki sem 
sikerült soha. Egy alkalommal minden módot meg
próbált, hogy a grófot levesse a hátáról. Utoljára már 
ahhoz folyamodott, hogy a lovasát teljes erejével a 
falhoz súrolta. A gróf jobb combjából már csurgott a 
vér, de azért nem engedett és végül is a ló merült 
ki előbb és vak dühében beleharapott egy ház kapu
jába. Granikusz más alkalommal meg tüzes hatos
fogat közé ugratott A megzavart hat szilaj ló rúgott, 
kapált, harapott. A gróf mindamellett teljesen sértet
lenül került ki a nagy zűrzavarból, hanem Granikusz 
megjárta, mert csúnyán össze-vissza rúgva, harapva 
menekült meg a bonyodalomból.

■ Egyszer megesett, hogy Bajnán a Ferdinánd- 
huszárezred tisztjei előtt egy telivér angol lovon akarta 
bemutatni ügyességét, A lovat szőrén ülte meg szer
szám nélkül, egyszerű fékkel. Azonban az angol 
paripa váratlanul megbokrosodott és villámgyorsan 
nekivitte lovasát a falu kútjának, a hol az ökrök közül 
az elsőt a ló szerencsésen átugrotta, a második ugrás
nál azonban fölbukott. Sándor gróf ekkor oly erős 
agyrázkódást szenvedett, hogy több órára elvesztette 
eszméletét. De azért a teste nem tagadta meg a 
szolgálatot. Gyalog ment haza, megebédelt, minderről 
azonban semmit sem tudott.

Más alkalommal Makacs nevű arabs kancáján egy 
ajtófélfát ugratott át és ekkor a nyeregből kirepülve, 
nekiesett a keresztfáknak,' azt mellével kettétörte, de 
azért semmi baja sem történt.

A királyné koronázó-ünnepségére Wesselényi báró 
zsibói méneséből vett négyszáz aranyon egy Hasszán 
nevű lovat. De Hasszán makacskodott és mindenféle 
fogást kipróbálva, végre sikerült lovasát úgy levetni,
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már nagyon meggyűlt, hordassuk ki a trágyaverembe. 
Naponként, mielőtt uj szalmaréteget terítenénk a mar
hák alá, hintsük be a ganéjt szuperfoszfátgipszszel 
vagy közönséges trágyagipszszel, naponként és marhán
ként fél kilogrammot számítva. E konzerváló szerek 
az istállótrágya illő nitrgénjét vízben oldható ammon- 
vegyületekben megkötik s az istállót is szagtalanná 
teszik. Az istállótrágya e konzerválása künn a trágya
telepen kevésbbé ajánlható, de az istállóban a konzer
váló műtrágyából a kellő hatás nélkül semmi se vész el.

Legyen a trágyatelepünk lehetőleg befedve, de 
ha ezt nem tehetnők, az esőn kívül minden egyéb 
víztől óvjuk. Legyen a trágyavermünk feneke víz
hatlan s legyen mellette egy ugyancsak vízhatlan kút, 
melybe az összes trágyalé összefolyik s melyből a 
trágya időnként locsolható 1

Minden trágyakonzerválószerrel versenyez a föld
del való befedés. Ha a trágyát két hónap alatt fel nem 
használhatjuk, hordjuk ki a trágyázandó tábla sarkára 
s négyszögü halomba rakva földeljük be rögtön s akkor 
veszteségünk a legkevesebb leend.

A trágyát sohase hagj ĵuk a szántón kupacokban 
heverni, hanem azonnal szétterítve szántsuk alá.

Régi gazdák az istállótrágyát bőven hordják fel 
a szántóra, hogy az 6 évig használjon. A legújabb 
kutatások azonban bebizonyitottják, hogy a trágya 
ammonnitrogénjének csak kisebb része válik salétrom
nitrogénné, a legbecsesebb növénytáplálószerré, mig 
egy jó része a körlégbe elpárolog. Ez újabb kuta
tások bebizonyították, hogy a növény az istállótrágyá
ból 25%-nál többet nem képes értékesíteni, tehát a 
leghelyesebb trágyakezelés mellett is 75% reánk nézve 
elvész.

Aki 24—30 fuvar trágyát hord ki egy hold földre, 
az az istállótrágya felét vagy kétharmadát elpazarolta, 
főképpen nedves esztendőkben, amikor a légköri 
csapadék is kimossa a fel nem használt salétrom

nitrogént, Ugyanezt teszi sik, lapos területeken a 
talajvíz, mely nem egyszer a termőrétegig feljő, az
után 1—2 méternyire leapadva, a termőréteg legbecse
sebb táplálóanyagát magával visszi. Az istálló-, de egy
általában a nitrogéntrágyákból tehát csak annyit adjunk, 
amennyit a növény két év alatt felhasznál, tehát 
inkább gyakrabban de mérsékelten trágyázzunk.

Ha holdanként 15 fuvar istállótrágyát és 1600 
kgr. szuperfoszfátot adunk, sokkal nagyobb eredményt 
érünk el, mintha 24 fuvar istállótrágyát hordtunk 
volna k i; emellett a trágyázás sokkal kevesebbe került 
s a fennmaradó 9 fuvar trágyával 100 □-ölenként 
10 kgr. szuperfoszfátot hozzáadva, még 3/i holdat a 
leghelyesebben trágyázhatunk meg. Ilyen módon az 
összes trágyázható területnek 75%-al való emelése 
eléggé nem méltányolható előny. Ez az az előny, mit 
a gazdáknak elsősorban kell figyelemre méltatni. A 
műtrágyák alkalmazásával a trágyázás! rendszert uj 
alapokra kell fektetni s az anyagi siker, rendes idő
járást feltételezve, elmaradhatatlan.

A műtrágya legjobb frissében, eltartása rendesen 
a gazda kárával jár. Ugyanis a Thomasz-salak fel- 
puffad, mésztaralma a levegőtől átnyirkosodik és a 
szóráskor alkalmatlan csomókat képez. Ugyanezt teszi 
a kainit sótartalma miatt. A szuperfoszfát oldhatósága 
szenved a benne levő kénsav hatása miatt; a chili
salétrom pedig a levegőből annyi vizet szív be, hogy 
abban elolvad.

A műtrágyákat lehet amúgy tisztán a zsákból 
kivéve szórni, de mert kevés porral nagy területet kell 
behinteni, sokkal jobban teszünk, ha a műtrágyát az 
elhintés előtt tiszta homokkal vagy tőzegporral kever
jük. Sebzett, fájós kézzel nem szabad a műtrágyákat 
elszórni, mert azok mérgező hatásúak; a chilisalétrom
nak kézzel való elszórását Németországban törvény tiltja.

Ezek előrebocsájtása után lássuk az egyes kultúr
növények alá való trágyázás módjait,

hogy Győrben három hétig élet-halál közt feküdt. 
Nagy kínokon ment át ekkor a merész gróf és sokáig 
nem ülhetett lóra. A rárói kastély kapusnéja igen 
félt a lótól. A gróf, hogy az asszonyt kigyógyitsa 
a félelemből, hajdúival lefogatta és lovával többször 
nekinyargalt, hogy átugratja. Az asszony ijedten hunyta 
le a szemét és a műtét után meg volt róla győződve, 
hogy hétszer ugyrott rajta keresztül a ló. Hogy 
elmult-e ezután a félelme, azt nem jegyezték föl.

Bécsben jól ismerték a gróf híres hatos fogatát. 
A Práterben nem egy bravúros hajtást mutatott be 
vele, Egy ízben három bérkocsit állíttatott szorosan 
egymás mellé, amelyek közül aztán a középső ki
hajtott. Sándor gróf kiállt kétszáz lépésnyi távol
ságra és sebes vágtatva keresztül hajtott a két kocsi 
között anélkül, hogy csak ér'ntette volna is vala
melyiket.

Leghíresebb lova azonban a Tatár volt. Ezzel 
Pöstyénben egyszer a fürdőház mellől a már meg
indult kompba ugratott be. A győri hídon sebes vág-

tatás miatt az őrök feltartott szuronynyal álltak eléje 
és Tatár nyugodtan szökött át az eleven gáton. 
Pöstyén környékén az erdőben, nyaktörő ösvényeken 
szokott a gróf lovagolni.

Egyik sétájánál egy széles árokra bukkant és se
hogy sem talált átvezető hidat. Mindössze négy fara
gatlan cserfatörzs volt, egymástól vagy féllábnyi távol
ságban átvetve az árkon, mint egy készülő hid talpa. 
Gyalog embernek is veszedelem lett volna itt a járás, 
de Tatár ügyesen eltáncolt a törzseken egészen középig. 
Itt azonban elvesztette az egyensúlyt és lovasával 
együtt lebukott a háromölnyi mélységbe. Azonban egy 
kis iszapfürdőn kívül itt is sértetlenül maradt mind a 
kettő. Tatár a lépcsőn is ügyesen tudott járni.

Egyszer fölnyergelve szobájába hozatta a gróf és 
lovon ülve jött le nagy kényelmesen budai palotája 
főlépcsőjén. A várba vezető lépcső és a Szent György- 
tér meg állandó lovagló sétahelye volt a grófnak. 
Máskor a Dunán csolnakon ment át Tatárral Pestre 
és föllovagolt, egy kis látogatásra, sógorának, Kegle-
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Az ősziek leghelyesebben bükköny, lóhere és 
lucerna után vagy fekete ugarba vetendők.

Bükköny eiőveteménynél adjunk a bükköny alá 
tavaszszal kát. holdanként 250 kg Thomasz-salakot, 
ha azonban istállótrágyába vetjük a bükkönyt, akkor 
az őszi vetőszántás alá 160 kg. szuperfoszfátot adunk.

A lóhere és lucerna legjobb előveteménye az 
őszinek, mert ezek a legdrágább táplálóanyagot, a 
nitrogént, a levegőből gyűjtötték a talajba; herések 
után nera szükséges istállotrágyát kihordani, elég, ha 
vetőszántáskor kát. holdanként 160 kg. szuperfószfátot 
adunk.

• A feketeugart őszszel feltörjük, tavaszszal május 
felé holdanként 15 fuvar istállótrágyát szántunk alá s 
őszszel a vetőszántáskor holdanként 160 kg. szuper
foszfátot adunk.

Ha csak tisztán műtrágyába akarunk őszit elvetni, 
adjunk őszszel a vetőszántáskor 200 kg. szuperfosz
fátot 70 kg. kénsavas ammont s ha tavasszal április 
második felében a vetés még sovány volna, adjunk 
fejtrágyaként kát. holdanként 45 kg. chilisalétromot.

(Vége következik.)

Vadóvás Amerikában. New-Yorkban egy 
„American Bisson Society* alakult, az amerikai bölény 
fentartása és megmentése céljából. A new-yorki állat- 
kert igazgatója, Hornaday, szervezte ezt a társaságot, 
miután azt tapasztalta, hogy a vadbivaly megmentése, 
a legcélszerűbb gondozás mellett, állatkertekben nem 
vezet sikerre. Az állatoknak gyarapodása végett nagy 
terület vált szükségessé, mi végből egy roppant nagy,

megfelelő erdősült területet kerítettek be Oklahoma 
vidékén és ezt a bölények tanyahelyéül választották, 
hová mindenfelől az állatkertekből megfelelő számú 
állatok szállíttattak. Egyedül New-Tork állatkertje 15 
darabot adott és Roosewelt elnök maga annyira 
érdeklődik ez ügy iránt, hogy a kongresszus tetemes 
költségekkel fog a létesítéshez járulni.

Vájjon Magyarországon kiveszőiéiben lévő állata
ink érdekében történik-e gondoskodás, hisz budapesti 

állatkertünkben sem történik ez irányban semmi; meg 
a honi állataink sem képeznek érdeklődést, hát hol 
állunk még az állathonositástól ?

Hajtóvadászatok alkalmával a puska csak 
akkor töltendő meg, ha a vadász a neki kijelölt helyet 
elfoglalta, az állás elhagyásával, illetve a hajtás le
hívásával a töltények pedig azonnal kiveendők. Gyüle
kezések alkalmával vagy az állásokhoz vezető utakon 
a fegyver mindig a csőnyílásokkal felfelé tartandó, 
egyáltalán szokjék minden vadász ahhoz hogy fegy
verét minden viszonyok és körülmények között úgy 
tartsa, vagy hordja, mintha töltve és lőkész állapotban 
volna. Csakis ezáltal szerzi meg azon tudatot, hogy 
helytelenül cselekedett, ha töltött puskáját egyszer 
véletlenül egy ember felé irányítva tartotta. Azon 
kedvelt és úgyszólván kényelmes divat a fegyvert 
társas vadászatok alkalmával vagy útközben is vállra 
vetve hordani, úgy hogy a csövek majdnem vízszintesen 
a szélrózsa minden tájéka felé fordíthatók, a lehető 
legnagyobb hiba és jele a legnagyobb fokú könnyel
műségnek.

A vaddisznó kunyhója. A vaddisznókunyhókon 
a gályák oly ügyesen vannak rakva, hogy a disznó, 
mikor alábuvik, mint egy csapóajtót, úgy emeli fel és 
ha bement, semmi nyílás sem árulja el, hogy otthon 
van-e a gazda, vagy nincs. A mikor pedig kijön, a 
rőzsecsomó szintén visszaesik s az ajtó be van zárva

vich grófnak emeleti szállására. Keglevich gróf nem 
volt otthon és Tatár a három lábnyi széles márvány 
folyosón sehohy sem akart megfordulni, hanem inkább 
le szeretett volna ugrani lovasával az udvarra. Nagy 
nehezen sikerült a grófnak a lovat hátsó lábán állva 
megfordítani és visszalovagolni a merre jött. A csónakon 
azonban már nem állta ki nyugodtan a ló,« a budai 
parttól nem messze kiszökött belőle és úszva vitte a 
grófot partra.' A csónak természetesen fölbillent és 
valamennyi evezős a Dunába esett.

A nép száján is él az az eset, amikor Sándor 
gróf Pesten, a Nagyhid-utcában két versenyző szekér 
közé került és lovát sarkantyúba kapva, három egy
más mellé fogott parasztló feje fölött ugratott ki. 
Vagy amikor a zajló Dunán Budáról Pestre átúszta
tok, de közel a pesti parthoz megfordította a lovat és 
visszament vele.

Egyik későbbi vakmerő esete volt, amikor kül
földi útjáról visszatérve, a távoliét alatt nagyon is 
elkapatott Gonosz nevű szilaj ménjét akarta rendre

szoktatni. Árkon.bokron, kerítésen kapun ugrott át a 
ló és úgy vitte eszeveszett rohanással a grófot. Utóbb 
vakon neki rohant a biai kőbányának és ott ötven 
lábnyi nagy mélységbe bukott alá. De homokba estek 
és csodálatosképpen sem a lónak, sem a lovasnak nem 
lett baja. Sőt a ló még ezután is tovább vágtatott, 
keresztülvitte a grófot egy mocsáron és Sándor gróf 
végül is kénytelen volt vele egy fatörzsnek nekilova
golni, ahol a szilaj állat végre eszméletlen össze
rogyott.

Ilyen lovas volt a hires Sándor gróf.

A d o m á k .
Protekció. A m losztó: Ha a nagyságos képviselő ur 

valami jó kis kormányhivatalt szerezne a fiamnak . . .
A képviselő: Hát milyen kvalifikációja van a fiának ? Mi

hez ért?
A választó: Hiszen ha kvalifikációja volna és értene va

lamihez, nem kellene a képviselő ur protekciója!]

A méreg. Tanitá u r: A pálinka fiam legveszedelmesebb 
méreg. Láttatok már valakit, aki pálinkával megmérgezte magát ?

Pista gyerek: Én láttam ! Valahányszor az édesapám sokat 
iszik, az édesanyám mindig — mérges.
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Egyebekre nézve úgy vélekednek, hogy a disznó 
csak ott és ilyen putrikat, hol a talaj homokos és a 
hol a terület kicsiny épit fedetlen volta neki nem nyújt 
biztosságot. Továbbá, hogy nem azért ás ő több 
kunyhót, hogy az embert becsapja, hanem apró állat
ellenségei miatt. (V. és A.)

Budapesti vadpiac. Fodor Károly üzleti jelen
tése a vadpiacról. Budapest 1906 augusztus 6. Köz
pontivásárcsarnok. A beérkezett vadak élénk vételkedv 
és kedvező árak mellett nyertek elhelyezést. E hó 
eleje óta már fogoly is érkezik kisebb nagyobb tételek
ben, azonban a könnyelmű kezelés következtében 
egyes tételek romlottan érkeztek meg, miért igen aján
latos, hogy az elküldés előtt jól kihűlt állapotba 
hozassák az expediálandó vad. Nagyobb vadak közül 
szarvas, dámvad és részben a könnyebb súlyú vad
sertések iránt van érdeklődés.

Részietes jelentés: Szarvas és dámvad 80—92 
fillér, vadsertés 60—76 fillér, Öz 140—170 fillér, klgr- 
ként, fogoly 220—260 fillér páronként. Fogoly aránylag 
kevés érkezik más évekhez képest, a mi részben az 
egyes vidékeken uralkodó esős időjárásnak tudható 
be. Ellenben egyéb vadak, pl. nyúl ugylátszik nagyobb 
mennyiségben lesz az idén. Ajánljuk az összes vadak
nak címünkre való beküldését lehűlt állapotban.

Mogyon gyógyítsuk ü ragadós száj- és köröm fáját?
A ragadós száj- és körömfájásban beteg állatokat 

a m. kir. állatorvos ingyen vizsgálja s adja meg a 
tanácsot a gyógyításra. A gazda tehát helyesen cselek
szik, ha az állatorvosi tanács szerint orvosolja beteg 
állatait.

Ha netalán a kapott utasítást elfelejtette, kövesse 
az itt modottakat:

A beteg állatokat tartsuk mindig tisztán. Adjunk 
gyakran friss puha almot alájuk. A tárgyát ne hagy
juk alattuk meggyűlni s vigyázzunk, hogy az állat 
beteg lábaival trágyalében ne álljon.

A lábvégek gyógyulását siettethetjük, ha zöld
vagy kékgálicos vízzel kezeljük. Ezt a vizet úgy 
készítjük, hogy 1 liter vízben oldunk 5 deka kék- vagy 
zöldgálicot. Ezzel a vízzel a beteg csülköket naponta 
2—3 szór meglocsoljuk.

Még gyorsabb gyógyulást érünk el akkor, ha a 
locsolás után a sebeket timsó- és faszén-por-keverékkel 
behintjük.

A szájban levő sebek gyógyítására használhatunk 
kakukfü, székfüvirág vagy zsályateát. Egy liter teához 
tehetünk még 1 kanál ecetet vagy 2 deka kékgálicot 
vagy 5 deka zöldgálicot. Ezzel azután a szájban levő 
sebeket naponta többször pemecseljük be.

Ugyancsak elősegíti a gyógyulást a következő 
eljárás is:

Négy deka zöldgálicot oldjunk fel egy liter tiszta 
vízben. Ennek a víznek a felét reggel, a másik felét 
pedig este adjuk be a beteg állatnak a száján keresztül. 
Ezen beöntéseket 3 napon át ismételjük meg. Borjú
nak egy liter vizre egy napra csak 2. deka zöldgálicot 
kell adni. A beteg állatok igy kezelve, hamar gyógyul
nak és nem romlanak le.

Ha beteg a tőgy, tisztítsuk meg azt minden 
piszoktól langyos vízzel azután kenjük be tiszta, nem 
avas. ziradékkal.

Beteg állatoknak takarmányul adjunk puha szénát, 
zöld takarmányt vagy moslékféléket.

Ojtás a ragadós száj- és köröm fájás gyorsabb meg
szüntetése érdekében.

Ojtás utján a szakértőknek még nem sikerült 
elérni azt, hogy az állatok a ragadós száj- fes köröm
fájást ne kapják meg. Ezért csak kényszerojtást csinálunk. 
Ez akkor történik, mikor az alispán rendeletére a m. 
kir. állatorvos a jóindulatú száj- és körömfájásban beteg 
állatoknak a száját dörzsöli be. Ennek az a czélja, 
hogy az állatok mind egyidőben és enyhén beteged
jenek meg.

A gyakorlat az mutatja, hogy az igy beojtott 
állatok leginkább csak a szájban és enyhén beteg
szenek meg. így a betegség is hamarább megszűnik.

Az ország területén a száj- és körömfájásnak 
minél kisebb térre való szorítása, de még inkább teljes 
megszüntetése rendkívül fontos mezőgazdasági érdek, 
úgy a belföldi állatforgalom, mint a külföldre történő 
állatkivitel tekintetében.

Ugyanis, ha az ország a ragadós száj- és köröm
fájástól mentes: a hasított körmü állatok forgalma, 
adás-vétele tetemesen meg van könnyítve, mely körül
mény nemcsak ezen állatok jobban való értékesítését 
teszi lehetővé, de egyúttal az állattenyésztést is fel
lendíti.

*
A régi főzőedény. Mikor a mai szakácsmü- 

vészet remekeit élvezzük, gyakran halljuk, hogy a régi 
görögök és rómaiak, sőt a keleti népek is sokkal na
gyobb pompát fejtettek ki az étkezés körül és a világ 
minden tájáról összeszedték mindazt, a miről csak 
sejtették, hogy Ízletes és finom. De nagyon nehezen 
boldogultak, mert nem volt célszerű főzőedényük és 
e miatt nagyon bajosan tudtak igazán jó ételt enni. 
A régi zsidók már Mózes korában ismerték az agyag
edényt, de ennek a tudománynak ismerete csodálatos 
módon elveszett, mert még sokkal ő utánuk is azt 
olvassuk egykori irásmaradványokból, hogy sziklába 
vésett üregben sütöttek húst, sőt a disznóhust is úgy
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készítették, hogy a levágott és fölhasitott disznó bel
sejébe tüzes követ raktak, a míg az állat húsa meg
puhult. Dél-Azsia egyes törzsei a rizst kókuszdió- 
héjában főzték. Már haladás volt, hogy a fát kivájták 
és belsejében főztek ételt. A faedényt a föld mélyébe 
ásták és a tüzet meggyujtották. A mig a fa körül a 
tüzet szitották, az étel megpuhult. Talán éppen ez a 
mód vezette az embereket az agyagedény késztésére, 
a mely már nagy siker volt. Kezdőfoka a mai fejlett
ségnek.

A megöregedés művészete. A tavaly elhunyt 
Sir Thompson Henrik, híres angol sebész, két köny
vecskét irt, melyben tanácsot ad a megöregedés mű
vészetéről. Thompson hosszú orvosi gyakorlata során 
arról győződött meg, hogy az öregkor krónikus beteg
ségeinek jó része táplálkozás hibákra vezethető vissza. 
A legnagyobb hiba pedig a tultáplálkozás, mely ellen 
küzdeni minden lelkiismeretes orvosnak kötelessége. 
Egyáltalában túlságosan sokat eszünk. Mig azonban 
nagy az erőfogyasztás, mint a vagy sokat dolgozó, 
vagy sokat mozgó fiatalembereknél, addig a tultáplál- 
kozásnak nincsenek veszedelmes következései. Mi
helyt azonban a test hájasodni kezd és napközben is 
pihenésre és alvásra vágyik az ember, a tultáplálkozás 
súlyos hiba. Fárasztó szellemi munka és mozgás mellett 
a fölösleges táplálék feldolgozása nagyon nehéz és 
sok táplálék, melytől erősödést várunk, gyakran éppen 
étvágytalanságot és kedvetlenséget okoz. Egyébként 
itt sok függ az egyéntől. Vannak emberek, a kik 
minden baj nélkül bármikor annyi táplálékot tudnak 
felgolgozni, mint a mennyi egy másik embert már a 
tultáplálkozás legsúlyosabb következéseivel sújtja. Álta
lános szabály azonban, hogy a kor előrehaladásával, 
egyre kevesebb és kevesebb tápláló eledelre van 
szükségünk. Thompson egy tizenhatodik századbeli 
olasz iró munkáira hivatkozik, melyek a kérdésre 
vonatkozóan nagyon sok figyelemreméltó dolgot tartal
maznak. Ez az iró Tizián kortársa. Cornoso, a ki 
nyolcvanhárom éves korában kiadott egy könyvet, 
mely táplálkozási szabályokat tartatmaz öreg emberek 
részére. 0  is azt tanította, hogy mennél öregebb lesz 
az ember, annál kevesebbet szabad ennie és hogy a 
hetvenedik év után az ebédet és vacsorát négyfelé 
kell elosztani. Thompson az étkezésen kivfil még 
egyéb jó tanácsokat is osztogat. Nagy ügyet vet az 
esténkinti lábfürdőre, melyet soha el nem mulasztott. 
A tiz-tizenkét percig tartó lábfürdőt oly forrón veszi, 
a hogy csak elbírja. Ennek a lábfürdőnek az a hatása, 
hogy a vért a lábakba le és az agyból elvonja, a mi 
nagyon előmozdítja a mély alvást. Naponkénti lég
fürdőt is ajáDl Thompson, a ki aképpen nagyon 
csökkenthetőnek tartja a meghűlésnek gyakoriságát. 
Azt ajánlja, hogy az ember a fölkelés akalmával fél
órahosszáig meztelenül időzzék hálószobájában nyitott, 
csak könnyű függönynyel eltakart ablak mellett. Már 
egy hónap eltelése után a bőr erősebb szerkezetű lesz 
és jobban meg lesz edzve a meghűlések ellen.

1  H Í R E K .
tjgKsiittggt @fí snj séss íj® jgijitgfjiisgKii; i

A mi naptárunk. Az általunk kiadni szándékolt 
képes családi naptárra megindultak már az előfizetések 
s az előfizetó'k neveit a beérkezés sorrendjében lapunk 
jóvó' számában kezdjük közölni. Itt is felkérjük tisz
telt olvasóinkat, hogy a naptárt ne csak maguk meg
rendelni, hanem arra más kartársaikat, só't a szakon 
kívül álló ismerőseiket is buzdítani szíveskedjenek. Az 
előfizetéseket kérjük »Erdészeti Újság Naptára« kiadó- 
hivatalának. Szászsebes (Szeben megye) küldeni.

Gyermekek hőstette. Berlinből Írják: Néhány 
berlini iskolásfiu igazán férfias cselekedetet végzett a 
minap. Egy iskolásfiukból álló társaság a város kör
nyékén levő erdőbe rándult. Mnlatozásközben hintát 
kötöttek, az egyik fiú azonban oly szerencsétlenül 
esett le a fáról, hogy lábát három helyen eltörte. 
Játszótársai rögtön segítségére siettek. Az eltört láb 
alá egy deszkát erősítettek s felváltva vállukon vitték 
be Berlinbe. Három óráig tartott, mig a fiuk sebesült 
társukat egy mentőállomásig vitték. Itt az orvosok 
rögtön megvizsgálták a kis fiút s kiderült, hogy comb
törésen kívül belső sérüléseket is szenvedett.

Gyilkosság boszuból. A Balaton felső partján 
levő Dobogó-pusztán a minap búcsú ünnepet tartot
tak az aratók s a szomszédos puszták és tanyák lakói. 
A búcsún Újlaki János felsőmajori és Gambert István 
tomaji legények, a kik régóta haragosai voltak egy
másnak, szintén megjelentek. Mikor Újlaki meglátta 
a haragosát, elkezdett vele kötődni, s habár Gambert 
kerülni igyekezett a verekedést, addig ingerelte, mig 
össze nem verekedtek. Újlaki mindjárt az első össze
csapásnál napy kést rántott elő s Gambert mellébe 
döfte, á ki a szúrástól holtan bukott a földre. Újlaki 
a hirtelen támadt zavarban megszökött.

Folyóba zuhant kocsi. Déváról jelentik: Balo- 
mir község mellett a Sztrigy hídja leszakadt egy fogat 
alatt, a melyen a Nalácy-birtok két bérlője, Vots 
Sándor és Fábry Béla ült. Velük volt Fábry kilenc 
esztendős leánykája is. A kocsi a hat méter magas 
hídról a mély folyóba esett. Vots karját törte; Fábry, 
a ki jó úszó, kimentette a vízből őt is, meg a leányát is.

Egy érdekes operáció. Drooklynból Írják: 
Igen érdekes operációt hajtottak végre egy Kilby 
Georg nevezetű egyénen. Kilby ugyanis egy benzin- 
robbanás alkalmával egész jobboldalát és fejét el
égette és most, hogy operálták, a szó legszorosabb 
értelmében — uj bőrt kapott. A 414 részből álló uj 
bőrt nagyrészt hozzátartozói vágatták le testükről- 
Tizenkétéves leánykája volt az első, ki az perációhoz 
szükséges bőr első darabját testéből ki engedte vágatni. 
A leánykáról 10 darab bőrt vágták le, feleségéről 30, 
60 eves édes apjáról pedig 30 darabot. Ami még hiány
zott, azt barátai és a kórház többi betegei adták.
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Elégett termés. Nagy tűz pusztított Temes- 
rékáson, mely a község egész gabonatermését elemész
tette. A tűz délelőtt egy szérüskertben ütött ki s ha
marosan hetven kazal gabona állott lángban. Való
színű, hogy gyújtogatásból támadt a tűz. A kár kö
rülbelül negyvenezer korona, a miből alig térül meg 
valami, mert a termésnek csak kis része volt bizto
sítva. A lakosság, melynek egész termése a tűz mar
taléka lett, nagy nyomorba jutott.

Gyilkosság a gyalui havasok között. Kolozs
várról írják: A gyalui havasok között meggyilkolva 
találták Visan Alexandra 50 év körüli parasztembert. 
A holttest koponyáján több mély seb volt látható. A 
gyilkos valószínűleg kifosztotta áldozatát, mert a halott
nál semmit sem találtak. A csendó'rség megindította 
a nyomozást, de eddig még eredménytelenül.

Pályázótól megkivántatik a magyar állampolgár
ság, feddhetetlen előélet, legalább 24 éves, de 35 éves
nél nem magasabb életkor, ép szellemi és testi erő, 
valamint az erdőó'ri szakvizsga sikeres letétele, mely 
adatok hiteles okmányokkal igazolandók.

Kérvények egy koronás bélyeggel ellátva és saját
kezűig írva 1906. évi augusztus hó 20-ig a székely
udvarhelyi m. kir. állami erdó'hivatalhoz adandók be.

Elkésett kérvények figyelembe nem fognak vétetni.
Székelyudvarhelyen, 1906. julius 20-án.

M. kir. állami erdőhivatal.

Megvételre kerestetik
két darab fiatal eró's Uhu. Ajánlatok az ár megjelő- 
lésével: Gröftner Viktor, Temesságh cimre kéretnek.

1—2

Szerkesztői üzenetek.
Szarvas István urnák. Csopea. A fölösleges évkönyvet 

szíveskedjék valamely környékbeli járási vagy uradalmi kar
társnak felajánlani, azt hiszem, hogy az hasznos volta és való
ban potom ára mellett biztosan talál vevőre. Ilyen kartársakkal 
ha másutt nem, az erdőkárok tárgyalásánál bizonyosan talál
kozik. Kolpaszky Gyula urnák Budapest. A vizslaidomitásról 
irt könyvet írója: Stark Dezső főerdésznél (Drávatamási, Somogy 
megye) 1 K 50 fillérért megkaphatja.

(^GSM2Mi3!lbG!il{SdlS3i)l53díSdlfBd

Élő v ad ak .
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat tyúkokat, libákat, 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

Hflayei* Ede
élővad kiviteli üzlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút, 

Sopron megye). 3 2 -5 2

A kiadóhivatal postája.
Bécs József urnák, Nova. A 2 koronát köszönettel vet

tük. Frey Henrik urnák, Bü-Szokolár. A címet helyesbítettük. 
Bojsza Imre urnák, Göncölfalva. Az 1 kor. 35 fillér fejében 
az Évköny I. évfolyamát azonnal elküldtük. Simon Ferenc  
urnák, Jánosháza. A 2 koroná javára irtuk. Parragi István 
urnák, Terebezd. Miklai Pál urnák, Deseda. 2—2 korona elő
fizetés beérkezett. Csákay Márton urnák, Tereselpatak. Az 
év végéig van előfizetve. Fischl P éter urnák, Borostyánkő. 
4 koronát vettünk. Czifra F eren c urnák, Vakonya. Előfizetése 
csak a múlt hó végén járt le s igy a lap beszüntetéséről szó 
sem lehetett A nyilván postán elveszett számokat pótoltuk. 
Jelűnek Andor urnák, N. Mágocs. Szeptember végén.

*
Állást keres

40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Az állást jövő év elejével folglalhatná el. 
Ajánlatok a következő cim alatt küldendők: 

Balogh József erdővéd. 
Nagy-Lónya. (Bereg megye). 3_io

Hirdetések és pályázatok.

Pályázati hirdetmény.
Udvarhelyvármegye területén állami kezelésbe 

vett községi és némely más erdő és kopár területek 
védelménél egy hatósági

erdőőri állásra
ezennel pályázat hirdettetik.

Az erdőőr évi bére 360 korona, utazási átalánya 
120 korona, tűzifa és legeltetési illetményváltság 79 kor. 
20 fillér és 6 kor. irodaátalány.

Tilalmi és jelző táblákat
legjobb minőségben és olcsó áron szállít:

W inkler G usztáv
tilalmi tábla gyáros

S Z Á S Z S E B E S .
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak:
Egész évre............................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
»Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minőén csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

PODHRADSZKY EM IL.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. —

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Augsztus 16. 33. szám.

Az elhagyott árvák.
(Folytatás és vége.)

z állami erdőtisztek gyermekeinek neve
lését segélyező alap eleivel — mint azt 
már a neve is mutatja — kizárólag az 

erdőtisztek, nem pedig általában állami erdészeti 
alkalmazottak gyermekei nevelésének segélye
zésére alakult s fő jövedelmi forrása abban a 
két tized százaléknyi hozzájárulásban rejlett és 
rejlik ma is, melyet minden a kincstári erdé
szettel szerződéses viszonyban álló favásárló, 
bérlő vagy vállalkozó az általa akár vételár, akár 
haszonbéri ősszeg vagy végre munkakereset után 
erre az alapra befizetni tartozik. Ezt a csekély 
hozzájárulást az illetők szívesen és minden na
gyobb megterheltetés nélkül fizetik s igy úgy 
látszik, hogy a nevelési alapnak ők, saját zsebük
ből a tulajdonképeni fentartói. A látszat azon
ban többnyire csal s ezt kivált ebben az eset
ben bátran elmondhatjuk. Az illető vásárlók, 
bérlők és vállalkozók ugyanis ezt a hozzájárulást 
csak az első évben, az alap megteremtésekor 
fizették saját zsebükből s jószántukból, akkor 
ugyanis, midőn őket a megkötött vállalati vagy 
bérleti szerződéseik erre még nem kötelezték, 
de midőn a hozzájárulás iránt hozzájuk intézett 
kérésre a járulék fizetését önként elvállalták. A 
következő években, midőn az előző szerződések

már lejártak, az uj szerződések megkötésénél 
pedig már tisztában voltak azzal, hogy a vétel
áron vagy haszonbéren kívül még ezt a járu
lékot is fizetniők kell, vagy pedig hogy a válla
lati munkabér a járuléknak megfelelő ősszeggel 
kevesbedni fog, csak nagyon természetes, hogy 
ezt a körülményt ajánlataik megtételénél számí
tásba véve kevesebb vételárt vagy haszonbért 
ígértek, vagy pedig nagyobb munkabért követel
tek s igy az állami erdőtisztek gyermekei neve
lését segélyező alap járulékait tulajdonképen nem 
ők fizették, hanem a vételár haszonbér vagy 
munkabér révén legnagyobb részben maga a 
kincstári erdészet, közvetve tehát maga az állam 
fizette s növelte ezzel olyan tekintélyes ősszegre 
az alap vagyonát, mint a milyennel az már ma 
rendelkezik.

Az állami erdőtisztek gyermekei részére 
tehát a jótéteményt javarészben maga az állam 
adja s mig ezt az aránylag — legalább a gyer
mekek iskoláztatását tekintve — sokkal kedve
zőbb helyzetben lévő alkalmazottjai egy részé
nél megteszi, addig a másik részt úgy szólván 
teljesen elhanyagolja. *

Azoknál a vállalatoknál, a melyek után a 
gyermeknevelési alapra járulék jár, az erdészeti 
altiszt vagy szolga éppen úgy, sőt talán sokkal 
többet fáradozik, mint az erdőtiszt s így nem 
csak méltányos, de teljesen jogos is az a ki
vánalom, hogy az alap jótéteményeiben is bármi 
csekély arányban részesüljön. Ha erre az alap
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mostani vagyona és évi rendes bevétele nem 
elégséges, a mint hogy készséggel elismerjük, 
hogy nem az, meg van a mód annak az eme
lésére, csak a hozzájárulási százalékot kell kissé 
emelni. A favásárlók, haszonbérlők, vállalkozók 
ezt a magasabb járulékot is éppen olyan szíve
sen fogják megfizetni, mint a hogy fizették vagy 
fizetik az alacsonyabbat.

Az alap bevételeinek szaporítása egyébként 
— mint az első közleményünkből látható — 
tervbe van véve, mert egyebek közt a földmive- 
lésügyi m. kir. minister ur a törvényhozástól 
felhatalmazást akar kérni arra nézve, hogy a 
rendbírságokból befolyó összegeket is az állatni 
erdőtisztek gyermekei nevelését segélyező alap
nak juttathassa.

A gyakorlati élet embere nagyon jól tudja 
azt, hogy a rendbírságok legnagyobb része a 
kincstári erdészetnél az altiszti és a szolga sze
mélyzet terhére esik, ha tehát a minister ur 
kérését a törvényhozás teljesiti, — a mint hogy 
nem is kételkedünk abban, hogy teljesíteni 
fogja — be fog állani az az anomália, hogy 
azok, kik gyermekeik iskoláztatása tekintetében 
a legszomorubb viszonyok közt élnek, esetleges 
megbírságolásaik révén a kedvezőbb helyzetben 
levők gyermekeinek iskoláztatását fogják elő
mozdítani.

Ez szerény véleményünk szerint nem lenne 
igazságos és méltányos eljárás. Ha már az 
altisztek és szolgák rendbírság összegei a gyer

mekek nevelésének segélyezésére vannak szánva, 
ám adassanak azok az altisztek és szolgák erre 
méltó és erre rászoruló gyermekeinek, a tiszt
viselők rendbírságai pedig növeljék az ő gyer
mekeik nevelési alapját.

A rendbírságoknak a tervezet szerint való 
felhasználása egyébként még arra is vezethet, 
hogy akárhány tudatlanabb ember abban a hit
ben fog élni, hogy a bírságolás tulajdonképen 
nem is volt indokolt és jogos, hanem a tiszt
viselő azt csak azért alkalmazta, hogy a maga 
és tiszttársai gyermekeinek nevelését segélyező 
alapot ez által is növelje.

A magas kormány az utóbbi években 
folyton azon fáradozott és fáradozik ma is, hogy 
az állam alkalmazottjainak jólétét előmozdítsa, 
mely fáradozásának már most is számos ered
ményét látjuk.

Látva ezt a jóindulatot, nem mulaszthatjuk 
el a földmivelésügyi minister ur figyelmét arra 
a szomorú helyzetre felhívni, melyben az erdé
szeti altisztek és szolgák gyermekeik iskolázta
tása tekintetében vannak s őt egyúttal arra 
kérni, hogy ennek orvoslását is írja fel zászlajára.

Létesittessék eleivel bármi csekély alap, a 
fő, hogy annak a neve és létjoga meg legyen; 
arról, hogy azután ez az alap fokozatosan növe
kedjék, mi a magunk részéről is minden kitel
hető módon gondoskodni fogunk.

Lapunk szerkesztősége most a naptár ki
adásával megtette erre nézve az első lépést, a

Erdei mese.
Irta: Színi Gyula.

vagyok, tehát babonás. Látom, hogy 
élettelen jószág is, mint a fegyver, 

szeszélyes, ideges, mint egy kisasszony, 
a kit a karunkra füzünk. És hogy olyan élő és ravasz 
lény is, mint a vad, lehet vak sorsnak, vak törvény
nek alávetve, mint a golyó, a mely legurul. És mivel 
az erdő csöndes, hallgatag, az, a ki fegyverrel lesben 
áll, nemcsak figyel, hanem gondolkodik. A teste meg 
se moccan, de annál inkább jár az esze a kényszerű 
mozdulatlanság óráiban és fel-felnéz a százados fákra, 
ezekre az érző és szenvedő lényekre, a melyek az élettelen 
tárgyak mozdulatlan szerepére vannak kárhoztatva.

Sürü erdőben, borongó lesben, titokzatos vad
nyomok mentén az ember úgy érzi, hogy valami 
lényeges különbség a mozgó és mozdulatlan dolgok 
közt nincs. Egy golyó, a melyet az „élettelen" rob
banó gáz taszít ki, élővé, sőt gyilkossá válik, a vad 
pedig, a melybe a golyó belefuródott, halott tárgy 
lesz. Levelek hajlásába, virágok erezetébe, a betűző 
szó hieroglifáiba a világ ezer titka van Írva, a miken 
az ember eltűnődhetik. Mondom, babonás vagyok.

A minap karomra fűztem dédelgetett fegyveremet 
és nekivágtam az erdőnek, tele reménynyel, jókedv
vel, a mikor egy fordulónál egyszerre elém bukkant 
egy. hajlott hátú, ráncos képű öregasszony. Rozsét 
cepelt, a melyet az erdőn szedett. Oly váratlanul 
vágott elém, hogy el sem kerülhettem. Egy pillanat 
alatt kedvetlen, dühös emberré lettem. Lógott rajtam 
a fegyver, a ruhám, az arcom vonásai megnyúltak és 
úgy éreztem magam, mintha hirtelen leforráztak volna. 
Dühömben fütyülni kezdtem, fütyülni erre a napra, a 
melynek szerencséjét elvitte egy öreg, csúnya asszony.
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mennyiben a saját anyagi hasznát úgyszólván 
teljesen mellőzve, a várható jövedelmet az egy 
az erdészeti és vadászati altiszti személyzet 
gyermekeinek nevelését segélyező alapra szánta 
s ha ez a kísérlete beválik, a naptár kiadását s 
ennek révén a segélyalap növelését állandósítani 
fogja, az érdekelt személyzet pedig látva a nemes 
célt, készséggel fogja ezt a szerény vállalatot is 
támogatni s ez által a jó ügynek hasznos szol
gálatot tenni.

Ha szavaink meghallgatásra találnak s az 
alap létesülni fog, a most elhagyott árvák abban 
idővel édes anyát fognak nyerni s számos 
keserves könyny lesz letörülve. Csak egy kis 
jóindulat kell! (Vége.)

Illetményföldek és rétek művelése.
Az »Erdészeti Lapok* után.

(Folytatás és vége.)

z árpa a legkevésbbé hálálja meg a műtrágyát 
kellően trágyázott burgonya után a leg
jobban sikerül.

A zab hálás minden foszfortágya iránt, s ha na
gyobb termést akarunk elérni, bátran adhatunk kát. 
holdanként 160 kg szuperfoszíátot. Mütrágyázott őszi 
után minden további trágyázás nélkül is kitűnő zab 
terem.

A kapásnövények trágyázása ugyanolyan mérték
ben, mint az őszieké kát. holdanként 15 fuvar istálló
trágyával és 160 kg szuperfoszfáttal a legjobb ered

ményt biztosítja. Legjobban hálálja meg a műtrágyát 
a répa, a káposzta és a burgonya, legkevésbbé a 
tengeri. Ha burgonya alá a műtrágyával takarékos
kodni akarunk, szép eredményt érhetünk el, ha a 
fészkekbe hintjük a műtrágyát; de óvatosan egy 
fészekbe csak annyi szuperfoszfátot adjunk, amennyit 
három ujjunkkal felcsiphetünk.

A takarmánynövények műtrágyázása igen fontos, 
mert főleg a pillangósvirágú, legbecsesebb takarmány- 
növények az erős foszfortáplálkozás miatt mintegy rá 
vannak kényszerítve arra, hogy a levegőből sok nitro
gént vegyenek fel. Jól tudjuk, hogy a pillangósvirágú 
növények gyökércsomóiban apró mikroorganzismusok 
gyűjtik a levegő nitrogénjét, tehát, ha a pillangós
virágú növényeknek foszforsavat adunk, ezek hogy a 
növénytápláló anyagok egyensúlyát helyrehozzák, az 
adott foszforsav arányában ingyen gyűjtik talajunkba 
a levegőből a legdrágább növénytápláló anyagott, a 
nitrogént.

A lucerna, mely hosszú időn át marad a földön, 
mélyrétegü jó erőben levő agyagtalajt kiván; már a 
lóhere igénytelenebb, a homoktalajon is jól megterem. 
A lucerna inkább az alföld, a lóhere a felföld takar
mánynövénye.

E két takarmánynövényt leghelyesebben jól trágyá
zott burgonya után, még pedig a lucernát holdanként 
300 kg. Thomassalakkal, a lóherét pedig 160 kg szuper- 
foszfattal vetjük. Ügy a lucernáuak, minta lóherének 
fejtragyája a gipsz, melyből holdanként 250—300 kg 
szórandó el.

A rétek nagy mértékben igénylik a foszfor- és 
kálitrágyázást: nitrogén is kell a réteknek s ezt leg- 
celszerübben komposzt-, jól konzervált érett istálló- 
tragya-, vagy trágyalében adjuk meg. Óvakodjunk 
azonban a réteket túlságosan sok nitrogéntrágyával 
ellátni, mert ennek nyomán lapu, bürök és más gyomok 
lépnek fel egyéb tápláló takarmányok rovására, mig

Roskadozott a rőzsenyaláb alatt, de azért hatra- 
hátrafordult. Naptól és erdei levegőtől barnássárga 
volt az arca; a verejték mintha piros ránccsatornakat 
vájt volna rajta és az egész képét világos, őszesen 
rőt szőr borította, a mely valamikor pihe lehetett. 
Fehér szemszőrü, sárga pillája alól nevető kék szeme 
villogott elő, egyetlen megmaradt szépsége. Tüskés, 
szúrós, vad és egészséges volt a fejebubjától — a 
melyen még Gretcheenszerü szőke haj állotta fény
telen simasággal az idő múlását — egészen a láb
száráig, a mely vörösréz mezetlenségével maga volt 
az inas erő. Az erdőhöz tartozott, nyilván ott szüle
tett, ott élt és ott is fog meghalni. Lehetett már ötven
hatvan éves, de ha foga lett volna, még menyecske
számba venné egy sörtés, erdőkerülő és emberkerülő 
■öreg urasági vadász.

— Hová viszi a rozsét? — kérdeztem tőle.
— Az uramnak — felelte és kiegyenesedett. Még 

•erős dereka volt és csak megszokásból vitte hajlottan 
a  rőzsenyalábot.

— Mi az ura?
— Vadász, — szólt.
Hallgatagon mentünk egy darabig egymás mellett, 

aztán megszólalt az öregasszony:
— Szereti az ifiur a kecsketejet? Most fejtük, 

nagyon olcsón mérem.

Letértünk az erdei útról egy mellékösvényre, a 
mely egy kis vadászkalyibához vitt. Afféle verem volt 
ez, a háta domboldal, a melyen néhány kecske rágta 
a zamatos erdei füvet, elül egy alacsony ajtón be 
lehetett látni a kalyibába. Vaságy, pokróccal letakarva, 
fenyőfa asztal, a falon fegyver és vadásztáska, meg 
egy öreg vaspántos láda, ennyi volt mindössze benne. 
A kalyiba előtt kis hevenyészett rőzseláng égett, a 
melyen hosszú, vékony nyárspálcikán szalonnát pör
költek. Vadászruhás ember ült a tűz előtt, barna, 
csaknem rézvörös arcáról messze világított a dugóhúzó 
alakúra csavart lenszőke, csaknem fehér bajusza. Har
minc évesnek látszott, de a hogy az erdei emberek
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ha a mérsékelt nyitrogéntrágyázást összekötjük a fosz
for- és kálitrágyázással, akkor anélkül, hogy elvetettük 
volna, a rétet ellepik a különféle lóherefajok, melyek 
a legbecsesebbé teszik a takarmányt.

A rétek trágyázását három évre szokták elosztani. 
Az első év őszén adnak holdanként 250 kg Thomasz- 
salakot és 250 kg trágyagipszet, melyeket rögtön rét
boronával fogasolnak be. Thomasz-salak helyett ad
hatunk 160 kg szuperfoszfátot szintén jól befogasolva, 
különösen oly vidékeken, ahol bő őszi esőzések szok
tak lenni. A rét tavaszszal ismét megfogasolandó.

A rákövetkező őszszel adunk a rétnek holdanként 
300 kg kálitrágyát.

A harmadik évben őszszel holdanként 20 fuvar 
jó komposzttrágyát hintünk el.

A nitrogéntrágyát úgy is adhatjuk, hogy őszszel 
az istállótrágyát szétszórva, tavaszszal összegerebélljük.

A rétek most leirt trágyazási módja nekünk 
erdészeknek költséges volna; mi legolcsóbban kom
posztál és hamuval trágyázhatunk. Erdei rétjeink 
mellett komposztot gyűjteni nem nagy nehézségbe 
kerül: patakok, utak mentén, a vágásokban könnyen 
összegyűjthető a sok lapu és egyéb gyom; mélye
désekben — ahova a szél összehozza — erdei almot 
gyűjthetünk anélkül, hogy ezzel az erdőnek ártanánk. 
Ha figyelembe vesszük a hamu alkatrészeit, melyek 
között a foszforsav 35 , a káli 100, a mész 300  s a 
kénsav 1'6%-al van képviselve, a hamuban oly becses 
trágyaanyagot bírunk, mely a nitrogént kivéve, a mű
trágyák összes legértékesebb táplálóanyagait magában 
foglalja. Hamut sem oly nehéz gyűjteni; ahol az 
erdőben állandóan dolgoznak a munkások, sok hamu 
összeszedhető s csekély díjazásért e nagyon is értékes 
trágyaanyagot a munkások összegyűjtik. Trágyázzunk 
csak szorgalmasan hamuval és komposzttal s rétjeink 
termésével feltétlenül meg leszünk elégedve.

Ott, ahol a réteknek szántókon és erdőkön át

viharverte, zord arcát ismerem, alig lehetett több 
huszonhárom-huszonöt évesnél.

Ő volt az öregasszony ura.
Kenyérre csöpögtette a szalonna zsírját és nagy 

villogó lófogaival éhesen, jókedvűen beleharapott a 
barna karéjba, úgy hogy maszatos lett az álla. Le
akasztottam a vállamról a pálinkás bütyköst és meg
kínáltam vele.

— Jó lesz a szalonnához.
Megköszönte és csillogó szemmel húzott belőle 

jókorát.
Roppant szeretem ezeket az egyszerű, érdes 

embereket. Gyermekek maradnak az erdő magános
ságában és a szemük tele van mesével. Keveset 
beszélnek és minden lélek a szemükbe gyűlik össze. 
A világgal, azt hiszem, keveset törődnek, mert nem 
ismerik. Adnak egy liter kecsketejet hat fillérért, nagy 
karéj vadászkenyeret hozzá ingyen, még túróval is 
megtetézik. Azért a korty pálinkáért, a mivel az ember 
megkinálja őket, talán még az életüket is odakinálnák.

folyó patakok vizét] vezethetjük, el ne mulasszuk 
a réteknek csörgedeztetéssel való javítását. Csörge- 
deztetéssel még a sovány homokos és kavicsos föld 
is jó rétté változtatható át. A termékeny földeken át
folyó v í z  nemcsak trágyáz, de elűzi az egereket, 
pajodokat s más kártékony állatokat s elpusztítja a 
száraz talajt kedvelő gyomokat.

A rét legmagasabb pontján végig vezetjük a fő
árkot, ebből vezetjük az osztóárkokat, amelyekből 
a vizezőárkok ágaznak el akként, amint az alábbi egy
szerű ábrák, melyek bővebb magyarázatot nem igényel
nek mutatják.

Az osztó- és vizezőárkok 7—8 cm mélyek és 
szélesek legyenek. Az ilyen sekély árkok fadarabbal, 
kővel vagy gyephanttal könnyen elzárhatok s ez el
zárásokkal a vizezés tetszés szerint szabályozható.

A rétöntözés szabályai következők:
Az őszi öntözés sokkal többet ér, mint a tavaszi; 

az őszi öntözést a sarju lekaszálása után kezdjük, de 
fagyos időben nem folytatjuk, nehogy jégkéreg kép
ződjék a rétünkön. Különösen fel kell használnunk az 
őszi esőzéseket, amikor a patakok az erdőkről és 
mezőkről sok trágyaanyagot hordanak. Őszszel is 
tanácsos 2—3 heti öntözés után rövid ideig szünetelni, 
nehogy talajunk túlságosan élnédvesedjék. A tavaszi 
öntözés március és április hónapokban teljesítendő, de 
ha 4 —5 napig öntöztünk, utána 3—4 napi szünete

Csodálatosan vonzódnak és húzódnak az emberhez, 
mint a gyermek, a kinek cukort adtunk. Semmi bizal
matlanság, semmi óvatosság nincs abban, a hogy egy 
vadidegen ember előtt megnyilatkoznak. Ritkán lát
nak embert.

A hat fillérnél többet a viliágért sem akartak 
elfogadni, pedig azon a néhány liter tejen kívül, a mit 
nagy szomjasan megittam náluk és a miért mindössze 
tizennyolc fillért fizettem, elláttak mindenféle jóval és 
főként a lelkűk tisztaságával derűsségével, gyermek
ségével. Titokban az asztaluk takarója alatt ott hagy
tam egy ezüstforintot. Vájjon mit fognak szólni hozzá? 
Talán meg is fognak haragudni érte. De én már ilyen 
vagyok. Megszoktam, hogy emberektől ingyen nem 
lehet semmit kapni és nem érzem magam becsületes
nek ha lehetőleg tüstént nem fizetek. Az én lelkem 
már korrumpált.

* **
Az a mólyzöld borongás, a mely körülvett bennün

ket, hallgatag, titokzatos és gyöngéd volt. Egy madár
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tartsunk, ha pedig a hőmérséklet emelkedik, akkor 
már minden 1—2 napi öntözés után szünetet kell tartani, 
nehogy rétünk talaja a fü fejlődése idején nagyon 
lehűljön. A tavaszi öntözést leginkább homokos és 
kavicsos rétek kívánják meg, mert ezek a vizet hamar 
átbocsájtják. Májusban már nem szokás öntözni, hogy 
a talaj felszikkadhasson és felmelegedhessen. Nyáron 
csak a kaszálás után néhány napig öntözünk, a nyárj 
öntözés nedves időjárás mellett teljesen el is maradhat.

Csörgedeztetésnél a rétet nemcsak a vízben fel
oldott anyagok, de különösen az iszap trágyázza; ezért 
jó réttrágya a tóiszap is, csakhogy az a felhasználás 
előtt egy éven át e kupacban, mint a komposzt a 
levegőn tartandó.

Végül, ha régi terméketlen vagy már gyomokkal 
nagyon benőtt rétet feltöréssel és ujravetéssel akarunk 
megjavítani, vagy szántón uj rétet akarunk telepíteni; 
előbb kapásnövényeket termelünk, hogy a gyomokat 
teljesen kiirtsuk, a kapásnövények alá istállótrágyát 
adjunk s azután az igy jó trágyaerőbe hozott és 
gyomoktól tiszta földbe foszfortrágya alászántásával a 
kereskedésekben kapható herefümagkeverékeket vessük 
el. A fűmagot védőnövénynyel vetik; lehet őszi vagy 
tavaszi gabonában vetni, de legcélszerűbb tavaszival 
vetve, a tavaszit zölden takarmányul lekaszálni.

A mezőgazdasági tudomány mai álláspontján, 
dióhéjba szorítva, ezek a talajjavítás főbb szabályai. 
Aki túlságosan sok istállótrágyát ad a talajának, vagy 
kapkodva össze-vissza vásárolja és szórja a műtrágyákat, 
a gazdálkodásra ráfizet; a modern gazda ismerve a 
talaját s a rendelkezésére álló és megvásárolható 
trágyák hatóerejét, mérsékelt trágyázással nemcsak 
nagyobb területeket javít meg, de nagyobb termést és 
magasabb tisztajövedelmet ér el.

(Vége.)

Augusztus a vadászatban.
(Az »Az Újság* után.)

Itt van végre a szezon kezdete. Hány puskás
nak dobog a szive sebesebben, hány lövés dördült el 
e hó 1-én? Felszabadult a fogoly vadászat!

Nincsen nekünk kedvesebb madarunk a fogoly
nál. Ez nem változtatja időjárás és évszak szerint 
hazáját, ők mindig a mieink, legyen bár jó idő vagy 
rossz, tavasz avagy tél. Azt a kis gondozást, óvást, 
a miben részesítjük őket, milyen busásan fizetik meg 
ilyenkor, a mikor felnevelték csibéiket, a mikor az 
utánuk való fáradozás eredményes!

Ott, a hol nincsen sok fogoly-család, este és 
hajnalban szokták kihallgatni, hogy merre hallatszik 
az öreg hivó szava, hogy a másnapi vadászat biztosan 
eredményes legyen. Milyen nagy a vadász öröme, ha 
öt-hat darabot a szép madarakból aggatékra szedhet. 
Vadszegény hegeken nagy fáradsággal lehet hozzájuk 
jutni; ilyen helyen a jó kutya sokat segít, a jó vizsla 
megfizethetetlen, de meg munkája is nagy gyönyörű
séget szerez annak a vadásznak, a ki a jó kutyát 
meg tudja becsülni.

Nincsen egyetlen állat se, a mely olyan határ
talan szeretettel csüngne ivadékain, mint a fogoly. 
Hányféle csellel akarná a vadászt félrevezetni, csak
hogy fiait a veszedelemtől megóvja, megmentse. Ha 
pihenőhelyükön vizslával meglepjük a csapatot, az öreg 
kakas nagy csirregéssel veti fel magát, alig 10— 12 
lépésre ismét leszáll s ha a vizsla szeles, vagy rosszul 
van idomítva, utána iramodik, esetleg ott ismét meg
állja, ha végül a vadász heves, odasiet, hogy az állott

cirrelt, mintha ezüst tűvel pengette volna finom, tiszta, 
egyhangú dalát; az egyhangúságában volt valami csudá
latos művészi finomság. Egy harkály kopácsolt és ács
mesterkedésében reánk hajigálta forgácsait, ágait, 
fakérgeit.

A vadász átölelte a feleségét. A tavasz meg
csókolta az őszt. És nem röstelték.

A hogy az a rózsásarcu legény, a ki alig volt 
túl a katonasoron, magához szorította az asszony érdes, 
kemény és mégis oly jóságos arcát, — tüskék közt egy 
gyöngéd rózsát — az ember szive, szeme kibuggyanni 
készült. Ennyi gyöngédség bizalmas jóság, melegség, 
szeretet csak az erdő lehelletétől támadhat. Eleinte 
ámultam, csodálkoztam ezen a nekem idegen világon 
és aztán lassanként megértettem. Csak néhány fukar 
szóval mondták el azt, a mi közel hozta őket egy
máshoz . . . Egy tragédia.

Az öreg vadász már nem birt a sok vadorzóval, 
a kik borsot törtek az orra alá, tehát fiatalabb legényt 
fogadott a házához. Nagy, mogorva vadállat volt az

öreg vadász, csak harapni tudott. Elfelejtette a beszédet 
a gyöngédséget, kivül-belül szőrös lett. A felsége mint 
parázs menyecske került hozzá, hozzája szegődött örökös 
cselédnek és megöregedett mellette a hűség néhány 
évtizedes egyhangúsága alatt.

— Egyszer sem csókolt meg, mialatt együtt 
voltunk — panaszkodott az asszony. — Nem volt rossz 
ember, de durva volt és nem fért a szivéhez a jóság.

Nagyon különös fogalma lehetett ennek a komor 
embernek a nőkről. Ott élt az erdőben és alig talál
kozott mással, alig ismert más embert, mint a fele
ségét. A vadorzókat nem tartotta embernek.

Minden parancsát, minden szeszélyét teljesítette 
az asszony, mint egy hü, alázatos lélek, a mely nem 
tud mást, mint engedelmeskedni. Engedelmesen hordta 
a rozsét a tűzhöz, engedelmesen rakott tüzet, enge
delmesen főzte meg az ebédet, a vacsorát, takarított 
és este engedelmesen pihent le a nyoszolyára és csak 
akkor reszketett, a mikor a nagy vadállatban fölébredt 
a szenvedély, csók nélkül, gyöngédség nélkül, vas-
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és látott foglyot meglelhesse. De az ilyen tapasztalt 
kakas gyorsan tova szalad, meglőni ritkán lehet, s 
azalatt a tyukocska a megrémült családot sietve el
vezeti jó messze. Csak száz és száz lépésnyi távol
ságból kelnek szárnyra, a mikor a kakas is hozzájuk 
siet. Ilyenkor gügyögnek egymásnak s félve szalad
nak tovább. Azt hiszem, ilyenkor az öregek meg vannak 
egymással elégedve és dicsérgetik egymást, hogy no 
édes párom, ezt jól csináltuk!

Ha a csibék még kicsikék és az apróságot lepi 
meg a vizsla, az öregek föl-fölrebbennek, de mintha 
szárnyaltak lennének, alig tudnak továbbmenni, ott 
vergődnek a földön a kutya körül. A jó kutya le
fekszik, de a foglyok bizony nagyon gyakran a kutyára 
is ráugranak, azután elszaladnak, szinte csalják a 
kutyát maguk után, hogy a még repülni nem tudó kis 
családot megmentsék,

A szeles vadász a felugráló öreget meglövi, a 
rossz kutya pedig persze hogy beugrik, a még járni 
is alig tudó kis csibékből néhányat megnyom, agyon- 
kinoz. így a rossz vadász rossz kutyájával rövid idő 
alatt végzett egy csapattal, elpusztította őket, a nél
kül, hogy ebből haszna vagy öröme lett volna vala
kinek. Azért kell tehát jó kutyát tartani, azért kell a 
vadásznak magán uralkodni, hogy előbbi esetben, a 
mikor a kifejlődött foglyk mellől a kakas elrepült, a 
kutya is, a vadász is maradjanak helyben. A csapat 
ottmaradt, azokból jó kutyával egy nyugodt vadász 
8—10 darabot is szedhetett volna aggatékra. Itt pedig 
a kis fejletleneknél a jó kutya lefekszik, a jó vadász 
szivét bizonyos szánalom és szeretet tölti el a kis 
tehetetlenekért, az öregeket hagyja, hogy azok mente
gessék a picikéket s kutyáját is nagy szeretettel simo
gatja nyugodt, okos magaviseletéért. A jó vadászt, a 
jószivü vadászt nagyon megindítja ez a nagy szülői 
szeretet, nagy örömmel nézi kutyájának okos maga
viseletét, elmereng pár percig, azután kutyáját más

irányba indítja, hogy a megrémült öregeknek időt 
engedjen a kis családhoz jönni. Hadd legyenek boldogok, 
hadd örüljenek a szerencsés megszabadulásnak!

Hányszor megesik, hogy kutyánk áll, nincsen 
előtte csak egy öreg kakas, ez a családfő, már jó 
messziről megsejtette a veszedelmet, elindította a csapa
tot balra, ö meg a kutyát elvezeti jobbra. Szalad jó 
messze, „huz“, a kutya utána, a vadász is feszült 
figyelemmel követi kutyáját, végre a kakas felrepül 
jobbra, beszáll egy kukoricásba, a melyen sebesen 
szalad végig. A vadász kereseteti, mert azt hiszi, 
hogy ott van a csapat is, de mintha a föld nyelte 
volna azt az egyet is el, sehol se találják. Persze, 
mert az öreg gyorsan végigszaladt a kukoricán, a végén 
pedig, hogy a kutya ne nyomozhassa, repülve, de a 
földtől csak egy arasznyi magasságban repült a balra 
dirigált csapathoz. Bizony sok esetben megtörténik, hogy 
az egész csapat a vadász háta mögé kerül, igy aztán leg
alább arra a napra életük biztonságban van. Hányszor 
kell ilyen manővert végezniük, a mig a szezon tart?

Akár vizslával, akár hajtóval vadászunk, az első 
napok vadászatain azt tapasztaljuk, hogy 100 lövött 
fogoly közül 60—70 darab öreg, csak 30—40 a fiatal. 
Szinte azt hiszszük, hogy talán fiatal nincsen is, pedig 
ez annak a jele, hogy az öregek önfeladozásuk miatt 
kerültek aggatékra. Ok repülnek fel, hogy a csapat 
menekülhessen, a kukoricatáblák elején sohase a fiatalok, 
hanem mindig az öregek rebbennek föl s azalatt a 
fiatalok a tojóval elsietnek a tábla másik végére, hogy 
ott elmeneküljenek. A fogolyvadászatnak minden neme 
nagyon szép. Ha magunkra hajtatjuk, lövési ügyes
ségünkben gyönyörködhetünk, ha láncban vadászunk, 
a nagy fáradságot a sok lövés és a szerzett jó egész
ség kárpótolja; ha pedig vizslával vadászunk, itt sok 
minden élvezet párosul. Bár ma már kevesen vadász
nak igy, de egy jó vizslával való vadászat minden 
más íoglyászatnál többet é r !

marku szorítással és csaknem halálos ölelésekkel. 
Lehet, hogy a félelem okozta, hogy egy gyermekük 
sem született életképesen.

A fiatal vadász még jóformán gyermek volt, a 
mikor a házhoz került. Reszketett az öreg előtt és 
csak szenvedte, tűrte minden gorombaságát. Néhány 
éven át. Csak néha, a mikor az öreg vadász elment 
hazulról és a házról leszakadt az örökös szigorúság 
és félelem, érezték, hogy mennyivel boldogabbak, ha 
nincs otthon a vadállat. És mint két árva, a kikkel a 
mostohájuk rosszul bánik, összebújtak, összedugták a 
fejüket, megsajnálták és megszerették egymást.

Az asszony életében először látta, hogy az erdő 
tele van nála kék harangvirággal és hogy ezek szerel
mes, gyöngéd illatot lehelnek. Hogy a lombok közt 
a kék ég olyan szelíd és jó, mint a szerelem. Hogy 
éjjel a holdvilág ezüst sugárhurokon halk, ittas dalo
kat penget. Hogy a madárdal szivek szerelméről, 
gyöngéd ölelkezésről, finom csókokról dalol. Hogy a 
zord, bozótos és tüskés erdő tele van apró gyöngéd

szivekkel, a melyek láthatatlanul remegnek és szeret
nek. Életében először volt szerelmes. Ötvenegynehány 
éves korában.

n,s mikor egyszer váratlanul hazajött az öreg 
vadász, nagyon csendesen találta a házat. Az öreg 
eltanult valamit a kutyáitól és nagyszerű szimatja volt. 
Felhúzta a fegyverén a ravaszt, leült a ház elé a 
padkán és várt.

Előbb az asszony jött ki. Ki volt pirulva, a szeme 
ragyogott és a hajába virágok voltak tüzködve. Az 
ajka piros volt és dalra hajlott, a mikor a szeme hirtelen 
megakadt az öreg vadász puskacsövén. Csak épp hogy 
felsikolthatott és fehér füstfelhőt látott maga körül. 
Épp akkor jött ki a fiatal vadász.

A fegyver nem találta. A két férfi viaskodni 
kezdett, csürték-esavarták egymás kezében a fegyvert, 
a mely hirtelen megdördült és az öreg vadállatot 
szivén találta. Rémes hörgéssel bukfencezett föl mint 
a medve és aztán holtan elterült a földön.
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De vadászszunk bárhogy is arra vigyázzunk, hogy 
az aprók szüleit el ne lőjjük, mert ezzel kárt is teszünk, 
de meg fáj ez a vadász szivének, néha évekig is!

Most pedig kedves vadásztársainak jó mulatságot, 
sok foglyot kíván vadász-szerettei

Fónagy József.

A mi naptárunk.
Gyéren bár, de mégis megindultak az előfizetések 

a mi naptárunkra s folyó hó 14-ig, mikor az itt közölt 
kimutatást lezártuk 43 példány lett megrendelve. Igaz, 
hogy ez a szám még tizedrészét sem képezi annak a 
mennyiségnek, a mennyinek árával a kiadás tekintélyes 
költségét fedezhetnők s vállalkozásunk veszteséggel 
nem járna, reméljük azonban, hogy már a legköze
lebbi napok tömeges megrendelést hoznak s azok is, 
kik eddig tartózkodó álláspontot foglalnak el, fel
buzdulva a jó példán, sietni fognak maguknak meg
rendelni az egyébként is nélkülözhetlen családi nap
tárt. Örvendetes és biztató jelenség, hogy az eddigi 
megrendelők közt egy-egy erdőgondnokság és uradalmi 
erdészet összes személyzete szerepel, a mi egyébként 
a vezető férfiak fenkölt gondolkozásmódjának is tanú
bizonysága.

Eddigi megrendelőink egyébként a következők:
1. Urbán István Leibicz
2. Moha Alajos Kisiblye
3. Hain Ede Kisiblye
4. Puchreiner Henrik m. kir. erdész ur és alábbi 

személyzete:
5. Novotny Róbert
6. Orosz Illés
7. Hennel Ágoston
8. Megyesi Ferenc
9. Orosz Gyula

10. Roskó Pál
11. Schusselka Gusztáv
12. M. kir. erdőgondnokság Radvánc (7 péld.)
13. Állami erdőhivatal Zilah (2 péld.)
14. M. kir. erdőgondnokság Szélakna (2 péld)
15. Burián János P. Tárd (4 péld.)
16. M. kir. erdőgondnokság Terebesfejérpatak (7 péld.)
17. Gr. Teleky László Gyula erdőhivatala Jeder (8 pld.)
18. Bardiovszky János Kis Koszmály
19. Módla János Mikestelep

— Két évet ült miatta a férjem — beszélte az 
asszony és a szeme megtelt könynyel, gyöngédséggel.

. . .  Pillangók, a fények, tarka sugarak libbentek 
el mellettünk, a napsugár átszürődött a lombokon és 
szellővel karöltve játszott, a levegő tele volt vad
virágok illatával, visszhangos madárdallal, csodálatos 
szerelmi hurokkal és két ember mint egy test, egy 
lélek, átölelve tartotta egymást gyöngéd, örök szere
lemben.

Az ellenőrző szemle elmarad. A honvédelmi 
minister sürgős intézkedés végett körrendeletben érte
sítette az összes törvényhatóságokat, hogy az idén a 
közös hadsereg és a honvédség tartalékos legénységé
nek ellenőrző szemléit, valamint a népfölkelés időszaki 
jelentkezéseit nem kell megtartani. A tartalékos tisztek 
ellenőrző szemléjét azonban az idén is a rendes módon 
megtartják.

Egy léghajós szerencsétlensége. Newyork- 
ból jelentik, hogy Johnson léghajós Little Falls falu 
közelében lezuhant léghajójáról. A léghajó körülbelül 
háromezer lábnyi magasságban volt, a mikor Johnson 
látva, hogy a léghajót veszedelem fenyegeti, szálló
ernyővel igyekezett a földre jutni. A szállóernyő azon
ban nem működött s a szerencsétlen ember az óriás 
magasságból lebukott és agyonzuzta magát.

Öngyilkosság a haldokló férj előtt. Nagy- 
enyedről írják: Balázsfalva községet irtózatos ön-
gyilkosság hire hozta izgalomba. Ganz József vas
kereskedő felsége pusztította el magát, haldokló férjet 
és hat kis gyermeket hagyva anya és ápoló nélkül. 
Férjét rendkívül szerette az asszony és az hajtotta 
végzetes tettére, hogy hosszabb idő óta beteg uráról 
megtudta a lesújtó orvosi véleményt, hogy menthe
tetlen. Hosszasan készült arra, hogy a halálban urát 
megelőzze. Környezete folyton éber figyelemmel kí
sérte, hiába. A minap bement beteg ura mellé, borot
vával átvágta gégéjét és néhány perc alatt elvérzett.

A volt közös hadügyminister balesete. Krieg- 
hammer volt közös hadügyminstert baleset érte. Vadá
szatközben ugyanis egy golyó lábába fúródott s Krig- 
hammer súlyos sebétől vérezve összerogyott. Egy 
jelenlevő orvos sebeit bekötözte. A veszedelmesen meg- 
sérélt ministert Ischlbe szállították, hol sebét kimosták 
és bekötözték. Az orvosok véleménye szerint a sérülés 
tekintettel a beteg aggkorára, könnyen végzetessé 
válhatik, de ha komplikáció nem jön közbe, a minister 
egy pár hét múlva elhogyhatja ágyát. A hatóság meg
indította a nyomozást, hogy kit terhe! a felelősség a 
baleset miatt.

Agyonlőtt kerékpáros. Az ó-sziváci ország
úton egy fiatal kereskedőséged, Guszman Lipót agyon
lőtte Evinger Frigyes kerékpárost, A gyilkos Kulára 
menekült, a hol letartóztatták. Az elfogott fiatalember, 
a következőképen vallott Zomborból kerékpároztam 
hazafelé Kulára. Az ó-sziváci utón három kerékpárossal 
találkoztam, a kik az ut egész szélességét elfoglalták és 
engem nem akartak keresztül engedni. Alig tudom ki
kerülni őket, de mégis megtörtént, Kikerültem őket, 
de össze is szólalkoztam velük. Egyik közüiök elment 
Kettő ott maradt. Én kerékpáromra ültem és a közel
ben levő bolgár kertészekhez mentem, hogy ott meg
pihenjek. Alig értem oda, Kuhár Gáspár kerékpáros 
is nyomban megjelent társával, Evinger Frigyessel. 
Kuhár Gáspár megütött, én erre forgópisztolyomat elő
rántottam és két lövést tettem. Az első golyó Kuhár 
arcába fúródott, a másik Evinger Frigyes mellébe. Azután 
kerékpáromra ültem s Kulára mentem a hol letartóz
tattak.
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Szerkesztői üzenetek.
Lengyel Mihály urnák, Szepesváralja. Azt a kívánságát, 

hogy hosszú levelét közöljük legnagyobb sajnálatunkra nem 
teljesíthetjük, nem pedig kivált az Ön iránt való. kíméletből. 
Levelében ugyanis olyan dolgokat feszeget, melyekhez nem ért 
s igy kénytelenek lennénk állításait sok számon keresztül hosszú 
cikksorozatban megcáfolni, a mi ismét más olvasókat alig érde
kelne. A lap boritékive egyébként mint minden más lapnál, 
hirdetések felvételére való s az tulajdonképen nem is tartozik 
a főlaphoz, tehát annak harmadát sem képezheti. Majd ha egy
szer fölös időnk lesz, levelére magán levélben kimerítően vála
szolunk. Bota János urnák. Bucsesd. A végkielégítés rend
szerint az évi nyugdíj kétszerese ; az ez iránt való kérést az 
illetékes kerületi szárnyparancsnoksághoz nyújtsa be. Kollár 
János urnák, Vöröskő. Magán levelet irtunk.

A kiadóhivatal postája.
Longauer József urnák, Iglóvéghely. Az Évkönyv 1. 

évfolyamát, valamint a 24. lapszámot elküldtük. A címet helyes
bítettük. Kiss Ferenc urnák, Béreg. A lapra számítottuk át s 
igy jövő év március végéig van előfizetve. Lukács D. József 
urnák, Kiscsány. Az Évkönyv 1. évfolyamát ajánlva elküldtük. 
Varga Ferenc urnák, Lankóc. A 4 koronát köszönettel vettük. 
Müller János urnák, Nagy-Ilonda. Szeptember végéig van 
előfizetve. Krausz Ferenc urnák, Alberti-Irsa. Beszámítottuk. 
Bardiovszky János urnák, Kis-Koszmály. A 4 korona előfize
tési dijat köszönettel nyugtázzuk. Kaffka Károly urnák, Meszics. 
A 31-ik számot pótlólag csatoljuk.

Hirdetések és pályázatok.

Füles bagoly
2 darab, darabja 5 koronáért eladó. Érdeklődők 
forduljanak alulírotthoz.

P. Szalatnya (u. p. Losoncz)
Szlonka József

erdőőr.

Pályázati hirdetmény.
Azonnali belépésre keresünk egy nős szakvizsgá

zott alerdészt, ki a magyar, német nyelvet Írásban és 
szóban bírja, szép Írással, térképek rajzolásával gazda
sági és erdészeti teendőkben teljes jártassággal bir.

Csak olyan pályázók adják be sajátkezüleg irt 
folyamodványaikat, kik fedhetlen előéletüek, erőteljes 
testalkatnak, 30 évnél nem idősebbek és a vadászat 
iránt előszeretettel viseltetnek.

Ajánlatok bizonyitvány másolatokkal és a fizetési 
igénynyel 1906 évi Szeptember hó 15-ig a Bárkái 
uradalmi Erdőhivatai, Barkán posta Dernő Gömör- 
megye cimére küldendők.

Pályázati hirdetmény.
Három erdőőri állásra pályázatot hirdet a Bárkái 

uradalmi erdőhivatal.
Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy az 

1879 évi XXXI. t. c. 37 §-ában körülirt szakképzett
ségüket, erős test alkatukat, különösen jó látó, beszélő 
és hallóképességüket egy orvos által kiállított bizonyit- 
ványnyal, továbbá eddigi alkalmaztatásukról, nyelv- 
ismereteikről, életkoruk és illetékességről tanúskodó 
bizonyítványokkal felszerelt és a fizetési igénynyel, 
sajátkezüleg irt kérvényüket 1906 évi szeptember hó 
15-ig a Bárkái uradalmi erdőhivatalhoz Gömörmegye, 
Barka, posta Dernő nyújtsák be.

Sébor Ferencz
uradalmi főerdész.

Megvételre kerestetik
egy darab fiatal erős Uhu. Ajánlatok az ár megjelö
lésével: Gröftner Viktor, Temesságh cimre kéretnek.

1—2

Élő vadak.
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, ó'zeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat, 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

l a y e r  Ede
élővad kiviteli üzlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút) 

Sopron megye). 32—52
*

Állást keres
40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Az állást jövő év elejével folglalhatná el. 
Ajánlatok a következő cim alatt küldendők: 

Balogh József erdővéd. 
Nagy-Lónya. (Bereg megye). 3_io

Tilalmi és jelző táblákat
legjobb minőségben és olcsó áron szállít:

W inkler G usztáv
tilalmi tábla gyáros

S Z Á S Z S E B E S .

Sébor Ferencz
uradalmi főerdész. Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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Előfizetési árak:
Egész évre............................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjelen ik  m inden csü tö rtök ö n .
— _.«•—

F e le lő s  s z e rk e s z tő  é s  tu la jd o n o s  la p k ia d ó :

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Augsztus 23. 34. szám.

Az erdészeti altisztek sérelmei.
»Magyar Erdész« folyó hó elsején meg
jelent 9-ik számában a következő érdekes 
levelét találjuk egy erdészeti altisztnek: 

A »Magyar Erdész« szaklapban legutóbb 
Ferenczi József m. kir. közalap, erdész ur foglal
kozott az alsó erdészeti szakképzés kérdésével, 
legyen szabad nékem is — mint erdőőrnek — 
ezen vitás kérdéshez hozzá szólnom. Nem célom 
a megjelent véleményeket bírálat tárgyává tenni, 
de mégis mint olyan, vagy helyesebben mondva 
olyanok, a kiket már hosszú idő óta a »nagy- 
igényüséggel« vádolnak, azt hiszem jogosan 
teszem, ha ezen vád ellen fölszólalok.

Azt mondja a közlemény Írója, hogy a szak
iskolás erdőőr nagyobb igényű, mint a nem 
szakiskolás? Bocsánat, ha azt állítom, hogy az 
nem egészen úgy van. Nem vagyok szakiskolás 
erdőőr, mégis pártjára kelek a szakiskolásoknak, 
mert szeretek megbecsülni mindenkit annyira, á 
mennyire azt minden tekintetben megérdemli.

A nagyigényü szakiskolásokra nagyon sok 
panasz hangzott már el, pedig vannak a magán
tanulók közt is ilyen nagyigényüséggel született 
erdőőrök elég számban. Azt mondja a cikk, 
hogy a ki nagyigényü, az nincsen a sorsával 
megelégedve. Ebben nagy az igazság! De

méltóztassék nékem őszintén megmondani, hogy 
nem jogos-e az igénye egy olyan embernek, a 
ki tanul két évig, esetleg a saját költségén a 
szakiskolán — vagy magánúton teszi le az 
erdőőri szakvizsgát? Példának felhozom a kincs
tárt. a ki majdnem legjobban fizet. Elhelyezi 
alkalmazottjait mint erdőlegényt 400 korona évi 
fizetéssel. Hát bizony itt fel kell jajdulni és ki 
kell mutatni az altisztnek, hogy nincsen meg
elégedve a sorsával, mert ebből a fizetésből nem 
lehet megélni, csak nyomorogni, kivált ha még 
családos az illető. Hiszen egy városi üzlet 
szolgájának 50— 100 korona között váltakozik a 
havi bére a borravalókon kívül. Pedig nem kell 
szakiskolát végeznie, még talán Írni se tudnia. 
De tessék csak az állainvasuti altiszti személy
zet fizetését összehasonlítani a miénkkel s akkor 
kitűnik a panasz oka.

Vagy talán azért nagyigényü az erdőőr, 
mert nem szívesen hallgat a »te« megtisztelésre? 
vagy mert feijajdul, zúgolódik a gyakori mél
tatlan bánásmód ellen? Azt hiszem, nem vagyok 
túlzó, a mikor ezekért magam is panaszra fakadok 
mert méltóztassék elhinni, hogy némely gazda 
többre becsüli a kocsisát, mint az erdőtiszt al
tisztjét. Ugyebár itt megint nagyigényüséget lát 
Ferenczi ur és tudom előre, hogy erre azt 
mondja, hogy hiszen akárhány erdőőr kocsis 
volt, mielőtt erdőőr lett volna. Igaz, bár elég 
szomorú hogy igy van, de bocsánat, ennek nem 
az altiszti testület az oka.

A tegezés csak megjárja ott, a hol az al
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tiszt az erdőtiszt nevelése, de idős családapákat, 
a kiket a tiszt addig sohasem látott, mindjárt 
az első alkalommal letegezni, az talán még sem 
járja. Hát még a többi sérelem!

Egyik erdőgondnok kihallgatás alkalmával 
altisztjeit »antreten«-el szokta sorba állítani, 
illetve igy »vigyázzba« kell nekik államok sok
szor órákon át, a mig a parancs véget ér. A 
mikor azután az altisztek katonásan felállottak, 
következik a legkritikusabb pillanat — a szemle.

Ha valamely erdőtiszt katona volt, hát csak 
magjárja, de ha nem katonaviselt ember és mégis 
bele fog a katonásdiba, ez talán nem annyira 
nevetséges, mint bosszantó azokra nézve, a kik 
katonák voltak és talán már hadjáratban is küz
döttek akkor, a mikor az illető gondnok ur az 
utcán porban játszott. Tessék elhinni, hogy 
nevetséges az ilyen jelenet, a mikor a kopott, 
néha rongyos polgári vagy parasztruhába bujta
tott különböző korú erdőőröket ilyen túlzásba 
vitt figyelemmel haptákba állít valaki, mert hogy 
gúny tárgyáva tegyenek a fölebbvalóink, az nagy
zási hóbort, ez pedig sehol sincs előírva.

Mig más ágazatnál az altiszttel udvariasan, 
vagy legalább emberségesen bánnak, addig mj 
velünk sok helyen katonás fegyelmet akarnak 
éreztetni. De ha a katonás rendszerhez akarnak 
némelyek ragaszkodni, tartsák akkor a tiszt urak 
egyenruhában, karddal a kihallgatást.

Ferenczi ur a jövő altisztjétől több szak- 
képzettséget kíván, de arról nem beszél, hogy

az azután eléri-e azt a fizetést és megbecsülést, 
a mit a vasúti altiszt már régebb idők óta élvez. 
Csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy nem 
régiben a kereskedelemügyi minister ur rendeletet 
bocsátott ki valamennyi államvasuti hatósághoz, 
hogy az altisztet az »ur« jelző mindenkor meg
illeti. Ismételve hangsúlyozom, hogy ezt nem 
azért hoztam fel, mintha az ur jelzőre én is ét
vágyat éreznék, mert mint mondám, nálunk 
előbb a kenyérkérdés a f ő !

A jövő nyers erdőőrzésre elegendőnek tartja 
Ferenczi ur a huszadik életkort. Bocsánatért 
könyörgöm, hogy erre nézve szerény véleménye
met elmondhassam.

Köztudomású dolog, hogy a mai törvények 
az erdőőr jogát illetőleg oly annyira kényesek, 
hogy azokkal élni igen bajos, hanem mindig a 
helyzethez és körülményekhez képest kell alkal
mazkodni és ehez komoly férfi kell, mert igy is 
25% -ka az erdőőröknek fegyház lakói, miután a 
a törvény a tolvajokkal oly humánus, hogy arra 
semmit sem adnak és az erdőőrt fegyverrel fel
szerelt mumusnak nézik.

A négy középosztályt nem tartja szükséges
nek azon okból, mert akkor megint nagyigényü 
elemek kerülnének a régiek helyébe. Tehát ismét 
harc az igények ellen! Hogy lehet-e hat elemi 
osztályból a jövő altisztet nevelni, mikor ilyen 
előképzettség a mai rendszerben is kevés, azt 
nem méltóztatott megmondani.

Ferenczi ur továbbá azt is állítja, hogy csak

A pénz nem boldogít.
A »Z. H.« után.

f g ^ f ^ z  eredetileg a kereskedelmi forgalom könnyebb 
lebonyolítása céljából feltalált egyszerű eszköz: 
a pénz, minden értéket kégviselő érc, idők 

folyamán lassanlassan kivetkőzött régi szülő fogalmá
ból és az egész világot mozgató erővé lön, a gyarló 
ember vágyainak netovábbja. Napjainkban már minden
ható isten lett a pénz, ki uralkodik a mindenségen. 
Az emberiség lihegve lót-fut, izzad, fárad keserves 
munkával töri magát éjjel-nappal, hogy pénzt szerezzen, 
mely ma már nem csupán a kenyere, de mindene.

8 a pénz hatalma egyre nőtt, egyre nőtt és olyan 
nagy lett, hogy az emberek a legocsmányabb bűnök

elkövetésére is vetemednek érte. Pénzszenvedélyükben 
nem ismernek sem barátot, sem vallást, de még hazát 
sem. Ölnek, gyilkolnak, mérgeznek, csalnak, lopnak, sőt 
szülőföldjükről is elvándorolnak, csakhogy bejussanak a 
megváltó, az üdvözittő aranyországba. Manapság a terem
tés ura elvesztette azt a két tulajdonságot is, mely őt az 
állatok főié helyezi: az észt és a szabadakaratot. A 
büszke ember már csak szolga, ki a pénz-isten, a 
szédítő arany-halom parancsait vakon követi.

Korunkban mindenki a boldogság fő, sőt egyetlen 
feltételének a hitvány, de csillogó, csengő ércet, a 
széditóen gyönyörű, finom és szerfölött kívánatos 
aranyat tartja, mert a mai kor eszménye: a sok pénz, 
a gazdagság.

Pedig korunk ezen balitéletét egy régi, de örökké 
érvényes közmondás is megcáfolja: A pénz nem
boldogít. Ez a rövidke mondás az egyszerű néplélek 
még egyszerűbb bölcsességei között talán a legigazabb, 
mert az emberi boldogsághoz nem csak a pénz, a 
ragyogó s á szegényeknek tantalusi kínokat okozó
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abból lehet jó erdőőr, a ki az erdőtiszt oldala 
mellett nevelkedik. De nem mondja, hogy az 
az ifjú tulajdonkép mivel van máskülömben el
foglalva az erdőtiszt mellett. Tudjuk, hogy rendes 
körülmény között például az államnál csak egy 
erdőlegény van az erdőtiszthez beosztva, de' 
ennek magának van annyi dolga, hogy más hiva
talban három ember sem dolgozik annyit, pedig 
amazok fizetése sokkal több emezekénél.

Úgy vettem ki, hogy Ferenczi ur a kocsisát 
vagy udvarosát óhajtja a jövőben erdőőrré nevelni. 
Ez pedig nem volna helyén, mert megint ott 
volnánk, a hol a mádi zsidó, illetve olyan al
tiszteket kapnánk, a kik meg lesznek elégedve 
ugyan a sorsukkal’, de nem lesz benne köszönet.

Az erdőaltiszti lakásokra nézve, különösen 
a kincstárnál, csak annyit lehet mondani, hogy 
azok sok helyen viskók, putrik, vagy ha elég 
nagyok, oly rossz állapotban vannak, hogy azok
ban lakni kész betegség.

Tessék elhinni, nincs olyan ágazatbeli altiszt 
az országban, a ki olyan türelmesen elhallgat 
mindent és megtesz mindent, mint az erdészeti 
altiszt. Egy előfizető erdőaltiszt.

Fejedelmi vadászok.
Irta: L a k a to s  K ároly.

vadászatnak — mint a csatamezőknek — meg
vannak a maga legendás alakjai, abból az idő
ből a mikor még a tökéletes tűz fegyverek 

helyett csak törékeny gerely, kópja s nyil járta s nem 
annyira a vad haíomralövése, mint inkább a férfiúi bátor
ság kimutatás, a testi és lelki erő edzése volt a fő~céí. 
Valóban, ebben sokkalta több sportszerűség is volt, mint 
a mai tömeges erőtelen, szellem nélkül való öldöklésben, 
a mihez bizony semmi hősiesség nem szükséges.

Más is volt az, midőn szilaj félvad paripán törte
tett be a vadászsereg az erdők sűrűjébe, hol az ádáz 
örvösmedve ölelésre kész, rémitő erejű karjai és karmai 
fenyegették a vakmerőt, ki rejtelmes otthonába tört. Más 
volt, midőn buzogánynyal, harci szekercével — prüsz
kölő ménen ülve — támadt rá a vadászlevente a 
rengetegek rémitő szilajságu fekete vadjára, az ördögi 
bölényre s erős karral, hősi bátorsággal győzedelmes- 
kedve, lefektette az erdő harmatos gyöpére.

Más volt az, midőn a hősszivü vadászdalia dákost 
ragadva, kemény karral fogta föl a tajtékzó vadkan 
ádáz rohanását! . . ,

Ma már a regényes múlté mindez. A sólyom
kultusz is letört . . . sok minden lejárt és az eszményi- 
ség a vadászat terén is lehanyatlott s haj, nagyot 
változott a világ minden téren!

Elkalandoz a lelkem azokhoz a fényes alakok
hoz s meglendülnek varázslatos látományaimban ezek
nek a rég letűnt eszményeknek visszacsillanó képei, 
melyek az idők rohanásával se veszítik - el fényes 
ragyogásukat. Látom a rendre elvonuló fényes árnyak

aranyhalmaz szükséges, hanem sok más dolog is, 
amiket pénzen vásárolni lehetetlen.

Ezen állításom igazolásául jelen cikkem szűk 
keretébe beállítok egy képet, egy gazdag ember 
életének ,a képét, mely igen szemlélhető példa lesz.

Mivel manapság a boldogság fokmérője a pénz 
mennyisége, a gazdagság nagysága, azért vegyük elő 
a világ leggazdagabb emberét, aki a világ szemében 
a legboldogabbnak látszik. De hol kell őt keresnünk? 
E kérdésre most talán mindenki meg tud felelni: 
Hat Amerikában! Mert manapság Amerika az Ígéret 
földje. Amerika és a gazdagság fogalma egy. Az 
európai ember az amerikait nem is tudja másként 
elképzelni, mint egy pénzeszsákokon terpeszkedő, nagy- 
lrasu miliomos alakjában.

S ez a feltevés nem is alaptalan, mert bizony 
Dárius, a perzsák koronás pénzzsákja maga is elbújnék 
szégyenében, ha tudná, mennyivel van többje sok 
amerikai milliomosnak. Mert tisztán Amerikában félezer 
olyan szörnyalak lakik, a kiknek vagyona megkétszerezi

Dárius hírhedt millióit. Roosevelt elnök már azon 
töri a fejét, hogy határt szabjon a gazdagodásnak. 
Csombókot akar kötni a milliomos zsákok szájára, 
hogy ne hulljon beléjük több csengő áldás. Mert 
megriad attól a romboló hatástól, melyet a sokszoros 
milliomosok pénze gyakorol az erkölcsökre, a független
ségre, a tisztes szegénységre.

A mi emberünk is amerikai, még pedig az ottani 
milliomosok legnagyobbja. Neve: Rockefeller D. János, 
petroleumkirály. Ősei német származásúak. Egyik 
ősatyja: Rockefeller János Péter 1733 körül vándorolt 
ki Németországból Amerikába. Atyja Rockefeller 
Vilmos még él. Ez a 90 esteudősnél idősebb aggastyán 
mint házaló kezdte gyorsan gazdagodó pályáját. 1835 
táján már mini „utazó doktor" szerepelt:, egylovas 
kocsiján, önkotyvasztotta gyógyszerekkel beutazta egész 
Newyork államot. 1837-ben házasságot kötött Dávison 
Elizával, akitől 3 gyermeke született: Vilmos, János 
és Ferenc János, a petroleumkirály 1839. junius 8-án 
született s atyja iskolájában tanulta a pénzharácsolás
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között a mi nagy asszonyunkat, fenséges szépségében, 
a mint hajladozik büszke ménjén, szilaj vágtatás köz
ben a csaholó falka után. 8 látok egy öreg embert 
is, ki az élet terhétől ezernyi bánat súlyától lelki nagy
ságában, erejében meg nem törve, meg sem hajolva, 
járja a magyar bércek régióit fejedelmi zsákmány után.

Nincs az európai uralkodó családok között több 
olyan, melynek tagjai közt annyi szenvedélyes s oly 
minden tekintetben kitűnő vadász találkoznék, mint a 
Habsbutgok között. A mi öreg királyunk egyike a leg
jelesebb vadászoknak. A vadászat, lehet mondani, 
egyetlen szenvedélye s épp oly hévvel űzi ma is, mint 
ifjúságában. A mikor trónra lépett, kettős birodalmá
nak még nem voltak erdőtörvényei, az erdők elhanya
goltak, mondhatnék: elhagyottak és üresek voltak és 
a vadászat haldokolt. Segíteni kellett a bajon, mert 
a rendszeres vadászatot nem lehet rögtönözni. Az 
erdőket újból be kellett népesíteni, mert alig-alig volt 
némi „magnak való“ vad is, és azután védeni kellett 
a duvadak légióitól is.

Királyunknak óriás vadászterületei vannak: Tirol
ban, Stiriában, Felső-Ausztriában, a magyar gödöllői 
fővadterületről nem is szólva.

A király különösen a süket-fajd után jár lan
kadatlan szenvedélylyel. A mint az első tavaszi nap
sugarak oda tűznek a bercek tetejére és „dürgésre" 
indítják a „nagykakast", ő már útnak indul a stíriai 
Alpesek közé és rendkívüli gyakorlottsággal egy-egy 
reggelen két-három kakast is elejt, a mi pedig a leg
nagyobb vadászvirtusok közzé tartozik.

Mint lövő is ritkítja párját a király s e téren 
valóságos remeklést mutatott régebben. így a többek 
közt 1867-ben, a mikor Franciaországban járt két Ízben 
is, Saist-Germainban és Campiegnében, a tiszteletére 
rendezett vadászatokon biztos lövései általános bámu
latot keltettek. Előbbi helyen összesen 417 darab 
vadat ejtett. Napóleon császár ugyané vadászat alkal

mával céak 265 darab elejtett vaddal dicsekedhetett.
Egy héttel később Campiegnében folyt a vadá

szat, Ezen a vadászaton részt vett: Ferenc József, 
III. Napóleon, Károlyi gróf, Harrach gróf, Andrássy 
Gyula grót, Bellegarde gróf, Kőnigsegg gróf és Fleeury 
tábornok, a társaság 2297 darab vadat hozott terí
tékre s ebből királyunk zsákmányát 69 őz és 1352 
fácán tette.

Hogy micsoda higgadtsággal és biztossággal kezeli 
a felség fegyverét, arról e sorok Írójának is volt alkalma 
néhányszor meggyőződést szerezni.

A monostori szigeten folyt le néhány vadászat, 
melyeken a király boldogult Rudolf trónörökösünk társa
ságában vett részt s a vadászat folyamán mindig egy
más közelében voltak, mintegy 50—60 lépésnyire egy
mástól. A király mindig legszélről állt s jobbra tőle 
a trónörökös, majd őt követőleg a vadászatra hivatalos 
vadászvendégek, kik közé e sorok Írója is tartozott.

Az én jobboldali szomszédom, a székesfőváros 
akkori főkapitánya: Török János, felejthetetlen ba
rátom volt, a kivel megegyeztünk, hogy érdekes össze- 
hasolitás okából a felséges urak lövéseit jegyezni 
fogjuk . . ,

A trónörökös pompásan lőtt ugyan, de mégis 
arra a meggyőződésre jutottunk, hogy a király még a 
gyorskezü trónörökösnél is biztosabban használta fegy
verét. Fácán, nyúl, fogoly pozdorjává lőve hullott 
lövéseitől s csak elvétve tett egy-egy hibás lövést, de 
duplára a vad mindannyiszor megkerült. Vadásziasság 
szempontjából különösen említésre méltó, hogy 50, 
legfeljebb 60 lépésnyi distáncián túl egyetlen egyszer 
sem lőtt.

Ellenben a trónörökös roppant messze lövéseivel 
tűnt ki; még száz lépésről is egyre-másra eltalálta a 
gyorsiramu tapsifüleseket — tizes söréttel.

Hogy a hosszú távolságra ejtett lövések még a 
legkitűnőbb hordásu fegyverek mellett sem lehetnek

theoriáját. S hogy mily sikerrel tudta azt alkalmazni 
a gyakorlatban, bizonyítja az, hogy semmiből egy 
félszázad alatt hihetetlen vagyont szerzett különösen 
a petróleumon, azért hívják őt petroleumkirálynak.

Ő a világ legpénzesebb embere. Az ő egy évi 
jövedelme sokkal nagyobb Dárius hírhedt kincsénél. 
1905-ik évi jövedelme csak a „Staneard Oil Comp.“ 
után 190 millió horona, a többi befektetései, részvé
nyei, birtokai házai, gyárai, bányái stb. után pedig 
125 millió korona, vagyis öszsszesen 225 millió. Ennek 
az összegnek egy napra eső része jóval nagyobb egy 
félmilliócskánál.

Hogy ily nagy jövedelem mellet menynnyire szédítő 
nagysága lehet a tőkének, arról fogalmat alkothatunk 
az alábbiakból.

Egy unatkozó angol kiszámította, hogy Rockefeller 
vagyona milyen hosszú. Ha ennek a pénzkirálynak 
vagyonát 1 dolláros (5 koronás) papírpénzre váltanák, 
azokból oly hosszú szallagot lehetne csinálni, melylyel 
kétszer volna körülcsavarhato a mi kis földünk hepe

hupás gömbje. Sőt még 1900 mértföld hosszúságú 
pántlika le is lógna belőle csekély maradékul, mely 
éppen 45 milliócskát tenne ki koronákban. ' Menynyi 
vasúti baktert, hány stáció mestert kellettt megveszte
getni, mennyi petróleum csinálót koldusbotra juttatni, 
amig csag maga ez a maradékocska összeharácsolódott.

Azt hinnök, hogy ily mesés vagyon ura nagyon 
boldog. Pedig ellenkezőleg. Az aranyborjúnak ez a 
kopaszfejii és rossz gyomru papja, minden kapzsisága 
mellett rögtön odaadná vagyonának 9/10-edét (értsd: 
kilenc tizedét!) ha azért legalább egy porció sonkához 
való étvágyat tudna vásárolni.

Ennek a gyomorbajos pénzkirálynak éppenséggel 
nincs kedve ahhoz, hogy millióinak gyümölcsét élvezze. 
Ajkáról szomorúan, egyhangúan pereg a beszéd, a 
világ zajos élete, nagyszerű mulatságai nem érdeklik. 
Pompás ebédeket nem ad, de maga sem vesz részt 
banketteken, mert az ő menüje a lehető legegyszerűbb: 
tej, tej és mindig csak tej. Most Párisban járt, de a 
világ leggazdagabb embere nem érdeklődött ezen
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mindig egyforma biztosságuak, az magától értődik, 
így a trónörökösnek sem sikerült minden lövése, de 
a másik pillanatban már kacagva ejtette le vilám- 
gyors lövéssel a felröppenő madarat, esetleg egy hir
telen fölbukkanó pacsirtát is néha, mely kanyargós 
röptű madár virtuóz lövést kíván s kifog a legkitűnőbb 
galamblövőn is.

Régebben a szarvasbőgés idejében szokta fölke
resni a király legkedvesebb vadásztuszkulumát, a kies 
Gödöllőt, hogy vadászszenvedélyeinek áldozzon.

Kora hajnalban megállt a gödöllői királyi kas
tély előtt az egyszerű vadászkocsi s néháüy perc múlva 
már kilépett a fejedelmi vadász egyszerű vadászöltö
zetében s fiatalos könnyedséggel kapott föl a könnyű 
fogatra. Néha csak magában, máskor kedves embere: 
Pettera Hubert fővadászmestere társaságában indult 
gyorsan haladó kocsiján a vadászterületre s kiérve, 
azonnal megkezdte a cserkészést, azzal a nyugodt
sággal és szakszerűséggel, mely az igazi vadászt 
annyira jellemzi. És fáradhatatlansága s biztos lövése 
mindig zsákmányhoz segítette.

Ha a cserkészés után étkezésre került a sor a 
szabadban, akkor a felség vadászmódra szintén csak 
azokat az egyszerű vadászételeket kedvelte, melyeket 
minden más vadász fogyasztani szokott. De nem csak 
ebben, hanem minden másban is, szokásaiban, stb. a 
legnagyobb egyszerűség jellemzi a királyt s vadászatait. 
A fegyverben sem fényűző. Rudolf trónörökösnek 50 
vadászfegyvere volt, melyeket fölváltva használt. Régi 
ischli fegyver hasonlóképp régi Springer és egy 12-es 
Diana-fegyer: ezek az ő kedvelt vadászfegyverei.

Mint igazi vérbeli vadász, a társas vad ászainak 
nem nagy barátja a király, mind a mellett néha ilyenek
ben is résztvesz s ily alkalmakkor a legkegyesebb, 
lereszkedő háziúr szerepét tölti be vendégeivel szem
ben. S nem egyszer történt, hogy egy-egy szebb 
lövést hangos szavakkal dicsért meg.

világváros csodaszépségei iránt. Neki a gyomra fáj, 
az ő arcára tehát nem varázsolhatott derűt, nem 
csalhatott mosolyt a párisi nők megigéző kedvessége, 
őt föl nem vidíthatták a színpadok kupiéi, sem az 
egész mulató Páris.

Szegény gazdag! Mennyi keserűség lakozhatik 
szivében, mikor félmillió koronányi napi jövedelme 
mellet kénytelen úgy élni, mint valami sikkasztó 
bankhivatalnok, kinek titkolnia kell millióit. Neki tejet 
kell innia, mikor pezsgőre szomjazik, vajaskenyeret 
kell ennie, mikor telnék mindenre, mi a legjobb, leg
drágább. Neki a tyúkokkal kel menni aludni, mikor 
pompás mulatóhelyeken még csak ezután gyulladnak 
ki a fényes csillárok s a titkon óhajtott élet csak 
azután kezdődik. Ez a gyomorbajos ember keserű 
irigységgel gondolhat azokra, kik a milliárdok hiján 
is pezsgőbe fojtják bánatukat s valami jókedvű kis 
nővel eszik a vadat, halat, mi jó falat s szem-szájnak 
ingere, mig ő a morfiumot szedi

Mondják, hogy Rockefeller rossz ember: irigy, 
epés és fösvény, a szegényeket nem szereti, a szüköl-

Legkedvesebb vadásztársa Albert, az elhunyt 
száz király volt, kivel néha naphosszat áldozott a 
vadászat gyönyöreinek s nem egy kedves kalandban 
volt együtt részük. Számos jőizü adoma kering ezek
ről közszájon — s legújabban a felséges urak mulattak 
rajtuk.

A többi közt egy Ízben valahol Stiriában vadász- 
gatva, kíséretüktől eltévelyedtek s ezenközben az 
országúira tértek ki, a hol éppen egy holdvilágképü 
pocakos polgár igyekezett tovább, otromba szekéren. 
Mivel pedig a vadászkastély e helytől még jó távol 
volt, a királyok fölkéredzkedtek az ekhós szekérre s 
a vendégoldalra telepedve, vidám beszélgetéssel töl
tötték az időt.

Ám a húsos polgár vendégeiben valami udvari 
tányérnyalókat sejtve, btzalmaskodva, csak úgy fél- 
válról megszólította a felséges urakat, hogy voltaképppen 
kik volnának:

— Wer seid ihr? (Kicsodák kentek?)
A király mosolyogva mutatkozott be, mondván, 

hogy ö az osztrák császár, — „ez meg barátom: 
a szász király11 . . .

Az atyafi meg volt győződve, hogy bolonddá 
akarják tenni; gúnyosan hunyorítva egyet, azt mondotta:

— Ja ? !  Tan bin i dér Sah von Persien! (Igen?! 
Akkor én meg a perzsa sah vagyok!)

Rudolf trónörökös szintén jeles és fölötte szen
vedélyes vadász volt s nagyon kegyesen bánt az em
berekéi. A legcsekélyebb figyelmet is — bárkitől 
jött — mindig hálásan fogadta s viszent a Jakói- 
tempót s görnyedt hátú megalázkodást gyűlölte. Ab
ban a körben, melyben otthon érezte magát, semmi
vel sem éreztette a szédítő különbséget. De a mily 
leereszkedő, kegyes és szeretetreméltó volt különben 
a személyes érintkezésben, annyira nem ismerte a 
tréfát vadászatai alkalmával s bizony néha kíméletlen 
volt azok iránt, kik a vádászat tiz parancsolata ellen

ködőket nem segíti. Hiszen ez természetes következése 
önző lelkének. Ha ő maga nem élvezheti millióit, miért 
élvezze más? Neki nincs gyönyörűsége az életben, 
miért szerezzen tehát másnak? Hiszen mások boldo
gabbak mint ő. Neki gyormorbaja van s másoknak nincs!

Ez a gyógyíthatatlan gyomorbaj oka az ő nagy 
boldogtalanságának, mert mit ér neki a töméntelen 
vagyon, ha a végzet nem adott hozzá megfelelő gyomrot 
és egészséget! De ezért ha választásra kerülne a dolog, 
alighanem többen választanok a milliókat a gyomorbajjal, 
mint a nyomorúságot milliók és gyomorbaj nélkül. Mert 
a meggazdagodás után való sóvárgás örökké fogja 
gyötörni a gyarló emberiséget és a csüggedő szegénység 
a legfőbb boldoságnak csak a gazdagságot fogja tartani 
mindig. Hiába minden, hasztalan a sok keserű csalódás 
és szomorú tapasztalat, a pénzszenvedély sohasem fog 
kipusztulni az emberek szivéből, s „A pénznem boldogít", 
örökön csak közmondás marad, melyet mindenki mond, 
de igazságát be nem látja s tanácsát nem fogadja 
senki sem. _____ ’
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vétettek. Különösen nem szűnt meg a magyar erdészek 
Szent Hubertben való „botrányos járatlanságát8 gán
csolni, noha testestől-lelkestől magyarnak vallotta 
magát. De épp oly mértékben vadász is volt.

Mikor egy Ízben valami vadászati baklövés miatt 
szelíd leckében részesített egy újabb stílusban nevelt, 
Szent Hűbériét megtagadó erdész urat s az illető azal 
vágott vissza, hogy „ő nem vadász, hanem erdész8 . . . 
oly fölindulás vett erőt rajta, hogy kísérete alig bírta 
lecsillapítani . . . Mert hisz valóban, az erdésznek a 
vadászati szaktudás (nemcsak a puszta lövöldözést 
értem) elválaszthatatlan tartozéka, a mi nélkül nincs 
tökéletes erdész. Rudolf trónörökös is igy fogta föl 
a dolgot, igen helyesen.

A trónörökös érdeklődéséről és jóságáról szemé
lyes tapasztalatokból is beszélhetnék. Mikor a 80-as 
évek elején egy tudományos madártani munkán dol
goztam, kézirataimat fölkérette magához és sajátkezű 
széljegyzetekkel látta el, — majd pedig kegyes levél 
kíséretében juttatta ismét vissza. Mikor pedig azt a 
bácskai „saskirályt8 melynek híre az európai lapokat 
is bejárta, lelőttem s fölajánlottam magángyűjteménye 
számára ő fenségének, a trónörökös nemcsak hogy 
azonnal táviratilag, de külön sajátkezüleg irt levélben 
is megköszönte a küldeményt és rpáskor is, többször 
részesített jóságában.

A fegyverkezelés, a biztos lövés művészetében 
kiválik Ferenc Ferdinánd, a mostani trónörökös, a 
kinek tökéletes ügyességéről mesébe illő dolgokat ad
nak szájról-szájra azok, kiknek alkalmuk volt erről 
személyesen meggyőződést szerezni.

Azt mondják, hogy a létező legkitűnőbb vadá
szokat is felülmúlja ő fensége egy klasszissal, lövésbeli 
biztosság tekintetében. Bizonyítják ezt a fenséges ur 
évi lövőjegyzékei is, melyek hallatlan summáját mutat
ják az általa elejett vadaknak — és pedig nemcsak 
az úgynevezett apróvadakat értve, hanem a nagyvadak 
kategóriáját is. így csak magában a szarvasban 
világrekordot ért el: 3000 vadat ejtett el.

Frigyes kir. herceg, kinek magyarországi va
dászterülete a Drávafoknál (a mohácsi szigetet is bele
értve) páratlanul áll Európában: szintén kedvelőjé a 
vadászatnak, de inkább csak fővadra és szalonkára 
emeli fegyverét. A szarvasévad befejeztével azonban 
alig vadászik, hanem annál többet s annál nagyobb 
szenvedéllyel József (Ágost) kir. herceg. Igazi vadász. 
Egy kimutatás szerint idáig több mint 16000 minden
féle vadat hozott terítékre. Oly szám ez, minővel 
kevés vadász dicsekedhetik a legbuzgóbb s legszeren
csésebb puskaforgatók közül is. Pedig aránylag még 
rövid vadászati pályafutás áll a kir. herceg mögött. 
És fenséges neje is részt vesz vadászataiban.' A király 
bájos unokája: Auguszta hercegasszony, férjével nem 
egyszer megosztja a vadászkirándulások fáradalmait 
és gyönyöreit.

Végzetes medvekaland. A háromszlécsi erdő
ben végzetes medvekaland érte utói Endersz Ervin 
németországi turistát. Egy turistatársaság Ruhman 
Márton amerikai botanikus vezetése alatt a szlécsi 
Magurára mászott, a honnan azután elszéledtek. Botani- 
zálás közben Endersz egy medvetanyára akadt, a hol 
nem várt kaland érte, Az öreg medve bocsait féltve, 
megtámadta Enderszt, a földre teperte, a ruháit le
szakította, össze-vissza marcsangolta a testét; aztán, 
mint a ki jól végezte a dolgát, elsompolygott és ott
hagyta áldozatát, az összemarcangolt ember még fel- 
vánszorgott a hegyre. A hol tátongó sebeiből vérezve, 
eszméletlenül összerogyott. Itt találták meg barátai, a 
kik rögtönözött hordágyon leszállították s azonnal orvost 
hivattak, a ki összevarrta sebeit.

Furcsa viselkedésű egerészölyv. Egy német 
szaklapban olvastuk az alábi fura esetet. Egy bécsi 
lakos a nyáron Budakeszen üdülvén, gyakran szokott 
az ottani erdőben őzbakra cserkészni. Egy ilyen alka
lommal történt vele, hogy mikor a vágáson felfelé 
haladt, egyszerre csak valami nagyobb madár rikácsoló 
hangja ütötte meg fülét, mire rögtön feltekintvén, 
maga felett egy hatalmas egerészölyvet pillantott meg. 
A legközelebbi pillanatban azonban önkénytelenül is 
a szemei elő kellett kapnia a jobb karját, mert a madár 
rácsapott s még mielőtt a fegyverét lekaphatta volna, 
a madár villámgyorsan még egyszer megújította táma
dását, úgy, hogy már csak a fegyvere csövével suhint- 
tatott feléje, mire a mádár, bár az illető izgatottságá
ban hamarosan utána lőtt, ép bőrrel menekülhetett. 
Hogy mi késztette az egerészölyvet e szokatlan táma
dásra, persze nem volt megállapítható. Jó, hogy el 
nem vette a puskáját és alaposan el nem nadrágolta 
az ipsét!

Budapesti vadpiac. Fodor Károly életmiszer 
bizományos vadjelentése. Budapest Központivásárcsar
nok. A vadfelhozatalok nem kielégítők, kölönösen nyúl és 
őz érkezik kevés, ellenben fogoly nagyobb mennyiség
ben jön naponta a piacra, szarvas és dámvad kedve
zően értékesíthető, vadsertések közül a könnyebb 
súlyúak iránt az érdeklődés és vételkedv kielégítő.

Részletes jelentés: Szarvas 76—90 fii!., dámvad 
84—96 fill, vadsertés 70 klg. felülül 50—70 fill., 70 
klg. alul vadsertés 70—90 fill. klgként. Nyúl kifejlett 
nagy 290—340 kisebb süldő 160—220 fill., drbja Fácán 
400—500 fill., fogoly 160—190 fill. páronként. A terí
tékre kerülő vadaknak kihűlt állapotban való bekül
dését ezidőszerint különösen ajánljuk.

A mi naptárunk.
Az á llu n k  kiadni szándékolt képes családi naptár 

megrendelésének végső határidejét jövő hó 15-nél 
továbbra nem tolhatjuk ki, mert már igy is lázasan 
kell munkához látnunk, hogy azt újévre elkészíthessük.
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Ezt még a könyvkiadásban járatlan ember is beláthatja, 
valamint azt is, hogy az ilyen vállalat felette költséges, 
a költségeket pedig bizonytalanra megkockáztatni nem 
lehet. Éppen ezért újólag kérjük mindazokat, kik a 
naptárt megszerezni s ez által az erdészeti és vadá
szati altisztek gyermekeinek nevelését segélyező' alap 
megteremtéséhez hozzájárulni óhajtanak, hogy az 1 K 
20 fill. s illetve 1 K 45 fillér előfizetési dijat az: 
Erdészeti Újság Naptára kiadóhivatala, Szász
sebes cim alatt legkésőbb a fenti határnapig bekül
deni szíveskedjenek.

Újabb megrendelőink a következők:
20. Klespitz János, Gosztola 1. péld.
21. Allender Frigyes, Lelesz 1 péld.
22. Komsa György, N. Ilva 2 péld.
23. Sóháti m. kir, erdőgondnokság 6 péld.

Kérelem ! Lapunk harmadik évnegyedének is 
a végéhez közeledvén, sajnosán tapasztaltuk, hogy 
285 olyan olvasónk van, kik az előfizetési dij kisebb- 
nagyobb összegével hátralékban vannak. Ezeknél 
összesen 992 kor. 28 fill. követelésünk van, miből 
nyilván látható, hogy lapunk kiadási költségeit csak 
terhes kölcsönök segítségével vagyunk képesek fedezni. 
Újólag kérjük ennélfogva az illetőket, hogy nehéz 
helyzetünket megszívlelve, tartozásaikat a jövő hó ele
jével kiegyenlíteni szíveskedjenek, mert csak igy leszünk 
képesek mi is kötelezettségeinknek megfelelni.

Halálos fürdés. Kassáról, jelentik nekünk: 
A tucsai pusztán a Hernádban fürödtek Wider Gyula 
gyógyszerész felesége, Gábor Márta nevelőnő és egy 
Friedmann Lili nevű fiatal leány. A sebes folyóban 
örvénybe került Gábor Márta, s mikor Friedmann Lili 
segítségére sietett, őt is elkapta az örvény s mind a 
ketten belefultak.

Egy család tragédiája. Keszthelyről jelentik: 
Bajor János hidegkúti földbirtokos augusztus 10-én 
délelőtt vadászfegyverét tisztogatta, miközben a puska 
elsült. A golyó Bajor tizenhétéves Ilona nevű leányát 
találta. A leány jajszó nélkül halva rogyott össze, a 
mire a szerencsétlen apa maga ellen fordította a fegy
vert és főbelőtte magát. A fegyverdurranásra elősiető 
földbirtokosné a két holttest láttára eszméletlenül esett 
össze és most súlyos betegen fekszik.

Az öreg betyár. Rimaszombatból jelentik: Híres 
betyár volt harminc esztendővel ezelőtt Gömör vár
megyében Szacskó József, betyárnevén Gyöngytyuk. 
Jól szervezett bandájával rettegésben tartotta az egész 
vidéket s nemcsak az országúton, hanem békés otthoná
ban is rátört, akinél pénzt sejtett. Sokáig garázdál
kodott és bujdosott a pandúr elől, de egyszer aztán 
mégis kézre került, akkor illavára vitték és ott ült

mostanáig. Nemrégen, hogy kiszabadult, újra kezdte 
a betyár életet. Lovat lopottt a vásáron. Mikor a 
csendőrök neszét vették, hogy a öreg betyár folytatja 
mesterségét, két hatalmas termetű ember fölkerekedett 
és kutatta a nyomát. Rá is akadtak, üldözték, de az 
öreg nem adta meg magát küzdelem nélkül. Vissza
fordult és tüzelni kezdett a csendőrökre, meg is sebezte 
az egyiket, de mikor újra töltött, a másik csendőr rá
lőtt és a fején találta. Az öreg betyár haldoklik, a 
csendőrt a losonci kórházban ápolják.
•■A. .A . .A . »A- »A* 4 -  .A . »A» T *  »A» .A . *A» -w- .a . ■ .-A- -A . .A - »A»

cA j J . vJ l A j  C /C \J c A j  c aL j cA _»

Szerkesztői üzenetek.
Bojsza Imre urnák, Göncölfalva. Szailer Miklós fegyver- 

gyáros cime : Wien, Rotenthurmstrasse 4. Rübl Róbert urnák, 
Dragomérfalva, A felesketett erdőtiszt vagy erdőőr is vadászati 
jegy nélkül csak az őrzésére vagy gondozására bízott területen 
van jogosítva vadászni (lásp 1883 évi XXIII. t. c. 6 § e pontját), 
vadászati jegygyei nem bíró privát embert pedig semmi körül
mények közt, — még a saját védekerületében sem — vihet 
magával vadászatra.

A kiadóhivatal postája.
Harangozó Emil urnák, Nyitra-Bajna. A 4 koronát köszö

nettel vettük. Kelemen István urnák, Alsó-Lendva. A 2 kor. 
beszámításával junius végéig van rendezve. Mold Vilmos 
urnák, Székudv^r. Szeptember végéig van előfizetve. Roskó 
Pál urnák, Óhuta. Mint régi visszatért hívünket a legszivélye- 
sebben üdvözöljük ! Szűcs Miklós urnák, Szaplonca. A fel
sorolt hiányzó számokat még sikerült összeszednünk s azokat 
megküldtük.

17.155/1906. sz.
P á ly á z a t i  h i r d e t m é n y .

Temesvár szab. kir. város tulajdonát képező tinkovai 
erdőben egy 720 korona évi bérrel, 16 m:1 tűzifa, 
természetbeni lakás (esetleg évi 120 korona lakpénz), 
két hold föld használatával és korlátolt számú marha
tartással, valamnit nyugdijképességgel összekötött erdő
őri állás betöltésére ezennel pályázat hirdettetik.

Felhivatnak mindazok, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hohy eziránt sajátkezüleg irt kérvényeiket, 
melyekhez ép és erős testalkatukat, jó látó-, halló- és 
beszélőképességüket igazoló, megyei főorvos vagy 
honvédtörzorvos által kiállított bizonyítvány, továbbá 
az életkort és az illetőséget igazoló anyakönyvi kivonat, 
az erdőőri szakiskola sikeres elvégzését és az erdőőri 
szakvizsga letételét igazoló okmányok csatolandók, 
folyó évi augusztus kó 31-én déli 12 óráig Temesvár 
szab. kir. város polgármesteri hivatalában nyújtsák be.

A magyar nyelvnek Írásban és szóban, a német 
és román nyelvnek legalább szóban való tudása meg- 
kivántatik.

Temesvár, 1906. évi julius hó 22-én.
A város tanácsa.

P á l y á z a t i  h i r d e t é s .
Gróf Esterházy Béla bakonymagyarszombathelyi 

erdőgondnokságában egy nőtlen segéderdész!" állás 
került üresedésbe, megfelelő kvalifikációval biró erdő
tisztek bizonyitványmásolatokkal felszerelt pályázati 
kérvényüket, melyek vissza nem küldetnek, gróf Ester
házy Béla címére Bakonyszombathelyre (Veszprém- 
megye) küldjék.
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P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
Keresek egy szakképzett egyént erdei és fűrész

üzemem részére. Az illetőnek kellő jártassággal kell 
bírnia favágás, döntés, szenesités és az azzal járó irodai 
teendőkben. A magyar és román nyelv, utóbbi szó
ban megkivántatik, a német nyelv bírása kívánatos. 
Fizetés 1600 korona, lakás és fűtés járandóság. Folya
modványok az eddigi működés bizonyítványainak 
másolatával Milosevic Dusán címére Ruszkabányára 
(Krassó-Szörénymegye intézendők.

Milosevic Dusán.

1-3  Sörétes Winschester,
12-es caliberü, melynek eredeti ára 140 korona, kitü-* 
nőén hord, jutányos áron eladó. Érdeklődők fordul

janak lapunk szerkesztőjéhez.

Pályázat.
Ifjabb báró Wesselényi Miklós hadadi uradalmá

ban folyó évi október hó 1-én egy erdőőri állás az 
alábbi járandóságokkal betöltendő.

480 korona készpénz;
l'/2 hold kert és illetményföld (lakása mellett);
4 hold erdei kaszáló;
2 drb. szarvasmarhának nyári legeltetése az ura

dalmi gulyában ;
2 szoba, konyha és kamarából álló természetbeni 

lakás; istálló és ól.
Rendszeresített lődijak valamint a kezelése alatt 

álló erdőkbeni eladások után 2%.
Pályázóktól megivántatik: az erdőőri szakvizsga 

letétele, az erdőhasználat és erdőmivelés, valamint a 
vadtenyésztés és óvásban kellő és okmányokkal iga
zolandó gyakorlat.

Kellően felszerelt és lehetőleg arcképpel ellátott 
folyamodványok alólirotthoz, (Kolozsvár, Égyetem u. 
7 sz.) folyó évi Szeptember hó 15-éig ajánlva be
küldendők.

Kolozsvár, 1906 évi Augusztus hóban.
Nagy László s. k.

erdőtanácsos.

Füles bagoly
2 darab, darabja 5 koronáért eladó. Érdeklődők 
forduljanak alulírotthoz.

P. Szalatnya (u. p. Losoncz)
Szlonka József

erdőőr.

Pályázati hirdetmény.
Azonnali belépésre keresünk egy nős szakvizsgá

zott alerclészt, ki a magyar, német nyelvet Írásban és 
szóban birja, szép Írással, térképek rajzolásával gazda
sági és erdészeti teendőkben teljes jártassággal bir.

Csak olyan pályázók adják be sajátkezüleg irt 
folyamodványaikat,' kik fedhetlen előéletüek, erőteljes 
testalkatuak, 30 évnél nem idősebbek és a vadászat 
iránt előszeretettel viseltetnek.

Ajánlatok bizonyítvány másolatokkal és a fizetési 
igénynyel 1906 évi Szeptember hó 15-ig a Bárkái 
uradalmi Erdőhivatal, Barkán posta Dernő Gömör- 
megye címére küldendők.

Sébor Ferencz
uradalmi főerdész.

Pályázati hirdetmény.
Három erdőőri állásra pályázatot hirdet a Bárkái 

uradalmi erdőhivatal.
Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy az 

1879 évi XXXI. t. c. 37 §-ában körülirt szakképzett
ségüket, erős test alkatukat, különösen jó látó, beszélő 
és hallóképességüket egy orvos által kiállított bizonyit- 
ványnyal, továbbá eddigi alkalmaztatásukról, nyelv- 
ismereteikről, életkoruk és illetékességről tanúskodó 
bizonyítványokkal felszerelt és a fizetési igénynyel, 
sajátkezüleg irt kérvényüket 1906 évi szeptember hó 
15-ig a Bárkái uradalmi erdőhivatalhoz Gömörmegye, 
Barka, posta Dernő nyújtsák be.

Sébor Ferencz
uradalmi főerdész.

Élő vadak.
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat, 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

üflayer Ede
élővad kiviteli üzlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút, 

Sopron megye). 34—52

Állást keres
40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Az állást jövő év elejével folglalhatná el 
Ajánlatok a következő ciin alatt küldendők:

Balogh József erdővéd. 
Nagy-Lónya. (Bereg megye). 3_10

Tilalmi és jelző táblákat
legjobb minőségben és olcsó áron szállít:

W inkler G usztáv
tilalmi tábla gyáros

S Z Á S Z S E B E S .
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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hogy ugyanezek éppen ennyire megbizhatók-e 
a vadászati dolgok tekintetéban.

Igaz, hogy az erdészeti főiskolát végzettek 
szinte tanultak valamit a vadászati ismeretekből, 
annyit ugyanis, a mennyit a tankönyvek az ő 
szűk keretükben nyújtanak, de ezzel azután jó
formán vége is szakad a tudományuknak, mert 
a legtöbbnél éppen az hiányzik náluk legjobban, 
a mire a vadászatnál legnagyobb szükség van 
s ez nem más, mint a gyakorlat.

A tankönyvek — már tudniillhk a vadá
szatiak — irói leginkább csak az elmélet terén 
mozognak, a mi természetes is, mert ilyeneket 
rendesen tanítással foglalkozó emberek Írnak, a 
kiknek vajmi kevés alkalmuk és módjuk, de ki
vált kevés idéjük van a vadászat ismereteit gyakor
latilag is elsajátítani. Ilyen módon a tankönyvek 
irói még csak a helyes gyakorlat irányát sem 
tudják megadni a tanulóknak.

Megnehezíti egyébként a vizsgáló bizottság 
tagjainak a vadászati gyakorlat megszerzését az 
a furcsa körülmény is, hogy az erdészet emberei 
a vadászat teréről lépésről- lépésre le lesznek 
szorítva. A kincstári és községi erdőbirtokok 
vadászterületei sorra haszonbérbe lesznek adva 
s ezeket azután a bérlők legnagyobbrészt a fel
ügyelő és őrző erdészeti személyzettel szemben 
is, ha nem is az összes vadnemekre, de leg
alább azok egy részére nézve tilalom alá helye
zik. Az ilyen tilalom alá helyezés azután termé
szetesen minden egyébre alkalmas, csak éppen

Erdőőri és vadőri szakvizsgák.

Kapunk más helyén találja a tisztelt olvasó 
a m. kir. földmivelésügyi minister ur által 
az 1906 évben megtartandó erdőőri és 

vadőri szakvizsgák ügyében kiadott hirdetményt. 
A hirdetményből láthajuk, hogy a kérdéses 
szakvizsgák tizenkét — illetve négy helyen lesz
nek megtartva. Ha már most a vizsgákon szeren
csésen átesők számát áltag csak tízre vesszük 
is, szakképzett kartársaink száma az idén ismét 
mintegy százhuszszal fog megszaporodni.

Vájjon azután mindannyian, kik a bizottság 
véleménye szerint az erdőőri vagy vadőri pályára 
alkalmasaknak találtattak, valóban alkalmasak 
lesznek-e, azt természetesen csak az életben 
fogják kimutatni; nekünk egyelőre teljesen bele 
kell nyugodnunk a vizsgáló bizottságok határo
zatába s nincs semmi okunk azt a mai rendszer 
mellett helytelennek találni. De csakis a mai 
rendszer mellett.

Az erdőőri szakvizsgákra vonatkozólag teljes 
megnyugvással mondhatjuk, hogy azok vezetése 
perfekt szakemberekre van bizva, mert hiszen a 
bizottság tagjai kizárólag szakképzett, erdészeti 
főiskolát végzett és rendszerint az életben is 
már hosszas gyakorlattal biró férfiak, egészen 
másként áll azonban a dolog, ha azt kérdezzük,
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arra nem, hogy az erdészemberben a vadász- 
terület gondozásához a kedvet fokozza, sőt azt 
irányában egyszerűen fásulttá teszi. így történik 
azután, hogy a nagy és nemes vad kivéve az 
egyes uradalmi erdészeket, a többi erdészre 
nézve lassacskán teljesen ismeretlen marad s 
ezeknek örülniük kell, ha véletlen valamely kisebb 
s teljesen gondozatlan községi vadászterülethez 
juthatnak s évenkint egy pár nyulat lepuffant- 
hatnak.

De hát mind ez még csak hagyján; fogad
juk el azt, hogy a vadőri vizsgák bizottsági tag
jai általában véve bírnak annyi ismerettel, a 
mennyire szükségük van abból a célból, hogy 
a jelentkező vadőri vizsgázók képességeit meg
ítéljék s őket a szakbeli teendőkben való jár
tasságra nézve alkalmasaknak vagy alkalmatlanok
nak találják, más kérdés azonban, és pedig nem 
kevésbé fontos az, hogy a vadőri vizsgát le
tenni szándékozóknak van e módjukban elsajátí
tani azokat az ismereteket, melyeket tőlük a 
vizsgán megkívánnak.

Tudomásunk szerint a vadászati ismeretek 
elméleti elsajátítására úgy az erdőőri szakiskolák
ban, mint a magántanulásnál is a Honig féle 
»Vadőr« cimü tankönyv szolgált eddig és szol
gál ma is vezérfonalul s ezen kívül más erre 
alkalmas tankönyv egyáltalán nincs. Ez pedig 
megjárta legalább addig, mig az említett tan
könyv a könyvpiacon kapható volt, ma azonban 
tudtunkka! ezt megkapni egyáltalán nem lehet,

mert az eddigi kiadás teljesen elfogyott, uj ki
adásáról pedig senki sem gondoskodott. Hogy 
pedig ez igy van, arról magunk is meggyőződ
tünk, mert számos előfizetőnk kívánságára költ
séget és fáradságot nem kiméivé kutattunk a 
könyv után, de — sajnos — eredménytelenül,

És ez a körülmény alkalmat ad nekünk 
annak a kérdésnek a felvetésére, hogy tulajdon
kép mi is lenne a sürgősebb teendő? Vájjon 
gondoskodni kellene-e egy vadászati tankönyv
nek újabb kiadásáról s ez által megadásáról 
annak a lehetőségnek, hogy a vadász pályára 
készülők tanulhassanak, vagy pedig egyelőre be 
kellene szüntetni a vadöri vizsgákat, melyekre 
most elkészülni alig van valakinek módjában, 
mert hiányzik ehez a fő segítő eszköz: a tan
könyv.

Vannak nekünk — Istennek hála — kitűnő 
vadászati szakíróink, kiknek élén tagadhatatlanul 
Lakatos Károly áll, de ezeknek alig fog eszükbe 
jutatni tankönyvet Írni, lévén ez egyike a leg- 
háládatlanabb dolgoknak.

Vadászgazdaságunk azonban folytonos fej
lődése mellett immár fontos tényező kezd lenni 
hazánk közgazdaságában s igy annak bármely 
irányban való elhanyagolása bűn lenne. Indo
koltnak látnok tehát, ha maga a magas kormány 
sürgősen gondoskodnék arról, hogy a vadászat 
szakszerű ismereteit elsajátítani óhajtók meg
felelő vezérfonal birtokába juthassanak, gondos
kodnia kellene tehát, hogy egy vadászati tan

Istenitélet Valparaizóban.
Óriási földrengés.

(c^|||J£érfagyasztó katasztrófa látogatta meg Val- 
riflE jalw  paraizót, a délamerikai Chile állam egyik leg- 

népesebb városát. A chilei partokat nagy 
földlökések rázták meg és iszonyatos pusztításokat 
vitték végbe Valparaizóban. Annyi ember vesztette 
életét, hogy napokig fog tartani, a mig az áldozatok 
számát pontosan megállapítják. Az istenítélet egész 
éjszakán keresztül folyon dühöngött. A lakosok a 
kezüket tördelve futkostak, de a rombolás szellemének 
szörnyű munkájával szemben mitsem tehettek.

A földrengésről borzalmas részleteket hoz a 
táviró. Egész városrészeket hamavasztott el a föld
rengés nyomán támadt tűzvész és az összeomlott házak

romjai alatt százával hevernek a holttestek. A föld
rengést a budapest egyetemi földrengési obszervatórium 
műszerei is megérezték. Az ingák kilengéseiből ki
derült, hogy a valparaizói földrengés csaknem akkora, 
mint a szanfranciszkói volt ez évben április 18-án. A 
város, a mely a földrengés áldozatául esett, Chile 
második legnagyobb városa és az állam legnagyobb 
tengeri kikötőhelye. A kétszázezer főből álló lakosság 
jobbára spanyol, de nagy számmal vannak a városban 
németek és angolok Is. Most majdnem az egész lakos
ság földönfutó lett a szörnyű csapás következtében, 
a mely egyre gyakrabban sújt le Dél-Amerikára.

• Chile állam Valparaizó városát rettenetes föld
rengés pusztította el. A lökések az egész éjszakáu át 
meg-megujultak. Számtalan épület hamvadt el. .Egész 
városrészek mentek tönkre. A tűz a város minden 
pontjára elharapódzott. A város telegráfösszeköttetése 
a szomszédos szigetekkel, valamint Chile és Argentinja 
telegráfösszeköttetése teljesen megszakadt. A lakos
ság kétségbeesetten menekült.
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könyv még áldozatok árán is megirassék és 
kiadassák.

Azt hisszük, hogy a magas kormányt ebben 
az igyekezetében az Országos Magyar Vadá
szati Védegylet is szívesen támogatná s meg
felelő irói tiszteletdij mellett akadna jeles vadá
szati szakiró is, ki a tankönyv megírását el
vállalná.

Ragadozóink irtásáról.
Irta: Só lyom .

vadászat egyik lényeges feladata a ragado
zók megtizedelése; mégis, honnan van az, 
hogy ^vadászattal foglalkozóknak alig néhány 

csekély százaléka érdemesíti a vadászati ágaknak ezt 
azt érdekes nemét némi figyelemre? Egyszerűen azért, 
mert nem szokásos. Ha valamelyik uradalom szakava
tott vadaszembert keres, elvárja és kiköti, hogy az a 
ragadozók pusztításában, tőrvetésben, csapdák felállí
tásában kellő jártasságai bírjon. Ez rendben is van. 
De miért nem ért maga az uradalom tulajdonosa is e 
dologhoz? Miért nem szentel maga is némi figyelmet 
e jelentősen érdekes vadásznemnek? Csakis alkalma
zottjától várja azt s csakis ezt érdemesíti ilyesmire?

Általában jogos a panasz, hogy a szakavatottnak 
vett személyzet közt felette kevés a ragadozók pusztí
tásában jártas egyén. Ez tény. Ennek oka pedig éppen 
abban rejlik, hogy a vadászterületek birtoksai közt még 
kevesebb az ebben jártas, teljesen tájékozott egyén.

A ragadozó szakavatott tizedelése a vadászterü
letek tulajdonosainak s személyzetének egyik lényeges

feladata közé sorolható : ám éppen az eiöíeltételezett 
szaktudás mellett, a tizedelésnek a kiirtás, a vég
pusztulás határáig, elmenni nem szabad. Az állat
világtól természetadta létjogosultságát megvonni a 
vadásznak sem áll jogában; az ő hatásköre s feladata 
az egyesulyt megóvni s azt a természet bölcs ház
tartásában kellő összhangban tartani. A teljes ki- 
pusztitás nagyon távol áll ettől a harmóniától.

A hasznos vad védelme, kártékonyak kellő kor
látozása, ezek a párhuzamos jelszavak vezetnek a 
kellő egyensúly és összhang felé.

Az az elenyészőleg csekély százalék, a mit a 
ragadozók pusztításával foglalkozó hivatásos vadászok
nak számát 10— 15%-ra is tesszük, aligha lesz reális. 
Igaz ugyan, hogy egyes vidékeken 15%-ot meg lehetne 
állapítani; ámde vannak hazánkban helyek, hol úgy
szólván alig akad valaki; még pedig egyszerűen azon 
oknál fogva nem, mert ilyesmivel senki sem vesződik.

Ha az a 15% egyenlő arányban megosztana az 
egész országban, úgy a ragadozók pusztításának kellő 
arányszámat is elérhetnők. Ám a dolog úgy áll, hogy 
a 15% mellett egyik vidéken 15 ember kisebb terü
leten, állandóan pusztít mindennemű ragadozót, mig 
ellenben másik nagyobb, sőt vaddus területen, egyetlen 
ember se akad, a ki a kártékonyakat tizedelgetné. 
Ebben nincs arany, holott ennek kárát a vadászat 
vallja.

A ragadozó szárnyasok s még inkább a duvadak 
pusztítása, irtása rendkívül érdekes, sőt helylyel-közzel 
izgalmas vadaszelvezet; mégis honnan van az, hogy 
azt nem méltatják kellőképen?

A vadászatnak megvannak úgyszólván ősidők óta 
a maga előkelő, sőt „előkelőbb* rangfokozatai. Ezeket 
tradíciókként átvettük még a középkorból. Feudális 
uralmukat ezek úgyszólván hamisittatlan ősjellegük
ben, mind e mai napig megőriztek. A modern kor 
minden egyébre ráütötte bélyeget, csak a vadászat az,

A Reuter-ügynökség jelentése szerint Mandozá- 
ban (Argentinia) is földrengés volt. Több oldalról 
jelentik, hogy emberekben és javakban nagy a veszteség.

Valparaizóban a földlökések gyors egymásutánban 
következtek be. Azonnal tűz támadt és a lakosságon 
páni félelem vett erőt. Számos épület elpusztult vagy 
megrongálódott.

A földrengés központja a Los Andes és Val- 
paraizó közötti területen van. A külügyi hivatal eddig 
hasztalan tett kísérletet, hogy chilei képviselőjével 
érintkezésbe lépjen. Lehetetlen volt bármiféle rész
letet megtudni, csak annyit tudnak, hogy a földrengés 
az egész nyugati parton végighúzódott.

Valparaizói távirat szerint ott 16-án estig 82 
földlökést észleltek. A házak legnagyobb része össze
omlott. A kárt 50 millió font sterlingre becsülik. A 
halottak száma hirszerint kétezernél több. Legnagyobb 
kárt a tűz okozta, mely mindjárt az első földlökés 
után tört ki. A városban csak igen csekély élelmiszer 
van, Egy liter tej 2 chilei dollárba kerül. A húsárak

szinten igen magasak. A tereken és parkokban tanyázó 
lakosság a hűvös ejjelek és a szeles időjárás folytan 
sokat szenved.

A Tribüné de Santiago chilei jelentése szerint 
hivatalosan megállapítottak, hogy a földrengés okozta 
katasztrófa folytan Santiagóban 55 szeméiy vesztette 
életét, mig száznál többen megsebesültek. Az érseki 
palota, a belügy ministeri palota, a kongresszus épülete, 
a városhaza, a nemzeti könyvtár, az egyetemi epület, 
a katonai kórhazak, valamint számos templom súlyosan 
megsérült. A földrengés okozta kárt 1.200,000 font 
sterlingre becsülik.

A New-York Héráid valparaizói jelentése szerint 
a 16-ika óta dühöngő tűzvész lassan-lassan lelohad, 
tekintettel arra, hogy a varosban levő összes éghető 
anyag már elpusztult. Általánosságban attól tartanak, 
hogy éhínség tör ki, miután nagyszámú élelmiszer 
pusztult el és az odaszallitas egyelőre még nem lehet
séges. A halottak szama hir szerint meghaladja az 
ezret.
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a mely bizonyos határokon beiül, ám valljuk be, némi 
tekintetben a vadászat előnyére, intakt maradhatott-. 
A ragadozók irtásának kérdését a modernebbek közé 
kell sorolni s azt magasabb vadvédelmi szempontból 
kell ma elbírálni, úgy hogy az intaktságot ezekre ki
terjeszteni aligha lenne helyes eljárás.

Szakavatott kezek vezetése alatt álló nagyobb 
uradalmakban az ártalmas vadak irtása a személyzet 
mellékjövedelmét képezi s mégis a vadászszemélyzet
nek csak elenyészően csekély része bir ilyesmiben 
szakértelemmel. Az újabb vadásznemzedék, úgy na
gyobb uradalmak, mint a kincstár alkalmazottai köré
ben, a csapó, tőr, háló, hurok stb. szerkezeteknek ezer 
nemeit olvassa s látja árjegyzékekben; ezeken aztán 
úgyszólván el se tud igazodni. A mit elöljáróitól el
sajátít, az még kevés. A mit aztán az újabb és leg
újabb, főként külföldi szakirodalom idevágó munkák
ban elé tálal, az valóságos boszorkánykonyha. A kí
sérletezésig kipróbált s be nem vált, a beváltnak 
mondott, de ki nem próbált szerek, methódusok és 
eszközök reklámjától egyaránt hemzsegnek: prospek
tusok, árjegyzékek, sőt szakfüzetek és röpiratok is. 
Nem is az egyszerű vadőr, de a magasabb képzett
ségű szakember sem képes e leírások után az ilyes
mik mechanikájában, kémiájában kellőkép eligazodni. 
Ha nincs élesen látó szakvezető, a ki irányt és tájékoz
tató precíz oktatást adhat, a személyzet a maradi 
methódusok mellett, buzgalommal tán, de korántsem 
kellő eredménynyel fogja ebbeli feladatait teljesíteni. 
E mellett sok közeg pusztít vadat ott, a hol és a 
mikor nem kell s annyit, a mennyit nem tanácsos; 
viszont kíméli őket akkor is, mikor tizedelni kellene.

Ha az uradalmak csak némileg is több érdeklődést 
tanúsítanának e mostohának vett kérdés iránt, mi
hamarább több lenne a szakavatott ragadozó pusztítók 
száma, e mellett pedig ki nem pusztulnának vég
legesen egyes érdekes állatspeciesek, melyeket ezúttal

külön fölsorolnom fölösleges; talán egyetlen példa is 
megteszi. Itt van mindjárt a rókapusztitás. Pompás 
bundájú vörös fráterünk rengeteg egérpusztitásával 
sók hasznot hájt a' mé^ogázdáságnafc s mégis Magyar- 
országon széltében-hösSzában sorsa meg van pecsételve. 
Régi dolog, hogy á nyulat mindenki üldözi, nos hát a 
rókát, a . nyúl halálos ellenét, még sokkalta többen 
üldözik, holott januártól őszig nincs tilalmi kedvez
ménye, a mire különben igényt sem tarthat, csupán 
némi kis kíméletet kívánhatnak . . .

Egyes uradalmakban a rókairatáshoz, a mecha- 
nikumokról nem is szólva, a striehnintől a maszlagig, 
minden remedium rendelkezésre áll. Hihetetlen lele
ményességgel hirdetnek ma már olyan konzervéket is, 
melyekkel könnyebben lehet a szerencsétlent más
világra expediálni. — Foenum graecum  ̂ párolt macska
vagy ürücomb, nyulhus, foghagymás piritós, hering- 
saláta, rákvaj, tojások, ludzsir, tejföl, malacpecsenye 
stb. Ez a kedveltebb irtócsemegék népszerűbb soro
zata. Ám ez csak a dolog konyhai része. Ennél sok
kalta nehezebb a sokféle komplikált szerkezet szak
avatott felállítása s szakadatlan ellenőrzése.

Ilyen szövevényes a methódus valamennyi raga
dozó-szárnyas ellenében; csupa aprólékos dolgokra 
kiterjeszkedő pepecselés, minden magasabb vadvédelmi 
és ideálisabb irtási szempont nélkül. Mindeme kér
déseknél úgyszólván az egész vonalon rossz a miért 
s még rosszabb a miként.

Hogy mégis néhol buzgalommal, sőt eredmény
nyel járnak el itt-ott helyesebb utakon is, az egy-egy 
szakavatott vezetőkéznek és szakközegeinek köszön
hető, hol aztán a fölösleges cafrangtól ment metódusok
kal, kellő időben, helyen és arányban elrendelik és 
megteszik mindazt, a mi éppen a legüdvösebb.

Kétségtelenül mélyrehajtó baj az, hogy a raga
dozók irtásánál végtelenül kevés hazánkban az olyan 
ember, ki az állatvilág életmódját, szokásait ismeri.

Valparaizóban csak egy táviróhivatalnok dolgozik, | 
a többiek elmenekültek. Éjszaka nem lehet táviratot 
továbbítani, mert a hatóságok megtiltották, hogy 
lámpát gyújtsanak. A lakasság a szabadban és kikötő
ben horgonyzó hajókon húzta meg magát. A pánik 
még mindig nagy.

Az első földrengéskor a Cityben csak tiz ház 
marad sértetlen, a következő földrengések azután még 
nagyobb kárt tettek. Az áldozatok számát még nem le
hetett megállapítani. Haditörvényszék működik, de a 
rendet még nem tudták helyreállítani. A katonaság 
sok rablót agyonlőtt.

A partvidéki kisebb városokban állítólag még 
nagyobb a pusztulás.

Newyorkból jelentik a „Lokalanzeigér“-nek : Az 
eddigi összes rémhíreket túlszárnyalják a Galwestonen 
át most érkezett jelentések. Ezek szerint az a kevés 
épület, a melyeket a földrengés megkímélt, a tűz 
martalékává estek. Az irtózatos romhalmazt félel
metesen világítják meg az égő házak. A hatóság az 
áldozatok számát 5000-re becsüli, de olyan hírek is 
vannak, a melyek szerint 10 ezer ember pusztult el.

! A menekülők életveszélyes tolongásban zsúfolódtak 
össze a kikötőkben levő hajókon. A menekülők között 
nem lehet fentartani a rendet. Kihirdették a hadi
állapotot, mert a munkások a folytonos földrengés 
miatt vonakodtak az oltáshoz fogni, a csőcselék pedig 
fosztogatni kezdett. Santiagoban eddig harminc halottat 
találtak, a kárt eddig mintegy 2 millió dollárra becsülik. 
Hogy a környéken mi történt eddig, csak találgatják. 
A vasúti alagutak bedőltek és igy a forgalom a belső 
részekkel teljesen megakadt. A katasztrófában sok 
angol biztositó társaság érzékenyen van érdekelve.

Valparaizóból táviratozzák, hogy a Serra Cor- 
dillerán az összes szállodák elpusztultak. Az angol 
szállodából egyetlen utas és egyetlen alkalmazott sem 
menekült meg. Valparaizó népesebb kerületeiben minden 
házra tiz elpusztult emberélet esik. San-Bernardo falu 
is elpusztult. A nyugati Cordillerák alakulata teljesen 
megváltozott. Az argentínai kormány Buenos-Airesben 
egy központi irodát állított fel, hogy a földrengés által 
sújtott Chile lakosságát segéllyel ellássa.

A newyorki Sun közli, hogy folyó hó 2l-én reggel 
egy újabb földrengés végkép elpusztította Valparaizót.

. ............ (N. U.)
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A ki ebben nincs kioktatva, annak fáradozása céh 
tévesztett. Hiszen maga a tőrbeejtendő állat is,- ha 
ismerjük szokásait, életmódját, úgyszólván útmutatást 
ad a követendő elárásra: nézve.. Egyébre sincs szőke
ségünk, mint nyitott szemmel és füllel figyelni!

Tagadbatlan, hogy a csapdák, tőrök, mérgek s 
efféiék kezelése korántse szüztiSzta foglalkozás; ám a 
szappan és viz ilyesmit lemos s ha orvosolni akarunk 
egy bajt, tudjunk okosak is lenni, az orvosok, kik 
bizonyára az undor félre tételével kezelik az egész
séget adó roütő-esközöket s más egyebeket . . .

A mérgek és csapdák kezelése körül tanúsított 
és sok helyt a nevetségig túlhajtott óvatosság koránt- 
sincs helyén. Bármily finom szimatja legyen az állat
nak, bizonyára aligha fogja észrevenni, ha ezüst villá
val vagy faággal tüztük a húst a csapóvasra. Számoljunk 
csak azzal, hogy lefinomabb szimatu vadászebeink is 
néha cserbenhagyjak. A róka is ki van ennek téve. 
0  sem immunis pl. influenza ellen; ilyenkor bizonyára 
hamarabb tőrbeejthető.

Nem akarnék azért e medren tulcsapongani; a 
mit jó eredménynyel nyélbeüthetünk, azt fölösleges 
még jobban elrendezni. Ha az ósdi csapó- és fogó
szerkezetek be nem válnak, az újak pedig megfelelően 
nem funkcionálnak, ne szegje az kedvét az~ ilyesmikkel 
foglalkozóknak, hanem a kipróbáltan praktikus középút 
betartásával tegyen meg maga az uradalom vezető
sége s vele egyben a helyesen irányított személyzet 
vállvetve mindent, mit vadvédelmi és vadirtási kötelmek 
végrehajtásánál, a lelkiismeretes szakképzettségtől el
várni lehet.

57155 I. A. 3 1906 sz.
HIRDETMÉNY

az 1906 évben megtartandó erdőőri és vadőri szak
vizsgák ügyében. •

Az erdőőri szakvizsgák folyó évi október hó 
22-én és az erre következő napokon Budapesten, Pozsony
ban, Besztercebányán, Miskolcon, Kassán, Máramaros- 
szigeten, Kolozsvárt, Brassóban, Nagyszeben, Temes
várod, Pécset és Szombathelyen, a vadőri vizsgák 
pedig az erdőőri szakvizsgákkal kapcsolatosan Buda
pesten, Pozsonyban, Szombathelyen és Kolozsvárt a 
vármegye székházában délelőtt 9 órakor fognak meg
kezdetni és folytatólag megtartatni.

Felhivatuak mindazok, a kik az erdőőri vagy 
vadőri vizsgát letenni óhajtják, hogy hiteles bizonyít
ványokkal felszerelt folyamodványaikat folyó évi szep
tember hó 30-ig ahhoz a kir. erdőfelügyelőhöz nyújtsák 
be, a kinek székhelyén vizsgát tenni kivannak.

Budapest, 1906 évi augusztus hó 4-én.
M. kir. földmivelésügyi minister.

Az őrgébics kártékonyságáról egy praktikus 
Vadász és megfigyelő a következőket Írja a Vadász 
Lapnak Csanádmegyéből: Én és az alvadász múltkor 
szarkákra lestünk, egy-egy fa alatt ülve a fészek alatt. 
Kevés váráéra a fa tetejére száll egy őrgébics s onnan 
óvatosan néz á fészekre, majd hirtelen lecsap a fész
kében ülő szarkára s oly heves támadást rögtönzött, 
hogy a szarka nagy csörgéssel kirepült; de az őrgébics 
ágról-ágra üldözte őt. Abban a pillanatban ott termett 
egy másik őrgébics is, talán az előbbinek a párja s 
villámgyorsan a fészekből egy meztelen szarka-fiat 
felkapott s él akart vele illanni, de én gyorsan le
emeltem őt; erre az alvadász is „odafüstölt“ a szarká
nak, mely szintén leesett ; a második lövéssel a gébicsre 
lőtt, de elhibázta. Én ugyan jobban szerettem volna, 
ha a szarka helyett a gébics esett volna le, legalább 
konstatálhattam volna, hogy a két kis rabló pár volt-e? 
Később a vadászgyakornokok öt Ízben lőttek gébicset, 
midőn a fogolytojást rabolták a fészekből! Melegen 
ajánlom tehát szaktársaimnak és mindazoknak szives 
figyelmébe, a kik az apró vad tenyésztésével foglal
koznak, és a vad óvását szivükön hordják, hogy ezen 
kis igénytelennek látszó rabló madarakat irgalmatlanul 
pusztítsák. Én az idén már 2435 darabot pusztí
tottam el.

Érdekes kísérletet tett Alsó-Ausztriában egy 
vadász. Az általa bérben birt községi vadászterület 
egyik ugarföldjén ugyanis egy fogoly-fészket találtak, 
melyben buzgón ült a tojásain a fogolytyuk. Az ugar
föld azonban a föld tulajdonosának kijelentése szerint 
másnap szántásra került volna s igy a fészekalj meg
semmisülésnek nézett elébe. Miután a vadászatbérlő a 
földtulajdonossal nem birt megegyezni az iránt, hogy 
a fészek körül egy bizonyos területet hagyjon fel- 
szántatlanul: a vadásznak az az ötlete támadt, hogy 
a fészket — bár kevés reménynyel — 12 méternyi 
távolságra eredeti helyéről áthelyezi egy szomszéd 
parcellára. Elhatározását nyomban tett is követte s 
midőn másnap a fogolyfészket uj helyén felkereste, 
legnagyobb örömére a fogoly-tyukot ott találta a 
fészkén kotolva, — a mi bizonyára, a ritkább esetek 
közé jegyezhető.

Ausztrália üregi nyulai. Anglia állattenyész
tése ma mar nem kepes az anyaország husszükség- 
leteit fedezni s igy. kénytelenek húskészleteiket a 
gyarmatokból kiegészíteni. A lmsszállitó államok közt 
első helyen állanak az Ausztrál Szövetség Államai, 
melyek óriás mennyiségű húst szállítanak a távol 
Angliába. A szegényebb néposztály, az aránylag olcsó 
ausztráliai marha- és juhhúst sem képes megfizetni s 
igy kénytelen az állam számukra egyéb jutányos hus- 
nemekről gondoskodni. E tekintetben első helyen áll
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az Angliában közkedveltségnek örvendő üregi nyúl 
húsa. Az Ausztrál államok közül Viktória-állam egy
maga évenként átlag 6 millió darab jégbefagyasztott 
üregi nyulat szállít Angliába. E számarány is elenyé
szően csekély azonban a szükséglethez képest, hiszen 
egyedül Londonnak millókra menő lakossága pár nap 
alatt elfogyaszthatja a 6 millió üregi nyulat. A 6 millió 
nyúl értéke körülbelül évi 4 millió koronát képvisel. 
Maga a nem nagy terjedelmű s korántsem sűrűn lakott 
Viktória állam is évente 1 — 2 millió üregi nyulat 
fogyaszt odahaza. Nyulbőreik értéke is évente fél millió 
koronára rúg. Viktória-állam évi rendes kiadásainak 
egy jelentékeny része megtérül az üregi nyulak révén 
Maga a kormány az üregi nyulak tenyésztése, befogása, 
lenyuzása, a hús csomagolása és hajóra rakása céljá
ból több ezer embert állandóan foglalkoztat, kiknek 
ez kizárólagos kenyerük. Az üregi nyúl egyidőben 
hihetetlenül elszaporodott Ausztráliában, úgy hogy 
állományukat minden kitelhető eszközzel irtani kezdték, 
mert a tömérdek üregi nyúl kártételeivel immár Ausz
tráliának állattenyésztését is tönkretevéssel fenyegette. 
E miatt tömérdek volt akkoriban a panasz ellenük, 
de azóta az erélyes védekezés folytán úgy látszik meg
javultak ott a viszonyok, mert manapság ritkábbak a 
hirek ezeknek a kis rágcsálóknak a kártevéseiről.

Budapesti vadpiac. Budapest 1906 évi augusztus 
hó 27-én. Fodor Károly jelentése a vadpiacról. Buda
pest központivásárcsarnok; Legutóbbi jelentésem óta 
lényegében alig változott az üzlet képe, a vadfel
hozatalok mérsékeltek; a kereslet elég élénk, nyúl 
kevés érkezik, igy az árak továbbra is szilárdak. Mai 
jegyzés: Szarvas 80—90 fill., dámvad 84—100 fül., őz 
140—170 fill., vadsertés 6 0 - 9 0  fill. klgként, Nyúl 
nagy 300—360 fill., apró 150—220 fill. darabja. Fogoly 
öreg-fiatal vegyes 170—200 fill., fácán 420—600 fill. 
páronként. Császármadár iránt alig van érdeklődés, 
ellenben nyúl, őz, szarvas és könnyebb súlyú vad
sertéseknek a beküldését igen ajánlom.

Hasnos tudnivalók. m
SJ1 8 3

A szárított sertésírágya.
A szárított sertéstrágya az újabb időkben mind

inkább nagyobb mértékben lesz használva. A szárí
tott sertéstrágya Kőbányán, a hizlalókban összegyűjtött 
bélsárból állittatik elő. Miután a sertéstrágya nagy 
víztartalmánál fogva messzebbre nem szállítható, a 
kőbányai trágyaszáritógyár szabadalmazott eljárásával 
légszárazzá teszi, anélkül, hogy a benne levő növényi 
tápanyagok veszteséget szenvednének. Az előállított 
jégszáraz sertéstrágya korpához hasonló állapotban 
szárított sertéstrágya elnevezés alatt kerül forgalomba.

A szárított sertéstrágya már eredeténél fogva 
növényi tápanyagokban gazdag, mert hisz a szállítások

ban tartott sertések a legjobb takarmányon tartatnak. 
Ezen trágyafélével Fáber Sándor már régebben kisér- 
letetezett különböző összetételű talajon és különböző 
kulturnövénynyel. Többek közt takarmányrépával vályog
talajon, burgonyával pedig homokon.

A takarmányrépánál azt tapasztalta, hogy a sertés
trágya egymagában alkalmazva is 19 q. terméstöbb
letet adott, de szuperfoszfát és kálitrágyákkal 62-72 
q. volt a terméstöbblet. Tehát a takarmányrépa ter
meléséhez használt szárított sertéstrágyával egyidejűleg 
a műtrágyákat is igen sikeresen alkalmazhatjuk.

A kísérletnél 30 q. sertéstrágyát, illetve 100 kgr. 
40 % -os kénsavas-káiít és 150 kgr. szuperfoszfátot 
használt katasztrális holdanként. A trágyázásnak meg 
volt az utóhatása is, amennyiben fokozta a sertés
trágya az árpatermést is.

Az utóhatás is azonhan azon területeken volt 
nagyobbmérvü, melyek a sertéstrágyával egyidejűleg 
káli és foszfort tartalmazó műtrágyákat is kaptak.

Fáber kísérleteiből és számításaiból kitűnik, hogy 
a szárított sertéstrágya hatásos trágya, de jövedel- 
mezőleg az esetben lesz általában használható, ha 
piapi ára jóval alacsonyabb lesz. A szőlőnél, ahol 
kevesebb trágyával teljesen megfelelő eredményhez 
jutunk és aránylag csekély terméstöbblet értéke képes 
a trágya költségét fedezni, a szárított sertéstrágya más 
elbírálás alá esik.

K Ü L Ö N F É L É K .

A hegymászás eredete. A La Montague cimü 
folyóiratban olvassuk, hogy Simler De Alpibus Commen- 
tarius 1574-ben megjelent könyvét 1553-ban megelőzte 
Gratardi, borgámói születésű orvos müve. Az alpiniz- 
must ismertető könyvében a VII. század második felé
ben élt Eginai Pál görög ambuláns orvos följegyzéseire 
is hivatkozik, melyek Cornarius latin fordításából 
merítik, a Prataroli kivonatában a következőket tartal
mazza:

Utazás közben nagy könnyűséggel jár az ember, 
ha megelőzőleg megkenette magát. Azonkívül a nél
kül kell előrehaladnia, hogy túlságosán siessünk és 
túlhajtsuk magunkat. Sőt mi több, nyáron a test 
körül hat-hét ujjnyi széles és legalább öt előkar hosszú 
tapadó szövetből készült pólyát alkalmazzunk, oly 
módon, hogy az befödje a test vékonyát addig, a hol 
már az ágyék kezd érzékenyebb lenni. A bot nagyon 
kényelmes útközben, mert előre tartva, emelkedések
nél, támogatja az előre hajló testet, mint a hogy 
minden tárgy hosszú rúd segítségével vihető s mialatt 
a mászásnál támaszkodhatunk rá, a magasba jutást 
megkönnyíti. Az az ember, a ki három támpontra 
támaszkodik, tényleg ritkábban csúszik el, mint az, a 
ki egyedül a két lábában bizakodik. A hómezőkön 
való gyaloglásnál a hó okozta szembajok ellen (hó-
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vakság) a fekete szín alkalmazását é3 szarkaepéből 
készült kenőcsöt ajánl ; a hideg és szél ellen pedig 
üveg-pápaszemet. A jégrégióban való járásnál szeges- 
talpú cipő használatára utal az elcsúszás ellen. Köves, 
vagy mocsaras területen a facipőt ajánlja, hosszabb 
használatnál kisebesedés ellen csepüvei kibélelve. Sziklák 
megmászásánál, mint a töröknél szokás, a cipőre 
rákapcsolható vastalpak alkalmazását dicséri.

Ezek a több, mint ezer év előtti turista-tanácsok 
többé- kevésbbé még ma is föl vannak véve a turista
regulák sorába.

A páviánok és a kultúra. A‘ The Zoologist 
cimü angol folyóirat érdekes dolgokat mond el a 
páviánok legújabb életmódjáról. Dél-Afrika egyes 
vidékein, a Fokföldön lassankint a pávián egyike lesz 
a legnagyobb elemi csapásoknak. A kultúra eló're- 
haladásával a régi vadon pusztákból mind több válik 
megművelt termó'földdé és a derék páviánok sem foly
tathatják a régi életmódjukat. Alkalmazkodnak tehát a 
civilizációhoz. Egyik kedvelt táplálkozó módjuk most 
a fiatal, gyönge bárányok elrablása. Nem a húsúkért 
teszik ezt, hanem azért, hogy a bárányok gyomrát föl- 
szakitva, a bennök lévő tejet megihassák. A pávián 
ugyanis igen megkedvelte a tejet, de annyira nem 
terjed a bölcsesége, hogy a juhok megfejésére gondolna. 
Némely vidéken rengeteg mód elszaporodott ez a 
majomfaj. A nagy kiterjedésű, mindenütt föltalálható 
kaktusz-cserjések ugyanis egyrészt biztos menedéket 
adnak nekik, másrészt táplálékkal is ellátják. A szúró, 
tövises, bőséges nedvtartalmu kaktuszlevél embernek 
és állatnak is igen megnehezíti a páviánok üldözését, 
mig ezek a szétmorzsolt levelekkel szomjúságukat, a 
gyümölcscsel pedig éhségüket csillapítják. Egyébként 
a majmok most már nagyon ravaszok is. Nagyon jól 
meg tudják különböztetni, veszedelmességre nézve, a 
férfit a nőtől. Egy asszony aránylag igen közel mehet 
hozzájuk, de ha férfit látnak, akkor már messziről 
hanyatthomlok menekülnek. Az ember azonban még 
ravaszabb fajta, mint a szegény pávián és most a 
vadászok asszonyruhába öltözve, közelitik meg őket 
lövéstávolságra. A farmerek már minden lehető módot 
megkíséreltek az állatok kipusztitására, de siker nélkül. 
Még leghatásosabbnak az bizonyult, hogy éjjel óvatosan 
körülfognak egy-egy páviános berket és reggel a 
szerteszét menekülő állatokat agyonverik.

Halálozás. Koperdák József I. oszt. m. kir. fa
mester a szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál folyó hó 
17-ón meghalt. Haláláról az erdőhivatal altiszti személy
zete a következő gyászjelentést adta k i: A szászsebesi
m. kir. erdőhivatal altiszti személyzete fájdalomtól le
sújtva jelenti, hogy Koperdák József, I. oszt. m. kir.

famester, tevékeny életének 50-ik évében hosszas szen
vedés után f. hó 17-én este 10 órakor jobblétre szen- 
derült. A hü bajtárs emléke legyen köztünk örök! 
Nyugodjék békével!

Csodás műtétek. Londonból sürgönyzik: A 
British Medical Association idei évi kongresszusát 
Torontóban, Kanadában tartotta. Carell dr., a ki a 
newyorki Roekefeller-egyetemen a kísérleti fiziológia 
tanára, ez alkalommal két kutyát és két macskát 
mutatott be, a melyeknek veséjét teljesen kiszedte és 
más macskák, illetőleg kutyák veséjével helyettesítette. 
A megoperált állatok sebei teljesen beforrtak és álla
potuk teljesen normális maradt. Carell tanár kifejtette, 
hogy sikerült neki egy kutyát 17 napig, egy macskát 
két hónapig még a műtét után életben tartania. Egy 
vizslát is bemutatott, a melynek féllábát amputálta 
és egy másik kutya lábával helyettesítette.

Kegyetlen apa. Csongrádról Írják, hogy ifj. 
Greskovics Ferenc csongrádi kisbirtokos a feletti boszu- 
jában, hogy felesége otthagyta azzal, hogy többé nem 
jön vissza, nyolc gyermekét bezárta a szobába és rájuk 
gyújtotta a házát. Szerencsére sikerült a tüzet eloltani 
és a gyermekeket megmenteni.

Meggyilkolt erdőkerülő’ Szatmárró! Írják, hogy 
a rákosterebesi határban Schwed Mihály erdőkerülőt 
iszonyúan megcsonkítva halva találták. A csendőrség 
a gyanuokok alapján Drágus Illést és családját, mint 
Schwed régi haragosát, letartóztatta és az ügyészség
hez szállította. A letartóztatottak tettüket tagadják. 
Schwedtől kilenc koronát raboltak el.

Szerkesztői üzenetek.
Járásinak. Azon ne csodálkozzék, hogy a beterjesztett 

»Emlékirat« következményekép még helyzetükön segitve nem 
lett. Ilyen nagyszabású reform hosszú időt igényel s mi egy
előre — tekintve különösen az indokok gyenge kifejezését — 
nagyon kevés reményt füzünk a jó eredményhez s meg vagyunk 
győződve arról, hogy már a legközelebb ujab'o s az előzőnél 
intensivebb mozgalomra lesz szükség, hogy céljukat elérhessék. 
A puskaporunkat egyébként szárazon tartjuk, hogy azt az első 
felhívásra használatba vehessük, természetesen csak akkor, ha 
az eddiginél nagyobb támogatásban részesítenek azok, a kik 
érdekét szolgálni fogjuk.

@ [ S lía [a [ S íö i] íö i3 íS ]B 3 B I
A kiadóhivatal postája.

Harók József urnák, Iza; A lapról való lemondását idegen 
kézből kaptuk ugyan, de azért — sajnálattal bár — tudomásul 
vettük. Bándi Ferenc urnák, Szombatfalva. A cimet helyesbí
tettük. A 4 korona beérkezett s. javára irtuk. Gregor Márton 
urnák, Diós-Jenő. A cimet kiigazítottuk. Haidt József urnák, 
Szálka. 2 korona előfizetési dij beérkezett. Buday József urnák, 
Szuhány. Ön csodálkozik azon, hogy a lapot néha elkésve kapja. 
Mit mondjunk mi, kik számos olvasónktól — mint például Öntől 
is — az előfizetési dijat nem annak idején, hanem hetek, sőt 
gyakran hónapok múltán kapjuk? Kaiser János urnák, Gyarmat. 
A 2 korona előfizetési dijat köszönettel vettük.
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236/1906. szám.
P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .

a  beszetercebányai róm. kát. püspökség lutillai 
erdőhivatalának lutillai védkerületében egy II. osztályú 
erdöőri állásra ezennel pályázat nyittatik. Járandóság: 
évi 400 korona készpénzfizetés,' természetbeni lakás 
(vagy ennek hiányában az erdőhivatal által megálla
pítandó lakbér) két kát. hold földilletmény, két darab 
szarvasmarha nyári legeltetése, két darab sertés 
makkoltatása, más védker-ületbe való kiküldetés esetén 
80 fillér napidij, a részletes eladás utáni jelölési 
illeték, lődij és az erdei kihágásokból a szabályzatban 
meghatározott dij.

Az erdőőri állásra pályázók {elhivatnak, hogy az 
1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában körülirt erdőőri szak
vizsga letételét és ép erős testalkatukat, különösen 
jó látó, beszélő és halló képességüket vármegyei fő
orvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyit- 
ványnyal, valamint életkorukról és illetőségükről tanús
kodó anyakönyvi kivonattal, továbbá tanulmányaikat, 
nemkülönben a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
írásban való bírását igazoló okmányokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt kérvényeiket az 1906. évi szeptember 
hó 10-ig alulírotthoz nyújtsák be.

Lutilla, posta Garam-Szent-Kereszt 1906. aug. 8.
Skorpil Ede s. k. püsp. urad. erdész.

2 -3  Sörétes Winschester,
12-es caliberü, melynek eredeti ára 140 korona, kitü
nően hord, jutányos áron eladó. Érdeklődők fordul

janak lapunk szerkesztőjéhez.

Füles bagoly
2 darab, darabja 5 koronáért eladó. Érdeklődők 
forduljanak alulírotthoz.

P. Szalatnya (u. p. Losoncz)
Szlonka József

erdőőr.

Pályázati hirdetmény.
Azonnali belépésre keresünk egy nős szakvizsgá

zott alerdészt, ki a magyar, német nyelvet Írásban és 
szóban bírja, szép Írással, térképek rajzolásával gazda
sági és erdészeti teendőkben teljes jártassággal bir.

Csak olyan pályázók adják be sajátkezüleg irt 
folyamodványaikat, kik fedhetlen előéletüek, erőteljes 
testalkatuak, 30 évnél nem idősebbek és a vadászat 
iránt előszeretettel viseltetnek.

Ajánlatok bizonyítvány másolatokkal és a fizetési 
igénynyel 1906 évi Szeptember hó 15-ig a Bárkái 
uradalmi Erdőhivatal, Barkán posta Dernő Gömör- 
megye címére küldendők.

Pályázati hirdetmény.
...... Három, erdőőri állásra pályázatot hirdet a Bárkái
uradalmi erdőhivatal.

Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy az 
1879 évi X X X I. t> c. 37 §-ában körülirt szakképzett
ségüket, erős test alkatukat, különösen jó látó, beszélő 
és hallóképességüket egy orvos által kiállított bizonyit.- 
vány.nyal, továbbá eddigi alkalmaztatásukról, nyelv- 
ismereteikről, életkoruk és illetékességről tanúskodó 
bizonyítványokkal felszerelt és a fizetési igénynyel, 
sajátkezüleg irt kérvényüket 1906 évi szeptember hó 
15-ig a Bárkái uradalmi erdőhivatalhoz Gömörmegye, 
Barka, posta Dernő nyújtsák be.

Sébor Ferencz
uradalmi főerdész.

vadak.
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, Őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat, 
diszfácányokaí vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

W *  M ayer Ede
élővad kiviteli üzlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút, 

Sopron megye). 35—52

Állást keres
40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Az állást jövő év elejével folglalhatná el. 
Ajánlatok a következő cim alatt küldendők:

Balogh József erdővéd. 
Nagy-Lónya. (Bereg megye). 4-10

Tilalmi és jelző táblákat
legjobb minőségben és olcsó áron szállít:

W inkler G usztáv
tilalmi tábla gyáros

S Z Á S Z S E B E S .
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Sébor Ferencz
uradalmi főerdész. Nyomatott Stegm ann Ján os könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak :
Egész évre............................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
>Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezet'!: címére Szászsebesen küldendők.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Szeptember 7. 36. szám.

Az erdőőri szakoktatás kérdéséhez.
(Az Erdészeti Lapok után).

z Országos Erdészeti Egyesület igazgató- 
választmánya által az erdőőri szakoktatás 
kérdésének tanulmányozása végett kikül

dött bizottságnak az igazgató-választmány által 
elfogadott véleményét e lapok t. olvasói jelen 
füzet 555. és 556. oldalain találják. Ez a véle
mény azonban csak lapidáris mondatokban tar
talmazza a bizottság végső megállapodásait és 
nem terjeszkedik ki azok indokolására és ma
gyarázatára. Habár ez a kérdés az utóbbi idők
ben oly sokoldalú, a véleményeknek mondhatni 
valamennyi árnyalatára kiterjedő megvitatásban 
részesült, hogy az, aki e vitát beható figyelem
ben részesítette, a bizottsági határozat indokai 
felől sem lehet kétségben, mégsem felesleges 
talán az esetleges kételyek eloszlatása végett a 
bizottság határozatát némi rövid kommentárral 
ellátni.

A bizottságnak az ülésen megjelent tagjai 
közül Csupor István és Téglás Károly a f. é. 
inárczius havában tartott értekezlet megállapo
dásainak álláspontjára helyezkedtek, minek követ
keztében élénk és hosszú ideig tartó eszmecsere 
fejlődött ki, amelynek eredményeként, mint a 
bizottság határozata a fenn megjelölt helyen 
olvasható határozat szűrődött le.

A bizottság a márczius hó 3 án tartott ér
tekezlet által az alsó erdészeti szakoktatás czél- 
jaira nézve megjelölt szempontokat elfogadta s 
csupán az azok elérésére vezető eszközökre 
nézve ajánlott némileg egyszerűbb, a mai állapot 
fejlesztésére szorítkozó javaslatot, amely az any- 
nyira kívánatos gyors megvalósulás reményével 
még leginkább kecsegtet s e mellett a bizottság 
nézete szerint ki is elégítheti az alsó erdészeti 
szakoktatáshoz ez idő szerint fűzhető követel
ményeket.

A bizottság az egyes birtokok belső ügyé
nek tekinti, vájjon különbséget tesznek-e erdőőrök 
és erdészeti altisztek között, de a dolog termé
szetéből folyik, hogy a szakiskolák növendékei, 
különösen pedig azok, akik a minimálisnál na
gyobb előképzettséggel bírnak, méltán számít
hatnak a jobban javadalmazott állásokra, illetőleg 
gyorsabb előmenetelre.

Az erdőőri szakiskolába való felvétel fel
tételeit a bizottság legalább is 6 elemi iskolai 
osztály elvégzésében és a felvételi vizsga lete
vésében állapította meg. A mostani, 4 elemi 
iskolai osztály végzéséből álló előképzettséget a 
bizottság is elégtelennek tartotta, különösen mi
vel a 4-ik osztály egyes tárgyai az uj elemi 
iskolai tanterv szerint az 5. és 6. osztályba so- 
roztattak át és mert a behatóbb oktatást, a meg- 
állapodottabb elemi ismereteket elengedhetlen elő
feltételnek tartja. Végül 6 elemi osztály elvég
zésének megkövetelésével az az érdek is vezé
relte a bizottságot, hogy az előképzettséget
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nyújtó iskola elvégzése és a szakiskolába való 
belépés ideje közötti időköz lehetőleg megrövi- 
dittessék.

A 6 elemi osztály elvégzésén kívül a fel
vételi vizsga az, amely biztosítékot nyújthat arra, 
hogy csak kellő előképzettséggel és képességgel 
bíró egyének vétessenek fel a szakiskolába. Ez 
a felvételi vizsga a márcziusi értekezlet megálla
podásai között nem szerepelt. A midőn tehát 
egyfelől a bizottság az értekezletnek a minimális 
előképzettségre vonatkozó kívánságait az alább 
megjelölendő okokból leszállította, . másfelől da
czára annak, hogy a mostaninál mégis csak 
nagyobb minimális előképzettséget kíván, még 
a felvételi vizsga utján is biztosítékot igyekezett 
nyerni arra, hogy kellő értelmi fokon álló anyag 
jusson a szakiskolába.

Azok között az okok között, amelyek a 
bizottságot arra bírták, hogy a 4 polgári iskolai 
osztály elvégzését, mint megkívánt minimális 
előképzettséget elejtse, első helyen az a körül
mény áll, hogy 4 polgári iskolai osztály elvég
zése más pályákon nem altiszti állásokra, hanem 
pl. a segédhivatali szolgálatban tiszti állásokra 
is minősít, nem indokolható meg tehát kellően, 
hogy éppen csak az erdészet terén követeljünk 
az altiszti állásoknál ily aránylag magas előkép
zettséget. Az altiszti iskolák ily viszonyok között 
a bizottság vélekedése szerint akaratlanul is kö
zépiskolákká válhatnának, amit szakunk érdeké
ben állónak az értekezlet sem tartott. Végül a 
bizottság a komoly felvételi vizsga feltétele tnel-

Irta: Zichy Miklós.

Bratye Misunak valamikor szép birtoka volt, de 
azt lassankint elkobozták számtalan vadorzási elcsipet- 
tetések fejében.

Végre ott hagyta a neje, a fia is; maga maradt 
s napszámból tengette életét.

A szolgabiró egy Ízben azt mondta, hogy Misut 
vadorzási szenvedélyéből a legjobb esetben az akasztó
fa fogná kigyógyitani alaposan s végképpen, — más 
semmi!

Szolgabiró barátom uram csalódott; kigyógyitotta 
Misut az az ő szeretett erdeje s annak a vadászok 
által nem kedvelt vadja, egy apró fenevad, — a vad
macska!

lett a 6 elemi osztályra emelt előképzettséget 
elegendőnek is tartja az erdőőri szakiskolákon, 
aminthogy a legújabban létesített poroszországi 
ily intézeteken sem követelnek nagyobb előkép
zettséget.

E mellett természetesen a bizottság kívána
tosnak tartja, hogy amint most is felkeresik az 
erdőőri szakiskolát a minimálisnál nagyobb elő
képzettséggel bírók, úgy ez a jövőben is tör
ténjék, sőt azon a nézeten van, hogy amennyi
ben javaslata értelmében a szakiskolát végzett 
növendékeknek bizonyos előnyök biztosíttatnak 
és a tananyag megválasztásánál kifejezetten figye* 
lemmel kell lenni arra, hogy a szakiskolát vég
zettek apró erdőbirtokok ügyeit teljesen ellát
hassák, az a jövőben az eddiginél gyakrabban 
fog megtörténni.

Néhány szóval talán még a felvételi vizsga 
tárgyaival kellene foglalkoznunk, amelyeket a bi
zottság közelebbről meg nem j.elölt. Szerény 
nézetünk szerint a pályázóktól a következő isme
reteket kellene feltétlenül megkívánni: nyomatott 
és írott szöveg folyékony és értelmes olvasása, 
rövid és egyszerű tárgynak értelmes leírása ló% 
nyeges helyesírási hibák nélkül, olvasható írással, 
a 4 alapművelet és hármasszabály egész és tört 
számokkal, a természetrajz és természettan elemi 
alapismeretei.

A szakiskolába való felvételnél megkívánt 
életkorra nézve a bizottság az értekezlet állás
pontját fogadta el (16—20 év), ellenben az elő
zetes gyakorlati szolgálat követelményét, amely

Misu orvvadász volt, de olyan, a ki csak fajdra 
vadászott. Más vad nem kellett neki.

Tényleg ritkaság számba ment amaz ügyessége, 
melylyel a fájd hangját utánozni tudta. Misu nem
csak azzal dicsekedett, hogy a kincstárnak tudja Isten 
hány ezer forinttal tartozik bírságpénzek fejében s egy 
ember élete sem volna elég azt leülni, hanem azzal 
is, hogy a csalogatásban túl tesz még magán a fajdon is !

Egy napon korán hajnalban kioldalgott az erdőbe, 
hogy egy fajdot Jöjjön.

Szép csendesen ballagott, alkalmas rejtekhely 
után kémlelődve.

Ha az ember csalsippal akarja ezt az óvatos 
vadat megcsalni, úgy ahhoz nagyon jól kiválasztott 
hely kell. Ehhez is alig értett ember úgy, mint Misu.

Hosszas keresgélés után felfedezett egy villám- 
sújtott napy bükfát, melynek nagy oldalága ledőlve 
nyulott végig a földön, természetadta rejtekhelyét 
szolgáltatva.
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ellen már az értekezleten többféle aggály merült 
fel, mint ilyent elejtette s csupán mint előnyt 
biztositó körülményt tartotta meg. A kello  ̂gya
korlat megszerzésének lehetősége hiányában 
ugyanis esetleg igen jóravaló elemek tereltetné- 
nek el az erdőőri pályától.

De hogy az előzetes gyakorlat elejtése da
czára lehetőleg oly elemek kerüljenek a szakisko
lába, emelyek előtt az a nehéz és fárasztó szol 
gálát és életmód, amely az erdőőrre a gyakor
latban vár, nem teljesen ismeretlen, a bizottság 
nemcsak erdészeti alkalmazottak, hanem másod
sorban földmivesek és földmivee munkások gyer
mekeinek óhajt, különben egyenlő minősítés mel
lett, előnyt adni.

A felvételt a bizottság szerint is a szak
iskola igazgatója végzi, ellentétben a mostani 
gyakorlattól.

A szakiskolai tanfolyam tartamára, a tanári 
személyzetre, a szakiskolai oktatás irányára, a 
szakiskola felszerelésére s főleg nagyobb erdő
területekkel való ellátására, a vadászatban való 
oktatás fontosságára és a szakiskolai végbizo
nyítvány érvényére nézve a bizottság teljesen 
azonos állásponton van az értekezlettel.

Nemkülönben egyezők a vélemények arra 
nézve, hogy a szakiskolák tananyagának meg
választásánál tekintettel kell lenni arra, hogy a 
szakiskola növendékei közül a nagyobb előkép
zettséggel bírók, vagy máskülönben kiválóbb 
tehetségüek apró magánbirtok, sőt az erdőtör
vény 22. §-a értelmében kisebb kötött birtoko-

Misu ez ág alá vonult s nagy ügyességgel s le
hetőleg zaj nélkül tisztította ki a kilövést akadályozó 
ágakat, úgy, hogy ő mind ennek daczára teljesen 
rejtve maradjon.

A leshelyt igy rendbe hozva, leült a földre s 
hallgatózni kezdett.

A rengetegben mély csend honolt. Minden állat 
pihent, szunyadott s csak nehány felzavart madár csi- 
csergett bizonytalanul, álmosan.

Az orvvadász ábrázatán önelégült mosoly vonult 
át, jeléül annak, hogy jól megy minden. Idejében ér
kezett a leshelyre s ha kakas vagy tyuk hallatja hang
ját, úgy azt mint biztos zsákmányt fogja zsáknak 
beillő kopottas tarisznyájában haza vinni,

Egyéb dolga nem lóvén, bámult maga elé a nagy 
sötétségbe; kóválygott az esze, rágódott a múlt em
lékein. A vége az lett, hogy észrevétlenül elszunyadott.

Szinte ijedten rezzent fel a fülét megütő dürgésre 
s e pillanattól fogva csupa merő vadászszenvedély 
fogta el s lett tényleg az erdő embere.

kon is a kezelést és őrzést együttesen láthassák 
el és feleslegessé váljék ily czélra idegen szár
mazású elemek alkalmazása.

Végül a szakiskolát nem végző erdőőrökre 
vonatkozólag is fedi egymást a bizottság és az 
értekezlet álláspontja.

Az Országos Erdészeti Egyesület ezzel az 
erdőgazdaságnak egyik lényeges és minden igény 
kielégítésével csak nagynehezen megoldható kér
désében foglalt állást. Oly elentétes követelmé
nyek és szempontok merülnek fel az alsó erdé
szeti szakoktatás tanulmányozásánál, hogy azok 
összeegyeztetése merő lehetetlenség. Ilyen pl. 
annak az időbeli hézagnak az áthidalása, mely 
az előtanulmányok befejezése és a szakiskolába 
való felvétel között bekövetkezik. Hála annak a 
számos kiváló szakférfiúnak, akik ebben az ügy
ben véleményt nyilvánítottak, a kérdés a lehető 
legteljesebben meg volt világítva s igy a választ
mány határozatát is, mint e számos, habár sok
szor ellentétes vélemények alapján leszűrt ered
ményt a szaKközönség nézetünk szerint meg
nyugvással fogadhatja s minden törekvésével oda 
kellene hatnia, hogy e jól megfontolt kívánságok 
mielőbb testet is öltsenek!

A gyümölcs megérett, csak le kell szedni 
az ágról.

Megfeszítve figyelt a neszre, hogy a vad merre 
van s meghatározhassa a valószínű távolságot.

A kakas jó messze lehetett, mert újabb dürgése 
bizonytalanul, elmosódva hallatszott át.

Misu már tudta, hogy áll a dolog s szép lassan, 
nagy kényelemmel szedte elő a csalsipot. Legelőször 
is halkan utánozta a tyuk hívását.

Nem vehette észre a kakas a (hívást, mert nem 
felelt. Misu ekkor talán öt percznyi pausa után erő
sebben csalogatott kétszer-háromszor egymás után.

A szerelmes madár határozottan felel.
Ugyan akkor Misu fent az ágak között halk neszt 

vesz észre, mintha egy madár változtatná a helyét.
A kakas hallgatott s Misu tudva a teendőket, 

szintén elhallgatott.
Türelme nagy volt.
E nemes erényt a kakas nem ismerte, mert egy

szerre és sokkal közelebbről kezdett beszélgetni. Misu 
hagyta diskurálni s csak nagy sokára felelt nagyon 
halkan, kevésbé biztatóan.
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Utazási költségek.
k i  állami erdőkuél, az állami kezelésbe vett er

dőknél stb. alkalmazott erdészeti tisztviselőknek stb., 
altiszteknek és szolgáknak hivatalos kiküldetése, át- 
költözködése és helyettesítése alkalmával járó illetmé
nyekre nézve a főldmivelésügyi m. kir. minister ur 
által 6931 eln. 1906 szám alatt kiadott szabályzat az 
altisztekre és szolgákra vonatkozólag a következő 
utasításokat tartalmazza:

4- §■
(Altiszti személyzet napidija.)
Erdészeti altisztek és szolgák napidijai:
1, Az erdőigazgatóság, fő- és erdőhivatal, állami 

erdőhivatalnál alkalmazott altiszti és szolgaszemélyzet, 
ha az erdőigazgatóság stb. kerületén kívül, de 16 
klm.-en felül hivatalosan utazik, a következő napidi
jakra tarthat igényt:

Azoknak az altiszteknek (famester, fő- és erdőőr- 
raktárőr) kiknek törzsfizetése az 1904. 1. t.-c. szerint 
járó személyi pótlékon kívül 800 K., vagy annál na
gyobb, 4 korona;

azoknak az altiszteknek és szolgáknak (erdő
legény, segéderdőőr, hivatalszolga), kiknek törzsfize
tése az 1904. 1. t.-c. szerint járó személyi pótlékon 
kívül 800 K.-nál kisebb, 3 korona.

Ha ezen személyzet két hónapi vagy hosszabb 
tartamú alkalmazást nyer egy idegen kerületben, ez 
esetben a 16. §. 1. bekezdése értelmében kiküldetési 
pótlékban részesítendő.

2. Az erdőigazgatóság stb. kerületében, nemkü
lönben 8‘1 klm.-től bezárólag 16 klm-ig kerületen kí

vül tett utazásoknál az altiszti és szolgaszemélyzetnek 
csak mérsékelt napidij jár.

És pedig:
Altiszteknek és szolgáknak, éjjelezéssel 3 korona
altiszteknek és szolgáknak éjjelezés nélkül 1 kor.
A mérsékelt napidijak érvényesítésénél a követ

kező szabályok irányadók:
a) Azoknak az altiszteknek és szolgáknak, kik

nek védkerületiik nincsen, ha állomáshelyüktől 8 klm.- 
nél távolabb eső helyre küldetnek ki, továbbá

b) azoknak az altiszteknek és szolgáknak, kik
nek védkerületük van, ha erdőkár-tárgyalási ügyben 
8 klm.-nél távolabb eső helyre utaznak, a fenti mér
sékelt napidijak érvényesitendők.

c) Hasonlókép mérsékelt napidijra tarthatnak 
igényt azok az altisztek és szolgák, a kiknek védke- 
rőletük van, ha más erdőgondnokság kerületébe ren
deltetnek ki s a távolság, a melyre kiküldetnek, állo
más helyüktől számítva 8 klm.-t meghalad.

d) Fenti eseteken kívül a védszemélyzetnek saját 
erdőgondnoksága kerületében napidijra igénye nin
csen. (Lásd a kivételt a 14. és 70. §-ban).

(Altiszti személyzet kiküldetési pótléka.)
Ha valamely altiszt vagy szolga, fenti 2. a) b) 

és c) pont rendelkezéseiből hifolyólag napidij felszá
mításra jogosító oly kiküldetésben részesül, mely előre
láthatólag két hónapig vagy huzamosabb ideig tart, 
akkor mérsékelt napidij helyett a teljes napidijnak 
25%-át kapja kiküldetési pótlék címén.

Az állomássyékhelytől nyolc (8) klm.-nyi vagy 
azon aluli távolságra napidij nem jár. (Lásd kivételt a 
14. §-nál.)

(Folytatása következik.)

Most az ágak közötti a nesz ismétlődik s Misu 
szidja a madár minden szentjeit, óhajtva, hogy pusz
tulna már el, nehogy a kritikus pillanatban rontsa el 
a felrebbenő madár az egész lest.

A kakas, a hogy némelykor szokta, elhallgatott 
teljesen, mintha csak gondolná, hogy: szép dáma, ha 
te úgy, én is úgy!

Ilyen esetre Misu egy radikális, de nagyra kocz- 
káztatott methodust tudott. Ugyanis egyszerre nagyon 
hangosan, kitartóan csalogatni. De ha a csalsipból 
egyetlen hamis hang tör elő, úgy oda van az egész les.

Előbb azonban még egszer megkisérlette a halk, 
motyogó hívást, hát ha használ.

A kakas fel se vette.
Misu vár egy darabig s végre rákezdi fújni teljes 

erővel.
Nagy meglepetés várt reá!
Ugyanis alig csalogat kétszer-háromszor, midőn 

valamilyen nehéz test zuhan a vállára s ugyan abban

a pillanatban szúró fájdalmat érez a lapoczkáján meg 
a nyakán.

Mintha a menykő ütött volna le mellette, úgy 
ugrott fel a bratye s az első pillanatban azt sem tudta 
hogy mit tegyen.

Fegyverét eldobva, két kézzel markolt a nyakán 
ülő valamibe. Eredménye az lett, hogy a bestia kar
mait és fogait még jobban belemélyesztette a húsába 
s a fájdalom ordításra késztette.

Ekkor jutott eszébe, hogy hát van neki egy jó
kora bicskája. Ezt előrántani s a hátán guggoló, őt 
marczangoló állatba bele szúrni: pillanat müve volt. 
Misu csak azt vette észre, hogy vér borítja el a nya
kát, fejét, szemeit. Azt sem tudta hamarosan az övé-e, 
vagy a vadé.

Végre érezte, hogy a súly felette könnyebül, a 
karmok engednek s egy kétségbeesett markolással 
képes volt az állatot hátáról lerántani.

Nagy volt csodálkozása, midőn abban egy kö
zönséges vadmacskát ismert fel!
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B Vadászati dolgok. 1 ^

Budapesti vadpiac. Fodor Károly jelentése a 
vadpiacról, Budapest központi vásárcsarnok 1906. IX/4. 
Vad e héten kevés érkezett és igy az árak némileg 
még javultak is, különösen nyúl, szarvas és könnyebb 
súlyú vadsertés nem érkezik elegendő' mennyiségben- 
Mai árak : Szarvas 84—92 fill., vadsertés 70—100 fill., 
dámvad 88—100 fill., őz 140—170 fill., klgr.-ként, 
nyúl nagy kifejlett 320 -3 6 0  fill., apró kisebb nyúl 
180—240 fillér drbja. Fogoly 140 — 180 fillér,
fácán 400—560 fillér páronként minőség szerint. 
A vadaknak beküldését címemre igen ajánlom, 
megjegyezni óhajtom, hogy a nyúl semmi körülmé
nyek között nem zsigerelendő, hanem csak eredeti lőtt 
állapotban küldendő be, ellenben szarvas, őz, vadser
tés kizsigerelt állapotban küldendő be.

Nyúlnak kézzel elfogása, illetőleg kutyával 
való elfogatása vadászati kihágást képez s elbírálása a 
közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik. A m. kir. 
minisztertanács 1904. évi március hó 25-én hozott ha
tározata. A kir. minisztérium a R. Jánosné és V. 
Mihály a—i lakosok ellen fiatal nyúlnak kézzel való 
elfogása s illetve nyúlnak kutyával való elfogatása 
miatt folyamatba tett ügyben a s—i járás főszolga- 
birája és a s—i kir. járásbíróság között felmerült ha-

A vad még élt, hátuljára béna volt, de azért 
menekülni óhajtott.

Misu rémséges dühében felkapta fegyverét s 
annak tusával addig ütötte, verte a macskát, mig ab
ból a pára végképpen ki nem szállt.

A lesnek ezzel természetesen vége volt s felvéve 
fegyverét s farkánál fogva a macskát, szép lassan, 
buvó utakon ballagot hazafelé.

Misu egy álló hónapig nyavalyáskodott. Az ottani 
erdők pedig megszabadultak az ő látogatásaitól.

Ez a história végre is kitudódott s a vadászok 
csodálkozása nagy lett.

Vadmacska támadjon meg egy embert!
Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a macska a 

csendesen ülő, elrejtőzött embert nem vette észre s 
a mesteri hangutánzás őt is becsapta s végre leugrott 
a vélt biztos prédára.

Midőn észrevette a tévedést, már késő volt s az 
önvédelemben karmolt, harapott.

Misut kérdeztem egy Ízben, hogy hát ugyan nem 
jár-e ki lesre?

Felcsillant a szeme, de aztán szinte bánatosan 
igy felelt:

— Hiába minden. Próbálgattam biz én nem egy
szer, de folyton a fák tetejét vizsgáltam s ezzel el
riasztottam a lest. Azt az átkozott vadmacskát nem 
tudom elfelejteni.

tásköri összeütközési esetet megvizsgálván, következő 
lég határozott: Ebben az ügyben az eljárás a köz- 
igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik. Indokok: S. 
Jánosné a —i lakos azzal van terhelve, hogy 1903. év 
augusztus hóban a kukoricaföldön egy kis nyulat el
fogott, mig V, Mihály azzal terhelhető, hogy 1903, évi 
szeptember hóban kutyával egy nyulat fogatott, A s—i 
járás főszolgabirája a btkv. 367. §-ába ütköző vétség 
és a kih. btkv. 127. §-ába ütköző kihágás tényálladékát 
látván fenforogni, 1903. évi november hó 6-án 306. 
sz. a. kelt végzésével az iratokat a kir. járásbíróság
hoz áttette. A s—i kir. járásbíróság 1903. évi decem
ber hó 2-án B. 336/1. szám alatt kelt végzésével ha
táskörét szintén nem állapította meg, azzal az indoko
lással. hogy följelentett cselekmény az 1883. évi XX. 
t.-c. 26., 27., illetve 32., esetleg 20. §-ba ütköző vadá
szati kihágás tényálladékát alkotják meg. Ezen tény
állás alapján az eljárást a közigazgatási hatóság ha
táskörébe kellett utalni, mert R. Jánosnéval szemben 
megállapítható cselekménye az 1883. évi XX. t.-c. 30. 
§-ába, V. Mihály cselekménye pedig ugyanazon tör
vénycikk 26. §-ába ütköző vadászati kihágás ismérvei
vel bir, ezen kihágások elbírálása pedig a hivatkozott 
törvénycikk 47. §-a által a közigazgatási hatóság ha
táskörébe van utalva. 1724/904. sz. B. .)

A lucerna trágyázása,
A lucerna termelésénél lehetőleg arra törekszik 

a gazda, hogy az általa létesítendő lucernás termő- 
képessége nagy, életképessége pedig hosszú legyen, 
hogy igy minél hosszabb ideig szolgáltasson bőséges 
takarmányt. Az újonnan létesített lucernásoknál igen 
sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy azok kezdetben igen 
szépen fejlődnek, jó terméseket is szolgáltatnak, de 
élettartamuk nem olyan hosszú, mint azt a gazda 
megkívánná, mert rövid idő alatt kipusztulnak, Ha 
keressük a lucernások ezen kipusztulásának okait, 
igen sokszor megtalálhatjuk abban, hogy a talaj nem 
tartalmazza azt a tápanyagot és annyit abból a táp
anyagból, a mennyire a lucernának szüksége volna. 
Ezen tápanyag pedig elsősorban a foszfor. A lucerna 
fejlődéséhez ugyanis sok foszforsavat kíván, ami igen 
sok esetben nincs meg a talajban kellő mennyiségben, 
ily esetben tehát a lucerna a foszfortrágyázásra rá
szorul. A lucerna termelésénél tehát a talajnak meg
felelő mély megnövelése mellett figyelemben kellene 
részesíteni a foszfortrágyák alkalmazását is, mint olya
nokét, melyek a lucerna termőképességét és hosszú 
életképességét elősegítik. Hazánkban, ahol a talajok 
mondhatni általában foszforban szegények, minden 
esetre igen üdvös volna a lucernának termelésénél a 
fentebbieket figyelemre méltatni és kísérlet tárgyává 
tenni a foszforral való műtrágyázást. Németországban(V. L.)
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ezirányban kedvező eredménnyel végeztek kísérleteket. 
Miután azonban a lucerna műtrágyázásánál a trágyá
zás érvényesülése hosszabb időre kell, hogy terjedjen, 
ezen célra a nehezebben oldódó foszforsavat tartal
mazó műtrágyák alkalmasabbak. A műtrágyázás ke
resztülvitelénél figyelembe vegyük, hogy annak több 
évre kell ellátni a lucernát foszforsavval, tehát többet 
adjunk belőle, 5 - 6  q-t holdanként az őszi szántás 
előtt.

A paradicsomi élet. Két német professzor 
megoldotta a legnehezebb modern társadalmi kérdést: 
a könnyű, sőt teljesen ingyenes megélhetés kérdését, 
Csakhogy ehhez a megoldáshoz több kellemetlen mel
lékes körülmény is tartozik. Mindenek előtt annak, 
aki az ő példájukat követni akarja, el kell utaznia jó 
messzire — ők a távol csendes-óceáni Bismarck- 
szigetcsoport egyik kis foltjára mentek — azután na
gyon kevéssel kell beérnie. A két tudós tisztán kó
kuszdióval táplálkozik, öltözékük egy pálmalevélből 
készült, nem túlságosan kiadós, őv, mulatságuk az, 
hogy a nagy óceán mormogó partján ülve nézik a 
bennszülöttek játékát, táncát, beszélgetnek, vagy olvas
nak. Egy Robson nevű angol, a ki a világot járva el
jutott Kabakonra, a Bismarck-arkipelagus szóban forgó 
szigetére, érdekes dolgot ir egy angol újságban a két 
német bölcs életmódjáról. A dicsőség, hogy a megél
hetés legkönnyebb módját kitalálta, Engelhart tanáré, 
a ki már ifjú kora óta nehéz betegségben sinlődött 
és otthon Németországban szigorú diétával kísérlete
zett, s naponta csak kevés gyümölcsöt fogyasztott. 
Később azonban arra a meggyőződésre jutott, hogy 
az Európában honos gyümölcsök már nem felelnek 
meg ennek a célnak és ezért 1901-bén elutazott 
Ceylovba. Itt végre rájött, hogy a kókuszdió az em
ber eredeti és legmegfelelőbb tápláléka. De mivel 
Ceylonban sem élhetett kedvére, áthajózott a Bismarck- 
szigetre és Kabakonon telepedett le. Még előbb hozzá 
csatlakozott egyik kollegája, Bethmann dr., és a két 
tanár most Kabakonon paradicsomi életet él. Kókusz
dióval táplálkoznak, az életük semmibe sem kerül és 
zavartalanul élvezik a természet, a magányosság és a 
mértékletesség örömeit. Robson is hosszabb ideig 
maradt Kabakonon, résztvett a kókuszdió-diétában és 
ez idő alatt igen jól érezte magát. Az ottani kókusz
dió azonban nagyon különbözik az Európában kap
hatótól ; friss lágy és kánállal ehető, mint a vaj. Belül 
tele van kitűnő izü, édes tejjel, a mi a két boldog 
aszkétának egyedüli itala. A sziget különben az örök 
tavasz hona és sürü, irópikus növényzet virul rajta- 
Hossza csak két mértföld, a szélessége egy, üdülők
nek valósággal paradicsomi hely. Robson mindenki
nek, akinek ideje van, ajánlja, hogy kövesse a két

tudós példáját. A Kabakonra érkező meg lehet arról 
győződve, hogy jól fogadják és egyetlen kiadása csak 
az utazás költsége lesz, mert ott az emberek csaknem 
szószerint a levegőből élnek.

Kuruzslás Newyorkban. A Newyork állam
beli valamennyi orvosegyesület öt év óta erélyesen 
küzd a mindenfajta kuruzsló ellen, de eddig csak 
annyit tudtak elérni, hogy a kuruzslók száma nem 
nagyobbodott. Megpróbáltak mindenféle stratégiai fo
gást, de a sok ezer dollár kiadása után a kuruzslás 
változatlanul virágzik. Lewis, a newyorki State Medical 
Assonciation ügyésze véleménye szerint csak két ut 
van, amelyen javulást lehetne elérni. Az egyik az lenne, 
hogy a kuruzslók megbüntetése dolgában változtatni 
kellene a törvényen. Az érvényben levő törvény nem 
állapit meg minimális pénzbírságot vagy elzárást; an- 
nálfogva a biró nagyon gyakran éppen csak névleges 
birságra, vagy nagyon rövid ideig tartó elzárásra ítéli 
a vádlottat. Ennek következménye, hogy sok kuruzsló 
pénzalapot tart készenlétben és 19 — 15 dollár birság
gal menekül ki a bajból. Lewis nézete szerint a tör
vényben meg kell állapítani húsz dollár minimális bír
ságot vagy minimális 36 napi elzárást első Ízben és 
legalább is 50 dollár bírságot vagy 6 hónapi elzárást, 
vagy mind a kettőt együttesen a vétség megismétlő
dése esetén. Annak illusztrálására, hogy a kuruzslók 
mennyit keresnek, megemlíti, hogy egy soványitó ku- 
ruzslónak évenként 6000-8000  dollár jövedelme van. 
Ilyen viszonyok között rá sem hederitenek a kicsi 
pénzbírságra, Oneida countynban él egy kuruzsló, a ki 
csonttörések gyógyításával foglalkozik; ennek e téren 
nagyobb praxisa van, mint akármelyik orvosnak a 
szomszédságban. 4—5 grófságba is elhívják a beteg
hez és nincs az a jury, a mely elítélné, ha vádolnák, 
Ez az ember több kárt okozott a közönségnek, mint 
az ember gondolná, mert a kellő minősítéssel rendel
kező orvosok megtagadják ama betegek további gyó
gyítását, akik titokban elhívják a kuruzslót. aki azután 
megzavarja a természetes gyógyulási folyamatot. Javu
lást vár továbbá Lewis attól, hogy a hírlapok eluta
sítják a kuruzslók hirdetéseit. Egyes lapok már is ké
szeknek nyilatkoztak arra, hogy nem fogadnak el hir
detést olyan egyénektől, akiket kuruzslás miatt már 
egyszer elitéltek, de névváltoztatással ezt könnyen ki
játszhatni és a hirdetés folyik tovább. Csak ha a nagy- 
közönség eléggé felvilágosodottá válik, hogy maga 
megkövetelje, hogy utasítsák vissza azon egyének hir
detéseit, akik felajánlják az elvetélés megindítását azon 
cim alatt, hogy női rendetlenségeket meggyógyítanak, 
vagy azt állítják, hogy rossz szellemek befolyásának 
megszüntetésével meggyógyitnak, vagy azt hitetik el, 
hogy meghalt hozzátartozóktól kapnak tanácsokat a 
gyógyítás tekintetében, akkor történt majd egy nagy 
lépés ama cél felé, hogy elnyomassanak azok a vét
kesek, akiknek specialitása a gyógyítási törvény meg
sértése.
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Tűz a szerkesztőségünkben. Lapunk ezen 
számát tisztelt olvasóink a szerkesztőségünkben egy 
lámpa felrobbanása folytán támadt tűz miatt kapják 
elkésetten, mert. az éppen expediálás alatt állott lap
tömeg a lángok által megperzselődve hasznavehetet
lenné vált s igy ezt a számot még egyszer kellett 
szedetnünk és nyomatnunk. Szerkesztőnket az elemi 
csapás érzékenyen megkárosította s ezéri kérjük la
punk tisztelt olvasóit, hogy előfizetéseik mielőbbi be
küldésével a csapást enyhíteni, mai számunk késéséért 
pedig elnézéssel lenni szíveskedjenek.

Az életmentő tiszt. Lőcséről írják: Szép ün
nep volt az itteni gyalogsági kaszárnyában. Egy fiatal 
hadnagy volt a nap hőse. Richter Albert 85-ik gyalog
ezredbeli hadnagy két hónappal ezelőtt egy tüzeset 
alkalmával élete veszélyeztetésével megmentett egy 
gyermeket. E hőstett elismeréséül a király a signum 
laudis érdemjellel tüntette ki a hadnagyot. Az érdem
jelt Schneller Frigyes ezredes és helyi parancsnok a 
tiszti gyűlésen tűzte mellére a derék hadnagynak, 
mire azután tiszteletére lakoma volt.

Harc a betörőkkel. A tapoly-hanusfalvi posta
mesternek, veszedelmes kalandja volt a minap. Éjjel 
betörők jártak a postahivatalban s már hozzá fogtak 
a Wertheim-szekrény fosztogatásához. A zajra azon
ban a postamester fölébredt és többször elsütötte re
volverét, de a betörők nem riadtak vissza és viszo
nozták a lövéseket. A mikor a postamester golyója 
megsebesítette az egyik betörőt, valamennyien kereket 
oldottak.

Turisták balesete. Bozenből írják, hogy a 
Brenta hegységben szerencsétlenség ért két olasz tu
ristát és egy vezetőt. A turisták Regnana Rudolf dr. 
és Recina József egyetemi hallgató és Garielli vezető. 
A Brenta hegységben több csúcsot megmásztak, leg
utóbb a 3176 méter magas Cima Tosát. A mikor in
nen leereszkedtek, hóvihar lepte meg őket s csak 
nagyon nehezen bírtak lejebb jutni. Közben letéved
tek a rendes útról, rossz helyre léptek, s mind a hár
man lezuhantak száz méter mélységbe, egy hófödött 
szakadékba. Recina és a vezető elvesztették eszméletü
ket, Regnana dr. azonban, a ki a lábát törte, segítség
ért kiáltozott. Szerencsére járt a közelben egy másik 
társaság, a mely meghallotta a kiáltást és nagy ve- 
sződséggel kiszabadította a szerencsétleneket vesze
delmes helyzetükből. Bevitték őket a menedékházba, 
a hol a vezető nemsokára visszatért, Recina azonban 
meghalt. — Ralner Gyula bécsi tanító Tirolban mászta 
a hegyeket s egy 2671 méter magas csúcson a nagy 
megerőltetéstől szivgörcsöt kapott, a mely megölte. 
Azt hiszik, szerencsétlenségéhez az is hozzájárult, hogy 
nem evett eleget.

Öngyilkos urileány. Szigetvárról jelentik, hogy 
Nyári Lajos szigetvári rendőrbiztos 16 éves Erzsiké 
nevű leánya szerelmi bánatában szivenlőtte magát s 
rögtön meghalt.

Lezuhant turista. Párisból jelentik, hogy Pont 
ismeri turista, ki több barátja kíséretében a minap 
megmásta a Pio d’Espagnoles-t, a hegycsúcson elájult 
s lezuhani a mélységbe, ahol összezúzva találták meg.

Pénzhamisitóbanda. Szegedről jelentik: A
rendőrség már hónapok óta figyelte, hogy Szegeden 
és környékén sok hamis pénz kerül forgalomba. A 
nyomozás szálai Gajgonyára vezettek és a gyanú 
Tombácz Ferenc ottani lakos ellen irányult. A bizo
nyítékok elégtelensége miatt azonban letartóztatni nem 
lehetett. Most azonban határozott bizonyítékok birto
kába jutott a rendőrség. A szegedi állomáson ugyanis 
letartóztatták Vetro János pestmegyei tárházi munkást, 
aki a vasúti vendéglőben hamis ötkoronással fizetett. 
A csaposlegény, minthogy nem akarta visszavenni a 
pénzt, azt állítva, hogy nem ő adta, átadta a rend
őröknek. Mikor bekísérték, a rendőrök észrevették, 
hogy Vetro eldobott valamit; utána néztek és egy 
gipszmintát találtak a forintos negatív vésetével. Ez a 
minta teljesen olyan mint az, melyet néhány hónap
pal ezelőtt Tombácz Ferencz portáján talált a rendőri 
vizsgálat. A vizsgálatot erre megindították Tombácz 
ellen is.

Égő erdőségek. Algírból táviratozzak: Cullo 
vidékén (Constantáim megye) 40 000 hektár tölgyerdő 
lángokban áll. A gyorsan terjedő tűzvész számos köz
séget fenyeget.

A kis diák halála. Egy kis sváb diák meg
rendítő sorsáról értesít tudósítónk. E hónap elsején 
két sváb cseregyerek, a tizenegyéves Lux Mihály és 
a tízesztendős Schwarcz János érkeztek a torontál- 
megyei Szécsénfalváról Hódmezővásárhelyre Lázár 
Imre földbirtokos házához, hogy az első gimnáziumba 
iratkozzanak. Lázár hétfőn utazott el az ő két fiával 
Szécsénfalvára és amikor visszatért már nem találta 
otthon a sváb cseregyerekeket. A házbeliekei azt 
mondták, hogy a fiuk folyton az anyjukat kívánták 
és minap eltűntek. Lázár megtudta, hogy a két fiú 
Szegedre utazott. Utánuk ment, de már csak az egyi
ket találta életben. Ugyanis a fiuk haza akartak 
utazni, de nem a zsombolyai, hanem a budapesti dé
lután egy órai személyvonatra ültek fel. A rendező
pályaudvarnál vették észre tévedésüket. Ugorjunk le 
-  mondta Lux Mihály — és abban a pillanatban le 
is ugrott a robogó vonatról, amely a fejét és a jobb 
karját teljesen levágta. A vonatot megállították és a 
másik sváb diákot letették. A katasztrófáról táviratilag 
értesítették Lux Mihály szüleit.

Halál a fürdőben. Pécsről jelentik: Schneider 
Jenő pozsonyi illetőségű 69. gyalogezredbeli főhad
nagy ezred-szárnysegéd a honvéd-hadapród iskola 
uszóházában fürdőit. Fürdés közben szivszélütés érte 
s mire a vízből kimentették, halott volt.
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Szerencsétlenség operáció közben. Regens- 
burgból jelentik, hogy az ottani helyőrségi kórház 
főorvosát, Scheven doktort tragikus baleset érte. Egy 
katona, akinek pokolvarját megoperálta, a műtét alatt 
megmozdult, úgy, hogy a kés mélyen belehatolt az 
orvos balkezébe. A nyomban beállott vérmérgezés el- 
harapózását csakis úgy lehetett megakadályozni, hogy 
az orvos balkarját levágták.

.A. .X. *X» A . A . A . .X. *X» -X. -X. A . XU .X. XU .X* -X. XU

Szerkesztői üzenetek.
X. urnák. Az erdőőröket most már nem a ministerium, 

hanem az illető hivatalfőnök nevezi ki. Ezt az 1904. évi 60035. sz. 
ministeri rendelettel kiadott uj hatáskörre vonatkozó szabály- 
rendelet szabályozza. Vajda Ferencz urnák. Arapatak. A 2 
adómentes fegyver tartására vonatkozó rendelet ma is érvény
ben van. Ezt a rendeletet egész szövegében magában foglalja 
az „Évkönyv*1 I. évfolyama, melyet 1 K. 35 fillér beküldése 
mellett ajánlva küldünk. Rusznyák Sándor urnák. Kis-Tal-. 
inács. A megfelelő adatok hiányában a dologba nem ereszked
hetünk bele, de ha azokat beküldi, a kérvény megszerkesztését 
szívesen elvállaljuk. Természetesen szükséges lenne, hogy az 
egész vármegyebeli kartársak tegyék magukévá a dolgot. Azok 
az érvek, melyeket a levélben felhoz, nem elég erősek, mert igaz> 
hogy a nyugdíjalap igy némikép gyarapodnék, de ez nem állana 
arányban a nagyobb kötelezettségekkel.

A kiadóhivatal postája.
Novák János urnák. Borlova. Öt héttel ezelőtt azzal 

érkezett vissza a lap, hogy ismeretlen helyre költözött s igy 
annak további oda való küldését természetesen be kellett szün
tetnünk. Most az elmaradt 5 számot elküldtük. Kerekes Ab- 
rahám urnák. Oláh-Lápos. Előfizetése a beküldött 2 koro
nával szeptember végéig van rendezve. Rohonczy Dezső 
urnák. Kis-Kóh. A 2 koronát javára irtuk. Tihanyi József 
urnák. Bedeg. Az Évkönyv II. évfolyama megfelelő számú 
előfizető hiányában nem jelenhetett meg. Az I. évfolyamból is 
még több száz példány van s okulva ezen, nem koczkáztathat- 
tuk meg a Il-ik évfolyamnak kiadását.

Pályázat.

Trenesén vármegye területén levő s állami keze
lés alatt álló erdőbirtokok őrzésére szervezett egyik 
kerületi erdőőri állomás megüresedvén, annak betöl
tésére pályázatot nyitok.

Javadalmazás összesen évi 960 korona.
Pályázni szándékozókat felhívom, miszerint az 

1879. évi XXXI. t. czikk 37. §-ának a, b és c pont
jaiban jelzett kellékeket valamint eddigi szolgálatukat 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1906. évi 
szeptember hó 30-áig a trencséni m. kir. állami erdő
hivatalnál nyújtsák be; megjegyezvén, hogy a magyar 
nyelvnek szóban és Írásban való bírásán kívül a tót 
nyelvben való jártasság is megkivántatik.

Az állás 1906. évi október hó 15-én elfoglalandó.
Trenesén vármegye közig. érd. bizottsága.

Füles bagoly
2 darab, darabja 5 koronáért eladó. Érdeklődők 
forduljanak alulírotthoz.

P. Szalatnya (u. p. Losoncz)

Szlonka József
erdőőr.

ry' 'v'* *v’ rv%

Élő vadak.
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat, 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

Nlayer Ede “’p j
élővad kiviteli üzlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút, 

Sopron megye). 35—52

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

v ő *  v A .

Állást keres

40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Az állást jövő év elejével folglalhatná el. 
Ajánlatok a következő cim alatt küldendők; 

Balogh József erdővéd. 
Nagy-Lónya. (Bereg megye). 4—ío

Tilalmi és jelző táblákat
1 legjobb minőségben és olcsó áron szállít:

W inkler G usztáv
tilalmi tábla gyáros

S Z Á S Z S E B E S .

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.

I

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



m  szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

a

Előfizetési árak:
Egész évre........................................8 kor.
Fél é v r e ..........................................4 „
Negyed é v r e ...................... . 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
»Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezete cimére Szászsebesen küldendők.

M egjelen ik  m inden
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Szeptember 13. 37. szám.

Az erdőőri szakoktatás kérdéséhez.
z Erdészeti Lapokban fenti czim alatt 

megjelent s lapunk előző számában tel
jes egészében leközölt czikk megírására 

az Országos Erdészeti Egyesület választmányá
nak az ebben a kérdésben elfoglalt álláspontját 
mutató alábbi határozata adta meg a czikk meg- 
irójának az alkalmat. A dolog minket, kik az 
erdészeti személyzet érdekeinek szolgálatába sze
gődtünk, nagyon közelről érdekel s miután egye
lőre be kell várnunk, hogy lapunk tisztelt olva
sói miként fogadják a kérdésnek ilyeténképen 
tervbe vett megoldását, egyelőre várakozó állás
pontot foglalunk el, de mindenesetre fenn tartjuk 
magunknak, hogy ahhoz mi is hozzászóljunk s 
kifejthessük erre vonatkozó nézeteinket.

Az Országos Erdészeti Egyesület ez ügyre 
vonatkozó határozata a következő:

Tekintetes Igazgató Választmány!
Nyert megbízásunkhoz képest az alsó erdé

szeti szakoktatás kérdését múlt hó 31-én tartott 
bizottsági ülésen, az ez ügyben f. évi márczius 
hó 3-án tartott értekezlet jegyzőkönyvében, a 
Vadasjenő választmányi tag által benyújtott ellen- 
véleményben és az irodalomban foglalt becses 
anyag alapulvételével és Török Sándor m. kir. 
erdőmester, erdőőri szakiskolai igazgató előadása 
mellett, beható megvitatás és megfontolás tár

gyává tettük, melynek eredményéről a követke
zőkben van szerencsénk beszámolni.

A bizottság véleménye szerint azok a ezé- 
lok, amelyeket a f. év márczius hó 3-án tartott 
értekezlet az alsó erdészeti szakoktatást illetőleg 
kijelölt, az alább javasolt módon elérhetők.

A bizottság mindenekelőtt az erdőőri szak
iskolákba való felvétel feltételeit tartja a követ
kező elvek alapján inódositandónak. E feltélelek 
leszenek a feddhetlen előéleten és az erős, ép 
testalkaton kivül a következők:

1. Legalább is hat elemi iskolai osztály el
végzéséről szóló bizonyítvány.

2. Felvételi vizsga, melynek tárgyai szaba
tosan inegállapitandók.

3. Legalább a 16 éves, legfeljebb a 20 éves 
életkor betöltése.

4. Előzetes gyakorlati szolgálattal birók, ha 
arról magaviseletükre is kiterjedő, hiteles bizo
nyítványt hoznak, különben egyenlő minősítés 
mellett előnyben részesülnek,

5. Egyenlő minősítés mellett erdészeti alkal
mazottak, másodsorban földmivesek és földmives- 
munkások gyermekei előnyben részesülnek.

6. A felvételt a szakiskola igazgatója végzi.
Szükséges, hogy az erdőőri szakiskolák a

kellő számú és kellő gyakorlattal biró állandó 
személyzettel bírjanak, anélkül, hogy az ottani 
alkalmaztatás állandósága a személyzet előmene
teli viszonyaira hátrányos legyen. A szakiskola 
igazgatója a megfelelő fegyelmi és szolgálati
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hatáskörrel ruházandó fel s a személyzet min
den olyan munkától, mely az oktatás hátrányára 
lehetne, felmentendő.

Az erdőőri szakiskolák tanfolyama 2 év. Az 
erdőöri oktatás fegfőbb kelléke, hogy teljesen 
gyakorlati alapon nyugodjék. Evégből szükséges, 
hogy kellő térfogatú, gazdasági egységet képező 
s a szakiskola által kezelt oly erdőbirtok álljon 
rendelkezésre, melynek adminisztrácziója egy
szerű, berendezése tanulságos, hogy a növendé
kek az erdészeti és irodai segédszolgálatnál fel
merülő gazdasági és műszaki teendőket gyakor
latilag elsajátíthassák s a vadászatban és vad- 
tenyésztésben is kellő jártasságot szerezhessenek.

A szakiskola tananyagául mindaz szolgál, 
amit az erdőőrnek belterjesen kezelt erdőbirtokon 
a maga munkakörében tudnia kell. Miután pedig 
az erdőtörvény 22. §-a értelmében a 17. §. alá 
tartozó kisebb erdőbirtokokon is előfordulhat, 
hogy az erdő őrzését és kezelését egy és ugyanaz 
a személy teljesiti s a 17. §. alá nem tartozó 
apró erdőbirtokokon tapasztalat szerint értelme
sebb eydőőrök elég gyakran bízatnak meg a bir
tok összes gazdasági ügyeinek ellátásával, erre 
a körülményre a tananyag megválasztásánál bi
zonyos mértékig figyelemmel kell lenni.

A szakiskola végbizonyítványa egyúttal pó
tolja az erdőőri szakvizsgát, szövege tehát ennek 
megfelelően állapítandó meg.

A szakiskolát nem végzett erdőőrök ezentúl 
is 3 évi szolgálat után teszik le az erdőtörvény-

11 á n a.
— Irta: Chariton. —

A túszai hegyeken már kiterítette a tél pajkos 
tündérepatyolatfehér lepedőjét. Az ezüstszálakból szőtt 
és gyémántporral behintett nyoszolyán száraz leveleket 
kerget a gyönge lebbenés. A vén bükkfák koronájuk 
lombékességét lerázták meleg takaróul a völgyek der
medt kebelén álomra tért virágokra. A Ponor-tetőn 
élesen fütyül a hunyadi havasokról áttévedt kóborgó 
szél. A kelő nap a domboldalak hó-csillámaira veti első 
sugarait; onnan szűrődnek azok át az erdő sűrűjének 
egy-egy nyílásán, szemeinkig. A kopasz fák tetejéről 
az éji párázatból kötött zúzmara-bokréták megsemmi
sülve hullanak alá, sokszor a nyakunk közé.

ben megkívánt szakvizsgát, mely a munkakö
rükbe vágó gyakorlati dolgokra terjed ki.

Kívánatos lévén, hogy a szakvizsgán közre
működő vizsgabiztosok a szakiskolát nem vég
zett erdőőrök szolgálati viszonyait lehetőleg is
merjék és a kérdések feltevésénél ezekre bizo
nyos mértékig figyelemmel legyenek, a bizottság 
jónak látná, ha az erdőőri szakvizsga lehetőleg 
minden vármegye székhelyén lenne letehető, az 
erdőfelügyelő elnöklete alatt az illető vármegye 
erdőtisztjeiből alakított bizottság előtt, mely előtt 
csakis az illető megyében szolgáló erdőőrök je
lenhetnének meg; kívánatos, hogy az erdöőri 
szakvizsga csakis magyar nyelven legyen lete
hető.

Budapest, 1906. junius hó 5-én,

Dr. B edő Albert, Török Sándor,
a bizottság elnöke. a bizottság előadója.

Arató Gyula, Bittner Gusztáv, Csupor István, 

Tomcsányi Gyula

Az igazgató-választmány a bizottság álás- 
pontját magáévá teszi és elrendeli, hogy ily érte
lemben intéztessék felterjesztés a földmivelésügyi 
miniszter úrhoz, amelyben újból kifejezésre kell 
juttatni az egyesületnek azt az álláspontját, hogy 
az erdészeti középiskola létesítését károsnak 
tartja.

Egyetlen madár sem rebben föl a nagy erdőség
ben. Mind elhagyják a nyári tanyát; most a falvak kö
zelében tartózkodnak, összevegyülve, veszekedve az 
utczák csavargóival, a verebekkel. A nagy szálas erdő
ségben sehol egy nyom, a mely arról tanúskodnék, 
hogy kívülünk még más élőlény is járt a kietlen 
vadonban . . .

Dehogy is kietlen! Köznapi fölfogással szóltam. 
Most szép igazán az erdő; nekem legalább szebb, mint 
a virágszóró, madárdalos májusban.

Pihen méltóságosan; lelket megragadó csönd bo
rul reá. Nem halál ez, csak néma nyugalom!

Más emberfia didereg ilyenkor a hóboritotta be
gyek közt, a vadász pedig csak most melegszik föl 
igazán! Rózsa pirul az arczára, kebeléből párolog a 
forró lehelet, homlokáról legördül egy-egy verejték
gyöngy és beleolvad a hó-test alabástromába . . .

Lassan ereszkedünk le a Ponor völgyébe. Az 
Izbuk kőtestéből, fehér habfodrokat verve, tör elő a 
gazdag forrás, mely nem fagy be soha. Télen meleg;
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Utazási költségek.
(Folyatás.)

5. §.
(D ijnokok utazási illetménye.)
Dijnoknak hivatalos kiküldetés alkalmával az 

általa hivatalában élvezett napidijon felül négy (4) ko
rona napidijpótlék jár. Egyébként pedig mindazon ese
tekben, melyekben a jelen szabályzat a dijnokokra nézve 
külön intézkedést nem tartalmaz, azok ugyanazon uta
zási illetmények felszámítására jogosultak, mint a XI. 
fizetési osztályba tartozó tisztviselők.

6. §.

(Napidij valóságos állás után jár.)
A napidij, valamint általában az utazási és átköl- 

tözködési illetmények a tisztviselőknek csak azon állása 
után járnak, a melyre valósággal kineveztetett; vala
mely magasabb fizetési osztályba sorozott állás czime 
és rangja vagy jellege e tekintetben igényt nem nyújt.

Oly tiszteletbeli tisztviselőnek, ki rendszeres fize
téssel ellátott állást nem foglal el, a tiszteletbeli minő
ségének megfelelő állással járó napidijakra van igénye.

Azoknak a tisztviselőknek, a kik az 1893. évi
IV. t.-cz végrehajtása folytán alacsonyabb fizetési osz
tályba soroztattak, mint a mely [fizetési (napidij) osz
tályba addig tartoztak, mindaddig, a mig ezt az állást 
töltik be, a korábbi magasabb fizetési osztálynak meg
felelő napidijakra van igényük.

T. §.
(Nyugdíjasok napidija).
Ha nyugdíjas hivatalosan kiküldetik, napidijait a 

teendők fontosságához képest a kiküldő hatóság eset- 
ről-esetre állapítja meg.

9. §.
Ha tisztviselő kiküldetése alatt magasabb fizetési 

osztályba sorozott állásra neveztetik ki, neki a leg
felsőbb elhatározás, illetve a kinevezési okirat kelté
nek napjától a magasabb fizetési osztálynak mefeleiő 
úti illetményekre van igénye.

Hasonló igénye van az altiszt, illetve szolgasze
mélyzetnek is.

10. §.
A napidij a kiküldött részére az utazás czélja és 

körülményei által indokolt távoliét tartamára jár.
A napidij naptári napok szerint vagyis éjféltől 

számittatik.
11. §•

Kiküldetések alkalmával a tisztviselő, altiszt vagy 
szolga ha tengelyen egyhuzamban és egy czél felé 
utazik, rendszerint október-márczius hónapokban napon
ként legalább 75 kilométert tartozik a legrövidebb 
irányban megtenni. Az ettől való eltérések esetenként 
igazolandók.

Rövid ideig tartó kiküldetéseknél, melyek csak 
néhány órát vesznek igénybe, a nap másik fele vissza
utazásra fordítandó, ha ezt a vasúti-, hajó-, vagy posta
járati összeköttetés megengedi.

12. §.
(Napidij betegség esetén).
Ha a tisztviselő, altiszt vagy szolga a kiküldetés 

tartama alatt megbetegszik és azt hitelesen beigazolja, 
neki a napidij jár, de gyógyítási költségek megtéríté
sére csak abban az esetben tarthat igényt, ha hitele
sen igazolja, hogy a betegséget az utazás vagy szol
gálat idézte elő, nem pedig saját hibájából vagy gon
datlanságából eredt. A gyógyítási költségek megtérí
tését csak a földmivelésügyi minister engedélyezheti.

13. §.
(Kivételes felszámítás.)
A napidij mellett lakás, fűtés, világítás, kiszolgá-

messze látszik, mint emelkedik ki belőle az átlátszó 
pára, mely a környék csupasz, lombtalan fáit föléke- 
siti téli virágokkal; nyáron jéghideg s a partjain viruló 
fényes levelű fákra, illatos virágokra friss harmat-csep- 
peket varázsol, a déli íorróságban is.

— Itt megpihenünk és innen indulunk a czélhoz.
— Pompás pihenő; bársonyos zöld moha fedi a 

pántokat, puha szőnyegbe mélyednek lábaink.
fígy-egy nagy és mély lélegzetével követte e 

hárbeszédet; azután perczekig tartó némaság.
Lougin Pausaniás megtörölte homlokát, elővette 

butykosát és megkínált, kis üstön, titokban főzött ga- 
bona-szeszszel.

— Ezért még nem vett adót adót a kormány. 
Szólott bizalmasan, a mint átnyújtotta a kőkorsót.

— Pompás — válaszoltam; — hajdan a híres 
székely kis-üstösök párologtattak ilyen italt, de nekik 
már lejárt a „szabadság!“

— Hajh, itt is lejárt az, uram; de hát elzárkó- 
zottan, mint a börtönben, még élvezzük az elvesztett

régi jogot, válaszolt a komoly román férfiú, a ki intel
ligens külsőt és modort a párisi egyetemeken szerzett 
s aztán elővette vadásztáskájából a „brinzát“, a fris
sen sült „málét“, hogy falatozzunk.

Ízlett a sepecialis eledel. Az Izbuk párázó forrá
sából nagyot ittunk rá és elindultunk, két ellenkező 
irányban, fölfelé a Poneron. Az én utam délről, a 
Pausaniásé északról vezetett a tetőre; a két ut között 
elterülő erdőséget négy hajtó fogta fe l; Sztojka Petre 
velem jött jó darabig fölfelé.

Itt szükséges megmagyaráznom, hogy ki az a 
Sztojka Petre?

Ő azt mondja, hogy nagy úri famíliából való; a 
falusiak ellenben azt állítják, hogy a szép-apa czigány 
volt s egy üsttel, egy csengetyüvel és egy meszelővei 
foglalta el a túszai erődöt, a mely akkor is csak 
olyan kinézésű volt, mint a milyen most. Bükkfa volt 
az oldala, zsúp a födele és patics a kéménye, tűzhelye, 
ágya, kanapéja. Virágos kertje a zugó erdőbe nyúlt 
föl és éléskamarája addig terjedt, ameddig a szem
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lás és egyéb ellátási, vagy kényelmi kiadások fel nem 
számíthatók, ha csak erre az illető külön ministeri 
engedélyt nem kapott.

14. §.
(Község belterületén rendszerint napidij nem jár.)
Tisztviselőknek, ha állomáshelyük területén a vám

vonalon, illetve a község belterületén belül eső helyre 
küldetnek ki, napidijra igényük nincsen.

Árvíz alkalmával, valamint raktártűz vagy erdő
égés esetén azonban, ha állomáshelyük területén, de 
a vámvonalon kívül, illetve a hol vámvonal nincs, a 
község belterületén kivül eső helyre küldetnek ki, 
napidijra van igényük. Ily rendkívüli esetben délen át 
való kimaradásnál a teljes napidij fele, ha pedig a 
kimaradás tényleg éjjen át a vámvonalon illetve a köz
ség belterületén kivül tart, a szabályszerű napidij jár. 
(Lásd 2. §. 2. és 3. pontját.)

Délén át való kimaradásnak reggeltől esti 6 óráig, 
vagy legalább is ezen határokon belül hét órát kitevő 
idő, éjjen át való kimaradásnak pedig ezen túl,, de 
24 órán belül nem terjedő idő tekintetik.

A kimaradás szükségességét az elüljáró hatóság 
határozza meg.

A második bekezdésben említett esetekben az 
altisztnek és szolgának ugyancsak a fenti rendelkezés 
értelmében a teljes napidij fele. illetve éjjen át való 
kimaradásnál három (3) K. napidij jár.

15. §.
(Külföldi utazás.)
Tisztviselő, altiszt, vagy szolga, a ki a magyar 

korona országainak területén kivül fekvő helyre kül
detik ki és pedig a birodalmi tanácsban képviselt ki
rályságok és országok vagy Bosznia és Herczegovina 
területén, a mennyiben hivatalos lakásban el nem he

belátott. A két állítás közül valamelyik föltétlenül igaz; 
mert Sztojka Petre szép férfi; a czigányok és nagy 
urak közt egyképpen joggal kereshetnők elődeit és csa
ládfájának gyökérszálai az ismeretlen múlt ködburko
latába ágaznak szét. Szereti a független életet, a mi 
czigány voltára enged következtetni; de annyira büszke, 
merész, daczos és szellemes, hogy szinte lehetetlennek 
tartom, hogy a mesés korban valamelyik őse legalább 
is a nagy Hunyadiak udvarában ne élt volna — mint 
ágymelegitő. Mindezekhez Sztojka Petre még czifra is. 
Soha sem láttam szebben kivarrt „tyeptárt", sallangós- 
sabb „tüszőt“ és fényesebb fekete hajat, mint az övé . . .  
Hát aztán, milyen szenvedélyes vadász!? Ismeri a vég
telen nagynak látszó rengeteg minden zege-zugát; az 
utolsó borz-lyukra rávezet térkép nélkül. Jó lövő is 
ám! Kurta csövű, rozsdás flintája nem igen hibáz, ha 
már egyszer pofájához szorította annak sárgadróttal 
nyakon kötözött agyát, Más ember a kezébe se merné 
vonni azt a veszekedett rongyos szerszámot, a mikor 
meg van töltve, és ő nem adná oda Francotte Ágos-

lyezhető, az: őt megillető napidij másfélszeresét, ellen
kező esetben csak az egyszeres napidijat kapja. Más 
országokban pedig az őt megillető napidij kétszeresére 
van igénye.

A felemelt napidij csak arra az időre jár, a 
melyet a kiküldött az illető területen tényleg eltölt.

Az országhatár felmérés és helyszíni szemléknél 
járó útiköltséget az esetről-esetre kiadott vagy ki
adandó rendeletek szabályozzák. (Lásd a Függeléket.)

17. §.
(Utazás vasúton.)
Hivatalos utazásoknál, melyeket egészben vagy 

részben vasúton lehet megtenni, a kiküldöttek ezt a 
közlekedési eszközt tartoznak használni.

Az V—VII. fizetési osztályba tartozó tisztviselők
nek az I. osztály, a VIII—XI. fizetési osztályba tarto
zóknak, gyakornokoknak és a dijnokoknak a II. osz
tály, az altiszteknek és a szolgáknak a III. oszt. 
szerinti menetár jár a személyvonat díjszabása szerint.

25. §.
(Gyaloglási dij nem jár.)
Úgy az állami erdők kezelésénél, mint a községi 

erdőknél, erdőfelügyelőségeknél és szakiskoláknál al
kalmazott tisztviselőknek és gyakornokoknak az erdő
ben, vagy rakodón való járás-kelésért útiköltség (gya
loglási dij) nem jár. Ebből az intézkedésből következik, 
hogy a kiküldött tisztviselőnek, altisztnek és szolgának 
állomása székhelyétől a ’ működési helyig és vissza a 
jelen szabályzatban megállapított utiilletmények járnak, 
ellenben a működési helyen megtett utak (járás-kelés) 
nem dijaztatnak.

(Folytatás következik.)

tón összes „Nimrod“-jáért . . . Nagy becsben is tartja! 
Örökké a subája alatt hordozza, kapszlijára finom vat
tát borit külsejét fényes tisztára „puczolja“, de öblébe 
bele nem nyúlna a világért, nehogy valamikép elrontsa 
az „erejét/ Azt tartja, hogy minél rozsdásabb belül, 
annál mérgesebb . . .  Az ördög tudja, hogy van ez a 
dolog? de annyi bizonyos, hogy Sztojka gyönyörűen 
lő és több vaddisznót elejtett már, mint az egész vidék 
összes vadásza. S mind azzal a rongyos flintával! . .  .

A mint a meredek Ponor oldal öreg bükkfái alatt 
fölfelé ballagtunk, Sztojka Petre egyszer csak meg
szólal :

— Hej, szép őz haladt itt el! . . .  Azzal rámuta
tott az éjjeli friss hóesésben, feltűnően csinos alakban 
lerajzolódott emberi lábnyomokra.

— Ez nem férfi lábnyom, — jegyeztem meg 
hunczfutul mosolygó Petrének; — de hát ki az a nő, 
a ki egyedül bolyong ily időben, az erdő vadonéban ?

— Ugy-e uram, szeretnéd tudni?
— De nagyon ám ! mert ezek a nyomok csino-
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Vadászati dolgok.

Budapesti vadpiacz. Fodor Károly. Élelmiszer 
és vad bizományos üzleti jelentése, Budapest, 1906. 
IX/11. Központi vásárcsarnok. E héten különösen igen 
élénk üzlet fejlődött ki vadfélékben, különösen jó ke
reslete van a szarvas, nyúl és őznek, továbbá a hibát
lan fogolynak, az árak az összes vad-féléknél emel
kedtek, különösen a nyúl és fogoly ára igen magas. 
Részletes jelentés: Szarvas 76—90 fill. dámvad 90—100 
fill., vadsertés könnyebb súlyú 80—96 fill., nehéz vad
sertés 60—80 fill., óz 160—170 fill. klgrként. Nyúl 
nagy 340—400 fill., kicsi nyúl 180—240 fill. darabja, 
fogoly 200—220 fillér, fáczán 440—580 fillér páronként. 
Fürj szintén kedvezően értékesíthető. Tekintve, hogy 
vad fogyasztás most már mind nagyobb arányokat ölt, 
igy előre láthatólag az árak is ezzel együtt javulni 
fognak és kedvezőek maradnak, miért is ajánlom az 
összes terítékre kerülő vadaknak címemre való bekül
dését.

Gyilkos vadorzók. A múlt hónap végén, mint 
lapunknak Írják, Novák János annafalvi erdőőrt az er
dőben rejtélyes körülmények közt halva találták. A 
csendőrség megindította a nyomozást. Kiderült, hogy 
Novák gyilkosságnak lett az áldozata, melynek tettesei 
Polonszki János, Szmezel András és Czangár János 
hírhedt orvvadászok. Mindhárman a börtönbe kerültek.

Kutya-ösztön. L’Aubéban (Francziaország) egy- 
paraszt tiz darab birkát adott el egy juhkereskedőnek, 
aki azokat a ráadáskép adott értéktelen juhászebbel 
együtt elhajtotta. Útközben különböző helyeken még 
mintegy 140 darab birkát vett, s igy 150 drbra fel
szaporodott nyájat tovább hajtotta. Az első pihenő éj
szakát a juhászeb arra használta fel, hogy korábbi

gazdájának tiz darab birkáját a nyájból kiterelte, s a 
nélkül, hogy valaki észrevette volna, visszahajtotta 
volt gazdájának a birka-akoljába. Az eladó nem ke
véssé volt meglepetve, midőn harmadnap reggelén a 
tiz darab birkát az akolban megtalálta. A birkákat 
aztán természetesen a vevőnek visszaadta, de a lele
ményes ebet megtartotta magának.

A gyümölcs szedéséről, eltartásáról 
és értékesítéséről.

Minthogy hazánkban az éghajlati viszonyok na
gyon külömböznek, ennél fogva nem lehet pontosan a 
gyümölcs érettségét meghatározni,

A gyümölcsöt a következő osztályokba sorozzuk 
u. m, nyári, őszi és téli.

A gazdának az az gyümölcstenyésztőnek az újra 
ültetendő fáknál oda kell hatni, hogy mind a három 
féléből válasszon és az által magát minden évszakba 
leendő haszonról biztosítsa.

A termesztőnek azt is tudnia kell, hogy mikor 
és miképp szedik a különféle gyümölcsöket, továbbá 
eltartani és értékesíteni.

A nyári vagy koránérő gyümölcsöt többnyire 
mindjárt a fáról meglehet enni, mely friss eledelül 
csak rövid ideig szolgál. Hogy ezen gyümölcs Ízletes 
s ne pedig kásás maradjon, azért tökéletes érés előtt 
leszedendő.

Az őszi gyümölcs a nyárit követi, mely a fán 
tökéletesen nem érik meg, de leszedve rövid idő alatt 
megérik és egész télen át kedves eledelül szolgál. 
Leszedési idejét a külömböző égalj szerint, meghatá
rozni nem lehet.

sabb lábakat árulnak el, mint a milyenekkel a túszai 
menyecskék járnak.

— Soha se törd rajta a fejedet, — szólott Petre, 
— vadász az is, mint te, csakhogy nincs engedélye, 
mint neked, — de bajusza sincs.

A dolog nagyon kezdett érdekelni s elhatároztam, 
hogy bármily áron is megtudom a valót. Elővettem a 
pálinkás bütyköst, a melynek tartalma még a néma 
oláhot is megszólaltatja.

— Igyunk egy kortyot Petre, mert nehéz ez az u t!
— Biz a jó lesz uram . . .
A második korty után már Petre beszélni kezdett.
— Rávezetnélek arra a szép vadászra, de félek 

hogy aztán nem lő'sz semmit.
— De igazán vadász nyoma-e ez itt a hóban ? 

Petre szólj!
— Vajgye minye! -— de még milyen vadászé!?
— Az ördög vigyen el, beszélj már, mert nagyon 

kiváncsi vagyok.
— Nem beszélek; h a ! . .  . a hajtők elindultak . . .

Állj meg itt vagy tizenöt perezig, azután menj min
denütt ezen a friss nyomon, majd megtalálod. Éppen 
oda vezet a nyom a tetőre, ahol az őzek, vaddisznók 
átváltanak a csúcsai erdőbe. Ott lesz az a vadász is, 
ha csak Csúcsára nem ment . . .  Én — végezte beszé
dét — itt vágok fel a völgy szélen . . .

Ott maradtam egy kereszt-utban és élénken figyel
tem a méltóságos erdő minden leheletére. Mellettem, 
egy korhadt fán, pajkos mókus játszadozott. Futott, 
futott föl az ághegyre, onnan vissza az odúba. Meg
nézett jól s nevetséges mozdulatokkal adta tudtomra, 
hogy rám ott éppen semmi szükség nem volt. . .  A 
nyalka kis állat mint a kígyó kúszott fel a fára s egy 
kiálló csőnk mellé húzódva, lesbe ült . . . Vájjon mit 
várt a kis gyilkos? hiszen az egész környezetben csak 
egy pár havasi pinty kedves, eleven alakja tünedezett 
fel, a mint felborzolt tollazattal szökdeltek egyik ágról 
a másikra s közbe egyet-egyet füttyentgettek . . .  A 
mély völgyből egyszerre erős zaj verődött fel, a kor
hadt, száraz ágak recsegtek-ropogtak, a bokrokról nagy
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A téli gyümölcs, azt egész télen át alig lehet kár 
nélkül eltartani s ha sikerül, izét egész éveu át meg
tartja. Hogy a téli gyümölcsöt soká lehessen eltartani, 
azért a ián több ideig kell hagyni s október közepe 
előtt sohasem szabad leszedni.

Minden gyümölcsöt vigyázva és gonddal kettős 
létra segítségével szedjük le, amennyiben ez nem 
lehetséges, akkor hosszú botra erősített szedőzacskóba 
szedendő. Tanácsos a gyümölcsöt mindig kezébe véve 
szedni és nem bottal, vagy rázás által leverni, mert 
ebből az következik, hogy gyümölcsünk mind meg
sértve és korán romlandó lesz, píaczra pedig alkal
matlan, vagy egyáltalán nem alkalmas. A leszedett 
gyümölcsöt nem szabad zsákba rakni és taligán haza 
tolni, mert ez által szintén megsértetnek. Legjobb ezt 
kézzel kosárba rakni és kézen vinni a rendeltetési 
helyére.

A gyümölcsöt száraz pinczébe, vagy gyümölcs
kamarákba, melyek fagy ellen megvannak oltalmazva, 
deszkaállásokon legjobban lehet eltartani.

A gyömölcsöt sohasem rakásba csakis egymás
mellé sorrendben rakva, de alája szalmát vagy mohot, 
polyvát s efféle anyagokat nem szabad tenni, mert az 
a gyümölcs rothadását és különféle idegen izek föl
vételét idézi elő.

A gyümölcs értékesítésének sok módja van, leg- 
czélszeriibb azonban a gyümölcsnek eladása, mert 
csak igy van a termesztőnek csekély munka és költ
ség mellett meglehetős haszna.

Első dolgunk a gyümölcsöt osztályozni és a fajokat 
külön-külön szedni. Ily módon nagyban növeljük jöve
delmünket és szabhatunk olcsóbb árakat, mert I., II. 
és Ill-ad osztályú gyümölcsünk van.

A kinek sok gyümölcse van és azt el nem ad
hatja, mi a városoktól messzire eső helyeken meg
történhetik, az mégis belőle nagy hasznot kaphat, mert

csomókban hullott állá a fagyos hó s apró fehér lap
dákká oszolva, csörögve gurult le a domboldalon . . . 
Egy-egy pillanatra elnémult a zaj, majd ismét fölhang
zott , . . Fegyveremet készen tartottam, mert arról 
meg voltam győződve, hogy a völgyben valami nagy 
vad mozog, hallgatózik s menekülésre gondol . . . Pár 
perez múlva fel is tűnt a vezető vadkan, nyomában 
a népes kondával. Száz lépésre tőlem megállották s 
kevés gondolkozás után felém fordították utjokat. Állá
somon felül, körülbelül 30—40 méternyire, igyekeztek 
egy kis sűrűségen átvágni;. de eme szándékukban 
megakadályoztam őket. A legjobb alkalmat fölhasz
nálva megnéztem a hatalmas vadkant s fegyverem 
eldördült. A nagy erdő zúgott, morajlott, mintha tüzes 
korbácsát pattintotta volna el kebelén a viharok vil
láma . . . Nagy figyelemmel tekintettem körül; sehol 
semmi! . . .

(Folytatása következik).

lehet belőle aszalványokat, lekvárt, bort, eczetet, 
szeszt stb. késziteni.

A gyümölcs efféle használata a jövedelemnek 
egyik főágát teszi, melyek több éven át eltarthatok 
és értékesíthetők. L. I.

A legyek kipusztitása. Chantemesse tanár a 
párisi orvosi akadémiában nemrég feltűnést keltő elő
adást tartott a légyről, mint a kolera terjesztőjéről. A 
«Matin» erre tízezer frankos jutalmat tűzött ki azon 
probléma legjobb megoldására, hogy mint lehet a le
gyeket legalaposabban kipusztitani. Bérkezett 265 fe
lelet. A Brouardel, Roux, Chantemesse és Rouvier 
tanárokból álló bizottság a dijat egyhangúlag a «Muska 
delenda» (legyeket ki kell pusztítani) jeligével ellátott 
dolgozat szerzőjének Ítélte oda, aki névtelen kíván 
maradni. «Miután egyetlen légy átlag kétszáz petét 
tojik, — mondja a szerző — egyszerű számítás mu
tatja, hogy ebből az egyetlen légyből hat nemzedék 
múlva százmilliárdnál is több légy származhatik. A 
már kifejlett rovart elpusztítani hiábavaló fáradság. A 
legyeket csak álcaalakjukban lehet alaposan megsem
misíteni, mikor is tele vannak velük a trágyadombok 
és egyéb piszokhalmok. Hosszas kísérleteimben arról 
győződtem meg, hogy ezeket az álcákat a nyers olaj 
azonnal megöli. Ez olajnak fertőtlenítő ereje, mely 
azonfelül olcsó is, nemcsak pillanatnyi, hanem még 
soká azután is hat s megakadályozza minden későbbi 
petéknek a kikelését.* A bizottság kijelentette, hogy a 
szerző fejtegetéseivel mindenben egyetért s módszeré
vel a kérdést teljesen megoldottnak tartja. Érdekes, 
hogy a pályázók közt volt a román királyné is, kit a 
bizottság bronzéremre érdemesített. Nagyon érdekes 
lenne tudni, hogy ez a poétalelkü nő mint kezeli ezt 
praktikus kérdést.

A gomba halottjai. Vajkfalu községben, mint 
lapunknak írják, Macsuga Jánosné tévedésből mérges 
gombát hozott az erdőből, a melyet megfőzött és ro
konait is megvendégelte vele. Tizenegyen ettek a gom
bából, a kik közül nyolcat sikerült megmenteni, a többi 
három, két nő és egy fiú, meghalt.

Vérfürdő Óbecsén. Óbecséről jelentik nekünk: 
Valóságos vérfürdőt rendeztek f. hó 5-én délelőtt ide
való részeg legények. Mintegy hatvan legény, a kik a 
nyár folyamán mezei munkával foglalkoztak, minap 
kapták ki bérüket. Elmentek a korcsmába, ahol ivás 
közben a belvárosi legények valami csekélységen ősz-
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szevesztek az alsóvárosiakkal. A szóváltásból aztán 
verekedés támadt, amelyben az egyik legényt úgy 
összeszurkálták, hogy alig tudott átvánszorogni a szom
szédos vendéglőbe. Néhány ott időző városi hivatalnok 
a súlyosan sebesült embert azonnal ápolás alá vette. 
A garázda legények azonban ide is követni akarták. 
A vendéglős bezárta előttük a vendéglő ajtaját, ami a 
részeg legényeket annyira felbőszítette, hogy a korcsma 
ellen valóságos ostromot intéztek. Kövekkel beverték 
az ablakokat, sőt néhányszor az ablakon keresztül az 
ivóba is lőttek. Jellemző, hogy a városi rendőrök, akik 
a legényekkel együtt mulattak, boros állapotban még 
segítettek a garázdálkodó legényeknek. A legények 
másik csoportja ezalatt tovább ballagott. Az utón talál
koztak Sághi Mihálylyal, a hires kártyással, kit az 
egyik legény, Sátrán János egyetlen revolverlövéssel 
agyonlőtt. Erre a két legénycsoport ismét összeütközött. 
Valóságos csata keletkezett közöttük. Vagy húsz lövés 
dördült el fölváltva mindkét részről, majd később 
ökölre mentek a legények és ütötték-verték egymást. 
Mikor a harcz véget ért, két halott és két súlyosan 
sebesült maradt az utczán. A két halott Sághi Mihály 
és Cakó János, a súlyosan sebesültek pedig Heringer 
József és Cakó Mihály. Ezeken kívül még huszon
egyen sebesültek meg. A csendőrök tizenegy embert 
letartóztattak. A vizsgálatot már megindították.

Hivatásának áldozata. Prokupek főmérnök, a 
rosbakadorfi (Szászország) épülő vasút építésének ve
zetője, minap Rappaport forgalmi mérnökkel és még 
két munkással pályakocsin ment az épülő vonaton, a 
midőn mögöttük hirtelen két munkakocsi közeledett. 
A munkakocsin ülő munkások nem fékezhettek kellő 
időben, minek következtében a munkakocsik neki
mentek a pályakocsinak, a melyből a bennülők kire
pültek. Prokupek főmérnök a munkakocsik kerekei 
alá jutott, a melyek fejét levágták törzsétől. Rappaport 
mérnök könnyebb sebesüléseket, mig a két munkás 
csak könnyebb horzsolásokat szenvedett. Prokupek 
főmérnök házasember és hét gyermek apja volt.

Elpusztult lószállitmány. Barcsról jelentik: 
Csáktornyán az ottani vásár alkalmával 42 csikót rak
tak be két vasúti kocsiba, hogy azokat Barcson át 
tovább szállítsák. Mire azonban a szállítmány Barcsra 
érkezett, 18 darab megdöglött lovat találtak a kocsi
ban. A lovak elpusztulása az állatorvost és a vasúti 
társaságot terheli.

Különös léghajós-szerencsétlenség. New- 
Yorkból jelentik: Különös baleset történt a minap 
Middeltonban, Daly Marguerita trapézmüvésznő lég
hajójával. Midőn Daly kiadta a parancsot a léghajó 
fölbocsájtására, a kosár egyet fordult s az egyik kö
télhurok egy közel álló nőnek, Roper kisasszonynak 
a lábába akadt s mikor a léggömb emelkedni kezdett, 
a szerencsétlen leányt is magával vitte. A léghajó 
mintegy harminc méternyire emelkedett s a leány gör
csösen kapaszkodott a kötelékbe, hogy le ne essen. 
A légtornásznő is észrevette a balesetet, meg akarta

fogni a kapaszkodó leányt, de csak a haját érte el, 
tehát annál fogva tartotta. Rögtön gázt bocsájtott ki 
a gömbből és a léghajó lassan ismét leszállt a földre. 
Mikor már közel volt a földhöz, Daly kiasszony Ro- 
perrel együtt leugrott, mire a léghajó ismét felszállt 
és csakhamar el is tűnt a nézők szemei elől. A sze
rencsétlen leány eszméletlenül terült el a földön. Tes
tén számos kisebb-nagyobb zuzódás volt s az egyik 
karja is el volt törve.

Fehérek és feketék.New-Yorkból Írják : Bor
zalmas líncselés történt a napokban Hreemvod dél- 
karolinai városban. Egy Dánis Bob nevű néger meg
támadott az utcán egy fehér nőt s köze! ezer főre 
rugó tómeg üldözte két napon keresztül, mig végre 
elfogták. Heyward kormányzó közbe akart lépni, ki
jelentve a tömegnek, hogy a merénylő néger elleni 
bírói eljárást a lehető leggyorsabban indítja meg és 
fejezi be. Mig a kormányzó a néphez beszélt, addig 
a négert a falhoz szorították és á tömeg vezetője ki
jelentette, hogy a kormányzó közbelépése teljesen 
hiába való. A kormányzó csak azt kérte a dühtől el
vakult tömegtől, hogy a szerencsétlen négert ne éges
sék el. A tömeg erre meg is esküdött. A négert ez
után egy fához vonszolták, odakötözték egy pár «val- 
lásos» ember imája közben sortüzet indították ellene. 
A négert mintegy háromezer golyó érte.

Szerkesztői üzenetek.
Gajdos János urnák. Nagyürögd. Kincstári erdőőri 

állásra csak abban az esetben pályázhatna siker -reményében, 
ha erdőőri szakvizsgával rendelkeznék; e nélkül legfölebb erdő- 
legényi vagy segéderdőőri állást nyerhetne el. Az állami keze
lésbe vett erdőknél gyakran benne van a pályázati hirdetmé
nyekben, hogy abban az esetben, ha szakvizsgázott pályázó nem 
jelentkezik, kiszolgált csendőrök előnyben részesülnek és kine
vezésüket remélhetik. Duchek János urnák. A.-Dörgicse. 
Az erdőőri szakvizsgák — mint azt lapunk 35-ik számában kö
zöltük, országszerte f. é. október hó 22-én kezdődnek. A kér
vények e hó végéig adandók be az illető kir. erdöfelügyelő- 
séghez.

A kiadóhivatal postája.
Kovács István urnák. Branyicska. Lapunk múlt szá

mában a hírek közt megtalálja okát annak, hogy ez a szám 
miért késett. A sajnos baleset folytán lapunk szerkesztője érzé
keny kárt szenvedett s igy hálás köszönettel venné, ha minden 
tisztelt olvasónk az év végéig járó előfizetési diját még e hó 
folyamán beküldené. Csitkovics Antal urnák. Ó.-Szilas. Az 
Évkönyv I. évfolyamának két példányát ajánlva elküldtük. 
Bombola Pál urnák. B.-Monostorszeg. A 4 koronát köszö
nettel vettük. Plenka Ágoston urnák. Jálna. Az előbbi üze
net Önnek is szól. Takács József urnák. Bulcs. Az ígéretet 
tudomásul vettük. Marosán János urnák. Kobabánya. Az 
Évkönyv I. évfolyamát ajánlva postára tettük. Kiss Sándor 
urnák. Bázos. December végéig van előfizetve. Gósa Dénes 
urnák. P.-Mörul. Előfizetése november végéig van rendezve. 
Takács János urnák. Báta-Apáti. Gesztes nem Fehér, ha
nem Komárom megyében van, utolsó postája Vértes-Somló.
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Pályázat.

Trencsén vármegye területén levő s állami keze
lés alatt álló erdőbirtokok őrzésére szervezett egyik 
kerületi erdőőri állomás megüresedvén, annak betöl
tésére pályázatot nyitok.

Javadalmazás összesen évi 960 korona.
Pályázni szándékozókat felhívom, miszerint az 

1879. évi XXXI. t. czikk 37. §-ának a, b és c pont
jaiban jelzett kellékeket valamint eddigi szolgálatukat 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1906. évi 
szeptember hó 30-áig a trencséDi m. kir. állami erdő
hivatalnál nyújtsák be; megjegyezvén, hogy a magyar 
nyelvnek szóban és Írásban való bírásán kívül a tót 
nyelvben való jártasság is megkivántatik.

Az állás 1906. évi október hó 15-én elfoglalandó.
Trencsén vármegye közig. érd. bizottsága

Zempléni vármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságától 2706/906. érd. szám.

Pályázati hidetmény!
Zemplén vármegyében lévő varannói m. kir. járási 

erdőgondnokság kerületében Varannó székhelylyel 
szervezett járási erdőőri állás lemondás folytán meg
üresedett, ezen Ill-ad osztályú járási erdőőri állásra 
pályázat nyittatik.

Ezen erdőőri állomás évi javadalmazása:
Évi bérfizetés: 400 korona, lakás, fa és ruha

illetmény 100 korona, lótartási átalány 160 korona, 
összesen: 660 korona.

A javadalmazás havi utólagos részletekben fizet
tetik.

Pályázótól megkivántatik a magyar állampolgár
ság, fedhetlen előélet, legalább 24 éves életkor és 
hogy 35 évesnél nem idősebb, ép szellemi és testi erő, 
valamint az erdőőri szakvizsga sikares letétele. A hi
vatalos magyar nyelven kívül a tót nyelv ismerete is 
szükséges, mely adatok hiteles okmányokkal igazo- 
landók.

Zemplén vármegye közigazgatási erdészeti bizott- 
ságshoz intézett egy koronás bélyeggel ellátott és saját 
kezűleg irt kérvények 1905. évi. szeptember hó 30-ig 
a sátoraljaújhelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz annál 
is inkább benyújtandók, mert a később érkezett kér
vények nem fognak figyelembe vétetni.

Sátoraljaújhely, 1906. évi augusztus hó 26-án.
Molnár s. k.

közig. érd. bizotts. elnök.

Füles bagoly
2 darab, darabja 5 koronáért eladó. Érdeklődők 
forduljanak alulírotthoz.

P. Szalatnya (u. p. Losoncz)

Szlonka József
erdőőr.

Élő vadak.
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, . libákat, 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

W *  IHlayer Ede '‘p l
élővad  kiviteli ü zlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút,

Sopron megye). 35—52

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

r

Állást keres

40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Az állást jövő év elejével folglalhatná el. 
Ajánlatok a következő cim alatt küldendők:

Balogh József erdővéd.
Nagy-Lónya. (Bereg megye). 6— 10

Pályázat erdőőri állásra.
Tótpelsőczön üresedésbe jött erdőőri állásra ezen

nel pályázat van hirdetve, Pályázni szándékozók ke
resztlevél, erkölcsi és szolgálati, valamint orvosi bi- 
zonyitványnyal és erdőőri képesítő okmánynyal fel
szerelt kérvényeiket folyó évi október hó 25-éig 
Tótpelsőcz község elöljáróságánál nyújthatják be. A 
magyar és tót nyelv ismeretét feltétlenül megkívánják. 
Az erdőőri állás javadalmazása 610 korona évi járan
dóság, havi előleges részletekben a zólyomi m. kir. 
adóhivatalból, 24 ürköbméter tűzifa és az illetékes 
erdei kárdijak negyedrésze.

Tilalmi és jelző táblákat
legjobb minőségben és olcsó áron szállít:

W inkler G usztáv
tilalmi tábla gyáros

S Z Á S Z S E B E S .
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegm ann Já n o s könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak :
Egész évre. . . . . ”8 kor.
Fél évre . . . . . . . . . .  4 „
Negyed éVré . . . . . . . 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezeti címére Szászsebesén küldendők.

M egjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Szeptember 20. 38. szám.

Apostolok osztása.

a ire ezek a soraink napvilágot látnak, négy 
erdőőri szakiskolánk második évfolya
mát végzett ifjú növendékei már vagy 

lerázták magukról az iskola porát, vagy pedig 
már szorgosan csomagolják szerény holmijukat, 
hogy elszéledvén a szélrózsa minden irányában, 
az élet mezején értékesítsék a tudásnak azt a 
tőkéjét, melyet maguknak a két évi szorgalmi 
idő alatt a szakiskolák padjain gyűjtöttek.

Nehéz kő esik le a szivükről és megköny- 
nyebülten sóhajtanak fel, hogy: »hála Istennek, 
most már kész emberek vagyunk s megszűntek 
a tanulás nehéz napjai, lehullott az egyéni sza
badságot korlátozó iskolai fegyelem bilincse!«

Elröppen a sóhaj, de csak azért, hogy egy- 
gyel szaporítsa az ifjú elme tévedéseit.

Nem, szeretett ifjú barátaink és leendő kar
társaink az erdészet szép mezején, nem szűnt 
meg még a tanulás ideje s egyéni szabadságiok 
szárnyait is csak rövid ideig lebegtethetitek sza
badon.

A tanulás, még pedig a legkomolyabb ta
nulás csak most következik igazán; az, a mit 
eddig tanultatok, nem volt még maga a tudo
mány, hanem csak útmutató arra, hogy hol és 
milyen módon keressétek az igazi tudást. Ha ti 
csak a mellett a tudás mellett maradtok meg, a

melyet az iskolában két éven át gyűjtöttetek, 
bizon csak félszegek és tudatlanok maradtok 
egész életeteken át s hiába mutattok bizonyít
ványaitok jeles, kitűnő vagy jó osztályzataira, 
már a milyet ti közületek veleszületett szellemi 
tulajdonságaival és szorgalmával kiérdemelt.

Az iskola csak azt az utat mutatta meg 
nektek, a melyen haladva folytatnotok kell. tanul
mányaitokat az élet rögös utjain, a gyakorlat és 
tapasztalás iskolájában.

A sors annyifelé fog vetni titeket, a hányán 
vagytok s mindegyiktek más és más viszonyok 
közé fog kerülni, melyeket csak ezután kell ta
nulnotok megismerni s magatokat és az iskolá
ban szerzett tudástokat ezekhez alkalmazni. A 
hány szolgálati helyhez juttat sorsotok, annyi uj 
iskola nyílik meg előttetek s a hány ott már 
régebben szolgáló idősebb, gyakorlottabb, tapasz
taltabb kartársat találtok működésiek mezején, 
ezekben annyi uj tanító kínálkozik nektek.

Ne nézzétek le fennhéjázólag a tapasztalat 
és gyakorlat iskolájában megőszült kartársakat 
talán azért, mert ők nem voltak abban a szeren
csés helyzetben, hogy a szakiskolát látogathatták 
volna, hanem csak saját szorgalmuk segítségével, 
önerejükből sajátították el azt, a mit terhes és 
felelősségteljes szolgálatukban tudniok kell, mert 
bizon mondom néktek, hogy az ő gyakorlati 
tudásuk többet ér az összes iskolák száraz elmé
leténél.

Lesz idő, hogy a szolgálat kötelességei
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kétes helyzetekbe sodornak, melyekből nem ve
zet ki az elmélet, hanem hasznos útmutatások
kal szolgálhat a régi tapasztalások utján szerzett 
ismeret. Ne restelljetek ilyenkor hozzá fordulni a 
tudás forrásához, mert tanulni soha sem szégyen 
s a híres görög bölcsek közt is azt tartja a tör
ténelem legbölcsebbnek, aki azt vallotta magáról, 
hogy semmit sem tud, elismerve ez által, hogy 
minden bölcsessége mellett még nagyon sokat 
kell tanulnia, mert a tudomány talán az egyedüli, 
melynek kezdő határa van csak, de végső határa 
a végtelenben tűnik el, a melyet ember soha el 
nem érhet.

Valamint pedig nem múlt el rólatok a tanu
lás ideje, azonképen nem szabadultatok meg a 
fegyelem bilincseitől sem.

Nem vagytok ti szabad emberek akkor, mi
dőn az erdészet szolgálatába léptek, hanem rabok; 
rabjai a szolgálatotoknak s szükséges, hogy ezt 
az önként magatokra vállalt rabságot nem csak 
megadással, de örömmel viseljétek.

A mint a gyermeknek kötelessége a magá
val tehetetlen anyát istápolni, ápolni, azonképen 
nektek is első és legfőbb kötelességtek gondo
zástokba venni az erdőt, a melyet önként anyá
tokká fogadtatok, Ennek az anyának az ölén 
szándékoztok eltölteni hátralévő napjaitokat, ez 
lesz ezentúl néma tanúja minden örömöteknek, 
bánatotoknak s ezen kívül széles e nagy világon 
nincsen számotokra hely!

Ápolnotok, védnetek kell ezt az áldott anyát,

hiszen ez fog táplálni nem csak titeket, hanem 
idővel ez ad kenyeret családjaitoknak is.

Nem pusztán a kenyérkereset kényszeréből, 
hanem igaz szerétéiből, fennen lobogó lelkese
déssel kell majd buzgólgodnotok fogadott anyá
tok gondozásában.

Ebben a buzgólkodásban nem vagytok ma
gatokra hagyva, hanem vannak abban segítő 
társaitok, állva vagy felettetek, vagy oldalatok 
mellett, vagy pedig alattatok, kiki az ő rangja 
szerint, de valamennyiteket egy szoros kapocs 
köt össze: az erdő szeretetének kapcsa.

Fellebbvalóitok irányában nem csak enge
delmességei tartoztok, hanem egyúttal gyermeki 
bizalommal is kell irányukban viseltetnek. A ti 
jövendő sorsotok az ő kezükbe van letéve s ha 
arra érdemessé teszitek magatokat, biztosak le
hettek abban, hogy az jó kezekben van. Nem 
kíván tőletek senki rabszolgai megalázkodást, nem 
akarja elvitatni emberi méltóságtokat, hanem kí
vánja — és pedig joggal — az odaadó enge
delmességet s a jogos parancsoknak ellentmon
dás nélkül való teljesítését.

Ne feledjétek azt sem, hogy azok, kik a 
szolgálatban mellettetek állnak, veletek ugyan
azokat a célokat és eszméket szolgálják, nem 
idegenek hozzátok, hanem testvéreitek s csak 
akkor lesz eredményes a ti szolgálatotok is, az 
övéké is, ha vállvetve, közös erővel fogtok 
munkálkodni pályátokon. Legyetek tehát hü ápo
lói a testvéri szeretetnek, a jó egyetértésnek s

— Irta: Chariton. —

(Folyatás.)

Néhány perez múlva három oldalról is eldördült 
a fegyver s tőlem nem nagy távolságban iszonyatos 
női sikoltás hangzott fel. Eszeveszetten futottam abba 
az irányba, a merről a kétségbeesett hang jött. Kime
rültén érkeztem oda, a hol egy szép fiatal oláh leányt 
találtam, a ki mosolyogva fogadott s lihegve szólott: 

— Nutyi tyeme! aits porc szelbátye! . .  . (Ne félj 
semmit; itt a vaddisznó!) Hangján átrezgett a nagy 
ijedtség által előidézett lelki-harcz lármája; keble zihált 
s fuldokolva közeledett felém. Mosolygó arcza elárulta, 
hogy két hatalmas érzés tombol kebelében; egyszerre

támadtak föl azok, mint a vihar és napsugár. Egyik a 
félelem, a kétségbeesés láza, a másik az öröm derengő 
fónyrezgése. E különös lelkiállapotot azzal árulta el, 
hogy a mikor egész közelről beszélt velem, akor is 
mind „domnu Pausaniás“-nak szólított. Azt hitte, hogy 
azzal beszél. Csak későre vettem észre, hogy a fiatal, 
szőke hajú, fekete szemű oláh fáta kezében pompás 
fegyver van. Oly ügyesen tartotta azt félig leeresztett 
jobb kezében, mig nyalka, piros csizmás lábait katonás 
stellungba rendezve beszélt, hogy beillett volna szalon
vadásznak is !

— Itt van a bestia, nem fut már többet; — rá
mutatott a hosszában elnyúlt jó darab disznóra; — 
megállj, ott füstöllek meg, ahol az ördögöket szokták: 
a kémény szájában! . . . Megijesztettél!. . .

Jó ideig némán néztem a hatalmasan fejlődött 
szép ifjú fátát, a mint örömében tépázta a vadsertést 
füleit s fegyverének agyával iitögette annak otromba 
fejét; de a végén megszólaltam:

— Szép leány, mondd meg nevedet!
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ne feledjétek, hogy az igazi erő csak a szoros 
összetartásban van.

Ezeknek az elveknek vagyunk mi is szolgá
latában s fogunk abban állani a jövőben is, ezért 
elvárjuk tőletek, hogy ebben a munkában ben
netek is buzgó segítő társakra fogunk találni s 
abban a reményben, hogy az itt elmondottakat, 
melyek a titeket szerető szivünkből fakadnak, 
őszinte örömmel üdvözlünk az erdészet szép 
mezején, fiatal barátaink és leendő kartársaink!

Isten hozott körünkbe!

Utazási költségek.
(Folytatás.)

27. §.
Erdészeti altisztek és szolgák fuvarpénzeiróí.
(Altisztek fuvarpénze.)
Az erdészeti altisztek és szolgák az alább felso

rolt esetekben a következő fuvarpénzek felszámitására 
jogositvák :

1. Az erdőhatóság (hivatal) stb. kerületén kívül, 
ha a távolság 16 klm-nél nagyobb;

a) ha tényleg kocsit használnak, miriameteren- 
ként 4 koronát,

b) ha lóháton vagy gyalog teszik az utat, miria- 
meterenként 2 koronát;

2. Kerületen belüli és 8'1 klm.-től bezárólag 
16 klm.-ig kerületen kívüli utazásoknál:

A) Azok az alisztek és szolgák, kiknek védkerü- 
letük nincsen, ha állomásuktól 8 klm.-nél távolabb eső 
helyre küldetnek ki;

B) azok az altisztek és szolgák, kik védkerülettel 
bírnak, vagy raktárkezeléssel megbizattak, ha erdőkár 
tárgyalási ügyben 8 klm.-nél távolabb eső helyre utaz
nak, vagy egy más erdőgondnokság keületébe kisegités- 
kép rendeltetnek ki s a működési hely állomásuk 
székhelyétől 8 klm.-nél távolabb esik;

C) azok az altisztek és szolgák, kik védkerület
tel bírnak, de az erdőgondnokság székhelyétől oly 
távolságra laknak, hogy erdőgondnoki kihallgatáshoz 
történt berendelésük esetén valamely közlekedési esz
közt igénybe venni kénytelenek;

a) ha tényleg kocsit használnak, miriameterenként 
2 koronát.

b) ha lóháton vagy gyalog utaznak [A) és B) 
pont] 1 koronát,

3. Egyébként a védkerülettel biró altisztek és 
szolgák, fenti eseteket kivéve, azon erdőgondnokság 
kerületében, a melynél alkalmazva vannak, útiköltséget 
nem számíthatnak fel.

Az A) és B) pontban említett altisztek és szol
gák, ha a 24. §-ban felsorolt munkálatokhoz rendel
tetnek ki, az erdei tanyából stb., a működési helyig 
és vissza fuvarpénzt nem számíthatnak fel.

4. Hogy az altiszt és szolga mely esetekben vehet 
igénybe közlekedési eszközt s mely esetekben köteles 
gyalog utazni, azt a hivatalfőnök határozza meg.

5. Ott, a hol az ut vasúton vagy hajón megte
hető, az altiszt vagy szolga ezt a közlekedési eszközt 
köteles használni, kivéve, ha ez az utazás több időt 
venne igénybe, vagy pedig költségesebb lenne a ten
gelyen való utazásnál.

Ha az ut egy része vasúton, más része tengelyen 
tehető meg, ez esetben ugyancsak az előző pont ren
delkezései irányadók oly korlátozással, hogy ha az ut 
hossza a vasúti állomáshoz, vagy vasúti állomástól a 
kirándulási helyig a 4 klm.-t meg nem haladja, fuvar
pénz felszámításának helye nincsen.

Rám vetette fekete szemeit csodálkozva, azután 
zavartan kérdezte:

— Hol van apám ?
— Ki a te apád?
— Sztojka Petre.
— -Tön mindjárt Pausaniás úrral együtt; de addig 

mondd meg a nevedet.
— Ilána.
— Az Isten éltessen tégedet sokáig, szép Ilána! 

Most pedig, ha vadász vagy, gyere velem; keressük 
meg az én prédámat is.

— Lőttél te is?
— Lőttem bizony egy nagy kant; van két akkora 

mint a tied !
— Ne hazudjál, — felelt kaczagva, — nem hi

szem; ti urak nem tudtok lőni! Volt itt már sok ur 
vadászni; de mindig mi lőttünk a számukra valamit, 
apámmal.

— Hát lőttél te már azelőtt is vaddisznót? — 
kérdezém csodálkozva.

— Lőttem még egyet; de őzet, rókát, nyulat már 
sokat. Mindig itt ülök az erdőn; nagyon szeretem a 
fákat, a madarakat, meg a vadállatokat. . .

Sokáig nem akart velem elindulni; de végre mé
gis rászánta magát,

— Elmegyek veled, hanem aztán Ígérd meg, hogy 
ha nem esett el a vaddisznód, hát nem viszed el az 
enyémet . . .

Megígértem, aztán elindultunk; útközben folyton 
beszélgetve érkeztünk az én előbbeni állomásomra.

— Innen lőttem, oda! s rámutattam a helyre, a 
hol a konda elcsörtetett.

— Hát akkor ott keresd! — válaszolt kiesiny- 
lőleg s indult a vadsertések nyomán.

— Igazán meglőtted! — kiáltott fel nagy öröm
mel, — itt a vére! . . . Haj, sok vére kifolyt, jól ta
láltad. Mindjárt megkapjuk . . . Izgatott gyorsasággal 
törtetett előre a véres nyomokon s a völgyszakadék
ban megállóit s nagy örömmel kiáltott fel:

—- Itt van ; ezt igazán meglőtted! Na, te jól tudsz
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Az altisztnek és szolgának bérkocsi és podgyász 
szállítási költség nem jár.

50. §.
Altisztek és szolgák hasonló fizetéssel való át

helyezés esetében úgy saját személyük, mint a tény
leg átköltözködő családtagok részére a menetárak, 
valamint a valósággal felmerült és hitelesen igazolt 
egyéb utazási és szállítási költségek megtérítésére leg
feljebb 100 (egyszáz) korona erejéig tarthatnak igényt.

Vegyes intézkedések.
51. §.

(Utiszámla.)
Az érdembe hozott napidijakról és a felmerült 

útiköltségekről, illetve átköltözködési költségekről uti
számla szerkesztendő.

Az utiszámla az utazás befejezésének napjától 
számítva 14 nap alatt a kiküldő hatósághoz terjesz
tendő be, akár vétetett fel előleg, akár nem.

Ellenkező esetben a számlatevő nemcsak a fel
merült költségekhez való igényét veszti el, hanem a 
felvett előleget is megtéríteni tartozik.

Elkésve beadott utiszámlák csak a minister külön 
engedélyével érvényesíthetők.

Egy hónál hosszabb ideig tartó kiküldetés ese
tében minden hóról külön számla terjeszthető be.

55. §.
(Működési napló.)
Minden kiküldött köteles utazásáról és működé

séről naplót vezetni s ezt az utiszámlához csatolni.
Ha azonban az utiszámla akként van szerkesztve, 

hogy az a működést tüzetesen és határozottan kitün
teti, a napló külön csatolása mellőzhető.

Arra különösen kell ügyelni, hogy az utazás a 
lehető leggyorsabban és az utazás czéljának megvaló
sítása mellett a lehető legolcsóbban hajtassák végre.

Székhelyre való visszatérésekkel űaegszakitotf 
utazások mellőzendők vagy azpknak szükségessége 
tüzetesen indokolandó, illetve igazolandó.

Az utiszámlában, illetőleg a működési naplóban 
az egyes helyeken való működés befejezésének nem
csak napja, hanem napszaka, illetve órája is kitünte
tendő, különsen az egy és ugyanazon napon véghez 
vitt utazás alkalmával az elindulás és visszaérkezés 
órája mindig pontosan kitüntetendő és igazolandó.

57. §.

(Távolságok kitüntetése.)

Ha az utazás tengelyen történik, a távolság az 
utiszámlában kitüntetendő, hosszabb útvonalnál pedig 
a távolság könnyebb megállapithatása czéljából az 
útirány a közbeeső helynevek és községek megneve
zésével megjelölendő.

(Szabadjegy és mérsékelt áru menetjegy.)
Azok az alkalmazottak, a kik vasutakon vagy 

hajókon szabadjegyekkel, illetve mérsékelt áru menet
jegyekkel bírnak, hivatalos kiküldetésük alkalmával 
utiszámláikon határozottan megjelölni tartoznak, hogy 
szabad vagy mérsékelt áru menetjegyet használtak, 
mely körülmény az utiszámla érvényesítésénél szem 
előtt tartandó. -*

Arczképes igazolványért fizetett kezelési dij (1 K) 
utazás esetében felszámítható.

59. §.
(Magánfelek érdekében tett utazások.)
A felek érdekében tett utazások alkalmával napi- 

dij és fuvarköltség fejében mindig a jelen szabályzat
ban megállapított szabályszerű teljes illetmények szá
míthatók fel.

A magánfelek érdekében tett utazások minden 
esetben bejelentendók.

lőni! . . . Piros csizmás csinos lábaival ott rugdosta az 
otromba állatot a mélységben és tapsolt, mint a gyer
mek, kitörő jó kedvében.

— Ezért szánkóval jövünk ide fel; mert hat em
ber se bírja el — szólott s fegyverét vállára vetve 
indult vissza előbbi állására.

— Ilána, várj; én is megyek. Csak nem hagysz 
itt egyedül.

— Mi?! — kiáltott fel nevetve, — talán nem 
félsz?

— Félek én itt nélküled.
— Na te hires férfi vagy 1 Gyere hát velem; de 

siess, mert még lőni akarok . . .
Ugyancsak szedegetnem kellett utána a lábaimat 

a süppedező hóban, amíg visszaérkeztünk a másik 
préda megdermedt teteméhez. Akkor már hallatszott a 
Pausaniás hangja is, a mint beszélgetve jöttek felénk 
Petrével.

— No uram, hát igazat beszéltem? Szép vadászra

vezetett a nyom? . . . kérdezte a nyalka Sztojka, a 
mint meglátott.

Nem feleltem rá semmit..-. Pausaniás is kaczagva 
szólított meg:

— Ugy-e, itt élvezet a vadászat, ahol a vadászok 
közt is akad őz?

— Kedves meglepetés, mondhatom; nem feledem 
el soha sem.

Aztán, a mig ebédeltünk, elbeszéltettem az liáné
val történt kalandot, a nagy vadászszerencsét, mely ben
nünket ért.

— Ügyes, szép lányod van; kár ide az erdők 
közé, mondám Péternek.

— Itt született; amoda fenn van a bölcsője egy 
terebélyes bükkfa alatt. Az erdő volt az anyja, apja; 
ide való ő azok k ö z é .. .  válaszolt Sztojka s édesen 
megczirógatta az Ilána piros-pozsgás arczát.

—  Mára véget is vetünk a vadászatnak; mert 
mig haza szállítjuk a zsákmányt, szürke este lesz s
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70: §•
Ha valamely altiszt küldetik ki helyettesként, 

akor a 4. §-ban meghatározott kiküldetési pótlékban 
részesül s ezenkívül az uj állomáshoz és vissza tett 
utazásának költségei is érvényesitendők.

(Vége.)

Vadászati dolgok.  ̂ ^
1

Végzetes medvekaland. Kallós Péter jabloneai 
erdővéd gyanutlanul járta be a minap az erdőt, midőn 
egyszerre egy medvével találkozott. Az erdővéd nem 
vesztette el lélekjelenlétét, lekapja válláról a fegyve
rét és rálőtt a raaczkóra, amelyet lábán megsebesített. 
Most fejlődött ki igazán az életlialálharcz az erővéd 
és a medve közt; a medve borzasztóan Összemarczan- 
golta az erdővédet, akit arra jövő favágók szállítottak 
haza.

Harcz a medvével. Bukarestből Írják: Curtea 
de Arges-hez közel fekvő Cokan havason a minap 
izgalmas kalandja volt egy medvével Profirean nevű 
juhpásztornak. A pásztor a napokban észre vette, hogy 
egy jól kifejlett hatalmas medve közeledik á juhakol- 
hoz, rögtön elővette a fegyverét s a medvére lőtt, 
mire ez megsebesültén dörmögve húzódott le a völgybe 
a fák között. A pásztor követte zsákmányát a vérnyo
mok nyomán s mikor közelébe árt, ismét rálőtt, de ez

még ma kézfogón is részt kell hogy vegyünk — mondá 
Pausaniás gyanús mosolygással.

— Kinek a kézfogóján?
— Ilánának.
— Ez már remek dolog! Hát szép a kérő ?
— Szép ám ! . . .
Vidám dangulatban végeztük a vadász-lakmáro- 

zást s indultunk a prédával megterhelt szán után, a 
Sztojka Petre lakásához.

Senkit se találtunk ott, csak egy öreg anyókát 
és egy derék kandúrt. Az első a Petre édesanyja, a 
másik a szép Ilána játszótársa volt.

A vadász-vacsora Ízlett; mert Pausaniás hozatta 
azt egy jó távol fekvő nagyobb városból. A vendég
sereg is megérkezett és állott a négy torzonborz haj
tóból és nyomorék kocsisból, a ki rozoga szánkójával 
az otromba sertéseket odaszállította.

Már összecsendültek a poharak, amikor kíváncsian 
megszólaltam és még nagyobb érdeklődéssel körül
tekintettem :

— Hát hol van a boldog vőlegény ?
Sztojka Petre felállott az asztal mellől, szép, 

fekete haját hátravetette a homlokáról és a boldog
ságtól ragyogó szemekkel válaszolt:

— Az, kérem alázatosan — én vagyok . . .
— Becsületes ember vagy te, Sztojka Petre! . .  .

(V. L.)

a lövése sem talált jól, a medvén csak könnyű sebet 
ejtett. Midőn harmadszor is ezélba akarta venni, a 
medve gyorsan reárohant s ekkor elkezdődött kettőjük 
között az izgalmas élet-halál harcz. Profirean társa 
ezalatt rüegsokalta a pásztor távollétét s keresésére 
indult. Meg is találta társát, de borzasztó állapotban. 
A pásztor a medve mellett, ezzel összeölelkezve feküdt 
borzalmasan összetépve, holtan. A rettenetes tusában 
a medve is oly súlyosan sebesült, hogy kimúlt. Profi
rean eddig hat medvét ölt meg, s ez volt a hetedik, 
amelynek áldozata is lett.

Jó  fogást csinált a napokban Holusa Henrik, 
a gr. Degenfeld-féle téglási uradalom vadásza. F. hó 
2-dikán ugyanis, sikérült sok lesés után a vidék két 
légveszedelmesebb vadorzóját elfognia s egyben öt drb. 
őzet is elkobzott a bandától. Ez utóbbiak nem tudván 
éjjel „dolgozni1*, mert a szemes vadász H. mindig 
ügyelt rájuk, igy a forró nappali időt használták fel s 
a Szomszéd vadászterületen ütöttek tanyát, a hol aztán 
Holusa elcsípte őket és a csendőröknek átadta. Érde
kes, hogy a derék vadász — a ki ezekkel együtt már 
20 ilyen gonosztevőt juttatott rövid időn belül a törvény 
kezére, — vasárnap éjjel 10 órakor, a hogy az erdő
ben egyedül patrolirozott, észre vette a banda több 
tagját, a mint lesben ültek s véletlenül egész közel 
jutott az egyikhez, a ki folyton czélzott is rá, úgy, 
hogy az egymagában levő H. csak úgy menekülhetett 
meg veszedelmes helyzetéből, hogy azt színlelte, mintha 
nem is vette volna észre a sihedereket.

1

Hasznos tudnivalók. ||

Száraz és nedves abrak.
Ha az ember a lovakat abrakuk folytán fogyasz

tása közben megfigyeli, közönségesen a következő 3 
esetet állapíthatja meg. 1. A száraz abrak adagját a 
ló hosszú idő alatt fogyasztja el; 2. a nedves abrak 
ugyanakkora adagját rövidebb idő alatt; de 3. olykor 
oly mohón eszi a száraz abrakot is, (névszerint a za
bot) hogy avval is igen rövid idő alatt végez.

Kérdés, mi előnyösebb az abrak minél tökélete
sebb kihasználására: az-e, ha gyorsan, vagy ha lassan 
fogyasztja el azt az állat? Akár zab, akár tengeri, 
árpa, rozs vagy egyéb egész szemű magféle az az abrak, 
úgy amint van, szárazon, nem igen nyelhető le, vagyis 
rákényszerül az állat azoknak hosszabban való meg- 
rágására, a szájban való többszörös megforgatására, 
falattá alakítására s akarva, nem akarva, tökéletesebb, 
bővebb benyálazására.

Ez a tökéletbsebb elaprózás és bővebb benyá- 
lazás pedig már azt hozza magával, hogy a tápszer 
emészthető anyagainak megemésztődése, éppen a szájba 
nagymennyiségben ömlő uyál hatására erősen megindnl 
és már jelentékeny mértékben alőkészittetik a további 
— a gyomorban és belekben történő — emésztésre
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és illetőleg a vérbe való felszívódásra s ekként kisebb 
lehetőség marad fenn arra, hogy a bejuttatott, pénzbe 
került tápanyagok egy része (gyakran nagyrésze) emész
tetlen állapotban hagyja el a tápcsatornát.

Különösen a magvas eleségekben foglalt nagy
mennyiségű keményítő elczukrositása, vagyis oly át
alakítása, hogy az a vérbe felszívható legyen, nagy
részben a száj nyálának segélyével történik: minél 
rövidebb ideig érintkezik tehát az abrak, annál töké
letlenebbül megy végbe ez az elezukrositás.

8 éppen ez az eset forog fenn egyfelől az előre 
elaprózott, másfelől a — különösen nagyobb mérték
ben — megnedvesitett, felpuhított abraknál. Az ilyen 
abrakot, mert nem sokáig kell vele a rágás alakjában 
bajlódnia, a legtöbb ló kedveli, mohón fogyasztja, ha
mar végez vele, tehát nem használja ki oly jól, mint 
az egész szemüt és szárazát, melylyel hosszabb és 
tökéletesebb rágás nélkül nem igen tud végezni.

Azért mondom, hogy nem igen, mert tudva van 
s imént említettem is, hogy némely ló, különösen zab
adagját, száraz állapotban is mohón fogyasztja s hamar 
végez vele, mert sok szemet meg nem változott álla
potban nyel le, mely szemek aztán gyakran olyannyira 
meg nem változott állapotban kerülnek a bélsárban a 
trágyába, hogy ott ki is csíráznak. Hogy ez világos 
károsodás úgy a gazda zsebére, mint a ló szervezetére 
nézve, az bizonyos s ily esetben segít az ember — 
okszerűen nem avval, hogy az abrakot elaprózza, ta
lán meg is nedvesíti, hanem avval, hogy az abrak 
közé szecskát kever, ekként kényszerítvén az állatot 
tökéletesebb rágásra.

Kivételektől eltekintve tehát, az abraknak szára
zon való nyújtása indokolt.

A kivételek vonatkozhatnak beteg vagy üdülő
iéiben levő lovakra s olyanokra, amelyeknek fogaza
tuk még nem eléggé erős, vagy már elgyengült, meg
romlott. Helyeselni lehet tehát, ha szopós csikónak, 
vén lónak zúzott zabot nyújt valaki, beteg, üdülőfélben 
levőnek pedig esetleg zab vagy egyéb dara- vagy liszt- 
ivást is, valamint, ha egyéb háziállatának, melyek a 
lóénál petyhüdtebb szervezetüek, más hasznositásuak, 
okkal-móddal nedves erőtakarmányt ad; a ló azonban, 
kivált gyorsmozgásra hivatott szilárd ló, a nedves ele- 
ségnek különben sem lévén kedvelője, száraz abrakon 
díszük és hasznosít legjobban, okszerű hát azon 
tartani.

A kibérelt glecser. A Montblanc hegy egyik 
óriás jégárját, a Bossons-glecsert minden évben száz 
frankért bérbe veszi egy vállalkozó, hogy jeget aknáz
zon kj belőle. A bérló évenkint ötvenezer kilogram 
jeget termel itt, a melyet csaknem egész tömegében 
Lyonba szállít. A bányászás 1200 méternyi magasság
ban történik. A gleeserbe lyukat fúrnak és puskapor

ral robbantják. Kísérletet tettek dinamikai is, de ennek 
oly rettenetes a hatása, hogy a jég porrá zúzódik. 
Azonkívül sárgás szinezó'dést is kap sok helyen, mig 
a puskapor tisztán és hatalmas tömbökben veti föl. A 
robbantott jeget azután kockákba fűrészelik és külön 
készült csuszópályán szállítják le a völgybe. Itt az el
küldés előtt még friss hegyi forrásvízben megmossák.

A növényvilág csodáiból. Egy angol folyó
irat érdekes példákat hoz föl egyes növények csodás 
fejlődő képességéről. Newton-Abbet egyik kertjében 
elvetettek egyetlen uncia hagymamagot és ebből 460 
font hagyma lett. Musburyben egy földmives egyetlen 
szem téli babból 660 szemet aratott. Hihetetlen a fej
lődő növény ereje is, a melyet Beckenham-ben a 
Kelsey-parkban figyeltek meg. Egyik kőfalban hasa
dások jelentkeztek és lassankint félretolódott egy, több 
mint másfél mázsás kőtömb. Több tégla is elmozdult 
és mikor ezeket kivették, a munkások alig 3 fontnyi 
tömeg gombát vettek észre; a mely a fal közepében 
nőtt. Ez nyomta ki helyéből a nagy követ. A vizenyős 
dinnye erejét egyszer megmérték és az eredményiga
zán váratlan volt. Egy tizennyolcnapos és huszonhét 
hüvelyk átmérőjű dinnye körül páncélféle szerkezetet 
alkalmaztak, a melyhez hosszú emelőkart kapcsoltak. 
Az emelő végére súlyt lehetett függeszteni, a mely a 
fejlődő dinnye nyomását mérje. Néhány nappal a pán
cél alkalmazása után, hatvan fontot mutatott a szer
kezet és tizenhét nap múlva már ötezer fontnyi erő
vel nyomta a dinnye a páncélt. A kerek répa magjá
nak alig egyhuszad hüvelyk az átmérője. Két hónap 
alatt ez a növény huszonhét milüószor nagyobb lesz, 
nem is számítva a sok zöld levelet. Pontos kísérletek
kel megállapították, hogy a répamag, kedvező viszo
nyok mellett, egyetlen perc alatt tizenötszörös súlyú 
lesz. Mocsaras talajban fejlődő répa egy nap alatt ti
zenötezerszeresen megnöveli a súlyát és ez a csodás 
gyarapodás megfelelő eszközök alkalmával még nö
velhető. Ha például a növényt levegőzárt üvegbe hoz
zuk és 24—26 órán keresztül étergőzzel tápláljuk, a 
mig ez teljesen eltölti, akkor a növéuy rendes fejlődé
séhez képest kétszerié gyorsabban nő. A szakemberek 
azt remélik, hogy ezzel a módszerrel a virágok és 
kerti vetemények termelése egészen uj lendületet vesz. 
Érdekes még, hogy némely növény a fenyegető ve
szedelemben szinte tudatos cseleket használ. Így pél
dául Dél-Afrikában van egy mimóza faj, a mely ha 
növényevő, legelő állat fenyegeti, teljesen hervadtnak 
teszi magát. A növény rendesen élénk zöld szinü, de 
a mint élő állat megérinti, rögtön hervadt levélcso
móvá, kóróvá változik. Némely fát meglepően nagy 
pénzértéke tesz a fölemlitésre érdemessé. Az exeteri 
herceg parkjában egész sereg olyan barna tölgy nőtt, 
amelyek mindegyike 1500—2000 koronát hozott a her
ceg pénztárába. Fitz Williams lord parkjában döntött 
egyik ilyen fáért közel háromezer koronát adtak és 
hasonló áron adott el egy-egy szál fatörzset a port- 
landi herceg is. A norfolki Tivetshallban döntöttek 
egy barna tölgyfát, a melynek törzse tizenkilenc láb
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hosszú és huszonegy láb átlagos átmérőjű volt. A 
négyszász mázsás fatörzs szállítása nagy nehézséget 
okozott, mert ay országút jé félmérföldnyire volt. Több 
lánc- és drótkötél elszakadt, a mikor egy lejtőn legu- 
ritották a törzset és egy tizennégy lóerejü gép másfél 
nap alatt alig vonszolta ötven méternyire. Végre is 
elszállították Cambridgebe, ahol bútort készítettek 
belőle.

Lövöldöző pénzügyőr. Puj községben a ven
déglőben több kőmivesmunkás összeverekedett: Maksay 
Károly pénzügyőr, aki szolgálati útjában társával a 
vendéglőbe tért be, rendre intette a verekedőket, akik 
erre gúnyolni kezdték a pénzügyőröket, majd meg 
akarták őket verni. Maksay ekkor fegyverével a tö
megbe lőtt és a golyó fejbe találta az egyik kőmivest, 
aki szörnyet halt. A pénzügyőr ellen megindították az 
eljárást jogtalan fegyverhasználat miatt.

Biztos halál. Bayer Ede mariendorfi tőkepén
zes öngyilkosságra határozta el magát s ezt ugyan
csak alaposan végrehajtotta. Tegnapelőtt bement a 
német Bankba és azzal a meghagyással tett be tíz
ezer márkát, hogy a pénzt egy ismert arcképfestőnek 
fizessék ki, ha majd ő meghal. Ezután levelet irt egy 
barátjának, a kit értesített róla, hogy megöli magát, 
majd kötelet, ciankálit és borotvát vett magához, le
ment egy tó partjára, a ciankálit bevette, a borotvával 
elvágta az ütőerét és fölakasztotta magát egy gyönge 
ágra, a mely a vizbe hajolt. Az ág le is tört alatta, s 
az elkeseredett ember valósággal négyszeres halált halt.

Nagy tűz Námesztón. Borzalmas tűzvész pusz
tított a minap Námesztón. A tűz déltájban ütött ki s 
a nagy szélben íélelmes gyorsasággal terjedt. A füst
től s a perzselő hőségtől, bár az egész járás tűzoltó
sága idejében a helyszínére sietett, úgyszólván közel 
sem lehetett menni az égő házakhoz. Az oltás nagyon 
nehezen ment s a tűz még az éjjeli órákban is több 
helyen lobogott. A mentés munkájában sokan részt 
vettek, a többi közt: Meskó szolgabiró, Novotny káp
lán, Blazsek tanító, továbbá Polcsik és Machay köz- 
igazgatási gyakornokok. A vagyonbiztosságról és a rend 
föntartásáról Szmetanay János járási íőbiró gondos
kodott. A pusztulás a maga teljes borzalmasságában 
csak másnap reggel látszott. A hajléktalan nép keser
ves fájdalommal állt a még füstölgő romok között, a 
gyermekek sírva dideregtek a megeredt hideg őszi 
esőben Összesen száznégy ház pusztult el a hozzátar
tozó melléképületekkel együtt. Majdnem mind faépület 
volt. Elhamvadt sok gabona is. A kárvallott nép segí
tésére Szmetanay János főbiró és Langfelder Ármin 
dr. ügyvéd elnöklésével segitő-bizottság alakult, a mely 
gyűjtést fog indítani.

Nagy szerencsétlenség egy gyárban. Zsol
nán az ottani eelluloze-gyárban nagy szerencsétlenség 
történt, a melynek tizenegy ember esett áldozatul. A 
gyár főzőjében tizenhárom munkás dolgozott, a mikor 
eddig még meg nem határozott okokból a helyiségbe 
kéngáz tódult, a mely a munkások közül tizenegyet 
megölt. Két munkásnak sikerült megmenekülnie. A 
vizsgálatot megindították. — Egy másik távirat a sze
rencsétlenségről ezt jelenti: A celulozgyárban 18 mun
kás az egyik főzőkazánt fával töltötte meg, a főző
mester pedig elfelejtette a szelepet becsukni, mig egy 
másik kazán szelepét kinyitotta. Ennek következtében 
életveszélyes kéngázok fejlődtek ki. A kéngáztól rosz- 
szul lett és elájult munkásokat kimentették, azonban 
az orvosi segély és a mentés elkésett, mert tizenegy 
munkás már halva került elő. Az eset miatt nagy az 
izgatottság. A felelősség a főzőmestert terheli, akit 
valószínűleg le fognak tartóztatni.

A hegyvidéki parasztmintagazdaságok. A
gyakorlati példaadás czéljábol berendezett népies minta
gazdaságok, a melyeket annak idején Darányi Ignácz 
első földmivelésügyi minisztersége alatt karolt föl és 
tett országos intézménynyé, minden vidéken beváltak. 
A hegyvidéki miniszteri kirendeltség vezetője, Kazy 
József miniszteri tanácsos ezt az intézményt a rutének 
között is meghonosította és tavaly öt parasztgazdasá
got szervezett át példaadó gazdasággá. A beregsomi 
és cziroka-bélai a tipikus magyar parasztgazdasag ja 
vított formáját képviseli, a többi azonban a hegyvidék 
sajátos viszonyaihoz idomul. így az árdánházi gazda
ság főleg a gyümölcs és takarmánytermelésre van 
berendezve, úgy, hogy a harmincz holdas terület 20 
méteres sortávolban gyümölcsös alkot, a gyümölcsfák 
alatt pedig takarmányt termelnek. A márokpapi a sík
sági, az alsó-vereczkei a hegyes vidéki állattenyésztő 
gazdaság okos vitelére ad gyakorlati Útmutatást. A 
mintagazgaságok fölszerelésére a földmivelésügyi kor
mány kereken 10.000 korona állami segítséget adott, 
s ebből kapták a gazdaságok a szükséges gép- és 
tenyészállat-instrukciót. Ebből javították meg az épü
leteket s rendezték be a gyümöicsoltványokat és vető
magvakat. Az akczióban a gazdaság gyakorlati tanítása 
a második fontos lépés, a mely nyomban követte az 
elsőt, tudniillik a sok helyütt birtoktalanná vált nép 
földhöz juttatását, az uradalomtól való bérlet és vásárló 
vállalkozások támogatása utján.

Agyonlőtt rabló. Debrecettbó'l jelentik nekünk: 
Debreczeni Imre, Derecskén lakó telefonvonal-felvi
gyázó Hosszupályi és Pocsaj között vizsgálta a bihar- 
megyei telefonhálózatot. Este hat óra tájban hazafelé 
akart indulni, amikor szembe jött vele három szeke
rén egy vándor cigánykaraván. A cigányok, ahogy 
meglátták Debreczenit, leugráltak a szekérről, körül
vették és pénzt követeltek tőle. Debreczeni nem ijedt 
meg, hanem előrántotta revolverét s rákiáltott a cigá
nyokra, hogy aki közelit, azt lelövi. Egyik cigány a 
figyelmeztetés dacára is rá akart rohanni Debreczenire,
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aki erre lelőtte a cigányt. Míg a többiek 3 halottal 
foglalatoskodtak, Debreczeni a közeli kukoricatáblában 
eltűnt. A cigányok egy ideig keresték, de amikor nem 
akadtak reá, a holttestet kocsira tették és elvágtattak. 
Debreczeni még azon este jelentést tett az esetről a 
hosszupályi-i csendőrségnek. A csendőrőrs azonnal 
megindította a nyomozást, de a cigányok ez ideig 
nem kerültek kézre.

Szomorú virágzás. Győri tudósítónk írja: Az 
augusztus 17-én a Dunántúl nagy részében pusztított 
ítéletidő, mint jelentettem, Gyárvármegyében, különö
sen annak déli vidékein óriási károkat okozott. A fák 
a szélvihar és jégverés után csonka, kopár ágaikat 
meresztették a sújtó ég felé, az ősz reménye, az érő 
gyümölcs lehullott, az édesedő szőlő tönkrezuzottan 
került a sodró áradatba. A nép kétségbeesetten látta 
a pusztulást, amelyért kárpótlást sehonnan sem vár
hat. És szomorúan látja most — miként a csikvándi 
körjegyzőség területéről jelentik — hogy feloszlik szét 
a jövő év gyümölcstermésének reménye is. Az almafa 
virágot hajt, virágzik a szőlő és fürtöt növel. Az akác
fák csupasz ágai végén levelek rügyei bontakoznak, 
Május disze, az illatos orgona kései virágaival próbál 
Vigasztaló szint kölcsönözni a szomorú képnek, de a 
súlyosan kárvallott lakosság nem érzi át a természet 
e ritka tüneményét és reményevesztetten várja a sivár 
ősz után a meddő tavaszt.

Füles bagoly
2 darab, darabja 5 koronáért eladó. Érdeklődők 
forduljanak alulírotthoz.

P. Szalatnya (u. p. Losoncz)

Szlonka József
erdőőr.

Élő vadak*
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat, 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

PP*" Hflayer Ede " W l
élovad kiviteli üzlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút, 

Sopron megye). 35—52

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

*A» «A» «A» *A» iA i *A» cA j  «A» «A» «A» *A» «A»T T . I T ' T I I I T I T I I T I I I T I

Szerkesztői üzenetek. Állást keres
Klespitz Jándsurnák. Gosztola. Olyan könyvet, melyből 

a köbtartalmat azonnal megkaphatja, kettőt is ajánlhatunk. Az 
egyik -.Erdészeti Segédtáblák*, a másik az ..Erdészeti Zsebnap
tár.* Az előbbinek az utóbbi fölött az az előnye, hogy nagyob
bak s igy nem annyira szem rontok a számai, az utóbbié pedig 
áe előbbi fölött az, hogy kis alakjánál fogva zsebben könnyen 
hordozható. Mindkettő megrendelhető az Országos Erdészeti 
Egyesület titkári hivatalánál (Budapest, V., Alkotmány-utca 6.) 
Az elsőnek az ára 8 korona, a másodiké 3 korona. Praparató- 
ziumunk számos van. Ezek közt első helyen áll a Dr. Lendl 
Adolfé (Budapest, II. Donáti-utca 7.) Téli időben lapunk szer
kesztőjének a fia is foglalkozik állatok kitömésével s olcsóbban 
dolgozik minden más práparátornál, munkájával pedig a leg
magasabb igényeket is kielégíti.

A A- A. A. A* A* -A A. A. »a. .a- A. A. A* A* *A
ó k j t z í s j  e / í o  c / í o  t-ó k j cz ís j

A kiadóhivatal nostáia.

Kerekes Gusztáv urnák. Kalina. A ciniet kiigazítot
tuk. Ha valamely utóbbi számot nem kapta volna meg, szíves
kedjék megírni, hogy pótolhassuk. Előfizetése március végével 
járt le. Bomba Antal urnák. Nagy-Almás. Nem közölhetné 
veiúnk Gáspár János mostani lakhelyét? Hartl József urnák. 
Nádasd. Legrégibb híveink egyikétől igazán fájdalmas szívvel 
válunk el, de reméljük nem örökre. Hann Urszu urnák. 
N.-Verzár. Az Évkönyv 1. évfolyamát keresztkötés alatt pos
tára tettük. Számos tudokozódónak. Annak okát, hogy la- 

. púnk 36. és 37. száma, mely okból jelent meg elkésetten, a 
36-ik szám hírei közt megírtuk. A nem várt csapás lapunk szer
kesztőjét nagyon érzékenyen sújtotta s nagyon jó néven venné, 
ha tisztelt olvasóink az előfizetési dijak gyors beküldésével ézt 
a csapást enyhíteni igyekeznének.

40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Az állást jövő év elejével folglalhatná el. 
Ajánlatok a következő cim alatt küldendők:

Balogh József erdővéd. 
Nagy-Lónya. (Bereg megye). 6—10

Tilalmi és jelző táblákat
legjobb minőségben és olcsó áron szállít:

W inkler G usztáv
tilalmi tábla gyáros

S Z Á S Z S E B E S .
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

Előfizetési árak:
Egész évre........................................8 kor.
Fél évre  ..........................4 „
Negyed é v r e ...................... . 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M cgjelonílí minden
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

PoDHRADSZKY EMIL.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garrnond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Szeptember 27. 39. szám.

Örvendetes jelenség.
bben az időtájban évek óta mindig fel

emeltük panaszos szavunkat a miatt, hogy 
az erdőőri szakiskolák növendékeinek 

megfelelő elhelyezéséről akkor, midőn a két évi 
szorgalmi idő letelte után az iskolából kilépnek 
az élet annyira bizonytalan mezejére, semmiféle
kép sincsen gondoskodva s a fiatal növendék, 
ki a legszebb reményekkel indult neki szép pá
lyájának, gyakran évek során át kénytelen 
szárnyaszegetten ülni a szülők vagy rokonok 
házában s idejét a nagyobbrészt meddő pályá
zati kérvények írásával eltölteni s e mellett ezek 
költségeire egy csomó pénzt elkölteni.

Úgy látszik, hogy szavaink nem voltak 
kiáltó szó a pusztában s nem hangzottak el 
egészen nyomtalanul; legalább az utóbbi napok
ban szerzett tapasztalatunk erre enged követ
keztetni.

A legközelebbi napokban ugyanis alkalmunk 
volt egy a görgényszentimrei rn. kir. erdőőri 
szakiskolát a folyó hóban sikeresen végzett ifjú 
növendékkel beszélgetni, mely alkalommal arról 
értesültünk, hogy a második évfolyam huszon
négy növendéke kivétel nélkül sikeresen tette le 
a befejező vizsgát s közülök tizennyolez, tehát 
az egésznek hetvenöt százaléka azonnal alkalma
zást is nyert, a többi hatnak pedig a szakiskola 
buzgó és derék igazgatója szinte kilátásba he
lyezte, hogy mihamarább őket is álláshoz fogja 
juttatni.

Nem lehetetlen, hogy az állomást elnyertek 
közül ezt többen a szülők, rokonok, jóbarátok 
segélyével, vagy saját előző ismeretségük révén 
nyerték el az alkalmazást, de azt hisszük, hogy 
nem tévedünk akkor, midőn azt állítjuk, hogy 
ebben nagy, sőt talán oroszlánrésze volt a szak
iskola vezetőségének, .mely az erdőbirtokosok 
figyelmét növendékeire irányította.

Reméljük, sőt hisszük, hogy a mint a gör
gényszentimrei, hasonlatosképen a többi három 
erdőőri szakiskola növendékei is ilyen szerencsés 
helyzetben vannak s ők is ha nem valamennyien, 
legalább nagyobb részben megkapták szorgal- 
matosságuknak jól megérdemelt gyümölcsét.

Jól van ez igy és igy is kellene ennek tör
ténni valamennyi szakiskolánál.

Az az ifjú ugyanis, ki magát valamely pá
lyára szánja s ennek elérhetése végett a szük
séges kiképzést valamely szakiskolában keresi, 
reménynyel eltelve s abban a tudatban lép be 
az iskola küszöbén, hogy innen pár év múlva 
mint kész ember fog kilépni az élet porondjára 
s ott az iskolában szerzett tudásával megszerzi 
majd magának a mindennapi kenyeret s halálig 
biztosítja megélhetését.

Alig van valami, a mi jobban lesújtsa az 
embert, mint a reményben való csalatkozás. Szo
morú példáit mutatja ennek számtalanszor az élet 
s módunkban van látni számos olyan ifjút, ki 
választott pályáján a remélt boldogulását meg nem 
találhatván, először elkeseredik, azután kétségbe-
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esik s miután nincs benne elég erkölcsi erő arra, 
hogy más pályán próbáljon szerencsét, utóvégre 
is öngyilkossá lesz, vagy ha erre nincs bátorsága, 
a züllés ösvényére lép s idővel ezen pusztul el, 
nagy veszteségére az emberiségnek.

A haza jóléte megköveteli, hogy minden 
gyermeke az ő ölén találja meg megélhetését s 
ne legyen azt kénytelen idegen országokban és 
világrészekben keresni, mint a hogy annak szo
morú példáját látjuk az utolsó évek nagy arányú 
kivándorlásaiban. Vérző szívvel látjuk, hogy honfi
társaink java, a munkabírók serege vándorbotot 
ragad s messze útra kél, hogy megkeresse ma
gának azt, a mit itthon nem kaphatott, a min
dennapi kenyeret. Eleivel csak a kézimunkások 
csapatai keltek útra, a legutóbbi években azon
ban sajnosán tapasztaltuk, hogy az erdészeti al
tiszti személyzet közül is többen mentek Ame
rikába szerencsét próbálni s itt hagyták állomá
saikat, melyeken megélni nem tudtak. Csak 
lapunk olvasói közül is több ilyet tudnánk fel
sorolni, pedig az egész testületnek — sajnos — 
alig őt százaléka tartozik híveink közé; hányán 
lehettek hát még olyan kivándorlók, Kikről nincs 
tudomásunk!

Történik pedig az akkor, midőn erdőbirto
kosaink tekintélyes része erdőőri és vadász sze
mélyzetét a távol idegenből hozza, abban a tév
hitben élve, hogy itthon nálunk nem kaphat 
alkalmas személyzetet.

így volt ez az igaz régebben; az erdészeti

altiszti és vadász-szak nagyon el volt maradva 
a nyugoti államok mögött s akkor ha nem is 
egészen, de némileg talán mégis indokolt volt a 
képzettebb idegen elem behozatala, ha egyébért 
nem, már csak azért is, hogy ezek tudásából és 
példaadásából a honi elem okulhasson, de ma
napság már — Istennek hála — nem szorulunk 
arra, hogy akár erdészeti, akár vadászati altiszti 
személyzetért a külföldhöz folyamodjunk.

Vannak már nekünk jól kiképzett erdőőreink 
és vadászaink, kik bátran kiállják a versenyt 
minden tekintetben a külföldről importáltakkal s 
nem szorulnak azok útmutatásaira. Nincs is 
egyébre szükség, csak arra, hogy az erdőbirto
kosok és vadászurak ezeknek is adják meg azt 
a javadalmazást és megbecsülést, a mit megad
tak vagy megadnak még ma is az idegennek. 
A tulipánjelvényt talán ebben az irányban is 
feltüzhetnék erdőbirtokosaink és vadászuraink s 
ha nem is egyszerre, de legalább fokozatosan 
kiküszöbölhetnék azt, a mi nekünk idegen.

Az erdőőri szakiskolák vezetőségei pedig 
haladjanak tovább a megkezdett jó utón s igye
kezzenek növendékeiknek nem csak a tudást, ha
nem azt a teret is megadni, a melyen ezt érvé
nyesíthetik, mert ha ezt teszik, évről-évre köze
lebb jutunk hazai erdő- és vadászgazdaságunk 
felvirágzásához.

— Irta: Im ecsfalvi Imecs B éla. —

V  |~* természet örök törvényeinek sorrendjét nem 
szokta megzavarni soha semmi.

Mikor szeptember második felében az enyé
szet előhírnökének, az ősznek nyoma a természet 
külsején mindenfelé szembetűnik, mikor a csalfa őszi 
verőíény csak ragyog, de nem melegít, mikor a lomb
erdő bája, üdezöid levélpompája hervad s belőle a 
természet nemsokára piros avarágyat varázsol, hogy 
abba az évszakok legszebbikét, az őszt egy évre újból 
eltemesse: akkor tartja az erdők fejedelme, a szarvas 
nászát. A hatalmas erejű szarvasbikák a nyarat egész 
őszig a tehenektől elválva, magányban töltik. A nyári

napokon az erdők sűrűjébe húzódva pihennek, mert a 
márcziusban levetett agancsszárak helyett a nyáron 
még hosszabb, erősebb nő s ez a bikáknak fájdalmat 
okoz. A mint azonban a még puha uj agancs meg
keményedett, a bika teljes férfierejének tudatában a 
szerelem mámorától megittasodva, nyugtalanul csatan
gol egész éjjel és napon át, a szintén szerelemre vá
gyó tehenek — a mint vadászok mondják — a suták 
után.

Szerelmi indulatának a szarvasbika hatalmas bő
gőssel ad kifejezést.

A bőgés annál gyakrabban ismétlődik, minél na
gyobb a szerelmi vágy a bikában. És a kapzsi termé
szetű vadász, a ki különben az erdők sűrűjében rej
tőző óvatos ritka vadat csak nagy fáradsággal tudná 
máskor elejteni, ezt az időszakot arra használja föl, 
hogy elejtse a szerelemtől megtántorodott s többé már 
nem annyira óvatos királyi állatot, mely elég dőre, 
hogy hangos bőgőse által magát elárulja . . .
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A fajdokról.
Irta: S ó l y o m.

dürgő szárnyasok közül a fájd, írásban és 
képben megörökítve, már évszázadok eló'tt 
kiváló vadászobjektum volt. Egy XVII. szá

zadbeli régi vadászleirás molyette lapjaiból olvasom, 
hogy a fájd, bár a hegyes tájak lakója, csak olyan 
vidéket választ tartózkodási helyül, ahol bó'séges for
rásvizek s mocsarak vannak; teszi ezt pedig azért, 
mert a patak csörgedezésében gyönyörködvén, egyút
tal a közeli mocsarakban férgeket keresgél . . .

Az ócska manuskriptumnak részben igaza van; 
ám a mocsarak tekintetében, magasabb olyan régiók
ban, hol a fajdnép otthon van, a mocsarakat talán 
inkább olyan vizenyó's területeknek vehetjük, melyek 
a fajdoknak kétségtelenül exisztenciális feltételeket 
nyújtanak. A mi pedig a csergedező patakokat illeti, 
no azokat bizonyára a fájd is csak úgy kedveli, mint 
a nagy természetnek bármely egyéb szárnyasféléje.

Ha most még hozzátesszük, hogy életmódjuknak 
a zavartalan hegyvidékek olyan rengetegei a leginkább 
megfelelők, a hol a kultúra nem zakatol, körülbelül 
tisztában vagyunk azokkal a helyekkel, hol fajdnépre 
bukkanhatunk

Ós hazája a Skandináv- félsziget s a szomszé
dos finn föld; mégis az osztrák magának szeretné 
vindikálni a fajdok őshazáját. Igaz, az Alpok egyes 
vidékein előfordul kétségtelenül nagyobb számban is, 
mint Kárpátjainkban. Ám lehetséges, hogy a Kárpátok 
nem nyújtják neki azokat a kedvező létfeltételeket, 
melyek közt zavartalan fennmaradását biztosíthatja.

Az északamerikai Egyesült-Államok, nagy fárad
ság és áldozatok árán, évek óta azon vannak, hogy

megcsappant s egykor világhírű vadászterületeik régi 
hírnevét visszaállítsák. Ebbéli igyekezetükben dicsére
tesen kiterjeszkedtek a fajdnépre is s évek során át 
Norvégiából nagyobb mennyiségű fajdot telepítettek 
az Uniónak Norvégia klimatikus viszonyaival leginkább 
egyező vidékeire. A legelső kísérletek csekélyebb ered
ményétől eltekintve, kitartó fáradozásukat ma már ki
elégítő siker koronázza.

A Skandináv-félsziget mindazon területei, hol 
a jávor jól érzi magát, egyben a fajdok otthonának 
is tekinthetők. E helyek legtöbbnyire alig megközelít
hető sűrűségek, a hol egy-egy favágón és vadászem
beren kívül más meg nem fordul.

A mennyiben módunkban van a fajdnak ilyen 
helyeket akár északi, akár pedig délkeleti Kárpátjaink
ban nyújtani, ott fenmaradásukról sőt gyarapodásuk
ról biztosak lehetünk.

Északamerika példája oly nagy figyelmet keltett, 
hogy a vadtenyésztéssel és vadtelepitéssel foglalkozó 
államok közül újabban Németország és Franciaország 
is kísérleteket tesznek. Németország egyes vidékein, 
klimatikus szempontból véve, alighanem több ered
ményt fognak elérni, mint Franciaországban, bár ott 
főként a tengermelléki Alpok s az északi Pyrenék el- 
hagyottabb vidékein akad még elegendő alkalmas te
rület a fájd számára.

Általában az állítólag pusztulásnak indulni látszó 
fajdról újabb időben örvendetesen konstatálják, hogy 
főként a telepítések állománya, a messzemenő gondo
zás következtében, legalább is számbeli visszaesést 
nem mutat.

A fajdnépség létföltételeinek körei hazánkban, a 
múltakhoz képest, annyiban kepvezőbbek, hogy a kü
lönféle ragadozók rendszeresebb pusztítása következté
ben zavartalanabb fejlődést és nyugalmat vagyunk 
képesek nekik biztosítani. Hogy hazánkban a fajdféle 
évszázadok alatt oly igen leolvadt, annak oka nem

Én is több napja buvom az erdőt, ha sikerülne 
megint teritőre hoznom egy szép koronás szarvasbikát.

A jól gondozott pagonyt mindenfelé tisztára sepert 
cserkészösvények szelik keresztül, melyeken a szarvas 
forgóit, váltóit folyton szemmel tarthatom, de azért 
nem oly könnyű dolog ám az öreg szarvasbikát lövésre 
belopni. Vagy a sötétség, vagy az erdő sűrűje gátol 
ebben. Hatodnapja már, hogy sűrűn hangoztatja né
hány öreg bika hangját pagonyom legvaddusabb részé
ben, de azért csak ma hajnalban sikerült a szarvas
lakodalmaknál nem épp oly ritka párviadalt meg
leshetni.

Vadásztanyám közvetetten közelében az éjjel egy 
hatalmas bőgés riaszt föl nyugtalan álmomból. Egy 
öreg szarvasbika érczes hangja lehetett, mert a má
sodik bőgésre még a vadászlak ablakai is megcsör
rentek. Álmosan kapok villámoslámpámhoz, az óra felé 
tartom, de még csak kettőre jár az idő éjfél után. 
Óvatosan ajtót nyitok s nesztelenül hallgatózom, hátha 
sikerül a vén bika bőgéseiből kiszámítani, hogy a haj

nali cserkészeten melyik tisztáson vagy melyik bérczen 
találkozhatnánk. Csakhogy az öreg is szeszélyes, mint 
a beczézgetett menyasszony. Aranyért sem hallani 
többé a hangját. De más szarvas sem bőgött egész 
félnégyig, mikor aztán egyszerre három is jelentkezett 
a távoli hegytetőkön, ők azonban a fiatalabb gárdából 
valók, velük gyönge agancsuk miatt az idén nem is 
kívánkozom találkozni.

Betérek a házba, egy darab fekete kenyeret és 
kevés kolozsvári szalonnát teszek a tarisznyámba, gon
dosan megvizsgálom távcsöves, golyós fegyveremet és 
nekivágok a sötétségnek. Elhatároztam, hogy ma a 
Virágosrét nevű tisztás felé cserkészem, a hol a szarva
sok is igen gyakran vendégek. Még nincsen négy óra, 
de egy jó félórai hegymászás után odaérkezem s ak
kor már nemsokára teljesen kivilágosodik.

A hűvös hajnali őszi szellő frissitőleg hat az 
álmatlan éjjelezés után s gyorsított menetben igyek
szem a hegyoldalon kígyózó cserkészösvényeken fölfelé. 
Utam egy ritkás, vén tölgyesen vezet keresztül. Mély
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annyira a vadászokban kereshető, hiszen ezek e ne
hezebben hozzáférhető kisebb vadat mellőzésben is 
részesítették, hanem inkább abban a körülményben, 
hogy régebben a ragadozókkal, talán a farkas és 
medve kivételével, jó Magyarországunkon vajmi keve
set törődtek.

Összefüggő óriási erdő-komplexumok a fajdok 
legelőnyösebb tartózkodási helyei: ilyeneket pedig, 
hála kiváló erdőkulturánknak, még feles számban 
nyújthat nekik a Kárpátok változatos hazája. Sőt a hol 
zavartalan létet biztosíthatunk neki sikföldön, vagy 
legalább is hullámos-dombos vidékek területein, meg 
fognak ők honosodni ottan is, hol egyebekben a za
vartalan lét mellett mindazt feltalálják, a mikre élet
módjuknál fogva szükségük van, t. i. üde vizet, kü- 
lömböző bogyónemüeket, vizenyős területeket és na
gyobb kiterjedésű erdőségeket. Ezek az erdőségek 
semmi esetre sem nélkülözhetik a törpébb fanemeket 
s a bogyókat termő bozótosokat, minő első sorban a 
boróka; a nem magas röptű szárnyas, dürgőfáitól el
tekintve, csakis ilyenek körül fogja magát elemében 
érezni.

Dürgéséhez alkalmas fákat bizonyára minden 
erdőben találhat majd, s ha egyszer ahhoz a helyhez 
hozzászokott, sem ő, sem pedig utónemzedéke onnan 
távozni nem fog. A fájd konzervatív hajlamú szár
nyas s az egyszer megszokott helyeket csak akkor 
hagyja oda, ha kedvenc fái s erdeje irtás alá kerülnek; 
bár volt rá eset, hogy kiirtott erdő felsarjadzásával a 
fájd évek múltán megint visszatért egykori kedvenc 
helyeihez.

Fajdokról tárgyaló szakmunkák legtöbbjében dür- 
gőhelyül leginkább a fenyőfát említik. A fanem alig
hanem közömbös a dürgőre nézve; a fájd szívesen 
megállapodik egyéb fanem, kivált tölgyek mellett is. 
Persze őshazájában Norvégiában vagy az Alpok ma

gas régióiban, nem lévén más, mint tűlevelű, kényte
len ezekkel beérni. Nem egy példa igazolja, hogy ve
gyes fanemek olyan területein, a hol tűlevelűek mel
lett lombhullató fák is voltak, dürgés szakában a fajd- 
kakas felváltva fenyőt és tölgyágat szemelt ki magá
nak. E kérdésnél határozott normákat felállítani alig 
lehet. Nem annyira a fanem, mint inkább az alkalmas 
faágak s a megfelelő környezet zavartalan nyugalma 
az irányadók.

Európa egyes helyein keltés utján próbálkoztak 
célt érni. A kísérletek eddig be nem váltak. Az Egye
sült-Államok is csak teljesen kifejlett szárnyaspéldá
nyok meghonosításával tudtak eredményeket fel
mutatni.

Az áttelepítésre szánt szárnyasnép, a helyszínén 
szabadon bocsátva, soha azon a ponton tanyát ütni 
nem fog, ahol szabadságát visszakapta; bizonyára 
ösztönszerüleg kerüli e hely impressziót. Ehelyett tá
volabb pontokra húzódik, mindenesetre maga keresve 
ki azokat a tájakat, melyek neki legalkalmasabbak.

Ha hazánk bármely uradalma a telepítés kísérle
teivel célt érni kíván, a fajdok exisztenciális előfelté
teleinek tanulmányozására kétségtelenül alapos gondot 
kell fordítania. Sajnos, a Skandináv-áilamokban, me
lyek pedig fajdban legalkalmasabb, erőteljes anyagot 
szolgáltathatnak, sokkalta alkalmasabbakat, mint az 
Alpok vidéke, ma az állomány megcsappanása követ
keztében a kivitel szigorú tilalom alatt áll, úgy hogy 
az Egyesült-Államok csak tilos módon, kétszeres költ
séggel voltak képesek az utolsó szállítmányt kerülő

csend van mindenfelé. A tegnapi délutáni hideg eső 
még a madarakat is lustává tette, sehol egyiknek sem 
hallani hangját. Egy szederindával benőtt sásos, pos- 
ványos mélyedésbe kanyarodik a cserkészük A sáros 
dagonyából három darab vadsertés ijedten pattan ki és 
zajos törtetéssel igyekszik hanyatthomlok a völgynek. 
Majd kiérek a szálas erdőből s egy fiatal tölgyes ülte
tésen kell áthaladnom. Néhány hosszúra nyúlt nyár
fának fehér törzse kísérteties komolysággal emelkedik 
ki a szarvasrágás által törpén maradt elbokrosodott 
tölgyesből s a mint egy öreg magfa mellett elhaladok, 
két szem korán érett makk hull erős koppanással a 
kalapomra. Erre a nem várt figyelmeztetésre megállók: 
hallgatózom. A Virágosrét felől egy hatalmas bika mély 
bömbölése nyugtalan lüktetésbe hozza véremet s most 
már gyorsabb léptekkel sietek arra felé. Útközben 
mind sűrűbben ismétlődik a bika szerelmi dala, később 
még más kettőnek a hangja is belevegyült a koncertbe. 
Végre kiérek a Virágosrét szélére, de a harmincznégy ,

holdas réten távcsövemmel sem bírok fölfedezni semmi 
élő lényt.

A vágás felől azonban mind közelebbről hallat
szik az öreg bika hangja s egyszer csak a rét túlsó 
szélén megjelenik hatalmas alakja, három tehén kísé
retében. Még messze van hozzám, de a félhomályban 
is megolvasom, hogy ágainak száma tizennyolcz. A 
tehenek előrehajlitott hosszú fülekkel együgyüen tekin
tenek a szálas erdő felé, a vezérsuta fölfelé emelt fej
jel erősen kémlel, aztán megnyugodva, elkezd legelni. 
De az öreg bikának eszébe sem jut, hogy őt is terí
tett asztal várja, ő most csak a szerelemnek él s ilyen
kor napokig nem tesz egy harapást sem.

Most is körbe űzi a teheneket, majd megáll s 
mély basszns hangon kezdi: Ooá! Ooá! Ooá! Néhány 
pillanat múlva újból űzi, kergeti egyik kiválasztott 
tehenét, közben erősebben, mélyebben ismétli a bőgést.

E pillanatban egy erős érczeshangu bika hangja 
szólal meg a közeli szálas erdőből. Hosszú, vontatott, 
mérges riadó ez, nyilvánvaló, hogy kihívás akar lenni.
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Szarvasvadászat Szibériában. Szibériában a 
különféle szarvasokat fegyverrel vadászszák. De vájjon 
azért-e hogy e nemes vad elejtésében a testet, lelket 
edző hajsza után gyönyörködjenek? vagy : hogy címe
res agancsát diadalmi emlékül lakásuk legkiválóbb 
helyére tűzzék? Korántsem. A szibériai vadász e dél
ceg állatokkal szemben is embertelen; üldözi, gyil
kolja őket olyan időben, mikor a becsületes vadász 
még fegyverét sem emeli rájok; hajszolja, mikor a 
szarvasnak a legtöbb nyugalomra, a legnagyobb kí
méletre van szüksége, mikor agancsai éppen sarjadzó- 
ban vannak, mikor éppen növekednek, mikor lágy 
belsejöket még szőrös bőr takarja. Ilyenkor ejti el a 
szibériai a szarvast! De hát miért? Talán családja éhe- 
zikés gyermekei egy falat húsra várnak? Vagy talán 
bőrére van szüksége ? Nem 1 A szibériai ilyenkor az 
elejtett szarvas testét szőröstől-bőröstől otthagyja mar
talékul a vadaknak; ő csak a két fejlődő agancsot 
metszi le. Mert ezt a mennyei birodalomban, Kínában 
csodaszernek, mindent gyógyító orvosságnak, taliz
mánnak tartják és 100—200 írtjával fizetik, mig a ki
fejlett agancsokért alig adnak 3—4 frtot. A szerencsés 
vadász siet is a véres agancscsal haza, hogy drága 
kincsét minél hamarább postára adja és Kiachta váro
sába, a kínai határra küldje. Az őzet már inkább ve
remben, lesből, lándzsával és a vízbe terelve, csóna
kon üldözik; az előkelő oroszok éppen úgy, mint a 
parasztok.

A fogoly haszna a mezőgazdaságban.. Igaz, 
hogy a fogoly rendkívül becses vadászzsákmány, de 
a haszon, mit a vadászati tilalom alatt hajt, sokkal ér
tékesebb. Bizonyság erre egy fogoly, mely az idei ló

herekaszálásnak lett áldozata. Csak felületes vizsgálat 
mellett is találtak zúzájában és begyében több mint 
200 különféle gyommagvat. A magvakon kívül sok
féle légy, mezei csiga, pók, különféle álca, pondró, 
hernyó, bogár képezte a madár jól megtömött gyom
rának tartalmát. Tegyük fel, hogy egy madár napon
ként 300 magot fogyaszt el, továbbá 300 káros rovart, 
ez összesen 600 káros egyed; e szerint egy fogoly
család, mely mintegy. 15 tagból áll, egyetlen egy na
pon 9000 káros egyedet pusztít el. Mily óriási kár 
szokott lenni a mezei csigák okozta kár csak a fiatal 
tavaszi vetésekben ? A zöld kalászfejek,- melyeket a 
csiga nem rág le, de maró nyállal bevon, rendesen 
elpusztul. Az ilyen földeket újra meg kell művelni. 
Nemcsak a mezei csigát, de heszszeni legyet is, mely 
szintén nagy csapása a szántóföldeknek, rendkívül sze
reti a fogoly. Ezen légy a kalászba tojik, a júniusban 
kikelő álcák millió meg millió fejlődő kalászt tesznek 
tönkre. Ebből látható, mily hasznos madár a fogoly 
és mi ezen haszonhoz mérve az a pár mag, mit ta- 
vaszszal és őszszeNa szántóföldekről fölszed.

f 
2

Hasznos tudnivalók. aa
Csikóbénaság.

A csikóbénaság baktériumok okozta fertőző be
tegség okozói rendszerint az újszülött állatok köldök
zsinór-csonkján át kerülnek az állat szervezetébe, még 
pedig vagy a fertőző alomból, illetőleg esetleg az ellés- 
nél segédkező kezétől, vagy éppen az anyaállatnak a 
betegség okozóit tartalmazó szülőutjaiból. Ehhez képest 
a betegségnek kiküszöbölése valamely tenyészetből 
csak úgy lehetséges, ha úgy az újszülött és az anya
állatok tartása, mint az ellések körül a lehető legna-

A tizennyolczas megérti azt, a féltékenység erőt vesz 
rajta, fakópnél hagyja a teheneket, megrázza vastag 
nyakát és mérges hangon adja tudtára ellenfelének, 
hogy elfogadja a kihívást.

És máris erős törtetés, ropogás, kövek gurulása, 
száraz gályák recsegése hallatszik a szálas erdő felől 
s a hatalmas vetélytárs, egy koromfekete bika, szét- 
álló erős agancsokkal, harczra kész, mint az oroszlán, 
ott terem a tisztáson. Egy pillanatig farkasszemet néz 
nek egymással. Kezdő vadászembert beteggé tenne a 
láz, engemet is izgat, bár huszonkét év óta gyakran 
voltam szemtanúja ilyen látványnak, még sem tudom 
elhatározni, mit tegyek. Egy sürü mogyoróbokor meg
véd attól, hogy a szemfüles tehenek észre vegyenek, 
a bikák pedig lőtávolon kívül vannak még. Nem ma
rad egyéb hátra, mint a fedett rejtekhelyből lesni a 
fejleményeket. A két vetélytárs úgy bőg, hogy reng 
belé az erdő. A tizennyolczas gyors iramban közeledik 
az uj jövevény felé, agancsával föltépi lába alól a 
füvet gyökerestől, aztán fejét földhöz szegezve, hatal

mas ugrással ront ellenfelére, mely készen találja őt 
Mindkettő azon igyekszik, hogy agancsának alsó ágát, 
az úgynevezett szemágat, a másiknak lapoczkájába 
szúrhassa, Már térdre ereszkedtek, hátsó csülkeik mé
lyen befurakodtak a rét nedves talajába, majd egy
más körül villámgyorsan forognak, orrlyukaikból csak 
úgy gőzölög a forró pára, hol az egyik, hol a másik 
hátrál néhány lépésnyire. Bajos volna még eldönteni, 
melyik lesz a legyőzött, oly féktelen erővel és dühvei 
rontanak egymásra. De mégis! A tizennyolczas óriási 
erőkifejtése vagy az esőtől sikamlóssá vált talaj okozta, 
elég, hogy a jövevény hirtelen megcsúszik, hátrálni 
kezd s ellenfele tajtékozó dühvei szúrja oldalába 
agancsszárának leghegyesebbikét. A hatalmas állat 
minden erejét összeszedve, még egy végső kísérletet 
tesz, de szerencsétlenül, mert a tizennyolczas most 
már kétszer egymásután iszonyú méreggel szúrja 
agancsát ellenfelének szive felé, hogy az a gyepen 
elterülve, egy-két kínos rángatódzás után kiadta 
lelkét.
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gyobb tisztasággal járunk el. Erre való tekintettel a 
vemhes, illetőleg a már leellett állatok istálóját min
den 1—2 hónapban alapos tisztogatásnak és fertőtle- 
nitésnek czélszerü alávetni, azonkívül pedig azt állan
dóan jól szellőztetni. Különösen szükséges ez az eljá
rás az ellések megkezdése előtt. Egyébiránt legjobb a 
vemhes állatokat csak rövid idővel a leellés ellőtt állí
tani az e czélra berendezett istállóba, miután megelő
zőleg az utóbbit s főleg a beállítandó állat állását 
gondos tisztogatásban és fertőtlenítésben részesítettük, 
az anyaállatot pedig alaposan letisztogattuk és azon
felül külső nemzőrószeit langyos 2°/0-os kreolinoldattal 
lemostuk. A leellést megellőzőleg az anyaállat alatt 
lehetőleg mindig tiszta és száraz alom legyen és a 
világra jött magzat is teljesen száraz és friss almon, 
avagy tiszta ruhában fogassák fel. Az eilésnél közre
működő személyek kezeiket, mielőtt azokkal a mag
zathoz nyúlnának, szappanos vízzel tisztára mossák és 
azonfelül esetleg még kreolin- vagy lizoldattal öblítsék 
le. Ott, ahol arra a czélra az állatorvos közreműkö
dése igénybevehtő, jó eredményt adhat a tisztán fel
fogott magzat köldökzsinór-csonkjának lekötése, annak 
előzetes fertőtlenítése után fertőtlenítő oldatban eltar
tott zsineggel és azután annak bevonása fertőtlenítő
anyagokkal kevert kollodiummal abból a czélból, hogy 
az a szomszédos tárgyakkal közvetlen érintkezésbe 
ne jusson.

Miért nem beszélnek az állatok ? Egy Blair 
nevű amerikai orvos nevezetes fölfedezést te tt; reá
jött ugyanis arra, hogy az állatok miért nem beszél
nek. Ezt a jeles orvos szerint világért sem az embe
rek iránti megvetésből teszik, hanem egyszerűen azért,

Erre már ón is türelmemet veszitém. Megfeled
kezve arról, hogy a teljes fedetlen terepen a vérengző 
győztest belopni lehetetlen, kilépek rejtekemből s hason 
csúszva igyekszem feléje. Már azon vagyok, hogy 
feléje emeljem fegyveremet, midőn a lábas szélén őrt 
álló vezérsuta észrevesz, egy ijedt böffenés^ a győz
tes gladiátor gyáván lohol az erdő sűrűjébe.

Boszankodva ügyetlenségemen, a leszúrt bikát 
veszem szemügyre. Hatalmas testű, barna agancsu 
tizenhatos. Öt seb tátong tetemén s mig a vad feltö
rését, kizsigerelését végzem, az jut eszembe, hogy 
ennél szebb látványt koronás fejek is csak a szabad
ban láthatnak, sőt a spanyol bikaviadal is csak egy
szerű czirkuszi mutatványnyá törpül az erdők renge
tegeiben lefolyt szarvaspárbaj mellett.

(Bp. H.)

mert hiányzik egy lényeges szervük a beszédhez. Ez 
a szerv az orr. Tehát — igy okoskodik a kitűnő Blair 
— az állatok fognak beszélni, mihelyt orruk lesz. A 
nagy felfedezésnek az a története, hogy Blair egy 
polipos betegének az orrát leoperálván, megdöbbenve ♦ 
vette észre, hogy a páciens elvesztette a beszélőké
pességét; amint azonban müorrot tett neki, a beteg 
ismét egész tisztán tudott beszélni. Blair ebből az 
esetből azt a következtetést vonta le, hogy müorr se
gítségével az állatokat is képessé lehet tenni,a be
szédre s ‘rögtön hozzá is fogott a kísérletezéshez. 
Szerzett két értelmes orángutángot és azokat most 
nagy buzgósággal idomítja. Amikor az idomitásnak 
vége lesz, müorrot tesz nekik és rendületlenül hiszi, 
hogy a majmok beszélni fognak. Kíváncsian várjuk a 
kísérlet eredményét, csak azt nem értjük, hogy miért 
nem beszél az elefánt, holott annak az orra titán 
Ítélve Blair ur elmélete szerint Demosthenesnél is na
gyobb szónoknak kellene lenni.

Nem játszott és mégis nyert. Midőn Ems- 
ben még fennállott a híres játékbank, az éppen ott 
tartózkodó Reuss herceg egy reggel belépett a gyógy- 
pavilon olvasószobájába. Éppen le akart ülni, midőn a 
szőnyegen egy aranyat pillantot meg. Senki sem volt 
a szobában. «A véletlen ajándékozott meg ezzel a 
pénzzel, morfondírozott a herceg, lássuk mit tesz to
vább a véletlen.* Hirtelen elhatározással elindult a já
tékszoba felé, megtette a talált aranyat és rövid idő 
alatt négyezer forintot nyert. Négy ezer forintos bank- 
jegygyel kezében visszament az olvasószobába, ahol 
egy fiatal emberrel találkozott, aki izgatottan keresett 
valamit — Talán elvesztett valamit? — kérdezte a 
herceg a fiatal embert. — Igen, egy aranyam hiányzik 
és azt hiszem, itt vesztettem el. — Igen és én találtam 
meg s nem én vagyok az oka, hogy az arany a bank 
asztalán időközben papírrá változott. Ezzel a bámuló 
ember kezébe nyomta a négy nagy bankjegyet és 
gyorsan távozott.

Jövő október hó elsejével uj előfizetést nyitunk 

lapunk részére. Ez alkalommal nem mulaszthatjuk el 

rámutatni arra, hogy lapunk tisztelt olvasói közt 26í}  

van olyan, kinek előfizetése már régebben lejárt s azt 

még eddig nem újította meg s ezeknél az e hó végéig I 

felszaporodott hátralék kereken 900 koronát tesz. Tisz

telettel kérjük úgy ezeket, valamint ama olvasóinkat 

is, kiknek előfizetése a folyó hó végével jár le, hogy 

hátralékaikat kiegyenliteni s illetve előfizetéseiket meg

újítani legkésőbb jövő hó 15-ig szíveskedjenek. Ennek
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könnyebb eszközölhetése végett az illetők mai lapjá- 
hoz előnyomott postautalványokat csatolunk.

Végül kérjük még lapunk tisztelt olvasóit, hogy 

az előfizetésre szomszédos kartársaikat is buzdítani 

szíveskedjenek. A kiadóhivatal.

A székelyföldi erdők kezelése. A székely 
erdőbirtokosok mozgalmat indítottak az iránt, hogy 
a székelyföldi erdőket az állami kezelés alól fölszaba
dítsák, és hogy az erdő törvény a székely nép érde
keivel egyezően módosittassék. A mozgalom szervezői, 
Orbán Ottó báró székelyudvarhelyi közbirtokossági 
elnök és Betegh Pál kézdiszentkereszti birtokos ebben 
az ügyben memorandumot szerkesztett, melyet aláírás 
ezéljából szétküldött a székely erdőbirtokosoknak. A 
memorandumot az őszszel küldöttség fogja átadni a 
képviselőház elnökének és a minisztereknek.

A gyáva. Egerből Írják: Hagymássi József és 
Varjas Ilona szerették egymást; minthogy nem lehet
tek egymáséi, elhatározták, hogy megválnak az élettől. 
A leány revolvert vett és oda adta kedvesének, hogy 
először lőjje agyon őt, azután önmagát, Hagymássi 
agyonlőtte a leányt, de ahhoz nem volt bátorsága, 
hogy maga ellen fordítsa a gyilkos fegyvert. Elment 
a rendőrségre és ott elmondta a történteket. Hagy- 
mássit letartóztatták.

A baromfi betegségek eim alatt Parthay Géza 
egy teljesen uj könyvet irt, mely ilyen terjedelemben 
egyedül áll nem csak a hazai, de a külföldi irodalom
ban is. A mü részletesen ismerteti a baromfiak, ga
lambok, szobamadarak belső és külső, fertőző és nem 
fertőző betegségeit, ezek okozóit, tüneteit és gyógy
kezelését a tudomány mai álláspontján. Ezen könyv
vel a kezében a tenyésztő nincs többé a tapogatá- 
sokra és kísérletezésekre utalva, hanem rátalál a be
teg igazi bajára, melyet meg is tud gyógyítani. Mon
danunk sem kell talán, hogy ezen hézagpótló könyvre 
mennyire szüksége van minden baromfi-tenyésztőnek. 
Ara 3 korona. Megrendelhető az összeg előleges be
küldése mellett a „Szárnyasaink" cimü baromfi-tenyész
tési lap kiadóhivatalában Budapesten, Bottenbiller- 
utca 30. szám.

Rablógyilkosság. A borsodmegyei Szihalom 
és Füzesabony között, az állami utón szeptember 19-én 
éjjel Borsodszemeréről két kocsival hazafelé tartott 
Kalocsai János erdőteleki lakos a feleségével és só
gorával. Tizenegy óra tájban ismeretlen tettesek meg
támadták őket. Az asszonyt meggyilkolták, Kalocsait, 
a ki leugrott a kocsiról és a futásban keresett mene
déket, revolverlövéesel életveszélyesen megsebesítet
ték. Sógorára, ki az első kocsin ült, szintén rálőttek, 
de fiem találták el s igy elmenekülhetett. A nyomozás 
eddigi adatai szerint a tettesek kóbor czigányok vol
tak, kiknek kózrekeritése iránt széleskörű intézkedést 
tettek. — Egy miskolczi táviratunk azt jelenti, hogy 
a czigányok Kalocsait is megölték, azután az ő lovai
val elmenekültek.

A tartalékos katona öngyilkossága. Csak 
Dezső betűszedőt, a ki mint tartalékos katona gya
korlatra vonult be, káplárja a gyaloglótéren megütötte. 
A tartalékos elkeseredésében kilépett a sorból és el
dobta fegyverét. E tettéért azután kihallgatásra ren
delték. A szerencsétlen ember félt a szigorú büntetés
től és félelmében agyonlőtte magát.

Erdöégés. A callasi erdőben heves tűzvész tört 
ki, mely hét további erdőre kiterjedt és húszezer hek
tár kiterjedésű erdőséget elhamvasztott. A tűz a L’ Es. 
terel és Bagnols között elterülő erdőségeket elpusz- 
litotta. Két nő életét vesztette.

Agyonlőtt közlegény. Kolozsvárról jelentik: 
A Hunyadi-téri kaszárnyában a 62. gyalogezred kilen- 
czedik százada fegyvergyakorlatot tartott Zsenyey szá
zados vezérletével. A századot Asztalos tőhadnagy 
czéllövésre oktatta. A katonáknál úgynevezett gyakor
lati patron volt. A mikor a (vezényszóra eldördültek a 
fegyverek, egy legény a sorban elterült: Lakatos 
János közlegény Szabó József közlegényt főbelőtte. 
Szabó nyomban meghalt.

Negyven ember megmérgezése. Az orosz- 
országi Tomasovból (Petrikau kormányzóság) jelentik 
a következőket: Redlich itteni kereskedő nagy lako
mát rendezett a napokban, melyre hatvannál több 
vendég volt hivatalos. A lakoma után negyvenen rosz- 
szul lettek s ezek közül hét vendég néhány óra múlva 
iszonyú kínok között meg is halt. Kitűnt, hogy réz
mérgezés okozta a megbetegedést s a halált. Egy nagy 
rézüstben halat főztek, amely több órán át maradt az 
üstben s a keletkezett rézméreg belekerült az ételbe is.

Szerkesztői üzenetek.
Pechtol János urnák. F. Szivágy, Pintér János 

urnák. Lorettó. Erdészeti zsebnaptár az Országos Erdészeti 
Egyesületnél kapható (Budapest, V., Alkotmány-utca ó.) Az ára 
3 kor., ajánlott küldéssel 3 korona '45 fillér M agyar György 
urnák. Árpádhalom. Görgény Szt.-Imre Maros-Torda várme
gyében van s vasúti állomása Szász-Régen. Ezt külön levélben 
is megírtuk s itt csak arra az esetre említjük, ha a levél elve
szett volna. Fehér István urnák. Szajkófalva. A szerkesztő- 
ségünben pusztított tűz után való rendezésnél akadtunk julius 
16-án kelt levelére s most már nem tudjuk, hogy az évkönyvet 
elküldtük-e. Szíveskedjék értesíteni, hogy ezt megkapta-e, vala
mint arról is, hogy a névjegyekre van-e még szükség.

A - A - A - A - A - A - A - A - A - A - A - A *  A- A* A* A- A- A* A- A-
A kiadóhivatal postája.

Bomba Antal urnák. Nagy-Enyed. Szives értesítését 
köszönettel vettük. Danás Ferencz urnák, üőzfürész. A címet 
kiigazítottuk. Roskó Pál urnák. Óhuta. A közlőit címekre a 
lapot megküldtük. Köszönet a szives buzgólkodásért. Bahna 
Mihály urnák Korpona. A minket ért tüzeset bizony sok za
vart okozott s ez lehetett az oka, hogy két egyforma számot 
küldtünk. Az elmarad 36-ik számot n 38-ikhoz mellékeltük A 
4 korona előfizetést köszönettel vettük. Vadas László urnák. 
F.-Revucza. A címet kiigazítottuk. Vájjon az ottani sok kar
társ közt nem akadna még egy pár előfizető? Ferjancz  
András urnák. Tót-Pelsőcz. A cimet kiigazítottuk. Dobó 
Imre urnák. A.-Kabol, Sípos János urnák. Szurdok. A
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hiányzó számokat pótlólag megküldtük. G rellneth Jőzsa  úr
nőnek. A hiba a szepesolaszii postán lesz, melyre a lap két 
példányban összekötve megy s ez nyilván nem bontja, szét a 
köteget, hanem csak az egyik címzettnek kézbesíti. Most a 
34—38. számokat újból postára tettük.

Pályázati hirdetmény!
1691/906. sz.
Hunyad vármegye tekintetes közigazgatási érd. 

Bizottságának 2828/906. számú határozata alapján a 
nagy-rápölti, pojánai és alsó-városvizi kerületi erdőőri 
állásokra 600 korona és a szászvárosi erdó'legényi ál
lásra 480 korona évi fizetéssel ezennel pályázatot 
hirdetek.

Pályázhatnak az erdó'ó'ri állásra 24 évet betöltött 
és 40 évesnél nem idősebb okleveles erdőőrök; az 
erdó'legényi állásra pedig végzett erdőőri szakiskolás 
növendékek és kiszolgált katona- és csendőr altisztek.

A folyamodók kérései sajátkezüleg Írandók és 
1906. év október hó 4-ig az alanti hivatalhoz adan
dók be.

A kérvényhez csatolandó 1. erdőőri oklevél, 
keresztlevél, 3. orvosi bizonyítvány, 4. szolgálati bizo
nyítvány, 5. erkölcsi bizonyítvány.

A magyar nyelvnek szóban és Írásban való tu
dása elengedhetetlen kellék, a román nyelv tudása 
pedig előnyt biztosit a pályázónak, ezért a folyamodó 
kérvényében ezen képességeit felsorolni köteles. 
Amennyiben az erdőőri állásokra okleveles egyének 
nem pályáznak, jó minősítéssel biró kiszolgált ka
tona altisztek és csendőrök kérvénye is figyelembe 
lesz véve.

Déván, 1906. évi szeptember hó 10-én.
M. kir. állam i erdőhivatal.

A brassói m. kir. állami erdőhivatal.
Pályázati hirdetmény erdőszolgai állásra.

1906. évi 386. e. h. ügyszám.
A Brassó vármegyei Xlli-ik (Tömösvölgyi) őr

járásban lemondás folytán f. évi szeptember hó 1-ével 
üresedésbe jött erdőszolgai állásra, mely évi 430 ko. 
róna bérrel, 48 korona lakbérrel, 36 korona egyenruha 
átalánynyal és 36 korona faváltsággal van javadal
mazva, a közigazgatási erdészeti bizottságnak folyó 
évi 1020. számú határozata alapján pályázat nyittatik.

Pályázók felhivatnak, hogy Brassó vármegye te
kintetes közig, erdészeti bizottságához Brassóban cim- 
zendő, sajátkezüleg irt kérelmüket az erdőtörvény 37-ik 
§-ában előirt kellékekkel, nyelvösmeretük és eddigi 
alkalmaztatásuk igazolására szolgáló okmányokkal és 
ép, erős testalkatukat, jó látó, halló és beszélő képes
ségüket igazoló orvosi bizonyitványnyal felszerelve a 
«brassói m. kir. állami erdőhivatalhoz» legkésőbb 
folyó évi október hó 15-ig nyújtsák be. Kellőleg fel 
nem szerelt vagy későn érkező  kérelmek tekintetbe 
nem vétetnek.

Brassó, 1906. évi szeptember hó 17-én.
A m. kir. állam i erdöhivatal.

Füles bagoly
2 darab, darabja 5 koronáért eladó. Érdeklődök 
forduljanak alulírotthoz.

P. Szalatnya (u. p. Losoncz)

Szlonka József
erdőőr.

Élei vadak,
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat, 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

p f *  Rflayer Ede
élővad kiviteli üzlete. 

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10. 
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút,

Sopron megye). 35—52

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

r

Állást keres

40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Az állást jövő év elejével folglalhatná el. 
Ajánlatok a következő cim alatt küldendők;

Balogh József erdővéd. 
Nagy-Lónya. (Bereg megye). 7— 10

Tilalmi és jelző táblákat
H  legjobb minőségben és olcsó áron szállít: ü
a  W inkler G usztáv \

tilalmi tábla gyáros

S Z Á S Z S E B E S .

ES

m

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegm ann Já n o s könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak:
Egész évre............................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet® címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden
F e le lő s  s z e rk e s z tő  é s  tu la jd o n o s  la p k ia d ó :

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. , Szászsebes, 1906. Október 4. 40. szám.

Szakirodalmunk pangása.

Bár nap előtt egy nagy német könyvkeres
kedő és könyvkiadó vállalat prospektusa 
került a kezünkbe, melyet lapozgatva, 

bámulva láttuk, hogy milyen gazdag a német 
erdészeti és vadászati szakirodalom s elfacsaro 
dott a szivünk, midőn ezzel összehasonlítottuk 
és párhuzamba vontuk a saját hazai hasonló 
szakirodalmunkat. Valósággal a csodával határos, 
hogy az a sok szakkönyv, hírlap és folyóirat 
miképen képes vevőkre és megrendelőkre találni, 
holott erdész és vadász ember még a nagy né
met nemzetben is alig van több, mint a hány- 
nyal a mi hazánk dicsekedhetik.

Mi — akár hogy is megerőltetnők magun
kat — erdészeti és vadászati szakmüveinket a 
húsz ujjunkon, szaklapjainkat pedig egy kezünk 
ujjain is könnyen eltudnók számlálni, de ezek 
első részét is legnagyobb részben moly rágja a 
kiadók polcain, a második része pedig a helyett, 
hogy hova-tovább fejlődnék és virágoznék, in
kább a hanyatlás lejtőjén áll.

Eltekintve az Országos Erdészeti Egyesület 
»Erdészeti Lapok« czimü közlönyétől, melynek 
fentartását a tagsági dijak s a küiönféle faeladási 
és pályázati hirdetmények eléggé biztosítják s az 
Országos Magyar Vadászati Védegylet »Vadász 
Lap« czimü szakközlönyétől még csak a »Ma

gyar Erdész« és a mi szerény lapunk az, mely 
úgy az erdészeti, mint a vadászati ügyek szol
gálatában áll, de sajnos, ezek háta mögött nem 
állanak hatalmas, gazdag egyesületek, hanem 
tisztán csak a saját erejükre, illetőleg csekély 
számú híveik támogatására vannak utalva.

Ez a körülmény egyébként nem is lenne 
hátrányára, hanem inkább előnyére a két utóbbi 
lapnak, mert minden bárhonnan jövő befolyástól 
teljesen függetlenítve, annál inkább lehetnének 
urai a szabad szó kimondásának és a vélemény 
nyilvánításának, de sajnos, hogy bizony ezek is 
olyan gyönge támogatásban részesülnek azok 
részéről a kiknek érdekeit védik és szolgálják, 
hogy csak a kiadóik és szerkesztőik nagy önfel
áldozásával, folytonos anyagi koczkázat mellett 
képesek nem élni, hanem csak uapról-napra 
tengődni.

Úgy az erdészeti tiszti, mint az altiszti sze
mélyzet nagy része a szakmája irodalmával mit 
sem törődik s annak felvirágoztatására még a 
legcsekélyebb áldozatot sem hajlandó meghozni.

Ezt a nembánomságot, nemtörődömséget 
egy kis megerőltetéssel lehetne ugyan annak a 
körülménynek rovására Írni, hogy az erdészeti 
és vadászati tiszti és altiszti személyzet arány
lag még mindig gyönge javadalmazásban részesül, 
a megélhetés pedig nem hogy könnyebb lenne, 
hanem a különféle igények szaporodásával mind 
nehezebb lesz, ezt az indokot azonban nem le
het az ő egészében készpénzül elfogadni, mert
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mig egyrészt a szakirodalom pártolásának terén 
sokaknál a legmesszebbmenő zsugoriságot és 
fösvénységet tapasztaljuk, addig ugyanazokat 
akárhányszor láthatjuk a terített asztalnál vígan 
poharazni, elköltvén egy-egy ilyen mulatságnál 
többet, mint a mennyire szükség lenne a saját 
szaklapjának éven át való támogatásához vagy 
pedig egy-egy hasznos szakkönyv megszer
zéséhez.

Nem akarjuk mi itt az ilyen szórakozáso
kat sem feltétlenül elitélni, mert az olyan ember
nek, ki egész életét terhes szolgálat mellett 
gondok között tölti, szüksége van néha egy kis 
felvidulásra, de nem szabad felednünk az írás 
szavait sem, melyek szerint nem csak kenyérrel, 
hanem igével is kell élnünk. Nem szabad tehát 
egyéb ártatlan — vagy talán néha nem is egé
szen ártatlan — szórakozásaink közt a szelle
miekről sem megfeledkeznünk, nem pedig kivált 
arról, hogy a közös érdekek szolgálata emberi 
és erkölcsi kötelességünk.

A szakirodalomtól való ilyen félrehuzódás 
annak rendkívül nagy ártalmára van s alkalmas 
arra, hogy azt fejlődésében teljesen megakassza, 
mert ki támogassa azt, ha éppen azok hanya
golják el, a kik foglalkozása és életviszonyaiknak 
keretében az mozog. Ha bárki is fáradtságot 
venne magának kissé utánna nézni a dolognak 
és számításokat tenni arra nézve, hogy az erdé
szeti és vadászati személyzet összességéből há
nyán vannak olyanok, kik a saját szakirodalmu

kat pártolják és annak támogatására anyagi ál
dozatokat is hozni készek, hamarosan arra az 
eredményre jutna, hogy a tisztviselők közt alig 
akad ilyen 20 százalék, mig az altiszteknél még 
az 5 százalékot sem üti meg, az előzőknél tehát 
mintegy nyolczvan, az utóbbiaknál pedig kilencz- 
venöt vagy még magasabb a százaléka azoknak, 
kik a saját szakmájukkal nem látszanak törődni.

Bizony vajmi csekély százalékok ezek, de 
még ez is hagyján lenne, ha legalább ez a cse
kély töredék teljes hűséggel szolgálná a saját 
szakirodalmát. Sajnos, nem igy van, mert akár
hánynál ez a pártolás csak látszat és nem 
valóság.

Vannak ugyanis számosán olyanok, kik a 
szakirodalom termékeire megrendeléseket tesznek 
ugyan, azokat azután rövidebb-hosszabb ideig 
el is fogadják, meglehet, hogy azokat olvassák 
és azoknak hasznukat is veszik, arra azonban 
nem gondolnak, hogy azok annak a kiadónak 
költségébe kerültek, s hogy az arra számított, 
hogy ez a költsége neki a kiadványát pártolók 
részéről vissza fog térülni, szóval hogy azoknak 
az árával egyszerűen adósok maradnak.

Tizenkét évi tapasztalat után száz és száz 
olyan olvasónkat tudnánk megnevezni, ki vagy 
lakóhelyéről egyszerűen eltűnt akkor, midőn fize
tésre került volna a sor s bele burkolódzott az 
ismeretlenség homályába, vagy ha el sem tagadta 
magát, tartozását sem szép szóval, sem semmi 
más utón tőle megkapni nem lehetett.

Mátyás király csizmadiája.
— Irta : Krúdy Gyula. —

I.

Bbben a történetben arról a csalafinta diákról 
lészen szó, a ki sok száz esztendővel ezelőtt 
bebarangolta az országot. Ha rá került a sor, 

akkor király lett a diákból, Mátyás király és volt nagy 
álmélkodás, a mikor a kódorgó diák egyszerre Magyar- 
ország koronás királyává vedlett.

Nagy volt az a Mátyás. Fenékig ürtette a kely- 
liét azoknak az élvezeteknek, amelyek a királyi állas
sal együtt járnak. Volt szegény ember, volt kolduló 
vándor. Változtatta az álruháit, mint egy színész. (Ta
lán bajuszt is azért nem viselt, hogy könnyebben eltün

tethesse igazi alakját. Utóvégre, ha nagy bajusza lett 
volna, nehezebb lett volna neki elrejtőzni.) Mikor ráunt 
a csavargóéletre, hirtelen Budán termett és nála job
ban senki sem tudott király lenni. Bezzeg bámulták 
volna az utszéli csárdások, a kik szállást adtak a sze
gény diáknak, a diákot, a mikor beleült trónusába. 
Mintha a trónusra született volna, királyibb volt a 
királynál . . . Azaz hogy néha bizony megfeledkezett 
magáról ő felsége. Éppen erről mesél ez a történet.

Hogy sorjában elmondjunk mindent, abban az 
időben, a mikor a király abban lelte örömét, hogy 
alattvalóit megtréfálja, élt a szabolcsi Buji községben 
egy csizmadia, bizonyos Gaál Sámuel. No hiszen, hogy 
csizmadia volt Gaál Sámuel, ezzel ugyan sohase lett 
volna nevezetes ember. Még ha egyetlen csizmadia lett 
volna az országban! De volt sok más csizmadia akkor is, 
mint mindig, mert az emberek, amin Gaál uram ször
nyen csodálkozott, abban az időben is meztelen lábbal 
jöttek a világra. A lábra pedig csizma kellett, különö
sen akkor, ha nemes ember volt a lábak tulajdonosa.
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Az ilyen látszólagos pártolók azután az 
igazi megkárosítói a szakirodalomnak, mert nem 
hogy azt támogatnák, hanem annak egyenesen 
vesztére és megkárosítására tőrnek, mert nem 
csak elkeserítik, hanem egyenest romlásba dön
tik azokat, kik a szakirodalom fejlesztésén fára
doznak.

Addig pedig, mig szakunkban sok lesz az 
ilyen konkoly, bajos lesz annak irodalma terén 
fényes eredményeket felmutatni s a pangást 
vajmi hamar a végső bukás fogja követni.

Ragadozó madarak és dúvadak irtása.
(A Magyar Erdész után.)

S  ragadozó és kártévó' madarak pusztítására 
legalkalmasabbak az oszlop- vagy karócsap
dák (oszlopvasak) ; minél több, annál jobb. 

Ilyenek felállítására oly helyeket kell kiszemelnünk, a 
hol kevés a fa, egyrészt azért, hogy kényszerítve le
gyen a ragadozó a vassal ellátott oszlopokat leszálló 
helyül használni, másrészt, mert a ragadozó szárnyas 
eló'szeretettel ül ily vastagabb törzsre pihenés végett s 
ily helyről prédára is szokott lesni, valamint magas 
kutgémró'l is. Fácánosokba, fiatal vágásokba nagyon 
célszerű az ily oszlopvasak felállítása és ott is oly 
helyre kell tenni, hogy a ragadozó messziről meglát
hassa. Az oszlop legyen 4 méter hosszú s 20—25 cm. 
körméretü. Ez elég vastag. Az oszlopot egy méter 
mélyre kell leásni, kiálló részén öt helyen, arányos 
távolságokban, 5 cm.-es átméró'jü fúróval lyukakat fú
runk s ezekbe a lyukakba jönnek a 60 cm. hosszú,

erős lépőfák, a melyek azonban csak ideiglenesen és 
akként illesztetnek be, hogy használat után minden 
nagyobb nehézség nélkül eltávolithatók legyenek, ne
hogy hivatlan látogatók is felmászhassanak a vashoz. 
A lépő-fák használat után vagy elrejtendők, vagy pe
dig elviendők, csak igen megbízható helyen hagyha
tók ott az oszlop tövénél. A fogóvasakat minden két 
hétben olaj és petroleumkeverékkel kell bekenni, hogy 
jól működjenek. Ezekben a csapóvasakban, kezdve a 
legnagyobb sastól a legkisebb bagolyig, megfoghatók 
a kártékony vadak, sőt a múlt évben ilyképen egy 
nyest is leszámolt a bőrével, mely valószínűleg paj- 
kosságból mászott fel a vashoz, vagy pedig a vérszi
mat csalta oda. — A héjakosarak is igen ajánlható 
fogóeszközök. Ezeket szintén oly helyre kell állítani 
(esetleg oszlopra), mint az oszlopvasakat. A törzset 
azonban, melyre helyezve lesz ily kosár, zöld gályák
kal körülszögezzük, hogy úgy nézzen ki, mint egy 
magasabb természetes bokor, vagy felnyúlt élőfa; a 
lyukakat és lépőfákat ott hagyjuk, esetleg létrát hasz
nálunk. A kosárban elhelyezett galambot (fehér a leg
célszerűbb, mert legszembetűnőbb) természetesen na
ponta el kell látni élelemmel és friss ivóvízzel, külön
ben elpusztul, ellenben pedig csekély gondozás mel
lett igen jól bírja. Nálunk a galambok szeptember 
elejétől a nagy fagyok beálltáig kinn vannak s mégis 
egészségesen, hibátlanul kerülnek vissza. Hogy mily 
eredmények érhetők el jó ponton felállított héjakosár
ral, felemlítem, hogy egy Ízben ugyanazon héjakosár
ban egy fogási évad alatt 23 darab héja és két kó
szálj sas fogatott. Itt megjegyzem, hogy a fogóvasat 
hosszú, vékony láncra kell kötni úgy, hogy mihelyet 
a madár megfogódott, a vassal együtt a földre essék, 
mert ha nem esik le, a galamb félelmében többnyire 
kimúlik. Igen ügyes pusztitási mód még a következő 
is. Ha ugyanis a vadgondozó észrevenné, hogy héja, 
ölyv vagy kánya egy területen többször vadászni szo-

Gaál Sámuel azért csodálkozott a lábakon, mert | 
szörnyen szerencsétlen embernek érezte magát. Igaz, j 
hogy nem volt jobbágy, — már az apja megváltotta 
magát, a ki ugyancsak csizmadia volt — de mikor ő 
nemes ember szeretett volna lenni! A nagyravágyás 
nem hagyta aludni a buji csizmadiát, éjjel-nappal azon 
törte a fejét, hogyan lehetne ő nemes ember. Már a 
mestersége se tetszett neki valami nagyon. A csizmá
nak akkor is bőrszaga volt és csirizzel ragasztották. 
Gaál Sámuel utálta a bőrt és a csirizt. A mig a talpa
kat kalapálta, folyton csak az járt a fejében, hogy ő 
jobb sorsra született. Egy csomó gyerek sirt körülötte 
és ő egyebet nem mondott gondolatban, mint ezt:

— Nemes emberré kell lennem!
S nagyokat ütött a csizmatalpra.
— Hogyan lettek abban az időben a nemesek ?
—- Elmentek verekedni török-pogány ellen és ha

a király véletlenül észrevette vitézi magatartásukat, 
nemessé ütötte őket.

A másik módja az volt a dolognak, hogy Szár-

kodit, a várispánt, meg kellett venni pénzzel. A vár
ispán elküldte a királynak a diplomát aláírás végett, 
aztán nemes ember lett az illető. De ez csak a kül
földről bevándorolt kereskedőknek illett, a kik görnyed
tek az arany alatt, a mit a derekukon hoztak.

Gaál Sámuelnek nem sok kilátása volt ilyenfor
mán, hogy nemes emberré lehessen.

Hallotta, hogyne hallotta volna ő is, átutazó kal
mároktól, vásárosoktól, hogy Mátyásnak, a diáknak 
másíéle módjai is vannak, hogy valakiből nemes em
bert csináljon. Elmegyen maga álruhában arra a helyre, 
faluba vagy városba, a hol valami érdemes emberről 
beszél a hir. De ugyan mit beszélne a hir Gaálról, a 
buji csizmadiáról 1 Bizony soha se vetődik erre a tájra 
a „diák.“

Égjük esztendő a másikat tolta. Gaál Sámuelből 
lassan deresfejü ember lett és még mindig csak ott 
tartott, a hol fiatalságában, a csizmák talpát kalapálta 
keményre, fontosra.

Történt — még a buji csizmadiánál is történik
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kott, egy kisebb bokor mellé a következőképen állít
son fel egy könnyenjáró tányérvasat: A bokor azon 
felén, hol jobb kilátás kínálkozik, köralaku sövény- 
keritést készít, úgy hogy a kör közepén egy kitömött 
vagy élő fehér galambot kipányvázva elhelyezni lehes
sen. Jobbra és balra az evő- és ivóedény jön a földbe 
erősítve, hogy esetleg föl ne dűljön ; a csapóvas pe
dig odaillesztetik a kerítés nyitott helyére — úgy azon
ban, hogy a galamb ha esetleg vergődik, fel ne csapja. 
Ha az ily módon elkészített fogóvas jó helyen van s 
messziről felötlik, nemcsak nagyobb szárnyas raga- 
dazó, de róka, macska, görény, nyest, sőt kóbor eb 
is igen gyakran belekerül. Ezt e módszert tavasztól 
késő őszig (a galambbal) lehet sikerrel alkalmazni; 
télen azonban galamb helyett friss nyulat veszünk, 
melyet használat előtt végig fel kell vágni s úgy a 
kör közepébe helyezni. Télen a vasat puha mohába, 
vagy hangyazsombék maradékkal óva, kell befektetni, 
hogy le- és be ne fagyjon. Ha kőszáli sasok is meg
fordulnak a vidéken, lenyúzott s kissé megpörkölt 
macskával a legtöbbször biztos sikerre számíthatunk, 
bár csalogató étekül a nyulat is elfogadják; de a meg
pörkölt hús illata nagyobb vonzerőt gyakorol rájok.

(Folytatása következik).

Vadállatok pusztításai Indiában. London
ból írják: Arról a nagyarányú pusztításról, amit Indiá
ban a vadállatok az emberek közt véghez visznek, el
rettentő adatokat tesz közzé a most megjelent Kék
könyv. A statisztika szerint a múlt esztendőben hu
szonnégyezer harminchét embert pusztítottak el a 
vadállatok Indiában. Az áldozatok közül huszonegy- 
ezer nyolcszáznyolcvan ember kigyómarás következ

tében halt meg, 786-ot tigris, 399-et leopárd, 244-et 
farkas és 784-et különféle vadállatok öltek meg. Az 
utóbbi tizesztendőben kétszászötvenháromezer kétszáz
hetvenegy azon embereknek a száma, akik különféle 
vadállatok támadásainak lettek áldozatai. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy Jndia lakóinak a száma 
kétszázkilencvennégy millió. A tigrisek és kígyók 1904. 
évben mintegy kilencvennyolcezer ötszáznyolcvankét 
embert pusztítottak el. A legnagyobb pusztítást a 
leopárdok vitték véghez. Elpusztítottak ugyanis mint
egy negyvenkétezer 812 házi állatot. Utánuk követ
keznek a tigrisek huszonnyolcezer 93 darabbal, a farka
sok kilencezer 884 darabbal, a hiénák kétezer 580 da
rabbal. Kigyómarásnak tízezer 376 házi állat eset ál
dozatul, a többi vadállatok pedig összesen négyezer 
737 háziállatot pusztítottak el. Az 1904-ik évben Indiá
ban tizenhatezer 121 vadállatot és hatvanötezer 146 
kígyót pusztítottak el.

Viaskodás a medvével. Jablonai Károly 
rozsnyai vadőrnek nemrégiben könnyen halálos ki
menetelű kalandja volt egy medvével. A soroskői erdő 
határán váratlanul szembe találta magát egy hatalmas 
medvével. Szerencsétlenségére a vadőr puskája nem 
volt megtöltve és oly közel került a bestiához, hogy 
a futás is hasztalannak bizonyult volna. Megbirkózni 
kellett a medvével, a mely nagyhamar legyűrte őt, a 
földhöz teperte és két ujját leharapta. Majd hónaljon 
harapta és veszedelmesen megsebesítette. Segélykiáltá
sára megjelent később néhány favágó az erdőből, 
akiknek sikerült a vadállatot elűzni áldozatáról. A sze
rencsétlen vadőr otthon fekszik halálos sebeivel.

Budapesti vadpiacz. Fodor Károly jelentése 
a vadpiaczról. Budapest, Központi vásárcsarnok 1906. 
szeptember 30. Ezidőszerint kielégítő mennyiségben 
kerül vad a piaczra, az árak a legutóbbi jelentésem 
óta alig változtak, kivéve a fogoly árak, melyek e hé
ten emelkedtek. Könnyű vadsertések iránt a kereslet

valami — hogy késő éjszakán egyszer kopogtattak az 
ablakán.

A csizmadia felébred és kinézett a bollószinü
éjbe:

— Ki az ördög dörömbözik? — kérdezte mo
gorván.

— Egy szegény diák van idekünn — hangzott a 
felelet. — Tovább szeretnék menni, de lyukas a csiz
mám, mind belefolyik a viz.

A csizmadia fejében egyszerre megvillant egy 
különös gondolat. Hátha éppen a király áll odakünn a 
sürü éjszakában. Igaz, hogy sok diák bolondját járatta 
már vele. A kóbor diákok olyanok, mint a koldusok. 
Elmondják egymásnak hol találnak vendégszerető haj
lékra, kedves házigazdára. Néha csapatostul mentek 
rá a diákok a jó Gaál Sámuelre és mindenéből kiették.

De a varga mind tovább rendületlenül bízott, 
hogy egyszer eljön az igazi „diák".

Nem soká gondolkozott, nyomban ajtőt nyitott

az éjszakai vendég előtt és mig a mécsest meggyuj- 
totta, szemügyre vette a vendéget.

Bizony az éppen olyan volt mint a többi diák. 
Nagy orra volt — minden vándor-diáknak nagy orra 
volt — és mig körülnézett a szegényes szobában igy 
szólt:

— Tán bizony te volnál a varga, a hires Gaál? 
Minden vándor-diák igy kezdte hisz valamennyi

tudta, hogy a vándor-diák rongyos köntöse alatt, Gaál, 
a csizmadia mindig a királyt keresi.

És a varga nem ábrándult ki annyi idő alatt.
— Én vagyok a Gaál — felelt szolgálatkészen. 

— Én vagyok a vándor-diákok patronusa, öregapja. 
Ahány rongyos diák-csizma van az országban, mind 
én hozzám kerül, mert én ingyen dolgozom. Mutasd 
a csizmád, diák.

A diák lehúzta a csizmáját. Bizony jókora lyuk 
volt azon. A mig Gaál Sámuel munkához látott, meg
kérdezte.

— Bizonyosan messziről jösz már ezzel a lyuk-
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igen élénk. Részletes jelentés: Szarvas-tehén,74— 8 8  fül, 
Szarvasbika 6 0 -7 4  fül., Dámvad 70—88 fül, Őz 
160—170 fül., Vadsertés 70—110 fül. klgrként meg
adózva. Nyúl nagy 300—320 fill,. Süldő nyúl 160—220 
fül. darabonként. Fogoly öreg, fiatal, vegyes 190—230 
fül, Fáczán 440—560 fül. páronként minőség szerint.

Őszi talajmüvelés.
Őszszel a talaj mivelésénél lehetőleg mindig arra 

törekedjünk, hogy a gabona lekerülte után a tarlót 
sekélyen alászántsuk. Azonban a tarlóhántással nem 
tettünk még eleget a talajmivelés követelményeinek. 
A tarlóhántást kövesse okvetlenül az őszi mély szán
tás is, melynek elhagyása határozottan káros lesz. 
Az őszi szántás mellőzésével a tarlóhántás gyomirtó 
hatását nem fogjuk tapasztalni; a különböző növényi 
betegségek csirái és az állati kártevők álczái is az 
őszi szántás elmulasztásával csak szaporodni fognak. 
Tehát az aratás után rögtön jöjjön az eke, hogy a 
talaj őszszel jól megmunkálható legyen. A tavasziak 
alá különösen fontos, hogy a talaj őszszel mélyen 
megszántassék. Tekintettel azonban arra, hogy ezen 
időben a munka megtorlódik, igen sok gazdának nin
csen módjában a tarlóhántást és az őszi szántást ide
jében elvégezni, különösen a kisgazda van ilyen hely
zetben legtöbbször, akinek nincs meg a szükséges 
tőkéje, hogy esetleg több igás ökröt szerezzen be ezen 
szorgalmi időszakra. Az ilyen viszonyok között gaz
dálkodóknak a meglevő igáserőt teljes mértékben ki 
kell használni. A tarlóhántásnál ez elérhető a kettes 
és hármas ekékkel. A tarlóhántásnak és különösen az 
őszi mélyszántásnak a mai kedvezőtlen időjárás mel

lett lesz igen nagy jelentőség©, A talajnak ilyen módon 
való megmivelése kívánatos lesz a la£a szerkezetű és 
csapadékban szegény klimáju gazdaságokban, különö
sen a tavasziak alá akkor is, ha azok alá műtrágyákat 
akarunk alkalmazni, még pedig azért, mert az okszerű 
talajmiveléssel biztosíthatjuk jobban ezen trágyafélék
nek a hatását.

Biborherevetés. A biborherének tulajdonképpeni 
fő jelentősége abban áll, hogy őszszel (szeptember 
elején) elvetve, jövő tavaszszal (május hó folyamán) 
korai zöld takarmányt ad egy kaszálással; kaszálás 
után a tarló nyomban leszántható s abba későbben 
vethető növények (esalamádé, korai tengeri, seprőcirok, 
korai burgonya, muhar, köles stb.) vethetők, vagy pe
dig a biborhere ‘lekerülte után félugar művelésben 
részesítjük a földet az őszi kalászos elvetése idejéig. 
Tavaszi vetése általában véve bizonytalanabb, ámbár 
újabban több gazdaságban jó eredménynyel vetik ta
vaszszal is vagy egymagában tisztán, vagy pedig tava
szi árpával keverten, a zabosbükkönyhöz hasonló eljá
rás alapján. Utóbbi esetben tehát nincs védőnövényről 
szó, amennyiben a biborhere mint egyéves, egykaszás 
növény, az árpával együtt felnő és a biborhere virág
zásának kezdetén kerül azután kasza alá zöldtakar
mányul vagy szénává szárítva. A biborherét épp azért 
nem is állíthatjuk szembe a lóhere vagy luczernával, 
mert csak egy kaszálást ad; tápértéke valamivel ki
sebb, könnyebben megfásodik; utóbbi oknál fogva 
legkésőbben a virágzás kezdetén kaszálandó. Tavaszi 
vetése esetén elővetemény s talajelőkészités szempont
jából igényei a vörös lóheréhez hasonlóak. Korán ta
vaszszal kell vetni, előzetesen kellően leülepedett 
szántásba. Tiszta vetése esetén 20 kg. magot számí
tunk kát. holdankint; árpával vetve előbb elvetjük a ta
vaszi árpát, a rendesnél 20—25°/0-kal ritkábban vetve, 
az árpasorokra pedig keresztirányban 15 kg. bibor
herét vetünk.

kai. Talán Debreczenből. De minek is varrattad volna 
meg máshol, a mikor itt van Gaál, a bolond csiz
madia?

— Hallottam rólad — felelt a diák. — Derék 
ember vagy.

Gaál a munkához látott, de félszemmel mindig 
a diákra pislogott.

— Hallottam azt is, hogy nemes ember szeretnél 
lenni! Ugyan mért nem szólsz a királynak. Bizonyo
san nemessé ütne, ha megismerne.

Gaál Sámuel nagy elhatározással emelkedett fel. 
Be sokszor megcselekedte már ezt.

Térdre vetette magát a rongyos diák előtt;
Felséges uram, tégy nemes emberé!

A diák meglepetten nézett a csizmadiára. Aztán 
nevetni kezdett:

— Nagyon sokat kérsz egy csizmafoltozásért 
Gaál, Csudálom, hagy egy várat nem kérsz ajándékba.

— Mit csinálnék én a várral, uram király! Csak 
nemes ember szeretnék lenni.

A diák most nyomatékosan szólalt meg:
— Én nem vagyok király, Gaál. Én csak a király 

szolgája vagyok és a nevem Tamás. De annyit mond
hatok, hogy nehezen fog menni a dolog. Nincsen 
egyetlen nemes csizmadia sem ebben az országban. 
Éppen te legyél az első. A király, vagy a királynak a 
szolgái már adósok minden csizmadiának.

— Nekem is sokan adósok. Húsz esztendeje tal
palom a vándor diákok csizmáját, abban a reménység
ben, hogy egyszer a király vetődik hozzám álruhában.

— Bolond vagy te, Gaál. Ezer vándor diák kö
zött sincsen egy király . . .

így szólt Tamás, a vándor diák és nevetett.
A varga ezalatt elkészült munkájával. Olyan fol

tot rakott a csizmára, hogy ezer esztendeig sem sza
kad le onnan.

A diák belefujt a csizmába.
Jól dolgoztál, varga. Hálából adok neked egy 

tanácsot. Egy hó leforgása múlva légy Budán. Otthon
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Tüzmentes celluloid. A celluloid, mely ipari
lag most már a legkülönbözőbb alkalmazást nyer, igy 
különösen dísztárgyak készítésére is, tudvalevőleg igen 
gyúlékony és veszedelmes anyag; fontos tehát tüz- 
mentessé tétele. Gervain francia vegyész most szaba
dalmazott egy eljárást, mely szerint tüzmentessé válik 
a celluloid, ha a gyúlékony anyagot bizonyos sókkal 
— igy kettős szénsavas vagy foszforsavas ammóniák 
és magnéziummal stb. — keverik, akkor az ezekből 
a láng hatására keletkező házok elnyomják az égést. 
Állítólag ezzel az eljárással tetszőleges nagyságú tüz
mentes celluloid tárgyakat lehet készíteni, sőt a már 
kész celluloid e sók oldatába mártva is eléggé tüz
mentessé válik.

A kutya mint életmentő. Egy kis német ki
kötőben sokáig vesztegelt egy nagy kereskedelmi hajó, 
melynek kapitánya mülábbal rendelkezett. Ennek a 
mülábnak csodálatos történetét Írja meg egy német 
folyóirat, mely a kutyának a hűségéről és intelligen- 
cziájáról tesz tanúbizonyságot. Néhány év előtt — igy 
mondja el a kapitány — egy finn öbölben vesztegeltem. 
Hogy az idő minél hamarább múljon, vadászni mentem 
a közeli sűrűségbe. Ilyen alkalomkor mindig magam
mal vittem foxterrier kutyámat. Egy Ízben egy vad

lesz gazdám, a király. Aztán hozz magaddal egy pár 
rongyos csizmát.

— Dehogy — vágott közbe Gaál. — Majd egy 
pár vadonatúj, remekbe varrt csizmával állítok be ő 
felségéhez.

— Te csak hallgass rám. Rongyos csizmát hoz
zál. A legrongyosabbat ebben a műhelyben.

A varga gondolkozva nézett szét a rongyos, ta- 
vaszamult csizmák között. Egyett fölvett találomra.

Majd elviszem ezt a legrongyosabbat. Egy sze
gény diák hagyta nálam, mert jobb csizmát adtam 
neki helyette.

Tamás megnézte a csizmát.
— Jó lesz az. Aztán ott legyen kend. A többit 

bízza rám.
Elköszönt a vargától. Nyakába kerítette a köpe

nyegét s indult a sötét éjben.
Gaál — már akkor is ilyenek voltak a Gaálok 

— fölköltötte a gyerekeket, az asszonyokat és igy 
szólt hozzájuk:

— Megengedem, hogy összetörjétek a lábasokat 
és egyéb cserepeket. Most már majdnem biztos, hogy 
nemes ember leszek.

A csizmadia gyerekeinek egyéb se kellett. Ösz- 
szetörtek mindent a házban és az öreg Gaál szelíden 
biztatta őket:

— Csak törjetek, leikeim. Mulassátok ki maga
tokat.

nyomára bukkanva, oly messzire távoztam, hogy hajó
mat is elvesztettem szemem elől. Ekkor történt meg 
a szerencsétlenség. Ugyanis fegyverem vigyázatlanság 
folytán olyképen sült el, hogy a golyó a saját lábamba 
hatolt. Irtózatos fájdalmamban segélyért kiáltottam, 
de a hajó oly messze volt tőlem, hogy senki sem hal
lotta meg. A nagy vérvesztesség következtében aztán 
csakhamar elájultam. Mikor magamhoz tértem, gon
dosan összekötözött lábbal egy finn halászbárkán talál
tam magam, mely útban volt hajómhoz. Megtalálásom 
történetét igy mondta el a becsületes Finn halász: 
„Éppen e<ry hálót foltoztunk, mikor egy kutya köze
ledett úszva kunyhónkhoz. Nagyon meg voltunk lepve 
az állaton, mert tudtunkkal a környéken semmiféle 
hajó nem horgonyozott. Mikor kihúztuk a partra, a 
kutya nyugtalankodni kezdett és vissza-vissza fordulva 
keservesen vonított. Majd újra a vízbe ugorva, hátra 
nézett és újra vonított. Ezt addig ismételte, amig mi 
bárkába nem ülve utána eveztünk. Egyik szikla alján 
aztán megtaláltak engem, amikor már a sok vérvesz- 
tességtől teljesen eszméletlen voltara. így jutottam újra 
hajómra és ha az egyik lábam árán is, de gyógyultan 
kerültem vissza hazámba."

A növényvilág óriásai. A mi erdőinkben is 
akadnak százados vén fák, a melyeket csodálattal 
nevezünk óriásnak, de ezt a jelzőt valójában csak 
egy-két tengerentúli fajtának lehetne adni. A Fermes 
et Cháteaux czimü folyóirat szerint a legóriásibb fák 
Kaliforniában vannak, még pedig nem is egyenként, 
hanem seregestől. Nem ritka az óriások között az olyan, 
a mely több évezredes múltra tekint vissza és mely 
száz méternél is magasabb és átmérője a tiz métert 
meghaladja. Egynéhány érdekes adat szemléletes képet 
adhat a növényvilág ez óriásainak méreteiről. Van ott 
egy korhadó, ledőlt törzs, a melybe harmincz méter
nyire lehet — lovagolni; egy másik törzsben meg 
tizenhat személy tánczolhat kadrillt. Sok fának neve 
is van; rendesen az Egyesült-Államok történelmének 
kimagasló alakjairól, eseményeiről, vagy az amerikai 
művészek, irók nevéről kölcsönzik az elnevezést. Igen 
nevezetes volt a Grizzly Giant, az erdő atyja, a mely 
a gyökerénél 112 láb kerületű és 130 méter magas 
volt. Híres- voli a Mark Twain is, a mely most a new- 
yorki természetrajzi múzeumban van. A kerülete hu- 
szonnyolcz méter, a magassága száznál több volt és 
az első ág hatvanöt méternyi magasságban nőtt ki a 
törzséből. Egy természettudós kiszámította az óriás 
fák értékét és arra jutott, hogy a legnagyobbak fája 
százezer koronánál is többet ér.

A gyilkos szakiskolás. Hirt adtunk volt an
nak idején arról a borzalmas gyilkosságról, melyet Kádár 
Károly volt csendőr, a királyhalmi erdőőri szakiskola 
növendéke elkövetett s melynek áldozatául esett Kardos
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Vilmos kereskedő, ennek 21 éves neje és lő éves 
szolgálója. Kádár a gyilkosságot rablási szándékból kö
vette el s bűnéért most került a szegedi esküdtszék 
elé. A vádlott a tanuk terhelő vallomása és a súlyos 
bizonyítékok dacára tagadta a bűntett elkövetését. A 
bíróság nem hozott Ítéletet, hanem a gyilkos elmebeli 
állapotának elmegyógyintézetben való megvizsgálását 
rendelte el.

Csillapító kúra. Makóról írják : Különös jele
net játszódott le a minap a Maros partján. Kovács 
János gyári munkás a minap együtt indult munkába 
a feleségével. A Maros hidjánál az asszony valami 
fölött annyira feldühödött, hogy rárohant a férjére és 
ütlegelni kezdte. A férj erre megragadta az asszonyt 
s a Maros hidjáról a folyóba dobta. Az asszony ful
dokolni kezdett, a mikor a férj is meggondolta a dol
got, az asszony után vetette magát és kimentette a 
vízből. A házsártos feleség ugylátszik kissé túlsókat 
ivott a Maros sebesen folyó vizéből, mert elvesztette 
eszméletét. A kúra azonban használt, mert utána a leg
nagyobb egyetértésben ment munkába férjével.

A szakaszvezető. Trencsénből táviratozzák : M. 
hó 21-én éjjel 1 órakor Bogya nevű bugyisi, turócz- 
megyei illetőségű 71. gyalogezredbeli újonc főbelőtte 
magát és meghalt. A szerencsétlen katonát a tisztikar, 
a legénység és a közönség nagy részvétele mellett 
másnap temették el katonai pompával. Az öngyilkos 
hátrahagyott levelében azt Írja, hogy szakaszvezetőjé
nek rossz bánásmódja kergette halálba. A szakasz
vezetőt vizsgálati fogságba helyezték.

Utazás a vasúti kocsi alatt. A keleti expressz 
Bécsbe érkező egyik kocsija alatt egy tetőtőltalpig 
kormos fiatalembert vettek észre, s természetesen ki
húzták onnan. Buzila Demeternek hívják, 21 éves s 
Romániából származik. Konstantinápolyból jött, hol 
nem tudott munkát kapni s Bécsbe igyekezett. Kihall
gatásakor kiderült, hogy ily módon már egyszer 
Bukarestből Berlinbe s Bécsből Párisba utazott. An
golul, franciául, oroszul és románul beszél, matróz 
volt, s mivel nincs pénze útiköltségre, igy szándéko
zott bebarangolni Európát, mig munkát nem kap 
valahol.

Családi dráma. Hajdúnánásról jelentik : Szilágyi 
Benedek hajdúnánási jómódú földbirtokos együtt la
kott özvegy édes anyjával, kinek a birtok fele része 
tulajdonát képezte. Minthogy menye nem tudott össze 
férni anyósával, özvegy Szilágyiné a rá eső birtok
részt haszonbérbe akarta adni. Mikor Szilágyi Benedek 
arról értesült, hogy neki a birtokból mielőbb ki kell 
mennie, dühében revolvert ragadott és az udvaron 
foglalatoskodó édes anyját két lövéssel agyonlőtte. 
Azután magát lőtte agyon. Mire a szomszédok a lövés 
zajára odafutottak, mindkettő halott volt.

Hihetetlen vakbuzgóság. Bernhől táviratoz
zák, hogy a graubündeni kanton Oberwab nevű kato
likus községben hat ifjú leány és asszony egy hat
vanéves sekrestyés által meztelen testét véresre kor-

bácsoltatta, abban a hitben, hogy ezt a maguk és má
sok lelkiüdvösségére szenvedik el. Erre a sekrestyés 
a nőket tekintélyes lelkészek hamisított ajánlólevelei
vel bírta rá. A sekrestyést letartóztatták.

Kutyahus. Budapesten az V. kerületi elöljáró
ságon Ráthonyi Zoltán állatorvosnak bejelentették, 
hogy Szádeczki Ádám iparosnak felesége rosszul lett 
húsételtől. Ráthonyi megvizsgálta az ételt és konsta
tálta, hogy az kutyahusból készült. Rögtön vizsgálatot 
indítottak, melynek során kiderült, hogy Szádeczkiné 
a húst Zápolya-utca 38. szám alatt vásárolta egy Muth 
Anna nevű napszámosasszonytól. Az állatorvos azon
nal kiment egy bizottsággal Muthné lakására, a hol 
tíz kiló kutyahust talált. Muthné hosszas faggatás után 
bevallotta, hogy fia fogdosta össze a kutyákat a fő
város környékén. A húst mint borjúhúst adta el és 
vevőinek azt állította, hogy Rákoscsabán lakó rokona 
küldi a húst, melynek kilóját hetvenkét fillérért adta 
el. A szegényebb néposztályból sokan vásárolták tőle 
a húst. A bizottság elkobozta a húst és az asszony 
ellen szigorú vizsgálatot indított.

C S S 3 [ S [ S ! [ S 3 C S S ] í S ] [ ^ j í S ]
Szerkesztői üzenetek.

Szabó Zoltán urnák. Ürmös. A mérgezési engedély 
iránti kérvény mintája benne van az Évkönyv I. évfolyamában, 
melyet 1 korona 35 fillérért ajánlva küldünk. Előfizetése augusz
tus 15-én járt le s igy az év végéig 3 korona jár. Ezt külön 
levelező lapon is megírtuk. Gajdos János urnák.' Nagy- 
Ürögd. Az erdőőri szakvizsgát a magán utón készülők csak 
3 évi, az erdőöri szakiskolát végzettek pedig csak 9 hónapi 
gyakorlat beigazolása mellett tehetik le. Ez alól a csendőrségi 
szolgálat sem képez kivételt. Bota János urnák. Bucsesd. 
Mind a négy kérdésére megtalálhatja a feleletet a kerületi erdő
őrökre vonatkozólag az illető vármegye áital kidolgozott és a 
földmiv. Ministerium által jóváhagyott szabályrendeletben, mely
nek minden kerületi erdöőrnél meg kell lenni. Nekünk nincse
nek meg a megyék szabályzatai s igy legnagyobb sajnálatunkra 
pontos feleletet nem adhatunk. Dániel Rupert urnák. Mo
gyorós. A küldötteket megkaptuk s fel fogjuk használni. 
Bocskay József urnák. Radulesd. A 37 koronát, mely az uj 
emlékiratra lett beküldve, készséggel nyugtázzuk. A többire 
magán levelet irtunk.

A kiadóhivatal postája.
Guzner József urnák. Cirokabéla. Sajnálattal olvas

tuk a betegségről irt hírét; adja Isten, hogy a jó egészség 
mielőbb visszatérjen. Türelmünkről biztosíthatjuk. Lázár József 
urnák. Baranya Szt.-István. Az 1 korona 45 fillér beérkezett, 
a megrendelők azonban oly szórványosan jelentkeztek, hogy a 
nevek közlését annak idején abba hagytuk. A naptárra nézve 
most tárgyalunk két céggel s ennek eredményétől lesz függővé 
téve, hogy azt kiadhatjuk-e A két hiányzó számot a maihoz 
csatoltuk. Előbb ezekre nézve nem kaptunk értesítést. A lapot 
most mindig a megjelenés napján tesszük postára. Baka János 
urnák. Csurgó. A 35. és 36. számot a maihoz csatoljuk. 
Csokona József urnák. Lakocsa. A 4 koronát köszönettel 
vettük. Buváry Ferencz urnák. Károlyfalva. A 31. számot 
küldjük. Hunyady János urnák. Csimpa-Vojvod. Az Év
könyv 1. évfolyamát ajánlva postára tettük. Előfizetése az év
végéig rendben van.
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Pályázat.
3139/906. Az alulirt ra. kir. főerdőhivaíal kerü

letében megüresedett égy harmadosztályú m. kir, erdő
őri és előléptetés esetén egy Il-od osztályú m. kir. 
erdőlegényi állomásra 600 K. évi fizetéssel illetve 
400 K. évi szegődménydijjal és egyéb állományszerü 
illetményekkel pályázat nyittatik.

Az erdőőri állásra pályázók felhivatnak, hogy az 
1879. évi XXXI. t.-cz. 37. §-ában körülirt erdőőri szak
vizsga letételét, az állami szolgálatba belépni kívánók 
pedig ép és erős testalkatukat, különösen jó látó, be
szélő és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos, avagy honvéd törzsorvos által ki
állított bizonyitványnyal, valamint életkorukról és ille
tőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá 
tanulmányaikat, nemkülönben a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és Írásban való bírását igazoló okmá
nyokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket az 
1906. évi október hó végéig ezen m. kir. főerdőhiva- 
talhoz nyújtsák be.

Ungvárt, 1906. évi szeptember hó 20-án.
M. kir. föerdőhivatal.

Pályázati hirdetmény.
A Felséges uralkodó család ráczkevei uradalom 

erdőhivatalánál egy
segéd-erdővédi állás

töltendő be.
Évi javadalmazása: készpénzfizetés 900 korona, 

természetbeni lakás és az állással egybekötött egyéb 
járandóságok.

Pályázóktól megkivántatik az 1879. XXXI. 37. §-a 
által megszabott feltétel, az erdőőri szakvizsgának 
sikeres letétele, a magyar és német nyelv szóban s 
Írásban való tudása.

Az elfogadott pályázó egyelőre ideiglenesen 3 évre 
fog alkalmaztatni és csak akkor fog véglegesittetni, 
ha ezen idő alatt kifogástalanul megfelel.

Pályázati kérvények kellőleg felszerelve a rácz
kevei cs. és kir. uradalmi főtisztséghez (Káczkeve, 
Pestmegye) legkésőbb folyó évi október hó 15-ikéig 
nyújtandók be.
1001/1906. eln. sz. Versecz thjf. város polgármesterétől.

Pályázati hirdetmény!
Versecz th. városnál üresedésben levő és kine

vezés utján betöltendő

két erdóori állásra
ezennel pályázatot hirdetek s felhívom mindazon tör
vényes minősítéssel biró egyéneket, a kik ezen 500 kor. 
törzsfizetés, két 10%-os ötödéves korpótlékkal, továbbá 
szabad lakás, 1 hold földilletmény, 1 tehéntartás, 
15 fuvar száraz törzsfa illetménynyel egybekötött ál
lásra pályázni óhajtanak, hogy eziránti kellően felsze
relt kérvényeiket, nyelvismeretük kitüntetése mellett, 
hozzám folyó évi október hó 10-ig nyújtsák be.

Felemlítem, hogy fizetésemelés kilátásban van.
Megjegyzem, hogy a két erdőőri lakás az erdőben, 

Versecz várostól az egyik 7 a másik mintegy 11 kim. 
távolságban fekszik.

Azon pályázók, kik a magyar és német nyelven 
kívül a szerb és a román nyelvet is bírják, előnyben 
részesülnek.

A kinevezendő köteles állását a kinevezés kéz
bevételétől számítandó 8 napon belül elfoglalni.

Verseczen, 1906. évi szeptember hó 11-én.
A polgármester.

Füles bagoly
2 darab, darabja 5 koronáért eladó. Érdeklődők 
forduljanak alulírotthoz.

P. Szalatnya (u. p. Losoncz)

Szlonka József
erdőőr.

t/ .v j t éo  c/ X i i V.Vj  t_A-> c/Xj  i A i  t/ .V j t A j t A j t_/Xj iA j

w *  Élő vadak. ^
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó émlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat, 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

M ayer Ede • ĵ|
élövad kiviteli üzlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10. 
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút,

Sopron megye). 35—52

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

*

Állást keres

40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Az állást jövő év elejével folglalhatná el. 
Ajánlatok a következő cim alatt küldendők:

Balogh József erdővéd. 
Nagy-Lónya. (Bereg megye). 7— 10

gg Tilalmi és jelző táblákat g

I legjobb minőségben és olcsó áron szállít: Ü

5  W inkler G usztáv g
tilalmi tábla gyáros

S Z Á S Z S E B E S .

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak :
Egész évre........................................8 kor.
Fél é v r e ..........................................4 „
Negyed é v r e ....................., . 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet® cimére Szászsebesen küldendők.

Megjelelnie minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

PODHRADSZKY EMIL.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garniond sor vagy annak 

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

Nagyobb S többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. *—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Október 11. 41. szám.

Viszontválasz egy válaszra.
»Magyar Erdész« folyó hó elsején meg
jelent 13-ik számában »Válasz egy elő
fizető erdőaltisztnek« cziin alatt Ferencfi 

József ur az előfizető erdőaltisztnek lapunkban 
is közzétett s az ő előző czikkére tett reflexióira 
tér vissza.

A két czikkiró közleménye az erdészeti al
tisztek nagyigényüségének már annyiszor meg
vitatott s már szinte elcsépelt és elposványoso
dott kérdése körül forog s igy tnlajdonkép már 
szinte fölöslegesnek látszik ezzel az ügygyei fog
lalkozni, miután azonban annak tisztázása mul- 
hatlanul szükséges, elvi fontossága pedig igen 
nagy, még mindig nem térhetünk fölötte napi
rendre, hanem mint az erdészeti altiszti személy
zet érdekeinek szószólói és védői kénytelenek 
vagyunk kilépni a sorompóra, hogy a homályos
ságba némi világosságot derítsünk,

Első sorban is ki kell jelentenünk, hogy az 
»altiszt« fogalmával és minőségével a két czikk
iró közül egyik sem látszik tiszta fogalommal 
bírni, mert egyikük sem tudja, hogy hol kezdő
dik az »altiszt«, pedig ha a dologgal komolyan 
foglalkoznának, ezt nagyon könnyen megtud
hatnák.

Azt, hogy mennyire nincsenek tisztába az 
»altiszt« kérdésével, megczáfolhatatlanul bizo

nyítja az, hogy mig az »előfizető erdőaltiszt« 
már az erdőlegényt is az altisztek sorába sorozza, 
addig Ferencfi ur fent említett válaszában azt 
állítja, hogy — saját szavaival élve — ^szabá
lyaink szerint csak a főerdőőr altiszt«.

Nehogy pedig olyanoknak tűnjünk fel, mint 
a kik csak levegőből beszélnek, legyen szabad 
egy pár idézettel szolgálnunk, melyek hivatva 
lesznek megvilágitani, hogy kik tartoznak az 
»altisztek« és kik a »szolgák« sorába.

A födmivelésügyi m. kir. ministerium által 
folyó évi julius hó 29-én 6931. elnöki szám alatt 
kiadott ■» Szabályzat az állami erdőknél, az állami 
kezelésbe vett erdőknél, az erdőfelügyelőségeknél 
és az erdőőri szakiskoláknál alkalmazott erdé
szeti tisztviselőknek, erdészeti orvosoknak, dijno- 
koknak, altiszteknek és szolgáknak hivatalos ki
küldetése, átköltözködése és helyettesítése alkal
mával járó illetményekről« a 4-ik §-ban egyebek 
közt ezeket mondja:

»azoknak az altiszteknek (famester, fő- és 
erdőőr, raktárőr) kiknek törzsfizetése az 1904. 
1. t. ez. szerint járó személyi pótlékon kívül 
800 K. vagy annál nagyobb« stb.

»azoknak az altiszteknek és szolgáknak 
(erdőlegény, segéderdőőr, hivatalszolga) kiknek 
törzsfizetése az 1904. 1. t. ez. szerint járó sze
mélyi pótlékon kívül 800 K.-nál kisebb« stb.

A fenti kivonatokból nyilvánvaló, hogy az 
erdőőrök valamennyien, — tehát nem csak a 
főerdőőrök — - altisztek, csak hogy két osztályba
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vannak sorozva, kiki a fizetéséhez mérve. Erre 
vonatkozólag tehát kár is lenné több szót vesz
tegetni, de miután az ellenkező állásponton le
vők az mondhatnák, hogy erre csak egy tanút 
idéztünk: a földmivelésügyi m. kir. ministeri- 
umot, hazánkban pedig teljes erejű bizonyítás
hoz két tanúra van szükség, állítsuk elő a má
sodikat is.

Az összministeriumnak folyó évi szeptember 
hó 22-én kiadott 4600/M. E. számú s a Buda
pesti Közlöny czimü hivatalos lap szeptember 
23-án megjelent rendelete a 11-ik szakaszban a 
többek között a következőket mondja:

»az állami bányászatnál, a fémkohászatnál, 
a pénzverésnél és fémbeváltásnál, a fémjelzésnél, 
a bányászati és erdészeti főiskolánál és bányász
iskoláknál, továbbá az állami erdészetnél, az 
állami kezelésbe vett községi erdőknél és az erdő
őri szakiskolánál stb. alkalmazott azoknál az 
altiszteknél, a kik évi 800 K., évi 900 K, vagy 
évi 1000 K. törzsfizetést élveznek (I. osztályú 
altisztek, illetve főerdőőrök, famesterek és az évi 
800 K. törzsfizetést élvező I. osztályú erdőőrök 
és faraktárőrök) stb. . . .

Ez után pedig:
»az állami bányászatnál, fémkohászatnál, a 

pénzverésnél és pénzbeváltásnál, a fémjelzésnél, 
a bányászati és erdészeti főiskolánál és a bányá
szati iskoláknál, valamint az állami erdészetnél, 
az állami kezelésbe vett községi erdőknél és az 
erdőőri szakiskoláknál alkalmazott azoknál az

altiszteknél, a kik évi 500 K., évi 600 K. vagy 
évi 700 K. törzsfizetést élveznek (II. osztályú 
altiszteK, segédaltisztek, II. osztályú erdőőrök és 
faraktárőrök) stb. . . .

Az itt idézett rendelet tehát szintén két 
osztályba sorozza az altiszteket s a második 
idézetben a zárjel közé foglaltakban nyilván csak 
tévedésből maradt ki a »III. osztályú erdőőrök« 
jelzés, mert hiszen ezeknek a törzsfizetése 600 K. 
s igy nyilvánvalóan nem maradhatnak mögötte 
az ugyancsak ott felsorolt 500 K. törzsfizetésü 
altisztek mögött.

Nem kételkedünk abban, hogy ilyen feltét
lenül hitelt érdemlő tanuk bizonyítása után Fe- 
rencfi ur is, de mások is, kik talán eddig vele 
egy véleményen voltak, meghajolnak az elvitáz- 
hatlan igazság előtt s készséggel elismerik, hogy 
az erdőőrök kivétel nélkül valamennyien »altisz- 
tek«, eltekintve talán csak azoktól az egyes sze
rencsétlenektől, kiket rossz sorsuk olyan állami 
kezelésbe vett községi vagy közbirtokossági er
dőkhöz sodort, hol a tagadhatlanul nagyon fon
tos erdőőri állást még csak 500 koronával sem 
tartják érdemesnek díjazni, pedig sajnos, még 
ilyen helyek is akadnak, nem nagy dicsőségére 
azoknak, a kiken az ilyen nem embernek való 
fizetés javítása múlik.

A kinek az »altiszt« kérdésében még ez 
után is kételyei lennének s el akarná vitatni az 
erdőőrök összességének az »altiszt« jelzéshez 
való jogát, az hasonlatos lenne az olyan ember-

Mátyás király csizmadiája.
— Irta: Krúdy Gyula. —

II.
budai várban abban az időben vig élet volt. 
Egy nagy király lakott ott, a ki szerette a 
pompát, a fényt, a dicsőséget maga körül 

látni. Tele volt a kincsesháza aranynyal. Könnyen 
tehette, hogy a legelső vadast tartotta Európában.

Mátyásnak szokása volt korán kelni. Mikor még 
mindenki aludt a palotában, ő már íölébredt és valami 
rejtek ajtón kisurrant az őrök és fegyveresek közül. 
Soha sem tudták meg, hová jár a király hajnalonkint. 
Az udvari pletyka — akkor is volt már udvari pletyka — 
azt tartotta, hogy a király a budai hegyek közé jár.

Van ott a budai hegyek között egy rejtett kastélya 
és a kastélyban egy még rejtettebb rozmaring-szál. 
Ki tudna eligazodni a pletykákon. Ha a budai hegyek 
közé járt a király, akkor is csak azért tette, mert 
kedvét találta benne. De megfordult ő másfelé is. 
Mindenféle álruhákba öltözötten felkereste azt a népet, 
a melyet az éjszaka gyűjtött a kapuk elébe. A kik ott 
várták a virradást, a mig Budára szabad lesz az ut. 
Szerette, módfelett szerette a tréfát a király. Egy jó 
tréfáért elment az ország túlsó részébe is. Kár, hogy 
kifogyott a tréfás királyok fajtája.

Qaál Sámuel, a mi csizmadiánk ott a messzi 
Bujiban megfogadta a Tamás diák tanácsát és egy hó 
leforgása után Budára indult.

A csizmadia nevezetes arról, hogy neki van a 
legrongyosabb csizmája. Mintha csak nem tartaná ma
gát érdemesnek arra, hogy jó csizmát viseljen. Abban 
az időben még takarékosabbak voltak a csizmadiák. 
Legalább Gaál uram csak amúgy mezítláb indult el a 
hosszú útra. Vitt úgyis csizmát magával, a hátán: azt
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hez, a ki délben elsötétíti a szobáját s azt mondja, 
hogy éjjel van s ha kivezetik a napfényre, ott 
behunyja a szemeit s ismét csak azt hajtogatja, 
hogy de bizon mégis csak éjjel van, csak azért, 
mert ők vagy nem akarják, vagy nem tudják 
meglátni azt, a mi nekik nem tetszik. Az előbbi
eket elfogultságukért méltán kárhoztatjuk, azok
kal pedig, a kiknél a tagadás tudatlanságuk fo- 
lyamánya, vitába nem bocsátkozunk, mert a né
met költővel tartunk, a ki azt mondta, hogy: 
»gegen Dummheit kámpfen selbst die Götter 
umsonst®, a mi annyit tesz magyarul, hogy az 
ostobaság ellen még az istenek is hiába har- 
czolnak.

Készséggel elismerjük mi azt, hogy nagyon 
sokan vannak az erdőőri testületben olyanok, 
kik tudásukkal alig szolgáltak rá az altiszti jel
zőre, de hogy ezek ebbe a rangfokozatba kerül
tek, vájjon annak nem azok az okai, a kik őket 
erdőőri álláshoz segítették? Persze akad akár
hány olyan erdőtiszt, a kit fájdalmasan érint, ha 
volt kocsisát vagy csizmatisztitóját altisztnek kell 
elismernie s talán még meg is uraznia.

Ezzel pedig végeztünk volna az »altiszt« 
kérdésével s rátérhetünk majd azokra a többi 
dolgokra, melyekkel Ferencfi József ur és az 
»egy előfizető erdőaltiszt« czikkeikben foglal
koznak.

(Folytatása következik).

a legrongyosabb csizmát, a mit valami titkozatos ok
ból a királyi udvarba kellett neki czipelni.

Kutyagolt Gaál Samu. A hosszú gyaloglásban 
néha elfáradt a lába és akkor a lábára húzta azt a 
nagyon rongyos csizmát. A csizmának az már mindegy, 
Gaál uramnak meg jól esett. Rongyosabb már nem 
lehetett a csizma, mint a milyen volt. Sok viz lefolyt 
azóta a Dunán, a mikor a csizmát igazán csizmának 
nevezték. A szára az zöld szattyánból volt, a sarkan
tyúnak is volt rajta valami nyoma. Egy nagy ur dob
hatta oda a koldusdiáknak, a ki a csizmát Gaál uram
nál hagyta. Csakhogy mégis meglátszott azon a csiz
mán, hogy valamikor nagyurnak a lábán volt. Legalább 
Gaál uram úgy érezte, mikor hébe-korba felhúzta 
utazásában. Mintha valami varázslat lett volna a csiz
mában. Egyszerre elfelejtette minden buját, gondját, 
sőt elfelejtette még azt is, hogy nem nemes ember. 
A zöldszáru csizmában nemes embernek érezte magát.

Ment-mendegélt a csizmadia. Hol a lábán hordta 
a csizmát, hol a hátán. De mégis inkább a lábán, mert

Ragadozó madarak és diivadak irtása.
(A Magyar Erdész után.)

(Folytatás és vége.)

róka, vadmacska és kóbor ebek télente leg- 
biztosabban rókaméreggel pusztíthatok el; csak- 

jÍjis§2Ml hogy a méreggel való működés nagy vigyázatot 
igényel és nagy feleló'sséggel jár, miért is meggondoltan 
és körültekintéssel kell vele bánni. Alkalmazását illetőleg 
legcélszerűbb közvetlenül, de lehet közvetve (secun- 
direr) is használni; csakhogy az elö'bbi mód bizto
sabb. Mindenek előtte kiszemelünk az erdőben egy 
oly helyet, a hol ember ritkán jár, de annál inkább 
megfordulnak (vagy tartózkodni szeretnek, esetleg át
váltó pontul szokták használni) a ragadozók és kóbor 
ebek. Október hó második felében aztán szerzünk 
egy hasznavehetetlen lovat, esetleg a szükséghez, illetve 
a terület nagyságához képest többet is. Az ily gebék 
darabonként 10—12 koronáért mindenütt kaphatók s 
hogy még kevesebbe kerüljenek, lenyuzathatók és 
bö'rük értékesíthető'. Egy lóbőrért 6 koronát mindig 
megadnak. A kadaver a kiszemelt helyre (mindig egy 
kis tisztásra) lesz elhelyezve 66 cm. mély ágyékba; 
de esetleg egy-egy helyen csak a ló felét használjuk 
fel; a dögöt aztán haraszttal és kevés földdel befedve 
átadjuk rendeltetésének. Mihelyt aztán az ilykép elő
készített döghus büzleni kezd, a ragadozóvad messzi
ről megsejti s a szag után rátalál. E közben a vad
gondozó egy hétben legalább egyszer-kétszer elnéz 
a hullához s mihelyt észreveszi, hogy a hullánál láto
gatások történtek — mit kaparások s lakmározások 
jelei mindjárt elárulnak —- szóval, ha oka van hinni, 
hogy a vadak már jól rákaptak a hullára, akkor ké-

ha egyszer már rongyos a csizma, annak úgyis mind
egy. Meg aztán ki tudja? A király talán az ország 
legrongyosabb csizmáját akarja éppen látni Gaál ura
mon. A királyok szeszélyei kiismerhetetlenek.

Valahol Buda körül járt már Gaál Sámuel. A 
csizma a lábán, verejték a homlokán, mert ugyan 
csak kifáradt az éjszakai utazásban. Hajnalodott. Piros 
szeptemberi hajnal volt. A fák, a melyek az erdőben 
komoly hallgatásban álldogáltak, mintha halkan fel- 
zugtak volna, a mikor a csizmadia alattuk elhaladt.

Valahol patak csörgedezett az erdőben. Gaál 
hallotta a patak szavát. Arrafelé tartott, hogy felüditse 
szomjazó ajkát, poros arczát.

Mintha vékony ezüst kigyócska szelné át az er
dőt, úgy kanyargóit a kis patak a zöld fák alatt.

A csizmadia elnézte a patakot. Mintha ezüstből 
lett volna annak a vize. 0  még ilyen patakot soha 
életében nem látott. Bársony nőtt a patak partján, 
valódi bársony. Gaál Sámuel nem is lett volna igazi 
ember, ha le nem heveredett volna a bársonyra. A
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szitsen mogyoró nagyságú töpörtyü-gombóckákat, a 
gombóckák közepébe pedig tegyen egy-egy kis kés
hegynyi strychnint, de akként s oly vigyázatosan jár
jon el e közben, nehogy a gombóckák külfelére is 
kerüljön a méregbó'l, mert akkor nem fogadja el a 
vad. Ugyanis a strychnin roppant keserű; azért, ha 
a dúvad fel is veszi, abban a pillanatban mindjárt ki 
is köpi a kellemetlen izü csemegét. Ezeket a mérge
zett gombóckákat mindig oda kell helyezni, a hol 
legjobban ki van kezdve a dög; azonban célszerű 
nem kézzel, hanem 3 méter hosszú pózna segélyével 
a gombóckák elhelyezése azért, hogy emberi nyom 
egészen közel ne legyen a dögnél, ami a négylábú 
látogatókat esetleg tartózkodókká tehetné. A kirakás 
az esteli órákban történjék, mikor már a madárféle 
nem igen jár kél, mert kivált a szajkó és a szarka 
(ha a ragadozó szárnyasok is), ha csak hozzáférhet
nek, felszedik, széthordják a mérgezett falatokat. Más
nap már korán reggel megtesszük látogatásunkat a 
döghelynél s biztosra vehetjük, hogy a kirakott gala- 
csinokból néhány hibázni fog és a falánk ragadozó 
többnyire vagy a színhelyen, vagy nem messze onnan 
kimúlva található, mert az összevágott töpörtyű mihelyt 
a gyomorba jut, a melegség folytán azonnal szétom- 
lik s igy a méreg gyorsan öl. Megjegyzendő', hogy a 
ragadozó vad, de a kutya is, az ily kis gombóckákat 
többnyire rágás nélkül szokta lenyelni, de ha esetleg 
átharapja is, a méreg fogai közé kerülvén, hatása két
ségtelen és biztos. Ily döghelyet nagyobb vadászterü
leten többet is lehet készíteni s mondhatom, ez a leg
jobb mód a dúvadak pusztítására. Később már a szar
kák, varjak, kányák és sasok is odaszoknak, illetve a 
mindinkább erősbödő bűz által odacsalogattalak a 
hullához. Ekkor egy újabb aratás ideje kezdődik: a 
kártévő madarak mérgezése, a mi a következőképpen 
történik: egy fazék vért szerzünk be, vagy nagy 
marhatüdőt és májat igen apróra összevágva készí

tünk elő, melyet kora reggel, még virradat előtt fa
zékban a döghelyre kiszállítunk s jól bemérgezve, ott 
három-négy helyre kiürítjük — minél rövidebb ideig 
időzve a helyen s azzal gyorsan eltávozunk. Déltájt 
azonban ismét visszatérünk, a mikorára már a méreg 
«megtette a kötelességét* és szerencsés esetben igen 
dús és nagyon vegyes terítékben gyönyörködhetünk. 
Ezt a pusztitási módot hetenként egyszer ismételve, 
egész télen át gyakorolhatjuk, persze kellő óvatosság
gal, soha sem mulasztva el a megmérgezett szárnya
sok összeszedését, nehogy hívatlanok kezébe jutva, 
szerencsétlenségek okozóivá váljanak. Különösen a 
cigányok körmeire kell ügyelni, mert ezek nagy ked
velői a «hullott» pecsenyének s fogalommal sem bír
nak arról, hogy egy «jó» varjutrakta után «a rajkók 
ledegelhetnek a pátkáról* . . . .  Ha mérgezett falatok 
vannak kint, jó a vadászebeket is szemmel tartani, 
mert a kutya-félét — nagy messziről megérezvén a 
döghus és vér szagát — elviszi az orra, ha nem vi
gyáznak rá, elpusztul. Ily módon pusztul el aztán a 
sok csavargó paraszt-kutya is — melyekért azonban 
nem kár. — Kóbor ebeket, macskákat, görényt nyá
ron a következőkép írhatjuk legbiztosabban: Tudva
levőleg minden szőrmés ragadozó éjjeli kószálásai 
alkalmával utakon teszi Járlatait s csapásokon, ösvé
nyeken, vadváltókotr s efféléken halad s vált át egyik 
helyről a másikra, hogy szőrméjét a harmattól >meg
védje. Tehát az ilyen vadjárók önkényt kínálkoznak 
a fogás céljaira s mindig nagy sikert ígérnek. A fogó
vasat (ha nagy a terület, többet is lehet alkalmazni) 
a váltó szélére — ha lehetséges: bokor, vagy fa mellé 
— állítjuk fel, csalfalatul frissen lőtt nyulat, lapint 
vagy galambot (gerlét leghamarább keríthetni) alkal
mazunk, de nem a vasra helyezzük, hanem felakaszt
juk a vas fölé (tehát a vas a csalétek alá jön) olyfor- 
mán, hogy a ragadozó csak némi ágaskodás révén 
juthasson hozzája. Ha szárnyast használunk csalétkül,

mint pedig letette a fejét, elaludt. Mindenféle bolond 
álmok kergették nyugovásában. Hol király volt, hol 
nemes ember, hol csizmadia. De akármelyik állapotot 
álmodta, mindig csak arra biztatta a kis cselédeit, 
hogy törjenek össze mindeníéle cserepet a házban. 
8 azok törtek, mindig csak törtek . . .

Arra ébredt fel, hogy viszik.
Puha, kényelmes gyaloghintót emelt hat piros 

ruhás szolga a vállán. Piros ruhás, arany himes ruhá
zatú vitéz lépkedett a gyaloghintó mellett.

— Csak törjetek, kedves cselédeim — mormogta 
Gaál Sámuel, mert azt hitte, hogy az álom folytatódik.

Pedig ez már nem álom volt, hanem valóság. 
Gyaloghintón vitték a buji csizmadiát egy gyönyörű 
kastélyba, annak is a legszebbik szobájába. Finom, 
keleti divány várakozott ott rá. A csizmadia levágta 
magát a díványra. Behunyta a szemét. Hadd tartson 
még ez a kedves álom.

Az a vitézi, a kinek a piros ruháján a legtöbb arany- 
him volt, most féltérdre ereszkedett Gaál Sámuel előtt.

— Mit parancsol, felséged reggelire ? — kér
dezte.

A csizmadia elgondolkozott. Ha már álmodik, 
legalább legyen valami értelme az álomnak. Legalább 
jóllakik álmában.

— Őzet szeretnék nyárson sülve mondta — mert 
más nem jutott eszébe.

Az aranyhimes ember eltűnt, A csizmadia a ma
gányt arra használta fel, hogy vörösre csípte a tenye
rét. Meddig tart ez a bolond álom ?

A pecsenyét pedig már hozták is. Ezüsttálczán 
és ezüst villákkal. A csizmadia sohasem látott villát 
addig. Bicskával és kézzel ettek Magyarországon. Nem 
is mert a villához nyúlni. A csizmaszárához nyúlt, de 
nem találta ott a bicskáját. Persze, persze, nem a 
mindennapi csizma volt rajta, hanem a koldusdiák 
csizmája. Hát csak nekifanyalodott úgy puszta kézzel 
a reggelinek. A rubint-szinü bort már könnyebben ke
zelte. Azt megitta a kristályüvegből.
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célszerű a fedett vasat toliakkal beszórni, ugyszinte a 
váltóra is. szórni tollat, hogy a ragadozó figyelmét 
felélesszük véle. Ha aztán másnap reggel a vas után 
nézünk, a legtöbbször fogva találjuk benne az óhaj
tott kártévó't.

A menyét szaporasága. F. orvosnak van egy 
nó'stény menyétje, melyet teljesen szabadon tartanak 
s mely úgy nyáron, mint télen a szabadban jár-kel s 
a közeli erdö'ben és mezö'n vadászgat éjnek idején, 
mig nappal rendesen a konyhában alszik, ahol ked
venc eledeleivel traktálják s igy eszébe sem jut, hogy 
a baromfiban kárt tegyen. Ez évi julíus havában azon
ban nagy meglepetést szerzett a háziaknak, mert ren
des fekvő helyén egy reggelre 12 db. fiókát találtak, 
a mi annál feltűnőbb, mert ilyen szaporaság menyét
nél szinte unikumszámba mehet.

Ujzéland, a vadász-eldorado. Mikor Ujzéland 
angol fenhatóság alá került, a 276,000 [j-kilométer 
kiterjedésű szigeten más emlős állat nem volt, mint 
egy patkányfaj és néhány denevérfaj. Most pedig Uj- 
zélandnak kitűnő gimszarvasállománya van, továbbá 
van dámvad, axis és sambur szarvas, vaddisznó, vad
kecske és vadjuh, — sőt 8 év óta már kanadai jávor- 
szarvas is. A praktikus angolok már ezelőtt 50 évvel 
felismerték, hogy ezen szigetország a fővadra felette 
alkalmas s betelepítettek mintegy 40 drb. gímszarvast, 
melyek évtizedeken át tilalom alatt állottak. A betele
pített fővad rengetegül elszaporodott s utóbb már 
rendszeresen vadásszák, de azért hajtóvadászatokat 
nem szabad rendezni. Egy német vadász a folyó év 
tavaszán — mert a bögés ott március és április ha
vában folyik — elment oda s nem győzi eléggé di-

Igy éldegélt és lakmározott a buji csizmadia, a 
mikor az aranyhimes vitéz megkérdezte nagy alázatosan:

— Megengedi-e fölséged, hogy Ilona leányasszony 
bejöhessen?

Gaál uramnak már jó kedve volt.
— Lássuk azt a vászoncselédet! — rikkantott fel.
(Ha álom: legalább szép álom legyen.)
Egy holló-fürtű leányasszony lépett a szobába. 

Szép volt az istenadta, szebb teremtést már el sem 
lehetett képzelni. És mosolygó orczával jött a csizma
dia felé. Megsimogatta, megcsókolgatta.

Gaál Sámuel hallgatott csendesen. Ugyan mi lesz 
ennek a vége?

A vége pedig az lett, hogy hirtelen kürt rivalgás 
hallatszott az udvarról. A bájos hölgy összerázkódott.

— Tán nem is te vagy a király? — zörrent rá 
a csizmadiára, a mikor az javában álmodozott.

—- Dehogy is vagyok király. Csizmadia vagyok 
— felelt Gaál.

A szőnyegajtók szétnyíltak és egy villogó szemű,

csérni, hogy minő bőség van ott szarvasokban. Va
dászkirándulását nem várt siker koronázta, mert több 
kapitális agancsárt hozott játszi könnyűséggel terítékre.

A medvék. Rimaszombatról jelentik : A pelsüci 
erdőben a medvék az idén annyira elszaporodtak, 
hogy éjjel megtámadják a juh- és tehénnyájakat s 
nagy pusztítást visznek véghez közöttük. A múlt héten 
hat óriási medvét lőttek agyon, ezen a héten pedig 
hajtóvadászatot terveznek ellenük.

Küzdelem a sassal. Géniből írják : Egy Hesz 
nevű zergevadásznak heves küzdelme volt nemrégi
ben egy sassal, midőn a fészkét akarta kifosztani. Pus
káját — nehogy a mászásban akadályozza — mint
egy 30 lépésnyire hagyta a fészektől. Mikor már egész 
a közelébe ért, hogy a két fiasast kivegye, megjelen
tek az öregek s lecsaptak a vakmerő rablóra. Húsz 
percig tartott az élet-halál tusa s már az ereje fogy
tán volt, mikor sikerült Hesznek a him sas gyomrát 
késével felhasitani. A nőstény sas tova szállt. Hesz 
súlyos sebesüléssel vánszorgott le a hegycsúcsról 
Engelberg városkába.

Budapesti vadpiacz. Fodor Károly jelentése a 
vadpiaczról Budapest, Központi vásárcsarnok. Buda
pest, 1906. október 9. E héten kevés lőtt vad érkezett, 
különösen szarvas, könnyebb súlyú vadsertések, őz és 
fáczán érkezett kisebb mennyiségben és igy tekintve 
a mind .élénkebb vadkeresletett az árak szilárdak ma
radtak. Külföldről különösen fogoly, fáczán és nyúl 
iránt volt érdeklődés. Mai árak: Szarvas 76—84 fill., 
vadsertés 76—110 fill., dámvad 80—100 fill., őz 150—180 
fill., Klgrként, megadózva. Nyúl nagy kifejledt 280—320 
fill., süldő 160—200 fill, darabonként. Fogoly 180—240 
fill., fáczán 460—600 fill., páronként minőség szerint. 
Jó kereslete van még a fürjnek és.vadkacsának, ellen
ben a vadlud csak nehezen értékesíthető. Folyó hó 
15-én veszi kezdetét a szarvastehén lövési ideje, igen

őszülő férfiú jelent meg a küszöbön. Kelevéz a kezé
ben, aranytűm a ruhája. Gaál íélszemmel rákaesintott. 
Nini, Tamás, a deák állott előtte.

A deák bősz haraggal rontott a csizmadiára :
— Ki vagy te, a ki az én csizmáimat hordod ?
A csizmadia felemelkedett.
— Ne bolondozz, Tamás deák. Ezek azok a 

bizonyos legrongyosabb csizmák. j
A deák arczán hirtelen vidám mosoly terült el.
— Tudom már, ki vagy. Te vagy Gaál, a buji 

csizmadia.
— Az vagyok, deák.
— Nohát kelj fel, Gaál, vége a királyságnak. Itt van 

az igazi király. Sohasem hittem volna, hogy a csizmáim 
még a női sziveket is megtudják hódítani! . . .

— Micsoda csizmák? — kérdezte Gaál.
— Azok a csizmák, a melyeket a lábadon viselsz.
Én vagyok Mátyás a király.

*
Igaz-e, nem igaz-e a legenda? Annyi bizonyos,
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ajánlom úgy ezen vad, mint a többi terítékre kerülő 
vadakat értékesítés végett beküldeni, az árak előre
láthatólag szilárdak maradnak.

é k

Hasznos tudnivalók. a
ál

A különféle gyümölcsök leszedése 
és csomagolása.

Erre nézve a követendő szabályokat a Magyar 
Élelmiszerszállitó r.-t. a következőkben Írja elő: 1. A 
gyümölcs szedése. A farázása következtében a földre 
hulló gyümölcs foltos lesz, minek következtében minő
ségileg kevesebbet ér, de tartóssága is szenved. Ennél
fogva nem szabad a gyümölcsöt a fáról se szakítani, 
se rázni, hanem törni kell azt. Különösen vigyázzunk 
a puha, sima felülettel bíró gyümölcsre. Szedéskor a 
gyümölcs száraz legyen, mert a nedves gyümölcs köny- 
nyen penészedik s elromlik. Az őszi gyümölcsöt akkor 
kell leszedni, mikor könnyen válik el az ágtól, a téli 
gyümölcs pedig lehetőleg sokáig maradjon a fán.
2. Osztályozás. A csemege-gyümölcs eladásánál nagy 
figyelem fordítandó a fajta tisztaságára, azaz ne legyen 
keverve más fajtákkal, sőt az egyes fajták még nagy
ság szerint is osztályoztassauak. Hernyós, férges, fol
tos, eltörpült gyümölcs kiküszöbölendő; ilyenek gyü
mölcsbor készítésére használhatók fel. Ily hibás gyü
mölcs is eladható különben, de csak külön, mint 
silányabb áru. A jó gyümölcsöt 2—3 osztályba soroz
zuk : nagyság, fajta és minőség szerint. A legnagyobb, 
legszebb s egyformán válogatott gyümölcs a legkere
settebb és az eladó biztos lehet afelől, hogy jó árt 
kap érte. A finomabb csemege-gyümölcsöt, különösen 
puha, majdnem érett körtét, baraczkot, ringlottát,

hogy a Gaálok nemes emberek lettek és egy pár 
csizma van a czimerükben.

Ők igy mesélik a nemességük történetét. Jobb 
ha elhiszszük nekik.

(Az O rszág után).

csak kis ládába szabad csomagolni, melynek tartalma 
körülbelül 10 kg. bruttó súly. A gyümölcsöt egyenként 
selyempapirba csomagoljuk, ügyelve, hogy a papiros 
a gyümölcs felületét szorosan takarja. így a rázás, 
taszítás a gyümölcsöt nem sértheti. Ha a gyümölcs 
lazán fekszik a papirosban, a szállításnál ide-oda há
nyódik s foltot kap, a gyümölcs közötti üres tér fagya
pottal töltendő ki, a láda aljára s a fedél alá ugyanily 
anyagot terítünk, úgy, hogy a láda egészen tele legyen. 
A többi csemege-gyümölcs szintén ládába csomagolandó, 
csakhogy ez már nagyobb, terjedelmesebb lehet, körül
belül 50 kg. bruttó súlyig. Hordót használhatunk ily 
czélra. A hordó vagy láda oldalait papirossal kibélel
jük, a gyümölcsöt pedig szorosan egymás mellé s réte- 
genkint helyezzük el. Sok gazda a gyümölcsöt egye
nesen beleönti a hordóba, a mi nagyon is hibás és 
kerülendő eljárás. Ügyelni kell a csomagolásnál még 
arra is, hogy a gyümölcs szára ne sértse az alatta 
levő gyümölcsöt. A csomagolás egyenletesen történjék, 
rétegre helyezve mindaddig, mig a legelső réteg a 
hordóból kilátszik. A hordót vagy a ládát nem szabad 
rázni. A legfelsőbb rétegre papirost helyezünk s ekkor 
a fedelét óvatosan rászegezzük. Ilyképen kezelt gyü
mölcs nem iitődik és romlik meg a szállítás alatt.

Pincze szárazzá és penészmentessé tétele. 
Ha a borospincze falai nagyon nedvesek és vakolásra 
s meszelésre szorulnak, akkor a téglák hézagait és 
felületét olyan higabb mészhabarescsal szükség becsap
kodni, a mely aránylag sok mészszel és kevés homok
kal készült és melybe kőműves- (meszes-) ládánként 5 
kg. rézgálicznak meleg vizzel készült, de aztán lan
gyosra lehűlt töményebb oldatát elegyítették folytonos 
keverés közben. A sűrűsége a kékes szinü keveréknek 
olyan legyen, hogy a kőműves a hézagokba jól becsap
kodhassa és az ott megmaradjon. Én egy rendkívül 
vizes és penészes (ház alatti mély) borospincéét igy 
egészen szárazzá és peuészmentessé tétettem. A bor 
törésének okozója nem lesz a pincze nedvessége, in
kább a kellő savtartalom hiánya.

A d o m á k .

Mentés.

A . : Pajtás, kölcsönözz tiz koronát!
B . : Sajnálom, de azt tapasztaltam, hogy a köl

csönök miatt a legjobb barátok összevesznek. És nem 
akarom elveszteni a barátságodat, ha majd visszaké
rem a pénzemet.

A . : De hiszen elveszted a barátságomat, ha nem 
adod kölcsön azt a tiz koronát!

B . : De legalább megmentem a tiz koronámat.

A legmagasabb csúcson. A Daily Express- 
nek Írják Allahabadból: Ballock Workmanné asszony 
julius hónapban a Himalája egyik csúcsán, 23.150 
angol lábnyi magasságra mászott föl. Az expedícióra 
hosszú eló'készületet tettek. A fó'karaván hetven teher
hordó kuliból, tizenöt kecskébó'l és huszonöt juhból 
állott. Julius huszonötödikén 17.200 lábnyira jutottak, 
másnap már 19.358 láb magasságban megpihentek és 
sátrat vertek föl. julius huszonhetedikén a társaság 
egy meredek jégfal mellett eljutott egy óriási fönsikra, 
itt a köd és hóvihar érte el ó'ket, úgy, hogy 20.700 
lábnyi magasságban kénytelenek voltak hat kis sátor
ban elhelyezkedni. Másnap ötszáz lábbal jutottak föl
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jebb a legmagasabb csúcs lábánál. Eddig a vezetők 
negyven fontnyi eleséget hoztak föl. Az idő nem volt 
kedvező, húsz fok hideg volt. A mikor tovább akar
tak menni, észrevették, hogy zsírral bekent csizmáik' 
merevre fagytak, úgy, hogy valósággal meg kellett 
olvasztani. Négy óra hosszat tartott, a mig lépcsőt 
vágtak egy meredek jégfalba; 22.800 lábnyi magas
ságban megálltak étkezni. Itt Workmann hátra maradt, 
mig felesége egy vezetővel tovább folytatta a mászást 
és 23.150 láb (7056 méter) magasságban elérte a csú
csot. Összesen hat éjszakát töltöttek a hóvidéken és 
az egész idő alatt az idegességtől nem tudtak aludni.

Az erdészeti kísérleti állomásokról. Az erdő- 
gazdaság körében fölmerülő gyakorlati és elméleti 
kérdéseknek kísérleti és tudományos kutatások utján 
való kiderítése végett még az 1898. év elején Selmec
bányán egy központi s a négy erdőőri szakiskolánál 
(Liptóujvár, Királyhalma, Vadászerdő, Görgényszent- 
imre) pedig egy-egy külső erdészeti kísérleti állomást 
létesítettek. E kísérleti állomások tevékenységét első 
sorban a gyakorlati erdészetre közvetlen kihatással 
bíró kérdések foglalják le, emellett azonban az erdé
szeti, természettudományi kísérletekre és kutatásokra 
is gondot fordítanak. Az 1904. évtől kezdve az 1895: 
XLVI. törvénycikkből kifolyó hivatalos megvizsgálásá
val s a szakvélemények megadásával ugyancsak á 
központi erdészeti kísérleti állomást bízták meg. Mint
hogy a kísérleti állomások által már eddig is elért 
eredmények azoknak további fejlesztését nemcsak in
dokolttá, de szükségessé is tették, a földmivelésügyi 
miniszter az 1907. évi állami költségvetési előirány
zatában gondoskodott arról, hogy a központi kísérleti 
állomás személyzete egy adjunktussal és két altiszttel 
szaporittassék. Ezenkívül az erdélyrészi Mezőség flórá
jának tanulmányozásával szintén szakembert bíztak 
meg, a kinek tanulmányai alapján megállapíthatók 
lesznek az ott tenyésztendő fanemek s az alkalma 
zandó ültetési módok, a mi által a kopárok befásitási 
ügye jelentékeny lépéssel fog előre haladni.

Elégett kis leány. Jaz községben egy román 
család a mezőn dolgozott, mig három éves kis leány- 
gyermekük egy kutya őrizete alatt odahaza maradt. 
Szokás szerint délben visszatértek és a ház előtt meg
főzték az ebédet. Ebéd után a parazsat a hamuval 
behintvén, újból eltávoztak, hogy munkájukat folytas
sák. A szél azonban a parázsról lefújta a hamut, a 
tűz újra feléledt és felgyújtotta a házat, a melyben 
a gyermek a kutyával együtt bennógett. A visszatérő 
szülők csak gyermekük holttestét találták meg. A 
vigyázatlan szülők ellen bűnügyi eljárást indítottak.

Százezrek az utczán. Bécsből Írják: Minap 
reggel kilencz órakor egy kőmives munkás a Ferencz

József kaszárnya és a főposta épület között az utón 
egy postacsomagot talált. A munkás a csomagot a 
rendőrségre vitte. A rendőrség azonnal megindította a 
vizsgálatot. A csomagot bevitték a főpostára, a hol 
kitűnt, hogy a csomag az éjszakai pályaudvarra való 
szállítás közben esett le a kocsiról. Pecsétje érintetlen 
volt és érintetlen volt értékes tartalma is, A csomag
ban mintegy 200.000 korona készpénz és értékpapír volt.

Erdei misztérium. Berlinből jelentik: Essen 
mellett az erdőben minap este meggyilkoltak egy an
gol hölgyet, a ki este hót órakor barátnéja látogatá
sára az erdő melletti villába ment. Útközben támadták 
meg. Minden jel arra mutat, hogy a szerencsétlen nő 
férfiak beteg indulatának lett áldozata. Torkán fojto- 
gatás jelei látszanak. Az angol hölgy, a kinek Laké 
a neve, előkelő katonatiszti család tagja s az angol 
királylyal is rokonságban van.

Czigányok harcza. Kecskemétről jelentik: A 
katonatelepen egy czigánykaraván egy másik czigány- 
karavántól egy leányt megszöktetett. A két kara
ván között ez okból harcz támadt, melynek folyamán 
a küzdő felek revolverekkel lövöldöztek egymásra. 
Négy czigányt súlyos sérülésekkel a kórházba szállí
tottak. Nyolcz közülök könnyebben sebesült meg. A 
lovasrendőrség a czigányok közül 32-őt a városházá
hoz kisért. Alapos a gyanú, hogy a Kovács Géza 
fűrésztelepén legutóbb elkövetett betörés, mely alka
lommal 2800 koronát raboltak, a czigányok lelkiismere
tét terheli. A kihallgatás szakadatlanul folyik. A kara
ván tagjai egymást vádolják. A rendőrkapitány vala
mennyi czigány haját levágatta, a mi a czigánykara- 
vánt valóságos őrjöngésbe hozta.

Álarczos betörők. Vakmerő rablás történt 
Kecskeméten. A Kovács Géza fűrésztelepére nyolcz- 
tiz bekormozott arczu rabló tört be. Siklós Mihályt, a 
telep őrét megkötözték s azzal fenyegették, hogy ha 
kiáltani mer, azonnal agyonlövik. Az álarczos rablók 
ezután behatoltak az irodába, vállukra emelték a más
fél mázsás Wertheim-szekrényt és a közelben levő 
villamtelepre czipelték, ahol fejszékkel és kalapácsok
kal széjjelverték, A rablók magukhoz vették a szek
rényben levő három-négyezer forintnyi készpénzt és 
néhány értékpapírt, a többit pedig szétszórták. A 
szomszédok észrevették ugyan a rablást s többször a 
rablókra is lőttek, de közeledni hozzájuk nem mertek, 
mert a rablók is többször feléjük lőttek. A környék
beli csendőrség a legnagyobb erólyességgel nyomoz, 
annál is inkább, mert azt hiszik, hogy a rablók ugyan
azok, akik nemrég a fülöpszállási betörést is elkövették.

Az utolsó betyár. Zalaegerszegről Írják: Orosz
lán Pali, aki harmincz évvel ezelőtt rettegett haramia
vezér volt, nemrégen szabadult ki a börtönből. Haza
tért Novára, de alig volt otthon néhány hétig, ismét 
rablóbandát szervezett. A jól felfegyverzett banda a 
napokban rátámadt a zalaegerszegi vásárosokra és meg
kergette őket. A szétzavart kereskedők jelentést tet
tek a csendőrségen, amely elfogta Oroszlán Palit és 
rablótársait. A hírhedt betyár igy újra rabkosztra jutott.
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Szerkesztői üzenetek.
Kárpáti József urnák. Mánfa. A naptárra nézve még 

tárgyalunk egyes czégekkel s ha nem nagy bukás mutatkozik, 
az év végéig kiadjuk. Baumann Andor urnák. Bulza. A
kérdéses eset véletlen lámparobbanás volt, mely a már kinyo
mott 36-ik számot és számos iratunkat rriégsemmisitette. Egyéb
ként nagyobb baj nem történt, de 'azért elég súlyos kár ért, A 
Szives üdvözletét hasonlóval viszonozzuk. Nem tudná Vizauer 
Imre volt olvasónk lakhelyét közölni? Bálint János urnák. 
Szt.-Ágota. Külön levélben válaszolunk. Bolcsák István ur
nák. Szabados. Lapunk tót nyelven nem jelenik meg, mert 
alig lehetne öt-hatszáz biztos és pontos előfizetőt találni erre. 
Magyar nyelven is csak a legnagyobb áldozatok árán tudjuk 
fentartani, mert számosán vannak az olvasók közt olyanok, kik 
a fizetéssel egyszerűen elpárolognak. Majd legközelebb az ilye
neket a lapba fogjuk kitenni.

4. 4- 4* 4* 4- 4- 4* A. 4* 4* 4- A- -j- 4* 4* 4* 4- 4-t/kj t-AN-J «Aí C/ío C/kj iAj C/.VJ C/A-» CAAj t/ísj

A kiadóhivatal postája.
Hálás köszönet annak a száz hívünknek, kik a küldött 

utalváuylapokat mai napig kitöltve visszaküldték. Ugyanerre 
kérjük a többi háromszázat is ! Szomora József urnák. 
Viszka. Kérdésére a nyugtázást lapunk előző számának ha
sonló rovatában megtalálja. M agyar György urnák. Árpád
halom. Előfizetése junius végéig van rendezve. W eincziller 
György urnák. N.-Röcze. Az az illető, ki a postai megbízá
sokról beszélt, ma is hátralékban van 12 koronával s ezt bizon 
sem kérésre, sem intésre meg nem fizette. Legalább azt hisz- 
szük, hogy az nem lehet más, mint D. J . Hosszumezöről, kit 
különben más hozzá hasonlóval nemsokára nyilvánosan a lap
ban fogunk felhívni a tartozás törlesztésére. Azt hisszük, hogy 
az a türelem végoő határa, ha fél vagy egesz év után kérjük 
az előfizetési dijat. Papp Vendel urnák B. Szt.-György. A 
4 koronát vettük s jövő év márczius végéig bejegyeztük. 
Keresztes István urnák. Kürpod. Jövő február 15-ig van 
előfizetvo. M elczer Róbert urnák. S.-Várkony. Köszönjük 
a szives értesítést. Avár István urnák. Doroszlő. A két ko
ronát vettük. Mótz István urnák. F.-Györös. Igen, az év 
végéig. Zimányi Károly urnák. Vaskoh. Deezember végéig 
van előfizetve. Horváth Adolf urnák. Malomháza. A bekül
dött 8 koronával jövő évi junius végéig fizetett elő. Bogár 
Mihály urnák. Langviz. Az Évkönyv I. évfolyamát elküldtük. 
Dobó Imre urnák. A.-Kabol. ügy a két korona, mint egy 
korona 45 fillér küldeményt vettük. Tímár József urnák. 
Várpalota. Nem hisszük, hogy Ehrenreiter Miklós a nevében 
rejlő becsületet azért a pár koronáért el akarná veszteni. 
Grastyán Gábor urnák. Bozsok. Ha valamely szám elma
rad, szíveskedjék a postán reklamálását követelni, ezt az in
gyen köteles tenni. Ha megirja, mely számokat nem kapta, után 
küldjük.

Pályázati hirdetmény 
e r d ő  s z o l g a i  á l l á s r a .

1906. évi 409. ügyszám. A Brassó vármegyei 
B.-Rozsnyói Ill-ik számú őrjárásban lemondás folytán 
megüresedett «erdőszolgai» állásra, mely évi 432 ko
rona bérrel és 12 ürméter tűzifával, vagy e helyett 
36 korona fa-váltságdijjal van javadalmazva, a közig, 
erdészeti bizottságnak 1906. évi 1085. E. B. számú 
határozata alapján pályázat nyittatik.

A pályázni kívánók felhivatnak, hogy Brassó 
vármegye tekintetes közigazgatási erdészeti bizottságá

hoz Brassóban cimzendó' saját kezűleg irt kérvényen 
két az érd; törvény 37. §-ában előirt kellékek és eddigi 
szolgálatuk igazolására szolgáló okmányokkal, vala
mint egészséges, erőteljes testalkatukat s jó látó, halló 
és beszélő' képességüket igazoló orvosi bizonyitvány- 
nyal felszerelve á «brassói m. kir. állami erdó'hivatal- 
hoz» folyó évi október hó 18-áig nyújtsák be.

Brassó, 1906. évi október hó 2-án.
A m. kir. állami erdőhivatal.

4- 4* 4* 4* 4* 41 41 4* 4* -4* 4,4’4,rő4*4’4*4'

Élő v ad ak .
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat, 
diszfáeányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

Klayea* E d e ip i
élővad kiviteli üzlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút, 

Sopron megye), 41—52

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Állást keres
40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Az állást jövő év elejével folglalhatná el. 
Ajánlatok a következő cim alatt küldendők;

Balogh József erdővéd. 
Nagy-Lónya. (Bereg megye). 8—ío

Tilalmi és jelző táblákat
legjobb minőségben és olcsó áron szállít:

W inkler G usztáv
tilalmi tábla gyáros

S Z Á S Z S E B E S .
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.

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



Előfizetési árak :
Egész évre........................................8 kor.
Fél évre . , . . . . . . . 4 „
Negyed é v r e ............................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
»Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minőén cstttöriökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Október 18. 42. szám.

Viszontválasz egy válaszra.
(Folytatás).

a ielőtt áttérnénk még a «nagyigényüség» 
sokat hánytorgatott kérdésére, előző köz
leményünk befejezéséül nem mulaszthat

juk el itt még megjegyezni, hogy az erdőlegé
nyek és segéderdőőrök semmikép sem sorozha
tok az «altisztek» közé, nem pedig egyszerűen 
azért, mert az altiszti minőség a «fizetéshez» 
van kötve s ettől el nem választható, mig en
nek ellenében úgy az erdőlegények, mint a segéd
erdőőrök (régebben erdőszolgák) nem fizetést 
húznak, hanem javadalmazásuk szegődménydij 
vagy vSzegődménybér, szolgálatuk pedig nem 
egyéb, mint előkészítő iskolája az altiszti állás
nak s ők körülbelül hasonlatosak a katonaság 
ama közembereihez, kiket altiszti iskolába járat
nak, a minek révén már mint közlegények is a 
többi tudatlanabb emberanyag fölött némi tekin
téllyel bírnak, mert már a jövő altisztjeit lát
ják bennök.

Ezek után áttérhetünk magának a nagy- 
igényüségnek a kérdésére, mely egyike a leg
kényesebbeknek s valóban csak keztyüs kézzel 
szabad hozzá nyúlni, akár csak a darázs
fészekhez.

Ennél a kérdésnél ugyanis mindig Scylla 
és Charibdis közt hajózunk, melyekről az volt ré-

gente mondva, hogy belejut a Scyllába az, a ki 
a Charibdist el akarja kerülni, tehát mindenféle
képen örvénybe jut. Ha ugyanis az erdészeti 
altiszti személyzet összes igényeit, melyeket né
melyek a túlzásba is átcsapva hangoztatnak, a mi 
zászlónkra is felírnánk, nyakunkra zúdítjuk a 
tisztikart, mely lapunkat soczialistikus irányzat
tal, veszedelmes felforgatással vádolja s annak 
ellenségévé szegődik, mig ellenben ha ezt nem 
cselekedjük, az altisztek nagy része támad elle
nünk s azt hangoztatja, hogy érdekeinek nem 
védői, hanem árulói vagyunk. Szóval ebben a 
kérdésben nagyon nehéz a helyzetünk s még 
sem térhetünk ki előle, mert utóvégre is annak 
tisztázása az önként magunkra vállalt hivatá
sunkhoz tartozik.

Elmondjuk tehát azt, hogy a magunk szem
pontjából melyek azok az igények, melyek ki
elégítését az erdészeti vagy vadászati altisztek 
akár szolgálatadóiktól, akár föllebbvaló tisztvise
lőiktől méltán megkívánhatnak, sőt követelhet
nek, előre is megjegyezvén, hogy az itt elmon
dottak kizárólag csak saját egyéni nézetünket 
képezik, melynek megalkotásánál teljesen men
tek vagyunk minden akár fölülről, akár alulról 
jövő befolyástól.

A mi véleményünk pedig a következő:
Első és legfőbb kivánalom az, hogy akár 

az erdészeti, akár a vadászati alkalmazottnak 
megadassák a mód a bár szerény, de mégis 
gond nélkül való megélhetésre, mert ennek hiánya
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nemcsak legbiztosabb kutforrása az elégedetlen
ségnek, de legnagyobb hátrányára van a szolgá
latnak is. Az anyagi gondokkal küzdő ember 
elméje ugyanis legtöbbet foglalkozik az ezek el
hárítására alkalmas módok keresésével s igy el 
van vonva tulajdonképeni hivatásától. Az olyan 
embernek a munkája, a kinek mindig a fölött 
kell tépelődnie, hogy mi uton-módon lesz képes 
magát és családját táplálni, ruházni, betegségé
ben gyógyítani, mikép fogja gyermekeit iskoláz
tatni, soha sem lehet tökéletes. Az ilyen sors
ban élő ember minden lehető módot megragad 
arra, hogy szegény sorsán segítsen s nem 
csoda, ha végső elkeseredésében némely gyen
gébb jellemű tiltott eszközökhöz is nyúl és 
bűnbe esik.

Régente, a szabad lopás idejében a meg
élhetés valóban úgy volt megoldva, hogy a 
hiányos fizetést tiltott utakon pótolták, miköz
ben akárhányan azután ugyancsak átlépték a 
határt s nem elégedtek meg csak annyinak az 
eltulajdonításával, a mennyi a megélhetéshez 
éppen szükséges volt, hanem egyenesen meg is 
gazdagodtak.

Csodálatos, hogy még ma is számtalan 
erdőgazdaságnál a személyzet ugyanabban a ja
vadalmazásban részesül, a melyben évtizedek 
előtt is része volt s ha ennek a fizetésének a 
megjavítását kívánja, egyszerűen azzal utasítják 
el, hogy ha abból eddig meg lehetett élni, akkor 
most is meg lehet, vagy pedig — mint csak a

napokban vett értesítés szerint egy állami erdő
hivatal kerületében szokás — azt felelik a kérel 
mezőnek, hogy ha helyzetével nincs megelé
gedve, mehet tovább, mert embert kapnak arra 
a fizetésre is eleget, azt azonban még nem ta
pasztaltuk, hogy bármely erdőbirtokos azon pa
naszkodott volna, hogy erdejének fájáért, egyéb 
erdei termékeiért és a legeltetésért ma arány
talanul többet kap, mint a mennyit kapott tiz- 
husz év előtt. Nem tagadható ugyanis, hogy a 
faárak az utolsó évtized alatt száz-százötven 
százalékkal emelkedtek, miből nyilvánvaló, hogy 
az erdők jövedelmezősége is legalább megköze
lítőleg ilyen arányban növekedett. Azért mond
juk, hogy megközelítőleg, mert tagadhatlan tény, 
hogy az erdei munkások napszámbére is bizo
nyos fokban emelkedett.

A ki figyelemmel kiséri az életet, láthatja, 
hogy az emberiség igényei folyton növekedő
ben vannak s ma már a megélhetés sokkal ne
hezebb, mint még csak pár évvel ezelőtt is volt. 
Tetemesen megdrágultak a ruházati czikkek s 
emelkedett az ára az élelmiszereknek is. Ol- 
csóbbodást sehol sem várhatunk, mert a jól 
szervezett mindennemű munkások folyton köve
telnek és kapnak, béremeléseket, a mi természe
tesen csak a fogyasztó közönség rovására mehet 
s ennek a megélhetését nehezíti meg.

Számolva ezekkel a körülményekkel, ki ve
hetné rossz néven az erdészeti akár tiszti, akár 
altiszti és szolga személyzettől, ha ugyancsak

londoni állatvédelmi kokgresszus, a mely első- 
sorban Afrika vadvédelmét biztosította, britt 

w/IPw l  protektorátus alatt kiterjesztette üdvös véd- 
íaPyikK? intézményeit a burok földjére is. Ajvadvédelem 
nagyon is ráfért a búr vadászterületekre. Valamikor a 
burok földje, hasznos és ragadozó vadakban egyaránt dús 
vadászterület volt. Igaz ugyan, speciesek változatossága 
tekintetében a burvidék Afrika egyéb tájainak sokban 
mögötte állott, ám a meglevő fajok bő állománynyal 
voltak képviselve.

A búr férfi valamennyije kivétel nélkül úgyszól
ván született vadászember. A hosszas angol-bur háború 
előidézte szakadatlan zaklatás, a búr föld állatvilágára 
felette kedvezőtlen volt. Nem csoda tehát, ha a had
járat befejeztével mindennemű vad ott tetemesen meg
csappant. Egyik-másik vad elvándorolt nyugodtabb tá

jakra; egy-két állatfaj pedig teljesen ki is pusztult. 
A burföld vadjaira tehát éppen kapóra jött az angol 
fönhatóság, mely a burföld vadállományának védelmét 
biztosítandó, a londoni vad és állatvédelmi kongresz- 
szuson hozott üdvös határozatokat tüstént kiterjesz
tette a burok földjére s elsőbben is bizonyos rezervált 
területeket biztosított, a hol a búr földön honos vadak 
gyarapodása biztosítva van.

Habár a veszedelmesebb ragadozók, főként az 
oroszlánok, a búr háború lezajlásával úgy látszott, 
hogy végleg elvonultak más tájak felé, elvétve ma is 
akad még a burok földjén egy egy itt-ott felbukkanó 
oroszlán.

A búr rezervált vadászterületek élére a jeles va
dász tekintély hírében álló Hamilton őrnagy került. Az 
őrnagy egyik alárendeltjével Wolhuter vadőrrel, a múlt 
télen, rendkívül érdekes kaland történt.

Wolhuter, főnöke megbízásából, hivatalos kikül
detésben, egy katonai őrjárat kiséretóben a rezervált 
terület rengetegein át a babertoni kerületbe ment Pease 
Alfréd kerületi elöljáróhoz.

A búr származású Wolhuter a lovas őrjárat kí
séretében lóháton indult útnak. Egy sűrűségen átve
zető eléggé forgalmas erdei utón csöndben haladtak
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feljajdul és kéri a megélhetés módjának meg
adását? Valamint hogy ennek a szükségét be
látta az államkincstár és alkalmazottjainak ja
vadalmazását a pár évtized előttihez képest jó 
formán száz százalékkal fokozta, hasonlóképen 
be kell látni ennek a szükségét a többi erdőbir
tokosnak is.

Nehogy pedig bárki is azt gondolja, hogy 
az államkincstár erdeinél alkalmazottak a viszo
nyokhoz mérten még legjobb javadalmazásuk 
mellett is valami nagy igényeket elégíthetnek ki, 
mert bizon fizetésük még mindig csak szerény 
igények kielégítésére alkalmas, mit szóljanak tehát 
a többi, például az állami kezelésbe vett erdők
nél alkalmazott altisztek és szolgák, kiknek fize
tése nagyobbrészt csak felényi s ezen kívül még 
nyugdíjjogosultságuk sincs, szolgálatuk pedig a 
kincstáriakéhoz képest rendszerint nem csak ter
hesebb, de sokkal költségesebb is.

Az az erdőőr tehát, ki magának a megél
hetés biztosítását kívánja, minden egyéb, csak 
nem «nagyigényü».

(Folytatása következik).

78855
1. A - 1/1906 Sza!n-

Hirdetmény állami (erdei) facseme
ték adományozása tárgyában.

z állam által fentartott erdei facsemetekertek
ből az 1907. évi tavaszi és őszi erdősítésekhez 
szükséges csemetekészletek a földmivelésügyi

miniszter által a következő feltételek szerint fognak az 
ez iránt folyamodó birtokosoknak kiosztatni.

I. A kopár és vízmosásos területek beerdősitésére 
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 bir
tokosok rendelkezésére;^ csemeték kiszedésével, cso
magolásával s vasúthoz való szállításával járó, ezer 
darab csemete után 1 koronával számított és utánvé
tellel beszedendő költségeket azonban, továbbá a vasúti 
szállítási költségeket rendszerint a birtokosoknak kell 
viselni.

II. Kivételesen kisbirtokosok részére, a mennyi
ben az illetékes kir. erdőfelügyelő igazolja, hogy a 
folyamodót a fent említett költségek anyagi erejéhez 
képest aránytalanul megterhelnék, a csemeték a folya
modóhoz legközelebb fekvő, utolsó vasúti állomásra 
teljesen díjtalanul fognak elszállittatni.

A csemeték kiosztásánál először is azok a birto
kosok fognak figyelembe vétetni, kiknek kopár s víz
mosás területei a törvény alapján befásitásra hatósá
gilag ki vannak jelölve.

Az állam által az I. és II. pont szerint ingyen 
kiosztott csemetékkel beerdősitett területek jövőre az 
1879. évi XXXI. t.-cz. 2-ik s illetve 4-ik §-ának ren
delkezései szerint kezelendő erdőknek fognak tekintetni.

III. Az 1. és II. pontban említett erdősítések czél- 
jaira szükséges csemeték kiszolgáltatása után esetleg 
még fenmaradó készletből másféle erdősítések czéljaira 
(rendes erdei vágások és tisztitások beerdősitésére) is 
adatnak ki csemeték, azonban csak az alább feltün
tetett átlagos termelési költségeknek és ezeken felül 
a csemeték kiszedésével, csomagolásával, a vasúthoz 
való szállításával járó, ezrenként egy koronával szá
mított költségek megtérítése mellett, melyek utánvé-

előre, hogy még teljes besötétedés előtt az erdő túlsó 
szélén levő egyik telephez juthassanak. A telepen meg
felelő ellátást s pihenő helyei reméltek maguk s fáradt 
lovaik számára. Woíhuter lova jobb volt mint a kato
náké. Mert az erdő utait ösmerte, előre lovagolt, hogy 
valamivel előbb bejelentse érkezésüket.

Gyors galoppban körülbelül félórányira hagyta 
maga mögött a katonákat, midőn a nap eltűnt a lát
határ szélén. Az alkony az erdőben hamarabb beáll; 
ámde holdfény volt, s mivel a jól ösmert utakat el 
nem téveszthette, a félhomályban is gyorsan előre 
galoppolt, remélve, hogy a telepig levő pár kilométer
nyi utat hamarosan megteheti. Vizslája vele volt ugyan, 
de egy kanyarulatnál észrevétlenül eltűnt a sűrűben.

Az erdő utóbb gyérült kissé s a vidék is szik- 
lásabb lett. Egy kanyarulatnál jókora sziklafalat kel
lett megkerülni. Alig hogy a vadőr a sziklát megke
rülte, szemben találta magát egy a szikla aljában meg
lapuló oroszlánnal. Éppen csak annyi ideje volt, hogy 
ágaskodni kezdő lovat visszarántsa s azzal gyorsan 
megfordulva, a csapathoz visszameneküljön.

A ló villámgyors fordulására, a már támadni kész 
oroszlán, ugrását elhibázta s csupán a ló farkát súrolta. 
Ám a megrettent tüzes állatnak ez is elég volt. Villám

sebesen ledobta lovasát s elszáguldott visszafelé abban 
az irányban, a honnan az immént jöttek.

A vadőr bár ilyesmire nem volt elkészülve, gyor
san talpra állt s tüstént fegyveréhez kapott. Az orosz
lán a helyett, hogy a hozzá közelebb álló vadászra 
figyelt volna, a száguldó ló után vetette magát s a 
lóval majdnem egy időben eltűnt a sűrűben.

a  vadászra a helyzet csak ezután vált veszedel
messé. Ugyanis lövésre készen, folyton a távozó álla
tok után bámult még, midőn egyszerre hirtelen rán
tással valami hátulról rátámad s Jerántja lábáról.

Az oroszlán párja volt. A támadás oly hirtelen s 
váratlanul jött, hogy a vadásznak ideje se maradt esz
mélni ; ám a fenevad, a helyett, hogy áldozatát mar- 
czangolni kezdte volna, erős bőrzekéjénél fogva pehely- 
könnyedséggel fogai közé kapta s megindult vele a 
sűrűbe . . .

A halálra rémült vadőr tehetetlen volt az orosz
lán szájában. A fenevad lihegése közben olyanforma 
hangokat hallatott mint a macska, mikor kölykét viszi 
szájában. Persze -valamivel vastagabb morgások va- 
riáczióiban.

A világhírű Afrikautazó Livingstone egy hasonló 
esetről emlékezik meg irataiban. Bár a rémülettől em-
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tellel szedetnek be. A vasúti szállítás költségeit szin
tén a folyamodó birtokos viseli.

Az átlagos termelési költségek fejében — fané 
mek szerint — a következő összegek számíttatnak fel'

1000 darabonként

Csemeteíaj 1 évesért 2 évesért 3 évesért

K. .  . f K f K f

Luczfenyő •..................... 60 1 — 1 40
Jegenye fenyő . . . . i — 1 60 2 20
Erdei fe n y ő ..................... — 80 1 40 2 —
Fekete fenyő . . . . i — 1 60 2 20
Vörös fenyő . . . . i 20 2 — 2 80
T ö lg y ................................ 3 — 4 — — —
Kőris, juhar, ákácz és szil 2 50 3 80 —■ —
D ió ..................................... 10 — 16 — — —
Szelíd gesztenye . . . 8 — 12 — — —

IV. Kisbirtokosoknak kivételes esetekben, midőn 
a kir. erdőfelügyelőség igazolja, hogy az előbbi pont
ban említett czélra szükségelt csemetemennyiséget 
saját költségükön nem képesek előállítani s aránytalan 
megterheltetésük nélkül a teljes termelési költségeket 
sem viselhetik, a termelési költségek 50% -a elen
gedhető.

Azok a birtokosok, a kik az I—IV. alatt felso
rolt feltételek valamelyike szerint csemetékben része
sülni kívánnak, 1 koronás bélyeggel ellátott fo ly a 
m odványaikat legkésőbb 1906. évi deczember hó 15-ig 
terjeszszék be, még ped ig  közvetlenül az illetékes kir. 
erdöfelügyelöséghez, mert az elkésve beérkezett, vagy 
nem az illetékes kir. erdőfelügyelőséghez, hanem más 
hatóságokhoz beterjesztett kérelmek csak akkor vétet
nek figyelembe, ha a kir. erdőfelügyelőséghez kellő idő
ben beterjesztett kérelmeknek teljesítése után esetleg 
még megfelelő csemetekészlet rendelkezésre fog állani.

A folyamodványokban a birtokosoknak határozot
tan meg kell jelölniük a beerdősitendő terület helyét 
(község, dűlő), minőségét (kopár, vízmosásos, futóho
mok terület, vagy vágás, tisztítás stb.) és kiterjedését 
(kát. hold), továbbá a szükséges csemeték faját, korát 
és mennyiségét, az elültetés idejét (tavasz vagy ősz), 
a folyamodó vagy megbízottjának pontos czimét (lakó
hely, 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 ezen hirdetmény alapján csakis erdősítésre alkal
mas s a fent elősorolt fajú, egy-két éves, kivételesen 
három éves csemeték kerülnek kiosztásra, a melyek 
tehát utak, tagok szegélyezésere nem alkalmasak, to
vábbá, hogy az olyan folyamodók, kik a kért s kiutal
ványozott csemetéket annak idején ok nélkül vissza
utasítják, — a jövőre az állami csemetékben való 
részeltetés kedvezményétől elesnek.

Az 1898. évi XIX. t.-ez. alapján állami kezelésbe 
vett erdők és kopár területek birtokosai részére szük
séges csemeték kiutalványozása iránt a szükséges lé
péseket a m. kir. állami erdőhivatalok teszik meg, 
ezeknek a birtokosoknak tehát szükségleteiket az ille
tékes m. kir. állami erdőhivatalnál kell bejelenteni.

Budapest, 1906. évi szeptember hóban.
M. kir. földm iv elés ügyi minister.

A mi ismeretlenjeink.
ÉvrőJ-évre akadnak lapunk tisztelt olvasói közt 

olyanok, kik lakást változtatván, ezt elfelejtik bejelen
teni s uj lakczimüket velünk közölni, mi által abba a 
kellemetlen helyzetbe juttatnak, hogy a régi lakhe-

berünk majdnem eszméletét veszítette, borzalmas hely
zetében is visszaemlékezett a Livingstone-féle esetre.

Helyzetének rettenetes reménytelensége, a mint 
ő maga később beszélte, szörnyűségesebb volt mind
annál, a mit az angol-bur háború borzalmaiban átszen
vedett. Pedig hát a hadjárat legveszedelmesebb har- 
czait hősiesen végig küzdötte.

Az oroszlán a helyett, hogy terhével a sűrűbe 
vonult volna, a sziklák közül kiérve, egy tágasabb 
völgy felé igyekezett.

A válszijjal együtt útközben a lőfegyver is lecsú
szott a szerencsétlen ember váláról. Az oroszlán pár 
száz lépésnyi utat tett meg közben áldozatával, midőn 
a halálos veszedelem bénító tudata daezára, ennek 
eszébe jutott övébe dugott éles vadászkése. A kés a 
széles deréköv jobb oldalába volt dugva. Minthogy az 
oroszlán aránylag magasan tartott fejjel czipelte áldo
zatát, sikerült ennek, tehetetlen helyzete daczára a 
kést egy ügyes fogással övéből óvatosan kirántani.

Az oroszlán ez alatt egy terebélyes fa alá ért. A 
lecsüngő ágak itt elzárták az utat; kénytelen volt tehát 
terhével kissé megállapodni. A halálos veszedelemben 
levő ember ezt a pillanatot felhasználta s gyors egy

másutánban kétszer beledöfött az oroszlán oldalába, 
oda, a hol körülbelül a szivét sejtette.

Az oroszlán a késdöfésekre tüstént elbocsájtotta 
áldozatát.

A fa alatt elterülő puha pázsiton az esés úgy
szólván még zökkenést sem okozott.

A vadász, ki a kését csodás gyakorlottsággal ke
zelte hihetetlen gyorsasággal felhasználta az alkalmat 
s pár másodpercz alatt a borotva éles pengével átmet
szette a súlyosan sebzett oroszlán torkát.

A vér vastag sugárba szökött fel az állat torká
ból s tüstént elborította a vadászt is . . .

A két helyen is halálra sebzett állat, bár görcsö
sen összehúzta testét, mégis ugylátszott. mintha fel- 
orditani akart volna. Ám máskor borzalmasan dörgő 
hangja most már egyetlen véres hörgésbe veszett . . .

A kés átmetszette a légcsövet s a mint később 
kiderült, az első szúrás a tüdőszárnyat s a szivet 
sebezte meg.

A véghörgés nyomán a vér újabb erővel omlott 
végig a nyak-seben s az imént még oly rettentő fene
vad, egy-két pilanattal utóbb, élettelenül rogyott a 
pázsit zöldjére.
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gyükre küldött lapok az „elutazott” vagy „ismeretlen” 
ezimzéssel érkeznek vissza, mi pedig ezekre a példá
nyokra hiába költekeztünk.

Ilyen régibb olvasóink azok is, kiknek nevét és 
lakhelyét alább közöljük ; nevezetesen :

Tatár Illés, Zernest, Ifjú Dénes Károly, Jósika- 
telep, Petrikö Péter, Jósikatelep, Lenkay Kálmán, 
Terebesfejérpatak, Fehérvári Vincze, Pozsony, (Pölni- 
utcza 3.), Sztarouszky Sándor, Miszloka, Schmuck Já 
nos, Gödöllő, Simon István, Vittnyéd, Kuncz Gábor, 
Marokföld, Bóján Ádám, Lunkány, Schin Mihály, Lipcse, 
Barb Miklós, Botesizuzda, Csubirka Ferencz, Iloneza, 
Misuta Jenő, Olernó, Vizauer Imre, Drinova, Raphani- 
des Ernő, Liptó-Vázsecz, Marosi György, Hosszuszó, 
Bilinkovics János, Korbest, Asztalos István, volt őrve
zető, Pilis-Csabán, Serfőző Ferencz, Zimbró, Papp 
István, Bajta.

Felkérjük tisztelt olvasóinkat, hogy abban az 
esetben, ha a fentiek közül valamelyiknek mostani 
lakása előttük ismeretes lenne, azt velünk lehetőleg 
a megye és utolsó posta megjelölésével is egy leve
lezőlapon, vagy esetleg előfizetéseik beküldése alkal
mával az utalvány szelvényén közölni szíveskedjenek.

A míg a vad uratlan jószág, senkinek tulaj
donában vagy birtokában nincs és igy lopás, jogtalan 
elsajátítás tárgyát nem képezheti. Vadnak kézzel való 
elfogása a vadászati törvénybe ütköző kihágást képez, 
melynek elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe 
tartozik. A m. kir. minisztertanács 1904. évi november 
21-én hozott határozata. Z. vármegye közönségéhez. 
A kir. minisztérium a 8. Péter ellen kutyák által haj
szolt és kifárasztott őzbaknak kézzel való elfogása

Ezzel egyidejűleg a vadászt is elhagyta ereje. 
Halálos kimerültségében eszméletlenül terült el az élet
telen oroszlán mellett . . .

Hosszabb ideig feküdt öntudatlanul, mígnem ebé
nek nyaldosására föleszmélt kábultságából. Egyben 
tüstént tudatára ébredt még mindig veszélyes helyze
tének. Korántsem volt kizárva, hogy az oroszlán parja, 
ha végzett a lóval, nem fogja-e keresni, nyomozni 
élettársát s ha itt találja a földön fekve, akkor a mel
lette fekvő ember végkép elveszett.

A vadász gyöngesége daczára habozás nélkül a 
terebélyes fa legfelső ágai közé kúszott most, s éles 
jelzősipjába fújt, messze hallhatóan megtörte sípsza
vával az erdő csöndjét.

A katonák, kik közben a sziklavidék közelében 
a lovat marczangoló oroszlánhoz értek, sortüzekkel 
hamarosan végeztek vele s nagy aggodalmak közben 
éppen a vadász sorsa felől tanakodtak, midőn ennek 
jelsípja felhangzott. Így aztán csakhamar rá is akadtak.

Az oroszlánkarmok a bőrzekén is áthatottak s a 
derék búr vadász hátán fájdalmas sebeket szakítottak.

A sebeket azután a babertoni kórházban egy-két 
hét alatt kiheverte. / y  / )

miatt folyamatba tett ügyben a t—i járás főszolga- 
birája és a z—i kir. törvényszék között felmerült ha
tásköri összeütközési esetet megvizsgálván, követke
zőleg határozott: Ebben az ügyben az eljárás a köz- 
igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik, Indokok: S. 
Péter azzal van terhelve, hogy 1903. évi április hó 
26-án a k—i vadászterületen egy őzbakot, melyet a 
kutyák már kifárasztottak kézzel elfogott és azt a 
lakására vitte, később pedig eladta. A t—i járás fő- 
szolgabirája 1903. évi május hó 12-én 155. kig. szám 
alatt, hozott végzésével — tekintettel arra, hogy a 
vadnak kézzel való elfogása vadászati kihágást nem 
képez — a fenforogni látszó idegen ingó dolog jogta
lan elsajátítása által elkövetett vétség elbírálása végett 
az iratokat a t—i kir. járásbírósághoz tette át. A t—i 
kir. járásbíróság 1903. évi jutius hó 6-án 1903. B. 
2052, szám alatt kelt Ítéletével 8. Pétert a btkv. 333. 
§-ába ütköző s a 334. §. szerint minősülő lopás vét
sége miatt 2 napi fogházbüntetésre Ítélte, ezt az Íté
letet azonban a z—i kir. törvényszék 1903. évi aug, 
hó 10-én 2768. B. szám alatt hozott végzésével meg
semmisítette és a fenforogni látszó s az 1883. évi XX. 
t.-cz. 15. §-ába ütköző vadászati kihágás elbírálása 
végett az iratoknak a t—i járás főszolgabírójához való 
áttételét rendelte el. Ezen tényállás alapján az eljá
rásra a közigazgatási hatóság hatáskörét kellett meg
állapítani, a következő okokból. A szabadon élő vad 
uratlan jószág, de az általános magánjogi szabálytól 
eltérőleg nem akárkinek, hanem csak a vadászatra 
jogosítottnak van joga arra, hogy a vad tulajdonát 
foglalás (occupatio) utján megszerezze. A mig a vad 
uratlan jószág, a dolog természete szerint senkinek 
tulajdonában vagy birtokában nincs, fogalmilag ki van 
zárva tehát, hogy lopás, jogtalan elsajátitás vagy más 
a vagyonjog ellen irányuló vétség tárgyát képezhesse. 
Ezek szerint nincs jogalap arra, hogy az ügy elbírá
lása a kir. bíróság hatáskörébe utaltassák. Ellenben 
tekintettel arra, hogy az 1883. évi XX. t.-cz. 16. §-ának 
az a kijelentése, bogy: „a vadászat csak lőfegyverrel 
vagy lóháton bárminemű vadászebek használatával 
gyakorolható”, nem meríti ki a vadászat fogalmát, a 
mi abból is kitűnik, hogy a törvény más módon gya
korolt vadászatot ismer (v. ö. az I8á3. évi XX. t.-cz. 
15. és 27. §-át), és ennélfogva a vadászatra jogosított
nak jogát sértő vadászat más oly cselekménynyel is 
történhetik, a .melylyel a még uratlan jószágot képező 
vad birtokba vétetik : a feljelentett cselekmény alkal
mas lehet az 1883. évi XX. t.-cz. rendelkezéseibe üt
köző valamely vadászati kihágás tényálladékának a 
megállapítására. A hatáskör kérdésében tehát — figye
lemmel a hivatkozott törvényezikk 47. §-ára — a fenti 
értelmében kellett dönteni.

A körvadászatról. A legtöbb szerencsétlenséget 
a vadászatnál a hanyagság és a gondolatlanság okozza. 
Sajnosán kell tapasztalnunk, hogy itt úgy a kezdők, 
mint az öreg vadászok egyaránt hibásak. Néhol még 
megtartják a régi vadászati szabályokat, a hol t. i. 
szakemberek vezetik a vadászatot, a legtöbb vadászat-
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uál azonban ismeretlen a rend. Értekezésünkben nem 
fokjuk ugyan paragrafusok módjára taxatíve felsorolni 
azokat a szabályokat, melyek a hajtóvadászatnál figye
lemre méltók, mindamellett hasznos szolgálatot vélünk 
teljesíteni azok számára is, kik öreg vadászoktól már 
sok mindent hallottak a vadászat rendezéséről. Min
den vadász tartsa fegyverét csövével felfelé fordítva, 
mig a hajtás bevégződik és igyekezzék ezt meg is 
szokni. A kinek pedig valami dolga akad fegyverével, 
az lépjen ki a sorból és fegyverének csövét — a mig 
babrál vele, — fordítsa el a vadás’zkompániától. 
Mindenkinek figyelnie kell arra, hogy szomszéd
jától megfelelő távolságot tartson fenn és ne lármáz
zon. A midőn a trombita vagy sip megadta a hajtás 
kezdetére a jelt, akkor a fegyverek megtöltetnek és 
lövésre készen tartatnak. Ezen jelre „előre0, mindenki 
lassan előrenyomul a központ felé. Mindenki vigyáz 
arra, hogy senki hátra ne maradjon és senki se tör
jön előre, továbbá a hajtok minden elejtett nyulat el 
ne hagyjanak. Vigyázni keli arra is, hogy a legtávo
labb elejtett vagy megsebzett állatok is előhozassanak. 
Az előrenyomulásnál különösen vigyázni kell arra, hogy 
a kör el ne romoljék és hogy a szomszéd ne hábor- 
gattassék a lövésben. Illő dolog bevárni azt, hogy a 
nyúl a megfelelő körzetbe jöjjön, legalább is 50 lépés 
távolság megtartandó. Leghelyesebb eljárás az, ha a 
hajtők mindig egyenlő távolságban vannak a vadászok
tól. Ha a távolság a kör központjától nem több 200 
lépésnél, úgy a vadászok állva maradnak, a hajtők 
pedig a katlanba küldetnek az állatok kihajtása végett. 
De ezen esetben is csak azon menekülő vadra lövendő, 
a melyik a lővonalon kivül van. Majd a kihajtott va
dak elejtése után jel adatik, mire a fegyverek ismét 
biztonságba helyezendők. Mihelyt vége a hajtásnak, a 
vadász fegyverét megvizsgálja, hogy a ravasz le van-e 
eresztve és a töltény ki van-e véve. Az erdei hajtó
vadászatnál már a felálláskor a csendes nyugodtság a 
fődolog. A ki helyét elfoglalta, fölfelé emelt fegyver
rel figyelmezteti jobbról és balról álló vadásztársát. 
Egyetlen vadász se hagyja el a helyét. Senki se lőj- 
jön a közeli hajtóvonalba. f y m és Á.)

I S Hasznos tudnivalók. a
a

Sertéshizlalás.
A sertéshizlalás, mint a gazda egyik legjövedel

mezőbb haszonvételi ága nagy körültekintést igényel 
s éppen ezért nem lesz fölösleges az őszi hizlalásról 
néhány szót szólni. A tököt nyersen is szívesen eszi 
a sertés, ámbár főzve többet eszik belőle, de ezt a 
hasznot alig födözi a főzéssel járó munka s tüzelő
költség. Az árpát inkább mint darát etetjük s nem 
mint lisztet, s ugyanez áll a kukoriczáról is. Szemesen 
egyiket sem czélszerü a hízósertésnek adni, de ha a 
kettő közül az egyiket mégis szemesen kellene etetni,

akkor inkább a tengerit etessük igy, kivált ha idei, 
tehát még aránylag vizdus és lágy; azonban még ilyen
kor is áztatni kellene azt, ámbár a darálás mégis csak 
a legjobb. Burgonyát Csak akkor czélszerü a hízó
sertések számára vásárolni, ha 3 '6—4 mm. burgonya 
nem kerül többe 1 mm. árpánál. A burgonyát csakis 
főzve vagy párolva etetjük, s azt a vizet, a melyben 
főztük, elöntjük s nem itatjuk meg. A hízósertéssel 
különben annyi takarmányt czélszerü etetni, a meny
nyiről azt látjuk, hogy jóízűen eszi, a mi eleintén sok
kal több, mint később, mert a hizlalás végefeló nagyon 
hanyatlik a disznónak az étvágya. Magától érthető to
vábbá, hogy a sertésnek a nagysága és a súlya is 
befolyásolja a tápfelvevőképességet. Ha főtt vagy párolt 
burgonyát etethetünk, akkor természetesen kevesebb 
dara kell a sertéseknek, mert a burgonya kétszernél 
is táplálóbb, mint a tök, s mert a disznó burgonyát 
is eszik annyit, mint tököt, igy pl. 80 kg. burgonyát 
s 10 kg. korpát számítva már csak 4 kg. árpa s ugyan
annyi kukoriczadarát kell a sertéseknek adni. Ha az 
állatok étvágya feltűnően kezd hanyatlani, akkor leg
jobb a tököt vagy burgonyát s korpát fokozatosan 
megkevesbitve, végre elhagyni, s a disznóknak kizá
rólag darát adni. Darabos kőszenet inkább csak ina- 
laczok, süldők s tenyészkoczáknak szokás adni, mig 
ellenben a másféléves hízósertések nélkülözhetik azt, 
mert bár a szóbanforgó takarmányok nem gazdagok 
mészben, de a bőséges adagolás mégis tartalmaz nnnyi 
meszet, hogy a sertés csontjai nem forognak már ab
ban a néhány hónapban veszélyben, ameddig életük 
még eltart. C sákó István.

A piacz kétezer évvel ezelőtt. Ez a rövid 
árjegyzék eléggé fölvilágosit bennünket a hajdani és 
mostani piaczí árak fájdalmas különbségéről. Egy 
kilogram marhahús vagy ürühus ára 40 fillér, sertés
hús 60 fillér, sonka 2 korona, egy hízott liba 5 ko
rona, egy tojás 3 fillér, egy alma 3 fillér. Cziczero 
idejében egy napszámos ételt és 44 fillért kapott egy 
napra. A ruházat sem került sokba. Egy nemezkalap 
ára 5 korona, egy pár czipó' 1 korona 80 fillér, a ne
mes embereké 2 és fél korona, egy tóga fjnomabb 
gyapjúból 100—250 korona. Ez árakkal szemben óriási 
ellentétben állottak a vagyonos osztály kiadásai. Pazar 
emberek egy-egy ritka eledelért mesés összegekef ál
doztak. Ezópusz színész asztalánál egy tál külföldi 
madárpecsenyét tálaltak föl, mely húszezer koronába 
került. Hatezer koronányi ezüstnemü nem tartozott a 
ritkaságok közé és Isten tudja, hány polgár házában 
rúgott az ezüstnemü értéke 60—70 ezer koronára. 
Egy-egy nó' drágagyöngyeinek értéke 2 millió korona 
is volt. Ma a német császárné összes ékszereit egy 
millió koronára becsülik. Egy-egy császár oly lakomát 
rendezett, a mely egy-két millió koronába került. A
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gazdagok fényűzése nem ismert határt. Húsz milliós 
vagyonról nem is igen beszéltek, félmillió értékű ház, 
100.000 korona értékű villa úgy Rómában, mint a vi
déki városokban, sokadé sok volt. Azonban pénzen 
nem csak birtokot, ékszert, háziállatot lehetett vásá
rolni, hanem embert, rabszolgát is. Ennek az adás- 
vevés tárgyává sülyesztett embernek sorsa igazán 
szánalomra méltó volt. Gazdája bármily terhes, élet- 
veszélyes munkát adhatott neki, eladhatta, megölhette. 
A történelemből tudjuk, hogy a bajéi és a lukrinusi 
halastóban a halakat rabszolgahussal hizlalták; s ha 
munkaképtelenné vált a rabszolga, éhhalállal végezték 
ki. A rabszolga árát használhatósága szabta meg. Egy 
közönséges rabszolga ára 100— 150 korona, mig egy 
művelté 20.000 koronára is rúgott. Egy fiatal rab
szolgalány ára 1500—1Ő00 korona és hasonló árban 
keltek el a derék rabszolgák is.

Az állatok öngyilkossága. Gyakran hallunk 
arról, hogy állatok, különösen pedig kígyók, vagy 
skorpiók öngyilkosságot követnek el. Ezzel a kérdés
sel már sokan foglalkoztak. Zeh német tudós «Okta- 
lan-e az állat ?» czimü könyvében tagadja ennek a 
lehetőségét. Rohde német erdó'mester pedig «Az álla
tok lelke és érzékei» -czimü müvében, a mely nem
régiben látott napvilágot, nagyon érdekes adatokat 
szolgáltat ehez a kérdéshez. Ha juhok, vagy szarvas- 
marhák visszarohannak az égő istállóba, ha az éjjeli 
lepkék nekirepülnek a gyertya, vagy lámpa lángjának, 
vándormadarak a világitó tornyoknak repülnek és ott 
összezúzzák magukat, vagy ha foglyul ejtett állatok 
nem akarják a táplálékot elfogadni, még mindig nem 
lehet szó arról, hogy az állatok ezt öngyilkossági 
szándékból tennék. A szarvasmarha megrémülve a 
tüztől, ösztönszerüleg azt a helyet keresi, amely ren
des körülmények között mindig biztos oltalmat nyúj
tott neki. Az éjjeli lepkéket elvakitja a gyertyaláng 
fénye és azonkívül kétségtelenül izgatja is a szokat
lan kis vibráló fény és azért repülnek bele. A vándor
madár a világitó torony fényében a napfelkeltét véli, 
egészen közel repül hozzá és amikor már észreveszi 
tévedését, nem tudja sebes röptét megváltoztatni, ha
nem nekivágódik és agyonzuzza magát. Némely fog
ságba jutott állat nem azért utasítja vissza a táplálé
kot, hogy ily módon elpusztítsa magát, hanem az el
vesztett szabadság utáni bánkodás miatt (pl. kígyók). 
Ha azt tételezzük fel, hogy egy állat öngyikosságot 
követ el, azt is fel kell tételeznünk, hogy tiszta fo
galma van az életről és a halálról. A kutya, amely ki
fekszik gazdája sírjára, onnan el nem mozdul és semmi 
táplálékot sem vesz magához és végül elpusztul, szin
tén nem követ el öngyilkosságot, hanem a bánat öli 
meg. Rohde tehát szintén azt állítja, hogy az állatok 
nem követnek el öngyilkosságot, hanem ilyen elmúlá
suk mindig természetes okokon alapszik.

A póruljárt vadászbérlő. Mogyorósi levele
zőnk érdekes kalandról értesít, melynek szomorú hőse 
F. I. táthi lakos vadászbérlő volt. A nevezett ur 
ugyanis f. hó 7-én bevetődött a korcsmába s miután 
ott jól felöntött a garatra, azzal henczegett a többi 
ivó előtt, hogy még száz embertől sem félne, mert 
100 töltény van nála, mire az egyik borozó megje
gyezte, hogy talán kettő is elég lenne, egy elölről, 
egy hátulról. Hát igy is esett a bérlő úrral, mert ké
sőbb kimenve az utczáról, ott F. bányaőrrel találko
zott, kit kutyája kisért. A vadászbérlő ur a kutyát ott 
az utczán, a gazdája oldalánál agyon akarta lőni, mit 
ez természetesen nem engedett, hanem ide-oda for
gott a kutyával, mig hatalmas termetű neje oda nem 
futott s elkapva a kutyát, a házba futott vele. A bérlő 
ur most a bányaőrön akarta bosszúját tölteni s a be
teges embert a puskaagygyal ütlegelte, de vesztére, 
mert ekkor ismét oda rohant a harczias menyecske s 
földhöz teremtve a bérlőt jobbról-balról derekasan 
ellátta, férje pedig kirántotta kezéből a puskát s azt 
kilőve, eiőbb haza, majd másnap az esztergomi járás- 
bírósághoz vitte s az esetről jelentést tett. Mikor 
hazaért, már ott várták a csendőrök, a kik őt is, nejét 
is vallatóra vették s még egy megvasalt embert vittek 
be a községházára, a kiről a bérlő azt állítja, hogy 
szintén ütött rá egy párt.

Hivatásának áldozata. Mezőhegyesről jelentik : 
A mezőhegyesi ménesbirtok vezetőségének kedvelt és 
köztiszteletben álló tagja volt Ehrenberger Ferencz dr. 
ezredorvos, kötelességét mindenkor híven teljesítette 
és most áldozata hivatásának. A mezőhegyesi állami 
kórházban több tifuszos beteget kellett gyógyítani s e 
közben megkapta a veszedelmes betegséget. Mező
hegyesi kartársa, Szántó Lajos dr., önfeláldozóan ápolta, 
az ezredorvos azonban október 5-én hajnalban meg
halt. Fiatal özvegye, két kis gyermeke és nagy rokon
sága gyászolja.

Az ujbor áldozatai. Stecher Márton jómódú 
szentlászlói gazda a feleségével kiment a szőlőjébe, 
hogy megvizsgálja az ujbort. Stecherék még másnap 
reggel sem kerültek haza, mire többen keresésükre 
indultak. A gazdát és feleségét a pinczében találták 
meg holtan; az erjedő mustból fejlődött gáz ölte meg
őket.

A madarak és fák napja. Apponyi Albert 
gróf kultuszminiszter az idén áprilisban az Országos 
Állatvédő Egyesület kérelmére elrendelte a madarak 
és fák napjának megtartását az ország valamennyi 
népiskolájában. A rendelet szerint a tanító tartozik egy 
napon a hasznos madarak természetével, jelentőségével, 
a madarak védelmével és szaporításának szükséges 
voltával, valamint a fák és a cserjék hasznosításával 
és a befásitás nagy jelentőségével az ifjúságot meg-
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ismertetni. Az Országos Állatvédő Egyesület a nép
tanítók föladatán könnyíteni óhajtván, megfelelő útmu
tatásokat akar adni és mitaelőadásokat szándékozik 
rendezni a tanítóknak. Ebből a czélbói nyílt pályáza
tot hirdet oly munkálatok megírására, melyek a ma
darak és fák napjának miként való megtartására rövid 
Útmutatás mellett mintaelőadásba foglalják mindazt, 
a mi a rendelet értelmében a hasznos madarak isme
retére szükséges. A pálymüveket, a melyeknek terje
delme legfeljebb két nyomtatott iv lehet, az egyesület 
irodájába (Budapest, IX., Ernő-utcza 11—13.) kell be
küldeni. A jutalomdij 150 korona és 50—50 korona. 
A dijakkal kitüntetett müveket ingyen fogják a nép
tanítók között szétosztani.

Halálos baleset egy vadászaton. Lembergből 
jelentik: Raba Wyznia mellett a napokban a környék
beli földbirtokosok nagy vadászatot rendeztek. Dr. 
Zdún János kerületi elnök szintén részt vett a vadá
szaton. Alig hogy kijelölt helyét elfoglalta, fegyvere 
véletlenül elsült s a golyó agyába fúródott. Zdún azon
nal meghalt.

S D S ] ( ^ ] S ] S ] í ^ i ] S ] B ] B ] C S !
Szerkesztői üzenetek.

Kudi József urnák. Csabrendek. A felvetett kérdé
sekre f. hó 11-én válaszoltunk s levelünket bizonyosan meg
kapta már. Kalmár Dávid urnák. Zálha. Kérdésére meg
adja a feleletet a »Fegyver- és vadászati adótörvény« (1883. évi 
XXIII. törvényczikk) és pedig a fegyveradómentességre annak 
5. §-a, a vadászati adóra nézve a 6-ik §. A felesketett erdőőrök 
két fegyverének adómentessége felől a pénzügyministerium 
1891. évi 2491. számú rendelete intézkedik. Mindkettő benne 
van az általunk hirdetett Évkönyv I. évfolyamábau. melyet 
1 K. 35 fillér beküldése után ajánlva küldünk.
i i i i i j i i i i i : i i ; i i i ; i*V* *V* *V* rV* *V* *v* 'V* *V* *V* *V* 'V* *V* *V̂ rV* *V* *V*
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A kiadóhivatal postája.
Repiczky János urnák. Berencsfalu. Előfizetése az 

év végéig van rendezve. Besenyi Ferencz urnák. Szabad
szállás. Az Évkönyv 1. évfolyamát ajánlva elküldtük. Varga 
V. Antal urnák. Terecseny. A kérdéses 2 kor. beszámításá
val előfizetése jövő évi márczius hó végéig van rendezve. 
Szőke Sándor urnák Gredistye. Igazsága van, hogy bizony 
sokan féléven át és hosszabb ideig is várnak az előfizetéssel, 
a mi bizony nagy hátrányunkra van, mert a tolyó kiadásokat 
gyakran terhes kölcsönökkel vagyunk kénytelenek fedezni, de 
ez még hagyján. Sokkal nagyobb baj, hogy számos tág lelki
ismeretű olvasónk is volt, kik pár koronáért kitették magukat 
annak, hogy becsületükbe vetett hitünk megrendüljön s ezek 
12 év óta sok ezer koronával károsítottak meg. Sticz László 
urnák. Veszprém. A 4 koronát köszönettel nyugtázzuk. Láyer 
Mihály urnák. Kercseliget. A 2 koronát beszámítottuk. 
Bújna Mihály urnák. A. Fernezety. A 35. számot pótlólag 
elküldtük. Lehn János urnák. Németboly. A czimet kíván
ságához képest kiigazítottuk. Kisfaludy János urnák. Kos- 
kóc. Kiigazítottuk. Puska György urnák. Szakcs. A 4 ko
ronát köszönettel vettük.

erdőknél 12 évig volt alkalmazva s most a nagy- 
méltóságú gróf Festetich tulajdonát képező bir
tokon van szolgálatban, úgy az erdészeti, mint 
a vadászati teendőkben teljesen jártas, jól ért a 
fáczánneveléshez és kufyaidomitáshoz, a követ
kező újévre mefelelő állást keres. Czirne meg
tudható az Erdészeti Újság szerkesztőségénél.

1-5 .

Elő vadak.
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, özeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat, 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

Pl'*’ üajes* Ede
élővad kiviteli üzlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút, 

Sopron megye). 41—52

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
TTTTTTTTTTTTTTTTTT^i >rT“« A »  * A »  « A »  4/ \ »  * A »  * A »  * A »  * A »  * A »  » A »  « A »  « A »  * A »  * A »  « / \»  * / \ »  « / \»  . A ii I i I I i I I I I I I I T T I I I I i

Állást keres
40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Az állást jövő év elejével folglalhatná el. 
Ajánlatok a következő cim alatt küldendők:

Balogh József erdővéd. 
Nagy-Lónya. (Bereg megye). 8—10

Tilalmi és jelző táblákat
legjobb minőségben és olcsó áron szállít:

W inkler G usztáv
tilalmi tábla gyáros

S Z Á S Z S E B E S .
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Ajánlkozás.
Egy 43 éves, nős, róm. kath. vallásu szakvizs
gázott erdőőr, ki az állami kezelésben állott Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak: i
Egész évre........................................8 kor. j
Fél é v r e ......................................... 4 „ |
Negyed é v r e ...............................2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet*: címére Szászsebesen küldendők.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél 
| minden szó után előre beküldendő 4 fii.
1 Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 

— • sékelt dijak egyezség szerint. -—

|  le g je le n ílí  minflen csütörtökön, g
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó: kp

| PODHRADSZKY EMIL. |

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. Október 25. 43. szám.

Viszontválasz egy válaszra.
(Folytatás).

ielőt búcsút vennénk az anyagi nagy- 
igényüségtől, készséggel el kell ismer
nünk, hogy ebben a tekintetben Fe- 

renczfi ,ur is meglehetősen lojális, mert ő is elis
meri, hogy kinek-kinek tehetségéhez és szolgá
latához mérten meg kell adni a tisztességes 
megélhetés módját s csak sajnálkoznunk kell a 
fölött, hogy ezen a téren az irányítók között 
nem igen sok a követője.

Térjünk már most át az anyaginál talán 
még többet hánytorgatott és szemre lobbantott 
nagyigényüség másik fajtájára, melyet talán »szel- 
lemi« vagy »erkölcsi« melléknévvel ruházhat
nánk fel.

Mielőtt ennek a kérdésnek tárgyalásába bo
csátkoznánk, először legalább amúgy nagyjából 
körvonalaznunk kell, hogy az erdészeti altiszti 
személyzetnél, kivált pedig ennek az erdőőri szak
iskolát végzett részénél miben látják egyesek a 
szerintük meg nem engedett és általuk annyira 
perhorreszkált nagyigényüséget s mennyiben van 
ezen a téren igazságuk, valamint hogy mely 
részben téves a felfogásuk és hol esnek' túlzásba.

Nem szabad ugyanis szem elől tévesztenünk, 
hogy a nagyigényüség kérdése azért mérgesedett 
el annyira, mert úgy az egyik, mint a másik rész

annak tárgyalásánál nem keresi az arany közép
utat, a melyen találkozniok kellene, hanem átlépve 
annak mesgyéit, túlzásokra ragadtatja magát.

Az erdészeti tisztviselők majdnem általában 
azon panaszkodnak, hogy az erdőőri személyzet 
egy része, kivált pedig az erdőőri szakiskolák
ból kikerültek, az életben tulmagas és állásához 
nem illő igényeket formál, nem akarja ismerni 
az alárendeltséget, csak gavalléroskodni szeret 
s urat akar játszani; képességeit, tudását túl
becsüli s ezért szolgálata közben elöljáróitól 
függetlenül, gyakran azok rendelkezéseivel ellen
tétesen, önállónn akar eljárni. Szóval nem akarja 
ismerni az alárendeltségnek azt a fokát, a mely 
őt az ő véleményük szerint megilleti.

Ezzel szemben viszont az erdészeti altisz
teknek, vagy legalább ezek egy részének az a 
sérelme, illetve panasza, hogy a tisztviselők nem 
úgy bánnak velük, a mint azt altiszti minősé
gükben megkívánhatnák; lenézik őket s a szol
gálatban nem segítőtársaknak, hanem csak tu
datlan, vak eszköznek szeretik tekinteni; szolgai 
teendőkre is felhasználják stb.

A mint ezekből látszik, elég a panasz mind 
a két részről s csak az a kérdés már most, 
hogy melyik mennyire jogosult s mik lennének 
azok a teendők, melyek úgy most, mint a jövő
ben hivatva lennének ezeknek a panaszoknak 
okait eltüntetni, mert hogy az eddigi viszonyok 
tovább már fenn nem tarthatók, azt hisszük 
mindenki készséggel elismeri.
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Vegyük tehát bonczkés alá a felsorolt 
panaszokat, mérlegeljük azok jogos vagy jog
talan voltát s lássuk, hogy mikép lehetne az 
ellentéteket úgy elsimítani, hogy a kecske is jól
lakjék, a káposzta is megmaradjon.

Itt természetesen első sorban ismét csak a 
nagyigényüség kérdése nyomul előtérbe, mely 
állítólag abban rejlik, hogy az erdészeti altisztek 
egy része, kivált a szakiskolát végzett urat akar 
játszani.

Ugyan nézzük meg hát közelebbről, hogy 
miben nyilvánul az az uraskodási vágy.

A nagyigényüséget hánytorgatók szemükre 
lobbantják az erdészeti altiszteknek, hogy szere
tik magukat cziczomázni s gavallérosan ruház- 
kodni. Nincsenek megelégedve a régi szabályzat 
által előirt egyenruhával, hanem annak finomabb 
Kivitele, ezüst zsinórral való ellátása az óhajtá
suk, szóval nincs Ínyükre már többé a darócz, 
mely pedig negyedszázadot meghaladó idő óta 
ruházta az erdőőröket.

Hát azon a téren határozottan az erdészeti 
altisztek pártjára kell állnunk, mert az az óhajuk 
nem egyéb, mint a kor haladásának folyamánya. 
Bár merre tekintünk ugyanis, alig találunk em
bertársaink közt olyan osztályt, mely ma is 
megmaradt volna a régi viselete mellett s ne 
igyekeznék azt finomabbá, csinosabbá tenni. Még 
a szolgáló is, mely régente durva csizmában és 
bőrködmönben járt, ma magas sarkú czipót s 
ünnepnapon még kalapot is visel. Ez pedig nem

B o r z v a d á s z a t .
(Az Alkotmány után.)

— Irta: Amott Vilmos. —

milyen ügyetlen alkotásu, kurta lábú állat a 
borz, éppen olyan ravasz abban, hogy ne ke- 
rüljön könnyen puskaeső elé. Kitűnő szimata, 

elővigyázatossága és lakásának építési modora, mind 
arra valók, hogy elkerülje a veszélyt.

Kitartó vadászok, ha a borz földalatti palotájának 
a kijáratát felfedezték, egész éjeket eltöltenek a kijáró 
közelében. Felmásznak egy fára és folytonosan figyelő 
állásban lesik, hogy mikor dugja ki az orrát a nyílá
son a kurtalábu éjjeli kalandor. A borz pedig, meg- 
érezvén a veszedelmet, egész nyugodtan kisétál a má-

egyéb, mint az emberi nem művelődésének, 
finomodásának folyománya. A cselédtartó gazda 
régente csak természetesnek találta, ha cselédje 
úgy ruházkodott, ma pedig mindegyik arra tö
rekszik, hogy a cselédje csinosan és tisztán ru- 
házkodjék, mert ha ezt nem tenné, nem is a 
cselédet, hanem őt magát szólná meg a világ.

A műveltség haladásával és az érzékek 
finomodásával tehát természetszerűleg együtt jár 
a finomabb ruházkodás is, melyet ha az erdé
szeti altisztek maguknak kívánnak, ez teljesen 
jogosult s nem lehet tőlük rossz néven venni, 
ha különben akarnak ruházkodni, mint a szolga 
vagy kerülő. A vasúti altiszt sem ruházkodik 
úgy, mint a málházó vagy a bakter s felettes 
hivatalnokának nem jut eszébe ezt rossz néven 
venni, sőt örül annak, ha alárendeltje a külső 
csinre is ad valamit. A katonaságnál a közem
bert belebujtatják akármilyen foltos ruhába, az 
altiszt azonban újat kap a raktárból, sőt némi 
részben még csinosabbá is átalakíthatja.

A túlzásokba nem menő, modernebb s csi
nosabb ruházkodás tehát egyáltalán nem tekint
hető meg nem engedett nagyigényüségnek, sőt 
ellenkezőleg maguknak az erdőtiszteknek is oda 
kellene hatniok, hogy személyzetük mentül tisz
tességesebben s a mennyire lehetséges csinosan 
öltözködjék, mert ez csak a szak tekintélyét van 
hivatva a köznép előtt emelni, mely azután meg
becsülve az erdőőrt, nagyobb tisztelettel fog vi
seltetni annak szolgálata irányában s elejti még

sik oldalon és ugyanazon az utón hajnalfelé szépen 
visszabujik fészkébe.

Mások ismét azt tartják, hogy legjobb a borz
lyukat kiásatni és akkor ledurrantani a kemény szőrű 
lakókat. Ez azonban óriási munkát igényel és éppen 
a lakás nagy terjedelme és többrendbeli kijárása miatt, 
nagyon kevés eredménynyel kecsegtető vállalat.

Az erdélyi szászok azonban egyes vidékeken a 
legnagyobb eredménynyel pusztítják a borzokat anél
kül, hogy nagyobb fáradsággal, vagy ügyességgel lát
nának munkájuk után,

Egy ilyen borzvadászatról akarok beszélni, mert 
aránylag még kevesen ismerik a vadászatnak ezt a 
módját.

Borongós őszi nap volt, a mikor vezetőnk, a 
hórihorgas Stefan, két társával és három kutyával be
állított az udvarra és jelentette, hogy indulhatunk. Esti 
nyolcz óra lehetett. Az eső parányi hideg kis cseppek- 
ben verődött az arczunkhoz, a mint az udvarra lép
tünk. — A sürü sötétségben csak a nagy fehérszőrü
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a gondolatát is annak, hogy vele olyan barát
ságot köthessen, a melyből az erdészet rová
sára haszna legyen, a mi pedig a gyakran bocs- 
korban járó erdőőrök egy részénél bizon nem 
éppen lehetetlen.

(Folytatása következik).

Róka-csapdák a nyílt mezőn.
— Irta: Szabolcs. —

TPj||®avasz rókánk tőrbeejtése a kezdetleges csapó- 
vassal, már eleinknek is gyakorta űzött hasz- 

M o S o  nos szórakozása volt. Metódusnak jó és biztos 
volt az minden időkben s az is maradt napjainkig. A 
régi szerkezetű u. n. hattyunyakforma félköriv hajlású 
csapóvas hátránya abban rejlett, hogy rókán kívül más 
hasznos állatban, sőt esetenként még emberben is kárt 
tett. Ma már a csapó szerkezeteket számtalan válto
zatban annyira tökéletesbitették, hogy alig lehet azok 
ellen kifogást tenni. Az idevágó legegyszerűbb árjegy
zékekben is az e fajta vasaknak számtalan czélszerü 
formájával találkozhatunk. Az u. n. tányér- vagy ser
penyővasak az ösmertebb formák közé tartoznak, mind
amellett az ivrehajtó hatiyunyak, újabb javított kiadá
sában, a legeredményesebb szisztémának látszik.

A tőrbeejtés a hattyuvas szerkezettel legczélsze- 
rübbnek bizonyul a nyílt mezők területein. Lehet ugyan 
erdőkben is azzal czélt érni, különösen nagyobb irtá
sok területein, tágasabb tisztásokon, mégis a nyíltabb 
térségek a körmönfont rókanéppel szemben ajánlato
sabbaknak látszanak. Az egyszerű, erős szerkezetnek 
a fagy sem csökkenti erejét s legfeljebb nagyobb ha
vazások idején válik hasznavehetetlenné. Ilyen hava

zásokban azonban, legalább sik földeinken, nem min
den évben van részünk.

A hattyvas a tányérvasnál hatásában is czélsze- 
rübb, miután az állatnak fölösleges gyötrelmeket nem 
okoz. A felállításnál a szelek járását és irányát min
denkor figyelemre kell méltatni, annyival inkább, mert 
a hirtelen beálló kedvezőtlen széljáratok, a finom szi- 
matu rókával szemben, az eredményt kétségessé tehetik.

Októberben, midőn a tarlók és szántóföldek terü
lete feltétlen rendelkezésünkre áll, hozzáláthatunk a 
felállításhoz. Ilyenkor a talaj még puha, fagymentes s 
könnyebben is munkálható. Azért, kivált az Alfőldön 
s lakósabb vidékeinken, november havában sem kés
tünk el. Tarlóknak, vetéseknek olyan pontjai a leg
alkalmasabbak, melyek közelebb esnek az erdő szélé
hez. A távolság ettől pár száz lépésnyi lehet. Köz
vetlen az erdő szélén felállított vasak nem czélszerüek, 
miután a róka, mihelyt az erdő védő árnyékából nyílt 
területre ér, elsőben is óvatosan kikémleli a láthatárt 
s csakhamar megneszeli a veszedelmeket; mihelyt 
szabad területre lépett, embert, állatot s minden egyes 
tárgyat szemügyre vesz s tüstént tisztában van azzal, 
a mitől félni lehet.

Az őszi vetések, szántók és tarlók a legalkalma
sabbak, miután azokon a jószág is ritkábban szokott 
megfordulni s ha föl is keresné, lesz arra gondja a 
tőrvetőnek. Mielőtt a csaléteknek vasba helyezésére 
kerülne a sor, a kiszemelt hely közvetlen szomszéd
ságában valami alkalmas csemegét előzetesen is ki kell 
tennünk, hogy ezáltal a róka a környéket megkedvelje 
és ahhoz hozzászokjon.

Kedvező szelek idején, zsákba kötött csapdával, 
ásóval, csalétekkel, késsel kimegy a tőrvető a kisze
melt területre s ott a lokális szél irányára figyelem
mel, a szerkezet rugós oldalát a szél után irányítja. 
A felállítás legapróbb részletében is óvatossággal kell 
eljárnia.

kutyák alakjai látszottak és csak a mikor szemeink 
már megszokták a fekete homályt, láttuk meg lassan
ként egymás körvonalait is.

A szászok mindenike kötélen vezetett egyet a 
kutyák közül és azonfelül mindenik el volt látva egy- 
kétágu erős vasból készült villával, a melybe egy mé
ter hosszúságú, vastag fanyél volt erősítve. Meggyuj- 
tottuk a kis kézilámpákat és útnak indultunk.

Meredek, kopasz hegyoldalon haladtunk fölfelé. 
A nedves talajon minduntalan megcsúszott egyik-má
sik a társaság tagjai közül és igy mire a sürü fákkal 
borított hegytetőre érkeztünk, már valamennyien olya
nok voltunk, mintha sárban fetrengtünk volna.

Mielőtt az erdőbe beléptünk, a szászok elbocsá
tották a kutyákat, a melyek mindezideig meg voltak 
kötve. — Csak most, a lámpa világnál vettük jobban 
szemügyre őket. Alaposan kifejlett rövidszőrü, fehér 
komondorok voltak. Barátságtalan, komor pofájuk rög
tön elárulta, hogy nem valami jámbor foglalkozással 
töltik napjaikat. A szájuk, orruk, szemeik környékén

alig maradt valami szőrzet, hanem annál sűrűbben 
húzódtak egymás mellett a keskeny fekete sebhelyek, 
a melyek mindenike egy-egy elkeseredett viaskodás 
emléke volt. A legnagyobbiknak a bal pofáján még 
egészen nyitott sebek is voltak, tanúságául annak, 
hogy a legutóbbi napokban kemény tusában volt része.

A mint megérezték a szabadságot, rögtön eltűn
tek az apró cserjék között. Egyideig szilajon futkostak 
előre-hátra, de néhány perez múltával már beosztot
ták maguk között a területet és szimatolva, óvatos 
lassúsággal haladtak előre a nedves fűben.

Mi a hegytetőn elterülő tisztásokon lépkedtünk. 
A terebélyes tölgyek ágai között néha-néha átcsapott 
a szél és ilyenkor rejtelmes susogással simultak egy
máshoz az immár piroslani kezdő levelek. Szinte meg
rezzentünk, a mikor csak néhány lépésnyire előttünk 
egy ártatlan nyulacska ugrott ki a bokorból, vagy 
mikor a fák lombjai közül hirtelen röpüléssel éjjeli 
útjára indult az éjszaka madara: a bagoly. Egy-egy 
csillag is kitekintett a fellegek közül, de látva a nagy
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A róka ravaszságait ösmerve, czólszerii a szer
kezet elmélyítésekor kihányt földet a hozott zsákba 
rakni s távolabb;pontokon elszórni. Felállítás czéljaira 
elégséges 2 □  méter terület. Ha a vas periferikus 
szisztémával van ellátva, a felállításnál, kivált a rugó 
elhelyezése körül, korántsem szükséges az a túlzott 
óvatosság, melyet a régibb szerkezeteknél figyelembe 
kellett vennünk. Az ilyen jobb fajta szerkezet, bármely 
oldalon álljon a rugó, akadálytalanul funkczionái. Ha 
régibb szerkezetű vasat közelit meg a róka, rendsze
rint egyik mellső lábával érinti azt mire a rugó fel
pattan s legfeljebb fejé csapja a rókát, mely aztán 
egy tanulsággal tapasztaltabb lesz. Egyébként rende
sen csak egyik lábával kerül a csávába, a mivel aztán 
már czélt is értünk.

A szerkezetet mintegy 3 ujjnyi mélységben a 
talajba helyezzük; az alkatrészeket aztán könnyedén 
lefödjük földdel, különösen óvatosan s alig észrevehe
tően a rugószerkezet körül. Itt-ott szilárdabb alátámasz
tás czéljából köveket is közéilleszthetünk. Teljes masz- 
kirozás okából czélszerü úgy a szerkezetet, mint az 
egész telepet a könnyű földréteg fölött még lóganéjjal 
is teleazórni oly módon, mintha az valami szemét vagy 
trágyatelep volna, melyet szárnyasok, varjak széthány
tak, szétkapartak volna.

A csalétek husdarabkáit a telep szélein szokták 
elszórni. A letaposott helyeket, lábnyomokat, szerszá
mot, egy szóval mindent gondosan eltakarítunk, eltün
tetünk, hogy a tervszerű munka nyomait mi se árulja 
el. Az elsimított nyomokra is ganajat kell szórni. Fel
állítás után a környéken lehetőleg naponként szémlét 
tartunk, hogy a telep közelében megfordult egyéb in- 
dividiumok felől is tájékozva legyünk. A gyakorlott 
vadász szeme nemcsak a hóban, hanem a közönséges 
talajlenyomatokból és egyéb jelekből is tájékozódni 
képes, úgy bizonyos távolságból afelől is, hogy a csa
létket róka vagy varju-nép látogatta s revidiálta-e ?

Ha a varjúféléket a telepről elriasztani nem lehet, 
kénytelenek vagyunk naponta friss csalétekről gondos
kodni, vagy azt napközben sürü dróthálóval lefedni, 
s alkonyat táján, ha már a varjunép pihenni tér, óva
tosan megint elszedni. Varjúfélék ellen más óvszerünk 
alig akad.

Ha a róka a kitett csalétekét elfogyasztani bátor 
volt, az újabb csalétket rendszerint ugyanoda kell he
lyezni, a hol ő az előbbire ráakadt. Ha ismételt fo
gyasztás után a róka már egyéb emléknyomokat is 
hagy a tájon, biztos jele lesz ez annak, hogy ott egész 
otthonosan érzi magát s most már hozzáláthatunk az 
elíöldelt vasszerkezet készenlétbe helyezéséhez. A vas 
alkatrészeit különböző átható szagu dolgokkal praepa- 
rálni azért, hogy a dolog csábítóbb legyen, felesleges 
fáradság. Jó csalétek mellett, szagtalan anyaggal belako
zott vasszerkezet, teljesen megfelelő szolgálatokat tesz.

A csalétek kiválasztása és elkészítése eléggé lé
nyeges szerepet játszik. Inyencz rókánk kedveltebb 
pecsenyéi közé tartozik a macskasült, mihez, ének
lőket pusztító kóbor macskák révén, könnyű szerrel 
hozzájuthatunk. Ám azért a csaléteknél a macskahus- 
nak kizárólagos szerepet szánni fölösleges. Fődolog, 
hogy a husnemü megfelelő koczkákban legyen zsirbaD 
vagy vajban kisütve. A vaj-szag még áthatóbb. Szok
ták még ezt is fokozni a drogueriák vagy gyógyszer- 
tárakban pár fillérért beszerezhető faenum graecum 
hozzáadásával. A sült csalétket összefogdosni nem ta
nácsos; ha megsült, tegyük azt favillák segítségével 
valami tégelybe, cserép-, vagy más alkalmas tiszta, 
szagtalan edénybe. A megmaradt zsiradékot a husda- 
rabkákra lehet önteni. A mennyiben gyakrabban kel
lene csalétket kihordani s pl. macskát vagy egyebet 
pusztítani nem akarnánk, czélszerü a húst kissé pá- 
czolni s aztán megsütni, akkor az nem fog azonnal 
feloszlásnak indulni s a készlet is bármikor rendelke
zésünkre áll.

sötétséget, a mely a földet boritjd, hirtelen ismét visz- 
szabujt felbőtakarója mögé, mintha félne, hogy fénye 
elhomályosodik a sürü feketeségtől, mely mindent be
takar. A nedves őszi lég szinte megnehezíti a járást 
és emlékezetünkbe hozza az enyészetet, az elmúlást. 
A fázékonyabb növények levelei máris elhalványultak 
és fonnyadtan, fáradtan borulnak le száraikról. Talán 
ezek is tudják; talán ők érezik azt, hogy kíméletlen 
vendég, a hideg ősz, a dér hűséges előfutárja, el fogja 
mindannjűukat vinni oda, a hol nincs többé napsugár, 
nincs tarkaszárnyu pillangó, a mely ellátogat az árva 
falevélhez, a kinyílott virághoz.

Eddig még sohasem vettünk részt az ilyen vadá
szaton, csak annyit tudtunk, hogy a kutya jelt fog 
adni, ha a borzra rátalált.

Visszafojtott lólekzettel vártunk a jelre. 
Egyszerre, orrát erősen a föld felé tartva, a leg

gyorsabb iramban fut keresztül az előttünk elterülő 
széles, kerek tisztáson az egyik nyomozó kutya.

Vezetőink megállanak és valamennyien abba az

irányba nézünk, a hol a kutyát az erdőben eltűnni 
láttuk.

Alig telt el néhány másodpercz és máris erős 
ugatás törte meg az éj csendjét. Vezetőink rohantak 
a hang irányában. Mi utánuk. Vinnyogás, morgás hang
jai töltötték be az erdőt és a hangokból világosan meg 
tudtuk állapítani, hogy mind a három kutya egy helyen 
szorongatja a vinnyogó, ordítozó borzot. Árkon, bokron, 
hasadékokon keresztül törtetve, nemsokára mi is meg
érkeztünk a harcz színhelyére. A szászok már régeb
ben ott voltak, de várakoztak reánk, mert alkalmasint 
úgy gondolták, hogy lássunk már mi is valamit, ha 
ilyen zord időben feláldoztuk az éjszakánkat.

Alig egy négyszögölnyi területen folyt a heves 
küzdelem. A rettenetesen elhízott borz idemászott ki, 
valami eleséget keresni, hogy még több hája legyen, 
a  mi a téli alvás ideje alatt táplálja. Ámde a kutyák 
nyomára jöttek és a mig ő nehéz testével, kurta kis 
lábaival csak megfordult helyében, máris ott termett a 
három vérszomjas komondor és hol az egyik, hol
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Szereti a róka a heringet is, ha zsírba kisütik. 
Ennek átható szaga még hamarabb odacsalogatja. A 
legóvatosabb róka se tud azonban ellentállani a zsíros 
hagymás piritósnak. A piritós kenyérszeleteket előbb 
mézbe is szokták mártogatni s csak azután zsírozzák 
s dörzsölik be végül hagymával, alaposan. Ilyesmire a 
legravaszabb róka is beadja derekát s azonfelül a 
szerkezetbe is csalétekként czélszerüen beilleszthető. 
A kenyérhóját körülhagyni tanácsos, mert másként a 
kenyérszelet hamarosan szétmorzsolódik.

A szerkezet beállításának legczélszerübb időpontja 
a délelőtt. Ha már a róka által ismételve elfogyasztott 
csalétkek után elérkezettnek látjuk az időt, eltávolítjuk 
a ganéjhulladékot s frisset hintünk, hogy azzal alkal
mas módon újból maszkírozzuk a telepet. Az étket 
most már a legnagyobb óvatossággal a szerkezethez 
erősítjük. Bárminő szisztémát hozatunk, ahhoz meg
kapjuk az utasítást is. A fődolog, hogy a vasat leg
alább is czentiméternyire ganéjanyaggal elfödjük s az 
előbbeni ganéj maradékkal együtt a friss lábnyomokat 
s általában minden szembeötlő dolgot eltüntetünk s 
végül a vasat „akczióképessé“ teszszük.

Minél óvatosabbak, körültekintőbbek és elővigyá- 
zóbbak voltunk, annál biztosabban számíthatunk sikerre. 
A róka legtöbb esetben már a következő reggel tőrbe 
került. Ha 3—4 napon át nem akad csapdába, kétség
telenül megneszelte a veszedelmet. Ez esetben más 
pontokon kell újabb hasonló kísérleteket tennünk. A 
már egyszer veszedelmet szimatolt vagy éppen átélt 
állatot alig lehet többé tőrbe csalni. Nagyon is óva
tosak ám azok a rókák, melyek a vas körül már meg
próbálkoztak s valami kisebb hiba, vagy saját óvatos
ságuk következtében onnan veszedelem nélkül mene
kültek. Ilyen becsapott s kitanult népet lépre vinni 
hiábavaló igyekezet. Egy-egy hatalmas pofon a rugó 
részéről, vagy más kisebb baleset a rókát teljes éle

tére elővigyázóvá teszi minden nemű és rangú csap
dákkal szemben.

A mennyiben a kiválasztottnál alkalmasabb hely 
nem kínálkozik, be kell várni az időjárás, a szél irá
nyának változását; ez esetben ugyanazon helyen ké
sőbb is meg lehet próbálkozni, de ajánlatos ilyenkor 
a megizlelt csalétkek helyett másnemű anyagról gon
doskodni; végre is a róka a különböző pecsenyékben, 
ha azok finoman elkészitvék, szívesen válogat.

Ha a lokális viszonyok megengedik, czólszerü a 
vasszerkezet részére, néhol már eleve is 1—3 helyet 
kiszemelni s ha az egyik be nem válik, kísérleteket 
tehetünk a 2-dik, sőt a harmadik helylyel is. Esetleg 
egyszerre két vassal is fölkészülhetünk. Ha azt akar
juk, hogy a róka a szél változásakor meg ne kerülje 
a csalétket s azt ellenkező oldalról kényelmesen el- 
horgászsza, a szemközt levő oldal felől megfelelő vas
tagságú faágaeskákat tűzdelhetünk a földbe.

A tőrbeesett rókákat néhány ütés vagy az ebek 
csakhamar jobb hazába menesztik. Ha valamely alkal
mas helyen egy-egy róka csapdába került, ugyanazon 
a helyen legtöbbnyire az atyafiság is lépre kerülhet. 
Mihelyt tehát egynek dolgát ellátnunk sikerült, tüstént 
gondunkba vehetjük a telep újabb előkészítését a kö
vetkező fogás számára.

A vasba került róka hallatlan erőfeszítésekkel 
igyekszik szabadulni s a nehéz vasszerkezetet néha 
50—100 lépésnyire is magával vonszolja, úgy hogy a 
közelben rendszerint rá is akadunk.

Szabadulási igyekezeteiben a lakkozott alkatré
szeket tisztára lehorzsolja, azt tehát újabb használat 
előtt megint be kell vonni szagtalan, gyorsan száradó 
anyaggal. Vadászeszközök és felszerelésekre berende
zett nagyobb üzletekben mindenütt kaphatunk ilyen 
szagtalan fényező anyagot. Egyébként a vasat a rá
tapadt földtől, szennytől meg kell tisztogatni, nem

a másik lábát kapkodta el a kelepczébe került 
borznak.

Hatalmas egy állat volt.
A sötétség miatt jól meg nem nézhettük a küz

delmet, de biztosan merem állítani, hogy a borz elbánt 
volna mind a három hatalmas kuvaszszal, ha az a 
töménytelen háj mennyiség, a mit az elcsent tengeri 
utján magára szedett, nem gátolta volna a szabad 
mozgásban.

Hosszú éles karmait kinyújtva, hol az egyik, hol 
a másik kutyának olyan nyakleveseket osztogatott, 
hogy rögtön megeredt nyomában a vér és fejét rázva, 
nyivákolva vonult el néhány lépésre a veszedelmes 
szomszédságból, hogy legalább az orráról lenyalhassa 
a lecsurgó vért.

De az egyenlőtlen, hosszú küzdelem kimenteni 
látszott az erdők lakóját. Egészen hasra feküdt és 
végül már csak az orra és a nyaka megvédelmezésére 
szorítkozott. Nem bánta már, akármint czibálták is a

hátsó talpait, csak a csigolyájába ne csimpaszkodjanak 
a neveletlen ficzkók.

Mi már jóllaktunk a véres látványnyal s meg
kértük a hórihorgas Stefánt, hogy vessen véget az 
érdekes, de barbár látványnak.

Stefán a nála lévő kétágú villát odadobta a borz 
nyakához, erősen leszorította a földre, úgy, hogy a 
szerencsétlen állat mozdulni sem tudott. Azután elő
vette kétélű bicskáját, beleszurta a borz nyakába és 
néhány perez múltán már elvérzett a megkínzott pára.

Azon éjjel még négy darab borzot füleltek le a 
vérszomjas kuvaszok, de bármilyen szenvedélyes va
dász is lennék, bármennyire szükségesnek látnám is 
a dúvad ilyetén való pusztítását, még sem vágyom 
többé arra, hogy azt a véres, kétségbeesett, gyilkos 
küzdelmet végignézzem.
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ugyan kézzel, hanem gályákkal. A rugószerkezetet 
mindenkor tüzetes vizsgálat alá kell venni.

Ilyen utakon rókáink garázdálkodásainak a me
zők és szántóföldek birodalmában mindenkor határt 
szabhatunk; viszont az erdők mélyében, ha vele szem
ben czélt érni akarunk, más és más fogásokkal kell élni.

Ártalmas-e a hörcsög a fáczánosokban ?
Lapunk egyik barátja a felett panaszkodik, hogy da
czára a szépen áttelelt fáczánállományának s annak, 
hogy a költésre az időjárás felette kedvező volt, a 
ragadozó s más kártékony vadak jóformán teljesen 
ki vannak irtva, nagyon sok fáczántyuk meddő maradt. 
Miután azon a vidéken az idén nagyon sok hörcsög 
volt, most azt a kérdést veti fel, hogy nem ezek za- 
varták-e meg éjjeli és nappali futkosásaikkal, morgá
sukkal a tojókat a kotlásban s esetleg nem-e falták 
fel a tojásokat is. Tájékozódhatás végett most lapunk 
utján kéri a kartársakat, hogy az ebben az irányban 
tett esetleges tapasztalataikat ugyancsak lapunk utján 
közölni szíveskedjenek, mely kéréshez lapunk szer
kesztősége is csatlakozik.

Budapesti vadpiacz. Fodor Károly bizományos 
jelentése 1906. október 22-ről. A vadfelhozatalok nem 
kielégítők, különösen száraz nagy szőrű nyulak, fáczán, 
szarvas és őzek hiánya érezhető a piaczunkon, ellen
ben fogoly és vadsertések felhozatala kielégítő. Az 
összes vadak iránti kereslet kitűnő és igy ajánlom, hogy 
a téritékre kerülő vadakat címemre küldjék be. Ma 
jegyzek: Szarvas 74—99 íill, Vadsertés 68—100 fill, 
Őz 150— 170 fill, Nyúl nagy kifejlett 270—310 fill, 
süldő nyúl 170—200 fill, darabja. Fogoly 190—230 
fill, Fácán 500—600 fill, páronként, nagybani eladás
nál fogyasztási adóval együtt.

Agyonlőtte a fiát. Temesvárról jelentik: Kolb 
Miklós móricfalvai igazgató tanító hét éves Ferenez 
fia társaságában vadászni ment. A kis fiú, a ki kissé 
elmaradt az apjától, meglátott egy nyulat, mire oda
kiáltott az apjának. Kolb azt hitte, hogy fiának valami 
baja esett és kezében a puskával feléje szaladt. Futása 
közben a fegyver elsült és a töltés a fiú hasába fúró
dott, a ki szörnyet halt.

Hasznos tudnivalók. ' ■ mes
Vetés-legeltetés.

Ha a buja rozs- és buzavetést télen át, az óv
intézkedések figyelembe vételével legeltetjük, akkor 
károsítástól nem lehet tartani, só't ellenkezó'leg ez 
csak hasznára válik a vetésnek, mert a tulbuja búza és 
rozs tudjuk igen könnyen van a megdülésnek kitéve, 
mely bajnak az óvatosan eszközölt legeltetéssel elejét 
vettük. A legeltetés csak akkor káros, ha azt oknél-

kül a rendes fejlődésü vetésen is alkalmazzuk, vagy 
ha kellő ellenőrzés hiányában meg nem felelő időben 
és késő tavaszig tesszük.

Legjobb mód a borjas tehén tejének el- 
apasztására. A borjas tehenet a leellésig fejni tudva
levőleg azért káros, mert a tejben foglalt anyagok el
vonásával első sorban magát a borjas tehenet rontjuk, 
de egyben a méhben építkező borját is akadályozzuk 
a tökéletes kifejlődésében. Különösen az az ember 
tehát, ki szép tenyészborjat óhajt nyerni a tehéntől, 
állata leellési ideje előtt egy-két hónappal már azon 
van, hogy tehene fokozatosan kevesebb és kevesebb 
tejet adva, végre elapasszon. Az eset legtöbbször, de 
nem mindig az, hogy a tehén minden beavatkozás 
nélkül, szervezetének élettani törvényei szerint, ön
magától elapaszt; de tehát nem mindig, s különösen 
nem, ha fejik. Most már sok gazda, hogy az elapasz- 
tás bekövetkezzék, a fejést egy-két hónappal a leellés 
előtt rögtönösen, egyszerre abbahagyja, ahelyett — 
ami helyesebb — hogy fokozatosan vinné rá az állat 
tőgyét, a kevesebb és kevesebb tejadásra s végre a 
teljes elapasztásra. Van oly gazda is, a ki félig-med- 
dig feji ki csak ezen időszakban a tőgyet, ekként 
vélvén az elapadást felidézhetni. Pedig ez sem he
lyes : mindkét esetben ugyanis legalább is tőgybajt 
idézhet fel. A legjobb eljárásnak bizonyult az előbb 
naponta háromszor fejt tehenet a leellés ideje előtt 
két hónappal naponta csak kétszer, de tökéletesen ki
fejni, majd naponta csak egyszer, aztán továbbá csak 
36—40 órában egyszer, mert ekként a tőgy fokozato
san apaszt el s szünteti be végre egészen a tejadást, 
és kél újabb működésre abban, hogy a születendő 
magzat számára megint tejet gyűjt.

A gombostűkről. A legnagyobb gombostügyár 
Brimiughamban van, a mely naponta 37 millió tüt 
készít. A többi ilyen gyár Angliában naponta csak 
17 milliót gyárt. így az egész országban összesen 
54 millió tüt expediáinak szét a világ különböző tájaiba. 
Francziaországban már csak 20 milliót birnak gyár
tani. Európa összes gyárai 84 milliót állítanak ki. Ezen 
óriási mennyiség mellett felmerül a kérdés, hogy mi 
történik ezzel a rengeteg sok tűvel ? Egy része eltörik, 
sok elkopik, a legtöbbje azonban elvesz. Egy tü ma
gában véve oly kicsi, hogy utána senki sem hajol le, 
hogy felvegye. Egy német statisztikus most kiszámí
totta, hogy ha egész Európában minden harmadik em
ber naponta egy tüt talál, Úgy 84 millió gyűlne össze, 
melynek értéke 25.000 frank lenne. A gombostűk elő
állítása is rendkívül érdekes. A gép a drótokat egy
formán levágja, kihegyezi, gombot vagy lukat készít 
rája, kiszortirozza és papírokba tűzi. Ha ilyen gépet 
az ember működésben lát, azt hiszi, hogy a gép él.

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 343

Embervadászat a hegyek között. Milánóból 
írják: A Monte-Zeda hóíedte csúcsán egy csapat ka
tona hosszas küzdelem után elfogta Crcalin Giuseppet, 
a legveszedelmesebb banditák egyikét, a ki évek so
rán át rémületben tartotta a Lago Maggiore völgyének 
lakosságát. Crcalin kunyhót épített magának a 6630 
láb magas hegy csúcsán és onnan indult rablóhad
járataira. Eddig hiábavaló volt a hatóságok minden 
fáradozása, sohsem tudták elcsípni a vakmerő' bandi
tát. A minapában tizenkét hegyi vezetőnek öltözött 
katona vette üldözőbe. A rabló úgy segített magán, 
hogy menekültében felgyújtotta az útjába eső bozóto
kat és cserjéket, a mi a katonákat megakadályozta az 
üldözésben. Végül mégis a rabló nyomába jutottak. 
A mikor az üldözők még csak hatszáz méternyire 
voltak a hegycsúcstól, a bandita lövöldözni kezdett 
rájok, de egyik golyója sem talált. A bandita a meg
erősített kunyhóban elsánczolta magát, mire a kato
nák órák hosszáig lövöldözték a kunyhót. Crcalin 
folytonosan visszalőtt. Estefelé egyszerre csönd támadt 
a kunyhóban. Az egyik katona golyója súlyosan meg
sebesítette Crcalint, a ki eszméletlenül összerogyott. 
A katonák most már behatoltak a kunyhóba és el
fogták a rablót, a kinél sok pénzt, ékszert és szerel
mes levelet találtak. A bandita bünpörének tárgyalása 
Milanóban lesz.

Erdőégés. Amerikában vannak erdők, a melyek 
úgyszólván évről-évre ki vannak téve a tüzveszede- 
lemnek. Forró nyár idején egyetlen szikra elegendő 
arra, hogy roppant erdőterületeket lángra lobbantson 
és sok milliónyi vagyont elpusztítson. Mint a Wide 
World Magasine irja, most a védekezésnek uj mód
jával próbálkoznak. Észak-Amerikában, és pedig meg
lepő sikerrel. Minden lokomotivhoz tűzoltó szerkocsit 
és egy harmincz köbméteres víztartót csatolnak. Ek
képpen elérik azt, hogy a mozgó tüzőrség rövid idő 
alatt elérheti a legelhagyottabb rengeteget, a mely tá
vol esvén minden emberi lakóhelytől, máskülönben 
bizonyosan a tűz áldozatául esnék.

Bulldogg-ember. Egy Mexikóban megjelenő 
«E1 Correó de la Tarole» czimü napilapban olvassuk 
a következőket: Mazatlan városban egy ottani czir- 
kuszban érdekes küzdelem folyik egy bivaly és egy 
néger között, akit egész Mexikóban bulldogg ember
nek hívnak. Az érdekes küzdelem egy kulturkép a 
vad nyugatról. A néger, kit különben Pickeítnek hív
nak, az arénában lóháton és fegyvertelenül jelenik 
meg. Magas herkulesi alak és aránylag még egészen 
fiatal. A felbőszült, kiéheztetett bivalyt olyan ordítással 
fogadja, hogy az hirtelen meglepetésében megáll. A 
néger erre leugrik lováról és megkapja szarvánál 
fogva. Ember és állat erre összekapaszkodik és irtó
zatos küzdelem fejlődik ki köztük. Néhány pillanatnyi 
küzdelem után látni lehet, amint a herkules csavar 
egyet az állat fején, úgy hogy a bestia tokája felül 
van. Csak ezt várja a férfi. Mint a villám csap rá és 
fogával keresztül harapja a torkát, egyidejűleg pedig

kezeivel elereszti a szarvakat Az állat irtózatosan fel
hördül. Vastag vérsugár szökken a levegőbe, egy-két 
perczig tántorog, aztán összerogy, maga alá temeti a 
legyőzőjét. A néger ekkor kiszabadul az állat alól és 
diadalmason ordítja a közönség felé; «E1 toro está 
muerto !» (Legyőztem az ellenséget!)

m s m m m m m m v m m m m fm

H Í R E K .

Kérelem! Az év végéhez közeledvén, be kell 
zárnunk évi számadásainkat s kiegyenlítenünk minden
féle kötelezettségeinket, mit csak akkor tehetünk, ha 
a mi adósaink is tartozásaikat beküldik. Felkérjük 
ennélfogva mindazokat a tisztelt olvasóinkat, kiknek 
előfizetése már régebben lejárt, vagya folyó hó végé
vel jár le, mit mai lapunk czimszalagjáról megtudhat
nak, hogy előfizetéseiket a jövő hó közepéig okvet
lenül rendezni szíveskedjenek.

Házasság. Konya Imre m. kir. erdőlegény folyó 
hó 29-án tartja esküvéjét Polónyi András m. kir. fő- 
erdőőr bájos leányával: Rózsikával. Tartós boldogsá
got és sok szerencsét kívánunk a fiatal párnak szép 
frigyében.

Az oroszlánok lakomája. Brazília fővárosá
nak, Rio de Janeirónak egyik híressége volt Almeida 
vicomte. Ez a dúsgazdag arisztokrata különczködései- 
vel és pazarló életmódjával állandó szenzáczióban tar
totta Rio de Janeiro lakóit. Tegnapelőtt — mint a 
párisi Petit Journalnak sürgönyzik -— pazar lakomára 
hívta meg barátait. A lakoma méreteivel és fölszerelé
sével a dekadens Róma orgiáira emlékeztetett. Mikor 
az első pezsgős palaczk dugója eldurrogott, a házi
gazda jelt adott, s a szolgák egy hatalmas vasketre- 
czet gördítettek a terembe. A ketreczben három orosz
lán volt. A meghívottak jó tréfát sejtettek a készüle- 
letekből s nagy derültséggel néztek a következendők 
elébe. Egyszerre csak felugrott ültéből a vicomte, fel
rántotta a ketrecz ajtaját és az oroszlánok közé lé
pett. Irtózatos jelenet következett erre. Az oroszlánok 
vérfagyasztó bömböléssel a közébük tolakodott ide
genre vetették magukat, néhány csapással leteritették 
a vicomte-ot s marczangolni kezdték foggal, köröm
mel. A szerencsétlen ember testéből mindössze né
hány véres husczafatot sikerült csak megmenteni: ott 
falták föl az éhes bestiák vendégei szeme láttára. Csak 
a tragédia után derült ki, hogy a dolgot tervszerűen 
intézte igy a vicomte. Elakarta pusztítani magát min
den áron, mert szerencsejátékon elvesztette egész 
vagyonát.

Elégette feleségét. Debreczenből jelentik : 
Pálosi Imre hajduhadházai vendéglős a minap jelent
kezett a rendőrségen és előadta, hogy háza porrá 
égett; felesége a romok alatt pusztult és ő is csak 
nagynehezen mentette meg életét. A vendéglős valló-
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mása gyanút keltett; megindították a szigorú és körül
tekintő vizsgálatot. A helyszíni szemle azután kétséget 
kizáró módon kiderítette, hogy Pálosi maga gyújtotta 
fel házát és feleségét bezárta egy szobába, úgy hogy 
a szerencsétlen asszony nem menekülhetett és a tűz
ben lelte halálát. Pálosit letartóztatták.

Gyilkosság tanuk előtt. Abaujszántóról jelen
tik, hogy Fóny községben Ivancsó András szerelmi 
féltékenységből megfojtotta a feleségét, a ki pedig 
már hatvan évesnél öregebb asszony volt. Ivancsó ad
dig fojtogatta a feleségét, mig el nem állta lélegzete; 
ekkor megijedt és hideg vízzel föllocsolta az asszonyt, 
majd dühében újra fojtogatni kezdte s meg is ölte a 
feleségét. A gyilkosságot végignézte Ivancsó szom
szédja is a feleségével együtt, a nélkül, hogy közbe
lépett volna. Az abaujszántói járásbíróság letartóztatta 
a gyilkost s a gyilkosság két szemtanúja ellen is meg
indította a bűnügyi vizsgálatot.

Szerkesztői üzenetek.
Krausz Ferencz urnák. Albert-irsa. A most küldöt

tekért hálás köszönet. A múlt évi talán nem érkezett meg, vagy 
pedig a nagy irathalmazunkban elkeveredett s lehet hogy akkor 
kerül elő, mikor nem is kérésük. Fehér István urnák. Szajkó
falva. A névjegy megrendelést nyomdászunknak adtuk át.

A. *X» A» A. A» A. A. »A» A. A* A. A» A. «4» A. »vU A. A*
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A kiadóhivatal postája.
Polcz József urnák, Bizovác. Visszatért régi hívünket a 

legnagyobb lelki örömmel üdvözöljük! Bár követnék példáját a 
többiek is. kik eddig kiléptek táborunkból! Miklai Pál urnák, 
Deseda, A 2 koronát köszönettel vettük. Stroffek József ur
nák, Garam-Kürtös. A kérdéses 2 korona beszámításával elő
fizetése az év végéig rendezve van. Papp János urnák, Ru
dolf major. A lapot folyó hó elejétől küldtük. Kiss István ur
nák, Eötvös. Köszönet a beküldött 2 korona előfizetésért. Bár 
ennél nagyobb késedelem ne lenne! Szabó Zoltán urnák, Lu- 
tilla. A címet helyesbítettük. Azon a vidéken talán lehetne úgy 
a lupra, mint az évkönyvre megrendelőket gyűjteni! Müller 
Mihály urnák, Str. Kercisora. Uj lakhelyét bejegyeztük s a  lap 
két előző számát utalványlap csatolása mellett uj csimére el
küldtük. Kapoli Pál urnák, Holomegyháza. A közölt címre 
mutatványszámot küldtünk. Haracsi István unnak, Barcs. A 
beküldött 2 koronával előfizetése Junius végéig van rendezve 
s igy az év végéig még 4 korona jár. Bota János urnák, Bu- 
csesd. A 33 és 34 számokat pótlólag elküldtük. Úgy látszik té
vedésből kérte a 44 számot, mert ez még csak a következő lesz. 
Körmöczy Illés urnák, Csála. A 2 koronát már a harmadik 
évnegyedre számítottuk be, a mint arról akkor értesítettük is, 
igy előfizetése a most küldött 2 koronával az év végéig van 
rendezve.

Hirdetések és pályázatok.
Állást keres

40 éves nős erdővéd, ki az erdei teendők min
den ágazatában, a vad gondozásában és nevelésé
ben, cserkész utak készítésében teljesen jártas. 
Most egy nagyobb uradalomban van alkalmazás
ban. Az állást jövő év elejével folglalhatná el. 
Ajánlatok a következő cim alatt küldendők: 

Balogh József erdővéd. 
Nagy-Lónya. (Bereg megye). 9—10

Ajánlkozás. 1—5.

Egy 43 éves, nős, róm. kath. vallásu szakvizs
gázott erdőőr, ki az állami kezelésben állott

erdőknél 12 évig volt alkalmazva s most a nagy- 
méltóságu gróf Festetich tulajdonát képező bir
tokon van szolgálatban, úgy az erdészeti, mint 
a vadászati teendőkben teljesen jártas, jól ért a 
fáczánneveléshez és kutyaidomitáshoz, a követ
kező újévre megfelelő állást keres. Czime meg
tudható az Erdészeti Újság szerkesztőségénél.

1794/1916. szám.

Pályázati hirdetmény.
A Miszlóka székhelylyel rendszeresített II. osz

tályú járási erdőőri állomásra.
Javadalmazás: Évi 500 kor. fizetés, 200 korona 

utazási és irodai átalány, 120 kor. lakpénz.
Mellékjárandóságok : Az erdei kihágásokból be

hajtott kártérítési összegeknek egyharmad része és 
két tagsági könyv a gazdaság: munkás- és cseléd- 
segélyzó' pénztárból a vármegyei erdó'ó'ri alap terhére 
az erdőőr és családjának baleset, rokkantság, halál 
esetén való segélyezése czéljából.

Kellően felszerelt folyamodványok alulírott bi
zottsághoz legkésőbb folyó évi november hó 10-ig 
benyújtandók.

Kassán, 1906. évi október hó 12-én.
Abauj-Torna vármegye közigazgatási bizottsága.

Szám: 15630/1906.

HIRDETMÉNY
A városnak Ósáncz-Zajzoni erdögondnokságánál 

egy II., osztályú erdöőri állás kerül betöltésre.
Évi fizetés 500 korona; igény a városi szervezeti 

szabályrendelet 116. §-ában meghatározott pótlékokra 
(ötödéves pótlékok) 100 korona lakbér vagy természet
beni lakás és ruházat, 12 korona csizmaáltalány és 24 
ürméter bükkdorongfa.

A kinevezét egy évre ideiglenesen történik, a 
melyre kielégítő szolgálattétel után a véglegsités követ
kezik.

Az erdó'ó'ri szakvizsgát letett pályázók Brassó 
város tancsához címzett és sajátkezüleg irt pályázati 
kérvényeiket nyelvismeretek fölemlitése mellett és 
egy erkölcsi, egy szolgálati, valamint egy főorvosi bi- 
zonyitványnyal felszerelve a városi erdóhivatalnái Bras
sóban legkésőbb 1906 évi november hó 15-éig nyújtsák 
be.—

Brassó, 1906. október ho 10-én.
A v á r o s i  tanács .

Élő vadak. e0Ŝ ' i
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat, 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

Pt*- IMayer Ede
élővad kiviteli üzlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút, 

Sopron megye). 41—52
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak :
Egész évre............................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
»Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezete címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden csütörtökön.
F e le lő s  s z e rk e s z tő  é s  tu la jd o n o s  la p k ia d ó :

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. November 1. 44. szám.

Viszontválasz egy válaszra.
(Folytatás és vége).

*
f g ^ PPen úgy, a mint a tisztességes ruházko- 
w | lÍ dást, méltán megkívánja az altiszti állás 
.s liM  az emberséges bánásmódot is és midőn 
ezt teszi, esik sokak előtt a nagyigényüség bűnébe.

A tisztviselők közt akadnak olyanok is, kik 
nyilván régi hagyományok nyomán az alájuk 
rendelt személyzetet rendszerint csak keresztnevén 
szólítják s tegezik s ha valamiben vét, durva 
megtámadásban részesítik, Iepiszkolják, legya
lázzák s emberhez nem illőmmelléknevekkel illetik, 
szóval olyan bánásmódban részesítik, milyenben 
még a legutolsó házi cselédet sem kellene része
síteni s teszik ezt gyakran egész nyilvánosan 
más idegen emberek vagy a munkások fülehal- 
latára, Természetes, hogy ez a bánásmód nem 
általános, mindazon által elég sajnálatos, hogy 
szórványosan előfordulhat, mert minden egyébre 
alkalmas, csak nem az erdészet érdekeinek elő
mozdítására.

Az alárendeltek tegezése ha talán nem is 
egészen helyén való, megengdhető olyan esetek
ben, hol az altiszt úgyszólván gyermekkora óta 
a tisztviselőnek neveltje' s igy köztük úgyszól
ván olyan a viszony, mint atya és gyermek közt 
szokott lenni, mert az itt inkább a szeretet fo
lyománya, mintsem a felettesség nyilvánulása.

Ilyen esetben ez az altisztet sem fogja fájdal
masan érinteni, sőt ellenkezőleg ha kiskorától 
jóakarójának ismert felettese egyszerre urazni 
kezdené, ezt méltán tekinhetné a régi szeretet 
és bizalom megszűnésének,

Nem lehet azonban semmivel indokolni az 
altiszt tegezését olyan ember részéről, kit hozzá 
a szolgálati viszonyon kívül semmiféle más kö
telék nem fűzi s annál is tulajdonkép csak a rang- 
külömbség emel bizonyos korlátokat. Ha ugya
nis elfogadnók elvül azt, hogy a föllebbvalónak 
joga van az alatta állót tegezni, akkor az erdő
gyakornokot az erdészjelölt, ezt viszont az er
dész és igy tovább, ugyanezen a jogon egysze
rűen „te“— nek szóllithatná, a mi pedig -— ha 
csak az illetőket baráti vagy rokoni kötelék nem 
fűzi egymáshoz — alig lenne bármelyiknek is 
ínyére.

Azt tehát, ha az altiszt tiltakozik az ellen, 
hogy elöljárója tegezze, nem lehet a nagyigé
nyüség kaptafájára vonni.

Következnék most az altiszteknek az a kí
vánsága, hogy őket úgy szolgálatbau, mint szol
gálaton kívül elöljáróik az „ur“ jelzővel illessék.

Való tény az, hogy minden más ágazatnál, 
akár a bányászatinál, akár a postánál, akár pe
dig a vasutaknál az altiszteket minden fellebb- 
valójuk kivétel nélkül „ur“— nak szólítja, sőt tu
domásunk szerint ennek a megszólításnak az 
alkalmazását a legújabb időben a vasutaknál 
maga a kereskedelemügyi m. kir. minister külön 
rendeletben is kötelességgé tette. Az összes
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altisztek közül ma már — kivéve a katonasá
got — egyedül az erdészeti szak az, hol az 
altisztet nem szólítják urnák, hanem ha nem is 
vezetéknevén, legalább keresztnéven s a „maga“ 
vagy,, ön“ jelzővel tisztelik meg.

Igaz, hogy az erdészeti altiszti karban nem 
csak a régi idők maradványakép, de az újabb 
kor kinövései folytán is még mindig nagyon 
sok egyed található, mely az „ur“ titulusra 
alig szolgált reá, de hát énnek nem is az erdé
szeti altisztek az okai, hanem inkább azok az 
urak, akik volt kocsisaikat, udvari és más szol
gáikat vitték be az altiszti karba s igy termé
szetes, hogy az ilyenek most a legelkeseredettebb 
ellenségei annak a törekvésnek, mely az altiszti kar 
tekintélyét megalapítani igyekszik, mert fájdal
masan érintené őket, ha volt cselédjeiket egyszerre 
ilyen megtiszteltetésben kellene részesiteniök.

Az erdészeti altisztek abban, hogy bár állá
suknál fogva altiszti minőségük olyan, mint a vas
utasoké, postásoké, stb., mégsem részesülnek az 
ezekéhez hasonló bánásmódban, nem csak sze
mélyüknek, hanem állásuknak lealacsonyitását lát
ják s igy erre vonatkozó panaszaikkal nem vél
nek nagyigényüeknek lenni, hanem csak azt kí
vánják, a mi őket véleményük szerint méltán 
megilleti, mert utóvégre is nem csak a ruházat
ban és javadalmazásban, hanem a bánásmódban 
is kell némi külömbségnek lenni köztük és a szol
gák közt.

Sokan a nagyigényüség széles kalapja alá

szeretik vonni még az erdészeti altiszteknek azt 
a panaszát is, hogy akadnak elöljárók, kik olyan 
esetekben, midőn az altiszt rászolgált, vagy azt 
néha megsem érdemelte, idegenek, leggyakrabban 
erdei munkások előtt is összeszidják s durva 
kifejezésekkel illetik.

Ezt a panaszt ott, hol az alapos, a magunk 
részéről magunk is a legjogosabbnak ismerjük 
el, mert tagadhatatlan tény, hogy ez nem csak 
az altisztnek lehető legnagyobb lealacsonyitása, 
hanem egyúttal nagy hátrányára van a szolgá
latnak is, nem csak azért, mert az ilyen méltat
lan bánásmód az abban részesülőt elkedvetleníti, 
hanem azért is, mert annak tekintélyét a köznép 
s kivált a munkások előtt nagy mértékben alá
ássa, pedig erre az erdészeti altiszteknek feltét
lenül szükségük van terhes és felelősségteljes 
szolgálatuk teljesítésénél.

Készséggel elismerjük, hogy emberi gyarló
ságból kifolyólag az erdészeti altisztek közt is 
akárhány gyakran megérdemli a korholást, a dor
gálást, de ha már erre szükség van, történjék az 
meg négyszemközt, vagy legfeljebb a hasonran- 
gu kartársak előtt. Tudtunkkal még a katonai 
szabályzat is azt rendeli, hogy az altiszt megdor- 
gálásánál a közlegények -eltávolitandók; igaz, 
hogy ezt a szabályt jitt sem tartják meg mindig, 
ez azonban már határozottan a hatalom túlkapása.

Az itt elősoroltak lennének tehát az erdészeti 
altisztek nagyigényüségének criteriumai, de mi 
azt hisszük, hogy ezek a kívánalmak még nem

Megyei körvadászat.
Mottó : Abaujszántóról írják : Az 

abaujszántói erdőben elszaporodott 
vaddisznók még mindig óriási káro
kat okoznak. Miután a szántói vadász- 
társaság elégtelennek bizonyult, az alis
pán hivatalos hajtóvadászatot rendelt 
el, mely a napokban fog megtörténni.

Gyuricska Vaszily egy augusztusi reggelen bor
zalmas képet látott maga előtt. Elszomorodott szívvel 
tapasztalta, hogy az éjjel vaddisznók látogatták meg 
krumpli-földjét. Még jobban elkeserítette szivét az, hogy 
legkedvesebb komájának, Sztruh Petyonak a krumpliját 
szintén feltúrták a bestiák, sőt nem kímélték a biró, i

meg az első kurátor tagját sem. Ez a látvány mérhe
tetlen keserűséggel töltötte el Gyuricska Vaszily jám
bor szivét s azután kellő módon elátkozta az összes 
vaddisznókat, elhatározta, hogy segíteni fog a bajon.

Egyenesen a vármegyére appellál. Tudja ő már 
a hivatalos eljárást. Ezelőtt négy esztendővel szintazon- 
képpen tönkretették az alsóvégi erdőalját a vaddisznók. 
Akkor a legfőbb káros, Szekerka Iván csak egy szót 
szólott a jegyző urnák s egy hétre rá a határban volt 
az egész vármegye. Igaz ugyan, hogy az urak a fiának 
a lábába lőttek, de azért a bestiák mégis otthagyták a 
határt. Neki is hsszna volt belőle, mert az ur adott egy 
tízforintost a fiúnak hallgatás fejében s kijelentette, hogy 
fizeti majd a doktort is. igy aztán a tizforinton igen 
jól mulattak. Majd most ő tesz jelentést a vaddisznó 
garázdálkodásáról s igy talán neki is jut valami kis ju
talom. Ha más nem, ott lesz a tisztáson a kiterített le
pedő mellett. Onnét pedig lehet észrevétlen elemelni 
jó finom hidegpecsenyéket és mosolygós szinü palack- 

i borokat.
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alkalmasak a szemrehányt „nagyigényüség“ meg
állapítására, mert nem egyebek azok a folyton 
haladó kor szellemének a kifolyásánál s hogy azo
kat a magasabb körök is méltányolják, nyilván 
következtethetjük abból, hogy a készülő szolgálati 
pragmatika ezeket a kívánalmakat jóformán mind 
teljesíteni fogja s igy már csak rövid idő kérdése, 
hogy a sokat hánytorgatott „nagyigényüség" 
végkép letűnjék a színpadról.

Az altisztek itt elősorolt kívánságai pedig 
annyira indokoltak és szerények, hogy azok meg
tagadásával kár egy tiszteletre méltó nagy tes
tület kedélyét háborítani s pályáján elkedvet
leníteni.

Adjuk meg mindenkinek az őt megilletőt 
s szent lesz a béke!

Vadászterületek becsértékről.

vadászember, mint vadászterülettulajdonos, 
mindenkor tisztában akar lenni azzal, hogy 
tulajdonképpen mit ér az ő birtoka úgy is, 

mint önálló vadászterület s úgy is, mint bérbeadott 
komplexum. Vadászterületek igazi értékét pontosan 
megállapítani szerfelett nehéz. A becslésnél oly sok 
tényezőt kell figyelembe venni, hogy a reális számítás 
a legélesebb eszü finánc-zseninek is fejtöréseket okoz. 
Igaz, az adókulcs szerint, könnyű szerrel kifejezhetjük 
vadászterületeink becsértékét, ám azzal annak valódi 
értékét meg nem állapítottuk.

Így studérozott magában Gyuricska Vaszily, mi
közben csendesen ballagott a falu felé.

Bencsházi és záblátribári Bencs László jegyző 
ur éppen kezét dörzsölgette afeleti örömében, hogy 
sikerült egy világfontosságu okiratot lediktálni, ami
dőn csendes kopogtatás után szerényen beállított az 
irodába Gyuricska Vaszily. Szerény volt Vaszily és 
tisztességtudó. Miből folyólag zsíros kalapját még kint 
a folyosón letette a földre s a bocskorát is jól meg- 
surolta az ajtó előtti szalmaszőnyegen, mielőtt belé
pett volna.

Köszörült egyet a torkán, aztán alázatos hangon 
szólalt meg:

— Jegyző urnák alásan jelentem baj van.
— No mi baj Vaszily.
— Jelentem alásan a vaddisznók feltúrták a 

krumpliját.
— Az én krumplimat?
— Azt is. Meg az egész Barankovici dűlőt,
Erre már igazán dühbe jön Bencs László. Nem

Több közrejátszó tényező miatt a vadászterüle
tek értékét tulajdonképpen két oldalról kel mérlegel
nünk. Az egyik területnek a kivetett adó alapján meg
állapítható becsértéke, a másik pedig a használati ér
téke s illetőleg annak körvonalzása, hogy tulajdonkép
pen mit jövedelmez nekünk a szóban forgó vadász- 
terület úgy is, mint önállóan kezelt terület s úgy is, 
mint bérbeadott vadászterület.

A bérletbeadásnál is két eltérő irányú értékmeg- 
állapitásról beszélhetünk. Egyik a normális bérösszeg 
egy bizonyos vadászterületért; a másik egy úgyneve
zett amatőr-bérösszeg, a mit a bérlő rendkívüli esetek
ben készséggel lefizet a területért. Ez a luxusbérösszeg 
a vadászterület értékmegállapitásábál, nevezetesen pe
dig az adókivetésnél, korántsem érvényesül. Amatőr
árakat csakis amatőr-kapitalsta adhat ; az az összeg, 
a mit ad, lehet valaki előtt képtelenségig horribilis, 
viszont vadászatot bérlő és bérbe adó közt viszonylag 
szerénynek tűnhetik fel.

Vadászterületek becsértéke megállapításánál kétség
telenül' ügyeimbe kell venni a föld és erdők értékén 
kívül a befektetések és az üzem értékét is. Ha adóz
tatás alapján adunk vagy veszünk bérbe, vagy vásá
rolunk vadászterületeket, a tulajdonos a maga befekte
tését is mindenesetre számításba veszi, ha rövidséget 
szenvedni nem akar.

Bérlet esetén a reális'bérbeadó csakis arra fog 
törekedni, hogy bérletösszegül legalább annyit bevéte
lezzen, a mennyit a vadállományt képező állatok érték
anyaga képvisel.

Az állomány anyagértékelésénél több tényezőnek 
jut szerepe. Figyelembe kell venni, hogy évente mibe 
kerül az állomány legeltetése; mennyi a kár, a mit az 
állomány a pagonyban és földeken okoz; miből áll 
ez a kár s mennyi a kártérítés összege, a mit az állo
mány szomszédterületeken okoz; mennyi apadást szen
ved az állomány évente teritékrehozatal által; mennyi

tudja megérteni, hogy a vaddisznók nem tudnak különb
séget tenni az ő finom «caroviná»-ja és a paraszt kö
zönséges sárga krumplija közt, odaülteti az asztalához 
a segéd jegyzőt s dörgedelmes hangon kezd diktálni. 
Mert Bencs László ha nagyon okos dolgot akar kisütni, 
akkor nem tud Írni. Komor arccal sétál fel-alá a szobá
ban s úgy mondja tollba nagy elméje szüleményét.

A segédjegyző irta, amint diktálták:
«.Tekintefes főszolgabíró úr! jelentem illő tiszte

lettel, hogy a sztarinai határban a vaddisznók annyira 
elszaporodtak, hogy az egész határt feldúlták. A moz
galom  kezd már átcsapni az egész körletre. Sőt a sze
mélybiztonság is veszélyeztetve látszik lenni. Ennél
fogva tisztelettel a hivatalos vadászat elrendelését a 
a duvadak kiölése céljából stb. stb. Bencs László.»

Ilyenképpen elintézné a dolgot. Bencs László 
kiált az udvar közepére s fél óra múlva az egész falu 
tudta és áhítattal szemlélte, hogy mint fogja Bencs 
László leszedni mint verebeket, — az összes duvadakat. 

A következő napon az alispán alig, hogy bele-
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kárt okoznak hozzávetőlegesen a ragadozók és a vad
orzók? Mindezeket negatívumként kell levonásba hozni. 
Előre nem látható járványokat számításba nem is 
vettem.

Továbbá nem csak mérlegelendő, de sőt részle
tes kiszámítással megállapítandó az is, hogy a terüle
tek erdő- és legelőprodoktumaiból mennyit és mit ér
tékesíthet a bérlő? S van e módja s alkalma legelte- 
téts más területeken is igénybe venni?

Ilyen messzeható tényezők közre játszása mellett 
akár adás-vételről, akár pedig bérletről legyen szó, 
szerfelett nehéz a normális becsértéket megállapítani. 
Ebben a tekintetben egyes speciális területek ama
tőr-ára nem lévén reális korlátokhoz kötve, a normá
lis határok keretén kívül aránylag könnyebben meg
állapítható.

A normális becsérték becsletes megállapítása szer
felett nehéz lévén, iránymutatóként röviden fölemlít
hetem azokat az átlagos részletszámitásokat, melyek a 
a nyugati államok közül Francziaországban, Bajoror
szágban és Svájczban irányadók. Ám számításuk alapja 
több helyütt irreális lévén, szigorú zsinórmértékül ez 
sem szolgálhat.

Egy szarvas évi legeltetési költsége, összes kárté
telei leszámításával 30 kor., az őzé 10 kor., a nyulé 1 kor.

A foglyokfogyasztotta anyagot számításon kívül 
hagyják, miután azok a kártékony férgek elpusztításá
val hasznot hajtanak, mig ellenben a növényzetet ron
gáló nagyobb vadak kárt is okoznak.

Az évi bérletösszeg megállapítása tisztán a szar
vasok-, őzek- és nyulakra fordított s fentebb részlete
zett legeltetési költségek kulcsa után indul.

A bérösszegből aztán a bérlő javára levonják 
azt a kárösszeget, a mit. a vad, bírói becslések alap
ján, szomszéd területeken okoz. A bérösszeg 10%-a 
rendszerint fedezi ezt a kárt.

melegedett kicsit a tarokkba, jön-megy sebbel-lobbal a 
huszár s ijedt arccal jelenti, hogy az alispán urat sür
gősen hivatja a telefonhoz a szinai főszolgabíró,

Az alispán nem sokára visszaérkezik a kaszinó
ba, — s mivel sohasem szokott haragudni, — moso
lyogva szól:

— No fiuk, nagy a baj. Lexi barátunk azt jelenti 
Szináról, hogy az egész Krajnya a vaddisznók marta
léka. A medvék legelik a borsót, lencsét, a vaddisz
nók feltúrják a krumplit, kukoricát, a nyulak megeszik 
a káposztát. A hiuzok, farkasok felfalják a juhokat, a 
a szarvasmarhát. Egyszóval az egész Krajnya éhenhal 
ha nem segítünk rajtok.

— Helyes! Éljen ! — kiáltják kórusban a megyei 
urak. — Megyünk mindnyájan! Mégis csak okos em
ber ez a Lexi! — Ilyen és hasonló megjegyzések 
hangzottak el.

És másnap megjelen az alispán szigorú körirata, 
mely elrendeli a hivatalos vadászatot a Krajnyán.

így gyűlnek össze Bencs László házánál, a pap

,A terítékre hozott állatok az állománynak 10— 
15%-áig emelkedhetnek.

A bérlő szempontjából mindenesetre a kibérelt 
terület használati értéke az irányadó s ebben a bérlő 
arra fog törekedni, hogy a bérösszeg a vadpiac s az 
értékesíthető takarmány, sőt kikötött faeladás utján is 
megtérüljön. Persze, utóbbi pontozat szigorúan meg
állapított tételeiben inkább az erdészet körét érintő 
gazdasági faktor, s mint ilyet, ezúttal a direkt ténye
zők közül ki is kapcsolhatom.

Az elősololt állatspeciesekre számított legeltetési 
becsösszeg kiegészítéseként elősorolhatom a megne
vezett államok átlagos vadpiacárait.

A rőtvad darabonként: szarvas 65—70 korona, 
fogoly 80 fillér — 1 korona.

A vadpiacokon ily árak mellett értékesített álla
tok eladása után befolyt jövedelemből le kell számítani 
a fentartási költségeket s több mellékkiadást, melyek 
együttvéve a jövedelemnek körülbelül 50%-át teszik. 
Látható ebből, hogy a vadászterületek bérlete a nyu- 
goteurópai államokban is ugyancsak költséges passzió, 
a melyre legalább a bérlő legtöbb esetben ráfizet.

A mi az egyes paszionátus vadászok által fela
jánlott ú. n. amatőr-árakat illeti, e tekintetben vannak 
példák, midőn hektáronként 10 — 20 korona bérössze
get fizetnek. Tízezer hektárnyi bérterületnél minő horri
bilis összeg! Persze, ilyesmi csakis b legritkább vadász
objektumok érdekes területei esetén fordulhat elő.

Vadászterületeink jövedelmezőségét okszerű kere
tekben fejleszteni és emelni: mindenesetre közgazda- 
sági érdek, ám bármennyire is képesek vagyunk va
dászterületeink értékét emelni, ne feledkezzünk meg 
arról, a mivel magának a vadállománynak tartozunk!

nál és a földes urnái a megyei urak, a szegény du- 
vadak hóhérai.

Hajnalban zavarják őket ki az ágyból, de már ma
gasan jár a nap s mégis mindig hiányzik egyik-másik 
a főhadszállásról, a Bencs László udvaráról. A derék 
kopók már türelmetlenül ráncigálják a láncaikat, a haj
tők helyükön vannak s az urak még mindig — früs- 
tökölnek. Csupán az elemozsiás kocsi ment ki a Nasztár 
tisztására Planicsek Jordán főkántor és Gyuricska Va- 
szily felügyelete alatt.

Végre megérkezik a doktor is s elindultak. Ki 
kocsin, ki lóháton igyekszik a Nasztár tövébe, mely
nek egyik zárt völgykatlanában lesz az első felhajtás. 
A felállítás kitűnő rendben s megfelelő érzékkel történt. 
A furfangos pólyák ál-gróf Wiszkidenszky volt a főren
dező s úgy intézte a dolgot, hogy az élére kerüljön 
Lexi, a főszolgabíró. Óvatosság szempontjából szom
szédságába került Marton a doktor, aki mindig vas
tagabb fát választott ki védőbástyául, mint ő maga 
volt. Ez pedig a főszolgabíróval szemben szükséges
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Október a vadászatban.
E hó közepe táján a legtöbb helyen bevégző- 

dött a szarvasbó'gés. A kinek Dianna kedvezett, sok 
gyönyörűséget szerezhetett a remek vad terítékre ho
zatalával, de akit a vadászi szerencse került, csak fáj
dalommal gondol vissza az erdők remek vadjának 
szerelmi idejére. E hó közepén a törvény tiltja a bika
lövést, de megengedi a beborított tehenek lövését. 
A legtöbb vadász igazi sajnálattal lövi a tehenet, de 
hát a törvény intézkedik igy.

Ott, ahol a tehenek túlságos nagy száma az állo
mány elcsenevészesedését vonná maga után, bizony 
ilyen barbarizmust kell elkövetni, mert máskülömben 
a jó hírnévnek örvendő magyar szarvasok úgy jár
nának, mint az osztrák vagy egyéb szarvasok: elgyön
gülnének s az agancsok 3 —4 kilót nyomnának.

Letörték a kukoricát, vége a sok terített asztal
nak. A szarvasok, vaddisznók, most már nem tehet
nek kárt, de igy az ő életük is sanyarúbb s a fővad
ról a tenyésztőknek már október végén gondoskodni 
kell, az etetőket rendbe kell hozni, mert máskülönben 
nagy volna a kivándorlás. A vaddisznókat ott a hol 
makk nincsen, mesterséges hintőkkel kell a területen 
tartani, hogy későbben eredményesen lehessen vadász
ni reájuk.

A fáczánok élete is kezd sanyarúbb lenni. A mit 
a jó szomszédok hagytak, azok most már bevonulnak 
az erdőbe. Ott az etetést okvetlenül meg kell kezdeni, 
külömben nagyon is elkószálnak az élelem keresése 
miatt, pedig az őszi ködös napok alkalmával nem egy
könnyen találnak vissza a jó otthonba.

Az igazi vadászat most veszi kezdetét, most már 
a nyulat is lehet lőni. Most már kevés a hasas nyúl, 
de azért szoptatós van elegendő, most igazi gyönyö
rűség a foglyok lövése. A szépen kifejlett fiatal fog
lyok erősek, kitünően repülnek, az erdei szalonkák is 
lehuzódnak a magas hegységből. Szalonkázás közben 
a szépen kifejlett fáczán kakasok lövése is élvezetet 
nyújt, nem úgy, mint a kukoricában felrepülő fácán- 
csibéjé vagy tyúké.

Most, az igazi vadászat megkezdésekor ne felejt
kezzünk meg hasznos vadjaink ellenségeiről. Most van 
a szárnyas ragadozók vonulási ideje, bagoly-gunyhó, 
dög-gunyhó jó szolgálatot tesznek ezeknek a vérengző 
bestiáknak a kipusztitására.

Az alispánnál már most kell folyamodni a mér
gezési engedélyért, s a mérgezéssel nem kell az első 
havat bevárni. Minél előbb, annál jobb, minél kevesebb 
a ragadozó ellenség, annál több hasznos vad marad 
meg.

A rókák most már feltétlenül beszorultak minden
felől az erdők fiatalos sűrűibe. Szalonkázás közben 
nagyon óvatosak legyünk, hogy ezek a vörös huncu
tok ki ne játszhassanak bennünket. Hadd számoljanak 
be bundájukkal.

Kóbor ebekre, orvvadászokra és különösen tőrö- 
zőkre nagyon vigyázzunk, mert ezek és a földmives 
nép a hasznos vadnak nagy ellenségei.

A borjunevelésről.
A magyar gazdaközönség azon része, mely a 

tejtermelésre fekteti a fősulyt, közönségesen 3—4 hetes 
korában eladja a borjut és a tehenet vagy a végle-

óvóintézkedés volt, ,mert Lexi bátyánk nem látott to
vább az orra hegyénél. A pap, meg a többi megyei 
ur mind két oldalon a gerincre jutottak. Részben, hogy 
rá ne törhessen a vad, részben, hogy ha már arrafelé is 
kitör, legyen elég idejük a fára menekülni.

A hajtás torkához került az alispán és tőle kéc 
oldalt Sztriczo, a medve ölő és maga Wiezkidensky, 
a két legjobb vadász. Velük szemben a torok másik 
oldalán Bencs László.

— Hajrá! Hajrá!

A kopókat leoldották a láncaikról s a nemes ál
latok szempillantás alatt eltűntek a sűrűben. Nem te
lik bele pár perc, pokoli zsivaj, lárma, orditás, a fák 
kopogása, kutyaugatás tölti be az erdőt. A vadászok 
remegve tartják a puskát kezükben.

Egyszer csak a katlan mélye felől rémes recsegés
ropogás hallatszik. Hirtelen barna tömeg bontakozik ki 
a sűrűből s a szál-erdőbe érve, egyenesen a doktornak 
ront. Szinte súrolja oldalával a vastag bükkfát s se j

jobbra, se balra nem nézve, agyarait félelmesen 
csattogtatva, rohan egyenesen a torok felé. . . .

És ekkor valóban gyönyörű látványt nyújt a va
dászok, a síkvidéki nyulászók diskurálása egyik fatető
ről a másikig. Máskor ha uradalmat Ígérnek nekik, 
akkor sem tudták megtenni ezt a kiváló famászó 
virtust.

Lövés dördül el. A hatalmas vadkan a torokig 
ért. Az alispán ráduplázott a fenevadra, de elhibázta 
a lövést. Sztriczo, a medve ölő és a polyákgróf csodá
latosképpen nem lőttek rá. Kiengedték nyugodtan a 
hajtásból.

A második felhajtásnak délután a túlsó oldalon 
komoran sötétlő nyilben kellett volna lenni. De nem 
tarthatták meg. Mert azt mondták a jágerek, hogy 
a tisztásra kiterített pokrócokon és lepedőkön kitünően 
lehet nem csak enni és inni, hanem nemzeti csön
deset is játszani.

— Sokkal kellemesebb az arany és ezüst csen-
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tekig k ife ji , hogy sokszor egy havi elapasztási idő 
sem marad az újból leellésig, vagy pedig amint a tehén 
tejhozama csökkenni kezd, a mészárosnak eladja és uj 
tehenet vásáról. A túlságos kifejésre azután a legtöbb 
esetben a tehén tejelőképesége is hanyatlik. Sok ese
tet tudok, hogy a 2500—3000 liter évi tejhozamu te
hén, a túlságos kifejés miatt a rákövetkező évben 
csak 1500—2000 liter tejet adott és a borjú mindig 
nagyon silány volt. Szóval a tehénnek meg kell adni 
szükséges 1 b2 —2 havi elapasztási, pihenési időt és ha a 
a hasas tehén magától elapasztani nem akar, mestersé
gesen kell azt elapasztani, azáltal, hogy a tehenet so
vány, száraz takarmányra fogjuk és a fejést mind na
gyobb időközökben ismételjük.

A lefejés utáni eladás üzleti szempontból helyes 
lehet odáig, mig a régi helyett, jutányos árban, jó fe
jős tehenet vásárolhatunk. Volt idő, hogy a gazda a 
jó húsban eladott kifejt tehén árából, igen jó fejőste
henet vásárolhatott. Ma már az üsző és a jó fejőste
hén nagyon drága és a gazda esetleg 2—3 tehenet is 
megvásárolhat, mig egy jó fejősre talál. Célszerű azért, 
hogy a már meglevő jó tehéntől maga neveljen jó 
fejős üszőt és ha 2—3 drb. tehene van, az elletést úgy 
oszthatja be, hogy az elapasztott tehén tejhozamát a 
friss fejőse pótolja.

A jó borjunevelés előföltétele tehát, hogy a te
hén leborjazása előtt 6—8 héttel elapasztassék. Ame
lyik tehén 3—4 hónappal előbb elapad, azt úgy sem 
érdemes fejésre megtartani, habár ez is jó részt a jó 
fejéstől függ. Továbbá a föltétien tisztaság a leellés- 
kor. A jó fejőstehén rendesen petyhüdtebb szervezetű 
és igy nehezen ellik. Vigyázni kell tehát az ellésnél, 
de kötelet használni csak a legvégső esetben szabad, 
akkor is lehető kíméletesen és olyformán, hogy a bor
jut, az első lábaira hurkolt kötélnél fogva, csak akkor 
szabad lassú tempóban húzni, amidőn a tehén annak

gése, a bankó ropogása, mint ama bestia agyarainak 
csattogása! — jegyzi meg egyik a sok közül.

És amint gondolkoztak, úgy is tettek. Késő este 
volt már, mire haza kerültek. De akkor már mind sze
kerén. Mert lóháton bizony ki merészkedett volna a 
szomorodni után?

Harmad-negyednapra aztán elszéledtek a hivatalos 
vadászok. És akkor újból elhangzik egy két puskalö
vés a Nasztárban meg a Gyilben. Sztriczo, a medve
ölő és Wiszkidenszky- a furfangos álgróf viszik haza 
az éj csendjében a hatalmas vadkant. Ők tudják, hogy 
mire való a megyei vadászat. Arra, hogy az igazi va
dász megtudja, hol a vad tanyája s másnap leteritse 
— magának.

Ilyen a megyei hivatalos vadászat.

Petrássevich Géza.

maga is erőt ád. Az ellésnél segítő ember kezeit tisz
tára lemossa szappannal és gyengén karbolos vízzel 
és utána karbolos olajjal kenje be. Ha pedig a gazda 
maga ehhez nem ért, kérjünk föl segítségül egy ahhoz 
értő embert. Ez a kis költség nem vész kárba.

Fölnevelésre csak egészséges tehénnek egészsé
ges, ép borját érdemes meghagyni. A borjut az első 
héten naponta többször, később naponta csak annyi
szor szoptatjuk, a hányszor a tehenet fejjük. Legcél
szerűbb, ha szoptatás előtt a tejbőséghez képest, a 
tehénnek egy-két csecsét kifejjük, a maradékot a borjú 
kiszopja és amit ez meghagy, azt utólag fejjük ki. A 
fődolog, hogy a borjúnak elég tej maradjon, amire a 
borjú jóllakottságából következtethetünk. Spórolni a 
tejjel itt nem szabad. (A gazdasszonyok rendes hibája 
hogy elfejik a borjú elől a tejet.)

A tejhaszonra tehénnél a borjut 8 —12 hetes ko
rában szokták elválasztani. Minél korábban választják 
el, annál jobb a tehénnek, mert a 8 hetesnél öregebb 
borjú már nagyon elcsigázza anyját és ezzel csökkenti 
annak későbbi tejelőképességét is. A borjú ja korai le
választást mindenesetre jobban megsínyli, de ügyes bá 
násmód mellett azt hamar kiheveri. A fődolog, hogy 
a borjut már idejekorán rászoktatssuk az eleségre. 
Evégből a borjú kezdettől fogva külön tiszta rekesz
ben tartassák és 4 hetes korától kezdve előtte álljon 
a legfinomabb gyenge széna és zúzott, gyengén sózott 
zabdara, amihez később korpát és darát is keverhe
tünk; 6 hetes korától kezdve a borjut napjában csak 
egyszer szoptassuk és mindennap kevesebb tejet hagy 
junk neki. 8—9 hetes korában aztán — aszerint, hogy 
milyen a borjú — végleg elválaszthatjuk, de akkor 
pár hónapig bőséges abrakolás és jó szénával kell hely
rehoznunk a leválasztás által okozott visszamaradást.

A világ erdökincse. Arról, hogy a föld köszén- 
kinese belátható idő alatt kifogy, már gyakran volt szó. 
Kevesebbet gondol az emberiség egy másik veszede
lemre, amely pedig sokkal közelebb álló, arra, hogy 
elfogy a fa, az erdő. Cazal, a Bulletin de la Societató 
de Gégrafphie de 1‘Est cimü folyóiratban azt mondja, 
hogy sok ország, amelyek földjét még nem oly régen 
óriási erdők borították, ma már nem képes annyi fát 
termelni, amennyire szüksége van. Az ő adatai szerint 
Angolország körülbelül hatodfélszázmillió korona értékű 
fát importál évenkint. A többi európai állam közül 
nagyon sok fát visz be még évenkint Németország 
(328 millió korona), Franciaország (136 millió korona) 
Belgium (97 millió), Olaszország (29 millió), Spanyolor
szág (97 millió). Csak öt európai ország tud fát expor
tálni. És pedig Magyarországnak és Ausztriának van 
együtt húszmillió hektárnyi erdősége és kivisz közel 
kétszázmillió korona értékű fát. Hasonló számok adják
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a svéd termés adatait. Oroszország maga is rengeteg 
sok fát fogyaszt, de százhatvanmillió hektárnyi erdő
sége van, igy tehát még százötvenmillió korona érté
kű fát exportálhat évenkint, Finnorság évi kivitele 86 
millió korona értékű, Norvégiáé körülbelül 70 millió 
Amerikában az Egyesült-Államok fakivitele 140 millió 
korona értékű. Rengeteg erdősége van Kanadának. 320 
millió hektárnyi, vagyis több mint Európa minden or
szágának együttvéve.

Rovarevó fa. Kuba szigetét az esős időszak 
beköszöntésével valósággal ellepik a rovarrajok. Ugyan
akkor azonban különös íüfajta nő, mely elpusztítja 
ezeket a rovarokat. A fűszálak szúró sortéi átdőfik a 
rovarok szárnyait és lábait és ilyenformán elfogják őket. 
Nemcsak gyenge rovarok esnek áldozatul e különös 
növénynek, hanem nagyobb bogarak Is, amilyen pél
dául a cukornádra káros tüzlégy. A cenchrus ehinatus 
elől — igy hívják a füvet — csak a lepkék és egyes 
parányi rovarok menekülnek. Hogy mi haszna van 
a fűnek a rovarfogásból, azt eddig nem lehetett meg
állapítani.

IV. Henrik szőlőlugasa. Fonteinebleauban, a 
francia királyok hires nyaralóhelyén ma is lombot 
ereszt, virágzik, sőt pompás gyümölcsöt is hajt egy 
óriási szőlőtőke, melyet a hagyomány szerint még IV. 
Henrik ültetett, az a jeles francia király, a ki minden 
alattvalójának tyúkot kívánt vasárnaponként a fazeká
ba, s a ki számára egy mise fölért egy kiráyi koroná
val. A szőlőtő indái vagy félkilométernyi hosszúságban 
húzódnak végig egy régi kőfalon és lugasszerüen teke- 
rődznek az odaszögezett lécekre. Csodálatosan ter
mékeny ez a szőlőlugas. Az idén is 17.000 fürt szőlő 
termett- rajta, a miknek súlya összevéve 2025 kilogramm. 
A francia állam árverésen szokott túladni IV. Henrik 
király szőlőjén. Az idei árverés minap volt, és a ha
talmas lugas termése 2807 frankon kelt el.

Agyonnyomta a fal. Zsombolyáról sürgönyzik, 
hogy Klári községben az iskola lebontása közben Roth 
János tanítót, a ki a fal mellett állott, a kidőlt fal 
maga alá temette, Mire a romokat széthányták, Rofh 
már halott volt.

Gyilkos legények. Zomborból jelentik, hogy 
Vaskút községben rémes gyilkosság történt. Egy lé
nyegtelen ősszeszólalkozásból kifolyólag kegyetlen vér
ontást vitt véghez három sváb legény. Fábik Ede vas- 
kuti legény betért a falu egyik korcsmájába és egy 
lóczára ülve, bort kért. Alig tartózkodott néhány pil
lanatig az ivóban, a mikor odajött Schmitmeister Pál, 
Ferich Elek asztaloslegény és Cimmer András. A mi
kor Schmidtuieister meglátta Fábikot, rászólt, hogy 
hagyja el a korcsmát, mert ott most ő meg társai 
akartak mulatni. Fábik ezen kívánságnak nem tett 
eleget, mire Schmidtmeister nekiesett Fábiknak és 
ólmos botjával fejbe ütötte. Oda jött két társa Ts és

segített Sckmidtmeisternek. Az egyik bicskával szúrta, 
a másik pedig asztalos vésőt vert Fábik testébe. A 
boldogtalan embert addig ütötték, a mig meg nem 
halt. Schmidmeistert és két társát a csendőrség letar
tóztatta és átadta a bajai bíróságnak.

Gyilkos anya. Tordáról jelentik: Hovrigh Anna 
nyárádtői illetőségű asszony Romániából hazajövet a 
székelykocsárd-marosvásárhelyi vonalszakaszon 6 hó
napos gyermekét a vonat kerekei alá dobta. A gyermek 
meghalt, a gyilkost letartóztatták.

Agyonvert birtokos. Temesvárról jelentik: 
Nagyszemlakon Csikolván István birtokos betévedt 
Csikolván Miklós udvarára és ott botorkált. Csikolván 
Miklós azt hitte, hogy tolvaj jár az udvarán és botot 
ragadva, agyonverte Csikolván Istvánt. A gyilkos ön
ként jelentkezett a csendőrségen.

A közlegelők ügye. Magyarországon a közie- 
gelőket, a melyek részint községek, részint a volt úrbé
res közbirtokosság tulajdonában vannak, elhnyagolt 
állapotuk miatt senki tulajdonának nevezik. A legtöbb 
legelőről kiveszett a nemesebb fü és erőtlenségük miatt 
ezek a legelők hamar kisülnek. Ilyen körülmények közt 
a kisebb gazdák állattenyéztésének fejlődése lehetetlen- 
A földmivelésügyi minister most szervezett akciót in
dít a közlegelők följavitására. Mindenütt, a hol az ér
dekelt birtokosok legelőjüket megjavítani akarják, kikül
dött szaközegei utján adja meg a szükséges utasítást, 
elkészítteti a terveket a legelő területeinek megjavítására. 
Ez a dolog a birtokosokra költséggel nem jár. Egy-egy 
vármegye területén csak nehány legelő megjavítása és 
rendszeres okos kezelés meg fogja adni a példát, a 
melynek követése állattenyéztésünk fejlődésének egyik 
fontos kérdése.

Budapesti vadpiac. Fodor j Károly, Élelmiszer 
és Vadbizományos jelentése. Központi vásárcsarnok 
Budapest, 1906. október 29-ről. Az utóbbi napok hű
vös időjárása k e d v e z ő  hatással volt a vad-üzletre 
kifejlett nyulak, foglyok és fácán iránt a vételkedv állan
dóan élénk volt, úgyszintén Őz, szarvas és könnyebb 
súlyú Vadsertések iránt is érdeklődtek a vevők. Kül
földi piacokról beérkezett jelentések szerint kizárólag a 
szárnyas vad iráni van kereslet. Mai Jegyzések: Szar
vas: 74—90 fi.ll. Vadsertés: könyebb súlyúak 90—120 
fill. nehezebb vadsertés 70—100 íill. dámvad 86 — 100 
fill. Őz igen keresett 160 — 170 fii. Klg. Nyúl kifejlett 
270—300 fill. süldő nyúl 150—200 fill. darabként. Fo
goly 190—240 fill, fácán 520—600 fill. páronként mi
nőség szerint, Vadkacsa, császár madár és egyébb va
dak is kedvező árak mellett értékesíthetők, miért is 
ajánlom a terítékre kerülő összes vadaknak a címem
re való beküldését.

A virtus. Aradról Írják: Lungsora aradmegyei 
község legényei a korcsmában iszogáltak a minap. Az 
egyik legény valami bravúros tettét mesélte el, ami 
annyira tetszett, hogy az egyik legény igy szólt az erejére 
büszke Kunira Juonhoz ; No ezt csináld utána Juon !
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A legény nem akart hátramaradni a virtusban s kije
lentette, hogy fogadásból pihenés nélkül, fölvisz két 
embert a hegyre. Fogadtak is hat krajcárba. A foga
dást meg is nyerte a hírére féltékeny legény, de az 
óriási erőfeszitéstö'l oly súlyos belsó' sérüléseket szen
vedett, hogy haldokolva szállították haza.

Erdélyi borok kitüntetése. Örömmel értesü
lünk, hogy a bukaresti kiállításon a Forek Rezső 
szászsebesi bortermelő' és borkereskedő által kiállított 
erdélyi borok a bíráló bizottság által a második díjjal 
lettek kitüntetve, a mi nem csekély dolog ott, hol a 
bortermelők és borkereskedők százai keltek versenyre 
legkitűnőbb boraikkal. Derék hazai borkereskedőnk
nek az erdélyi boraival elért fényes sikeréhez szívből 
gratulálunk!

Szerkesztői üzenetek.
Kotta János urnák Felsőszinevér. A milleniumi év az 

állami alkalmazottaknál éppen úgy, mint bármely másik, csak 
egy évet számit. Csak egyes törvényhatóságok és városok hoz
tak határozatot arra nézve, hogy ez az év kettőt, sőt néhol 
hármat számítson a szolgálati években. Guzner Iózsef urnák. 
Czirokabéla. A kedves neje elhunytáról küldött értesítés fájdal
masan érintett. A jóságos Ég vigasztatja Önt mély bánatában!

A kiadóhivatal postája.
Kotta János urnák M. Fiilpös. A hiányzó 41-ik számot 

a nult számhoz csatolva elküldtük, Buváry Ferencz urnák. 
Delibat. Kolonics Szilárd urnák. Fekete-Ardó. A címet kiiga
zítottuk, de sajnos, a bejelentés már akkor érkezett, midőn a 
múlt szám már postán volt s igy ezt már át nem címezhettük; 
ha ezt nem kapták volna meg, szíveskedjenek értesíteni, hogy 
újból elküldhessük. Szabó János urnák Bükkhát. A 2 korona 
előfizetés beérkezett. Gaál György urnák. Felső-Eör. A be
küldőt 2 koronát nyugtázzuk. Varga Ferenc urnák Szt. Do- 
mián Lengyel Albertnek irtunk, hogy közvetlenül értesítse. Szűcs 
Miklós urnák. Szaplonca. A 28 és 30 számot október 28-án új
ból postára tettük. Heinbach András urnák. P. Szt. Pál. A 8 
koronát vettük és a címet kiigazítottuk.

Hirdetések és pályázatok.
Erdészgyakornok, 1-3

19 éves fiatalember, ki eddig egy évet meghaladó 
időn át Stájerországban mint gyakornok működött, 
ismereteinek továbbfejlesztése végett Felsőmagyaror- 
szágon vagy Erdélyben valamely nagyobb erdőhiva
talnál vagy erdőgazdaságnál teljes ellátás és egyéb 
felette szerény feltételek mellett mint gyakornok alkal
mazást keres. Ajánlatokat az alábbi cim alatt kér: 

U n t e r r e i n e r  L ő r i n c  Csatád (Torontálmegye)

Hirdetés. i_ 2

Gömörmegyei nagy üveggyári uradalom jób izo- 
nyitványokkal rendelkező vizsgázott erdőőrt keres 
azonnali belépésre. Fizetés: havonkint 50 korona. 
Illetmények : szabad lakás, fűtés, 800 négyzetöl kert- 
tehéntartás télen 1, nyáron 2 tehén részére, 400 négy
zetöl felszántott föld, 1 — 1 rend téli és nyári ruha, 

Ajánlatok az Erdészeti Újság kiadóhivatalába 
Szászsebesre “Üveggyár" jelige alatt küldendők.

Pályázati hirdetmény.
Nagy-Küküllő vármegyében kettő község hatá

rára kiterjedő ürmösi erdőőri kerületben megüresedett 
összesen 490 korona illetménnyel és nyugdíjjal egy
bekötendő II osztályú erdőőri állásra pályázat hirdet- 
tetik. —

Pályázók felhivatnak, hogy a, erdőőri szakvizsga 
bizonyítvánnyal, — b., keresztlevéllel, — c., családi 
állapotukat is igazoló erkölcsi bizonyítvánnyal, — d., 
eddigi alkalmazásukról szóló szolgálati bizonitvány- 
nyal, — e., ép szellemi erő és egészséges testalkatu
kat, hibátlan beszélő és halló képességüket igazoló or
vosi bizonyitvánnyalfelszerelt és a közigazgatási erdé
szeti albizottsághoz címzett, sajátkezüleg irt kér
vényüket folyó évi november hó 20-ig. alulírott m. 
kir. állami erdőhivatalnál annál is inkább igyekezzenek 
benyújtani, mivel az elkésetten érkező folyamodvá
nyok tekintetbe nem vétetnek. —

A kérvényben megemlítendő, hogy a magyar 
nyelven kívül minő idegen nyelvet beszél. — A ki
nevezendő erdőőr állását a kinevezéstől számítandó 
15 napon belől elfoglalni köteles. —

Kelt Segesváron, 1906. október hó 22-én.
M. kir. állami erdőhivatal.

Vizsgázott vadász. 1“ 2
November tizenötödikére Budapest környékén er

dészeti és vadászati szakvizsgát tett vadász kerestetik, 
ki hosszabb ideig jó bizonyítvánnyal szolgált nagyvad 
területen. Bőgést értsen utánozni. Vadászkutya ido- 
mitást alaposan tudja. Felesége a kastély körüli házi 
teendőkben segédkezzen. Ajánlatokat bizonyítvány 
másolattal a szerkeztőség továbbit.

Ajánlkozás. 3 - 5 .

Egy 43 éves, nős, róm. kath. vallásu szakvizs
gázott erdőőr, ki az állami kezelésben állott 
erdőknél 12 évig volt alkalmazva s most a nagy- 
méltóságu gróf Festetich tulajdonát képező bir
tokon van szolgálatban, úgy az erdészeti, mint 
a vadászati teendőkben teljesen jártas, jól ért a 
fáczánneveléshez és kutyaidomitáshoz, a követ
kező újévre megfelelő állást keres. Czime meg
tudható az Erdészeti Újság szerkesztőségénél.

Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva
sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat, 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

M ayer Ede
élővad  kiviteli ü zlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút, 

Sopron megye). 13—52
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen,
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

Előfizetési árak :
Egész évre............................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik m inién csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

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 többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. November 8. 45. szám.

Néhány szó a fegyelmi eljárásról.

z ember, midőn valamely szolgálattétel 
teljestésére i vállalkozik, jól tudja azt, 
hogy ott reá kötelességek, még pedig 

néha nagyon nehezek várakoznak s tisztában van 
azzal is, hogy ezeket hűséggel, buzgóan, a leg
jobb tudása szerint kell teljesítenie, mert hiszen 
szolgálatadója ezért tartja és ezért nyújtja neki 
a javadalmazást.

Alig is lehet abban kételkedni, hogy min
denki a legnemesebb elhatározással, a legjobb 
szándékkal eltelve kezdi meg pályáját s nem 
csak hivatali esküjének letételekor, ebben a szent 
pillanatban, hanem máskor is mindig fogadkozik, 
hogy az egyenes útról soha letérni nem fog, 
hanem cselekedeteinél mindenkor a kötelesség
érzet fogja vezérelni, a munkakörét szabályozó 
rendeleteket hűségesen betartja, szóval el van 
lökéivé arra, hogy munkaköréi szolgálatadója 
teljes megelégedésére fogja betölteni.

Ez a szép elhatározás azonban nem mindig 
maradandó, mert még a legodaadóbb buzgalom, 
a legnagyobb önfeláldozás és hűség mellett 
sincs kizárva a lehetősége annak, hogy az ember
— már csak emberi gyarlóságából kifolyólag is
— némi hibákat, mulasztásokat el ne követhessen, 
melyek dorgálást, sőt néha erősebb megtorlást

is érdemelnek. Az ilyen mulasztásoknak, szol
gálati hibáknak a folyománya azután az, hogy 
az azokat elkövető ellen felettes hatósága fe
gyelmi eljárását indít s annak fejleményei szerint 
alkalmazza azután a büntetés különféle fokait.

A fegyelmi büntetést maguk után vont hibák 
minőségük szerint különféle megtorlásban része
sülnek, a szerint a hogy egyszerű, vagy súlyos 
és legsúlyosabb szolgálati vétségnek vannak minő
sítve.

A figyelmi eljárás és az annak következ
ményeként alkalmazandó büntetéseket a „Szol
gálati Szabályok'1 szabályozzák, melyeket minden 
egyes hivatali alkalmazottnak ismernie kell, vagy 
legalább kellene, de sajnos, hogy ezek megis
mertetésére a hatóságok és hivatalok rendszerint 
alig fektetnek súlyt s igy az alkalmazottak, kivált 
az alantasabb fokon állók többnyire teljesen 
tájékozatlanok abban a tekintetben, hogy mely 
esetben vétenek a szolgálati szabályaik ellen s 
milyen büntetést várhatnak netán elkövetendő 
szabálytalanságaikért. Ez pedig felette nagy hiba 
s mi azt hisszük, hogy a hatóságok nagyon 
helyesen cselekednének, ha az uj alkalmazottnak 
szolgálatba lépése alkalmával nem csak a telje
sítendő kötelességeiket, hanem az ezek elmulasz
tásának következményeit is töviről — hegyire 
jól érthető módon megmagyaráznák s elméjüket 
ebben a tekintetben is teljesen felvilágosítanák. 
Erre legalkalmsabbnak tartanók az eskütétel 
időpontját s itt is szükséges lenne, hogy a
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magyarázat már az eskütétel előtt történjék, 
hogy igy az esküt tevő teljesen tisztában legyen 
azzal, a mire szent fogadalmát teszi. Sajnos 
hogy ezt mellőzni szokás, nyilván abból a sza
bályból folyólag, hogy a törvénynek nem isme
rése nem képez mentséget.

Ezt egyébként csak amúgy mellékesen je
gyeztünk meg, mert cikkünkben nem erről, hanem 
magáról a fegyelmi eljárásról óhajtunk egy pár 
szót szólni, annak mostani módja felett bírálatot 
mondani s egyes hiányaira és hibáira rámutatni. 
Ennek megtételére a mostani idő pontot nagyon 
alkalmasnak találjuk, mert tudtunkkal most van 
készülőben a már oly régóta minden oldalról 
annyira sürgetett szolgálati programatika, mely 
hivatva lesz a fegyelmi eljárást és annak mód
jait is szabályozni és uj alapokra fektetni s az 
ezzel a munkával foglalkozók nagyon jól tennék, 
ha bármely oldalról jövő véleményeket mérle
gelnének s azokat egybevetve és az azokból 
szerzett tapasztalatokat felhasználva látnának neki 
a felette nehéz kérdés megoldásának. Az itt 
elmondandók természetesen csak saját egyéni 
nézetünket tartalmazzák s távol álljon tölünk még 
annak a gondolata is, hogy azoknak csalhatat- 
lanságot tulajdonítsunk, de nem lehetetlen, hogy 
a figyelmet olyan dolgokra is irányíthatjuk, me
lyek másoknak, kik a kérdéssel foglalkoznak, a 
a figyelmét elkerülhetnék.

Lássuk tehát, hogy miként is foljik most 
nálunk a fegyelmi eljárás.

A fegyelmi eljárásnak az alapját mindig 
valamely hiba vagy vétség képezi, mely a felettes 
hatóságnak vagy saját megfigyelése, vagy más
honnan jövő figyelmeztetés által jut tudomására.

A hiba vagy vétség elkövetésének ténye 
legbiztosabb akkor, ha arról az elöljáró vagy 
fellebbvaló személyesen meggyőződött, mig ellen
ben az idegen kéztől eredő feljelentések legtöbb 
esetben nagyon kétségesek, melyeknek csak rit
kán lehett adni hitelt s elbírálásuk a legnagyobb 
óvatosságot igényli,

Idegen embereket akkor, midőn feljelentése
iket teszik, csak a legritkább esetben vezérli az 
az igyekezet, hogy a megsértett jogrend védel
mére keljenek, hanem cselekedetüknél többnyire 
személyi motívumok, legtöbbször gyűlölet vagy 
irgység a mozgatók. Legjobban bizonyít állítá
sunk helyessége mellett az, hogy az idegen kéz
ből eredő feljelentések túlnyomó nagy része 
névtelenül, vagy álnév alatt szokott történni.

Nézetünk szerint minden olyan feljelentést, 
hol az azt tevő nem mer saját neve alatt fel
lépni, egyszerűen félre kellene tenni, mert az igaz 
lelkű embereknek van ahhoz való bátorsága, 
hogy nyílt sisakkal lépjen fel s minden tekin
tetben helyt álljon állításaiért.

Másfél évtizedet meghaladó megfigyeléseink 
kétségtelen bizonyságát szolgáltattak annak, hogy 
a névtelen feljelentések csak elvétve tartalmaztak 
való tényeket, ennek ellenében a túlnyomó nagy 
rész tisztán boszuvágyból eredt s a feljelentettnek

Guillaumettenek fáj a torka.
Egy reggel oly hideg volt a legénység szobájában, 

hogy Guillaumette dragonyos azt képzelte, elfagyott 
az orra.

A káplár, a ki jóbarátja volt, rákiáltott:
— Hej, öcskös, kelj föl! Itt az ideje.
Ouilaumette álmosan dörmögte:
— Ma nem . . . Beteg vagyok . . .
— Mi az ördög lelt?
— Ugyan hagyj békén. Szemöldök gyulladásom

van.
A káplár nevetve ment ki. A szoba lassankint 

kiürült, Guillaumette tovább aludt. Egyszerre azonban 
beszólt a napos káplár:

— Nincs beteg?
Guillaumette gyenge hangon szólt:
— Van. Guillaumette másodosztályú dragonyos.
Az altiszt feljegyezte a nevét s eltűnt. Guillau

mette ismét két óra hosszat alhatott és pihenhetett. 
Mikor felébredt, már tisztára volt söpörve a szoba.

— Tyüh ! — kiáltott föl ijedten — már késó' lehet! 
— s ezzel felugrott.

— Az orvos’ lent várja a rendelőszobában — szólt 
egy ordonánc, a ki épp csizmatisztitással foglalkozott.

A dragonyos gyorsan belebujt ruháiba.
— Legalább négy napi áristomot kapok, ha kisül, 

hogy nem vagyok beteg — mormogta. — Ej! Azt 
mondom, hogy a torkom fá j! Azt nem oly könnyű 
megállapítani . . .

Guillaumette utolsónak jött be a rendelőszobába. 
Zajtalanul nyitotta ki az ajtót és sapkáját lehúzta az 
álomtól úgyis zavaros szemére.

Egy sovány, hosszú legény ált az orvos előtt és 
siránkozó hangon panaszkodott.
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meghurcolását célozta. Ilyen feljelentéseket több
nyire olyan emberek szoktak gyártani; kiket a 
feljelentő bűnös üzelmeikben gátol, vagy tetten 
érve, a bíróságoknak kiszolgáltat, tehát erdei 
kártevők, fatolvajok, vadorzók, kik feljelenté
seikkel éppen a szolgálatát buzgón és hűségesen 
teljesítő erdőőrt akarják gonosz útjukból eltenni.

(Folytatása következik).

Vadászat noverberben.
(A „Magyar Erdész'- után)

Szomorú nótákat fütyül már e hóban az északi 
szél, s fuvalma meg-megzörgeti az avarteritő vázait és 
az egymásra borult szegény faleveleket, melyek ölelve 
egymást csókolják, mig a rajtuk kiütő' halálpirt lassan- 
kint sápadt sárgaság váltja fel testükön, hogy végkép 
meghalva, valamennyi lehullhasson . . . Kopaszság ül 
az erdők koronáira s a leveleden fák megannyi csörgő 
csontvázakként meresztik kopasz ágkarjaikat az ég 
felé, mintha igézetes múmiák volnának. A mező is 
kietlen, kopár, a madárélet mozgalmát kinos, méla csend 
váltja fel. Csak a lápon van még élet, mozgás és ma
dárszó; ám a madárszólások most oly búsongók, szo
morúan hangzók, mintha a végtelenségbe száló sóhajok 
gyötrelmes harmóniában egyesülve keseregnének a 
múltak emlékein, s rimánkodnának egy szebb jövő 
derült szivárványa után . . .  De az erdők titkaiból sem 
csengenek derűs madárhangok a , vadász fülébe. A 
madárság nótás népét rég kitakarította az őszi hideg 
fuvalom a most lombtalan világból; csak egynéhány 
maradt benne, a kik mindig itt laknak, de azok is

— Elég! — kiáltott rá az orvos, — Vesd le a 
cipőd, mutasd meg a lábad!

A beteg megtette.
— Fáj ha nyomom ? kérdezte az orvQS.
— Igenis orvos ur. Ég.
— A kengyelvas törte fel egy kicsit. Semmi baj. 

Két napi szabadság. Mindennap lábviz. Chautavoine! 
Aztán jöttek a többiek mind. Végre Guillaumettere 
került a sor. Néhányszor jól odaütötte könyökét a 
falhoz, hogy megszaporitsa érverését, aztán szólt:

— Ezredorvos ur, a torkom fáj! Lázam is volt 
s két éjszaka nem tudtam aludni.

Az orvos ur megtapogatta a pulzusát.
— Nyisd ki a szádat! — rivalt rá.

A dragonyos szót fogadott.
— Hm . . .  — szólt az orvos — csakugyan meg 

van gyulladva egy kicsit.
Guillaumette kővé meredt a bámulattól.
— Majd adunk neki egy kis hánvtatót — szólt 

az orvos az egészségügyi káplárhoz. — Gilbert! A

bujdokolva élnek s hangjuk is inkább a bölcs keserű 
gúnykacaja, mint vidor ujjongás a lét örömén, a mi 
nincs , . . és nincs. . . . Megfogyatkoznak a tollas jó
szágok számba erdőn, mezőn, lápon egyaránt. Jönnek 
helyette az indigénák, telelő madárvendégeink a bunda 
igazi hazájából. A puszták kutgémeire hamar rá száll 
az a messze fehéredő madár, mely a mi macskanyá- 
vogásu parlagi ölyvünkkel tart közeli rokonságot, csak 
hogy „gatyája" is van neki, talán azért, hogy jobban 
pászoljon a magyar puszták tájaihoz. Jön sokszor a 
hó elejével az az apró gyilkos madár is, mely menyét 
módjára a villám szárnyain szállva szokott a túzoknak, 
vadlúdnak testébe furakodni, hogy vérével együtt a 
lelkűket is kiszívja nekik ; ez a „hóhér*- a kis sólyom 
vagy ölü (Falco aesalon.) Ha hidegre fordul a „hó“, 
lassanként kilincselni kezdenek a nagy bukdás-fajok 
(Colimbus) és buvárkacsák (Merganser és Mergus) is 
és több aprófajta szárnyasfélék, hegyi pintyek, de sőt 
baglyok is, így a „kőzépfülesek“ (Otus vulgáris) és 
fületlen (Otus brachiotus). Csoportostul beköszönt a 
fenyves-madár is, nemcsak erdeinkbe, de Budapest 
utcáin is, a nagykalapu tót atyafi puttonában, nem törődve 
vele senki, hogy az atyafi mely pagonyban kultiválja 
az „ok- és célszerű" vadászatot. Az agancsosok e hóban 
már a tilalom nyugalmát élvezik, dámbikát azonban e 
hó 15-ig még szabad lőni, de vérbeli vadász nem 
igen emeli fegyverét üzekedő vadra, már pedig e hó 
beköszöntésével a dámvad üzekedésben van. Ott, hol 
a vadállomány szabályzása szempontjából szükségesnek 
látszik, a vén szarvas- és dátnsuták még lőhetők, lehe
tőleg azonban a hajtások kerülendők, nehogy a vadász- 
terület most már nagyon is kívánatos csendje meg- 
zavartassék. Konyhai szempontból (bekerített vadasok
ban) minden vadnemből a borjuk és nyársasok bátran 
lőhetők. A sörte vad e hóban van a legjobb kondí
cióban s karácsonyig a legkövérebb, miért is ez idő
közben szoktak reá leginkább vadászni. A zergeva-

nagy skatulyát, melyben a hánytató van!
Gilbert előadta a skatulyát.
— Itt van fiam, edd meg ezt! — szólt az orvos 

s odaadta Guillaumettenek a port. — Két napi szabad
ságot kapsz s ha jobban nem lennél, holnapután jelent
kezzél ismét.

Guillaumette a két szabad napon pompásan érzte 
magát s harmadnap reggel újra jelentkezett.

— Egy kicsit jobban vagyok, — mondta — de 
még mindig . , . Lenne szives talán még abból a 
porból adni . . .

— Jól van, nyisd fel a szádat!
Az orvos ismét konstatált egy kis múlófélben 

lévő hurutot. Bekente a beteg torkát timsóval, két 
napi szabadságot adott neki s harmadnapra ismét 
magához rendelte. Guillaumette tehát ismét abba a 
kellemes helyzetbe jutott, hogy két napig tétlenül néz
hette, mint szorgoskodnak társai. Elszégyele magát s 
elhatározta, hogy legaláb kendőt köt a nyakára. Ezután 
még háromszor jelentkezett a betegszobában.
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dászat egyre tart, természetesen a bakokra, mivel a 
gidák lövését a magyar vadászati törvény állandóan 
tilalom alá veszi. A medvevadászatnak október és 
november hava a legfőbb idénye, mert később, a hideg 
idők beálltával vackába tér. A nyúlvadászat is az idény 
egyik fősportját képezi, no meg a fácán, mely most 
fejlődése és erejének teljében van. Fogolyra most már 
csak elvétve lehet lőni, kivált oly helyeken, a hol 
sűrűén vadásztak rájuk. Az erdei szalonkázásnak e hó 
első negyedében még igen szép napjai kerülnek. 
Császármadárra legfeljebb más vad hiányában vadász
hatunk, annál inkább vigabban szólhat a puska vizi- 
vádra; lesben, belopással, sőt ha sok van, még haj
tásban is lőhetjük őket. Jó madártartó vizeken e hóban 
van még elég gojzer is, mindenféle apró sneffszerü 
gázló, kacsa, kivált őszi vetésekben a vadlud. A lilik 
is jönnek-mennek már, sikoltó szavuk az éjszakában 
elárulják jelenlétőket. A túzok csak hajtás segyélyével 
lőhető biztos lesállásokból, ha röpülési iránya a tál
káknak jól megfigyeltetett. A borz-ásás e hóban befe
jezést nyer, s e vadnál inkább a lesekre kell szorít
kozni. A szőrmés és szárnyas ragadozók folyvást a 
vadászat s tőrvetés tárgyát képezik. Rókára esetleg 
apróbb hajtásokat is lehet rendezni, a fövadra való 
tekintetből azonban a zajos kergetősdik mellőzendők.

Tartózkodási helyére nézve természetes, hogy 'e 
hóban nagyon kihasználja a vad a jó födözetet nyújtó 
helyeket, csak a nyúl olyan vitéz most már, hogy a 
letarolt síkok göröngyei közt is meghúzza magát, talán 
bízik az inában. A fővad lassanként visszavált eredeti 
tartózkodási helyére. Az őz az erdőaljakból a renge
tegbe vált. A borz főldsáncai közt tartózkodik, honnan 
csak éjjel jár ki bagzás végett, A sörte vad is meg
kezdi a rühetést, mi célból az erdei pocsolyák körül 
csoportosul. Nyulat most mindenütt találhatni; innen 
van az a közmondás is, hogy „csak a csizmaszárban 
nem található." A róka a sürüst bújja, de elvétve a

Az orvos mindannyiszor betegnek találta s sok 
timsót, jódot s hasonló szereket kent a torkára. De ez 
a folytonos torokkenés tényleg azt az eredményt szülte, 
hogy a dragonyos egy reggel csakugyan heves torok
fájást érzett az orvosnál. Az ezredorvos tajtékózott a 
dühtől, mikor megláta az örökös beteget.

— Torokfájás, mely három hétig tart. Ah, ez 
mégis csak sok! Hiszen te szimuláns vagy!

— Eküszöm . , . — dadogta a dragonyos re
kedten.

— Csend! — mordult rá az orvos. — Tádst 
ki a szádat! Ah, mindjárt gondoltam! A gyulladás tel
jesen elmúlt. Négy napi fogság! Majd megtanitlak 
én szimulálni! Mars!

A szegény dragonyos köhögve hagyta el a ren
delőszobát s bevonult a fogságba. Akkor éjjel gyilkos 
hideg volt s másnapra annyira elővette a torokgyulladás, 
hogy a korházba kellett szállítani.

Nekem jó ismerősöm volt Guillaumette s meg-

mezőn is rábukkanhatunk. A fogoly parlagszőlőkben, 
nádas réteken, kukoricaföldeken, általában sürüs he
lyeken tartózkodik. A fácán most már tenyészhelyén 
van összegyülekezve. A túzok a repceföldeket keresi 
és legeli. Az erdei szalonka az erdőn kívül kertekben 
is meglapul. A ragadozó madarak mindenfelé kóvá
lyognak,

Az orvmadarak még midig vonulásban lévén, 
pusztításukra minden hatalmukban álló eszközökkel 
törekednünk kell, ép úgy, mint a megelőző hónapok
ban. Az uhuzás ne szüneteljen! A dögkunyhót is hasz
nálatba vehetjük: sőt szép, holdvilágos éjjeleken alvó 
sasok után is járhatunk. A hol fővad van, a téli takar
mányozás eszközeire ugyan gondot kell fordítani s 
tekintettel a minden pillanatban bekövetkezhető szi
gorú napokra, táplálékanyag elégséges mennyiségben 
való beszerzését vagy kielégítését pillanatig sem szabad 
tovább halogatni.

Hegyes vidékeken az állandó nagy hóállás és 
zord időjárás miatt a nyulállomány gondozása is kiváló 
figyelmet igényel s a vadat etetni kell. Addig azonban, 
mig a nyúl zöld táplálékhoz juthat, az etető fölösleges. 
A fácánokat akár van hó, akár nincs, egész télen át 
etetni kell; rendezett vadászterületeken, hol a fogolyra 
is különös súlyt fektetnek, ép úgy, mint a fácánt, ezt is 
rendszeres etetésben részesítik. E hóban a tenyész- 
állomány biztosítására szolgáló fácán- és fogolyquan- 
tum okvetlenül befogandó. Ezek számára idejekorán 
gondoskodni kell megtelő mennyiségű egészséges 
tápanyagról is.

tudakoltam a szolgálattévő egészségügyi altisztül, hogy 
hol találom.

Ő egykedvűen válaszolt:
— Ma reggel meghalt.
— De az Isten szerelméért, hogyan lehetséges 

ez ? — kérdeztem holtra rémülve.
Az altiszt cigarettát sodort magának:
— Bizony, megjárta — motyogta. — A lázbe

tegek osztályába fektették s ott valamelyiktől meg
kapta a fejtifuszt. Három nap alatt végezett vele . . .

Az olasz vasút örömei.
Történik Milánóban, egyik pályaudvaron. Egy 

utas (az egyik vasúti alkalmazotthoz): Kérem, melyik 
vonat indul ezek közül Turinba?

Vasutas: Hát iádul innen egyáltalán vonat Tu
rinba ?

Az utas : A menetrend szerint igen.
A vasúti tisszt: Várjon kérem, majd megkérdezem.
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Vadászati dolgok.

A bölényekről. New-Yorkból Írják: Amerika e 
hatalmas ősvadja, a bölény, mely nemrég még tízezer 
főnyi gulyákban legelészett és száguldott a preriken s 
a mocsaras vidékeken, teljesen pusztulóban van. A kor
mány már régebb idő óta védi őket s a Yeilostowne 
National parkban 200 darab él belőlük, Amerika és 
Canada nyugati határpusztaságain körülbelül ugyan
ennyi él, mig Európában és itt az Egyesült-Államokban 
mintegy 1500 darab él fogva. A kormány terve, hogy 
Oklahomában a Wichita hegység tájám 57.000 akre 
földterületet hasítson ki csupán arra, hogy a kivesző 
bölényfajt a természetes vadonban fentartsa, szaporítsa. 
Az e célra szolgáló terület a Kiowas és Comanchez 
törzsek régi vadászterülete s huszonnyolc példány 
bölényt szállítanak ide a Bronx parkból. A legutolsó 
szabadon legelésző vad bölénycsordákat mintegy 15 
évvel ezelőtt irtották ki Texasban, Panhandnak e táján 
és Montanában. A Seribner Magazinéban Seton Thom
pson tollából bámulatos dolgokat olvasunk a bölé
nyekre vonatkozólag. Seton leginkább dr. Hornaday 
természettudóst idézi kutforrásul a számokra vonat
kozólag. E szerint:

A mostani Washington, az ország fővárosa körül 
1800-ban a bölények eltűntek már a keletről s a Mis- 
sippi tájáig húzódtak vissza. A preriken mintegy 
negyven millió bölény tanyázott, a sziklás hegyi tájakon 
Canadában mintegy 20 millió. 1851-ben mintegy 20 
millió maradt belőlük, 1871-ben pedig 4 és fél millióra 
tették még számukat. Régebbi megfigyelők leginkább 
a preri óriási tüzeit adták okul, hogy a bölényfaj 
pusztulni kezd, de épp igy a tavaszi árvizek is roppant 
veszedelmükre voltak. Egy utas 5 mértföld távon a

Missippi mentén 20.000 darab bölényt számlált meg 
egy tavaszon s ezek midegyike a tavaszi vizárban 
veszett el. Hornaday azt mondja, hogy 18ő7-ben egy 
1000 főnyi bölénycsordából kétezret a forgószél pusz
tított el. A bölények nagybani kiirtása már azelőt kez
dődött, mielőtt az első vasutat átvitték a nyugati nagy 
pusztaságokon, Catlin azt mondja, hogy 1832-ben az 
indiánok két és fél milliót, avagy három milliót öltek 
meg a bölények közül. Az Union Pacificvasut 1867-ben 
épült ki Cheyenneig s a Santa Fé 1871-ben érte el 
Kansast. Hornaday szerint ebben a tájban csupán a 
délvidéken 3.600.000 bölényt pusztítottak el. Ha maradt 
még valami belőlük, azt a bőrkereskedők irtották ki, 
mert a bölények pusztulásával roppant felemelkedett a 
bőr ára. 1885-ben cssk háromszáz teljes bőrt tudtak 
kapni a bőrkereskedők, ma gedig az állatkertek is 
csak roppant pénzösszegekért tudnak egy-egy bölény 
birtokába jutni.

§ Hivatásának áldozata. Bozsóki József liptó- 
megyei erdőőr február hóban a kincstári erdőben cir
kálván, szemben találta magát Jarek István dobrádi és 
Bórái Mihály bulkaszi rovott múltú emberekkel, a kik 
megyeszerte közveszélyes vadorzók hírében állottak. 
Az őr felszólította őket, hogy adják át fegyverüket 
A vadorzók futásnak eredtek, de csak azért, hogy 
egy távolabbi helyre csalják, a hol könnyen elbán
hatnak vele. A szerencsétlen erdőőr kötelességszerüleg 
üldözőbe vette a vadorzókat és ennek áldozata is lett. 
Jarek kétszer reálőtt és az erdőőr holtan terült el a 
földön. A rózsahegyi esküdtbiróság Jareket kilenc évi 
fegyházra ítélte. Bóra Mihály tagadott és miután bizo
nyíték nem volt ellene, fel kellett őt menteni. A Curia 
most a bűnügyben beadott‘semmiségi panaszokat eluta
sította.

illésig

Kérem, állomásfönök ur, indul innen vonat Turinba?
Állomásfőnök: Igen, az öt közül valamelyik, de 

melyik azt nem tudhatom.
Az utas: Hát akkor én, kerem, honén tudjam 

. . . ha ön sem? . . .
Az Állomásfőnök: Ez nagyon egyszerű dolog. 

Ön beszáll az egyikbe, ha elviszi Turinba, jó ; akkor 
jó kocsiba ült bele; ha nem, akkor az itt maradottak 
egyike ment el Turinba.

Az utas: És kérem, a melyik indul, az hány 
órakor indul?

Az állomásfőnök: Uram, ön valóban sokat sze
retne tudni, erre már megint nem adhatok határo
zott választ.

Az utas: A menetrendben az van, hogy négy 
órakor.

Az állomásfőnök: Az valóban megtörténhetik.
Az utas: De kérem, most négy óra húsz perc 

van már, hát akkor már húsz percet késett.
Az állomásfőnök (nevetve): Nos, aztán ? hát késik.

(Az állomásfőnök, az ügyeletes tiszt, a szolgák 
mind nevetnek).

Az utas (gyanútlanul): Kérem, miért nevetnek, 
hát valami ostobaságot mondtam ?

Az állomásfőnök: Persze, hogy azt mondott. 
Hogy beszélhet az ember húsz percnyi késésről? Hát 
az is valami?

Az utas: De most már újabb öt perc is elmúlt.
Az állomásfőnök : Sőt még több is el fog múlni, 

csak számoljon, igy' legalább gyorsabban telik az idő.
Az utas: Ezer bocsánat, uram, de hát engedjen 

meg még egy kérdést. Nekem első osztályra szóló je
gyem van, de az, a mint látom, már megtelt, hová üljek ?

Az áliomásfőnök: Hja csak nem kíván ön kü- 
lönvonatot? Üljön a második osztályba.

Az utas: De ott sincs hely.
Az állomásfőnök: Nini, nézd csak, és még azon 

panaszkodnak az emberek, hogy komiszul utaznak. És 
mégis minden megtelik. Hátutazzék harmadik osztályon.
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(Védekezés a méh szúrása ellen.)
A mézszüret évadján nem lesz fölösleges e kér

déssel foglalkozni. Tapasztalat bizonyítja, hogy a méh, 
a darázs és a poszméh szúrása súlyos következmé
nyekkel járhat, ha egyszerre sok szúrás éri az embert. 
Fabre, olasz természettudós most megjelent könyvének 
adatai szerint 47 konkrét eset közül a tömeges darázs- 
csipés 7 esetben halálos kimenetelű volt. Fontos tehát, 
hogy az ilyen szúrt seb szakszerűen kezeltessék. Erre 
nézve hasznos útbaigazítást találunk a fönnebb em
lített könyvben. Mielőtt a sebbe beletört fulánkot a 
sebből kihuznók, előbb el kell távolítani a rajta levő 
méreg-tömlőcskét; máskülömben a fulánk kihúzása 
közben az fölpattan, és a sebbe beletört fulánkon át 
tartalma a sebbe ürül. Azután vízzel, ecettel, vagy ha 
kéznél van, ammóniákkal dörzsöljük meg a seb kör
nyékét. Akit azonban sok szúrás ért egyszerre és igy 
sulyosbb komplikációktól kell tartani, annak izgató és 
izzasztó szereket (meleg bor) adunk. A legjob tanács 
azonban mégis csak az, hogy el kell kerülni a méh 
csípést. Nem is olyan fölösleges tanács, mint ahogy 
első tekintetre látszik, mert csakugyan egyszerű a 
módja. Akit ^gész méhraj lep meg, nehogy megfusson 
előle, ..mert a méhek úgyis utolérik és jól helyben
hagyják, hanem teljes mozdulatlanságban tűrje, hogy 
a méhek ellepjék. Nem kell megijedni, mert a méhek, 
jóllehet, reá telepszenek, de nem szúrják meg és 
néhány perc múlva tovább repülnek, anélkül, hogy 
egy is megcsípte volna. Komolyabb következményei 
lehetnek azonban a darázs csípésnek. Volt rá eset, 
hogy a garatüreg nyálkahártyáján egy darázscsipés után

hirtelen olyan daganat támadt, hogy az illető néhány 
óra múlva megfulladt; más esetben a lábon, vagy az 
arcon szenvedett darázscsipés hosszantartó ájulást 
okozott. Ilyen következményekkel járhat a poszméh 
szúrása is. A darázs és a poszméh nem hagyja benne 
fulánkját a sebben, mint a méh, de ezért szúrások okoz
ta sebet éppen úgy kell kezelni mint a méh szúrását.

Az áruló levél. Nagyváradról írják: Néhány 
héttel ezelőtt ismeretlen tettesek betörtek egy öreg 
ember lakásába, ahonnan egy ezrest és több száz
koronást elraboltak. A megindult nyomozás sokáig 
eredménytelen volt, míg végre tegnapelőtt véletlenül 
kézrekerültek a tettesek. A budapesti rendőrség ugyanis 
egy vasúti rablás tetteseinek nyomozása közben letar
tóztatott egy Berényi-Batári Lajos nevű rovott múltú 
nagyváradi embert, akinél egy tolvajnyelven irt levelet 
találtak. A levélben egy Szabó  Mária nevű leány, Batári 
szeretője, egy ezer koronásról tesz említést. A levél 
folytán Batárit rendőri felügyelet alatt Nagyváradra 
szállították s ott letartóztatták Szabó Máriát is egy 
Varga László nevű suhanccal egyetemben, akit a levél 
szintén megemlített. Eleintén mindhárman konokul 
tagadtak, de később bevallották, hogy a nagyváradi 
betörést ők követték el. A vasúti rablásról azonban 
hallani sem akarnak. A nyomozás folyik.

Higanytó Mexikóban. Mexikóban a Vera-Cruz 
környéki hegyekben higanytartalmu tavat fedeztek föl 
nemrég. A környék lakosai rég idő óta tudtak a tó 
létezéséről, de abban a meggyőződésben éltek, hogy 
lehetetlen megközelíteni. Egy Bungi nevű mérnöknek 
sikerült fölfedezni. Barangoltában egyszerre csak rosz-

Az utas: Nem bánom, de akkor legalább adják 
vissza az összeg egy részét.

Az állomásfőnök: Micsoda tudatlanság! Ellenke
zőleg ! Önt megbírságolják, mert első osztályú jeggyel 
a harmadik osztályban merészelt utazni.

Az utas (szerényen): És mennyi ideig várok még, 
mig a vonat elindul?

Az állomásfőnök: Két-három óráig. Ma átlag két 
órát késnek a vonatok, és mi rendesen az átlagot 
vesszük irányadónak. így illik egy pontos vasúti 
igazgatósághoz.

Az utas: Jó ; akkor legalább, ha még ennyi időm 
van, megnézhetem a bútorzatom, a melyet Turinba 
küldtem, hogy rendben elindult-e már?

Az állomásfőnök: Jó, barátom, ezt még megteheti 
és vegye tudomásul, hogy a vonatok nem akkor in
dulnak, a mikor épp önnek alkalmas és ha sürgős 
dolga van valahol, akkor egyáltalán ne utazzék.

A teherpályaudvaron Az utas: Kérem, elindult már 
a föladott podgyászom Turinba?

A hivatalnok: Micsoda podgyász!
Az utas: X. Y. a nevem és bútorom adtam föl 

Turinba.

A hivatalnok: Mikor körülbelül?
Az utas: Ezelőtt tiznappal.
A hivatalnok: Akkor esetleg már elindult.
Az utas: Kérem, nem volna olyan szives és nem 

kérdezősködnék egy kissé? Nekem a dolog tudniillik 
nagyon fontos volna.

A hivatalnok: (egy másik alkalmazotthoz): El
indult már X. Y. címére valami bútor Turinba?

A másik hivatalnok: Turinba nem ment el semmi.
Az utas (szerényen): De hát, kérem, hogy tör

ténhetik ilyesmi?
A hivatalnok: Bizonyosan másfelé indítottuk útnak.
Az utas: Azt nagyon sajnálnám. Nem tudná meg

mondani, hová indult el a bútorom ?
A hivatalnok (a társához): Nem gondolod, hogy 

Velencébe ment el a bútor?
A másik hivatalnok: Dehogy! Velencébe azok 

a csomagok indultak, a melyet Rómába adtak föl.
A hivatalnok (Keresgél az iratok közt): Oda sem, 

Rómába csak egy láda ment, a melyet Bergamóba 
adtak föl.
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szullét lepte meg s lasanként jelentkeztek a higany- 
mérgezés következései. Hogy a higany gőzei támadták 
meg szervezetét, arról teljesen meggyőzték a santa- 
rosaliai korház orvosai, a kikre megyógyitását rábízta, 
Alighogy talpra állott, két tőkepénzest szerzett Bungi, 
azzal megint elindult Vera-Cruz felé, hogy a kéneső-tó 
létezését kétségtelenül megállapítsa. Ezúttal sikerrel is 
járt. A tó felülete 125 ár, mélysége 5 méter, a meden
cében lévő higanymennyiség értéke több száz millió 
koronára rúg. Kiaknázását nemsokára megkezdik. 
Alagutat fúrnak a hegybe, hogy a tavat megközelít
hessék.

Égó Erdők. Kézdivásárhelyről táviratozzák: A 
város tulajdonát képező Kétág nevű erdőségben nagy 
tűz pusztított. A tűzvész hat napig tartott és ötszáz 
holdnál nagyobb terület lett a lángok martalékává. A 
Lebény község tulajdonát képező Fövényes nevű erdő
részben is nagy tűz volt, úgyszintén Kovászna erde
jében is. Ez utóbbi tűzvész főleg a Deák, Vájná és 
Halász faipari cégeknek okozott jelentékeny kárt. A 
tüzek valószínűleg gyújtogatásokból eredtek és a szi
gorú erdőtörvényeknek tulajdonítják.

Letartóztatott csodadoktor. Szentesről je
lentik, hogy az öttömöspusztai csendőrség letartózta
tott egy híres kuruzslót, Márkus József 60 esztendős 
földmivest, akit a nép mint csodadoktort ismert. Bács- 
és Csongrádmegye hiszékeny parasztsága sűrűn zarán
dokolt Márkushoz, aki kis kunyhóban lakott. Amikor

Az utas (kétségbeesetten): Kérem, keresse Ber- 
gamó felé.

A hivatalnok: Nem, nem, Bergamóba csak egy 
vaggon friss tojás indult el a melyet Génua részére 
adtak föl.

Az utas: No hát ez mégis hallatlan !
A hivatalnok: Hallatlan, vagy nem, az nekünk 

meglehetősen mindegy. Nagyon kérem, nekünk ne al
kalmatlankodjék, uram, sokáig, mert az időnk drága. 
Ön lesz a hibás, uram. Ön, ugylátszik, nem adta föl 
a bútorát. Láthatja, hogy itt minden rendben van; mi 
tudjuk egészen pontosan, hogy a Rómába küldött bútor 
Velence felé indult, a Treviglióba föladott láda Rómá
ban van, a friss tojás Bergamóban! Itt minden pon
tosan föl van jegyezve, csak az ön bútorjának nin
csen sehol nyoma. Ön nem adta föl.

(Nagy lárma, sürgés-forgás a pályaudvaron.)
Az utas: Kérem, mi történt itt?
Az állomásfőnök: Nem látja, kérem, négy óra 

harminc perc, és a menetrend szerint a tegnap négy 
óra harmincpercre jelzett vonat ma másodpercnyi 
pontossággal berobogott! Isten önnel!

(Az utas áll, nem tudja már, ki voltaképpen a 
bolond!)

a csendőrök behatoltak három leányf találtak ott, akik 
szintén gyógykezelés végett keresték föl Márkust. A 
szűk és rossz levegőjű kunyhóban 95 asszony nevét 
találták egy ivén, akiket a csodadoktor kezelt.

Százéves öngyilkos. Marosvásárhelyről Írják: 
Szász György marosvásárhelyi 100 éves munkás laká
sán a kamarában felakasztotta magát. Mire észrevették 
már halott volt. Tettét életuntság és leánya utáni 
bánatból követte el.

Pusztító tűz. Nagy tűzvész pusztított Piski 
községben. Több gyermek gyufával játszván, játék 
közben felgyújtották Ghigorcsik Avram csűrét, ahon
nan a tűz átterjedt a szomszédos épületekre is, minek 
következtében 10 lakóház, számos csűr és pajta, vala
mint sok más melléképület és magtár, benne a kicsé
pelt gabonával és a télire eltett takarmánynyal, teljesen 
elégett. A kár nagy, s biztosítva csak igen kevés volt.

Három emberélet harminc koronáért. Ga-
belból táviratozzák: Pankrácban ismeretlen tettesek 
megölték Liebig Júlia trafikosnőt és két gyermekét. 
A gyilkosok 30 koronát raboltak. Pankrácba törvény- 
széki bizottság szállott ki.

Emberhalál egy kutya miatt. Abauj-Szán- 
tóról jelentik: Múlt hó 25-én. egy kutyapecér cigányt, 
aki Német András abaujszántói cipészsegéd kutyáját 
akarta elfogni, a kutya gazdája egy ostornyéllel oly 
erősen fejbeütötte, hogy nyomban holtan rogyott össze. 
A bírói nyomozás megállapította, hogy az ütés okozta 
a halálát. A gyilkost elfogták.

Nyolcszáz japán halász pusztulása. Londo
non át óriási szerecsétlenség Ilire érkezik Indiából. A 
japán koraihalászokat nagy katasztrófa érte. Hirtelen 
zivatar támadta meg a tengeren úszó vitorlás bárkákat, 
úgy hogy több mint nyolcszáz halász a tengerbe 
fűlt. Az óriási katasztrófáról részletek még nem ér
keztek.

Budapesti vadpiac. Fodor Károly jelentése a 
Vadpiacról Budapest, 1906. November 4-ről Központi 
vásárcsarnok. Jó kereslete van a szarvas tehénnek, őz
nek, nyúl és fogolynak, Vadsertés szintén jó árak 
mellett értékesíthető. Ma elkelt fogyasztási adóval 
együtt Szarvas 80 -94 fii!. Vadsertés 80 110 fill. öz
150 — 170 fill. dámvad 9 0 -  100 fili. Klgramként. Nyúl 
nagy kifejlett 260—300 fill. apró 160-200  fill. darb- 
ként. fácán 470 — 600 fili. fogoly 190 — 240 fill páron
ként minőség szerint.

Külföldi értesüléseink szerint a nagyobb piaco
kon csak a szárnyas vad, továbbá a száraz szőrű ki
fejlett nyulak iránt volt élénkebb vételkedv. A jelen
legi budapesti vad árak aránylag kedvezőbbek a bé
csi áraknál.

Mert nem vált be katonának. Újlaki Pál 
csurgói legény agyonlőtte magát, s hátrahagyott leve
lében azt Írja, hogy azért vált meg az élettől, mert a 
sorozásnál nem ütötte meg a mértéket.
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A puskamüves halála. Vörös János sandi 
kovácsmesterhez .revolvert vittek javítás végett Vörös 
nem tudta, hogy a revolver meg van töltve és néze
gette, miközben a fegyver elsült és a golyó a fejébe 
fúródott. Vörös azonnal szörnyethalt.

(Gyilkos kérő.) Nákofalván tizenhárom kés- 
szurással meggyilkolva találták Schiermann birtokos 
gazdát és Erzsébet nevű tizenhét esztendó's leányát. A 
gyilkos a leányt a kertbe csalta és ott ölte meg. A 
gyilkosság elkövetésével Schiermann Miklóst, a leány 
unokabátyját gyanúsítják, a ki megkérte a leány kezét, 
de nagybátyja nem adta hozzá. Schiermann Miklóst a 
csendó'rök letartóztatták; tagadja tettét.

Szerkesztői üzenetek.
Mold Vilmos és Paulin Vilmos urnák. Köszönet a kül

dött közleményekért, melyeket lapunk jővő, esetleg az azt követő 
számában közölni fogunk. Svenda László urnák. Uzsok. Az 
átköltözködési és utazási költségekre vonatkozó szabályzatot a 
ministerium az összes erdőhatóságoknak annyi példányban küldte 
meg, hogy az az összes alkalmazottaknak kézbesíthető legyen. 
Nagyon csodálkozunk, hogy azt ott még nem kapták meg. 
Kinyomatását éppen ezért nem tartottuk szükségesnek, de ha 
azt látnok, hogy erre szükség van, szívesen megtesszük.

A kiadó hivatal postája.
Tornyos F e re n c  urnák. Turdosin. A címet kiigazítottuk 

és a 42-ik számot, mely egyébként Turdosinban is megfordult, 
újból megküldtük. Csonka Ignác urnák. Bábolna puszta Az 
év végéig szóló 6 korouát vettük. Kerekes Gyula urnák. Nagy- 
Récse. A lapot azért szüntettük be, mert az azzal a megjegy
zéssel jött vissza a postán, hogy nem fogadta el. Most október 
1-től küldtük s igy december végéig van előfizetve. Matyóka 
Tivadar urnák. Petrosz. A hiányzó számokat elküldtük és 
azokhoz csatoltunk egy cimszalagot, melyből láthatja, hogy 
az ottani posta ismeretlennek nyilvánitota, mely oknál fogva 
természetesen a lap küldését beszüntettük. Szíveskedjék ott kér
dést intézni, hogy milyen alapon tartották ismeretlennek. Mick 
Rezső urnák. Zboró. A lapot október elsejétől küldtük meg, 
mert az ezekben a számokban megjelent folytatásos cikksorozat 
bizonyosan érdekelni fogja. Parragi István urnák. Terebezd. A 
2 koronát köszönettel vettük. Altiszti személyzet. N. Bocskó. 
Jövő évi junius végéig van előfizetve. Kosa Sándor urnák. 
Szász-Sáros. Előjegyzésbe vettük és várunk.

Hirdetések és pályázatok.

Ajánlkozás. i_ 5

22 éves, róm. kath. vallásu fiatalember, ki 3 éven 
át a katonaságnál önként szolgált s most már har
madik éve szolgál a m. kir. csendó'rségnél, miután 
utóbbi szolgálata jó'vő év május hó végével véget ér, 
erdészetnél keres megfelelő' állást. Szives ajánlatok az 
alábbi címen küldendők:

Gajdos János m. kir. csendőr.
Nagy-Ügröd (Bihar megye.)

Erdészgyakornok, 2 - 3

19 éves fiatalember, ki eddig , egy évet meghaladó 
időn át Stájerországban mint gyakornok működött, 
ismereteinek továbbfejlesztése végett Felsőmagyaror- 
szágon vagy Erdélyben valamely nagyobb erdőhiva
talnál vagy erdőgazdaságnál teljes ellátás és egyéb 
felette szerény feltételek mellett mint gyakornok alkal
mazást keres. Ajánlatokat az alábbi cim alatt kér: 

U n t e r r e i n e r  L ő r i n c  Csatád (Torontálmegye)

Hirdetés. 2 - 2

Gömörmegyei nagy üveggyári uradalom jó bizo
nyítványokkal rendelkező vizsgázott erdőőrt keres 
azonnali belépésre. Fizetés: havonkint 50 korona. 
Illetmények: szabad lakás, fűtés, 800 négyzetöl kert, 
tehéntartás télen 1, nyáron 2 tehén részére, 400 négy
zetöl felszántott föld, 1 — 1 rend téli és nyári ruha.

Ajánlatok az Erdészeti Újság kiadóhivatalába 
Százssebesre “Üveggyár" jelige alatt küldendők.

Pályázati hirdetmény.
Vizsgázott vadász. 2  2

November tizenötödikére Budapest környékén er
dészeti és vadászati szakvizsgát tett vadász kerestetik, 
ki hosszabb ideig jó bizonyítvánnyal szolgált nagyvad 
területen. Bőgést értsen utánozni. Vadászkutya ido- 
mitást alaposan tudja. Felesége a kastély körüli házi 
teendőkben segédkezzen. Ajánlatokat bizonyítvány 
másolattal a szerkeztőség továbbit.

Ajánlkozás. 4 -5 .

Egy 43 éves, nős, róm. kath. vallásu szakvizs
gázott erdőőr, ki az állami kezelésben állott 
erdőknél 12 évig volt alkalmazva s most a nagy- 
méltóságu gróf Festetich tulajdonát képező bir
tokon van szolgálatban, úgy az erdészeti, mint 
a vadászati teendőkben teljesen jártas, jól ért a 
fáczánneveléshez és kutyaidomitáshoz, a követ
kező újévre megfelelő állást keres. Czime meg
tudható az Erdészeti Újság szerkesztőségénél.

Élő vadak. •"ifSjj
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat, 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

p f "  Hlayer Ede
élővad  kiviteli üzlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút 

Sopron megye). 1 4 -5 2

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen-
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Előfizetési árak :
Egész évre............................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
»Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjelen ik  m inden csü tö rtök ö n .
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

P o DHRADSZKY EMIL.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. November 15. 46. szám.

Néhány szó a fegyelmi eljárásról.
(Folytatás)

^raraőrténjék azonban a feljelentés bármily mó- 
g m S  dón és alakban, annak következményekép 

a hatóságok rendszerint elrendelik az elő
zetes vizsgálatot s ezzel — ha csak a feljelen
tés ő ellene is nem irányul — többnyire az ille
tékes erdőgondnokot bízzák meg, vagy pedig 
erre a célra egy központi tisztviselőt küldenek 
ki. Ennek a biztosnak a hivatása azután kide
ríteni, hogy a feljelentésben foglalt vádak meg- 
felelnek-e és mennyiben a valóságnak. Ha azu
tán a megejtett vizsgálat elegendő támpontot 
nyújt arra nézve, hogy a vádakkal illetett alkal
mazott csakugyan szabálytalanságokat követett 
el, következik maga a fegyelmi eljárás.

Fegyelmi ügyekben három tagból álló 1 fokú 
bizottság ítélkezik, melyet a hivatalfőnök erre a 
célra kirendelt. Ennek a föladata a kiküldött 
vizsgálóbiztos által összegyűjtött adatokat átvizs
gálni, azokból és a vizsgálóbiztosnak mint fe
gyelmi bizottsági előadónak szóbeli előterjesz
téseiből és felvilágosításaiból az igazságot kibön
gészni s ahhoz képest marasztaló vagy felmentő 
ítéletét meghozni, a nélkül, hogy a vádoltat meg- 
halgatná s védekezését közvetlenül megismerné. 
Ítélete meghozatalánál tehát egyedüli támpontja 
a vizsgáló biztos jelentése.

Távol álljon tölünk itt a vizsgálat teljesítésére 
kiküldött tisztviselők egyeneslelküségében, lelki
ismeretességében kételkedni, mégis az emberi 
gyarlóság tekintetbe vételével ezeknél sem lehet 
teljesen kizártnak tartani a megtéveszthetést, sőt 
néha az elfogultságot, sőt — bár bizonyosan 
csak a legritkább esetben — a befolyásolhatást is.

Van néhény szavunk itt még magáról a 
fegyelmi eljárás és bíráskodás módjáról és hiá
nyosságairól.

A fegyelmi bizottságok tárgyalásai nem nyil
vánosak, hanem titkosak, melyeken nem csak 
hogy védő, de még maga a vádlott sem jelen
hetik meg, hogy itt védelmét előadhassa, a ki
küldött fegyelmi bírák tehát Ítéletük formálá
sánál tisztán csak azoknak a ténykörülményeknek 
a mérlegelésére szorítkoznak, melyeket a kikül
dött vizsgáló biztos gyűjtött adataival, vagy pe
dig az előadó ezeknek száraz elősorolásával 
elejbük tár. Ezek az adatok igen gyakran lehet
nek túlhajtottak, sőt sok esetben az elferdítés 
lehetősége sincs kizárva, mert a vizsgáló biztos 
nem egyszer olyan tanukat vagy vádlókat is 
kénytelen meg — is kihallgatni, kiknek nyelvét 
nem érti s igy tolmács segítségét kell igénybe 
vennie, ki nem mindig bírja egyaránt mindkét 
nyelvet s igy a fordítása sem teljesen megbíz
ható, esküt pedig egyáltalán nem tesz s igy mivel 
sem szavatol arra nézve, hogy a vádlók vagy 
tanuk által beinondottakat hűen és elfogulat
lanul tolmácsolja.
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Mindezeket mérlegelve és fontolóra véve 
bárki is könnyen beláthatja, hogy a fegyelmi bí
ráskodás most divó módja helytelen s okvetlen 
szükséges lenne a fegyelmi bíróságok tárgyalá
sait nyilvánossá tenni s a vádlottnak módot nyúj
tani arra nézve, hogy ügyét akár személyesen, 
akár védő segítségével védelmezhesse, hogy igy 
azok, kik sorsa fölött dönteni vannak hivatva, ne 
a rideg, holt betűkből, hanem közvetlenül saját 
szájából hallgassák meg az esetleges mentsé
geket. Az ártalanságot már maga a biztos föl
lépés gyakran félreismerhetlenül bizonyítja s a 
védelem hanghordozása, az abból kirívó mentő 
vagy enyhítő körülmények döntő befolyással le
hetnek az ítélkező biró meggyőződésére.

Az erdészeti alkalmazottak ellen fölhozott 
vádaknak rendszerint csak elenyészőleg csekély 
százaléka bizonyul valónak, mig a nagyobb rész 
nem egyéb roszakaratu, aljas rágalmazásnál, 
mely esetleg éppen csak abból a célból lett 
kieszelve, hogy a gyűlölt erdőőr vagy akár 
erdőtiszt ineghurcoltassék, jó hírneve elüljárói 
szemében elhoinályosittassék s neki ez által a 
kellemetlenségek egész láncolata nyakába zudit- 
tassék s vájjon midőn ártatlansága kiderült, milyen 
elégtételt kap mindezekért? Megtörténik, hogy 
abban az időközben, mikor valamely altiszt éppen 
fegyelmi vizsgálat alatt áll, a hatóság kerületében 
előléptetés van folyamatban s ennél — bár egyéb
ként soron lenne s az előléptetésre különben 
érdemes — mellőzve lesz, mert hiszen mind

Nevek Babilonja.
Az oláh népeknél olyan sajátságos viszonyokra 

akadhatunk, amelyek sok tekintetben a régi páter fa- 
milias hatalmas gó'zkörére emlékeztetnek.

Egy falusi jegyző barátomtól hallottam, aki először 
került oláh faluba, hogy jó időbe tellett, amig hozzá 
tudott szokni a viszonyokhoz, főleg azonban amig 
kiismerte magát. Mert addig akárhányszor azon a pon
ton állott, hogy vagy megbolondul, vagy bolondnak 
találja a gondjaira bizott nyájat.

Eljön egy napon a hivatalba egy legényforma 
ember s bepanaszolja a szomszédját, mert annak a 
tehene az ő lucernájában garázdálkodott.

addig, mig fegyelmi ügye bejezve nincs, előlép
tetésre nem tarthat igényt, igy azután azok, kik 
nálánál ifjabb szolgák s a sorban utánna követ
keznek, saját érdemük nélkül és az ő hibáján 
kívül eléje kerülnek, mig ő maga talán éveken 
át várhatja a jó szerencsét, mely előléptetését 
meghozza.

Vájjon jogos és igazságos az és igaztalan 
a fölháborodása az ilyen sorsüldözöttnek?

Igaz, hogy a bebizonyult ártatlanságból 
kifolyó fölmentő ítélet után szabadságában áll 
az ártatlanul meghurcoltnak rágalmazója ellen a 
törvény utján megtorlással élni, de hát mig ezen 
az utón célt ér, sok utánjárás, vesződség és még 
annál is több költség szükséges, tehát mind 
olyan dolgok, melyekből az erdőőrnek mond
hatni a legkevesebb jutott ki s igy azután gyakran 
kénytelen a rágalmazást, becsületsértést és minden 
ezekből folyó meghurcolást szépen zsebre rakni 
s hallgatni, megbántójának nem csekély örömére.

(Folytatása következik.)

Erdősítés közben szerzett tapasz
talatom.

Sokat Írtak és írnak arról, hogy a mezöségi ko
pár és vízmosásos területeket be kellene fásitani, azaz 
erdősíteni.

A jegyző fölveszi a panaszt és beterjeszti a szol- 
gabiróhoz. Vezok Jóca ügye contra X. Y. ellen.

A főszolgabírói hivatalban sok a dolog, beletellik 
fél esztendőbe, amig reá kerül a sor az ügy tárgya
lására. Jön tehát pecsétes levél, hogy X. Y. ezen és 
ezen a napon jelenjék meg a központban Vezok 
Jócával együtt.

A jegyző kiadja a plajásnak a cédulát kézbesí
tésre, az viszont azt feleli:

— Ilyen nevű ember, nincs a faluban.
— Ejnye, már hogyne lenne, hiszen tegnap is itt 

kuncsorgott a kisbirókkal. Az a forradásos homloku.
— Hja úgy, szól a plajás, bizonyára a Nikolics Jócát 

gondolod uram.
— Hivasd elő.-
A legény megjelenik, a jegyző emlékszik rá, hogy 

tényleg ez volt a panaszos. Azonban sok a dolga, adó
szedéssel telik el az egész nap, nem igen bánja hát, 
hogy Vezok-e, avagy Nikolics-e a Jóca-szerü férfiú, 
hanem utasítja be a tárgyalásra.
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Á föidrnivelési kormány is buzdításképpen a 
kopár terület birtokosait ingyen csemetékkel segélyezi 
és ezenkívül évenkint még pénzjutalmat is oszt ki 
azon birtokosok és azoknak alkalmazottjai között, a 
kik nagyobb sikert tudnak felmutatni az erdősítéssel 
s mindezek dacára a mezőségi kopár területeket még 
most is kopároknak találjuk.

Egyes helyeken találunk némi sikert, de több
nyire csak nyomokat arról, hogy az erdősítéssel pró
bálkoztak.

Elvétve még itt-ott látunk kis területű akácos 
táblákat, de nem a kopár, vízmosásos helyeken, hol 
helye lenne, hanem a kultúrnövényeket is megtermő 
területeken.

Hogy ennek mi lehet az oka, én igy gondolom: 
a kopár, viztnosásos területek birtokosai azt hitték 
eddigelé, hogy eleget tettek kötelességüknek, ha meg
szerezték a szükséges mennyiségű facsemetéket, a 
melylyel beültették az erdősítendő kopár területet.

A kik igy vélekedtek, meggyőződtek arról, hogy 
nagyon csalódtak. Siker hiányában, kedvüket veszítve, 
felhagytak az erdősítéssel.

Én is egy ilyen uradalomban voltam mint gaz
datiszt alkalmazva, amelyben az erdősítés folyamat
ban volt.

Itten 13 évig foglalkoztam vele.
Először is, szolgálatom első évében, két darab 

az egyik 8, a másik 10 kát. holdas északos fekvésű, 
vízmosásos területen kezdtem meg az erdősítést, amely 
a szántó táblák között foglalt helyet. Akác és erdei 
fenyő csemetékkel vegyesen ültettük be.

Az első évben az akác és a fenyő a területnek 
mélyebben fekvő jobb, porhanyóbb talajú részén meg- 
fogamzott, de az emelkedettebb, gyengébb, kötöttebb 
talajú részeken, bizony csak helyenként fogamzott meg 
itt-ott egy-egy szál.

Igazgatónk, aki fiskális, felkeresett bennünket és 
itt léte alkalmával megvizsgálta a beerdősitett területet is.

Szóval kinyilatkoztatta, hogy nincs megelégedve 
az eredménynyel.

A következő évre elhatározta igazgatónk, hogy 
az erdősítést ő veszi kezelése alá. Egy újabb, mintegy 
68 kát. holdat kitevő területen ő a megyei erdészünk 
kiszállását és tanácsát igénybe véve, ezen területet 
tavaszszal vásárolt tölgy- és erdei fenyőfa csemetékkel 
egy az erdész által ajánlott egyén felügyelete mellett 
be is ültette.

Évközben ezen beültetett területet többször meg
vizsgáltam, de sajnos, mert egyetlen szál csemete sem 
fogamzott meg.

Igazgatónk kedvét veszítve, újból rám ruházta 
kezelését.

Én pedig ekkor elhatároztam magamban, hogy 
hozatok tölgymakkot és még ezen év őszén be fogom 
vetni. Hozattam is Steiner Gyula körmendi magper
gető intézet tulajdonos közvetítése mellett Slavoniából 
és ezen az őszönbe is vetettük, minden fészekbe 3 —4 
szemet téve.

A következő tavaszszal mind kikelt, de később 
levelük sárgulni kezdett és a nyár derekán csaknem 
mind ki volt száradva. Okát keresve, nehányat kitép
tem, a minek könnyen engedett; azt hittem, hogy a 
cserebüly pajorja, vagy a drótféreg pusztította el. Meg
lepett még a mezei zenészek, a tücskök sokasága is, 
őket is kárhoztattam, hogy álcájuk is részt vehetett a 
csemeték kipusztitásában, pedig ezelőtt sokszor élve
zettel halgattam kellemes éneköket.

Volt az uradalomnak szemben a palotával egy 
7 holdas diófával beültetett területe, — a falu felett 
magas, délnek fekvő oldalon, amely területnek felső, 
mintegy 5 holdat kitevő része szántóföld volt, alsó 
gyep, azaz kaszáló. Feltűnt nekem, hogy a szántóföld

Valamelyik fél nem elégszik meg az ítélettel, fö- 
lebbez a vármegyéhez s az ügy megindul. A megyei 
utak jórésze még mindig gyönge állapotban van, nem 
szabad következőleg csodálkozni rajta, ha a mezőren
dőri kihalgatás históriája lassan jár s másfél év múltán 
jön csak el az a pillanat, hogy a nótárius a végső 
Ítéletet magyarázza Nikolics Jócának.

— Hívjátok csak be.
A plajás ismét felölti a tudósább ábrázatát s ki

jelenti becsületszavára, hogy ő ilyen nevű embert nem 
ismer, de nem ismer olyant senki a faluban.

Vasárnap délelőtt van, amikor az emberek (köz
életi szereplésük élénkebb kidomboritása szempontjá
ból) a tanácsteremben hányják-vetik meg a világ dolgait, 
a jegyző csak bepillant s előszedi a maga emberét.

— Nikolics Jóca, kerülj beljebb.
Az ember látja, hogy az intés neki szól,, beván

szorog.
— Engem hívtál, uram?
— Téged.

— Én Rakitován Jóca vagyok. Mit parancsolsz?
— Mindenekelőtt azt, hogy tedd bolonddá az 

öregapádat. Hány néven fogsz még szerepelni? Te 
nem vagy Rakitován Jóca.

A bíró fölteszi a kalapját és igy, megnövesztett 
tekintélylyel tesz mellette tanúbizonyságot.

— igen, uram, ez Rakitován Jóca.
— Biró, józan vagy?
— Mint a nap.
— Meg mersz arra esküdni, amit mondasz?
— Akár százszor egymásután.
— Akkor az én kezemből estek ki a kerekek — 

kesereg a nótárius — magyarázzátok már meg a dolgot.
Így derülnek ki a következők: (Tessék jól vigyázni, 

mert magam is vizes borogatást teszek a fejemre, 
amig leirom.)

Szporea Aurica leánykorában fiúgyermekkel aján
dékozott meg egy ismeretlent. (Egy olyan mathema- 
tika probléma, hogy x helyett esetleg z, vagy y kerül
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részen a diófák szépen fejlődnek és a kaszáló részen 
egyáltalán nem nó'nek, csak kínlódnak.

Elhatároztam, hogy ezen részt is jó mélyen felása- 
tom, amit meg is tettünk. A következő év nyarán csak 
bámultam, hogy a fejlődésükben visszamaradt diófák 
mily szépen kezdenek fejlődni.

Ekkor fogamzott meg bennem azon gondolat, hogy 
nem lenne-e jó az erdősítendő területet is felásatni?

Kísérletképpen felásattam, az első évben megkez
dett erdősítésem azon részét, hol semmiképpen sem 
tudtam eredményhez jutni; természetesen az ásatást 
őszszel végeztettem, amikor már minden be volt gyűjtve 
a mezőről, hogy a téli fagy jótékony hatásának legyen 
ki téve. Ezen részt beültettük erdei és fekete fenyővel, 
ami meglehetősen sikerült.

Most végre átláttam, hogy tulkötött agyagtalaju 
területen mély felásás, forgatás, azaz porhanyitás nél
kül, a levegő a talajban nem juthat be, nem szelídül
het, nem oldódik fel benne a tápanyag; az ilyen talajnak 
a v í z  elnyelőképessége csekély, mert ezen tulajdon
sággal csak a felső, azaz a termő, porhanyós réteg 
bír; ezen oknál fogva tavasszal esős esztendőben a 
sok v í z  miatt, a mely csak a talaj felületén van, a 
csemete nem fejlődik, ellenben nyáron, a gyors elpá
rolgás miatt nedvesség hiányában kiszárad.

Tehát ennélfogva a ki tulkötött talajon akar erdő
síteni, az oszsza fel részletekre az erdősítendő terü
letet, és évenként csak annyit fogjon fel belőle, 
amennyit ereje, erszénye enged megmunkálni; ellenben 
minden fáradsága kárba vesz.

elő a megfejtett egyenlet végén. Szóval: egyenlet több 
ismeretlennel.)

Mikor a gyerek világra jött, Sporea Aurica már 
bagolyhiten élt a társadalom merevségein átugró Vezok 
Tódorral. A pap beírta hát matrikulumba, hogy a gyerek 
neve : Vezok Jóca. A fiú igy is nőtt föl minden baj 
nélkül, mig Tódort agyonverték a zsandárok. Aurica 
asszony akkor támasz nélkül maradt, azonban egy 
cserépfödeles házban, annak tulajdonjogában, könnyű 
volt magához csalogatni Miok Vasziliet, hogy legyen 
pap kötése nélkül élettársa.

Miók ekkor, tekintettel arra, hogy ő ment asszo
nyos házba s nem azt vitte a magáéba, fölvette a 
Vezok nevet, mintegy folytatva elődjének az életét.

A házasságból gyerekek származtak, ezeket Vezo- 
koknak keresztelte a pap, igy hívta a falu, jóllehet vén 
Tódor teste régen enyészetnek indult már, mikor ezek 
napvilágot láttak.

Hát jól van, igy is lehet élni, sőt igy éltek jó 
hosszú ideig. A hajdani Miok a könnyű élethez szokott,

Vadászati dolgok. 1

Artalmas-e a hörcsög a fácánosban?
I. Közleméuy.

A fenti cim alatt lapunk október 25-iki számában 
felvetett kérdésre véleményem a következő:

Azt, hogy a hörcsög a fácán szaporulatot hátrál
tatná vagy a tojásokat a fészekből felfalná, eddig még 
nem tapasztaltam, de ilyet régi vadászemberektől sem 
hallottam. Köztudomású egyébként, hogy a hörcsög 
a rágcsálókhoz tartozván, csupán növény és gyümölcs- 
félékkel táplálkozik.

Hogy morgásával és ide-oda futkosásával a kotlót 
fészkéről elriasztja, ezt nem igen lehet számbavenni, 
mivel a sün is éppen olyan zajos motozással jár és 
az bebizonyított tény, hogy ez sem nagyon veszedel
mes a fácán szaporulatra, mert tojás csalétekkel közön
séges vastőrrel könnyen megfogható. Nálam sün van 
elég, de azért nem vettem észre, hogy a fácán szapo
rodását észrevehetően hátráltatná.

Véleményem szerint a fácántyukok meddőségének 
okait másutt kell keresnünk.

A meddőség egyik oka az lehet, hogy a tyúkok
nál a szükségesnél több kakas van, melyek azután az 
egymással való viaskodással töltik el ez időt a párzás 
hátrányára, párosodás nélkül pedig nincs szaporulat.

Másik oka a meddőségnek a tyúkok vénsége is 
lehet, mert az ilyenek elhagyják a kakasokat, sőt több
nyire nem is tojnak. Ilyen esetben múlhatatlanul szük
séges a tyúkok felfrissítése, mert máskülönben csak 
sok tyúkot látunk, a nélkül, hogv csibéket is látnánk.

többet járt korcsmába, mint haza, éppen akkor lici
tálták el fölötte a házat, amikor kiadta a lelkét.

— Könnyű neki — mondta a tréfáskedvü végre
hajtó. Úgy ment a másvilágra, mint a katona: dob
pergéssel.

Szporea Aurica ámbár elég vénecske volt már, a 
szerelemről még mindig nem tudott lemondani. Jócája 
immár embernyi ember s ő mégis most kerül először 
pap elé Nikolics Szpaszojéval. Mi sem természetesebb 
tehát, minthogy attól a pillanattól kezdve Nikolics-csá 
válik valamennyi gyermeke s Jóca kezdi zavarba hozni 
a jegyző ur gondolkodási tehetségét.

A mezőrendöri kihágás folyamatba tétele közben 
végre Jóca (ezidő szerint Nikolics) beleszeretett Raki- 
tován Anicába és annak rendje és módja szerint fele
ségül is vette. Nem hiányzott a három napos lakoda
lom, félfalu hozta az étel-ajándékokat, roskadozott a 
patkó alakú asztal a sült galambtól, csőregetésztától, 
jóllehet ott húzódott meg a becukrozott sült csirkére 
borultan a sós juh-turó, nagy örömére a meg nem
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Annak, hogy a tyuk a fészkét elhagyja, néha 
egy-egy zápor is oka lehet, mert ha alatta fészke elázik, 
könnyen otthagyja és többé vissza sem tér oda.

Egyébként jó lenne a hörcsög lyukak környékét 
figyelemmel kisérni, mert ha a tojást megeszi, ennek 
nyomát ott biztosan fel lehet fedezni.

Mold Vilmos.

Féláru vasúti menetjegy váltására jogosító  
arcképes évi igazolványok kiállítása és a már hasz
nálatban levó'knek a jövő' 1907-ik évre érvényesítése. 
A féláru vasúti menetjegy váltására már kiállított arc
képes évi igazolványok a jövő' 1907-ik évre idejekorán 
leendő érvényesítésük végett a magyar kir. államva
sutak igazgatóságához Budapest, VI. kér., Andrássy-ut 
73. sz. már folyó évi október hó 15-étől kezdve 
beküldhetők, legkésőbb azonban december hó 31-ig 
okvetlenül beküldendők. Azoknak az igényjogosul
taknak, kiknek a folyó évben arcképes évi igazolvá
nyuk még nem volt, a jövő 1907-ik évre azonban ily 
igazolványt szerezni kívánnak, az igazolvány kiállítását 
ugyancsak a fönt jelzett időben kell kérelmezniük. 
Különösen figyelmeztettnek az érdekeltek, hogy az 
igazolványok érvényesítése és az uj igazolványok 
kiállításáért lerovandó 1 korona kezelési illeték a vonat
kozó kérvénynyel egyidőben, de külön postautalvány
nyal, a melyen a pénz rendeltetése világosan közlendő 
a m. kir. államvasutak központi főpénztára címére 
(Budapest, VI., Andrássy-ut 75. sz.) küldjék be. Bélyeg
jegyek fizetés gyanánt el nem fogadtatnak és a bekül
dőknek visszaküldetnek, pénz a folyamodványnyal egy 
időben küldendő be. Budapest, 1906. október hó. A 
magy. kir. államvasutak igazgatósága.

Védekezés a száj- és körömfájás terjedése
ellen. Hogy a gazdaközönség teljes erővel részt ve
hessen a hazai állatállományunkat gyakran károsító 
ragadós száj- és körömfájás ellen való védekezésben, 
a földmivelésügyi miniszter népszerű útmutatást adott 
ki a ragadós száj- és körömfájás ellen való védeke
zésre, amely leírja, hogy mutatkozik a betegség, hogy 
védkezzünk ellene, hogy gyógyítsuk. Második bővített 
kiadásban jelent meg a „Vezérfonal a fillokxerás sző
lőknek szénkéneggel való gyérítésére" cimü füzet is. 
Mind a két füzetet a földmiv. minisztériumból ingyen 
kapja az érdekelt gazdaközönség, az utóbbi a szén- 
kéneg-raktárakban is kapható.

A gyök-és gumóstakarmány felapritása. A
burgonyát és répát takarmányozásra egészben is fel 
lehet ugyan használni, ez azonban mégsem megfelelő. 
Ajánlatosabb e takarmányokat felapritani. A felaprózás 
már csak azért is célszerű, mert akkor kevésbbé Ízletes 
takarmányfélékkel, mint szecskával, polyvával stb., ke
verhető és igy a szalmát is jól értékesíthetjük. Tulfi- 
nomra azonban nem kell felaprózni sem a burgonyát 
sem a répát, mert a tulfelaprozott takarmányt az állat 
nem rágja meg eléggé és igy az emésztés sem lehet 
oly tökéletes. Sokat egyszerre nem kell felaprózni, 
mindig csak annyit, a mennyi arra a napra szükséges. 
Ha hoszabb ideig áll a felaprózott burgonya és répa 
hamar erjedésnek indul.

Hasas tehenek takaramányozása. A hasas 
tehenek takarmányozásánál szemelőtt tartandó, hogy 
azok oly takarmányozásban részesüljenek, amely takar
mány fehérjében és foszforsavasmészben gazdag. A 
fehérjére a fejlődő borjúnak az izomképzéshez van 
szüksége, a foszforos mész pedig a csontképzést segíti 
elő. A takarmánynak azonkívül nem szabad tulnagy 
tériméjünek lenni, mert a borjú úgyis sok helyet foglal 
el ez anyaállatban, Hasas tehenek legmegfelelőbb ta

hívottaknak, akik ostrommal vették be a kellő pillanat
ban a szobát és tizpercen belül learattak mindent.

Illő díszes keretekben folyt le a lagzi két másik 
napja is, mert bírta az öreg Rakitován, aki Jócát oda
vette maga mellé (azaz ikább a lánya mellé) és számos 
egyebeken kívül a nevével is megajándékozta,

Mert azt hiszem, világos ezekből az is, hogy Jócát 
most már Rakitován Jócának nevezték s igy esküdött 
rá az egész falu. Gyermekei később szintén Rakito- 
vánok lettek, sőt mikor eladóvá serdült a leánya s elvéve 
őt feleségül Neagoe Ilia, az öreg házába költözött, — 
elbúcsúzott ez is a Neagoe névtől.

Viszont az immár Rekitován Jócának három fia 
is volt. Ezek is beházasodtak s lett belőlük Oprea, 
Kornya és Tikvinyác, ahogyan az apósukat hívták.

Hogy ezek az idők folyamán hányszor változ
tatták és fogják változtatni a nevüket, azt csak a jó 
Isten tudja.

Az általános szabály a következő:
A ház és az ingatlan tulajdonosának nevét viseli

az egész család, tekintet nélkül arra, hogy törvény 
szerint mi az igazi neve.

Ha pl. Krdu beházosodik Oprea Anna szülei 
házába, ő is, gyermeke is Oprea lesz addig, mig a nő 
szülei élnek. Haláluk után Krdu lévén a házfő, vissza
veszi régi nevét.

Képzelhetni, mennyi gabalyodást okoz ez, mihelyt 
komoly és nem hétköznapi dologról van szó. Például 
a fölvett névre telekkönyveznek egy vagyont s csak 
az unokáknál áll be az első zavar. Hónapokba telik 
pusztán a nevek igazolása, azonosságok megállapítása, 
nem is beszélve az esetleges kárról, veszteségről, ami 
olyan közel fekvő dolog.

Mert éppen a sokat emlegetett Jócával esett meg, 
hogy aggkorában jutott egy kis birtokhoz, amiért 
hosszú éveken át küzdött Ugyanakor azonban — immár 
utolsó — névváltoztatásán is át kellett esnie. A kereszt
jére a Szporea név van írva, mert hát mégis csak 
Szporea Auricának volt a törvénytelen fia.

Sz. Szigethy Vilmos.
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karmánya széna, here, vagy e kettő keveréke, tengeri- 
dara, és répa. Fülegelő vagy herefüveslegelő is igen 
megfelel, kihajtás előtt azonban kevés szénát kell ai  
állatnak adni vagy szalmát.

A kis gyermek álma és alvási ideje. Sok
fiatal anya nem tudja, főleg a kis gyermek születésének 
első esztendejében, hogy mennyi alvási időre van a 
kis gyermeknek szüksége. Most egy jeles francia orvos. 
Cassé doktor erre. nézve a következőket mondja: A 
gyermek születése után, a mikor az első fürdő élve
zetén átesett, mély és hosszú üdítő álomba merül. 
Félhangos gügyögése adja a háziaknak itt-ott tudtára 
az uj kis vendég érkeztét. így van ez állandóan az 
első hetekben és csak akkor ébred, ha valami kellemet
len érzés, éhség, szomjúság vagy hideg kínozza. Ha e 
bántó külső körülményeket eltávolitottuk, akkor a 
gyermek nyugodtan alszik és elmondthatjuk bízvást, 
hogy élete első negyedévét alva tölti a gyermek. A 
mikor a külső benyomások iránt fogékonyabb, akkor 
már hosszabb időt tölt ébren, és már az első életév 
vége felé egészen bízvást maradhat négy-öt órát egy  ̂
folytában ébren a nélkül, hogy kimerülne. De a kis 
gyermek második évétől a negyedikig még mindig 
nagy szüksége van tizenkét órai éjszakai és egy-két 
órai nappali nyugalomra. Az volna a legfontosabb do
log megtudni, mikor hagyja abba a gyermek a nappali 
alvást. Ez füg elsősorban a gyermek szervezetétől, mely 
ha túlságosan erős, akkor természetesen kevesebb pi
henést kíván meg. Öt-hat éves gyermek már nehezen 
alszik nappal és ha éjjel nyugodtan alhatik tiz órát 
— de ez a legkevesebb — akkor nem kell a nappali 
alvás miatt gyötörni. Ennyire azonban szüksége van 
mulhatatlánul addig, a mig a gyermekkor küszöbét 
át nem lépte.

Napóleon vadászszenvedélye. Hiteles följegy 
zések szerint Napóleon, a ki nem volt túlságosan szen
vedélyes vadász, az 1806. esztendőben mégis nagyon 
szívesen hódolt a vadászat istenének és udvarában a 
hajtóvadászatok egymást érték. Ebben részt vettek a 
nők is és ezzel is élénkebb udvari életet akart maga 
körül teremteni. Berthíer tábornok, a ki épp oly kitűnő 
udvaronc volt, mint katona, meghívta a császárt egy 
házinyul-vadászatra és e célból ezernél több tengeri 
nyulat rendelt meg, hogy bő vadászzsákmányról gon
doskodjék. De váratlan fordulat állott be. A kis gyáva, 
félénk állatok nem szaladtak széjjel a vadászok elől, 
hanem félelmükben egy csomóba összebújtak és hiába 
volt minden hajsza, nem lehetett őket széjjelkergetni. 
Végre is Napóleon megunta a dolgot és lemondott a 
vadászatról, átadta a csatateret, a hol pedig annyi dia
dalt aratott, — a kisnyulaknak, a melyek megfélem
lítették őt. Utóbb derült csak ki, hogy a tábornoknak

egészen másféle nyulakat szállittottak, mint a minőt 
ő rendelt.

Milyen magasan repülnek a madarak? Egyik
másik léghajós arra is fölhasználta a levegőben tett 
kirándulását, hogy megállapítsa: milyen magasra repül 
némely madár. Hogy a sas és a kondorkeselyü vala
mennyi madár között a legnagyobb magasságot érik 
el, azt csak a legújabb időben állapították meg. Ezek 
az állatok néha öt, sőt hatezer méternyire emelkednek 
a föld szine fölév Egy léghajós egy sast látott, amely 
3000 méter magasban még javában szált fölfelé. Ugyanaz 
a léghajós két gólyát észlelt 900 méter magasban. 
Pacsirtákkal 1200 méter magasságban találkoztak, dar- 
vakkal, hollókkal és szarkákkal 1500— 1800 méter 
magasban. Kisebb éneklő madarak nem igen szeretnek 
50Q méternél magasabbra repülni: egyáltalán a legtöbb 
madár nem megy feljebb ennél. 700 méteren túl a 
levegő már elhagyott kezd lenni és 1200 méternyire 
a földtől már csak ritkán láthatni madarakat. 1000 
méteren a léghajóból kibocsátott galambok habozás 
nélkül lefelé repülnek. Ugylátszik, a madarak nem 
szívesen repülnek felhőkön keresztül. Ha felhő fölött 
vannak, ide-oda szállnak, amíg meglátják a felhő 
határát, vagy amíg egy nyílást fedeznek fel rajta s 
aztán gyorsan repülnek a föld felé. Ez a viselkedés 
könnyen érthető, ha meggondoljuk, hogy a madarak 
testi melegétől a felhő köde cseppfolyóssá válik és 
tollazatukat erősen átáztatja. Némely léghajós 2000 
méter magasaban a vihartól odasodort pillangókat talált. 
A szegény állatok teljesen kimerülve ereszkedtek a 
léggömbre.

Eltűnt erdőőr. Mint megdöbbenéssel értesülünk, 
Rákóczi Rezső, erdőőr a nadrági vasipar társulatnál, 
ki a vadászerdei erdőőri szakiskolát dicséretes ered
ménynyel végezte s múlt hó 22-én kellett volna Temes
várod az erdőőri szakvizsgát letennie, múlt hó 7-én 
védkerületébe ment s azóta nyoma veszett. Tudó
sítónk azt hiszi, hogy az ott módfelett garázdálkodó 
vadorzóknak lett áldozatává a szépreményre jogosító 
fiatalember.

Érdekes fogadás. Érdekes, de veszedelmes 
fogadást kötött lapunk szerkesztője egy vig társa
sággal. Szóba került ugyanis, hogy az Erdészeti Újság 
olvasói közt még 240 van olyan, ki előfizetését az év 
végéig nem rendezte s ezeknél több mint 1200 korona 
van kint. Akadtak a társaságban olyanok, kik azt 
állították, hogy hiába minden igyekezet, ennek az 
összegnek a fele sem fog befolyni. Szerkesztőnk meg
botránkozásának adott kifejezést az ilyen vélemény 
fölött s azonnal fogadást ajánlott, hogy abban az esetben, 
ha erre olvasóit külön felkéri, az összeg fele még a

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 367

folyó hó folyamán, másik fele pedig jövő hó köze
péig be fog folyni s legföllebb 100 korona marad 
hátra. Ennek a fogadásnak volt a következménye az 
a felhívás, melyet e hét elején szétküldtünk s reméljük 
az illetők sietni fognak előfizetéseik beküldésével nem 
csak lapunk szerkesztőjét győzelemhez jutatni, hanem 
azokat is csúffá tenni, kik olvasóinkban kételkedni 
merészkedtek.

Veszedelmes rabló. Sátoraljaújhelyről írják: A 
csendőrség hetek óta kutatja már Szarvas-Pestik Mihály 
betörőt, Zemplénmegye rémét. A múlt héten megtudta, 
hogy Pestik Bodorgkereszturon rejtőzik Kovács István 
ottani kőfaragó házában. A tokaji csendőrség egy sza
kasza körülvette a házat. Mivel a csendőröket nem 
bocsátották be, elhívták a kökényiben dolgozó ková
csot, a ki kinyitotta a kaput. A mikor a csendőrök a 
szobába léptek, a tetőn baltával vágott nagy nyilást 
láttak, a melyen keresztül a rabló elmenekült, A csen
dőrök faggatására Kovács beismerte, hogy Pestik 
hosszab ideje lakott már nála és az előző éjjel szökött 
meg. Azt is bevallotta, hogy Pestikkel együtt húsznál 
több nagyobb betörést követett el. Ez alkalommal 
mások is segítettek, a kiket meg is nevezett. A csen- 
dörség erre letartóztatta Kovácsot a feleségével együtt, 
továbbá Hoványecz János nagytoronyi lakost. Kovácsnál' 
és Hoványecznél sok ezüst és arany holmit találtak. 
Pestik, a kinek már nyomára jutottak, huszonkét évet 
töltött a fegyházban. Tavaly került csak ki az illavai 
fegyházból. A Pestik után való hajszának egy tanító 
és a fia áldozatul esett. Inczinger tőketerebesi tanító 
és harmadéves jogász fia a kassai Rákóczi-ünnepről 
hazatérőben, Cselej községben meg akartak szállani 
az odavaló tanítónál. Nem találták otthon és mindjárt 
távoztak. A parasztok között azonban hire futott, hogy 
Pestik és egyik cinkostársa a faluban jár. Kaszákkal 
és gereblyékkel följegyverkezve utána mentek a taní
tónak és fiának s megkötözve visszavitték őket a fa
luba, majd Tőketerebesre. a hol azonban a csendőrség 
igazolás után szabadon bocsátotta őket.

A lefejezett apa. Temesremetén Gonza József 
napszámos apját, Illést, a ki őtt megtámadta, szóváltás 
közben kaszával formálisan lefejezte. Az apagyilkos fiút 
a temesvári ügyészség börtönébe szállították.

Az álarcosbál. Szomorú vége lett annak az 
álarcos mulatságnak, a melyet Trenton amerikai város
ban rendezett a minap egy milliomos asszony, A házi
asszony, mint Londonból jelentik nekünk, dijakat tű
zött ki a legügyesebb álarcosoknak. A villa termei 
egészen megteltek álarcosokkal s a mulatság javában 
folyt, a mikor egyszerre kívülről bezúztak egy ablakot 
és azon keresztül négy hatalmas alak fekete álarccal, 
kezében revolverrel, betörő-szerszámmal és tőrrel belé
pett a szalonba. A vendégek roppantul örültek az 
ügyes ötletnek. A háziasszony hozzájuk sietett s kezet 
fogva velük, igy szólott: — Ha jól sejtem, önök az 
ékszerünket akarják? — Valóban, ez a célunk! — fe
lelte az egyik rabló. Erre a háziasszony levetette mid-

den ékszerét s átadta a rablóknak. A háziasszony pél
dáját az összes vendégek követték s a rablók az ék
szer átvétele után bementek az ebédlőterembe, elvették 
az összes ezüstkészletet és kifosztották a többi szobát 
is. Azután visszatértek a táncterembe s néhány pillanat 
múlva úgy, a hogy jöttek, eltűntek az ablakon át. A 
vendégek még mindig nagyon jól mulattak az ötleten 
s azt várták, hogy a négy rabló az ajtón visszakerül. 
De ebben a várakozásukban csalódtak. Félóra hosszáig 
várták őket s a mikor látták, hogy nem jönnek, 
följelentést tettek a rendőrségen, a mely azóta üti a 
nyomukat.

Hamiskártyások. Déváról jelentik, hogy ott 
két notórius hamiskártyást Gergely Ferencz vendéglő
jében leszúrtak. Lázár György és Muntyán János kár
tyázni hívták Rint Sándor bányászt, a kinél nagyobb 
összeg pénz volt. Rint kártyázás közben folyton vesz
tett. Egyszerre csak észrevette, hogy Lázár hamisan 
játszik, hirtelen kést rántott elő és mindkét hamiskár
tyást annyira összeszurkálta, hogy fölépülésükhöz alig 
van remény.

A miskolczi vasúti szerencsétlenség oko
zója. Megirtunk már, hogy a miskolczi vasúti állomá
son szerencsétlenség történt, a melynek következtében 
Bojtai Albert mozdonyvezető és Bállá Sándor fékező 
életüket vesztették. A megindított vizsgálat megállapí
totta, hogy a szerencsétlenség okozója Borítás Béla, 
az egyik pótmozdony vezetője volt, Borítás elaludt a 
a mozdonyon és igy nem vette észre, hogy a teher
kocsik a füleki vágányra futottak be.

Süketnéma gyilkos. Hermándfa község korcs
májában mulatozás közben Nagy József parasztgazda 
összveszett egy Bíró József nevű süketnéma legénynyel, 
a ki verekedés közben kést rántott elő és azzal rohant 
a gazdára. Vörös József, hogy Nagyot a szúrástól meg
óvja, közibük ugrott, de vesztére, mert a feldühödött 
süketnéma markolatig döfte kését Vörös mellébe. A 
megszűrt ember még ott a korcsmáhan meghalt. Bírót 
a csendőrség a pécsi ügyészség fogházába kisérte.

Öt ember halála. Karánsebesről írják: Bánya 
községben egy leomló szikla öt embert maga alá te
metett. A szerencsétlen emberek gombát szedtek, mikor 
egy óriási sziklatömb leszakadt. Azonnal hozzáfogtak 
a mentéshez, de nem sikerült őket élve a kóhalmaz 
alól előhúzni. A tényállás megállapítása végett a ható
ság bizottságot küldött a szerencsétlenség színhelyére.

Meggyilkolt csendőrőrsvezető. Gáspár Fe
rencz csendőrőrsvezetőt a kunszentmiklósi határban 
meggyilkolva találták. A gyilkosságról a következő 
részleteket jelentik: A Gáspár Ferenc csendőrőrsvezető 
meggyilkolása ügyében megindított vizsgálat során 
megállapították, hogy az őrsvezető az egyik tanyabéli 
gazdának tizenhét éves feltűnő szépségű leányát szerel
mével ostromolta, sőt, midőn látta, hogy célt nem ér, 
fenyegetni kezdette, miért is a leány és szülei a közeli 
tanyába menekültek. Hogy azután tovább mi történt,
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mindezideig nem deríthette fel a nyomozás. Gáspár 
csendó'ró'rsvezető éppen ellenőrző szolgálatot teljesített 
a kunszentmiklősi tanyákon, a midőn ismeretlen gyil
kosai orozva megtámadták, leteperték, ásóval és bal
tával leütötték. A kecskeméti ügyészség részéről dr. 
Gyalokai Sándor alügyész, Teszáry József vizsgálóbíró 
továbbá dr. Kecskeméti István és dr. Damó Zoltán tör
vényszéki orvosok -a helyszínére utaztak a boncolás, 
illetve a vizsgálat megejtése végett. Mint hírlik, a hatóság 
a tettesek nyomában van.

Öngyilkosság az anya előtt. A bárdi arany
bánya sztanizsai telepén Jeszenszki Ottó bányafőtiszt 
megölte magát az édesanyja szemeláttára. Vadászatról 
tért haza és csizmáját a szolgájával huzattá le, miköz
ben a puskáját a kezében tartotta s mellette állott az 
édesanyja. Egyszerre lábujjával a ravaszt megnyomta, 
a fegyver eldördült és Jeszenszky holtan esett le a 
székről. Levelet nem hagyott hátra. Tettét állítólag egy 
asszony miatt követte el, a kivel viszonya volt s aki 
nemrég szintén tragikus körülmények között halt meg.

Szerkesztői üzenetek.
Zecha Jenő urnák. Diós-Jenő. Kívánsága szerini csele

kedtünk. Pályázóknak. Úgy az „Üveggyár" jelige alatt beér
kezett, valamint a Budapest környékére keresett „Vizsgázott va
dász" állásra szó!ó;pályázatokat rendeltetési helyükre eljnttattuk.

A kiadó hivatal postája.
Varguca Iván urnák. Crkvenibok. A beküldött 8 koronát, 

mellyel előfizetése jövő február végéig van rendezve, készséggel 
nyugtázzuk. Vajda Ferenc urnák. Arapatak. Svenda László 
urnák. Uzsok. Hrozek Vilmos urnák. Kis-Magyar. Böjté János 
urnák. Homok-Komárom, Marton Ferenc urnák. Nova. Az 
Évkönyv 1. évfolyamát elküldtük. Szíveskedjenek ezt a hasznos 
könyvet másoknak is ajánlani. Gardiás Károly urnák. Szász- 
kabánya A címet kiigazítottuk. Raduc János urnák. Kizpa. 
Kovács József urnák. Magúra. A 8, illetve 4 koronát köszö
nettel vettük. M ájer András urnák. Jád. Szíveskedjék megírni, 
hogy mely számai maradtak el, hogy újból megküldhessük. 
Komáromi Mátyás urnák. Karád. A 4 korona beérkezett. 
Theisz Mihály urnák. Kis-Bacon. Mi alapot uj címére is pon
tosan küldtük, de onnan azzal a megjegyzéssel érkezett volt 
vissza, hogy ott Ön Ismeretlen. Most az összes elmaradt szá
mokat újból elküldtük.

Hirdetések és pályázatok.
Erdészgyakornok, 3 - 3

19 éves fiatalember, ki eddig egy évet meghaladó 
időn át Stájerországban mint gyakornok működött, 
ismereteinek továbbfejlesztése végett Felsőmagyaror- 
szágon vagy Erdélyben valamely nagyobb erdőhiva
talnál vagy erdőgazdaságnál teljes ellátás és egyéb 
felette szerény feltételek mellett mint gyakornok alkal
mazást keres. Ajánlatokat az alábbi cim alatt kér: 

U n t e r r e i n e r  L ő r i n c  Csatád (Torontálmegye)

Állást keres 1 - 2

31 éves, nős fiatalember, ki már két éven át volt al
kalmazva nagyobb uradalomban mint mesterséges 
fácán nevelő, azonkívül jártas az erdőőri teendőkben. 
Cime megtudható az Erdészeti Újság szerkesztőségénél.

Aj'ánlkozás. 2 - 5

22 éves, róm. kath. vallásu fiatalember, ki 3 éven 
át a katonaságnál önként szolgált s most már har
madik éve szolgál a m. kir. csendőrségnél, miután 
utóbbi szolgálata jövő év május hó végével véget ér 
erdészetnél keres megfelelő állást. Szives ajánlatok az 
alábbi címen küldendők:

Gajdos János m. kir. csendőr.
Nagy-Ürögd (Bihar megye)-

Pályázati hirdetmény.
Az alulirt erdőhivatalnál betöltendő egy erdőőri 

és két erdőlegényi állás. Előbbitől szakiskolai vég
zettség és szakvizsgái bizonyítvány, utóbbiaktól azon
ban csupán erdöőri szakiskola végzettség kívántatik. 
A kinevezendő erdőőr javadalmazása évi 720 korona 
törzsfizetés, 24 ürköbmeter házhoz szállított tűzifa, 
megfelelő lakás. Az erdőlegények mellékilletményei 
ugyan azok, csupán a törzsfizetésük 600 korona. Meg
jegyeztetik, hogy csak olyanok pályázzanak, kiknek 
testalkata és egészsége a nehéz hegyi szolgálatnak 
megfelelő.

Nadrág (Krassó-Szörénymegye) 1906. november 7.
A nadrági vasipar társulat 

Erdészeti és gazdászati hivatala.

Ajánlkozás. 5 - 5 .

Egy 43 éves, nős, rótn. kath. vallásu szakvizs
gázott erdőőr, ki az állami kezelésben állott 
erdőknél 12 évig volt alkalmazva s most a nagy- 
méltóságu gróf Festetich tulajdonát képező bir
tokon van szolgálatban, úgy az erdészeti, mint 
a vadászati teendőkben teljesen jártas, jól ért a 
fáczánneveléshez és kutyaidomitáshoz, a követ
kező újévre megfelelő állást keres. Czitne meg
tudható az Erdészeti Újság szerkesztőségénél.

fVP*** Élő vadak. “
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat, 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

S 9 "  Nlayer Ede "’p i
élővad  kiviteli ü zlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút 

Sopron megye). 15—52
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak:
Egész évre............................................ 8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezete címére Szászsebesen küldendők.

M egjelen ik  m in ié n  csü tö rtök ö n .
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

PODHRADSZKY EMIL.

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. •— -

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. November 22. 47. szám

Néhány szó a fegyelmi eljárásról.
(Vége)

g lefordulhatnak olyan esetek is, midőn a 
feljelentésben foglalt állítólag hűtlen keze
lést a fegyelmi vizsgálatot vezető biztos 

és az ő véleménye és előadása alapján a fe
gyelmi bizottság is beigazoltnak találja s ennek 
alapján mint a legsúlyosabb fegyelmi vétségben 
bűnöst, a vádlottat hivatalvesztésre és az oko
zott károknak megtérítésére Ítéli, a felettes ható
ság pedig még azzal sem elégedvén meg, bíró
ság elé viszi a dolgot s ott vádat emelve ellene, 
a büntető törvények szigorával is sújtani kéri.

A bíróság a feljelentés következtében nem 
elégszik meg egyszerűen az elébe terjesztett 
fegyelmi iratok átvizsgálásával s nem veszi azok 
adatait feltétlenül bizonyító tényeknek, hanem uj 
vizsgálatot rendel el; a fegyelmi eljárás során 
kihalgatott tanukat újabb vallatás alá veti a vád
lottal s esetleg másokkal is szembesíti, vallomá
sukra megesketi s ekkor megtörténik az, hogy a 
tanuk a fegyelmi eljárás folyamán tett vallomá
suktól teljesen eltérő tanúbizonyságot tesznek 
s mig az előbbire nem tettek esküt, az utóbbit 
hittel is megerősítik s a vizsgálat eredménye az, 
hogy a büntető bíróság ellentétben a fegyelmi 
bizottságok marasztaló ítéletével a vádlottat tel
jesen ártatlannak találja, vagy esetleg megfelelő

bizonyítékok hiányában a vád és következmé
nyei alól fölmenti.

Ilyen esetnél önkénytelenül is felmerül már 
most az ak érdes, hogy vájjon a vádlottra nézve 
megmarad-e a fegyelmi bizottság marasztaló 
ítéletének hatálya s fentartandó-e nála a hiva
talvesztés büntetése és az állítólag okozott károk 
megtérítésének kötelezettsége, vagy pedig ő a 
felmentő bírói ítélet alapján tekintet nélkül a 
jogerős fegyelmi Ítéletre állásába visszahelye
zendő és a kár megtérítése alól felmentendő s 
abban az esetben, ha az utóbbit már meg fizette 
volna, az neki visszatérítendő.

Ebben a tekintetben a nézetek .eltérők.
A hatóságok régi szokás alapján abban a 

véleményben vannak, hogy a fegyelmi ítélet 
hatálya okvetlenül fentartandó még abban az 
esetben is, ha a bíróság egyébként az az által 
sújtottat mint teljesen ártatlannak találtat is fel
mentené s éppen ezért az ilyet nem is szokták 
szolgálatába és állásába visszahelyezni, a dolog 
pedig rendesen ebben is marad, mert az elbo
csátott rendszerint maga sem tesz lépéseket 
arra nézve, hogy ebbeli netaláni jogait érvé
nyesítse.

Mi eltérőleg ettől abban a véleményben 
vagyunk, hogy ilyen esetben a bíróság döntése 
inkább lehet mérvadó, mint a fegyelmi bizott
ságé s ezt a következőkre alapítjuk.

A fegyelmi vizsgálatot vezető tisztviselőknek 
a vizsgálat és nyomozás nem szakmája, mint a
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büntető bíróságok vizsgálóbírójának s figyel
mét számos olyan ténykörülmények is könnyen 
elkerülhetik, mely magára a fegyelmi ügyre 
döntő befolyással lehet. így megfelelő tájéko
zottság hiányában könnyen megeshetik az is, 
hogy az ártatlanságot nem tudja meglátni, vi
szont megtörténhetik az is, hogy nem deríti ki 
a bűnösséget. Annyival könyebben megeshetik ez, 
mert — mint már előzőleg is megemlítettük, — 
gyakran kénytelen. olyan emberekkel is érintkezni 
a vizsgálat során, kiknek nyelvét vagy éppen 
nem, Vagy pedig csak kevésbé érti s megbízható 
hites tolmács hiányában olyan emberek tolmá
csolására van utalva, kik megfelelő készültség 
hiányában ennek a nehéz feladatnak nem min
denkor képesek megfelelni.

Nagy hátrányára van a fegyelmi eljársnak, 
hogy a kihallgatott tanuk tett vallomásukra csak 
a legritkább esetben tesznek esküt s tudva azt, 
hogy hitet nem fognak tenni, könnyen befolyá
solhatók a rosszakaratú feljelentő által tanúság- 
tételükre nézve. Innen eredhetnek azután azok 
az ellentétes vallomások, melyeket ugyanazok a 
tanuk a fegyelmi vizsgáló biztos vagy bizottság 
előtt eskü nélkül és a bíróság előtt eskü alatt és 
a hamis eskü súlyos következményei alatt tesz
nek s melyek az egyik helyen könnyen a marasz
taló, másik helyen pedig a felmentő ítéletet 
eredményezik.

Szerény véleményünk szerint tehát a fel
mentő büntetőbírósági ítéletnek a marasztaló 
fegyelmi Ítéletet feloldó hatálylyal kellene bírnia

s ennek folytán természetszerűleg a felmentett 
vádlottnak is vissza kellene helyeztetnie előző 
jogaiba, fennmaradván természetesen a tér újabb 
bizonyítékok beszerzésére s ilyenek felmerülése 
esetén a fegyelmi vizsgálat felújítására.

Megtörténhetik azonban ennek az ellenke
zője is, nevezetesen az, hogy a fegyelmi bizott
ság valamely szolgálati hanyagsággal vádolt 
alkalmazottat felmenti s hatósága ennek alapján 
utasítja, hogy a feljelentője ellen vádat emeljen 
a bíróság előtt rágalmazás miatt.

A feljelentés alapján már most a bíróság 
vizsgálat tárgyáva teszi a dolgot s esetleg a 
feljelentettet vád alá sem helyezi, vagy pedig 
kitűzi ugyan az ügyben a főtárgyalást, de ezen 
bebizonyul, hogy az erdészeti alkalmazott ellen 
tett feljelentés nem volt hamis, hanem való té
nyeket tartalmazott, melyeket a fegyelmi bizottság 
egyik vagy másik okból nem tudót felfedezni 
s ennek alapján a vádlottnak igazat adva, a rágal
mazás vádja és következményei alól felmenti s 
erről az illetékes erdőhatóságot is értesíti.

Ilyen esetben természetszerűleg annak kel
lene bekövetkeznie, hogy már most az erdő
hatóság az alkalmazottja ellen emelt vádakat be
igazoltalak találván, dacára annak, hogy a saját 
fegyelmi eljárása folyamán őt ártatlannak és igy 
felmentendőnek találta, most már azt a szolgá
latból elbocsátani vagy megfelelő más figyelmi 
büntetéssel sújtani lenne kénytelen, a mi ha nem 
is lenne helytelen vagy igazságtalan eljárás, de

Vaddisznóvadászatok Zemplénben.
A TERMÉSZET után.

Bégen volt, hogy valami hivatalos dolgom akadt 
a szinai járásban, vármegyénk legfelső észak
keleti részében s ez alkalommal akkori főszolga- 

biránk, néhai J. K. indítványára másnapra hajtóvadá
szatot rendeztünk.

Állítólag vaddisznók voltak a község egy széles 
erdejében, sürü bokros, meredek hegyoldalon, köz
vetlenül a mező felett. A hajtás bal oldalán felkapasz
kodtunk a gerincre; a hegyen innen a többi hegység 
felé csak alig észrevehető lejtéssel inkább fensikot 
látszott képezni, szálas tölgyerdővel. Mintegy ötven 
lépésre a gerinctől állítottak el, arccal visszafordulva, 
mert az említett meredek sűrűséget hajtották.

Mielőtt ide feljöttünk, még a mezőn, az erdő alatt 
kezdtem fegyveremet tölteni. Még elöltöltő kitűnő Kir- 
nerem volt, 12-es öblü. Minthogy az itteni vadászok 
erősen állították, hogy a felettünk levő sürü cserjésben 
vaddisznók vannak, fegyverem jobb csövébe golyót 
akartam tenni s a kisebb töltés port már bele is eresz
tettem, midőn H. M. barátom — akkor ottani szolga- 
biró — elvette kezemből a faggyus rongyba tett golyót, 
a fegyver töltővesszőt s beleeresztve a csőbe, kezembe 
adta e szavakkal: „a halálnál biztosabb". Bal csöve
met futókkal töltöttem.

Megkezdődött a hajtás. A hajtó fiuk erősen mű
ködnek. Egyszerre a sűrűből kibújik egy róka. Nem 
nagy bizalmam lévén a disznókban, rásütöttem bal 
csövemet; de elhibáztam. A róka pedig annyira zavarba 
jött a lövéstől, hogy szinte súrolta a bal bokámat' oly 
szorosan mellettem szaladt el. Ekkor igen könnyű lett 
volna golyóval meglőni, de már azt mégsem tettem, 
főleg azért, mert a golyós töltés időbe kerül; azért 
ismét csak futókkal töltöttem meg a bal csövet. Azután
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mindenesetre különös fényt vetne a fegyelmi 
vizsgálat menetére és a fegyelmi bizottság el
járása.

Szóval a fegyelmi eljárás olyan alakjában, 
a milyenben azt ma ismerjük egyáltalán nem való 
arra, hogy az érdekeltekben teljes megnyugvást 
keltsen, sőt méltán tekint arra mindenki bizo
nyos agodalommal s itt a legfőbb ideje, hogy 
ezen is, mint sok más régi s elavult intézke
désen. gyökeres változtatások történjenek.

Az itt előadottak egyébként — mint már 
említettük — csak saját egyéni nézetünk folyo
mányai s csak azért mondtuk el, hogy esetleg 
más nálunknál hivatottabbaknak módot és alkal
mat nyújtsunk véleményünk megdöntésére

Ártalmas-e a hörcsög a fácánosban?
II. Közlemény.

Lapunk 43-ik számában fenti címen felvetett 
kérdésre legyen szabad szerzett tapasztalataim alapján 
véleményemet nyilvánítani. Teszem ezt nem csak azért, 
hogy a hörcsög kártékonyságát beigazoljam, hanem 
azért is, hogy az érdeklődő kartársak figyelmét az 
összes rágcsálókra felhívjam.

Azt tapasztaltam, hogy ha valamely vidéken egy 
rágcsáló faj nagyobb mértékben elszaporodik, akkor 
az ott máskor is előforduló rágcsálók szinte hatványo
zott számban mutatkoznak, bár ilyenkor rendesen a 
vérengző emlősök és ragadozó madarak is nagyobb 
számban jelentkeznek s hogy ezek túlnyomóan az el

szaporodott rágcsálókból táplálkoznak, legjobb bizo
nyíték erre, hogy ezek fogytával az ő számuk is fogy, 
akkor tehát a ragadozók inkább hasznot, mintsem kárt 
okoznak. Ezt ugyan nem azért mondom, mintha ilyen
kor nem kellene őket pusztítani, sőt ellenkezőleg 
ekkor van legjobb alkalom irtásukra.

Slavóniában való működésem idején, 1897 évben 
felette elszaporodtak a patkányok és a hörcsögök; az 
előbbiek inkább a major területére és a mezőn össze
rakott gabona asztagok alá szorultak, mig az utóbbiak 
a mezőn mindenütt, de legnagyobb számban a heré- 
sekben és a zabföldek dombos helyein tanyáztak. 
Eleinte senki sem vádolta nagyobb bűnnel egyiket 
sem, csak azzal, hogy a kultúrnövényeket dézsmálja 
s magam is ezt hittem, mig egy körülmény végleg 
kiábrándított.

Ugyanis a kis 5—15 napos csirkék nagy szám
ban tünedeztek naponta s igen sok tojást is megsi
rattak az asszonyok; mindenki görényre és menyétre 
gondolt s eleinte magam is ezen a véleményen lévén, 
elhatároztam, hogy meglesem a rablót. A leshez teli
holdas éjjelt választottam, derült idővel s hajnali 2 
órakor már ott ültem az udvaron egy csalánosban 
olyan helyen, honnan az egész udvart beláthattam: 
mellettem egy baromfi ól volt, melynek árnyéka engem 
teljesen láthatatlanná tett. Csend volt, élő lényt sehol 
sem lehetett látni, mig csak napköltekor a baromfiak 
nem özönlötték el az udvart. Már-már ott akartam 
hagyni a lest, hogy másnap újból folytassam, midőn 
egy csirke jajveszékelésére lettem figyelmessé, melynek 
második hangja azonban már torkába lett fojtva. Nyil
vánvaló volt, hogy azzal már a rabló táplálkozik. Magát 
a rablót nem láthattam, mert az még az ól mögött 
volt, de csakhamar megbizonyosodtam, hogy milyen 
fajta, mert most egyszerre szétrebbent a csirkék cso
portja, egynek kivételével, melyet egy hatalmas pat
kány a szájában cipelt. Ezt természtesen azon na

csöndesen vártam, mig jóval később különös zajt hallok ( 
a sürü cserjés felől. Arcomhoz emeltem fegyveremet 
nehogy e mozdulattal eláruljam magam, ha mégis disznó 
találna jönni. Csakugyan — erősen fújva, szinte fog
csattogtatva kidugja fejét a sűrűből egy derék kan, — 
nem is kételkedtem, hogy az, ■— szétnéz, én meg se 
moccanok, kijön és mintegy 25—30 lépésnyire tőlem 
lassú ügetéssel megy a hajtásból kifelé, bal oldalával 
felém fordulva. Szive tájára célozva, elibe nem lőttem, 
de mikor a vonalon már áthaladt, megnyomtam a ra
vaszt. A mint lőttem, hasra feküdt, mint mikor az udva
ron a hízót jól meglövik; nehány másodperc múlva 
azonban fejét felemeli, szétnéz, felkel és lassan tovább 
indul. Mikor már gondoltam, hogy elvesztem szemem 
elől, rásütöttem futókkal töltött bal csövemet, a mire 
azonban el nem esett. Ekkorra már a hajtásnak is 
szinte vége lett s én egyik szomszédommal a disznó 
után mentem. Meg is találtuk, már akkor élettelenül 
feküdt alig száz lépésnyire az első lövés helyétől és 
nagy csodálkozásomra koca volt; derék, jó húsban

j levő disznó. Golyóm csakugyan szive táján ment belé, 
dereka közepe táján pedig három futóm volt nehány 
ujjnyi távolságra egymás alatt egy vonalban. Feltörés 
után a gyomra kölessel volt tele; pedig az emberek 
arról panaszkodtak, hogy a tatárkájokat pusztítja. -

Hajtás után azt állították a hajtok, hogy sok 
disznó volta hajtásban s igy elhatároztuk, hogy ugyan- 
ugy, ugyanazt a hajtást még egyszer megismételjük. 
Ennek eredménye egy ideig malac és róka lett.

Ezután beljebb mentünk a hegyek közé, tettünk 
még két-három hajtást, de eredmény nélkül, ami ismét 
megerősíti máskor is tett azon állításomat, hogy mikor 
a nagyvad — disznó, medve — a mezőről táplálkozik, 
akkor csak a közeli erdőszélekben, nem pedig a ren
getegek mélyében keressük azt.

* *
X *

De nem szükséges Zemplénben a felföldre menni, 
hogy vadsertésre vadászhassunk. Van itt Ujhely körül 
is, a hegyaljai hegységben is, de legbiztosabban talál-
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örökre ártalmatlaná tette puskám durranása, a többire 
pedig még aznap kimondtuk az irtóháborut.

Ettől az időtől kezdve már egészen más volt a 
véleményem a rágcsálókról s elhatároztam, hogy a 
hörcsögöket is jobban meg fogom figyelni. Próbát 
tettem eló'ször egy fogságban tartott hörcsöggel s 
csakhamar tapasztaltam, hogy szívesebben fogyasztotta 
az elébe tett tojásokat, mint a zab-buza és tengeri 
keveréket. Gyanúm meggyőződéssé érlelődött külö
nösen akkor, midőn az elébe tett verébpecsenyét is 
jóízűen elfogyasztotta.

A szabadban élő hörcsög rabló hajlamait azon
ban még soká nem tudtam kitapasztalni, nyilván azért, 
mert prédáját hasonlatosan más ragadozókhoz a lakó= 
helyére hurcolja s ott fogyasztja el. Egyszer azután 
mégis megcsíptem a betyárt. Egy szép szélcsendes 
alkonyaikor egy zab és lóhere tábla közt haladván el, 
a zabtáblában valami kifelé igyekvő szuszogást hal
lottam. Rögtön figyelő állásba helyezkedtem s csak
hamar egy a fogai közt fürj tojást tartó ördögöt 
pillantottam meg, de sajnos, mit sem tehettem ellene, 
mert egy pillanat alatt eltűnt a barlangjában. Figyelő 
állásomat nem hagytam el s csakugyan nemsokára 
előtűnt a hörcsög, melyet puskám örökre elnémított. 
Másnap a lyukat kiásván, abban még két fürj tojást 
találtam a rabló lakásán. Többet azután már nem is 
kívántam tudni, de a hörcsögök ellen nyomban meg
indítottam az irtóháborut.

Kérdésttevő kartársamnak tehát szintén ajánlom 
az ilyen irányú megfigyelést és a rágcsálók ellen való 
erélyes fellépést, mert igaz ugyan, hogy a hörcsög 
ide-oda futkosásával és morgásával nem igen fogja a 
kotló fácántyukot elriasztani, mert hiszen tudjuk, hogy 
ha azt ember vagy állat fészkéről el is riasztja, oda 
hűségesen visszatér, hanem hogy a hörcsög a tojásokat 
nem bántaná, arról élőbb közölt tapasztalatom után 
nem mernék jótállani.

Egyébként minden fácánnevelőnek a követke
zőket ajánlom figyelmébe:

Ott, hol nagy fácántenyésztés van, a fácánok 
általános tartózkodási és költési helyeik közelében 
gabona, szalma vagy takarmány asztagok ne rakassanak, 
mert ezek kitűnő búvóhelyei a patkánynak, hörcsögnek, 
menyétnek, sőt gyakran a görénynek is, ezek pedig 
legalább egy kilóméternyi kerületben összeszedik a 
tojásokat és csirkéket; éppen igy nem szabad oda 
raknunk az ölfát és rozsét sem.

A tyúkok meddőségének oka lehet az is, ha 
kelleténél több a kakas, mert ezek azután az egymással 
való veszekedéssel és nem a tyúkok megtermékenyí
tésével töltik idejüket, de viszont a kakasok csekély 
száma is okozhat meddőséget. Néhol a kakasok lelő- 
vésénél nagyon könnyelműen járnak el és akárhány
szor kiadják a jelszót, hogy „minden kakast le kell 
lőni," sőt egy olyan megjegyzést is hallottam, hogy 
hagyják meg magnak a szárnyazott, de el nem fogott 
kakasokat. Hogy azután ilyen rokkant tenyészanyag 
után milyen szaporulat várható, bárki is elképzelheti.

Vizsgálja meg kérdést tevő kartárs ur, hogy ked
vező volt e a fogoly és fürj szaporulat, mert ha igen, 
akkor biztosra veheti, hogy nem a hörcsög volt a 
hibás, hanem fenforgott az előbb említett esetek vala
melyike. Így szerzett tapasztalata után kezelheti majd 
jövőben fácánosát.

Ügyeljen továbbá arra is, hogy valamelyik raga
dozó rá ne kapjon a fácánosra, mert a sólyom félék, 
leginkább pedig a karvaly és héja rendkívüli pusz
títást vihet végbe, kivált a csirkék közt. Az éjjeli raga
dozók közül a baglyok minden faját a legádázabb 
ellenségnek tartsa a fácántenyésztő, mert a sötétség
ben csibéiről leriasztott anya azokat éjjel ritkán 
tudja mind összeszedni s a bagoly egy éjjelen át is 
könnyen felfal egy fészekalj csibét; ezért ne kímélje 
őket egy vadász sem.

hatók abban a különálló kis hegycsoportban, amely a 
Bodrog jobbpartján, S. A. Ujhelytől északeletre, Sző
lőske a^két Bári, Gercsely, Kiszte, Czéke, Zemplény 
községek közt emelkedik, még bedig oly szelíden, hogy 
kevésbbé fárasztó hegyi vadászatot már képzelni is alig 
lehet. Ifjú koromban ebben az erdőségben őzről, vad
sertésről szó sem volt, azonban hires volt a farkasokról. 
Most — már mintegy félszázad óta — farkasnak hire 
sincs; ellenben ki tudja honnan vetődtek oda özek és 
vaddisznók s most ezeket mindig ott lehet találni, mert 
ez a kis hegycsoport oly messze van az eperjes — tokaji 
hegylánctól, hogy a vadnak oda igen nagy darabon 
sik mezőn kellene átvándorolnia; onnan tehát ki nem 
megy, ha zavarják is. A Sertevadnak főtanyája a zem- 
lényi erdő, mert abban nem vadásznak. Ez Andrássy 
gróf tulajdona. Néha — régibb időkben — meg volt 
engedve ott a vadászat és vadásztunk is nem minden 
eredmény nélkül.

Azonban vaddisznóra lehet találni néha a cékei, 
ladméci, kis-toronyai, kásói erdőkben is. Midőn Cs. J.

barátom — akkor a néhai Lónyay Gábor tiszttartója 
— Kis-toronyán lakott és kitűnő kopói voltak, melyek 
csakis disznót hajtottak, többször kirándultam hozzá s 
ilyenkor hárman-négyen, néha öten mentek ki. A kutya 
többnyire rövid idő alatt talált disznót s az vajmi rit
kán menekült meg.

Akkori vadászataik közül csak egyet-kettőt irok 
le mintegy mutatóul.

Épen karácsony előtti napon volt. Barátom a 
kutyát elküldte egy szolgával észak felé a kasói erdőbe, 
mi pedig négyen: nevezett barátom, fia Cs, L. néhai 
F. E. nagy vadász barátunk és én együtt beszélgettünk. 
Egyszer a kutya nehányat vakkant. Megfeszítve figyel
tünk, de barátom úgy vélekedett, hogy „ez semmi." 
Nemsokára azonban más hangot adott. „Ez már az!" 
mondotta izgatottan és hamarjában elállitott minket. A 
hang csukugyan közeledett felénk, végre a disznó is 
kijött Cs. L. ifjú barátunkra, a ki azt meg is sebezte, de 
el nem ejtette. A disznó, nyomban a kutyával, balra 
ereszkedett le a völgybe, mi azonban a gerincen mén-
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Utóbbi megjegyzéseim ugyan már nem tartoznak 
szorosan a felvetett kérdésre, de szükségesnek láttam 
ezeket is elmondani. Sokan vannak még, kik a héják 
ellen csak lőfegyverrel akarnak védekezni, pedig ez 
ritkán vezet teljes sikerhez. A baglyokat ritkán (üldözik, 
sőt még szaporodásuknak örülnek, mert ezek — azt 
mondják — sok egeret pusztítanak. Pusztítanak ám, 
de csak annyit, a mennyit tudnak fogni, de azután 
miből pótolják azt, a mi étvágyuk kielégítéséhez szük
séges ? Vizsgáljuk csak meg időnkint a baglyok belsejét 
s ez legbiztosabban be fogja igazolni, hogy étlapjuk 
évszakonkint változik s még nyulat is fog találni benne 
a kutató.

Paulin Vilmos.

Vadászati dolgok.

ricásból nagy csoport foglyot látott felszállni, melyekre 
rögtön rá is lőtt. A lövés azonban a kukoricásban 
tévelygő Miltényi Gyulát érte, akit a nyakán és mellén 
ért a lövés. Életveszélyes sérüléseivel beszállították a 
pécsi közkorházba.

Lelőtt vadorzó. Csitkovics József és Fogaras 
András selyei uradalmi erdőőrök a kiscsányi erdőben 
találkoztak Fábik József vadorzóval, akit már régebben 
ismertek s aki sok pusztítást vitt végbe a vadállo
mányban. Az erdőőrök felszólítására a vadorzó fegy
vert emelt, de mielőtt lőhetett volna, Csitkovics József 
erdőőr már rásütötte a fegyvert a veszedelmes em
berre, aki halálosan megsebesült. Az ügyben a csen
dőrség szigorú vizsgálatot indított.

Főúri vadászat. Eszékről Írják: Harnoncourt 
Félix grófnál a fácán- és rókavadászat november 9-én 
kezdődött és ,15-éig tartott. A legszebb időjárás mellett 
addig 600 fácán és 45 róka került terítékre. A vadá
szaton a házigazdán és családján kívül resztvettek: 
Ferenc József braganzai herceg, Lichtenstein Ferenc 
heréeg, Hardegg Jey grófné. Vonwiller Alfréd, Kheven- 
hüller Antal herceg, Wickenburg Eduárd gróf, Pap 
Géza. A vadászat naponkint kilenc órakor kezdődött 
s kis megszakítással délután folyt 4—5 óráig. Vadászat 
után teára gyűlt össze a társaság Harnoncourt gróf 
páratlan ízléssel berendezett társalgójában. Minden este 
nyolc órakor nagy ebéd volt, mely után a legjobb 
kedvben együtt maradt a társaság éjjeli 12—1 óráig.

Fogoly helyett embert lőtt. Kasea Vince 
nagybicsérdi bérlő a minap amint Zók és Bicsérd 
községek közt lévő földjein vadászott, az egyik kuko-

Gyümölcsfák előkészítése ültetés alá. Gyü
mölcsfát kevés ember nevel saját szükségletére. Azt 
a pár darabot, mi esetleg kell, másoktól szoktuk be
szerezni. Erre vonatkozólag tudnunk kell, hogy az a 
fa, melynek jól kifejlett gyökérzete van, többet érő, 
mint a silány avagy egyoldalú gyökérzettel bíró. Az 
ép gyökérzeten kívül a fa egészséges voltát is nézni 
kell. Olyan fák, a melyeken sok sérülés van, avagy 
rejtektetvek találhatók, csak károsak, mert befertőzik az 
egészséges fákat. Ilyen fát, bármely olcsón kínáljanak, 
ne fogadjuk el, nagyon drága lenne, még ha ingyen 
adnák is. Legjobb olyan faiskolából fát venni, a mely
nek talaja a mienkkel egyező. Idős fa nehezen ered, 
legjobbak a három-négy éves szépen fejlődött és koro
nára metszett oltványok. Ezeknek gyökérzetét, mielőtt 
kiültetnénk, elő kell készíteni. A hol a gyökér sértve 
van, felette éles késsel el kell vágni. A vastagabb

tünk, mintegy párhuzamosan vele. Barátom lekiáltotta 
szolgának: „Hogy van ott a dolog?" — „Mindig vér
zik" felelte az, „a kutya nyomában van". Végre a hegy 
déli ormára értünk, ahol a hegylánczot patak szakítja 
m eg; a hegy lejtőjén szántóföldek terülnek el, alatta 
az ujhelycékei országút. Itt már megkezdtük a hajtást, 
mert hatalmasan gyalogoltunk ám. Barátom fiát és 
engem leküldött az országúira, ő maga pedig F. E. 
társunkkal az erdő szélén maradt.

Nemsokára átjött az ormon a disznó is F. E. ba
rátunk felé tartva. Mikor a kutya őt megpillantotta, 
láthatólag megörült és kétszeres hévvel támadta a disz
nót Ekkor barátunk szembe lőtt rá s a golyó csaknem 
egész testén végig haladva, rögtön leteritette. Kifejlett 
koca volt.

Lehúztuk az országúira, ahonnan a közeli Cékére 
küldtünk szánkáért, hogy hazaszállítsuk. Épen ekkor 
oszlott a nép újhelyi vásárról és zsákmányunknak 
sók bámulója akadt.

*  **

Egy más alkalommal a fentnevezetteken kívül K. 
T. kitűnő vadász barátunk is kijött velünk Kis-Toro- 
nyára. Ekkor már más kopó volt az előbbi elvénült 
helyett, ugyanabból a zsemlyeszinü erős fajból, a melyre 
ráismertem, mikor először láttam évekkel ezelőtt a fel
vidéken valamely ősapjukat. Cs. 1. barátom ekkor a 
rendesen használt Lantos mellett még egy fiatal kutyát 
is kihozott, ezt talán először; de egyelőre csak a Lan
tost bocsátotta el. Ez csakhamar felvett egy disznót, de 
mielőtt lőhettünk volna rá, bement vele az Andrássy 
gróf zemplényi erdejébe, a hová nem követhettük.

Mentünk tehát lassan észak felé, a merre gon
dolta barátom, hogy majd kijön onnan. Végre vagy 
két órai várakozás után megint hallottuk a Lantost. 
Ekkor Cs. I. állította jobbra F. E.-t, barátom egy keskeny 
sűrűségnél ment, de nagyon közel maradtunk egymáshoz.

A hajsza gyorsan közeledett és bár nem láthattam, 
de a hangokból bizonyos voltam abba, hogy egyene
sen nekem jön és már igen közel van. Cs. I. ekkor 
gondolva, hogy Lantos már fáradt lehet és jó lesz neki
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gyökereket szintén megmetszszük felére vagy kéthar
madára. A hajszáTgyökereket bántani nem szabad. A 
biztosabb eredés előmozdítása végett agyag, szarvas- 
marha tárgya és vízből készült habarcsba szokták a 
kiültetendő fiatal fa gyökérzétét áztatni, néhány órán, 
esetleg egy napon át, A habarcsból kivéve célszerű a 
gyökereket finom porszerü földdel behinteni és úgy 
tenni az ültetőgödörbe, a hol is kellő óvatossággal 
reáhuzandó a föld, ügyelve arra, hogy a gyökerek 
mellett hézag ne maradjon. Ültetni lehet őszszel vagy 
tavaszszal. Melegebb vidéken homokos laza talajon 
őszszel ültessünk. Hidegebb helyen, kötött talajon ta
vaszszal jó ültetni. Az újonnan ültetett fák koronáját 
vissza szokták metszeni, ezt a visszametszést hagyjuk 
tavaszra. Ha erős a fa gyökérzete, kevésbé, ha gyenge, 
erősebben metszhetjük meg a koronát.

Nevető akta. A vajdahunyadi járásbíróság elé 
klaszikus akta került. Valamelyik erdőpásztor följen- 
tést akart tenni valaki ellen, aki úgy látszik meggyom- 
rozta. Ő maga járatlan lévén mind a magyar szóban, 
mind a betűvetésben, a falu tanítójához fordult ügy
védi képviseletért, ki is a következőképp fogalmazta 
meg és nyújtotta be az ő panaszát:

Tekintettes magyar kir. já rá s  bíróság.
A folyó évi 1906. Junius hó 30-án Boosi lakos 

Marilai Péter 1 Borduna engem nyilvánosan agyon 
ütötte és azon kívül a térgyével a hassomhoz nyo
mozta arról hogy én mind Boos községi erdő pásztor 
vagyok és ő méndég az erdőben lopozni fátt megyen 
és én a hányszor ment megfogtam és ellisjelentettem 
aá erdőgondnoksághoz ő arról reám haragudott és 
megvertte aszontta hogy utana az erdőben még fogok 
meni oda az erdőben fog engemett meg ölni.

Bizonyítom magamat Boosi lakósokai Szimeria

Lajos kercsu és mind erdő pásztor Pakurái Niku- 
laie tanukkal.

Teljes tisztelettel fel kérem a Tek: m : kir: járás 
biró uratt hogy miszerint egy rövid hattár időtt ki 
tűzni arra engemis nevezete alperessel megidézni, ille- 
tileg meghalgattni és szigorúan törvény szerint meg 
bünttettni mélltóztasék kölcségem fejében 2 korona

Boos, 1906. Julius 2-én
Pakturi Petrucz's. k. 

mint Boos erdőpásztor felperes 
Boosi lakos Máriái Péter ellen

Az ilyen jogi képviseletért bizony azt a két ko
rona költséget sem érdemli meg Pakturár Pettructól 
az a tanító, aki ezt- az aktát megfogalmazta.

Az állatkínzók büntetése. Angolországban 
jóval súlyosabban büntetik az állatkínzást, mint nálunk 
és alig múlik el nap, hogy egyik-másik állatvédő egye
sület törvény elé ne álltaná az állatkínzót. A héten 
például a marlboroughstreeti rendőrbiróság előtt egy 
gazdag földbirtokosnő, Naylor-Leyland lady, Oaray 
nevű kocsisa és Uadigan nevű szolgája álltak vádlott
ként, mert a múlt hó 24-én két béna lovat fogtak a 
kocsi elé, amelyen a város utcáin végigkocsikáztak. A 
tanúkihallgatások során kitűnt, bogy a ladynak feltűnt 
a lovak nehézkes járása és meg is kérdezte kocsisát, 
hogy nincs-e azoknak baja, de az teljesen megnyug
tatta őt. A bíróság ezek alapján a földbirtokosnét és 
szolgáját felmentette, ellenben a kocsist 80 koroa pénz- 
büntetésre és a költségek megtérítésére Ítélte. A bíró
ság egyszersmind kimondotta, hogy a lovakat nem 
szabad többé kocsi elé fogni s igy most az egyik 
Waylor birtokon kegyelemkenyeret esznek.

Küzdelem a habokkal. New-Yorkból jelentik: 
A New-Yorkba érkezett «E1 Paso» hajó egy Russell 
nevű munkást hozott magával, aki 32 társával együtt 
a Florida partján pusztító orkán alkalmával hajótörést

a segítség, eleresztette a kopót, mely nagy tűzzel rohant 
a hangok irányában jobbról; erre a vad balra fordult, 
csak gerince egy részét pillanthattam meg. Lőni nem 
volt alkalmam, de alig nehány másodperc múlva eldör
dül a K. T. puskája, — a vadkan tűzben felbukik, de 
él, nyaka lévén átlőve, se lábra kapni nem volt képes, 
sem fejét felemelni vagy bármely tagját megmozdítani. 
Unszoltam barátomat, hogy lőjjefőbe, mert bár a vad
kan nem valami kedves állatka, rosszul esett fájdalmas 
nyögését hallani; de lőni nem akartam, mert még a sző
lőskei határnál voltunk. Végre T. barátom megadta 
neki a kegyelemlövést. Szekeret hozattunk s diadallal
vittük végig Cékén át Kis-Toronyára.

* **
Még utolsó kis-toronyai vadászatunkat mondom 

el, mely bizony rosszul sikerült. Ködös téli nap volt, 
karácsony t áján. A már megvénült és egyik szemére 
vak Lantos megszólalt s F. E. barátunkat küldtük, hogy 
a mozdulni nem akaró vadat vagy lőjje meg, vagy 
felénk terelje.

Lövést nem hallottunk, de a vad megmozdult 
csakhogy nem felénk, de a zemplényi erdő felé ment; 
nemsokára a kopó hangját sem hallottuk többé. Elszé- 
ledtünk, hogy valamelyikünk talán meghalja a hajtást. 
De semmi sem hallatszott. Már délután volt, mikor B. 
B. barátommal igyekeztünk a többieket felkeresni. A 
köd mind sűrűbb lett, Egyszerre a csarnohai szőlőknél 
bukkantunk ki. Eltévedtünk; de barátomnak volt 
delejtüje az óraláncon, amely után gondoltuk, hogy 
eligazodunk. Meg-megnézte és megjelölte az irányt, 
merre menjük. Egy idő múlva ismét a csarnóhai sző
lőkhöz jutottunk, ugyanoda, ahol előbb voltunk.

Végre, folytonos menetelés után, kürtszót hallot
tunk s a hang után igyekezve, már kezdő alkonyai
kor, elértük a hazafelé tartó társaságot. A kürt folyton 
szólt a kutyának, — de ez csak nem jött.

Ekkor beszélték el nekünk, hogy F. E. barátunk 
látta a csaholó kopót és előtte valami fekete tárgyat, 
de nem lőtt rá, mert azt hitte, hogy valami tőke, 
mígnem az közeledtére felugrott s lövés nélkül elme
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szenvedett. Russell iszonyú szenvedéseken ment ke
resztül s annyira elgyengült, hogy beszélni is alig tu
dott. A munkások, akikhez ő is tartozott, egy vasúti 
hidat építettek Florida partján s mindannyian egy hajón 
laktak. Az október 18-iki óriási vihar eltépte a hor
gony láncát és a gyöngén épített hajót a borzalmas 
éjszaka sötétjében a nyílt tenger felé sodorta. Az ál
mukból felvert munkások a fedélzetre rohantak és 
kétségbeesve látták az elkerülhetetlen végzetet. Óriási 
hullámok csaptak át a fedélzeten, az egyik hullám 22 
embert ragadott magával a hullámsir ölébe. A többi 
tiz ember is érezte, hogy az ő pusztulásuk is csak 
rövid idő kérdése. A kérlelhetetlen habok egyiket a 
másik után ragadták a háborgó tenger fenekére, végül 
csak Russel maradt meg az egész legénységből. A 
hajóhoz egy mentőtutaj volt kötéllel erősítve és Russell 
a kötélbe kapaszkodva tartotta fenn magát a habokon. 
A borzalmakat még növelte a hajóroncs körül úsz
káló cápák csapata. Harminchat óra hosszat dobálták 
a habok a gyönge kis tutajt. Russell már-már feladott 
minden reményt a menekülésre, amidőn az «E1 Paso» 
hajó jelent meg a láthatár ‘szélén. A gőzös kapitánya 
észrevette, hogy a tutajon még van ember s a viharral 
nem törődve leoldotta a mentőcsónakot. Több órai 
veszedelmes és fáradságos munka után sikerült Rus- 
selt a biztos halál karmai közül megmenteni. Russell 
ugyancsak az «E1 Paso» hajón fog Floridába visszatérni.

Szerencsétlenség az állatkertben. Berlinből 
jelentik, hogy az ottani állatkertben nagy szerencsét
lenség történt. Az állatkert egyik indiai elefántja az 
éppen közelében tartózkodó Schiller nevű ápolót or
mányával elkapta és oly erővel csapta egy kőfalhoz, 
hogy a szerencsétlen ember koponyája megrepedt. A 
szerencsétlenség akkor történt, amikor Schiller a ket
recbe lepett, hogy ott a rendes napi tisztogatást vé
gezze. A közelben tartózkodó szolgák csak nagyne- 
hezen tudták dorongokkal a feldühödött állatot meg
fékezni. Az elefánt négy hét óta már több ápolót 
megsebesített. Schiller állapota reménytelen.

Tűz emberhalállal. Késmárkról jelentk: Erzsé- 
betháza községben ifj. Ferencz István felgyújtotta Pa- 
vilicskó János házát, minek következtében az egész

nekült a zemplényi erdő felé, ahonan a Lantos többé 
visza nem került.

Vagy az ottani erdőőr lőtte le, vagy a vadkan 
ölte meg. Ezt ugyan Cs. J. barátom lehetetlennek 
tartotta, miután már igen sok vadkannal volt a kutyának 
dolga és meg se vágta egy sem; de én valószínűnek 
tartottam, mert már öreg és félszemü volt s a vadkan 
erről az oldalról támadhatta meg.

Lantos és előde előtt összesen 93 vaddisznó 
esett; ezek közül 74 egyedül Lantos előtt. Ezzel vége 
is lett ottani vadászatainknak, annyival is inkább, mert 
a birtokos változtával Cs. J. barátom is elköltözött 
Kis-Toronyáról.

épület elhamvadt. Pavilicskó neje ki nem tudott mene
külni, bentveszett az égő házban.

Dinamitrobbanás egy házban. Hódmező
vásárhelyről jelentik: Nagy szerencsétlenség történt a 
vasúti állomás közelében levő egyik házban. Sós 
Sámuel lakásán nagy mennyiségű dinamit fölrobbant 
s a dinamit a szobában dolgozó három ember közül 
egyet megölt, kettőt pedig veszedelmesen megsebe
sített. A szerencsétlenség úgy történt, hogy Sós Sá
muel, a ki az artézi kút fúrásánál rendesen dinamitot 
szokott használni, meg akarta próbálni, vájjon a 
raktárban lévő régi dinamit még nem vesztette-e el 
erejét és egy szemernyit meggyujtott belőle. Ettől a 
kis darabkától az egészj dinamitkészlet óriás robajjal 
fölrobbant. Sós és egy munkás veszedelmesen meg
sérült. Rácz Szabó Ferenc munkás pedig meghalt.

Az önkéntes fegyvere. Kassáról jelentik: A 
34. gyalogezred önkéntes iskolájának gyakorlata köz
ben szerencsétlenség történt Az egyik önkéntes fegy
verébe valahogyan éles töltés került, s mikor fegyverét 
elsütötte, a golyó Bosits Miklós főhadnagy lábába fú
ródott. A sebesültet a katonai kórházba vitték. A 
katonai hatóság megindította a vizsgálatot.

Szerkesztői üzenetek.
Hunyadi János urnák. Csimpa- Vojvod. A szomorú hir 

beküldését köszönjük, de annak érkezésekor az már más for
rásból benn volt a lapban. Abban az esetben, ha a titokzatos 
dologban a nyomozások valamely fényt deritenénék, nagyon 
lekötelezne a fejlemények közlésével. Fogadás. A múlt szá
munkban említett fogadásnál az háborította fel leginkább lapunk 
szerkesztőjét, hogy az ellenfelek előfizetőink tisztességét meré
szelték kétségbe vonni s igy annál nagyobb szükség van arra, 
hogy rájuk pirítsunk. Igaz, hogy a múltban számos tisztesség
telen ember tartozott olvasóink közé, kiknél ezreket veszítettünk, 
de hát nincs búza konkoly nélkül s miután ez a rosta'alja immár 
kihullott, bátran állíthatjuk, hogy az ,a mi megmaradt s velünk 
hűségesen kitart, mind tiszta szem. Ennek a beigazolását várjuk 
mi most a jövő hó közepéig.

A kiadó hivatal postája.
Krobesz Géza urnák. Mocsár. A 8 koronát és nyilatko

zatát köszönettel vettünk. Berbás János urnák. Babócsa.jA44 
számot pótlólag megküldtük. Murgu Pál urnák. Szvinica. A 2 
koronát vettük. Kötelesség. Szives ígéretét tudomásul vettük 
s feljegyeztük.

Hirdetések és pályázatok.
Ajánlkozás. 3 - 5

22 éves, róm. kath. vallásu fiatalember, ki 3 éven 
át a katonaságnál önként szolgált s most már har
madik éve szolgál a m. kir. csendőrségnél, miután 
utóbbi szolgálata jövő év május hó végével véget ér 
erdészetnél keres megfelelő állást. Szives ajánlatok az 
alábbi címen küldendők:

Gajdos János m. kir. csendőr.
Nagy-Ürögd (Bihar megye)'Matolai Etele.

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



376 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

Állást keres 2 - 2

31 éves, nős fiatalember, ki már két éven át volt al
kalmazva nagyobb uradalomban mint mesterséges 
fácán nevelő, azonkívül jártas az erdőőri teendőkben. 
Cime megtudható az Erdészeti Újság szerkesztőségénél.

Ajánlkozás. 1—3
19 éves, egészséges fiatalember, ki több mint egy 
éven át Stájerországban gyakornokoskodott, az összes 
erdészeti, vadászati, vádovási és fácánevelési teendők
ben jártas, tapasztalatainak kibővítése céljából mint 
gyakornok alkalmazást keres. Kívánalmai; lakás, élel
mezés, fűtés, világítás és ragadozók után járó lődijak. 
Az állást bármikor azonnal elfoglalhatja. Kívánatra 
gyakorlati bizonyítványait bemutatja. Cime megtud
ható az Erdészeti Újság szerkesztőségénél.

Csere. 1—2
Egy 6 hónapos angol vizslát nőstény tacskóért 

becserélek.
Pokorny Emil Edelény. (Borsodmegye)

1906 230'5.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.

Alulirtt bírói kiküldött az 1881. évi LX t -cz- 
102 § értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szász
sebes! kir, járásbiróságnak 1906- V 230/5 számú vég
zése következtében Dr. Grasser Károly szászsebes! 
ügyvéd javára ifj. Ballreich Károly építő mester 
szászsebesi lakos ellen 2255 korona 77. fill. s járulékai 
erejéig az 1906. évi szeptember hó 18-án foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 988 ko
ronára becsült következő ingók ; ugyanis 2 ágy, 2 ruha 
szekrény, 1 mosdó szekrény, 2 éjjeli szekrény, 2 szék, 
egy heverő dívány, 1 fali tükör, függöny tartó, fotel 
székek, asztalok, álványok, díványok, Íróasztal, és több 
különféle szoba és konyha bútorok nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a szászsebesi kir. járásbíróság 
1906. évi V 230/1 számú végzése folytán 2255 korona 
77 fillér tőkekövetelés ennek 1906, évi szeptember hó 
16 napjától járó 8% kamat és eddig összesen 64 kor. 
90 fillérben biróilag már megállapított költségek erejeig;

Szászsebesen park utca 8 ház szám alatt végre
hajtás szenvedő lakásán leendő eszközlesére 1906 évi 
december hó 9-ik napjának délután 2 óra határidőül 
ki tűzetik, és ahhoz venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg hogy az érintett ingósá
gok az 1881 évi LX t. c, 107 és 108 § értelmében 
készpénz fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alól is elfognak adatni. A menyiben 
az elárvezendő ingóságokat mások is le és felülfog
lalták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881 évi LX t. c. 120 § értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Szászsebes, 1906. évi november hó 15-én,
Tódor Miklós kir. biróikiküldtitt.

Pályázati hirdetmény!
Udvarhely vármegye területén állami kezelésbe 

vett községi és néhány más erdő és kopár területek 
védelménél két (2) hatósági erdőőri állásra ezennel 
pályázat hirdettetik.

Az erdőőr évi bére 360 korona, utazási átalánya 
120 korona, tűzifa és legeltetési illetményváltság 79 
korona 20 fillér és 6 korona irodaátalány.

Pályázótól megkivántatik a magyar állampolgár
ság, fedhetetetlen előélet, legalább 24 éves, de 35 
évesnél nem magasabb életkor, ép szellemi és testi 
erő, valamint- az erdőőri szakvizsga sikeres letétele, 
mely adatok hitelesiokmányokkatigazolandók.

Kérvények egy koronás bélyeggel ellátva és saját
kezűig írva 1906. évi november hó 25-ig a 
székelyudvarhelyi in. kir. állami erdőhivatalhoz adan
dók be.

Elkésett kérvények figyelembe nem fognak vétetni.
Székelyudvarhelyen, 1906. évi november hó 3-án.

M. kir. állami erdőhivatal.

Szám. 1538/906.
P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .

Az alulírott m. kir. állami erdőhivatal Csikvár- 
megye közigazgatási erdészeti bizottságának 2180/904. 
számú határozata alapján az üresedésben levő csik- 
szentgyörgyi őrjárás II. oszt. hatósági erdóőri 
állásra Csikszentgyörgy székhelylyel, 400 korona 
évi bér, 160 korona drágasági pótlék, az üzemtervek 
szerint esedékes legközelebbi vágásból kitermelhető, 
kereskedelmi vagy építkezési célra fel nem használ
ható, 30 ürméter tűzifa illetménynyel és 4 korona 
irodaátalanynyal pályázatot hirdet.

A kinévezett erdőőr kötelessége lesz egy könyv
vel saját költségén a gazdasági munkás- és cseléd
pénztárba beiratkozni, minek megtörténte után egy 
másik könyv részére a vármegyei erdőőrzési alap ter
hére lesz beszerezve.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. 
t.-cikk (eredőtörvény) 37. §-ában êlőirt minősítésüket, 
ép és egészséges testalkatukat, életkorukat, feddhetlen 
előéletüket és eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmá
nyaikkal felszerelt és 1 koronás bélyeggel ellátott 
sajátkezüleg irt folyamodványukat folyó évi novem
ber hó 30-ig a m. kir. állami erdőhivatalnál nyújtsák be.

Az elkésett, vagy kellően fel nem szerelt folya
modványok figyelembe nem vétetnek.

Csíkszereda, 1906. évi november hó 4-én.
Zareczky m. kir. erdőtanácsos.

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
Hunyad vármegye tekintetes közigazgatási erdé

szeti bizottsága elnökének megbízása alapján az uri- 
kányi kerületi erdőőri állásra 600 korona évi fize
téssel ezennel pályázatot hirdetek.

Pályázhatnak az erdőőri állásra 24 évet betöltött 
és 40 évesnél nem idősebb okleveles erdőőrök.

A folyamodók kérései sajátkezüleg Írandók és 
1006. évi december hó 1-ig az alanti hivatalhoz 
adandók be.

A kérvényhez csatolandó: 1. erdőőri oklevél: 
2. keresztlevél; 3 orvosi biznyitvány; 4 szolgálati 
bizonyítvány: 5 erkölcsi bizonyítvány.

A magyar nyelvnek szóban és írásban való tu
dása elengedhetetlen kellék, a román nyelv tudása 
pedig előnyt biztosit a pályázónak, azért a folyamodó 
kérvényében ezen képességét felsorolni köteles.

A mennyiben okleveles egyén nem pályázik, jó 
minősítéssel biró kiszolgált katona-altisztek és csen
dőrök kérvénye is figyelembe lesz véve.

Déván, 1906. évi november hó 1-én.
Parragh Béla m. kir. erdőmenter.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

ÍÍSi

Előfizetési árak:
Egész évre. ; . . . . . .  8 kor.
Fél évre .  ............................... 4 „
Negyed é v r e ...............................2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezete címére Szászsebesen küldendők.

|  M egjelenik m inién csütörtökön. |
tej F e le lő s  s z e rk e s z tő  é s  tu la jd o n o s  la p k ia d ó :  tej

| PODHRADSZKY EMIL. I

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál, eladás vételné 
minden szó után előre beküldendő 4 fill. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
-■—« sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. November 29. 48. szám

z Országos Erdészeti Egyesület igazgató 
választmánya folyó évi október hó 6-án 
tartott rendes ülésében elhatározta, hogy 

egy uj szaklapot fog indítani, tette pedig ezt az 
alábbi titkári előterjesztés folytán, melyet szó- 
szerint idézünk :

„A titkár arra való tekintettel, hogy oly 
szaklapunk, mely a kisebb erdőbirtokosok, az 
erdészeti altisztek, erdőőrök, a volt úrbéresek 
erdőbirtokain alkalmazott úgynevezett erdőgaz
dák, végül a magán erdőbirtokon található 
alsó minősítéssel biró különféle erdészeti alkal
mazottak igényeinek megfelelően volna szer
kesztve, eddig nincsen, azt indítványozza, hogy 
az egyesület ily lapot adjon ki. Szükségesnek 
és erdőgazdaságunk érdekében állónak tartja 
ugyanis, hogy a nevezettek körében az erdészeti 
ismeretek a szükséges mértékben propagáltassa- 
nak és az erdőgazdaság elvei és számos kér
dései a gyakorlati élet követelményeinek meg
felelően ismertessenek, hogy azokat szakkép
zettségük növelésére és szolgálatadójuk javára 
hasznosíthassák.

E mellett ez a lap arra is szolgálna, hogy 
az erdészeti altisztek és erdőőrök jogos érdekeit 
és kívánságait a nyilvánosság előtt képviselné.

Ez a titkári előterjesztés volt tehát alapja 
az igazgató választmány elől említett határo
zatának.

Az idézett előterjesztésnek sokban igaza 
van, de némely részében mégis sántikál, neve
zetesen abban, hogy eddig nem lett volna szak
lapunk, mely az előterjesztésben levőkkel foglalko
zott volna. Igenis, volt és van, mert azt senki sem 
tagadhatja, hogy úgy a „Magyar Erdész1', vala
mint saját szerény lapunk is a lehetőség hatá
rain belől mindazokkal a dolgokkal ha nem is 
teljes mértékben és olyan mérvben, a milyen az 
kívánatos lenne, igenis foglalkozott. Annak, hogy 
ezt fokozottabb mértékben nem tehettük, hogy 
magával az erdészeti és vadászati szakmával 
intenzivebben nem foglalkozunk, egyedül a szak
írók hiánya, vagy pedig azok indolenciája volt 
az oka, melynek folyamányaként nem tartották 
érdemesnek szerény lapunkat arra, hogy szak
beli dolgozataikkal annak értékét és hasznos
ságát emeljék.

A mi az uj lapnak ama másik irányát illeti, 
hogy az erdészeti altisztek és erdőőrök jogos 
érdekeit és kívánságait a nyilvánosság előtt kép
viselni fogja, erre nézve az a megjegyzésünk, 
hogy ezt a megengethetőség határain belül s 
ha nem is teljes eredménynyel, de bizonyára a 
legnagyobb igyekezettel úgy a mi lapunk, mint 
a Magyar Erdész is mindenkor megtenni igye
kezett.

Legyen azonban bármiként is a dolog, mi
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a magunk részéről előlegezett bizalomtól eltelve 
örömmel üdvözöljük az uj társlapot s tesszük 
ezt abban a meggyőződésben, hogy azt az er
dészet és vadászat mezején nem velünk szem
közt, ellenséges, megrontásunkra törő indulattal 
fogjuk találni, hanam egymással karöltve, egy
mást buzdítva és támogatva együttesen fogunk 
haladni az egyformán kitűzött célunk felé, mely 
egyikünknél sem lehet más, mint hazai erdő- és 
vadászgazdaságunk felvirágoztatása és az ebben 
fáradozók, úgy a nagyobbak, mint a kisebbek 
boldogulásának előmozdítása.

Mi a magunk részéről ilyen érzelmekkel 
fogadjuk a megindítandó uj szaklapot s azt hisz- 
szük, hogy annál irányunkban hasonló érzelmeket 
fogunk kelteni.

Az uj lap céljának — a mint nyilvánosságra 
adott programjából látszik — az erdészeti szak
ismeretek fokozásának és terjesztésének kellene 
lennie.

Ezt a törekvést a legnagyobb mértékben 
dicsérendőnek tartjuk ugyan, de nem mulaszt
hatjuk el ezzel egyidejűleg annak a véleményünk
nek is kifejezést adni, hogy erre a célra a meg
indítandó — sem semmiféle más időszaki lap, 
mely a szakdolgokon kívül akár társadalmi, akár 
egyéb más dolgokkal is foglalkozik — nem le
het alkalmas. Az ilyen időszaki lapot ugyanis 
csak a legritkább esetben szokás gyűjteni és a 
jövőre nézve megtartani s igy az abban foglalt 
szakközlemények többnyire pillanatnyi inpressiót

keltve, az emlékezetből is csakhamar eltűnnek 
vagy legalább abban idővel elhomályosodnak s 
felfrissítés nélkül értéküket teljesen elvesztik. Még 
abban az esetben is, ha valaki az időszaki lapot 
gyűjti s évről — évre bekötteti, nem sok hasz
nát veszi a benne foglalt szakközleményeknek, 
mert azok annyira szét vannak szórva, hogy a 
szükség esetén való felkutatásuk nagy nehéz
séggel és sok időpazarlással jár.

Az O. E. E. nagyobb szolgálatot tett volna 
vagy tenne az erdészeti altiszti és erdőőri sze
mélyzetnek, ha a megindítani szándékolt lapjában 
közölni tervezett szakbeli dolgokat külön füze
tekbe gyűjtve adná ki s ezeket azután teljesen 
ingyen, vagy legalább nagyon mérsékelt áron, fil
léres kiadásokban bocsátaná az érdeklődők rendel
kezésére. Ilyen füzetek gyűjteménye azután 
mindig hasznos kézikönyvtárt képezne, a mely
nek valóban adott alkalmakkor nagy hasznát 
lehetne venni.

A megindítandó lap ezen a téren sokat is, 
és keveset is fog csak nyújthatni. Sokat az erdő
őrök ama osztályának, mely — sajnos, még most, 
az erdőtörvénynek közel három évtizedes fennál
lása után is — jóformán a többséget képezi s 
mely a [műveltségnek lehető legalacsonyabb 
fokán állván s nagyobb részben a magyar nyel
vet sem bírván, a szakközleményeket nem lesz 
képes megérteni és felfogni s keveset az erdé
szeti altisztek és erdőőrök inteligensebb részének, 
mely a közlendő dolgokat legnagyobbrészt amúgy 
is tudja.

B A N D I T A .
MAUPASSANT.

Az altónai erdőben lankásan kúszott felfelé az 
ut. Óriási piniák emelkedtek fejünk fölött s örökös 
bánatról susogtak.

Három órai gyalogolás kellett hozzá, hogy meg
ritkuljon e hosszú fatörzsek zűrzavara. Itt-ott még egy- 
egy magas, egyedül álló pinia terjesztette fel magasra, 
esernyőhöz hasonlóan, sötét lombjait, aztán hirtelen 
elértük az erdő szélét, a vad Niola völgyébe vezető 
hegyszakadék alatt.

E helyet uraló két meredek csúcson néhány idom- 
talan fatörzs emelkedett égnek, mintegy előőrseiként 
a mögöttünk maradt erdőségnek.

Egy másik erdő mögött olyan tájkép terült el 
előttünk, minőt még sohasem láttam; tiz mértföld- 
nyire terjedő kősivatag, ötezer láb magas hegyektől 
körülzárva, anélkül hogy szántóföld vagy legelő meg
szakította volna. Ez volt a Niolo völgye, a korzikai 
szabadság hazája, a bevehetetlen erősség, melyből még 
hóditó soha nem űzte ki a hegyek lakosságát.

Nemsokára leértünk a völgykatlan fenekére. Növé
nyeknek, fűszálnak semmi nyoma. Csak fénylő, csillogó 
gránit mindenfelé, izzóvá hevítve a nap csókjától. A 
sziklagerinc korállfüzérként húzódott egyik porfircsucs- 
tól a másikig s az ég violaszinben tündökölt felette.

Jobbkézről, kanyargó, hosszú medrében egy hegyi 
patak vonaglott. Balról pedig egy kőrakásba dugott 
kis fakereszt látszott. Ott bizonynyal megöltek valakit.

— Beszéljen a banditákról — kértem vezetőmet.
— A leghíresebbet személyesen is ismertem — 

válaszolt ő dicsekedve. — A rettenetes Santa Luciát. 
Elmondom a történetét.
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Legyenek bár ezek a szakközlemények még 
oly becses tartalmúak, sorsuk alig lesz egyéb, 
mint az O. E. E. által kiadott Erdészeti Lapok 
hasonló közleményeinek, melyeket az erdőtisz
tek 10 százaléka sem olvas el, a mit nem azért 
mondunk itt el, mintha az ilyen közönyösséget 
dicsérni akarnók, sőt ellenkezőleg, azon csak 
sajnálkozni lehet, mert nem tartjuk azt jó pap
nak, a ki nem akar holtig tanulni.

Mindezeket természetesen csak azért mond
tuk el, mert nem volt szabad hallgatással mel
lőznünk a kilátásba helyezett uj lapot, mely a 
mienkhez sokban hasonló tevékenységet igér 
kifejteni s a mely szándékáért természetesen csak 
melegen üdvözölhetjük, abban a reményben, hogy 
azt az erdészeti és vadászati altiszti személyzet 
jogos érdekeiért folytatandó küzdelemben mint 
hü fegyvertársat fogjuk oldalunkon láthatni. Vég
leges véleményünket fentartjuk akkorára, mikor 
majd az uj lap irányát és munkakörét meg fog
juk ismerni.

A s ó r ó l .
(A V. és Á. után.)

sónak fontos szerepe van az állati .organiz
ál* musban; az a vad, a mely rendszeresen só- 

hoz juthat, jobban fejlődik, eró'sebb az agancs- 
képzó'dése, ellenállóbb a betegségekkel szemben és 
kevesebb sinylés nélkül képes elviselni a szigorú telek

nyomorúságait. De van a- sónak még egy más igen 
fontos szerepe, a melyet azért említek legutoljára, mert 
ez talán a legfotosabb a vadászra, az t. i . : hogy hely
hez köti a vadat.

Egy rendszeresen kezelt fó'vadas-reviert el sem 
lehet só-nyalatók nélkül képzelni; pedig — sajnos — 
van ilyen is elég. Én magam is tudok egynéhányat, a 
hol a sót nem a szarvasok, de a cseh vagy morva 
jágerek nyalják el — váljék egészségükre. Aztán még 
valami van, a mit szintén el szoktak nyalni: a téli 
takarmányozásra künn hagyott szénát. Nahát jó étvágyat 
ehhez is. Tisztelet a kivételeknek, mert én hiszem, 
hogy vannak ilyenek is s nem általánosságban beszé
lek, csak arról a pár esetró'l éppen, a miró'l magam
nak is alkalmam volt meggyőzó'dni.

De térjük a tárgyhoz; hiszen én nem a morva 
jágerekről, de a sózókról akartam beszélni.

Olvastam mindenféle vadásztudományt a sózóról. 
Egyik tömjént kever bele, a másik myrhát. Hagyjuk 
mi ezt a németnek és tegyünk csak mi a helyett is sót!

A földre, a mivel a sót összekeverjük, már in
kább ügyeljünk, hogy ne legyen kavicsos, mert az 
sérti a vad nyelvét; de ha éppen máskép nem lehet, 
hát az is jó, csak az a fő, hogy legyen; megeszi az 
még a vályút is, ha sót érez rajta. Én soha életemben 
sem tettem sónál, meg földnél egyebet, még sem tör
tént meg velem még soha, hogy én nyaljam fel. Fel
nyalták biz ők «foenum-graecum», még a többi pati
kai orvosságok nélkül is, sőt ha egyik-másik vályúból 
kifogyott, azt is összerágták egészen, hogy érzett 
rajta a só.

Az uj sónyalató felállításánál, ha azt akarjuk, 
hogy a szarvas azt hamar elfogadja, a következőkép 
járjunk el:

Ott, hol a sózót akarjuk felállítani, valahol a kö
zelben kikeresünk egy ledőlt fát, a mely már több év 
óta ott áll. Nem baj, ha egy kissé korhadt is. (Ezért,

Úgy verték össze az apját, civódásközben. Egy 
idevaló fiatal ember volt meggyanúsítva a gyikossággal.

Santa Lucia árván marad testvérnénjével. Gyenge, 
félénk fiú volt, apró termetű és vézna. Nem esküdött 
vérboszut apja gyilkosa ellen. Rokonai nógatták, ösz
tökélték, de nem hallgatott reájuk.

Ekkor nénje régi korz szokás szerint, elszedte 
tőle fekete ruháit, hogy ne gyászolhassa a holtat, kinek 
vére boszulatlanul folyt el. Santa Lucia erre is érzé
ketlen maradt s ahelyett, hogy apja fegyverét leakasz
totta volna a szegről, bezárkózott, mert nem mert baj
társainak tekintete elé kerülni.

Így teltek el a hónapok. Úgy látszott, hogy a fiú 
teljesen elfelejtette apjának szörnyű halálát, mert csend
ben élt nővérével a kis házban, melyet csak ritkán 
hagyott el.

Az, akit apja meggyilkolásával gyanúsítottak, há
zasodni készült. Santa Luciára ez a hir sem hatott s 
a vőlegény templomba menet csak azért is a két árva 
házikója előtt haladt el. Éppen polentát ettek az ablak

nál, mikor a fiú meglátta a násznépet. Reszketés fogta 
el, szó nélkül felállt, keresztet vetett, leakasztotta a pus
kát a szegről és elment. Ha később erről szó esett, 
azt mondta:

— Magam sem tudom, mi történt velem. A vérem 
megháborodott. Azt éreztem, hogy úgy kell tennem, 
hogy másképp nem tehetek. Fogtam a puskát s a 
Corte felé vivő utón elrejtettem a nádasba,

Egy óra múlva hétköznapi arccal, üres kézzel 
tért haza. A nénje azt hitte, már nem is gondol a 
dologgal. De éjjel eltűnt.

A gyilkosnak még az éjjel kellett volna a két 
násznagygyal Cortebe menni gyalog. Dalolva jöttek 
az utón, mikor hirtelen eléjük ált Santa Lucia s rári- 
vallt apja gyilkosára:

— Itt halsz meg! — s golyója átfúrta szivét.
Az egyik násznagy szaladja másik csendesen szólt:
— Miért tetted ezt Santa Lucia?
Ő is el akart menni, de Lucia rákiáltott!
— Itt maradj, vagy ellövöm a lábadat!
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tudom, kikapok a tisztel erdészeti szaktárs uraktól, a 
kik biztosan azt mondják erre, hogy mit keres a dőlt 
fa évekig az erdőn, azt ki kell szállítani, nehogy a 
rovarok tanyájává váljon; de hát engedjenek meg az 
én dőlt fámnak, mert én őserdőről beszélek és nem 
soros kötelékbe palántáit erdőről, mert ott már a szar
vas is pórázon jár és megeszi a kézből is a sót.)

Tehát, ha egy kicsit korhad is az a bizonyos 
bedőlt fa, az, mint emlitém, nem baj. Kikeresünk rajta 
egy olyan részt, a hol lehetőleg ép; oda aztán fej
szével egy vályuszerü bevágást csinálunk, de lehetőleg 
vigyázzunk, hogy a vályú szélén kívül a kéreg is épen 
maradjon, annál is inkább ne forgácsoljuk le a fa ol
dalát. Ha ez megvan, a forgácsot összeszedjük mind 
egy szálig, jó messzire elvisszük és még ott is egy kis 
almot hányunk reá, hogy ne Játszódjon.

Ugyancsak lehetőleg messze a fától, — jó kavics
mentes agyagos földet keresünk s azt sóval jól össze
gyúrva, kitöltjük vele a vályú nyílását, még pedig úgy, 
hogy a friss faragásnak a helye sehol se látszódjon; 
ha mégis valahol ilyen kimaradna, azt sós földdel beta
pasztjuk. Ezzel kész a sózó s még csak annyi dol
gunk van vele, hogy a két végébe egy-egy darab 
kámfort szúrunk és egy közeli fa kérgébe jó ma
gasan bevágunk és oda is szúrunk egy darab kámfort.

Hogy a vályú körül minden nyomot eltüntetünk 
és lehetőleg óvakodunk is ilyet csinálni, az magától 
értetődik.

Most pedig elmondom, hogy miért fogadja el 
az ilyen sózót a vad hamarabb.

Az a dőlt fa évek óta ott áll, a vad ismeri, hozzá 
van szokva — talán át is ugrott már rajta egynéhány
szor. Tehát bizalommal van hozzá, megvan vele szokva; 
hogyne lenne, hiszen mit lát többet az erdőn, mint 
fát: ledőlve is, állva is. Tehát ha valami olyast kap 
benne, a mi neki kedves, azt természetesnek találja 
és elfogadja minden gondolkozás nélkül. De bizony

A násznagy, ki mindig gyávának ismerte a fiút, 
kicsinylőleg szólt:

— Te, éppen te mernéd azt tenni! — s ezzel 
elindult.

De abban a percben eldördült a fegyver s ő 
összesett. Egy golyó szétzúzta a lábát. Santa Lucia 
reáhajolt.

— Ha nem halálos a sebed, — mondta — akkor 
itt hagylak fekve, de ha az, megadom neked a kegye
lemlövést.

Megvizsgálta a sebet s mivel halálosnak találta, 
megtöltötte fegyverét s odaszólt a sebesültnek, hogy 
mondja el a Miatyánkot. Aztán szétlőtte a koponyáját. 
Másnap már a hegyek közt volt.

Egész családját elfogták a zsandárok. Még plé
bános nagybátyját is elzárták. Azzal vádolták őt, hogy 
ő bujtotta fel a fiút a gyilkosságra. De a plébánosnak 
sikerült megszöknie, ő is puskát vett s összeállt unoka-

a mesterségesen csinált nyálatokat hónapokig is elke
rülgeti, mig végre hozzá mer nyúlni.

Ha aztán látjuk, hogy sózónkat a szarvasok 
elfogadták s abból egy rendbeli sót már kinyaltak, 
akkor aztán csinálhatunk mellette vagy közel hozzá 
egy állandó nyalatót, a milyet tetszik. Akkor már el 
fogja fogadni azt is, mert oda van szokva.

Farkas-Iődijak Franciaországban. A francia 
földmivelésügyi minisztérium legutóbb közzétett kimu
tatása szerint az állami pénztárából farkas-lődijakra a 
lefolyt évben 7830 frankot fizettek ki, a mi 115 far
kasnak felel meg. A lődijak nincsenek egységesen 
megállapítva, hanem az elejtett farkas kora és ivara 
szerint váltakoznak. Egy fiatal kanfarkasért ugyanis 40, 
egy öregért 100, egy öreg nőstényfarkasért 150 s a 
benne talált embriók mindegyikéért külön-külön 40 
frank díj jár. Olyan farkasért, mely emberre támadás 
közben ejtetett el, 200 frank a jutalom. Ez a díjazási 
törvény 1882-ben lépett életbe s ezen időtől fogva 
Franciaországban 8981 farkast pusztítottak el, melye
kért 653,209 frank tagliát fizettek ki.

Fogoly-eldorádó. Dreher Antal vadászterületén 
néhány vadász három nap alatt a következő fogoly
mennyiséget lőtte: gróf Erdődy Rudolf 1284, Miguel 
Braganza herczeg 1055, Solms Sándor herczeg 940, 
Dréher Tódor 797, gróf Traun Károly 709, Dréher 
Antal 618, Hruska kerületi kapitány 544, Berger sör
gyáros 450, gróf Fries 433, Schoeller Pál főkonzul 
302, Dréher Jenő 288; összesen 7720 foglyot lőttek. 
Megjegyezzük, hogy a vadászok közül többen csak 
1 napig vadásztak.

öcscsével. Lucia ezután egymásután ölte meg bátyja 
ellenségeit s kiszakgatta szemeiket. Azért, hogy meg
tanítsa a többieket arra: csak arról tanúskodjanak, 
amit saját szemeikkel láttak. Ellensége családjának 
minden iját fiát kiirtotta. 14 zsandár pusztult el fegy
verétől. Aki kedve ellen cselekedett, annak házát porrá 
égette. Haláláig rettegett bandita volt, a milyent csak 
keveset ismertek itt a hegyek között . . .

A nap leszált a Monté Cinto mögött s mély 
árnyék borult a völgyre.

— Borzasztó az a vérboszu — szóltam elgon
dolkodva.

— Mit mond? — kérdezte vezetőm. — Hiszen 
kötelességét csak mindenkinek teljesítenie kell!
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Özbak mely saját agancsában fogódlk meg.
Oldendorf községben történt az alábbi, feljegyzésre 
méltó furcsa eset. A község az erdő szélén terül el, 
a falusi korcsma meg éppen a falu végén van, alig 
egy kődobásnyira az erdőtől. A korcsmáros a múlt 
hónap egyik reggelén egy őzbak riasztását hallva, 
elindult abban az irányban, hogy lássa mitörtént. A 
mikor a helyszínre ért, észrevette, hogy egy őzbak a 
bal első lábának a csülkével úgy beleakadt különben 
is abnormis agancsába, hogy nem bírt helyből moz
dulni, annál hevesebben rugdalódzott azonban a sza
badon lévő lábszáraival. A korcsmáros egyedül nem 
bírta az őzbakot kellemetlen helyzetéből kiszabadítani 
s igy még két parasztot hivott segítségül, a kik aztán 
kiszabadították az őzbakot kellemetlen helyzetéből, bár 
a dolog nem ment egészen simán, mert közben az 
egyik paraszt a kezén érzékenyen megsérült. A bak 
nyilván vakaródzás közben bonyolódott úgy bele 
monstruozus agancsába, hogy aztán nem bírta onnan 
a csülkét kiszabadítani.

Veszedelmes vadászkalandja volt Schwarz- 
burg-Sondershausenherczegnek nemrégiben. A herczeg 
elejtett egy hatalmas vadkant, mely a lövés utáu össze
esett és a helyszínén^fekve maradt. Mintegy félóra 
múlva újra életjelt adott magáról, mire vadászkéssel a 
szügyibe döftek mindaddig, a mig azt nem hitték, 
hogy páráját kiadta. A herczeg [később odament és 
megcsodálta a rendkívüli állatot, de a vadkan eközben 
váratlanul feltápászkodott, csapkodott maga körül és 
agyarával úgy megvákta a herczeg ballábát, hogy 
súlyosan megsebesülve, azonnal összeesett. A vadkant 
ezután agyonlőtték.

A gyümölcsfák pusztítói. Igen elszomorító 
körülmény, hogy nagyon sok helyütt a gyümölcsfákat 
a hernyók milliói pusztítják el. A hernyók két Ízben 
támadják meg a fákat. Kora tavaszszal a káposzta- 
özöndék és másodízben a gyürühernyó, mely utóbbi 
csak nagy megfigyelés mellett vehető észre. Az első 
hernyók könnyebben pusztíthatok, mert azok pókháló- 
szerű takarókban rejtik el magukat, mig az utóbbi 
a fa ágán gyürüalakban alig észrevehető. A gazda, 
kinek gyümölcsében van, vagy legyen csak 2—3 fája, 
legyen figyelmes azokra ősztől késő tavaszig, nehogy 
azok a kártékony férgek nemcsak az évi termést, ha
nem még a fáit is tönkre tegyék. Ha kellő időben 
ősztől kora tavaszig pusztítjuk a pókhálót fáinkról, 
nem leszünk kénytelenek szomorúan azok pusztulását 
nézni, mert ha a fa tüdőjét elveszítette, bizony meg 
kell fulladnia. A gyürühernyónak, mely kikelése után 
néhány napig a fa ágán csomóban tenyész, elég egy 
gyüszünyi petrólem 2-szer annyi vízzel hígítva, amely 
folyadékba szivacsot mártunk, póznára kötjük s azzal

párszor a csomóba ütünk. A hernyók ettől mind el
pusztulnak. A hernyók pusztítását illetőleg van egy 
miniszteri rendelet, mely szerint ha valaki fáiról a her
nyót nem irtaná, meg is büntetik. És az illető méltán 
meg is érdemli a büntetést.

Burgonyaetetés hasas kocákkal s rúgott 
borjukkal. A burgonya keményitőértéke a keményitő- 
tartaíommal egyezik meg olyformán, hogy a 15% ke
ményítőt tartalmazó burgonya keményitőértéke 15%, 
a 20% keményítőt tartalmazóé 20% s igy tovább. Ellen
ben a tengeri keményitőértéke a víztartalomtól függ, 
mely utóbbi az uj tengeriben. 26% vagy több, mig 
az öregben csak 13% vagy kevesebb. A sertéssel 
nem célszerű nyers burgonyát etetni, részint mert 
igy erősen izgatja a bélcsatornát, mi miatt csak keve
set lehetne etetni, részint mert a sertés rosszul hasz
nálja ki a nyers burgonyát, mig ellenben a főtt vagy 
párolt burgonya a legjobb sertéstakarmányok egyike. 
A hasas koca is sok főtt vagy párolt burgonyát kap
hat, de csupán csak azzal nem éribe, mert a burgo
nyában alig van igazi fehérje, melyre pedig az ébré- 
nyeknek okvetlenül szükségük van. Ezért tehát korpát, 
darát s hasonló anyagokat is kell még a kocának adni 
s miután a burgonya, korpa s dara kevés meszet tar
talmaz, iszapolt krétát is, pl. egy kávéskanálnyit fejen
ként s naponta, ami csak akkor fölösleges, ha a kocák 
a szabadban járnak, mely esetben földevéssel, csontok 
rágásával stb. födözik mészszükségletüket, 100 kg. 
élősúlyra vonatkoztatva pl. a következő adagolás felel 
meg a hasas kocának: 3 kg. főtt vagy párolt burgo- 
gonya, 0’5 kg. buzakorpa s 0.3 kg. árpadara, l'O kg. 
szárazanyagot, 0-08 kg. fehérjét s 1 '014 kg. keményítő- 
értéket tartalmaz. Árpadara helyett még jobb ugyan
annyi lenmagpogácsát etetni, mert azzal a szorulásnak 
is eleje vétetik. A marhával csak két éves kora után 
szabad nagyobb mennyiségű burgonyát etetni s igy a 
rúgott borjuk táplálásánál nem jöhet ez a takarmány 
tekintetbe. Ellenben ökrök, tehenek s hízók bátran 
kaphatják, még pedig burgonyaetetéskor szintén csak 
főzve vagy párolva.

Az orron át való füstölésről. Már eleget 
vitatták és Írták meg a hozzá értő szakkörök, vájjon 
a szivarozás, a dohányzás ártalmas-e az emberi szer
vezetnek, de az embereket teljesen leszoktatni róla 
már csaknem lehetetlen volna. Az bizonyos, hogy a 
nikotinnak mértéktelen élvezete nagyon ártalmas, de 
főleg árt a legnemesebb szerveknek, ha a füstöt az 
orron át bocsátja ki a szivaros. Az már régen tudott 
dolog, hogy az orron át bocsátott levegő mintegy 
tisztitódik és az orr nagyon is hozzájárul ahhoz, hogy 
nem minden por és mikroba jut a finomabb légző 
szervekbe. De viszont nagyon sok bacilius és ártalmas
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dolog rakodik le az ort-üregbe és e miatt nem szabad 
az orron át levegőt bocsájtani ki. Sokkal közelebb jut 
a füst a szemhez, ha előbb ez orron át tette meg 
útját, mert az orr felső részében van az egymást ke
resztező látóideg és annak föltétlenül árt a füst. 
Rendesen csak rossz szokás igy füstölni és nagyon 
könnyen le lehet szokni róla, ha az ember meg
figyeli magát.

Repülő vasút. Newyorki levelezőnk Írja: Az 
egész világ kereskedelmi forgalmát rendkívüli módon 
megkönnyítő találmányról beszélnek Amerikában. Egy 
felső vágányu vasútról van szó, melyen a közlekedő 
vonatok percenkint hat mérföldnyi távolságot futnak 
be, az az óránkint csaknem 400 mérföldet. T. L. 
Johnson, klevenlandi polgármester, az ohiói demokra
ták vezére a föltalálója ennek a vasútnak vagy helye
sebben a rendkívüli sebességet kifejtő motornak. A 
vasúti kocsit úgy építik, hogy a felsővezetékü vágá
nyon olyan gyorsasággal futhason, a melylyel a rendes 
vonat a rendes vágányokon a most használt acélke
rekekkel darabokra törne. A repülő kocsi mintáját a 
Mc. Myier Manufaduring Company készíti. Hatalmas 
mágnesek emelik a kocsit, hogy a sínpár és a kocsik 
közötti súrlódását a lehetőségig redukálják. Az uj 
kocsikat kis távolságra épp úgy használhatják, mint 
nagy távolságra. A kocsikon ablak egyáltalában nem 
lesz. A kocsivezető vastag üvegkalitkából irányítja a 
motort, mert különben az óriás légáramlat a gyors 
menet alatt összelapitaná. A megállás automatikus 
gépek segítségével történik azért, mert a kocsivezető a 
rettenetes száguldásban nem láthatja az egyes állomá
sokat. A vonat oly gyorsan halad, a milyen gyorsa
ságot az acél és üveg ellenálló képessége csak kibír.

A szappanos viz hatása a virágra. A Ter
mészettudományi Közlöny-ben olvassuk: A szappanos 
viz virágnak és általában kerti növények locsolására 
nerrt ajánlatos, mert semmiféle növényi táplálékot nem 
tartalmaz, sőt ha a viz nagyobb mértékben szappanos, 
lúgos maró hatásánál fogva ártalmas is lehet. Hasz
nálható azonban az olyan mosdó vagy fürdő viz, a 
melyben csak kevés szappan van föloldva; de ennél 
is óvakodni kell, hogy kényes növény ne kapjon so
kat ebből a vízből. A szappanos vizet a levéltetvek 
irtására használják. A szappanos vízhez ilyen célból 
még quassia forgácsot főznek és a növényt száraz, de 
borult időben megpermetezik. A növényt a napnak 
közvetlen a permetezés után kitenni nem jó.

A ravasz kutásó. Egyik Írországi városkában 
történt a következő eset, a mely az angol lapok sze
rint megvilágítja, hogy milyen ravasz ember az ir. 
Az ir ember kutat ásott. Mikor már jó huszonöt láb- 
nyi volt az üreg, egy szép reggelen arra ébredett, hogy 
a nagy munkával elkészített gödör beomlott és szinül- 
tig tele van földdel és homokkal. A szegény vállal
kozó egy darabig kétségbeesetten nézte kárbaveszett 
munkáját, de azután kitűnő mentő ideája támadt. Figyel
mesen körülnézett, hogy nem látja-e valaki, azután a

kalapját és kabátját félig betemette a göröngyök közzé, 
maga pedig óvatosan elrejtőzött és várta a dolog fej
lődését. Rövid idő múlva egynéhány afra vetődött 
ember fölfedezte a beomlott kutat és ez eltemetett ru
hát. Természetesen szerencsétlenségre gondoltak, föllár
mázták a környéket és csakhamar nagy sereg ember 
dolgozott szorgalmasan — a mentésen. Néhány órai 
kemény munka után fenékig kitsztitották a kutat, de 
nagy bámulatra a szerencsétlenül járt nem került elő; 
A csodát azután ez maga fejtette meg nekik, mikor 
viruló egészségben megjelent és köszönetét mondott 
a szives segítségért.

A mi fogadásunk. Mint már előzőleg jeleztük, 
lapunk szerkesztője fogadást kötött arra nézve, hogy 
az év végéig még kint levő 1200 koronányi előfize
tési dij legfeljebb 100 korona híjával f. é. december 
hó 15-ig be fog folyni s ebből kifolyólag külön is 
felkérte azokat a tisztelt olvasóinkat, kiket ez illet, 
hogy eddig az ideig előfizetéseiket beküldeni szíves
kedjenek. A kérésnek eddig nem volt meg a kellő 
foganatja, mert összesen még csak 200 korona folyt 
be, a minek okát nem a jó akarat hiányában, hanem 
abban látjuk, hogy kérésünket a hónap második, te
hát pénztelen felében küldtük s zét, most tehát arra 
kérjük az illető kartársakat, hogy kérésünket a jövő 
hó elején teljesíteni szíveskedjenek.

Gyilkosság boszuból. Letenyéről jelentik: 
Chernél István és Domonkos János bátkahegyi lakosok 
több év óta halálos ellenségek voltak mint szomszé
dok. E hó 17-én is összepörölgedtek és ügyüket a 
letenyei királyi járásbíróságnál akarták rendbehozni, 
azonban oly időben jelentek meg ott, midőn azt nem 
lehetett letárgyalni. Chernél István többek előtt kijelen
tette, hogy ha a bíróságtól hazamegy, Domonkost lelövi. 
Amint hazament, pisztolyt vett elő és Domonkost le
lőtte, aki azonnal meghalt. Chernél erre önként jelent
kezett a letenyei csendőrségnél. A meggyilkolt Domon
kos többszörösen büntetett egyén volt.

Halálra ítélt öngyilkos. Angol szokás szerint 
ha két személy közös elhatározással öngyilkosságra 
szánja magát s az egyik végre is hajtja az öngylkos- 
ságot, mig a másik életben marad, a törvény az utóbbit 
gyilkosság vádja alapján vonja felelőségre. Ilyen íté
letet hoztak — mint Londonból jelentik — John 
Chapmann ellen, aki menyasszonyát, Marthe Jonet 
gyilkolta meg. A múlt év augusztusában Chapmann 
állás nélkül volt s ekkor határozták el, hogy öngyil
kosok lesznek. Mérget vettek, amely azonban csak a 
leányt pusztította el. Az esküdtbiróság most halálra 
ítélte a szerencsétlen embert.

Politikai gyilkosság. Délkenyér községben 
politikai boszuból megölték Grojza Petru gazdát. Az
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izgatok befolyása alatt álló nép régóta gyűlölte Groj- 
zát, a ki a képviselőválasztáskor nem szavazott a nem
zetiségi jelöltre. Ezért Grojzát mindig gúnyolták és 
minap, a mikor bement a falu korcsmájába, hol több 
paraszt ivott, a berúgott tömeg azonnal csúfolni kezdte, 
mire Grojza visszaszólt. Ez volt a jeladás, mire egy
szerre megrohanták és úgy összeszurkálták, hogy 
Grojza még ott a korcsmában meghalt. A tetteseket 
a csendó'rség letartóztatta.

Őrült egy tengeri hajón. Londonból jelentik 
nekünk: Az Amsterdam németalföldi hajón, még a 
sik tengeren megó'rült egy Nagle Róza nevű nevelőnó'. 
Az őrült leány hirtelen fölkapott egy a fedélzeten 
játszó gyermeket és a tengerbe dobta. A hajó legény
sége mentő kísérleteket tett, de nem tudta a gyerme
ket megmenteni, a mely a tengerbe fűlt. A nevelőnő 
ezután fölkapott egy másik gyermeket és azt is a ten
gerbe akarta dobni, de szerencsére a fedélzeten levő 
emberek meg tudták akadályozni. A nevelőnőt meg
kötözték és kabinba zárták.

Halálos verekedés csendőrök közt. Sop
ronból jelentik: Alaczk József csendőrőrmester, a ca- 
kompaki őrs parancsnoka éjjel a korcsmában iddogálás * 
közben összeszólalkozott egyik társával, Horváth Fe
renccel. A veszekedést hazafelé menet az utón is foly
tatták, s a mikor beértek a kaszárnyába, összevere
kedtek. Az őrmester rátámadt Horváthra és éles kard
jával több ütést mért a fejére, úgy hogy valósággal 
széthasogatta a koponyáját. Horváth Ferenc csendőr 
szenvedett sérüléseibe másnap délben belehalt. A vizs
gálat anyit már megállapított, hogy az őrmester kard
ját csak akkor használta, mikor már Horváth csendőr 
szintén fegyverével támadt rá. Alaczk csendőrőrmes
tert Burapestre szállították.

A zempléni betyár. Zemplénmegye réme, Pes- 
tik-Szarvas Mihály, a kinek fejére a vármegye gyű
lése a minap kétezer koronát tűzött ki, még mindig 
nem került kézre. Egy cinkostársát azonban, mint sátor- 
alja-ujhelyi tudósítónk írja, elfogták. A csendőrség 
megtudta, hogy Pestik-Szarvas Mihály rablóvezér ban
dájának egyik tagja, Hoványecz János Zemplén köz
ségben bujkál. Három csendőr oda ment; Hoványecz 
csakugyan ott mulatott tizenöt munkás társaságában. 
Miski Zsigmond járásparancsnok fölszólította a ban
ditát, hogy a törvény nevében kövese, mire ez kérte 
társait, hogy védelmezzék meg. Erre a munkások fej
széhez kapához kaptak, de a csendőrök fegyverüket 
levették vállukról. A tüzelésre azonban nem került a 
sor, mert Hoványecz megadta magát. Erősen megva
salva bekísérték a sátoralja-ujhelyi fegyházba. Hová
nyecz rablásért már nyolc évi fegyházat ült.

Katasztrófák. Londonból jelenik nekünk: A 
érit-kolumbiai Viktóriába érkezett egy hajó, a melynek 
utasai azt beszélik, hogy a Csendes-ocean déli részében 
az összes szigetcsoportokban borzasztó katasztrófák 
mentek végbe, számos sziget eltűnt és helyükbe újak

alakultak. Különösen német Uj-Guinea szenvedett 
sokat és lakosai közül számosán elpusztultak.

Macskainvázió. Ballymena ir várost alaposan 
megtréfálta a napokban egy jókedvű ur. Egy szép 
reggelen a városka minden utcasarkán hirdetés jelent 
meg, melyben az állt, hogy a hadügyministerium a 
gyarmati állomások patkányözönének megszüntetése 
végett erős, egészséges macskákat keres. A kinek 
tehát ilyen állatja van s 2 —4 shillingért hajlandó meg
válni tőle, az csak jelenkezzék itt és itt a hadügy
ministerium Ballymenába érkezett hivatalnokánál. Más
nap reggel száz meg száz macskával jelentek meg a 
kitűzött helyen a ballymenaiak, sőt a faluból is egész 
kocsirakomány macskát hoztak. S várták, várták a 
hivatalnokot s jó időbe telt, mig rájöttek, hogy valaki 
felültette őket. Sokan visszavitték a macskájukat, a 
falusiak azonban inkább Ballymena utcáin eregették 
el s azóta a városka hemzseg a sok gazdátlan macskától. 
A tréfa elkövetőjét pedig halálra keresik.

Titokzatos haláleset. Déváról táviratozák: A 
Felsőszálláspatak község határában elterülő erdőben 
átlőtt mellel, halva találtak egy ismeretlen embert. A 
közelében fegyver nem volt. Megállapították, hogy a 
lövés sörétes fegyverből eredt és igy öngyilkosság ki 
van zárva. Az esetet különössé teszi az a körülmény, 
hogy a községben többen fölismerték benne azt az 
idegent, a ki egy másik idegen ember társaságában 
érkezett vasúton oda, a másik ismeretlen ember azonban 
eltűnt. A csendőrség széket nevezte meg segégeiül.

Szerkesztői üzenetek.
Roskó Pál urnák. Ó-Huta. Az eszme, melyet megpen

dített, már hoszabb idő óta minket is foglalkoztatott s csak jó 
alkalomra vártunk, hogy azt a nyilvánosság elé vigyük. Örven
dünk, hogy ezt az alkalmat most dolgozatával, melyet jövő 
számunkra hagytunk, meghozta nekünk. Most, midőn már nincs 
olyan munkakör, melynek betöltői érdekeik védelmére ne egye
sülnének, az erdészeti és vadászati személyzetnek sem szabad 
visszamaradnia. Az eszme felvetéséért szívből üdvözöljük. Fa- 
berth Vince urnák. Szt. Oothárd. A múlt és folyó évi moz
galomnak bízón alig lesz eredménye, a mint azt mi előre is 
tudtuk. Ennek az oka abban rejlik, hogy az Emlékirat nem me
rítette úgy ki a dolgot, mint a mikép azt kellett volna tennie. 
Ha valaki, úgy mi sajnálkozunk legjobban a dolog ilyetén ál
lásán, bár az részünkre némi elégtételt szolgállat.

A kiadó hivatal postája.
Gáspár Ferenc urnák. N. Gladna. Naptárunk kiadása 

a nagy részvétlenség miatt a jövő évre marad; talán ak
kor nagyobb lesz az érdeklődés. Egyéb közleményeit köszön
jük. Miklós P éter urnák. Sonkolyos. Elhatározását most, mi
dőn a kartársak legnagyobb összetartására lesz szükség, szívből 
sajnáljuk s azt hisszük, hogy azt még meg fogja másítani. 
Antal Imre urnák. N. Enyed. A cimet helyesbítettük. Bruck- 
ner Mihály urnák. S. Fájsz. Pap János urnák. Rudolf-major. 
Az Évkönyv I. Évfolyamát postára tettük. Bécs József urnák. 
Nova. 2 korona beérkezett. Klinovszky István urnák. Ó-Pa-
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Iánka. Az előfizetések Szászsebesre, küldendők. Rübl Róbert 
urnák. Dragomérfalva. A 4 koronát vettük. Gunszt Péter ur
nák. P. Szt. László. Azt hisszük, hogy kérésünk kibocsátását 
eléggé megokoltuk s annak oka nem a türelem hiánya vol. 
Longauer József urnák. Iglóhatlópatak. Átcimeztük.

Hirdetések és pályázatok.
Aj'árdkozás. 4—5

22 éves, rom. kath. vallásit fiatalember, ki 3 éven 
át a katonaságnál önként szolgált s most már har
madik éve szolgál a m. kir. csendőrségnél, miután 
utóbbi szolgálata jövő év május hó végével véget ér 
erdészetnél keres megfelelő' állást. Szives ajánlatok.az 
alábbi címen küldendők:

Gajdos János m. kir. csendőr.
Nagy-Ürögd (Bihar megye)-

Csere. 2 - 2

Egy 6 hónapos angol vizslát nőstény tacskóért 
becserélek.

Pokorny Emil Edelény. (Borsodmegye)

Ajánlkozás. 2 - 3

IQ éves, egészséges fiatalember, ki több mint egy 
éven át Stájerországban gyakornokoskodott, az összes 
erdészeti, vadászati, vádovási és fácánevelési teendők
ben jártas, tapasztalatainak kibővítése céljából mint 
gyakornok alkalmazást keres. Kívánalmai; lakás, élel
mezés, fűtés, világítás és ragadozók után járó lődijak. 
Az állást bármikor azonnal elfoglalhatja. Kívánatra 
gyakorlati bizonyítványait bemutatja. Cime megtud
ható az Erdészeti Újság szerkesztőségénél.

Pályázat erdőőri állásra.
A csetneki közbirtokosságnál egy erdőőri állás 

1907. év január hó 1-én betöltendő.
Javadalmazás: Évi fizetés 600 korona; lakbér 100 

korona esetleg természetbeni lakás: ruhaátalány 36 
korona; 500 négyzetöl szántóföld és kaszáló haszon- 
élvezete, vagy helyébe 40 korona; 12ürméter dórong- 
tüzifa házhoz szállítva; az erdei kihágásokból befolyt 
pénzek egy harmadrésze.

Pályázók felhivatnak, hogy sajátkezüleg irt kér
vényüket erdőőri szakvizsgái, erkölcsi és szolgálati 
bizonyitványnyal kellőleg felszerelve folyó év decem
ber hó 20-áig alulírottnál nyújtsák be.

Csetnek, 1906. november hó 1-én.
Kiriny Béla

igazgató.

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
Kis-Kükülő vármegye területén állami kezelésbe 

vett községi és némely más erdő és kopárterületek 
védelménél két hatósági erdőőri állásra ezennel 
pályázat hirdettetik.

Az erdőőr évi fizetése 500 kor. Lótartási átalá
nya 160 kor. Tűzifa átalánya 60 kor. Lakbér átalánya 
80 kor. Iroda átalánya 4 kor. Az országos gazdasági 
munkás és cselédsegély pénztárba való beiratás 3 
könyv után 31.20 kor. összesen: 835 kor. 20 fill.

Pályázótól megkivántatik a magyar állam polgár
ság, fedhetetlen előélet, legalább 24 éves, de 35 éves
nél nem magasabb életkor, ép szellemi és testierő, 
valamint az erdőőri szakvizsga sikeres letétele, mely 
adatok hiteles okmányokkal igazolandók.

Erdőőri szakiskolát végzett egyének előnyben 
részesülnek.

Saját kezűleg irt — egy koronás bélyeggel ellá
tott kérvények 1906. évi december hó 31-ig a dicsőszent- 
mártoni m. kir. állami erdőhivatalhoz adandók be.

Dicsőszentmárton, 1906. évi november hó 22-én.
M. kir. állami erdőhivatal.

Pályázati hirdetmény.
Nagy-Kükülő vármegyében négy község hatá

rára kiterjedő felméri erdőőri kerületben megüresedett 
összesen 490 korona illettménnyel és nyugdíjjal egy
bekötendő II. oszt. erdőőri állásra pályázat hirdettetik.

Pályázók felhivatnak, hogy a. erdőőri szakvizsga 
bizonyítvánnyal, b. keresztlevéllel, c. családi állapotu
kat is igazoló erkölcsi bizonyítvánnyal, d. eddigi al
kalmazásukról szóló szolgálati bizonyítvánnyal, e. ép 
szellemi erő és egészséges testalkatukat, hibátlan be
szélő és halló képeségüket igazoló orvosi bizonyít
vánnyal — felszerelt és a közigazgatási erdészeti 
albizottsághoz címzett, sajátkezüleg irt kérvényü
ket folyó évi december hó 25-ig alulírott m. kir. 
állami erdőhivatalnál annál is inkább igyekezenek 
benyújtani, mivel az elkésetten érkező folyamodványok 
tekintetben nem vétetnek.

A kérvényben megemlítendő, hogy a magyar 
nyelven kívül minő idegen nyelvet beszél.

A kinevezendő erdőőri állását a kinevezéstől szá
mítandó 15 napon belől elfoglalni köteles.

Kelt Segesváron, 1906. november hó 23-án.
M. kir. állami erdőhivatal.

Élő vadak.
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

HF** M ayer Ede "PT
élővad  kiviteli ü zlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút, 

Sopron megye). Í6~” 52

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen,
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

Előfizetési árak:
Egész évre. . . . . . . .  8 kor.
Fél évre i .................................... 4 „
Negyed é v r e ...............................2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
»Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezeti; címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

PODHRADSZKY EMIL.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál, eladás vételné 
minden szó után előre beküldendő 4 fül. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. December 6. 49. szám.

Szervezkedjünk!
apunk hasábjain sokszor elhangzott már 

az a jelszó, hogy »Egyesüljünk!« mert 
csak az egyesülésben van az erő és a 

hatalom, de sajnos, ennek a felhívásnak soha 
sem volt meg a megkívánt foganatja s jóformán 
ma is csak ott vagyunk, a hol voltunk.

A közönyösség, a saját sorssal való nem 
törődés olyan nagy mértékben tapasztalható az 
erdészeti altiszteknél, hogy szinte biztosan lehetne 
a sorsukkal való teljes megelégedésre következ
tetni, pedig dehogy is van ez igy; figyeljük 
csak meg őket egyes összejöveteleiknél, midőn 
maguk közt, bizalmas körben elbeszélgetnek s 
kiöntik egymás előtt szivük minden keservét! 
Ott hallhatjuk azután a panaszkodások egész 
özönét: egyiknek neje, másiknak egy vagy több 
gyermeke beteg s minden orvosi segítség nélkül 
kell vergődni, mert hiszen ennek a székhelyétől 
15— 20 sőt nem ritkán 5 0 -  60 kilométernyire 
is van a lakás, hová az orvost ha kiviszi, egy-egy 
látogatás 30—40 koronába, sőt még ennél is 
többe kerül, nem is számítva a fuvarköltségeket 
és a gyógyszerek árát s igy egy pár ilyen láto
gatás alkalmas arra, hogy a mindennapi kenyérre 
szánt egész évi fizetést feleméssze.

Magának az erdőőrnek kint a védkerületé- 
ben az egészsége és élete minden pillanatban

kockára van téve. Nyáron zivatarban, télen 
gyakran méteres hóban éppen úgy köteles szol
gálatát teljesíteni, mint a verőfényes enyhe 
napokon, sőt még buzgóbban, mert hiszen a 
fatolvaj, a vadorzó éppen a förgeteges időt 
választja ki előszeretettel gonosz iizelmeihez, 
abban reménykedve, hogy ilyenkor nem találja 
magát szemközt sem az erdőnek, sem a vadnak 
a védelmezőjével. Milyen könnyű ilyenkor a 
meghűlés, a legveszedelmesebb betegségek csirái
nak megszerzése!

Kivetve az emberi társadalomból, kint a 
vadonban nem barátot, hanem csak ellenséget lát 
maga körül. Haragosa a fatolvaj, a vadorzó, a 
pásztor, ferde szemmel nézi a közigazgatás, 
mert a kihágások feljelentéseivel sok dolgot ád 
neki s nem ritkán haragszik reá egyik vagy 
másik okból a saját főnöke is. Ellenség elől, 
ellenség hátul; jó barát úgyszólván sehol, mert 
hiszen még a hasonló sorban szenvedő többi 
kartársak is nagyobbrészt agyarkodnak egymásra 
s hiába keresnők köztünk a bajtársi szeretetet, 
az egyetértést és összetartást.

Embereknek születtünk s emberi módon 
kellene élnünk s mégis akárhányszor életünk 
mivel sem jobb, mint a legutolsó rabszolgáé.

Az, a kinek a sors egy rangfokozattal 
többet juttatott, nem becsüli meg, hanem lenézi 
az alatta állót, bár az vele azonos szolgálatokat 
teljesít. Föllebbvalóink legnagyobb része csak 
akkor érdemesít szóra, ha éppen el nem kerül-
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heti; olyan, ki nyomorúságunkban leszállana 
hozzánk, kikérdezné bajainkat, meghallgatná pana
szos szavunkat s igyekezne sanyarú sorunkban 
segíteni, olyan ritka, mint a fehér holló. Becsü
letünk nincs a föllebvalóink előtt, nyilván azért, 
mert sok köztünk a selejtes anyag, pedig ezt 
nem mi hívtuk, hanem ők hintették közénk a 
konkolyt s e miatt azután nem akarják látni a 
tiszta szemet sem. Nem szeretik ők az önérzetes, 
önállóan gondolkodó s önálló cselekvésre is képes 
elemet, hanem csak a megalázkodó, mindenre 
alkalmazható szolgát.

A suszter inast tanulási idejének végeztével, 
midőn segéddé lesz, mestere urnák szólítja, nálunk 
ezt a megtisztelő jelzőt még a 30— 40 évet 
hűségesen kiszolgált főerdőőrre sem tartják érde
mesnek alkalmazni. Nekünk csak az atyánktól 
kapott nevünk van, az állásunknak pedig nincsen 
semmi megbecsülése.

Ha már most azok nem becsülnek meg s nem 
részesítenek megfelelő tiszteletben, kik ismerik 
nehéz munkakörünket, kik tudják, milyen hasznos 
szolgálatokat teszünk hazánknak, hogy kíván
hatjuk azoktól a megbecsülést, kik természetes 
ellenségüknek tartanak és folyton szálkái képe
zünk a szemükben?

íme, ilyen panaszok hangzanak el ajkainkról 
ott, hol magunk közt lévén, tartózkodás nélkül 
kiönthetjük szivünk minden keserűségét, de ott, 
a hol ezeket a panaszokat orvosolni és meg
szüntetni lennének hivatva, elnémul ajakunk s

nem merünk szólni, mert nem tudjuk felfedezni 
a jóakaratu biztosítást, mert nem merjük reményleni 
jogos panaszainknak meghallgatását s mert régen 
tapasztaltuk, hogy Ígéretnél többet alig várhatunk.

Arra, hogy ez a helyzet a mai viszonyok 
közt megváltoznék, nincs kilátás. Mi csak akkor 
boldogulhatunk, csak akkor várhatjuk sorsunknak 
egyik vagy másik irányban való megváltozását, 
ha szakítva eddigi rideg közönyösségünkkel bátran 
kiállunk a síkra s nem maradunk annyira szét- 
forgácsolódva, mint a hogy ma vagyunk, hanem 
tömörülve egy erőteljes egészet iparkodunk 
létesíteni.

Egy »Országos Erdészeti és Vadászati Al
tiszti Egyesület« megalakítása az egyedüli mód 
és eszköz arra, hogy jogos kívánságainkat ér
vényesíthessük, hogy ebben tömörülve most még 
gyönge szavunknak súlyt adhassunk.

Mai korunkban, mikor a társadalmi munkál
kodás minden terén szervezkednek, nekünk is 
meg kell hallgatnunk a kor intő szavát s nem 
szabad munkaedzett karjainkat tovább is az 
ölünkben pihentetnünk.

Számos az a teendő, melyet egy ilyen 
egyesületnek végezni hivatása lenne, sok kérdés 
megoldása hárulna arra. Ezek közül csak a 
következőket sorolom fel:

1. Általános fizetésrendezés; a fizetés mini
mumának megállapítása.

2. A magánosoknál alkalmazott altisztek 
jövőjének biztosítása.

Irta: Vutskits György dr. — »A Természet« után.

Suri János urambátyám összekészülődött. A 
tarisznyájába beletett egy fél kenyeret, a zacs
kóját telenyümöszölte jóféle kukoricaközi do

hánynyal, — ott is megnevekedik szép nagyra az 
Istenadta plánta.

Kitapogatta, zsebbe’ van-e pipa, meg a bicska, 
mert a nélkül nem is ember az ember. Azután el
köszönt a feleségitől. Holnap csak gyertek ki a zöld
ségért, meg mi egymásért.

Az asszony helybenhagyta: jó.
Hát kend mikor gyün elő?
Az öreg rántott egyet a vállán.

Ha a Sanyi is kijön — előbb végzünk a ver- 
meléssel.

No Isten áldjon — s indult kifelé a hegyre.
A mifajta parasztunk, ha nem is hegyen van a 

szőleje, mégis hegynek mondja.
Szép lassan poroszkált az öreg, akár egy kiérde- 

mült igavonó állat, — ki is izzadt, el is fáradt egy 
kicsit, mire kiért. Ott leült előbb a pince előtt egy 
tuskóra, nagy akkurátusán megtömte a pipáját, rá
gyújtott.

A pincelikakon csak úgy áradt az uj bor szaga 
s nem hagyta nyugton az öreget.

Szétnézett, nem-e látja valaki és nagy óvatosan 
kihúzta a félrőfös régi módi kulcsot a pince füstös 
náderesze alul. Kinyitotta a pince nehéz, vastag tölgy
faajtaját — hadd szellőzzön. Addig körülnéz a szőlőben.

Csodálkozva nézi, hogy hajt a szőlő, még virágot 
is hoz, ebbe a ritka szép, meleg hosszú őszbe. A domb 
alján bágyadtan illatozik az akácfa virága. A lucernát 
meg mintha húznák — úgy nő haragos zöld színében.
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8. A magánosoknál alkalmazottak szolgálati 
viszonyainak rendezése a szogálatadó, az erdő
tiszt és az altiszt között.

4. Ingyenes gyógykezelés.
5. Altiszti jogok, fegyverhasználat. Az erdő- 

kárositókkal és vadorzókkal szemben szigorúbb 
rendszabályok alkalmazása.

6. Az államiaknál a katonaságnál szokásos 
évi kihallgatások behozatala, melyeknél a ministeri 
biztos előtt a felmerülő panaszok előadhatók s 
ezután orvosolhatók lennének.

7. Az altisztek és szolgák ellen való fegyelmi 
eljárásnál a fegyelmi bizottságban altisztek alkal
mazása. Ugyanannál a védelmi jog kiterjesztése.

8. Az egyenruha kérdésének rendezése.
9. Utazási átalányok és költségek méltányos 

megállapítása.
10. Cimkérdés rendezése.

Tízezernél is többen vagyunk, kiket ezek 
és még más itt fel nem sorolt kérdések nagyon 
közelről érdekelnek s melyek megoldásánál semmi 
nehézségtől sem szabad visszariadnunk.

Az egyesület miként való megalakításának 
tervét akkorra halaszthatjuk, a mikor már elegendő 
jelentkező lesz s hogy ezek nem fognak hiányozni, 
abban nem szabad kételkednünk.

Fel tehát munkára, kedves kartársaim! 
Egyesüljünk és csoportosuljunk az ^Országos 
Erdészeti és Vadászati Altiszti Egyesület« eszméje 
köré s testesítsük azt meg minél előbb.

Kérem az összes kartársakat, hogy a meg
alakítandó egyesületbe való belépési szándékukat 
az >: Erdészeti Újság« szerkesztőségével egy 
levelező lapon mielőbb közölui szíveskedjenek.

Egy erdészeti altiszt.

A,hazának hü fiai.
:t hiszem, hogy mindnyájan, kik szeretett 
hazánkban élünk s annak pénzzel és vérrel 
áldozunk, hü fiai vagyunk, legalább így 

kellene annak lennie s ezért nem tartom helyén való
nak, ha valaki dobra ütve és fittogtattva a hazafiságát, 
ezért attól ellenértéket kiván.

Mi kerületi és járási erdó'őrök a mi eddig bizon 
csak szomorú emlékű s államosításunkat és helyzetünk 
javítását célzó mozgalmunk végeredményét képező 
»Emlékirat« feliratú kérvényünk legfőbb indokául azt 
hoztuk fel, hogy »a hazának mi is hü fiai vagyunk!«

Nos, nálunk H. megyében ennek az emlékirat
nak furcsa eredményét tapasztaltuk. Az itteni 
román erdőbirtokosság ugyanis nyilván azért, mert 
hazafiságunk ellenében államosítást, jobb fizetést, sőt 
nyugdíjjogosultságot kértünk, egyszerűen nem fizette 
be az erdőőri járandóságot.

Így esett meg azután az, hogy midőn folyó évi 
október hó elsején - mint rendesen s mit sem 
gyanítva — járási erdőgondnokságunkhoz kihallgatásra 
és havi fizetésünk felvételére bevonultunk, különös meg
lepetésben részesültünk. Az erdőgondnok ur nem volt 
honn, mert valami ügyben a járásbírósághoz ment á

Óh de bolond jó idő — sóhajtja az öreg és 
örül öntudatlanul a meghosszabbított életnek, ami 
körülte van.

Az ökörnyál ide oda szállong, beleakaszkodik a 
ruhájába, bajuszába, röpül utána mint a cérnaszál.

Kiér a dombra, leül — innen belátni a birtokot 
— szemlélődik.

Hát látja ám, hogy ép most száll a tarlójára 
három szép fácán. Csak úgy csillog a tollúk a nap 
fényében.

Az öreget megbizsergeti valami — az orrában 
van az uj bor szaga, De inni csak akkor lehet jól, ha 
eszik előbb valamit az ember.

Milyen közel vannak! Haj de jókorák.
Ugyan mit szólna a Sanyi, ha fácánpecsenyére 

várnám. Úgy megsütném pirosra a nyárson, mint a 
gróf szakácsa. Oalambocskáim csak várjatok, mind
járt jövök! Hozok nektek szemet — vasból. Indult 
is az öreg szapora léptekkel a pince felé a puskáért. 
Ott áll a korpászsák mögött az öreg, rozsdás mordály,

de azért jól hord, csak érteni kell hozzá! Az öreg 
meg ért. Kihozza, megtölti, — ámbár, hogy nincsen 
fegyverengedélye — úgy botoz vele a dombra.

A »Szuszkó« kutya alighanem megérezte, mi 
készül, — előkerült és feszült figyelemmel nézi a 
gazdáját.

Az öreg fohászkodik egyet, csak nagyot ne 
szólna ez a fene puska. Céloz — megesetten a ravasz, 
két fácán rémült rebbenéssel menekül, a harmadik, a 
kakas, nem bir felrepülni úgy látszik. Egy-két pilla
natig forog maga körül, azután őrült futással neki a 
rétnek, a remiz felé.

Hajrá Szuszkó, fogd meg! a kis juhászkutya 
megfeszült inakkal nekirugaszkodik. Az öreg nézi s 
látja, hogy a kakas fölröppent nagy messzi, a kutya 
kilógó nyelvvel csak fut utána. Egy fordulónál el
tűnik kutya is, kakas is és az öreg elszontyolodva 
ballag a pincébe.

Ezt ugyan elszalajtottam, biztos csak a szárnyát 
érte el a lövés.
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s ezért egyikünk elment az adóhivatalba, hogy fize
tésünket felvegye.

Mig társunk odajárt, addig mi beszélgettünk. Az 
értékezés tárgya az volt, hogy milyen nehéz évszak
ban vagyunk. Itt az ősz és nekünk nincs semmi 
mellékilletményünk. Hogy fogjuk rendezni a most 
aránylag nagyobb kiadásokat?

Még javában tárgyaltuk bajainkat, midó'n társunk 
rémült arccal tér vissza az adóhivatalból s hozza a 
hióbhirt, hogy fizetésünk további intézkedésig be van 
szüntetve.

Ez a hir menykó'csapásként hatott mindnyájunkra 
s egy ideig siri csend lett és csak a megnyúlt ábrá- 
zatok voltak láthatók.

Felocsúdva az első meglepetésből, mindenki a 
legfőbb szükségeire gondolt.

Az egyikünk fiatal házas, ki hozományul egy 
tehenet is kapott s ez elő áll, hogy mit tegyen most? 
Két román embernek foglalót adott szénára s ezek 
már kívül várják a pénzt. Majdnem egyszerre bele
szóltunk valamennyien: Hiszen te szerencse fia vagy; 
add el a tehenet s lesz pénzed.

Felsóhajt a másik: Óh, szegény kis fiam ! Csak 
most küldtem vidékre állami elemi iskolába s már a 
második hónapban sem bírom megfizetni a kosztpénzt, 
meg téliruhácskát is kellene neki venni. No, az még 
nem nagy veszedelem — szól a legközelebb álló, — 
hiszen tudod, hogy készül már az erdészeti internátus, 
mert öt kartárs is jelentkezett annak megalakításához! 
Lásd, az én bajom sokkal nagyobb, mert ha nem 
fizetem meg a házbért, a gazdám kilakoltat.

No hiszen, baj is az! — mondja egy másik — 
végy vitorlavásznat és sátorrudakat; ha ebben kerü
leted minden községében csak 10 napig fogsz lakni, 
virágvasárnapjára éppen visszaérkezel székhelyedre. 
De lásd, nekem egy darabocska fám nincs. — Óh te 
éhetetlen t — kiáltják többen — nem tudsz fát szerezni? I

Kelj fel éjjel, midőn a volt granicsárok és úrbéresek 
alusznak, vedd föl a hátzsákot s menj az erdőbe; 
találsz ott a fatolvajok által visszahagyott galyfát eleget.

Ilyen tréfás hangulatot keltett eddig a szomorú 
hir, bár ez csak akasztófa humor volt, de hirtelen el
komolyodtunk mindnyájan, midőn az eddig hallgató 
egyik társunk megszólalt:

»Kis fiam nehéz beteg s feleségem is napok óta 
az ágyat nyomja; most akartam orvost hozatni s ha 
nem tehetem, mind a kettő elpusztulható

Erre már egyikünk sem tett megjegyzést, hanem 
mindnyájan összeráncolt homlokkal hallgattunk. Végre 
egy fiatal társunk törte meg a csendet:

»Ugyan hagyjuk már abba! hiszen mindnyájan 
tűrni tudó férfiak vagyunk és magyarok!

Ekkorára megjött a gondnok ur is és megbotrán
kozással hallotta a váratlan hirt. Azonnal telefonált 
a vármegyéhez, honnan azt a megnyugtató választ 
kapta, hogy legyünk türelemmel, mert a fizetésünk 
valószínűleg 5 nap múlva már ki lesz utalványozva. 
(Bizon eltelt azóta az ötvenedik nap is és mi még 
mindig várakozó helyzetben vagyunk).

A jószivü erdőgondnok ur erre mindegyikünknek 
sajátjából kölcsönzött egy pár koronát s mi elszéledtünk 
a szélrózsa minden irányában.

Én jó darabon egy szomszédos kartárs társaságá
ban mentem, ki szerfölött szomorú és izgatott volt. 
Egyszer hosszú hallgatás után megszólalt:

— Mi mindketten nőtlen emberek vagyunk s 
kiváló érdekünk, hogy a környék ne tudja meg, hogy 
nem rendes fizetésért szolgálunk.

— Miért lenne nekem érdekemben ezt titkolni? — 
kérdeztem én.

— Hát ha neked nem érdeked, — felelte ő — 
nekem az. Félek, hogy megtudja Ilka is.

— Micsoda Ilka? — kérdeztem kíváncsian.

Jó félóra után lemegy János bácsi egy kis derék- 
aljanak való szalmáért. Hát uramfia, ott rágódik a 
Szuszkó immáron a fején a fácánnak. Szanaszét a 
sok szép, fényes toll, a vér összekente a sok szalmát.

Az öregből kiszabadul egy káromkodás: hogy a 
ménkő üssön a kónis hasadba és a csizma sarkával 
jót rúg a Szuszkó jóllakott, kidülledt hasára. Eltakarodj, 
mert agyoncsaplak. Szuszkó nagy alázattal, bűnbánóan 
húzódik odébb, egyenesen a tyúkok óljához zarán
dokol, csak úgy lafatyolja a vizet a finom úri pecsenye 
után.

Az öreg meg csak dohog: mégis csak jól bele
találtam én ; ha ez a ronda dög be nem zabálta volna 
már meg is kopasztottam volna.

Menne a dolga után, de a vadászszerencse nem 
hagy békit neki.

Hátha egy nyulacska — finom kis süldő, az sem 
volna kutya.

Megint csak elkullog a puskáért — kiül a dombra. 
Kezd alkonyodni. Az öreg éles, szürke szeme kémlelve

járja körül a lucernást, azon alul a kelkáposztás 
darabot.

Ni-ni, a lucernásba mozog valami, egy nyúl. A 
puska durran s a nyúl véresen hempereg a füvön. 
Az öreg mint a fürj fut utána, fülénél viszi a hajlék 
felé, bolog diadallal.

Végig simogatja a puskáját, úgy teszi vissza a 
helyére. Fölakasztja a tapsifüiest, belekezd a nyuzásba. 
Az is megvan. A bőrét kipécézi, felakasztja hátul a 
sötétbe a gerendára. Jó lesz a dolmány bélését ki
foltozni.

A nyulat a cseberbe rakja, vizet önt rája, hadd 
szíjjá meg.

Mintha az égből pottyant volna le, eléje kerül a 
komája, a hegypásztor.

Adj Isten János bácsi, mintha lövést hallottam 
volna errefelé. János bácsi elfordul egy kicsit, öreg 
képire egy kis pirosság lopódzik.

Hásze, jól hallottad, lüttek oda át, a doktor fia
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— Te nem tudod? A kincstári fó'erdó'ó'r Ilkája, 
a kire szemet vetettem.

— Tudom, tudom, de annak tudtommal a jegyzői 
dijnok is udvarol.

— Éppen azért félek, mert már egyébként is azt 
mondta, hogy inkább megy férjhez akármelyik suszter
hez, mint egy kerületi erdőőrhöz s lemondani még 
sem tudok róla.

Nem volt mit tennem; megígértem a szegény 
fiúnak, hogy titokban fogom tartani bajunkat, de azért 
mikor már elváltunk, még utánna kiáltottam:

— Jani! Csak úgy tartom meg tett Ígéretemet, 
ha beküldőd a 2 koronát a »Pót-Emlékiratra«, melyre 
úgy látszik most nagyobb szükségünk lesz, mint valaha.

Hát bizon ilyen itt a mi helyzetünk és azt hiszem, 
hogy ebben a tekintetben nem állunk magunkban, ha
nem még számos kartársunk van az országban, ki 
hasonló rossz sorsban sínylődik s nem tudunk szervez
kedni, összetartani akkor, mikor ezt minden kaszás
kapás ember megteszi s nem is eredmény nélkül.

B. J.

Ártalmas-e a hörcsög a fácánosban?
Legyen szabad a lapunk f. é. október 25-iki 

számában felvetett erre a kérdésre nekem is véle
ményemet nyilvánítanom.

Véleményem szerint a hörcsög teljesen ártatlan. 
Oyőrvármegyében, Pannonhalma közelében születtem 
s ott igen sok hörcsögöt volt alkalmam látni, mert ez 
a rágcsáló faj talán sehol az egész országban nincs 
annyira elterjedve, mint ezen a vidéken, mint vadász
segéd pedig a Rábaközbe kerültem, hol nagyon sok

próbálja ki a puskáját, Én is láttam, fain egy fegyver, 
150 pengős.

Ha az durrogat, akkor jó.
Mit csinál János bátyám, véres a keze feje?
Az öreg a pokolba kívánja a komáját, de azért 

nagy nyájassággal magyarázza.
Egy tyúkot öltem paprikásnak, kijön a Sanyi is, 

a vöm.
Arra esik csak jól az uj bor, kiváltkép a magáé 

János bácsi.
Nincs több olyan bor a hegybe. Az öreg 

büszkén dülleszti a mellét, jól esik a dicséret a fülének 
nagyon, annyira, hogy elfeledi, hogy ép a hordók 
felett fityeg a nyúl bőre s beinvitálja a hegypásztort 
egy ital borra.

Az nem kéreti magát és belépnek a pincébe. 
Sötét van. János bácsi nem látja a hordó akonáját, 
előkotorássza az olajmécsest és meggyujtja.

Milyen bor kő fiam, fehér vagy piros ?
Tán a piros jobb.

hörcsög és fácán volt, de bár mindenféle megfigyelést 
tettem, azt soha sem vettem észre, hogy a hörcsögök 
a fácánok állományára káros befolyással lettek volna. 
A hörcsögök ugyanis soha sem ütik fel tanyájukat az 
erdőn, hanem kint a sik földön, ott készít magának 
kotorékot, a melyben lakik s erre a célra előszeretettel 
választja ki a trágyarakásokat és a kukoricakórót. 
Erdőben hörcsögöt soha sem láttam, pedig olyan 
uradalomban voltam alkalmazva, hol minden egyes 
40 holdas tábla szántóföld közt egy holdas remis volt 
hagyva a fácánok részére etetőkkel is ellátva.

A sündisznó kártékony voltára csak annyiból 
lehet következtetni, hogy az egereket megfogja és 
megeszi s igy hússal is táplálkozván, nem lehetetlen, 
hogy a még magukkal tehetetlen fácán, fogoly vagy 
fürj csirkéket is elfogja.

Azt hiszem, hogy a kérdezősködő kartárs ur 
vidékén sok a menyét és nyest, mert ezek mindenütt 
előfordulnak. Ács Géza

uradalmi vadász.

Főúri vadászat. Perbenyikről írják nekünk: 
Mailáth József gróf perbenyiki és karádi fácányosában 
november 22-étől 24-éig nagy vadászat volt. Az ered
mény: 422 nyúl, 565 fácánkakas, 48 fogoly, 3 róka. 
Résztvettek a vadászaton : Szirmay György gróf, Vécsey 
Béla báró, Sennyey Béla báró, Szécheni Ernő gróf, 
Széchenyi Emil gróf, Mailáth György gróf, ifj. Mailáth 
György gróf és a házigazda. — Keszthelyről jelentik 
nekünk: Festetich Tasziló gróf berzencei vadász-
területén nagy vadászat volt, a melyen a házigazdán 
kivül résztvettek: Kinszky Károly herceg, Széchenyi 
Béla, Wenckheim László és Apponyi Henrik grófok. 
Terítékre került 2 őzbak, 1007 nyúl, 2252 fácánkakas, 
575 fácántyuk, 324 fogoly, 2 szalonka.

Ép azon hordó fölött lengeti a betóduló esti 
szellő a kifeszitett nyulbőrt.

Mig János bácsi szi a hébérrel, a hegypásztor 
szemlélődik.

Ni-ni nyulbőr! Még csöppög is!
János bácsi ijedten kapja fel a fejét, a hébérből 

nagy zuhogással ömlik vissza a bor.
Ötöl-hatol, mig kinyögi. Az a’, — jól látod 

Ferkó.
Ezek a bestiák tönkre teszik a lucernámat, ma 

is ott legeltek benne vagy hárman. Elfogott a méreg, 
csak úgy találomra hegyibük dörrentettem, hát az 
egyik szépen nyúlva maradt.

Ha már meg ott van, csak nem hagyom ott. 
Mi ? olyan paprikást főzök mindjárt, hogy olyant még 
nem ettél. Mire a Sanyi jön, arra meglesz, oszt eszünk, 
iszunk. Ami megmarad, haza viszed a gyermeknek.

Csak rakd le azt a puskát.
Maradni, maradok — hogyne, hanem hát a 

»hévatal.«
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Az étkezés törvényei. Nem lehet elég sokat 
és elég behatóan tanítani az embereket arra, hogy 
enni nemcsak akkor kell, ha az ember éhes; és testi 
jólétünk nagyon is szorosan összefügg azzal, hogy 
mikor, mit és hogyan eszünk. Nem kell azt hinni, 
hogy csak a legrafináltabb eledelek ízletesek és táp
lálók, csak kelló' időben kell enni, kellő nyugalommal 
és bizonyos szabályokat megtartani, akkor az étkezés
ből hasznunk is van. A gyermekeket korán hozzá 
kell szoktatni a száj és fog rendes ápolásához. Ezt 
nem lehet elég korán elkezdeni, és téves azt hinni, 
hogy a tejfog egyáltalán befolyással nem volna a 
későbbi fogazatra. A tejfogat a második fogzásig 
meg kell épen tartani, mert csak akkor várhatunk jó 
fogat. A tejfogat is naponta mosni, öblögetni kell, 
lehetőleg fertőtlenitő szerrel. Nem kell illatos szájvíz, 
hanem jó szalicil vagy tiszta szesz, a mi a szájban 
maradt ételmaradékot ártalmatlanná teszi. A gyermeket 
hozzá kell szoktatni, hogy az ételt tiszteségesen rágja 
meg, még ha ez a szép étkezés rovására is történik. 
Az ételnek nyállal kell keveredni, ez teszi könnyebben 
emészthetővé. Az ételt nem jó pép alakban enni, 
csak az egész fogatlan gyermeknek, mert a pép táp
láló anyagértéke sokkal kisebb. Az ebédnek főszabálya, 
hogy ne akkor kapjuk, a mikor túlságosan éhesek 
vagyunk és a gyomor az összes gyomornedvet föl
emésztette. Az étel összeválogatása a háziasszony 
intelligenciájának erős próbaköve. A paprikás hús 
ételt édes tészta váltsa föl. Ha a főzelék hüvelyes, a 
leves künnyen emészthető legyen. A sült hús mellé 
savanyu mellektéel kell, mert a sülthus nem izgatja 
eléggé a gyomor savtartalmát és akkor a táplálóértéke

csökken. A gyermek napjában csak egyszer egyék 
húst. Édességre nagyobb súlyt kell tenni, mert a 
fáradt szervezetnek szüksége van rá és nem kell a 
gyermeket nevelési szempontból kínozni bizonyos 
ételek elköltésével. A gyermek néha ösztönszerüleg 
érzi, mit bír meg jobban a szervezete és vannak olyan 
emberek, a kik hig táplálékkal is egészen jól meg 
tudnak élni, sőt rózsás a színük. Az ebéd után pihenni 
kell. De nem aludni. Az alvás tartama alatt az összes 
életműködés sokkal lassúbb és az emésztésre ez nem 
jó hatással van. Ellenkezőleg sovány és vérszegény 
emberek az étkezés előtt ne tegyenek fárasztó sétát, 
hanem sokat pihenjenek. A pihent szervezet jobban 
élvezi az ételt, mint a kimerült. Reggelire csak hig 
étel ajánlatos és jó a reggelit rögtön öltözködés után 
elkölteni, jól szellőzött szobában.

Dél-Európa erdővilága. A nyár folyamán 
gyakrabban vettük erdőégés hirét déli Európában. A 
legérzékenyebben sújtotta a tűzvész Spanyol- és Olasz
országot, épp azt a két államot, a melynek erdőügye 
amúgy is közgazdasági kérdés lön. Az utolsó év
tizedekben valóságos rablógazdálkodást vittek véghez 
e két országban az erdőkkel és nyakrafőre irtották 
őket és azt hitték, hogy okosabb az erdőből legelőt 
és szántóföldet nyerni, de nem gondoltak azzal, hogy 
ezzel csaknem megváltoztatják az éghajlati viszonyokat 
is. Első sorban köztudomású dolog, hogy az erdő 
földje nem alkalmas legelő föld, és nem nyernek 
semmit az igy kiirtott földekkel. Tudvalavő dolog, 
hogy Olaszország folyóinak nagy része, az évnek csak 
négy hónapjában vannak vízzel bőven ellátva, egyéb

A fene egye a hivatalodat, hát ma korábban , 
végzel,, oszt levan. Megszelhetnéd a hagymát, én meg 
tüzet rakok ide a diófa alá.

A hegypásztor szó nélkül veszi le válláról a 
puskát és minden további ellenkezés nélkül bele
kezdett a hagymatisztogatásba.

János bácsi kiakasztott kondérja alatt vígan lobo
gott a száraz venyige. A tűz vörös világánál János 
bácsi felaprózta kis fejszével a nyulat. Szalonnát is 
aprított zsírnak a hagyma alá; mikor az is kiolvadt, 
egymásután rakta be a hagymát, nyulat, paprikát, sót. 
Két hitvány zöld paprikát is hajított bele. Valahonnan 
előkotorászott egy kimustrált főzőkanalat, avval kavarta 
a rotyogó paprikást.

Micsoda jó szag gyün — mondja a hegypásztor 
— márég enne belőle az ember.

Mindjárt, mindjárt csittitja az öreg. Halló, valaki 
gyün. A Sanyi lesz. Gyere fiam, gyere!

Sanyi a tűzhöz ért. Mit csinál kend apám ?

Sose kérd.
Sanyi belenéz a kondérba — a szag az ő 

orrát is megigézi. Nyúl, mondja csodálkozva. Hol 
vette kee?

U’ fogtam, nevet az öreg és leemeli a tűzről a 
kondért.

Elő a bicskát, itt a kenyér, oszt együnk.
Sanyi fiam, hozz a csobolyóba bort, abból a 

szélső hordóból!

A D O M Á K .

Sport.
Feleségül kéri a leányomat ? -Mondja meg nekem, melyik 

ló nyeri a Szent István-dijat és igent mondok.
— Oh, ha nekem biztos tipem volna, nem nősülnék.

Jó  lány.
— A szobalánya nagyon csendes és szelídnek látszik.
— Az is. Nem bánt az senkit és semmit, még a port 

sem, amely a bútort ellepi.
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részeiben az esztendőnek igen nagy a szárazság és 
ilyenkor az ipari üzem nagy része is szünetel. A két 
dolog között szerves összefüggés van. Nincsen viz, 
nincsen villámosság, nincs gyártelep. Már most az 
erdő' a legbiztosabb megóvó szere a rendszeres csapa
dékos levegőnek és a levegő' nedvességének. Ez a 
nedvesség a folyók vízmennyiségét jelentékenyen 
szaporítaná. Erre legjobb példa Svájc egy bölcs tör
vénye, a mely eltiltja, hogy egy szál fát is kivágjanak 
mindaddig, a mig uj fával nem helyettesítették volna. 
Ez adja meg Svájcnak a vizdus patakokat és a csapa
dékos levegőt. Hanem Olaszország tanul és most mindent 
elkövetnek az erdők épségben tartása érdekében.

A lágy meg a száraz kenyérről. A sütő
munkások vasárnapi munkaszünete aktuálissá tette azt 
a kérdést: melyik kenyér egészségesebb, a lágy kenyér-e 
avagy a száraz? Mindennapi kenyérről lévén szó, ez 
a kérdés nem is annyira közömbös reánk nézve. 
Pedig a felelet nagyon egyszerű. Egyenlő súly mellett 
a száraz kenyérben több a tápláló-anyag, mint a lágy 
kenyérben, mert elpárolgás utján sok vizet veszített; 
csakhogy a száraz kenyér egyszersmind az illatát is 
elvesztette. Már pedig az újabb fiziológiai kísérletek 
bebizonyították, hogy az elfogyasztott táplálék annál 
könnyebben emészthető, minél izletesebb volt és minél 
jobban csiklandozta a szaga Ínyünket. E tapasztalati 
tény után Ítélve, a száraz kenyér tehát nem annyira 
emészthető, mint a lágy. Más szóval: a mennyit 
nyerünk benne a táplálóanyag értékére nézve, annyit 
vesztünk a könnyebb emészthetőség, tehát az át- 
hasonulás tekintetében. A mig az iz és a szag hiánya 
az erősebb idegrendszerü szervezetre nézve nem na
gyon hátrányos, addig a tulfinomutt idegzetű ember 
gyomrára nézve határozottan káros lehet, mert emésztő 
képességét lefokozza. Ez utóbbi esetet gyakran tapasztal
hatjuk némely gyermeknél, miért is az anyák, nem
csak takarékossági szempontból, de gyermekük egész
ségére való tekintettel is, inkább a lágy kenyeret 
választják.

Hűtlen erdőszolgák. A szebenvármegyei uj- 
egyházi járási erdőgondnoksághoz tartozó vurpodi 
kerületben folyó év tavaszán nagymérvű erdőkárositás 
történt, melynek kiderítése Gross György kerületi 
erdóőr kartársunk feladatát képezte. A csendőrség 
segítségével bizonyossá lett, hogy a kár elkövetésében 
Schuster János és Henning György erdőszolgák is 
részesek voltak, a mennyiben a kártevőket tetten érték, 
de felettes erdőőrüknek nem jelentették be, hanem a 
tettesek részéről 8 koronával megvesztegetve, hall
gattak a dologról. A nagyszebeni kir. törvényszék, 
mely elé az ügy került, a hűtlen erdőszolgákat egy-

egy hónapi fogházra és hivatalvesztésre Ítélte, ezen 
kívül pedig kötelezte őket az erdőben okozott kár 
megtérítésére. Az elitéltek felebbeztek ugyan, de való
színű, hogy még súlyosabb büntetésben fognak része
sülni, mit egyébként méltán megérdemelnek.

A férj boszuja. Szegedről jelentik: Spitzer 
Emil Isidor biztosítási ügynök agyonlőtte a feleségét, 
Grosz Rózát, mert Kellner Márton zongoramesterrel 
együtt találta. Az asszony holtteteménél a két férfi 
véresre verte egymást. Spitzer a rendőrségen azt 
vallotta, hogy azért ölte meg feleségét, mert miatta a 
hitét, családját elhagyta s vagyonát is föláldozta.

A madarak védelme. Apponyi Albert gróf 
kultuszminiszternek tudvalévőén egyik legelső intéz
kedése volt, hogy a hasznos madarak védelmének ter
jesztése érdekében elrendelte, hogy minden esztendő
ben egy napot az iskolák a madarak védelmének 
szenteljenek. Most Darányi Ignác földmivelésügyi 
minister november 30-ikára értekezletet hivott össze, 
a melyen a madárvédelem további fejlesztéséről, a 
hasznos és éneklő madarak oltalmazásáról és szapo
rodásának előmozdításáról volt szó. Az értekezleten 
a minister személyesen elnökölt, a szakelőadói tisztet 
pedig Hermán Ottó látta el, a ki a mióta a Magyar 
Ornitológiái Középpont vezetését átvette, a madár- 
védelem fejlődésének uj lendületet adott s az ő munkál
kodásának köszönhetjük jórészt, hogy hazánk e kér
désben a müveit népek élén halad.

Szerkesztői üzenetek.
B. J. urnák. Csak a mostani számban közölhettük, mert 

az előbbenihez már elkésve jött, de azért készséggel közöltük 
s az által, hogy esetleg időközben már megkapták járandó
ságaikat, a cikk nem vesztett semmit aktualitásából, mert sajnos  ̂
hasonló helyzetben az ország más részeiben is számos kartárs 
sínylődik. Hanker József urnák, Neustift. Említett levelét a 
legszorgosabb kutatás dacára sem tudjuk feltalálni s igy az 
nyilván a postán tévedt el. Szíveskedjék az abban foglaltakat 
még egyszer közölni. Vajda Ferenc urnák, Arapatak. Az Év
könyvet megreklamáltuk a postán s most várjuk az eredményt. 
Ha ott elveszett, pár nap múlva másikát adunk fel. Markovits 
István urnák, Nagybér. Ügyüket most vettük munkába s a 
dolgozatot legközelebb megküldjük. Mostanában sok helyről 
kaptunk hasonló megbízásokat, melyek bizon sok időt vesznek 
igénybe.

A kiadó hivatal postája.
Tüttő József urnák, Paarag. A címet kiigazítottuk 

Csokonai József urnák, Lakocsa. A 4 koronát köszönettel 
vettük. Duchek József urnák, Dörgicse. Jövő évi január 
végéig van előfizetve. Naptárunkat a nagy részvétlenség miatt 
ebben aa évben már nem adhatjuk ki, de reméljük, hogy jövő 
évben, a mikorra az elől lapunkban említett országos egye
sület megalakítását biztosra vesszük, ki fogjuk adhatni, jarosch  
Károly urnák, Tatabánya. A beküldött 2 koronáért háromszor 
közöljük. Kovács Albert urnák, Nagy-Bocskó. Az Évkönyv 
I. évfolyamát 5-én tettük postára. Schuller Traugotí urnák,
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Stajerlak. Nagyon sajnáljuk, hogy éppen most akarja otthagyni 
zászlónkat, mikor minden egyes harcosra nagy szükségünk lesz. 
Kosztrober Sándor urnák, N. Bogsán. A 6 koronát vettük s 
az előző lakhelyéről visszajött lappéldányt is uj címére meg
küldtük. Poracha Károly urnák, N. Bittse. A 4 korona be
érkezett.

Hirdetések és pályázatok.

szóló okmányok melléklendők, alulirt városi főjegyző
höz folyó évi december hó 24-ik napjának délutáni 
5 órájáig küldendők be. Az állások kinevezés után 
14 napon belül elfoglalándók.

Újbányán, 1906 évi november hó 28-án. 
Polgármesteri állás üresedésben;

Stand Nándor
városi főjegyző.

Szám 2068/1906.
P á l y á z a t i  h is , t i e t m é í i | .

Az alsóvárosvizi kerületi erdőőri állásra 600 
korona és a szászvárosi erdőlegényi állásra 480 kor. 
évi fizetéssel -ezennel pályázatot hirdetek.

Pályázhatnak az erdőőri állásra 24 évet betöltött 
és 40 évesnél nem idősebb okleveles erdőőrök. Az 
erdőlegényi állásra pedig 24 évnél fiatalabb és oklevél 
nélküli egyének is pályázhatnak.

A folyamodók kérései sajátkezüleg írandók és 
1906 évi december hó 28-ig az alanti hivatalhoz 
adandók be.

A kérvényhez csatolandó: 1. erdőőri oklevél; 2i 
keresztlevél; 3. orvosi bizonyítvány; 4. szolgálati bizo
nyítvány: 5. erkölcsi bizonyítvány.

A magyar nyelvnek szóban és írásban való tudása 
elengedhetetlen kellék, a román nyelv tudása pedig 
előnyt biztosit a pályázónak, azért a folyamodó kér
vényében ezen képességét felsorolni köteles.

A mennyiben az erdőóri állásra okleveles egyén 
nem pályázik, jó minősítéssel bíró kiszolgált katona 
altisztek és csendőrök kérvényei is figyelembe vétetnek.

Déván, 1906. évi november hó 18-án.
Parragh Béla

m. kir. erdőmester.

79 szám. 
eln. 1906.

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
Újbánya r. t. város erdőgazdaságánál két erdőőri 

állás megüresedvén, azokra ezennel pályázat hirdettetik.
Ezen két erdőőri állás mindegyike a következő 

járandóságokkal van összekötve.
1. 600 (Hatszáz) korona készpénz fizetés.
2. Természetbeni lakás, vagy 80 koronák lakbér,
3. 28 ürköbméter tűzifa házhoz szállítva.
4. Erdei kihágások után befolyt kárérték egy 

harmada.
5. Nyugdíj jogosultság a városnál érvényben 

álló nyugdijszabályzat szerint.
Ezen egy évi próba szolgálathoz kötött állásokra 

pályázhatnak oly fedhetlen előéletű, 35 évnél fiatalabb 
egyének, kik az erdőőri szakvizsgát sikerrel letették, 
ép, egészségesek jó hallás és látással birnak, mit ható
sági orvosi bizonyítvánnyal igazolnak, a magyar és tót 
nyelvet teljesen bírják.

Egy koronás bélyeggel ellátott sajátkezüleg irt 
kérvények, melyhez az orvosi bizonyítvány, kereszt- 
levél, erkölcsi bizonyítvány, eddigi alkalmaztatásáról

Állást keres 1—3
20 éves fiatalember, ki az erdőőri szakvizsgát a jövő 
év őszén fogja letenni, erdőőri vagy erdőlegényi állást 
keres. Szives ajánlatok az alábbi címen küldendők:

Járosch Károly 
Tatabánya (Erdő u. 160) 

Komárom megye.

Ajánlkozás. 5—5
22 éves, róni. kath. vallásu fiatalember, ki 3 éven 

át a katonaságnál önként szolgált s most már har
madik éve szolgál a m. kir. csendőrségnél, miután 
utóbbi szolgálata jövő év május hó végével véget ér 
erdészetnél keres megfelelő állást. Szives ajánlatok az 
alábbi címen küldendők:

Gajdos János m. kir. csendőr.
Nagy-Ürögd (Bihar megye)-

Csere. 2 - 2

Egy 6 hónapos angol vizslát nőstény tacskóért 
becserélek.

Pokorny Emil Edelény. (Borsodmegye)

Ajánlkozás. 3—3
19 éves, egészséges fiatalember, ki több mint egy 
éven át Stájerországban gyakornokoskodott, az összes 
erdészeti, vadászati, vádovási és fácánevelési teendők
ben jártas, tapasztalatainak kibővítése céljából mint 
gyakornok alkalmazást keres. Kívánalmai; lakás, élel
mezés, fűtés, világítás és ragadozók után járó lődijak. 
Az állást bármikor azonnal elfoglalhatja. Kívánatra 
gyakorlati bizonyítványait bemutatja. Cime megtud
ható az Erdészeti Újság szerkesztőségénél.

a
sa SS  p  naElő vasiak.

Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva
sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

Mp"* Büayer Ede űip|
élővad  kiviteli ü zlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút, 

Sopron megye). 17—52
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.

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



szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

fél

Előfizetési árak:
Egész évre. . . . . . . .  8 kor.
Fél é v r e ...........................................4 „
Negyed é v r e ...............................2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipár- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjelen ik  m in ié n  csü tö rtök ö n .
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó:

PODHRADSZKY EMIL.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál, eladás vételné 
minden szó után előre beküldendő 4 fill. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— • sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. December 13. 50. szám.

Tisztelt Olvasóinkhoz! A kisisten.
A main kivül még csak két számunk van hátra s 

ismét befejezi lapunk egy évi pályafutását. Itt az ideje, 
hogy elhatározzuk, vájjon fenntartsuk-e azt a jövőre 
is, vagy pedig letéve a tollat, átadjuk másnak az erdé
szeti és vadászati altiszti és szolga személyzet érdekei
ért való küzdés vezetését.

Ennek a kérdésnek az eldöntése nem rajtunk 
áll, hanem azokon, a kiknek érdekében síkra száltunk, 
mert lapunkat csak ezek segítségével, szellemi és anyagi 
támogatásával tarthatjuk fenn.

Az erdészeti és vadászati személyzetnek hozzánk 
való hűsége és velünk való kitartása kemény próbára 
lesz téve most, midőn részére egy uj lap is van kelet
kezőben, melyről nemrégiben már megemlékeztünk s 
melynek velünk szemben számos előnye van.

Ilyen viszonyok közt még az év zárta előtt 
tisztában kell lennünk azzal, hogy kik és hányán 
vannak azok, kik lapunk mellett a jövőben is kitartani 
s annak fennmaradását előfizetéseikkel kiztositani 
hajlandók.

Hogy ezt megtudhassuk, lapunk mai számához 
előnyomott utalványlapokat mellékelünk mindazok 
részére, kiknek előfizetése vagy már előzőleg lejárt, 
vagy az év végével fog lejárni s felkérjük az illetőket, 
hogy az előfizetési dijakat lehetőleg még a folyó 
hóban, de legkésőbb jövő év január hó 10-ig be
küldeni szíveskedjenek.

Ez alkalommal még arra is kérjük lapunk eddigi 
barátait hngy annak ismerőseik körében uj híveket 
szerezni igyekezzenek. Az Erdészeti Újság

kiadóhivatala.

z erdészeti altiszti karban méltó feltűnést 
fog kelteni az, hogy őket, a kik eddig 
meglehetősen iealázott helyzetben síny

lődtek, az egész ország vagyonban, gazdagság
ban, tekintélyben dusálkodó embereknek fogja 
tartani, olyanoknak, a kikre alkalmazni lehet a 
miatyánknak befejező részét, mely igy szól: 
»mert tied a hatalom!«

A ki nem hiszi, hogy ez igy van, az olvassa 
el a folyó hó 6-ik napján az országgyűlésen 
megtartott ülésről szóló értesítést, melyben ott 
fogja találni Pop C. István országgyűlési kép
viselő urnák a földmivelésügyi tárca tárgyalásá
nak keretében megtartott nagyszabású beszédét 
s ebben az eddig ismeretlen, titkos tény ki
pattanását.

Nevezett képviselő ur szóba hozta egyebek 
közt a tordai havasok dolgát és az ottani házi 
faiparral foglalkozó nép sorsát, kifogásolván azt, 
hogy a kincstári erdők fája nagy részében idegen 
vállalkozóknak van eladva, a hol pedig a kincs
tár fenntartja a házi elárusitást is, ott a faipart 
űző szegény nép csak nagy áldozatok, jobban 

' mondva megvesztegetések árán juthat csak silány 
minőségű fához.

Beszédének ez és némely más része oly 
közelről érint minket, hogy azt nem hagy
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hatjuk szó nélkül s azért ezeket a részeket szó 
szerint fogjuk idézni.

Azt mondja Pop C. István országgyűlési 
képviselő ur;

»Mit csinálnak tehát ott — bocsánatot 
kérek t. minister ur, hogy ezt ily leplezetlenül 
elmondom — a hol a kincstár adja ki az erdőket? 
E tekintetben hallatlan visszaélések történnek. 
Azokban a havasokban az e r d ő ő r  valóságos 
k isisten ; sokkal jobb dolga van, mint az akták 
között görnyedő kúriai bírónak. Ott az erdőőr 
parancsol, mert a törvény azt a nagy hatalmat 
adta a kezébe, hogy csak letett erdőőri esküjére 
kell hivatkoznia és még börtönbe is juttathat 
akárkit, pedig még az Approbáták és a Coinpi- 
láták is azt mondják, hogy ahhoz, hogy valakit 
elítélhessenek, három klasszikus, tisztességes tanú 
szükséges és ime most, a felvilágosodottság 
korszakában, a midőn olyan nagyon óvatosan 
kell mérlegelni, a bizonyítékokat, annak a k ü l ö n 
ben műve l e t l e n  e m b e r n e k  — mert rendesen 
paraszt sorból emelkedik ezen polcra — olyan 
óriási hatalma van, hogy az esküje révén el
viheti annak a szegény embernek utolsó falat 
kenyerét is.

Hogyan jár el az az erdőőr ur akkor, a 
mikor engedélyt ad a fa levágásához, a mihez 
külön speciális engedély . szükséges ? Nagyon 
sajnálom, hogy ilyen dolgokat kell előterjesz
tenem, de legalább is száz embertől hallottam: 
»Fát akarsz vinni a kincstári erdőből ?« — igy

szól ahhoz a szegény paraszthoz — »akkor a 
marháiddal fogod majd bevinni a szénámat, 
vagy kaszálni fogsz nekem egy napig.« Vagy 
más hasonló szolgáltatásokra kényszeríti.

Csak ilyen nehéz utón — módon tud hozzá
jutni a fa levágására szükséges engedélyhez, 
hogy például elmegy kopónak az erdőőr ur 
vadászataira, hogy kaszál a számára, hogy mar
háival leviteti a szénáját és még ez esetben is 
a legtöbbször az történik meg, hogy midőn az 
engedélyért megy, a tiszteletes vagy tekintetes 
asszonyság azzal fogadja, hogy: »Az erdőőr
nincs itthon.« »Pedig épen most volna vásárom; 
szeretném elvinni azt a kis fát; jöjjön el, kubikol- 
tassa, hogy elvitethessem.« Megint szívességet 
kell tennie azért, hogy elmenjen az az erdőőr, 
hogy a fa eladhatására megadja az engedélyt, 
elvégezzék a kubikolást és kiadják a bárcát.«

Ez lenne a képviselő ur beszédjének a 
kincstári favétel nehézségeit feltüntető része, 
melynek további menetében még arról is meg
emlékezik, hogy a nép még a hulladékfa gyűj
tésében, sőt a szeder és málna szedésében is 
akadályozva van.

Beszéde további folyamán áttér a havasi 
legeltetésre a képviselő ur s itt ismét alkalmat 
vesz magának az erdőőrökkel foglalkozni, ezt 
mondván:

»A damesi erdőőr két havast tart (t. i. 
haszonbérbe) és — ezt csak halomásból tudom — 
van neki vagy husz-negyven marhája, évente

A c s o d a .
Elbeszélés.

Irta: Krúdy Oyula. — >Az Ország« után.

^^^^em régiben, amikor néhány régi irás után ke- 
resgéltem abban a leveles ládában, amelyben 

Is isü l*  az apám és a nagyapám az úgynevezett 
családi írásokat és családi porokét tartogatták (elég 
nagy volt a láda, elfért benne minden), egy régi, 
sárga levél akadt a kezembe. Valamikor a múlt század 
elején irta bizonyos »Gaál de Buj« és valami familia- 
bel leányzónak a kezét kérte, mert ha nem adnák 
szép szerével a kisasszonyt, ő majd más utón teszen 
eleget szive hő óhajtásának. Azaz hogy elszökteti a 
leányzót. Amíg az elsárgult levelen mosolyogtam s

magamban arra gondoltam, hogy Iám az a huncut 
szerelem soha sem hagyta békén az embereket, meg
zavarta őket nyugalmukban, elvette kedvüket, örümüket, 
az elsárgult levél szomszédságában megtaláltam vala
melyik nagyapám imádságos könyvét. S az imádságos 
könyv első oldalán, a születések és halálozások közé 
reszkető betűkkel iktatta be az öreg ember, hogy 
»Ilona leányomat pedig elvitte ns. Gaál Ferenc erő
szakkal anno 1837, 8-ik januárius napján. Az Isten
nél vagyon a kegyelem.* Ejnye, ejnye, hát a hóbortos 
Gaál mégis beváltotta az Ígéretét. Nem nyughatott a 
szerelemtől. Pedig talán volt olyan leány még egy 
az országrészben, mint amilyen Ilona volt. Vagy 
talán az is mnglehet, hogy nem volt. Csak annyi 
bizonyos, hogy hosszú, nagy pör kerekedett ebből.

A pör folyamán bebizonyították, hogy Gaál 
Ferenc, buji nemes ember, éjnek éjszakáján fegyveres 
erővel betört Karatyon Csákány Sámuel nemesi házá
hoz. Tizenkét fegyveres jobbágya, szolgája vette 
körül a házat és halálos fenyegtések, tüzes csóvák-
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nyolcvan szekér szénája, a mit a környékbeli 
községeknek drága pénzen elad. Az albáki 
erdőőrnek emeletes ház van, ura és parancsolója 
az egész községnek.

Kérdem, t. ház, megengedi-e jó érzésünk 
azt, hogy egy ember, a kinek tisztességes, sőt 
nagyon szép fizetése van ahhoz az intelligenciá
hoz képest, a melyet reprezentál, különböző 
ürügyek alatt kizárja a szegény embereket a 
legeltetésből és a saját céljaira használja fel a 
nagy havasokat. A kincstár gondoskodik róla, 
ad bizonyos területet bizonyos számú marha 
tartásához, de ahhoz már nem ad jogot, hogy 
egy erdőőr egy, sőt két havast is elvonhasson 
a községtől.«

A mint az itt közölt beszédrészletekből lát
ható, felette súlyos vádak hangzottak el az 
erdőőrök ellen az ország legfőbb fóruma, az 
országgyűlés színe előtt s mi, a kik a viszonyokat 
bizonyára jobban ismerjük, mint az azokat fel
soroló képviselő ur, ki adatait nem személyes 
tapasztalás utján, hanem nagyobbrészt csak 
hallomás nyomán szerezte, még mielőtt a vádak 
a legkonpetensebb helyről, a földmivelésügyi m. 
kir. minister ur által inegcáfoltatnának, már most 
eleve is állíthatjuk, hogy a képviselő ur állításai
nak legtöbbje minden komoly alapot nélkülöz..

Azt mondja a képviselő ur vádoló beszédé
ben, hogy az erdőőr — a ki szerinte nem csak 
legnagyobb ur a faluban, hanem valóságos kis- 
isten — csak akkor hajlandó a szegény népnek

fára barcát kiállítani, ha az neki ezért külön 
szolgálatokat tesz, szóval őt megvesztegeti.

Ha a képviselő ur fáradságot vett volna 
magának és megtudakolta volna a báfcakiadás 
körül követendő eljárás mibenlétét, akkor csak
hamar megbizonyosodott, volna arról, hogy az 
erdőőr faárusitási vagy legeltetési bárcák ki
szolgáltatására nem hogy egyáltalán nincs fel
jogosítva, de sőt ettől a leghatározottabban el 
van tiltva. A bárcákat a vételár lefizetése után 
az illetékes erdőgondnok állítja ki, az erdőőr 
pedig a kiváltott és neki felmutatott bárcára 
köteles a megvett faanyagot kiszolgáltatni s 
hivatali hatásköre és kötelessége ennél a keze
lésnél csak az, hogy ügyelnie kell arra, hogy a 
megvett mennyiségnél több fa jogtalanul el ne 
vitessék. Az a nép pedig, mely olyan vidéken 
lakik, hol a bárcázás utján való értékesítés minden
napos dolog, ezt nagyon jól tudja s nem igen 
szokott kérni ott, hol követelni van joga.

Az erdőőrök nagyon jól ismerik erre vonat
kozó kötelességeiket s tudják azt is, hogy a mint 
a képviselő ur által Hangoztatott vád csak egyet
len egy esetben is rájuk bizonyulna, legott 
fegyelmi eljárás alá lennének vonva s miután 
az ilyen bűncselekmény legsúlyosabb szolgálati 
vétséget képez, a szolgálatból könyörtelenül való 
elbocsátást el nem kerülhetnék.

Még ha azt mondta volna a képviselő ur, 
hogy akad az erdőőrök közt olyan is, a ki 
bizonyos ellenszolgáhnányokért a megvásárolt

nak a házeresz alá való emelgetése és pisztolydurro- 
gatások közepette brachchiummal behatoltak a kúriába 
és ngs. Csákány uramtól Ilona leányát követelték Az 
öreg nemes inkább az életét adta volna oda, mint 
becsületét. Bátran szembeszáliott a rablókkal és ó'si 
kardját lekapta a falról.

— Csak holttestemen át! — kiáltotta s bizony 
elzavarta a gyáva népet az ajtó elől.

De mig a csetepaté tartott, addig megnyílt a 
ház hátulsó ajtája és Ilona leányasszony eltűnt a ház
ból. Ki vette el, hová vitte? Könnyű volt kitalálni. 
Gaál Ferenc vitte el Bujiba, miközben a pócsi kolostor
ban egy vén barát megáldotta frigyüket.

A port tehát megnyerte Csákány Sámuel. Minden 
bíróság visszaitélte neki Ilonát, a papok megsemmi
sítették a házasságot és Csákány uram nagy diadallal 
hozta haza két év múlva — ameddig a pör tartott — 
a leányát Bujiból. Visszahozta és nagy, farkasfogó : 
komondorokról gondoskodott, amelyek éjjelenkint a j 
kúriát őrizték. Viszont töltött fegyverek is mindig !

voltak a háznál és a béresek vasvillával rohantak elő 
a hátulsó udvarból, ha valami zaj hallatszott éjjel a 
kúria felől,

Csákány Sámuelnek tehát megvolt az elégtétele. 
Visszakapta a leányát. A földgolyó tovább forgott. A 
reggel és az este éppen olyan egyformasággal köszön
tött rá a halmokra, amelyek a falut környékezték, mint 
azelőtt. A haszontalan Gaál Ferenc dorbézolásra adta 
a fejét; sohasem volt józan, sohasem volt részeg, nem 
ért már az ő élete egy fületlen pitykét sem. Ilona 
leányasszony sorvadt, fogyott, olyan fehér volt már az 
arca, mint a liüiom. Nem éri meg az uj kenyeret — 
mondogatták, akik látták. Ffangját nem lehetett venni, 
régi daloskedvéntk nyoma veszett. Csak járt-kelt, 
mint az alvajáró. Fia vendégek vetődtek a házhoz, 
elbújt szobájába, ahonnan még a Lenke muzsikája se 
tudta kicsalni, pedig azelőtt élt-halt a muzsikáért . . .

Az olvasó csodálkozva kiált fe l: miért nem lett 
egymásé, a szertlmes pár, aki két esztendeig férj és 

! feleség volt. Miért kellett őket elszakítani egymástól?
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nál nagyobb mennyiségű fát szolgáltat ki, ezt 
el lehetne hinni, mert hiszen konkoly akadhat a 
legtisztább búza közt is, de ebben az esetben 
is a megvesztegető éppen olyan, ha nem nagyobb 
bűnös, mint a megvesztegetett.

(Folytatása következik.)

Az Országos Erdészeti és Vadászat Al
tiszti Egyesület.

S  lapunk múlt számában »Szervezkedjünk!«
cimü vezető cikkünk úgy látszik nem lesz 
elhangzó szó a pusztában, hanem élénk visz- 

hangra talált és fog találni a hivó szózat mindazok
nál, kiknek egy Országos Erdészeti és Vadászati Altiszti 
Egyesület megalakítása úgyszólván létérdekét képezi.

Alig hogy kézhez kapták lapunk tisztelt olvasói 
a hivatkozott lapszámot, már akadtak a kitűzött zászló 
alá siető hívek s nem is mulaszthatjuk el itt mutat
ványul közölni két levelező lapot, melyek hü tükrét 
mutatják annak, hogy milyen lelkesedést keltett eszmé
jével a cikket iró kartársunk.

Az egyik levelező lap igy szól:
^Tekintetes szerkesztő ur! Lapunk f. évi 49 

számábani »Szervezkedjünk !-re vonatkozólag van 
szerencsém kérni tek. szerkesztő Urat, miszerint a 
szervezendő »Országos Erdészeti és Vadászati Altiszti 
Egyesület« leendő tagjául engem feltétlenül előjegyezni 
szíveskedjék, miért előre is fogadja hálás köszönetem. 
Adja Isten, hogy előttem jelenleg ismeretlen szeretve 
tisztelt kartársam nemes szándékát mielőbb kivihesse. 
Különben legyen szabad megjegyeznem, hogy fején 
van találva a szeg, mert a szervezkedés (szerintem)

ily módon vihető ki legelőnyösebben. Kérésem ismé
telve maradtam őszinte tisztelettel Kis-Kóh 1906 XIl/9. 
Rohonczy Dezső, uradalmi crdőaltiszt « -

A másiknák a tartalma következő:
»Tekintetes szerkesztő ur! Hálás köszönettel volna 

minden egyes, magánosoknál szolgálatban álló kartárs 
a tek. szerkesztő urnák, ha a jelzett Egyesütet és az 
abban elősorolt pontok életre kelhetnének. Kérem a 
Mindenhatót, adjon minden egyes kartársnak igaz 
lelkesedést hozzá. Kérem nevemet az Országos Erdé
szeti és Vadászati Altiszti Egyesület tagjai sorába be
vezetni. Tisztelettel maradtam: Palást 1906 XII/9.
Szkala Alajos urad. erdőőr.*

Nem kételkedünk benne, hogy hasonló értelmű 
nyilatkozatokat százával fogunk kapni s csakhamar 
hozzá foghatunk az egyesület előkészítésének nagy és 
nem könnyű munkájához, melynek azonban nem szabad 
csak a mi gyönge vállainkat nyomnia, hanem ki kell 
abból venni a részét minden egyes kartársnak.

Első és legfőbb feladata legyen mindenkinek, a 
kinek az eszméről tudomása van, azt a környékbeli, 
sőt még a távolabb lakó ismerős kartársak közt is 
hol szóval, hol Írásban terjeszteni, annak hasznos és 
üdvös voltáról őket meggyőzni s annak megnyerni, 
mert csak akkor számíthatunk sikeres eredményre, ha 
az erdészeti és vadászati altisztek kivetkőznek eddigi 
határtalan közönyükből s nem bizakodva második ígé
reteiben és segítségében, maguk, ssját erejükből igye
keznek jogos és méltányos igényeiknek érvényt szerezni.

Arra, hogy az apostoloskodás mezején lapunk 
tisztelt olvasói sikeresen eljárhassanak, szükséges, hogy 
legalább nagyobb vonásokban ismerjék meg azokat 
az irányelveket, melyekre mi az egyesületet felépi- 
tendőnek véljük.

Nézetünk szerint az alakítandó egyesületnek te
vékenységét két fő irányban kellene kiterjesztenie, 
nevezetesen az erdészeti és vadászati altiszti személy

Miért kellett senyvedni, szomorkodni, amikor boldogok 
lehettek volna ? A manó vigye el a bíróságokat. A 
legfőbb biró a szerelem. Mert mindig a szerelmesek
nek van igazságuk. Mért másítják meg tehát a régi 
törvényt ? Legyen egymásé Oaál Ferenc és Csákány 
Ilona, aztán vége a pörnek.

Hát magam is boszankodtam a vén Csákány 
makacsságán, erőszakosságán, amig az Írások végére 
nem jutottam. Ott azután megtudtam, hogy miért 
kellett a szerelmeseket egymástól elválasztani. Semmi
ért egyébért, mint egy vén asszonyért, Gaál Jánosnéért, 
született Csákány Krisztináért.

Minden régi famíliának, van valami babonája. 
Az Andrássyak egy haramia fejét őrzik Terebesen, 
bizonyos Jánoscsikét, aki a múlt században egy Andárssy 
grófnéba volt szerelmes. Persze, hogy a grófné nem 
viszonozta a haramia szerelmét. Hiába kímélte az meg 
rablásaitól az Andrássy-uradalmat, hiába furulyázott 
esténkint a kastély kertje alatt. A grófné borzadt a 
gondolattól, is, hogy a haramiával valamikor szemtől- !

szembe kell állania s addig nem is tudott megnyugodni, 
amig a haramiát Kassán le nem fejezték. A gróf meg
vette a Jánoscsik fejét és azóta ott van a kastélyban 
a haramia feje. Minden fiatal Andrássy grófnő ismeri 
a történetét. Persze most már egyik sem fél Janoscsik- 
tól. Hisz nem furulyázik többé a kert alatt . . .

Más famíliáknak ismét egyéb babonájuk volt. 
A Zathureczkyek egy aranyszöget őriznek, amely 
állítólag a lengyel koronából esett ki. Ezzel a szöggel 
dokumentálják, ha egyszer rákerül a sor, hogy a 
korona jogosan őket illeti. Az én nagybátyám, Zokoli, 
folyton az asszonyok sarkát nézte. Azt mondta, hogy 
ott meglátja az ördögöt, amelyik a Zokoliakat örökkön 
kínozta. Attól az asszonylól aztán óvakodott.

Ilyenforma babona volt a Csákány-familiában is 
egy végrendelet, amelynek eredete a kurucbáborukban 
keletkzett. Csinálta pedig a végrendeletet az a bizonyos 
Gaál Jánosné, Csákány Krisztina, akinek a férje 
Rákóczi hadnagya volt. A legenda azt mondja, hogy 
a hadnagy ur nagyon csapodár volt a szerelemben. A
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zet szakmabeli és közműveltségi ismereteinek foko
zására és másodsorban a még sók helyütt rendezetlen 
szolgálati viszonyaik rendezésének szorgalmazására.

Ezeknek a céloknak eléréséhez az egyesületnek 
inkább erkölcsi, mintsem anyagi erőre lenne szüksége, 
mely körülmény lehetővé tenné, hogy az évi tagsági 
díj lehetőleg alacsonyan szabassék meg s véleményünk 
szerint teljesen elegendő lenne s a célnak is meg
felelne, ha a tagsági díj 2 - 4  koronában, tehát oly 
csekély összegben állapíttatnék meg, melyet még a 
legszegényebb sorsú kartárs is minden nagyobb meg
erőltetés nélkül a jó és nemes célra szívesen áldoz
hatna. Ezen kívül szükséges lenne egyszer s minden
korra még az előkészítő munkálatokhoz fejenkint 
1 korona, hogy az igy begyülő összegből az alap
szabályok tervezete elkészíttethető, több ezer példány
ban kinyomatható és szétküldhető legyen. A másik, 
szinte egyszer s mindenkorra fizetendő díj lenne az 
egyesület alapszabályainak jóváhagyása és a megala
kulás után fizetendő beiratási dij, mely fedezetül 
szolgálna a már jóváhagyott alapszabályokkal ellátott 
tagsági könyvecske és esetleg tagsági oklevél kiállí
tásának és szétküldésének költségeire s mely 2 - 3  
koronát tenne ki.

A-tagsági rendes dijakból befolyó jövedelem fel- 
használására vonatkozólag nézetünk az, hogy abból 
évről-évre szakszerű kérdéseknek könnyen érthető, 
népies nyelven való megírására pályadijakat kellene 
kitűzni, ezen kívül pedig abből lenne fedezendő a 
megtartandó gyűlések helyiségének bére, a különféle 
nyomdai és postaköltségek. Abban az esetben, ha az 
évi bevételek ezeket a kiadásokat nagyobb összeggel 
túlhaladnák, lehetne azokból a szolgálatuk teljesítése 
közben elhunyt kartársak özvegyeit, árváit némi segély
ben részesíteni s igy legalább pillanatra nyomorukat 
enyhíteni.

Abban az esetben, ha az erdészeti és vadászati

altisztek az egyesület iránt megfelelően érdeklődnének 
s annak állandó fennállását biztosítanák, módot lehetne 
találni arra is, hogy megvalósítsuk annak kebelében 
a gyermeknevelési alap kérdését is, mert ezen a téren 
sem várhatunk más oldalról megfelelő segítséget és 
támogatást, hanem bizonyosan a legbiztosabb alapra, 
a saját — szétforgácsolva gyönge, de egyesülve le- 
győzhetlenül erős — erőnkre leszünk utalva.

Lapunk szerkesztője ahban a reményben, hogy 
erre nézve a bizalom benne fog összpontosulni, már 
hozzá fogott az alapszabályok tervezetének kidolgo
zásához S' a mint ezzel a munkával elkészül, azt 
azonnal nyilvánosságra fogja hozni, hogy igy minden 
érdeklődőnek mód nyujtassék a tervezethez való 
hozzászólásra.

Az alapszabályok végleges megállapításának és 
az egyesület megalapításának céljából megtartandó 
országos gyűlés határidejét a jövő húsvéti ünnepekre 
véljük kitűzni az ország székesfővárosába, mely alka
lommal a magas kormány hozzájárulását küldöttség 
utján lehetne kikérni.

Fel tehát tettre! Eszménk megvalósításában ne 
akadályozzon semmiféle ellenáramlat, füleink marad
janak zárva minden bárhonnan jövő hitegető, csábitó 
szónak!

Évtizedeken át nem ismerve, magunkra hagyva 
álltunk, nem volt segítő kéz, mely nyomorúságunkban 
felemeljen, mutassuk meg tehát a világnak, hogy 
ilyenre a jövőben sem szorulunk, hanem a magunk 
igazát önerőnkből fogjuk kivívni!

ife iSSKsKlíSSfSiS

Vadászati dolgok.

A bölény kiirtása. Newyorki lapokban ol
vassuk, hogy Amerika hatalmas ősvadja, a bölény, 
mely nemrég még tízezer főnyi gulyákban legelészett

háború förgetegében, zajgásában az ország egyik ; 
tájáról a másikra került. Mars és Ámor közeli atyafiak, j 
Minél nagyobb volt a csatazaj, antul szerelmesebb j 
volt a hadnagy ur. Öt esztendő alatt körülbelül három
szor házasodott, holott első és törvényes felesége, 
Krisztina asszony ott lett volna mindig, ha a hadnagy 
ur szeretkezni akart. Csak hívni kellett volna, ment \ 
volna a menyecske tüzön-vizen keresztül. De nem ! 
hívta Oaál János és végre is a menyecske maga indult j 
el az ura után.

S igy derült ki a kuruc-hadnagy turpissága. Az | 
öregedő menyecske bámulva tapasztalta, hogy a Gaál- I 
nék száma megszaporodott. Rimaszombaton is talált ' 
egyet, Óváron is. A harmadik is jelentkezett csak
hamar Ujhelyből, amikor a dolognak híre kerekedett. 
Most már négy asszony járt a hadnagy ur nyomába. 
Négy asszony,- mind megannyi dühös tigris. A király
tigris közöttük Csákány Krisztina, aki tőrt hordott a 
kebelében rejtve. Ö kereste legbuzgóbban a had
nagyot. Kémeket tartott, fizetett emberek kisérték az

üldözésben. Bizony nem menekül meg Oaál János 
uram, ha a felesége, az első, hirtelen megtalálja.

Csakhogy a hadnagy urnák is volt esze. Néhány 
hűséges legényével elszökött a rendes hadseregtől és 
a maga szakáiéra háborúzott tovább a labanccal. Buj
dosott uttalan utakon. Erdőkben, völgyekben, puszta
ságokon. Rabolt és pusztított, mert hiszen zsoldot nem 
kapott.

A Gaál János dolga hamarosan a fejedelem tudo
mására jutott. Az erkölcsös fejedelem roppant meg
haragudott a csapodár Gaálra.

— Négy felesége van. Hát vágják négyfelé; 
jusson belőle minden asszonynak — kiáltott fel Ber
csényi, a főhadvezér és a fejedelem nem mondott 
ellent.

Most már a kurucok is keresték Gaál uramat 
életre-halálra. Bizony nem tudta őkelme, hogy mikor 
csap reá a halálos veszedelem. Ellensége volt mindenki. 
Üldözte a labanc, üldözte a kuruc. De legjobban 
keresték a megcsalt asszonyok.
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és száguldott a .preriken és a mocsaras vidékeken, 
teljesen pusztulóban van. A kormány már régen védi 
őket s a Yellostowne National Parkban 200 darab él 
belőlük. Amerika és Kanada nyugati határ pusztaságain 
körülbelül ugyanennyi él, mig Európában és itt az 
Egyesült-Államokban miptegy 1500 darab él, de fogva. 
A washingtoni kormánynak az a terve, hogy Okla- 
homában, a Wichita hegység táján 57.000 akre föld
területet hasittat ki csupán arra, hogy a már-már ki
vesző bölény fajt a természetes vadonban föntartsa és 
szaporítsa. Az e célt szolgáló terület a Kiowas és 
Comanchez indián törzsek régi vadászterületéből áll, 
a hová már legközelebb huszonnyolc bölényt szállítanak 
a newyorki Branx-parkból. A legutolsó szabadon 
legelésző vad bölény-csordákat körülbelül 15 évvel 
ezelőtt irtották ki Texaszban, Panhandle táján és 
Montánában. Az angol kutatók 1612-hen látták az 
első bölényt a Potomac folyó táján, tehát a mostani 
Washington, az ország fővárosa körül. 1800-ban a 
bölény eltűnt a keletről s a Misziszipi tájáig húzódott 
vissza. A preriken mintegy 40 millió bölény tanyázott, 
a sziklás hegyi tájakon, Kanadában 20 millió. 1851-ben 
már csak mintegy 20 millió máradt belőlük, 1871-ben 
pedig már csak 4 és fél millióra becsülték a tudósok 
a bölények számát. Régebbi megfigyelők szerint a 
bölény pusztulásának részint a preriken szinte állan
dóan égő nagy tűz, részint a tavaszi árvíz volt az 
okozója. Egy utas 35 mérföldnyi utón 200.000 darab 
bölényt számlált meg egy tavaszon s ezek mindegyike 
elpusztult a tavaszi vizáradásban. A bölények nagy
ban való pusztítása már akkor kezdődött, mikor még 
vasút se vezetett keresztül a nagy pusztaságokon, 
Catlin azt mondja, hogy még 1832-ben csupán az 
indiánok is fél millió bölényt öltek meg.

A vadorzók áldozata. Kaposvárról táviratoz- 
zák: Szabó Ferenc jutái erdővédő Csima Ferenc föld
mi velővel a gombási uradalmi erdőben körutat tett és

hat vadorzóval találkozott. Valóságos harc fejlődött ki 
az erdővédők és a vadorzók között. Mindkét részről 
több lövést tettek. Csima elmenekült, Szabót azonban 
oly szerencsétlenül érte egy golyó, hogy meghalt.

A meghűlésről. A mikor a novemberi nedves 
idő és a decemberi hideg beköszönterrek. akkor mindig 
nagyon érdekli az embereket, miként akadályozhatják 
meg a testet a meghűléstől és óvhatják meg a hülés 
következtében ;beállott 'kisebb es nagyobb betegség
től. A meghűlés lényegére nézve meg mindig nagyon 
eltérnek az orvosi szakvélemények. Egyik tekintélyes 
része a test hirtelen való lehűlésében keresi a hülés 
okát, a másik tiszta infekciónak tulajdonítja a meg
hűlést. Hogy miért ártalmas a test lehűlése, abban 
már megegyeznek a vélemények. A hirtelen és kelleténél 
jobban lehűtött test jobb fészke mindenféle bacilius- 
nak. A hideg test bőrfelülete elzárja a pórusokat és 
a nyákhártyák működését csökenti. Ez azonban nem 
azt jelenti, hogy a tiszta, de hideg levegő ártalmas 
volna, mert hiszen jól tudjuk, hogy újabban a tüdő
bajokat is a legszigorúbb télen az abszolút tiszta és 
erős hegyi levegővel gyógyitjék. Hansen beszéli úti 
élményeiben, hogy az észak-sarkkörnél sem ő, sem 
kísérete nem szenvedett meghűlést a szinte fagyasztó 
hideg levegőben, de rögtön meghűltek, a mikor 
Krisztiánjában meghűlt emberekkel érintkeztek. Nem 
szabad az edzést sem túlzásba vinni és azt hinni, 
hogy itt hiba nem történhetik, de nagyon jó a gyer
mekeket már korán a friss levegőhöz hozzászoktatni. 
Viszont kerülni kell az olyan túlzást, hogy például 
kicsiny gyermekek, a kik amúgy is sokkal közelebb

Csákány Krisztináé volt a szomorú szerencse, 
hogy megtalálta bujdosó urát. Éjjel lepte meg egy 
országúti csárdában. Bizony vége Gaál uramnak. A 
mérgezett hegyű tőr már ott villogott az asszony 
kezében, még imádkozásra se maradt ideje a csapodár- 
nak. De hát minek is az ilyen embernek imádkozni!

Akkor eldobta Csákány Krisztina a tört és csak 
szó nélkül odaomlott az ura lábai elé.

— Itt vagyok, szeretlek.
Gaál János pedig kiosont az ajtón és otthagyta 

szerelmes feleségét, Az asszony átkozódva rohant 
utána, a bujdosó kuruc eltűnt az éjben. Soha többé 
pem került elő. Nyomaveszett teljesen. Elment az 
ismeretlenségbe, amerre talán egy asszonyi hajszál 
húzogatta.

Csákány Krisztina pedig élte tovább vén öz
vegyi életét. Mikor idejét látta, megírta végrendeletét 
és tekintélyes vagyonát a nagyváradi káptalan gondo
zására bízta, még pedig olyan feltétellel, hogy száz
esztendő múltán a vagyon szálljon vissza a Csákányokra,

de csak akkor, ha nem keverednek közben Gaál- 
vérrel. Ne legyen Csákány-lány többé Gaál felesége. 
Ne egyesüljön többé a két nemzetség. Száz esztendő 
kell ahhoz, hogy az átok lemuljon a családról, amely 
a Gaálok révén a családra került. A száz esztendő 
alatt tisztuljanak meg a Csákányok, ne érintkezzenek 
semmiféle Gaál-ivadékkal.

A száz esztendő vége felé járt. A végrendelet, 
amelyet nagy titokban tartottak a Csákányok, ese
dékessé vált. Azért nem volt szabad Csákány Ilonának
Gaál Ferencnének lenni.

* *
*

Az iró egy percre leteszi pennáját. Ó! hóbortos, 
képzelődő emberek! Mintha bizony a vagyon boldogított 
volna valakit, amikor a szive sajgott és fájt. Betapasz- 
tott-e valamikor arany-pénz vérző szivet, volt-e már 
elégedettség, boldogság a világon, amely akkor kelet
kezett, amidőn a szerelmet feláldozták a gazdaságért?

Nem volt, dehogy is lett volna.
(Folytatása következik.)

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 3 9 9

érintkeznek a hideg földdel már akkor is a mikor a 
levegő nagyon hideg, rövid, féllábat fedő harisnyában 
járnak és regeleienként egész hideg vízben mosdanak. 
Brücke, a híres gyermekorvos azt tapasztalta, hogy 
télen aránytalanul több a beteg gyermek jómódú 
családok között, mint a szegény gyermekek között. 
Meg is magyarázta és a minden áron való edzésben 
találja meg a baj okát. A szegény gyermeket minden 
cicoma nélkül, jól bekötözik télen, ha pólyás, csak az 
orra hegye látszik ki a nagy kendőből, az úri gyermek, 
kis fehér köpenykében, esetleg egy fátyollal indul neki 
napi sétájának és a felnőttek ugyancsak dideregnének 
olyan térdig érő kis ruhában, rövid harisnyával, mint 
a minőben a gyermekek egy része télen séfál. Nagyon 
jő óvószer a hülés ellen a könnyű, de meleg ruha és 
érthetetlen, hogy főleg télen olyan kis szerep jut a 
selyem alsó fehérruhának, holott az a legcélszerűbb 
és a legegészségesebb, főleg gyermekek részére. De 
ha már meghűlt valaki, nem szabad azt hinnünk, hogy 
mindenféle izzasztó szer nagyon üdvös volna. Az 
izzasztó szert csak az ágyban szabad alkalmazni, ott 
is, a hol. egyenletes szobamelegről gondoskodhatunk, 
de forró teát inni esetleg téli kabátban a kávéházban 
és utána az utcára menni, kész veszedelem. Vannak 
azután emberek, a kik általában könnyen hűlnek meg; 
azoknak már nyáron kell a hülés ellen dolgozniok és 
e tekintetben a tengeri fürdő nagyon ajánlatos. A 
meleg tej állandó használata vamilyen jó ásványvízzel 
a garatot és a torkot tisztítja és ezért nagyon aján
latos állandóan használni olyanoknak, a kik hüléstől 
félnek. A nagy mandula, 'a duzzadt orr, mind telepe 
a hülésnek és ez ellen a harcot már a gyermekkorban 
meg kell kezdeni'.

Egy cecsemő küzdelme a létért. Egy kül
földi újság megható esetet mond el, a mely egyszers
mind arról is érdekes tanúságot tesz, hogy egy igen
igen kicsiny gyermekben is mennyi életerő és ösztön 
lakhatik. Egy tizennégy hónapos kis gyermek öt 
napon át minden segítség nélkül volt és főn tudta 
tartani az életét. A csecsemő anyja szivszélütésben 
hirtelen elhalt és a szomszédok csak öt nap múlva 
törték föl a lakás ajtaját. Ott találták a szegény asszonyt 
holtan és mellette a rettenetesen lesoványodott és el
gyengült, de még élő gyermeket. A szobában élénk 
nyomai látszottak annak, hogy a tizennégy hónapos 
kis gyermek, szinte hihetetlen okossággal iparkodott 
élelmet találni. A kisded könyöke, térde, keze össze 
volt vagdalva, mert menni nem tudván, úgy mász
kálta össze a lakás minden részét. A szekrény aljá
ból, a hol rendesen a tejes üveget tartották poharakat 
és tányérokat szedett elő. A csöpp kis gyermek már 
tudta, hogy honnan szokták az ételét elővenni és

minthogy odáig föl nem ért, még egy zsámolyt is 
húzott oda és fölmászott rá. Itt különben talált egy 
kevés ennivalót, azután tovább kutatott. Lehúzta az 
asztalterítőt, és a lehullott dolgok közül megette a 
vajat, meg a kenyér lágy belét. A kemény héját ott 
találták kirágva. A szenes ládát is kikutatta és meg
evett egynémely ott talált hulladékot. Megpróbálta 
leszaggatni a tápétot a falról, sőt az ablakrá is föl 
akart kúszni. E közben ̂ lerántott egy gerániumot és 
ennek a leveleiből is evett. A konyhában meg az 
egyik fazékból viz csöppögött le, a melyét a földről 
fölnyalt. És ilyen küzdelemmel megmentette a kis 
baba az életét.

Egy önkéntes öngyilkos kísérlete. Roveretó- 
ból jelentik: A magyarországi szüleiésü Lander Lajos 
egyéves önkéntes, a ki az itteni császárvadász-ezred- 
nél szolgál, öngyilkos kísérletet tett, mert nem kapott 
szabadságot. A kaszsrnyának felső emeleti ablakából 
leugrott; betört a koponyacsontja és egyéb belső 
sérüléseket is szenvedett. Landert a katonai kórházba 
szállították.

Harc a dohánycsempészekkel. Szatmárról 
Írja tudósítónk: A megye nyugati határán levő Erend- 
réd, Reszege és Érkörtvélyes falvak dohánytermelő 
lakói most szállítják be termésüket a beváltó hivatalba. 
Ilyenkor minden esztendőben sok a dohánycsempész. 
Vásárhelyi József és Kovács István pénzügyőrök a 
minap éjjel cirkálás közben a Nagykároly felé vivő 
utón egy tizennyolc tagból álló csempésztársaságra 
bukkantak. A pénzügyőrök be akarták kisérni a csem
pészeket, a kik közül azonban hat megszökött, a többi 
pedig később megtámadta a pénzügyőröket és össze
szurkálta őket. A pénzügyőröket másnap reggel vérbe 
fagyva, eszméletlenül találták meg az utón a járó
kelők. A tetteseket nyomozza a csendőrség.

Szerencsétlenül járt kötéltáncos. Folyó hó 
2-án d. u. 2 órakor Marosvásárhelyen, a Bem-téren 
produkálta magát Blondin, a híres kötélfutó, a ki a 
Niagaraesésen is átkelt kötélen. Már a legnehezebb 
mutatványa is sikerült. A fejét egy zsákba dugva igy 
ment végig a kötélen s éppen leoldva a zsákot vissza
indult, a kötél közepén azonban az egyensúlyát veszí
tette, fejjel lefelé zuhant a körülbelül 15 m. magas
ból, agyrárkodást kapott s alig 7*. óra múlva kiszen
vedett. Valódi neve Campostrini, nagy családnak apja.

A szétmarcangolt álatszeliditő. Berlinből je
lentik: A Busch-cirkuszban telt ház előtt újra fellépett 
oroszlánjaival és tigriseivel Peters állatszeliditő, a kit 
tudvalevőleg négy héttel ezelőtt egy tigris súlyosan 
összemarcangolt. Peters, a kinek jobb karja fel volt 
kötve, nagy ovációkban részesült. Előbb az orosz-
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lánokat bocsátotta be a ketrecbs s Csák aztán a tigriseket. 
A mikor az előadás megkezdődött, a nagy oroszlán 
megint nem akarta művészetét bemutatni. Helyén 
maradt, felemelte egyik lábát és Petersre akart ugrani. 
Egy szeliditő segéd zsákot dobott az oroszlán fejére. 
Általános felfordulás állott be. A szeliditőknek mene- 
külniök kellett, mert a tigrisek hátulról támadták meg 
őket. Majd kívülről akarták kötelekkel lefogni az 
oroszlánokat. A tigrisek erre rárohantak a megkötözött 
nagy oroszlánra és össze-vissza harapták. Nagy pánik 
keletkezett s a közönség izgatottan kiáltotta: »Elég
volt! — elég volt!<< Csak nagy nehezen lehetett a 
bestiákat a kocsiba visszaterelni. Egyelőre további
intézkedésig szünetelnek az előadások.

Szerkesztői üzenetek.
Baumann Andor urnák, Bulza. Köszönet az eismerő 

szavakért. A megkötöttségre nézve igazsága van. mert bizon 
hiányzik a teljes függetlenség, mely a szabad szókimondáshoz 
juttatna. Elég szomorú, hogy olyan nagy testület nem tud 
magának egy minden befolyástól mentes lapot teremteni, illetve 
a mienket olyanná tenni s azután fenn is tartani. Erre a kapások 
és a kaszások már régen képesek. Majd meglátjuk, hogy múlt 
számunk cikke milyen viszhangot fog kelteni. Bota János 
urnák, Bucsesd. Azok az erdőőrök, kik legalább 600 kor. évi 
javadalmazással bírnak, altisztek. Hatósági erdőőröknek a megyei, 
járási és községieket nevezik. Arra a kérdésre, hogy a Kis- 
küküllő vármegyében pályázatra bocsátott két erdőőri állás szék
helye hol van, legnagyobb sajnálatunkra felvilágosítást nem ad
hatunk. Szíveskedjék erre nézve a hirdető állami erdőhivatalnál 
tudakozódni. A két hiányzó számot megküldtük.

A kiadó hivatal postája.
Roskó Pál urnák. Ó-huta. H. Á. kartájunknak a lapot 

helyesen címezve mindig rendesen küldjük a diósgyőri postára 
menő többi lappal egy kötegben s igy az erre a postára éppen 
úgy megérkezik, mint a többi ottani előfizetőnk lapja, a hiba 
tehát csak vagy a diósgyőri postán,^vagy Hollóson lehet, szíves
kedjenek erről ott meggyőződni és a baj orvoslását követelni. 
Ha a hiányzó számokat közük, szívesen utánküldjük. Székely 
Ferenc urnák, Gyulafehérvár. A 48-ik számot pótlólag^elküldtük. 
Janoviczky János urnák, Patálujfalu. Ilyen régi hívünk el
vesztését felette sajnáljuk, kivált most, mikor a j legnagyobb 
összetartásra lesz szükségünk. Azt hisszük egyébként, hogy 
elhatározását még meg togja változtatni. Kerekes Gusztáv 
urnák, Kalina. A jó kívánságot szívből viszonozzuk. W ein- 
cziller György urnák, Nagy-Rőcze. Sajnos,m hogy kívánsága 
alig teljesül, mert bizon még mindig 800 koronányi hátralékos 
előfizetési dij van kint s a lap nyomási és posta költségét csak 
terhes kötcsönök felvételével vagyunk képesek fedezni. Martin 
Illés urnák, Zalasd. Miután a kért naptárt még most nem küld
hetjük, az egész összeget a lapra számítottuk. Klespitz János 
urnák, Gosztola. A jövő évben erősebben fogunk foglalkozni 
a meglevő bajokkal. Bocskai József urnák, Radulesd. Kíván
sága szerint cselekedtünk. Jövő március végéig rendben van. 
Livoora Ferenc urnák, Bunyita. Ha valamely nagy lapra az 
előfizetés a lejárat után 5—6 napra nem érkezik, nyílt figyel
meztetését küldenek s ezért nem szokás neheztelni, mert ilyen
nek kapása nem megszégyenítő. Ezzel az ember csak lelki 
szegénységét mutatná.

Hirdetések és pályázatok.
730/1906 szám.

Pályázati hirdetmény!
Szeben vármegye közigazgatási erdészeti bizottsá

gának folyó évi november hó 27-én 1453 szám alatt kelt 
határozata alapján Boícza községben rendszeresített má
sodik' erdőó'ri állásra pályázat hirdettetik és felhivatnak 
az érdekeltek, hogy erdőó'ri oklevéllel, keresztlevéllel, 
orvosi bizonyitványnyal felszerelt, említett bizottsághoz

címzett, sajátkezüleg irt folyamodványaikat legkésőb
ben folyó évi december hó 31-ig alulírotthoz
annál is inkább adják be, mivel későbben érkező 
kérvények tekintetbe vétetni nem fognak.

Ezen erdőőri állás illetményei a következők;
Évi bér: 480 K, — ötödéves korpótlék és nyug- 

dijképesség.
Lakpénz: 80 korona.
Lótartási átalány: 120 K.
4 (négy) kát. hold kaszáló vagy szántóföld ter

mészetben, illetőleg pénzértékben 120 K.
20 ürm. tűzifa természetben, illetőleg pénzérték

ben 50 K.
4 darab szarvasmarha szabad legeltetése, illetőleg 

pénzértékben 30 korona.
Végül megegyeztetik, hogy a magyar nyelvnek 

szóban és írásban való tudása elengedhetlen kellék, 
a román nyelv tudása előnyt biztosit a pályázónak.

M. kir. járási erdőgondnokság.
Nagytalmács, 1906 évi december hó 4-én.

Henrich m. kir. erdész.

T U L A JD O N O S O K
kiknek erdejében

f e h é r t ö l g y
nagy mennyiségben előfordul, kéretnek 5—10 évi 
szállítási szerződésre ajánlatot tenni. Szíveskedjenek 
feltüntetni, hogy fűrésztelep a vasúti állomásnál épit- 
hető-e, vagy vizi erő használata lehetsésges. Szives 
ajánlatok » Fehértölgy 2070« jelige alatt kéretnek ezen 
a címen:

Moose Rudolf
Budapest (IV. Ferenciek tere 3).

Bábler Nándor
puskamüves.

Szent-Gál (Veszprém megye) készít mindennemű 
vadászfegyvereket, kilőtt fegyvereket jó lőképességre 
hoz és elfogad minden e szakmába vágó munkát.

Állást keres 1—3
20 éves fiatalember, ki az erdőőri szakvizsgát a jövő 
év őszén fogja letenni, erdőőri vagy erdőlegényi állást 
keres. Szives ajánlatok az alábbi címen küldendők:

Járosch Károly
Tatabánya (Erdő u. 160) Komárom megye.

mP*" Élő vad ak . " P j
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

l'I p - M ayer Ede
élővad  kiviteli ü zlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút, 

Sopron megye). 17—52
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak:
Egész évre............................................8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ................................... 2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
»Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezet* címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minőén
F e le lő s  s z e rk e s z tő  é s  tu la jd o n o s  la p k ia d ó :

PoDHRADSZKY EMIL.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 20 fii. Ajánlkozásoknál, eladás vételné 
minden szó után előre beküldendő 4 fill. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
— * sékelt dijak egyezség szerint. —

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. December 20. 51. szám.

®3j|2ípz elősorolt visszaéléseket az erdőőrök 
csa !̂s felettes hatóságuk tudtával és el- 

aMygfc? nézése mellett követhetnék el, mert az 
teljesen hihetetlen, hogy annyi nép között nem 
akadt volna olyan, ki az előadott módon történt 
rnegzsarolását fel ne jelentette volna, miután 
pedig ismerjük azt a könyörtelen szigort, a 
mellyel az ilyen visszaéléseket időnkben a ható
ságok megtorolni szokták, meg vagyunk győ
ződve arról, hogy egyetlen egy beigazolt ilyen 
visszaélés az illető erdőőrnek a szolgálatból 
azonnal való elbocsátását vonta volna maga 
után. A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság 
főnökét személyesen volt szerencsénk ismerni s 
tudjuk azt, hogy a legnanagyobb súlyt személy
zete mocsoktalan becsületére és jó hírnevére 
helyezi.

Talán inkább lett volna helyén arról be
szélni, hogy az a faipart űző nép többnyire 
csak a tövön száradt törzseket szokta meg
vásárolni s ha a természet maga nem igyek
szik ebbeli szükségletét kielégíteni, akkor ő maga 
siet segítségére és a gyönyörű életképes fákat 
körülgyüriizi, hogy a megakasztott nedvkeringés 
folytán azok kiszáradjanak s ő mielőbb hozzá
juthasson. Sokat tudnának ennek a népnek a

rafinériájáról beszélni azok, a kiknek módjukban 
van azt az erdőkárositások különféle módjainál 
megfigyelni.

Azt is olvassuk a beszédben, hogy az 
erdőőr olyan nagy ur, hogy elég neki letett 
esküjére hivatkozva valakit megvádolni s vádja 
alkalmas arra, hogy a megvádoltat még be is 
csukják, holott az Approbáták és Compiláták is 
azt mondják, hogy ahhoz, hogy valakit elítél
hessenek, három klasszikus, tisztességes tanú 
szükséges.

Csodálkozunk az ilyen beszéden, kivált 
mikor azt jogász ember mondja. Hiszen ha a 
törvény a közszolgálatban állók letett esküjére 
mit sem adna, hanem mindenütt három tanút 
követelne, akkor például a csendőrnek vagy 
rendőrnek folyton három klasszikus tisztességes 
tanút kellene cirkálásaihoz magával vinni, hogy 
ezek kéznél legyenek akkor, ha véletlenül sikerül 
neki valamely tolvajt vagy rablót tetten érnie. 
Ugyanígy kellene tanukkal ellátva lennie az 
erdőőrnek, a mezőőrnek, szóval minden köz- 
biztonsági közegnek, mert különben az illetők 
saját hit alatt tett vallomására a törvény mit 
sem adván, kénytelen lenne a gonosztevőket 
futni engedni, sőt még talán pörbe kellene a 
feljelentőt fogni hamis vádaskodás miatt.

Az erdészeti személyzetnek még a mostani 
viszonyok mellett is nagyon szomorú tapasz
talatai vannak az erdőkárositások megtorlásának 
terén, mert bizon elég akadályt kell elháritaniok, 
hogy a bűnös elvegye méltó büntetését.

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



4 0 2 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

Elég baj az egyébként, hogy az erdőőr 
egymagában kénytelen terhes szolgálatát végezni, 
mert e közben bizon élete lépten-nyomon a 
gonosz indnlatu fatolvajoknak, tilosban legelte- 
tőknek és vadorzóknak kénye-kedvére van bízva, 
miről számos özvegy és árva könnyei tehetné
nek élő tanúbizonyságot.

Sajnos, hogy az erdők jövedelmezősége 
nem bírja meg az őrző személyzet szaporítását, 
sőt ellenkezőleg, sok helyütt még a meglevő 
csekély számút sem lehet úgy díjazni, hogy az 
tisztességesen megélhessen, bár a képviselő ur 
azt állítja, hogy a havasokban sokkal jobb dolga 
van az erdőőrnek, mint az akták között görnyedő 
kúriai bírónak. No, erre nézve már csakugyan 
érdemes lenne leszavaztatni az erdőőröket arra 
nézve, hogy inkább szeretnének-e lennie kúriai 
bírók, mint erdőőrök s viszont a kúriai bírókat, 
hogy nem lennének-e hajlandók állásukat az 
erdőőrivel elcserélni. Azt hisszük hogy az első 
rész kivétel nélkül igennel, a másik ellenben 
nemmel szavazna, pedig a kúriai bírók nagy 
része tudtunkkal évenkint előszeretettel tölt egy 
pár hetet a fenyvesek illatos levegőjében s erre 
nagy anyagi áldozatokat hoz, a csere utján pedig 
e nélkül juthatna hozzá.

A beszédnek az az állítása sem állhat meg, 
hogy a demsusti erdőőr két havast tart, mert a 
ki a kincstári erdészetnél fennálló szabályokat 
ismeri, annak tudnia kell, hogy az alkalmazott 
kincstári személyzetnek a kincstártól még csak 
egy talpalatnyit sem szabad haszonbérbe vennie,

sőt ott, hol ezt az üzemterv meg nem engedi, 
még csak a marhatartásra vonatkozó szabály- 
rendeletben tartani engedélyezett jószágát sem 
legeltetheti, minek sajnos következménye az, 
hogy számos erdőőr még ettől a jogától is meg 
van fosztva.

Az, hogy az albáki erdőőrnek emeletes háza 
van, még nem elegendő bizonyíték arra, hogy 
az erdőőrök jólétben és bőségben úsznak s 
egyébként is az, hogy valaki talán évtizedeken át 
teljesített szolgálatában sok önmegtartóztatás és 
nélkülözés árán és talán némi kis örökség vagy 
nejének hozománya segélyével egy kis vagyonkát 
összekuporgat, még mindig nem jelenti sem azt, 
hogy szolgálata után nagy javadalmazást húzott 
volna, sem pedig azt, hogy vagyonát tiltott utón 
szerezte. Az az emeletes ház egyébiránt nem 
képviselhet valami nagy értékét, mert tudomásunk 
szerint Albák nem olyan hely, a hol a házhelyek 
vagy házak, az utóbbiak még ha emeletesek is, 
valami rendkívüli nagy értéket képviselnének.

A több ezer erdőőr között — sajnos, hogy 
csak elvétve — - akad olyan is, ki nem hogy 
ínséget nem szenved, de talán még némi jólét
nek is örvend, de bizon a túlnyomó nagy több
ség olyan nyomorúságosán van javadalmazva, 
hogy csak erős jelemének, meg jnem tántorít
ható becsületének köszönhető, hogy nem téved 
a bűn útjára, hanem odaadó, hűséges szolgája 
az ő gazdájának. A ki ezt nem akarja hinni, 
csak egy pár pályázati hirdetést kisérjen figye
lemmel, melyek az állami kezelésbe vett erdők-

A c s o d a .
Elbeszélés.

Irta: Krúdy Gyula. — »Az Ország« után.
(Folytatás és vége.)

Kelvirradt végre-valahára a Csákányoknak is ! El
múlott a száz esztendő, amely Csákány Krisz
tina végrendeletében a család megtisztulási 

idejéül volt kitűzve. Addig — a végrendelet előtt — 
századokon át a Gaálok mindig Csákány kisasszonyokat 
vettek feleségül. Nemkülönben Csákánynék lettek a 
Gaál-lányok. Szomszédok voltak. Atyafiak voltak. 
Ugyan hová mentek volna feleséget keresni a férfiak? 
Talán másik vármegyébe? Hisz nem teremnek sehol 
se olyan szép virágszálak, mint a Gaál-kisasszonyok. !

! A Csákány-lányok pedig a legjobb anyák és feleségek. 
A fatális végrendelet óta azonban betartották az örök
hagyó intézkedését. Csákány Sámuelnek, a család 
fejének tele van hivatalos Írásokkal a tarsolya, amelyek 
azt bizonyítják, hogy semmiféle akadálya nincsen annak, 
hogy a Krisztina vagyonát átvehesse a nagyváradi 
káptalantól.

Felvirrad a Csákányoknak! A pajzsos ember, 
aki emberöltő óta állott kapujuk előtt, elmehet. Vége 
a szegénységnek, vége a nyomorúságnak. A Krisztina 
vagyona jól kamatozott a papok kezében. Lehet az 
talán már egy millió is. Legalább a vármegyében azt 
beszélték, hogy Sámuel gondoskodott előre társzekerek
ről, amelyek az aranynyal telt zsákokat Nagyváradról 
idáig szállítják. Jó lesz katonaságot is rekvirálni a 
szekerek őrizetére. Az emberek rosszak. Ki tudja, 
nem történik-e valami baj útközben.

Ahány e l e v e n  Csákány élt az országban, mind fel
ébredt a végrendelkezés hallattára. Jöttek szekérderék- 
számra látogatóba, atyafiságos ismerkedésre.
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nél üresedésben lévő erdőőri állásra van kiírva s 
meg fog győződni arról, hogy Pop C. István 
képviselő urnák az erdőőrök jólétére vonatkozó 
állításai nem csak hogy túlzottak, hanem egye
nesen légből kapottak.

Megengedjük mi azt, hogy a képviselő ur 
hallott beszélni az erdőőrök jólétéről, de vájjon 
kiktől ? O maga azt mondja, hogy a havasvidéki 
köznéptől s ezzel azután minden megvan magya
rázva, mert hiszen azt készséggel elismerjük, 
hogy ez a nép a legnagyobb nyomorral küzd s 
igy a csak némileg jobb sorsban élőnél a szent
jánosbogárka pislogó csillogását is égi fénynek 
látja s képzelete meséket sző annak a boldog
ságáról, de ezeket az embereket nem az erdő
őrök lelketlensége vagy uzsoráskodása döntötte 
az ő nagy nyomorúságukba. Ezek bizon sokkal 
többet fizetnek el papjuknak azért, hogy száraz
ságban esőért imádkozzék, hogy a házassága 
előtt elbukott leányt s a vele vétkezett ifjút 
éveken át a templomtól és a gyónástól el ne 
zárja, mint a mennyit akár az erdőőrnek, akár 
más valakinek adna.

Mindezeket pedig nem azért mondtuk el, 
hogy az országgyűlésen történő dolog fölött 
bírálatot mondjunk, hanem csak azért, hogy rá
mutassunk arra, hogy milyen valótlanságok 
hangzanak el gyakran az ország színe előtt, 
melyek ha nyomban meg nem cáfoltainak, a 
beavatatlanok által készpénz gyanánt vétetnek.

Azt hisszük egyébként, hogy a képviselő

ur állításait az erre legkompetensebb: a föld- 
mivelésügyi minister ur is csakhamar igazi 
értékükre le fogja szállítani és a becsületében 
megtámadott erdőőri személyzetnek elégtételt 
szolgáltatni.

Az orvvadászat korlátozása.t
Irta: D r H adházy Zzigmond. — A »Vadászat és Állatvilág után «. 

M§|W|ecses lapunkban már több ízben volt szeren- 
csém »az orvvadászat meggátlása« vagy hasonló 

B vmJS cím alatt olvasni azokat a rendszabályokat és 
tanácsokat, a melyeknek feladata volt volna a rend
kívüli mértékben elterjedt orvvadászatot megakadályozni

Sajnos, hogy az említett cikkek alatt mentül 
kevesebb volt a »rendszabály«,, de annál több volt a 
panasz, hogy tulajdonképpen az orvvadászatot meg
gátolni nem is lehet.

A cikkíró urak majdnem valamennyien oda kon- 
kludáltak, hogy nem lehet meggátolni az orvvadászatot, 
mert a vadászati törvény rendelkezései, büntető' szánk- 
ciójai rendkívül és túlságosan enyhék; ezt aztán a 
mikor minden czikkiró ur konstatálja, abban keresi s 
találja meg az orvvadászat meggátlásának legfőbb 
eszközét, hogy a vadászati törvényt lehetőleg minél 
nagyobb büntetési tételekkel lássuk el; addig pedig, 
mig ez bekövetkezik, büntessünk magunk szűr alatt 
nem éppen a legvékonyabb mogyorófa pálcával.

Nos, hát abban én is megegyezem a t. cikkíró 
urakkal, hogy az orvvadászt »kiirtani« mig ember 
lesz — nem lehet; s, ennek nem csupán a vadászati 
törvény hézaga, nem is a törvény enyhe intézkedése 
a végső oka, hanem maga az émber.

— Rólunk se feledkezz meg Samu bátyánk!
A végrendelet eredeti példányát a nagyváradi káp

talan őrizte. Hiába, a papok vigyáznak legjobban 
mindenre. Háború elkerüli őket, ellenség nem zak
latja őket s csak annyit fogyasztanak el a gondjaikra 
bizott vagyonból, amennyi éppen a saját szükségletükre | 
kell. Gyerekük, asszonyuk nincsen. Vagy ha van ! 
is . . . Ej, ne beszéljünk olyant, amiről nem tudunk.

Elindult Csákány Sámuel Nagyváradra. Vele 
ment volna az egész atyafiság, hogy majd segítenek 
megszámlálni a tömérdek kincset (több szem többet 
lát), de Sámuel nem engedte meg, hogy vele jöjjenek.

— Majd elvégzem én magam. Csak az Ilona 
jöjjön velem.

Mért éppen az Ilona? Asszony nem ért a ko
moly dolgokhoz, inkább valami pergő nyelvű fiskálist 
vinne vagával Sámuel uram, aki veszekedne a papok
kal, ha arra kerül a sor. De Sámuel ur erre is csak 
nagy nyugalmasan felelt:

— Fiskálisnak kivégzett fiskális vagyok magam

is. Az Ilonát pedig azért viszem magammal, mert ő 
az a bizonyos megsemmisitő pont a végrendeletben.

Hát jól van, hadd vigye magával Sámuel a leányát. 
Jobban is vigyáz reá, ha vele, mellette van. Gaál 
Ferenc ugyanis éhes farkas módjára leskelődik folyto
nosan a kúria körül. Még valami baj érhetné itthon 
a menyecskét. Hát csak hadd menjen. Okos ember 
Sámuel, tudja, hogy mit csinál.

Útra keltek tehát. Az öreg Csákány Sámuel 
régimódi ember volt. Meg aztán fiatalsága óta nem is 
igen mozduit ki falujából. Annyi paksamétát vitt 
magával, mintha legalább is Bécsbe indulna. Ilona

hideg támad az utón. Pedig nyár felé ballagott már 
az idő.

Szerencsésen elérkezett Nagyváradra. Bizonyos 
Kovacsik Mátyásnak hívták azt a kanonokot, aki egyéb 

j örökségekkel együtt a Csákányörökséget is kezelte. 
I Sovány, pápaszemes ember volt, szürke haja olyan 
1 szigorúan volt a fejére simítva, mintha egyéb gondja
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Hiszen, t. uraim, volt idő mikor pl. a lopást 
halállal büntették s bizony akadt tolvaj akkor is.

Pozitív adat van rá, hogy egy tolvajt, kit lopás
ért az akkori szokás szerint valahol a határban fel
akasztottak, jó lelkű szerzetesek éjjel levették a fáról 
s magához téritették. Persze emberszámitás szerint 
képtelenség fel is tételezni, hogy ez az ember valaha 
lopjon, hiszen az akasztás borzalmait s a halálfélelmet 
kiállotta. Nos hát egy hét múlva ellopta a rendfőnök 
arany gyűrűjét. (Az igaz, hogy ekkor aztán istenigazá
ban felakasztották.)

íme uraim ez csak példa akar lenni arra, hogy 
a legnagyobb büntetés is kevés arra, hogy a bűnök 
legközönségesebbjét kiirtsa; per analógiám: bizony 
akárhogy is megszorítjuk a vadászati törvényt, akár- 
mily nagy büntetési tételeket szabnánk is ki büntetésül, 
ez magában nem elegendő az orvvadászat meg- 
gátlására.

Nem elegendő azért, mert a büntetés nem minden
kire elrettentő hatású, de meg valljuk meg, a vadá
szati kihágások még sem oly súlyos megsértései a jog
rendnek, hogy nagyobb és igazán hatékony büntetést 
lehetne rájuk megállapítani. Hiába! egy nyűiért nem 
Ítélhető senki sem pl. három évi fegyházra sem, már 
pedig annak a néposztálynak, melyből éppen az orv
vadászok kerülnek ki, 2—3 hetes, vagy 1 hónapos 
fogház, pláne télben — schmarnn.

Szerintem is, mint a cikkíró urak szerint is, 
nem fogház kellene ezeknek az embereknek, hanem 
mogyorófapálcza. (Hiába beszélnek a nagy humánisták, 
igaza van Dániának.)

Ezt tehát, mint tényt megállapítom, hogy a va- 
dásztörv, revíziója bár szükséges is, a magasabb 
büntetési tételek felvétele részben lehetetlen, részben 
felesleges is.

Lehetetlen, mert a vadászati kihágás talán sehol 
a világon magasabb büntetéssel nincs is megróva, de

nem is volna szükség a magasabb büntetésre, csak 
az volna, a ki a törvényt igazán végrehajtaná. Csak 
lehetne is kiszabni egymás után vagy háromszor az 
1 — 1 havi fogházat!

Csakhogy nem lehet ám! mert az igazi vadorzó 
nem hagyja magát oly sokszor büntetni, hogy reá a 
büntetési tételnek felsőbb foka alkalmazható volna. 
Az igazi orvvadász találékony, ügyes, ravasz, és a 
törvényben járatos ember, a ki letagad, megtagad 
mindent a világon, s bizony nem csak az kerül 
munkába, hogy tetten érjük és elfogjuk, hanem az is, 
hogy megbüntethessük.

A valódi orvvadászszal szemben, valljuk meg 
őszintén, tehetetlenek vagyunk, mert azt a szenvedélyt 
kiirtani a megrögzött vadorzóból csak életével együtt 
lehet.

A vigasztaló csak az, hogy ilyenek mégis nem 
sokan vannak, minden vadászterület tulajdonosa is
meri őket úgyszólván személyesen s kénytelen-kelletlen 
szinte csendes társának kell, hogy tekintse.

Nem az ilyen megrögzött orvvadász ellen kell 
nekünk védekeznünk, mert ez hiábavaló (s néha rajtuk 
mégis csak kitölthetjük bosszúnkat), hanem azok ellen 
kell védekeznünk főképen, a kik a vadorzást jó rész
ben munkahiányban, részben az általuk elfogyasztandó 
kis vadhúsért — alkalmilag és rendszerint éppen 
tilalmi időben gyakorolják.

Ez a típus a földmives emberek köréből jórész
ben csak napszámosok, béresek, szolganépség kerül
nek ki; a ki 2—3 forintért megveszi a zsibvásáron 
az olyan fegyvert, melyet pl. én 1000 koronáért sem 
lőnék ki egyszer, s elmegy a boltba tiz krajcár ára 
lőporért hat krajcár ára sörétért, 1 krajcár ára kapszli- 
ért. Megdugja a csövet és lesbe ül az erdő szélében, 
vagy tengeri tisztáson, vagy cserjébe. Oda várja a vadat 
a puska végére s 2—5 lépésről vagy a nyulat, őzet, 
fácánt — vagy a saját félkezét durantja széjjel.

se lett volna a főtisztelendő urnák, mint a haját simo
gatni, hogy egyetlen szál se emelkedjen ki a többi 
közül.

Csákány Sámuel, amikor a nagytemplomban a 
vasárnapi misén meglátta a kanonokot, — egy váradi 
ismerőse mutatta meg neki — mindjárt megjegyezte:

— Nem szeretem a sovány papokat. A papok 
között csak a kövér szép. Olyan a sovány pap, mint 
a ferdevállu huszár.

Ezt mondta Csákány uram és még imádkozni 
is elfelejtett rosszkedvében. No imádkozott helyette 
eleget Ilona. A menyecske letérdepelt egy oltár elé, 
aztán úgy elmerült az áhítatban, hogy az apjának 
kellett elhuzogatni mise végeztével:

— Gyere már no. Eleget imádkoztunk száz 
esztendeig, hogy múlna már el az időnk . . . Nincs 
szükségünk semmiféle csudára.

— Dehogy is nincs — hebegte a menyecske és 
a földre nézett.

i A apja karonfogta és mentek felkeresni a 
kanonokot.

Egy hosszú, sárgára meszelt vaskosaras ablaku ház
ban lakott Kovacsik Mátyás. Már otthon volt, amikorrára 
Csákányék bekopogtattak a kapuján. Egy nagybajuszu, 
kiszolgált öreg katona nyitott kaput. Látszott minden 
mozzanatán, hogy huszár volt valamikor az öreg 
legény.

— Már még ez is hozzá — dörmögte fanyar 
kedvvel Csákány Sámel. - Jobb szerettem volna, ha 
valami helyre menyecskét találunk itt a küszöbön. Se
hogy se tetszik nekem ez a mi papunk.

A várószobában, amikor körülnézett a nemzetes 
ur, csakhamar felköltötte a figyelmét egy kalitka, amely
ben zöld papagály gubbasztott.

— No ez elárulja mindjárt a gazdáját — véle
kedett helyesen a nemzetes ur és incselkedni kezdett 
a madárral.

A madár ez incselkedésre megszólalt:
— Deo gratias!
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Akár sikerül a dolog akár nem, igyekszik magát 
is a flintát is biztosságba, semleges térre átvinni.

Ezek azok t. uraim, a kik a legnagyobb károkat 
okozzák a vadállományban, mert ilyenek rengetegen 
vannak.

Nálunk pl. a Hajdúságban úgyszólván minden
20-ik paraszt ember télben és egész késó' tavaszig 
állandó réme az erdőnek, nyárban a mezőnek és 
kukoriczásnak.

A mordályok nyárban kikerülnek a tanyára, (be 
van fizetve értük a puskaadó), nappal ott lóg az ajtó 
háta megett, mert »kell; tetszik tudni, annyi minden
féle ember megfordul erre mifelénk«, ha szót emel 
valaki ellenök.

Este lekerül a szegről s miután minden tanyában 
van egy ilyen, s miután minden tanya körül van 2 —3 
nyúl, nem nyugszik a magyar addig, mig ki nem 
irtotta, s ősszel aztán, mikor lekerül a tengeri kóró — 
csodálkozunk, hogy hová lett belőle a nyúl!?

Télben haza kerül a flinta! Mit csináljon a szegény 
ember? drága a hús, a szalonna, stb. hát fogni kellene 
valamit! Miután síkon feltűnő és eredménytelen is 
volna, hát be az erdőbe, minél nagyobb az erdő, 
annál jobb.

Ezek a vadászok, kik a hasas nyulat nyárban, a 
vemhes őzet télben kilesik a nyomán — s puskavégre 
hozzák.

Fogoly!? azt nem érdemes lőni, csak ha csapat
ban van! Ezeket csak este, vagy hajnalban lesik, 
mikor kihúzódnak a szántásokra fürödni. Ha tíz együtt 
van, megér egy töltést, mert hát három is ott maradhat.

A fácán? az megér egy töltést! Nos hát ezek 
közül megfogunk tizet, marad 500 a ki büntetését 
soha nem kapja meg.

Ezektől kellene óvni magunkat. De hogyan? — 
Ez a punktum saliens?

— Tyü, az angyalát, még csak nem is károm
kodik — kiáltott fel elkeseredve Csákány Sámuel és 
Kovácsik Mátyás a szobába lépett.

— Tudom, mi járatban vannak — szólt a pap 
és hideg szürke szemét Csákány uramra szögezte. —

Önök a Csákány-féle, örökségért jöttek.
— Nem különben — köhintett nemzetes uram 

s kiegyenesedett.
— Ha az írások rendben vannak, semmiféle 

akadálya nincs az örökség átvételének. Itt vannak az 
Írások?

— Igenis — felelt Sámuel.
A szürkehaju pap az írások után nyúlt, de ebben 

a pillanatban megakadt a szeme Ilonán.
— Az iratokból úgy tudom, hogy a szentséges 

Kúria felbontotta félesztendő előtt a leánya házas
ságát, Csákány uram.

— Igenis, Felbontotta törvényesen.
— Nos, és? — kérdezte a pap és Ilonára nézett.
Az asszony elpirult, lesütötte a szemét és zava

Hát én tudnék erre egy igen alapos s szerintem 
minden tekintetben radikális módszert.

Nem kell hozzá se fogház, se fegyház, se 
mogyoró vessző.

íme tessék meghallgatni.
Ugyebár puskapor nélkül nem igen lehet puská

ból lőni?
A lőpor — úgy tudom állami egyedáruság 

(monopólium) a mely felett az állam kormánya által 
rendelkezik.

Álljanak össze tehát Magyarország vadásztársu
latai, vadászatra jogosultjai és intézzenek kegyelmes 
kérvényt a földmivelési minister ur ő excellenciájához, 
hogy a m. kir. belügy-, honvédelemügy és pénzügy- 
minister urak egyetértésével adjon ki egy oly értelmű 
rendeletet, hogy: »Az állami egyedáruságot képező
lőpor egy kilónál kevesebb mennyiségben senkinek 
sem, 1 kilo és ennél nagyobb mennyiségben csak 
azoknak adható el, a kik megfelelő községi (elöljáró- 
sági) bizonyítvánnyal igazolják, hogy vadászatra jogo
sítva vannak, vagy a lőport saját ipari céljaikra hasz
nálják.

Azon lőporkereskedő, ki igazolvány felmutatása 
nélkül lőport szogáltat ki, engedélye elvesztésén felül 
1 hónapi elzárással büntettetik«.

Bizonyára lesznek, a kik ebben a rendszabályban 
az állampolgár korlátozását, szabadságának megsértését 
találják, azt fogják mondani, hogy nincs az államnak 
joga ahhoz, hogy polgárai között különbséget tegyen, 
de meg a puska nem csak vadászatra, hanem a személy- 
biztonságra is v l̂ó.

Nos hát ezek a kifogások egy minden esetre 
fontos cél érdekében figyelembe is alig jöhetnek.

A méreg nem egyedáruság, még se adják min
denkinek.

A vadászat nem csak sport, hanem a nemzet- 
gazdaság egyik főrésze.

rosan tépegette a bundácskáját, amely a karjára volt 
akasztva.

— Beszélj hát, Ilona — biztatta az apja. 
Kovácsik Mátyás a homlokára tolta a szemüveget

és mosolygott.
— Felesleges beszélnie. Uj fordulat van a vég

rendeletben, nemzetes uram. Uj fordulat, amelyet meg 
kell vizsgálni . . .  Mi az örökhagyó rendelkezését 
pontosan be akarjuk tartani.

Csákány uram csak bámult, hüledezett. Nem 
értett a dologból semmit. Ilona pedig pirult, mint a 
rózsa s a földre nézett.

— Ki légyen az apja? — kérdezte barátságosan 
Kovácsik Mátyás az asszonytól.

Ilona ekkor büszkén felvetette a fejét:
— Ki lehetne más, mint az uram, Oaál Ferenc! 

Szerelme zálogát most már a szivem alatt hordom. 
Se ég, se föld, se semmiféle bíróság nem választ el 
az én szeretett uramtól.

— Szerencsétlen asszony! — ordított fel Csákány
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Önvédelemre, személybiztosságra pedig régen 
kitálalták az olcsó s jó revolvereket.

Az állam anyagilag nem vészit e rendszabály 
meghozatala Után, mert azt a puskaport, a mit ellő most 
az orvvadász, jövőben ellövi a fogosult vadász!

Az államnak nem csak joga, de egyenesen köteles
sége a kihágásoknak ezt áfáját megszüntetni, vagy 
legalább redukálni, s ha kell, ehhez felhasználhat a 
rendestől eltérő eszközket is.

Mindenesetre alkalmasabb mód, mint a statárium, 
pedig ennek is van létjogosultsága.

De mikor e sorokat Íróm, újságolják, hogy gróf 
Degenfeld derék erdészét egy Vadorzó 17 éves suhanc 
lelőtte, mert áz erdész tetten érte.

Lelőtte egy 3 forintos puskával 10 krajcáros 
lőporral.

Hát kellenek az ilyen állápotok? Ez már nem 
kihágás, de súlyos bűntett.

Hol vette volna ez a suhanc a puskaport, ha 
csak engedélyre adnák azt ki?

Micsoda öröm volna látni azt a szörnyű savanyu 
arcöt, a mit a tisztelt orvvadászok vágnának arra a 
kijelentésre, hogy nincs többé puskapor számukra?

Hiszen lesznek orvvadászok azután is, de csak 
tőrrel, hurokkal, meg keservesen lopott puskaporral! 
Ezekkel azonban könnyű lesz megbirkózni.

Fel hát, t. vadásztársak, tegyék magukévá az 
eszmét, különösen figyelmébe ajánlóm vadász főáraink
nak, kik ezreket áldoznak vadállományukra, sürgessék 
keresztül a fenti értelmű rendelet kiadását, ha nem 
örökre, legalább bizonyos kötött időre, meglátják, 
megszabadulunk a vadorzóktól.

Sámuel és csak most látta azt, hogy a leányával csoda 
történt. Ami eddig nem látszott, most egyszerre lát
hatóvá lett. Ilona megtörve, fáradtan állott a szoba 
közepén, de az arca boldogan mosolygott.

Kovacsik Mátyás széket tolt feléje.
— Üljön le asszonyom. Ebben az állapotban 

pihennie kell. A sok állás elfáraszt.
— Köszönöm — hebegte szemlesütve Ilona.
Az apjára nézett és csendesen mondta:
— Ne haragudj . . .  A szivemnek nem tudtam 

parancsolni.
Természetesen nem hozta el Csákány Sámuel a 

nagy örökséget Nagyváradról. De Ilona se ment haza 
a szülei házhoz. Visszament az uráfyoz. Nagy pör 
lett a dologból. Folyt a pör, veszekedtek a fiskálisok 
egy évtizeden át. A forradalom zajgása elnémította 
a port, mint sok más régi családi port. Azóta mondják 
a Csákányleányokra vidékünkön:

— Ne nézz rá, mert csudát tesz vele a Mária, 
mint Gaál Ferencnével.

Amerikai vadásztröszt. Amerikában, a ha
talmas kartelek és trösztök honában legújabban már 
a sport terén is nagy Szinditkátusokat létesítenek. így 
nemrégiben vagy 100 amerikai milliomos egy vadász
trösztöt léptetett életbe, amelynek az a célja, hogy 
bizonyos területen a vadászat jogát önmaga számára 
kisajátítsa. E végből egy 1,700.000 acre területet béreltek, 
amelynek legnagyobb részén mindeddig bárki szabadon 
vadászhatott. A vadászterületen pazar berendezésű 
palotát emeltek, amelyben mindenféle lakosztály áll a 
tröszt tagjainak rendelkezésére. Ezenkívül az erdő
ségek megvédéséről is gondoskodtak, nagyszámú 
tűzoltóságot és erdőőrt szerződtetvén, akik állandóan 
a vadászterületen tartózkodnak.

A póruljárt vadorzó. Messzelátójával nézte 
Reinhard Sándor, visegrádi korona uradalmi fővadász, 
hogy a diósvölgyi erdő szélén mint rak le egy vad
orzó hurkokat, hogy őzeket fogjon. Odalopódzott 
hozzá s megkérdezte:

— Hát te mit csinálsz?
— Pipaszárnak való pálcát keresek.
— Gyere a községházához, ott majd igazolhatod 

magad.
A vadorzó kést rántott elő, de a vadász meg

előzte s olyan csapást mért puskájával a karjára, 
hogy a fegyver nyaka eltört, mire a legény elszaladt. 
Üldözés közben a vadász puskájának ravasza fönn
akadt egy ágban, a fegyver elsült, s a sőrétek az orv
vadász sarkába fúródtak. Kiderült róla, hogy Kecskés 
Bálintnak hívják és veszedelmes vadorzó. Panaszára 
a pestvidéki törvényszék gondatlanságból okozott 
súlyos testi sértés miatt vonta feletősségre Reinhard 
udvari fővadászt, a kit azonban Dushegyi Gyula dr. 
védelme után fölmentettek az ellene emelt vád alól.

Juhok rühössége. A juhok rühössége meg
felelő kezelés melleti gyógyítható betegség és a meg
gyógyult állatok minden akadály nélkül használhatók 
tenyésztésre. A juhok rühösségenek gyökeres gyógyí
tására,főleg a már valamivel súlyosabb esetekben, a 
kenőcs alakjában a testre reávitt orvosságok rend
szerint nem alkalmasak, mig ellenben a 2 —3°/0-os 
kreolin-, iizol-, krezol- vagy bacillolfürdők, a 3%-os 
dohányfőzet, vagy pedig a különböző összetételű 
arzénfürdők, két, esetleg szükséghez képest három 
Ízben végrehajtva, teljes gyógyulást eredményeznek. 
A fürdők alkalmazása előtt néhány nappal (az arzén-
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fürdők alkalmazása esetén két héttel) előbb célszerű 
a juhokat lenyiratni. A kezelési eljárás részleteit illető
leg legtanácsosabb állatorvos segítségét venni igénybe. 
Egyébiránt a juhok rühössége a bejelentendő ragadós 
betegségek közé tartozik, következőleg azt az illetékes 
hatóságnak is tanácsos bejelenteni.

A prém tisztítása. Időszerűnek tartjuk most 
közölni azt a jó tanácsot, a melyet egy sokáig Orosz
országban, a prém hazájában élő honfitársunk ad. A 
prém, ha nem is kényes portéka, de mégis romlik és 
piszkolódik. Ez a világos prémen természetesen jobban 
meglátszik és a sötét prém egyetlen előnye, hogy a 
piszok nem látszik meg rajta. Hogy a prém friss és 
tiszta színét visszakapja, a következő módon kell 
eljárnunk : Egészen közönséges korpát és tiszta cserép 
edényben melegíteni, de folytonosan kavarni, hogy 
meg ne bámuljon. Az igy fölmelegitett korpával azután 
a prémet alaposan be kell dörzsölni kétszer-háromszor 
és utána jól kikefélni. Az eredmény meglepő, főleg 
fehér szőrménél, a mely hófehér lesz.

A fűtés szabályai. Gyakran hallja az ember, 
hogy ugynaz a kályha egyik lakásban kitünően be
válik és a másikban didereg mellette az ember. Az 
első szabály, hogy akkor fütsünk, a mikor szellőztetni 
kezdünk. A nyitott ablaknál nagyobb a léghuzam és 
ezzel a kályha hamaráhb szelei, a láng jól kifelé indul, 
a mi a fűtőanyag gyorsabb égését eszközli. Minden
esetre jó, ha a fűtés kezdetén valami hirtelen égő 
anyaggal gyújtanak alá, és erre a célra kitűnő volna 
szárított burgonyahéj, de azt nagy városokban nem 
igen tartják a házban. Faluhelyen kukoricacsutkával 
kezdik a fűtést és sokkal jobban ég a kályha, mint a 
mi modern, kokszra és turfára berendezett kályháink, 
A legideálisabb fűtés természetesen a fával való fűtés 
volna, de az nálunk nagyon drága. A fafütés már 
csak azért is egészségesebb, mert a levegőt a szén
por nem rontja. Nem szabad a fűtőanyagot nagyon 
hideg helyen tartani, mert akkor tovább tart, mig az 
anyag átmelegszik.

A ki másnak vermet ás . . . Bűnügyi re
génybe illik egy bűntett, melynek hire Londonon át 
érkezik Indiából. Egy rendőrfelügyeíőhöz, a kinek 
Cawnporne mellett, a nagy országúton van az állomás
helye, beköszöntött egy utas*és arra kérte, hogy adjon 
neki biztos éjjeli szállást, mert nagy pénzösszeg van 
nála. A rendőrfelügyelő szállást adott az idegennek, 
de mindjárt meg is beszélte két emberrel, hogy az 
idegent meg fogják ölni és kirabolják. A mikor 
az utas kinézett szobájának ablakából, észrevette, hogy 
két ember gödröt ás. Hangos beszédükből pedig meg
értette, hogy ez a gödör az ő sírja lesz. Ijedtében 
ezonnal kiszökött a házból, hátrahagyván pénzét és 
alrejtőzött a kertben levő bozótban. Kevéssel utóbb a

rendőrfelügyelő, a ki közben leitta magát, a korcsmá
ból visszatért a házba, lefeküdt az eltávozott utasnak 
üresen maradt ágyába és elaludt. Hajnal felé két 
cinkostársa, a ki hiába várta a felügyelőt a megállapí
tott helyen, belopódzott a házba. Bementek a háló
szobába és a sötétben nem vették észre, hogy nem 
az utas, hanem a rendőrfelügyelő alszik az ágyban. 
A másik szobában kikészített kardokkal valósággal 
darabokra vágták az alvót. A mikor világot gyújtottak, 
észrevették a tévedést, mire a halottat a már este meg
ásott gödörben elfföldelték. Reggel egy katonai csapat 
érkezett a rendőri állomásra. Ekkor az utas elmon
dotta éjjeli élményeit, mire a két gyilkost letartóztatták.

Az óriáskígyó lakomája. London közönsége 
azon a fogas morális kérdésen rágódik, hogy melyik 
a nagyobb kegyetlenség: évente kétszer egy-egy eleven 
kecskét adni az állatkert óriáskígyójának, vagy a kí
gyót éhen pusztulni hagyni. Az állatvédő-egyesületek 
nagyon föl vannak háborodva a miatt, hogy a pyíhon 
nem megy bele, sem az állatkert igazgatósága, mely 
jó! tudja, hogy a python csakis eleven állatot eszik, 
s ezt is csak nagyritkán. Mert ha egy kecskét elnyel, 
elég neki hét hónapig, sőt ha egy egész esztendeig 
nem eszik is, azt sem veszi valami zokon,

A fakirok csodái. Hogy a samadhi, az indus 
fakirok büvészete nem csalás, arról érdekes bizony
ságot szolgáltat D’ Ere Brown dr., a Hindoo Spiritual 
Magaziné cimü folyóiratban. D’ Ere Brown, a ki 
harminc év óta él Indiában, azt Írja, hogy ő maga is 
jelen volt a yogi kaszt egyik samadhi mutatványánál. 
Egy napon ugyanis Hardwarban az egyik yogi, nagy 
néptömeg közepette és a szent térségen, görcsös merev
ségbe esett. Rögtön megjelent több előkelő rangú 
yogi és egy keskeny, hosszú tartóban, a melyet a tűz
ről vettek el, olvadt viaszt hoztak. Más yogi-csoport 
meg a merev testet finom, fehér posztósávokba gön
gyölte és ezek szélét fehér zsinórral fűzte össze. Mi
előtt az arcot is begöngyölték volna, előbb a szemet, 
orrot és száját viaszszal lepecsételték. Azután a testet 
kötelekkel óvatosan fölemelték és többször egymás
után bemártották az olvadt viaszba. Majd két méter 
mély üreget ástak és az elhaltat levegőmentes fakopor
sóba zárva ünnepi szertartás, ének kíséretében, el
temették. A sirt földdel borították. Nyolc nap múlva 
azután elkövetkezett a föltámadás. A sirt kiásták, a 
koporsót fölnyitották és a köteléket leszedték a test
ről. Azután megszabadították a szemet, orrot és szájat 
is a viaszpecséttől és ime: a yogi rögtön fölnyitotta 
a szemét, fölült és körülnézett. Teljesen úgy visel
kedett, mint a ki hosszú álomból ébred és még nem 
egészen tiszta a feje. Rövid idő múlva kilépett a 
koporsóból és mintha semmi sem történt volna, teljes 
nyugalommal tovább ment. Egyenesen egy a városon 
kívül lakó remetéhez zarándokolt, mert életét ennél 
akarta leélni, miután a szellemi életre nyolcnapos halálá
val kelően előkészült, A yogik azt mondták Brown 
dr.-nak, hogy az illető akár egész életét is a sírban 
tölthette volna és akkor is csak ilyen könnyedén föl
támadna.
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Boldog karácsonyi ünnepeket
kívánunk lapunk összes tisztelt olvasóinak!

Agyonlőtt katona. Brassóból jelentik, hogy 
éjjel több ittas tüzér megtámadott egy négy gyalogos 
katonából álló járó'rt és annak tagjait össze-visszaverte. 
A járó'r parancsnoka erre fegyveréhez nyúlt és az 
egyik tüzért egy lövéssel leteritette. Az esetről nyom
ban jelentést tettek a katonai hatóságnál, amelynek 
megbízásából egy hadbíró vezeti a vizsgálatot.

Dráma a padlásszobában. Temesvárról jelen
tik: A gyárkülváros egyik padlásszobájában meg
fulladva találták Schummer Péter cipészt, Schummer 
János napszámost és Eberhardt Anna cselédleányt, a 
ki a cipész szeretője volt. Mind a hárman este le
feküdtek és az agyaggal tapasztott kamarában a kályha 
füstje megölte a három szerencsétlen embert.

Miképpen szöknek Szibériából. A »Struna« 
a következőket Írja Gersuninak, a Szibériába deportált 
politikai rabnak szökéséről. A szökés egy szeneshordó
ban történt. Gersuni fogolytársai észrevették, hogy az 
egyik őr nem szokott társai módjára kardjával bele- 
döfni a szenes hordókba. Amikor egy Ízben újra 
szenet hoztak a foglyoknak, utóbbiak nyomban munká
hoz fogtak ; kidobták a szenet, lyukat fúrtak a hordón, 
a nyíláson át csövet dugtak be a levegő beeresztése 
végett s Gersunit betették a hordóba. Fejére ökör
hólyagot tettek, amelyre széndarabot szórtak. Az így 
elkészített hordót a fogházfelügyelő elé vitték, anélkül, 
hogy felkeltették volna gyanúját. A szénraktárban 
Gersuni kibújt a hordóból s a raktár padlójába ásott 
nyíláson keresztül a szabadba jutott. Itt a menekülőt 
egy kényszertelepes várta, aki két versztnyire kisérte, 
a hol Gersuni egy trojkába ült. Megberetválkozott, 
átöltözködött s a trojkával Mandsuria állomásig utazott, 
a hol egy Japánba induló gőzösön talált menedéket. 
Japánból Gersuni Amerikába szökött. A szökés annyira 
megdöbbentette a fogházfelügyelőt, hogy két napig 
nem mert róla jelentést tenni s személyesen üldöztette 
a környéken a menekülőt. Ez a körülmény tette lehetővé 
Gersuninak, hogy Mandsuriába juthatott.

Szerkesztői üzenetek.
Hanker József urnák, Neustift. A kapott levél alapján 

az ünnepek alatt, midőn hivatali munkánk némikép szünetel, 
elkészítjük a dolgot, addig szives türelmét kérjük. Bálint János 
urnák, Szt. Ágota. Mi éppen olyan türelmetlenül várjuk, hogy 
a kérdéses ügyben kimerítő felvilágosítást adhassunk, de sajnos, 
az általunk kért információt máig sem kaptunk meg. Most ismét 
megsürgettük. Derzsy János urnák, Szász-Újfalu. Miután a 
megyék még nincsenek államosítva, a hatósági és kerületi erdő
őrök nem is a megyének, hanem csak az iltető erdőbirtokosok
nak állanak szolgálatában, semmi ok sincs arra nézve, hogy a 
nyugdijat beszüntessék.

A kiadó hivatal postája.
Mihu János urnák, Riu-Alunuluj. Az Évkönyv I. év

folyamát gondnoksága címére küldtük el, az majd kézbesiti. 
Pfiszter Károly urnák, Oppova. A küldeményt most is köszö
nettel fogadtuk. Erdősi József urnák, Edelény. A 2 korona 
beérkezett. Mint u] hívünket szívből üdvözöljük. O ravec Antal 
urnák, Ó-massa. A naptár részvétlenség miatt nem jelenhetett 
meg s azért az arra küldött 1 koronát is a lapra jszámitottuk 
át. Takács József urnák, Bulcs. Az Évkönyv I. évfolyamát 
f. hó 19-én ajánlva postára tettük.- Szíveskedjék ezt a felette 
hasznos és olcsó könyvet környékbeli ismerős kartársainak is 
ajánlani. Szuszla P éter urnák, Bercsényifalva. A 14 koronát 
köszönettel vettük s megfelelő módon elszámoltuk.

Hirdetések és pályázatok.
Pályázati hirdetmény!

A méltóságos gróf Batthyány Zsegmond ur novai 
uradalmában (Zala megye) egy erdőőri állás azonnal 
is betölthető. Gróf Batthyány Zsigmond
1—3 novai uradalma.

Legnagyobbrészt gyertyánfábó! állő erdő
ségek tulajdonosainak 5 — 10 évi szállításra szóló 
ajánlatai kéretnek. Egyszersmind közlendő, hogy 
vasúti állomáson fűrésztelep fölállitható-e, eset- 
leg vizierő rendelkezésre áll-e. Szives ajánlatok 
»Gyertyánfa 2070« jelige alatt Moose Rudolfhoz 
(Budapest, IV. Ferenciek tere 3) kéretnek. i_ 3 '

Bábler Nándor
puskamüves.

Szent-Gál (Veszprém megye) készít mindennemű 
vadászfegyvereket, kilőtt fegyvereket jó lőképességre 
hoz és elfogad minden e szakmába vágó munkát.

Állást keres i_3
20 éves fiatalember, ki az erdőőri szakvizsgát a jövő 
év őszén fogja letenni, erdőőri vagy erdőlegényi állást 
keres. Szives ajánlatok az alábbi címen küldendők

Járosch Károly
Tatabánya (Erdő u. 160) Komárom megye.

fSfT" Élő vadak ,
Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva

sokat, dámvadat, uhukat kunyhóleshez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

N layer Ede
élővad  kiviteli üzlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút, 

Sopron megye). 17—52
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak:
Egész évre............................................8 kor.
Fél é v r e ..............................................4 „
Negyed é v r e ...................................2 „

PÉNZKÜLDEMÉNYEK: 
a »Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet'! címére Szászsebesen küldendők.

M egjelenik minden
Felelős szerkesztő és tulajdonos lapkiadó

PODHRADSZKY EMIL.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

* helye 20 fii. Ajánlkozásoknál, eladás vételné 
minden szó után előre beküldendő 4 fill. 

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér- 
-—• sékelt dijak egyezség szerint. •—

X. évfolyam. Szászsebes, 1906. December 27. 52. szám.

Bj?apunk mai 52-ik számával befejezést nyer 
 ̂ a folyó X-ik évfolyam s illő, hogy né- 

hány sorban visszapillantsunk az év folya
mán kifejtett tevékenységünkre s mérlegeljük 
azokat az eredményeket, a melyeket mint küz
delmünk gyümölcsét elérnünk sikerült.

Az év legkiválóbb eseménye minden két
ségen kívül az a mozgalom volt, a melyet az 
állami kezelésbe vett erdőknél alkalmazott ható
sági, járási és kerületi kartársak indítottak s 
melynek célja az volt, hogy az említeti erdők
nél alkalmazott őrző személyzet hasonlóan a 
kezelesi személyzethez államosittassék, vagy ha 
ez még most egyelőre lehetséges nem lenne, 
legalább javadalmazásának a megélhetés mér
tékéig való fokozása mellett részére a nyugdíj- 
jogosultság biztosittassck.

A kartársak eme mozgalmában a munká
ból lapunknak oroszlánrész jutott, mert a benne 
megjelent első felhívástól kezdve hónapokon át 
nyitva tartott hasábjait a mozgalom részére, 
szívesen közölte az erre vonatkozó cikkeket, 
jegyzőkönyveket s minden erejéből összetartásra 
és kitartásra buzdította a járási altiszti személy
zetet s dicsekedés és fennhéjázás nélkül állít
hatjuk, hogy ha a mozgalom nem fog olyan

eredményeket felmutatni, mint a milyeneket remél
tünk, az nem rajtunk múlott, hanem a bal
siker más tényezőknek és befolyásoknak lesz 
köszönhető.

Megelégedéssel konstatálhatjuk azt is, hogy 
a járási kartársak mozgalmának olyan széles 
mederbe való terelése első sorban lapunknak 
köszönhető, mert ez volt az a gócpont, mely 
körül az érdekeltek bizalommal csoportosultak 
s mely köztük úgyszólván az egyedüli össze
tartó kapcsot képezte.

Nem tagadhatjuk egyébként, hogy a moz
galom javára sokkal többet is tehettünk volna, 
ha a bizalom bennünk jobban összpontosul s 
azok, a kik benne első sorban érdekelve voltak 
és vannak, minket is hathatósabb támogatás
ban részesítettek volna. Sajnos, a járási kartársak 
legnagyobb része még mind csak azt várja, 
hogy szájába röpüljön a sült galamb, arra azon
ban, hogy érdekei megvédésére áldozatokat is 
hozzon, nem igen gondol.

A mozgalomból kifolyólag szerkesztett Emlék
irat tudtunkkal még elintézetlenül fekszik a föld- 
mivelésügyi m. kir. ministeriumnál s kérdés, 
hogy mikor kerül majd elintézsésre, de vala
melyes jobb eredményben nem merünk bízni s 
tanácsoljuk, hogy ezzel a járási kartársak se igen 
áltassák magukat, hanem tartsák szárazon a 
puskaporukat, hogy az első hívásra az eddigi
nél nagyobb erővel sorakozhassanak csatasorba. 
Azt hisszuk egyébként, hogy a hivó szózat nem
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is fog soká váratni magára, hanem a tavaszi 
kakukszóval az is megzendül.

Másik fontos eseménye a most múló év
nek az a felhívás, melyet egy igen tisztelt kar
társunk lapunk 49-ik számában tett közzé 
» S z e r v e z k e d j ü n k ! «  felírás alatt s melynek 
célja egy »Országos erdészeti és vadászati al
tiszti egyesület« megalakítása.

A ki a szervezkedés, a szoros összetartás 
nagy hatalmát ismeri, az kellően fogja tudni 
méltányolni ennek a felhívásnak nagy horderejét.

A tökéletesedés felé folyton előre törő 
korunkban úgyszólván az erdészeti és vadászti 
altiszti személyzet az egyedüli, mely teljesen szét 
van forgácsolódva és semmiféle egységes szer
vezettel nem bir. Szinte olyanná tűnik fel, mintha 
semmiféle közös érdekei nem lennének, dolga 
legjobb lenne a világon, szóval olyan, melynél 
nincs egyike a másik támogatására ráutalva, ha
nem boldogul egymagában is.

Azt, hogy ez nem igy van, legfényesebben 
bizonyítja az, hogy alig pár nappal a felhívás 
megjelenése után már viszhang jött az ország 
különböző részeiből s nem telik el nap a nél
kül, hogy újabb és újabb jelentkezések ne érkez
nének lapunkhoz, mindmegannyi duzzadva az 
eszme felvetése fölött való örömtől és lelkese
déstől.

Az eszme felvetését büszkén Írhatjuk lapunk 
most befejeződő évfolyamának örvendetes, sőt 
legörvendetesebb eseményei közé, büszkeségünk

azonban csak akkor lesz teljes, ha az elvetett 
magot kikelteni s a kikelő csemetét hatalmas 
fává növelnünk sikerülend, mit azonban csak 
akkor remélhetünk, ha az erdészeti és vadászati 
kartársak szakítva eddigi közönyükkel, az eszmét 
igaz lelkesedéssel felkarolják s nem riadva vissza 
semmi nehézségtől és áldozattól, azt mielőbb 
diadalra is juttatják. Mi a magunk részéről 
minden lehetőt elkövetünk a cél elérésére, de 
elvárjuk és pedig méltán, hogy azok viszont, 
kiknek érdekeiért küzdünk, az eddiginél nagyobb 
támogatásban részesítsenek, mert magunkra 
hagyva vagy csak gyöngén támogatva mit sem 
tehetünk s legföllebb egy újabb csalódással 
lennénk gazdagabbak.

Örvendetes jelenség lett volna még lapunk 
folyó évi életében az, hogy számos uj hive 
jelentkezett, ha ezt az örömet nem keserítette 
volna meg az, hogy viszont sokan, kik
nek kitartó hűségére bizton számíthattunk, el
hagytak s közülök többen még jelentékenyen 
meg is károsítottak, a mennyiben tartozásaik ki- 
egyenlítése nélkül pártoltak el tőlünk. Sajná
latos, hogy még mindig akadnak köztünk olyanok, 
kik a becsület legelemibb fogalmával sem lát
szanak tisztában lenni s lépten-nyomon kockáz
tatják még a tisztességes társaik jó hírét, nevét is.

Voltak a múlt évnek szomorú momentumai 
is, mert ismételten akadtak olyanok, a kik nem 
átallották avatatlan létükre is durva és nemtelen 
támadásokat intézni az erdészeti és vadászati 
altiszti személyzet ellen, azt hivén, hogy az

í r - ............... . = = -------- =jj
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Erdei szivek.
z erdei bozót, meg az irtás ró'zséje ott hever 
az udvar szögletén. Mindent eltakar a hó, 
csak erre az összefagyott, megszikkadt sze

métre ér a gyönge napsugár. A havat lekotorták a 
fáról kora reggel, amikor kiválogattak néhány ágat, 
amelyiken nincsen bütyök.

A nap is jobban szereti a csillogó havat, meg
annyi aranyszálat küld a tündöklő fehérségre, a száraz 
ágak mellett meg eloson a sugara. Az erdőség pom
pája, hogy télre fordul az idő, lám ilyen sorsra jut. 
Árva lesz a sok ág, a sok vén erdei őslakó, hogy a 
szegény zsellér udvarába kerül. A nyáron még vígan 
enyelgett velük a napsugár, most elfut mellettük.

Busán mennek a füstös tűzhely felé. Ott is 
előbb a kemence elé kerülnek, rájuk taposnak, szét
tördelik őket, mig a parázshoz jutnak. Jó ideig keser
vesen füstölnek az ágak, panaszkodnak és emlékez
nek. Hogy milyen szép volt az erdőben lakni. Mennyi 
bámulójuk, mennyi dicsérőjük volt. Eszükbe jut az 
erdészkisasszony: szedi-e még a virágokat és visz-e 
még koszorút a kedvese sírjára ? Dalolnak-e még 
neki a madarak dalt a nagy szerelemről és az örök 
fájdalomról?

Az emlékezést megzavarja valaki. Egy kis fenyő
ág, azonzöld még, alig hogy elhullatta néhány tü- 
levelét. Karácsonyfa volt a nyomorék s most ő is a 
tűzhelyre került. Az erdei ágak belepirulnak a nagy 
örömbe. Hiszen a fenyő csak a múlt héten, karácsony 
hetében jött az erdőről. Nosza, ki kell kérdezni, csak 
tudja, mi újság, mi történt az erdőben.

— Szomorú még az erdészkisasszony ?
— Nem szomorú már.
— Talán vissza jött a szeretője a temetőből?
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annyi megalázásnak alávetett, a nyomorúságos 
sors által mélyen lesújtott személyzet becsületé
ben s jó hírében szabadon garázdálkodhatnak, 
a miben pedig erősen tévedtek, mert mind
annyiszor megragadtuk az alkalmat, hogy az 
illetőknek körmükre koppantsunk s őket le
torkolva, gálád állításaikat kellő mértékükre le
szállítsuk.

így lesz ez a jövőben is, ha Isten kegyel
méből és kartársaink jóvoltából lapunkat fenn
tarthatjuk.

ígérjük, hogy a mint hűséggel és odaadással 
szolgáltuk az erdészeti és vadászati személyzet 
érdekeit hosszú tizenkét éven át, azonképen hű
ségesen őrei akarunk lenni és leszünk is azok
nak a jövőben is mind halálig.

Mi nem csak hogy azokat nem hagyjuk 
el, a kik velünk vannak, de szerető szivünkre 
öleljük azokat is, kik távol tartják magukat 
tőlünk, vagy éppen velünk szemközt állanak, 
mert nem személyeknek, hanem nemes eszmék
nek és szent céloknak állunk szolgálatában!

Szervezkedjünk!
z ez alatt a felirat alatt lapunk folyó évfolya

mának 49-ik számában egy erdészeti altiszt 
kartársunk tollából megjelent felhívás élénk 

érdeklődést keltett ugyan az ország minden vidékén,

de még sem olyat, mint a milyet annak tárgya és célja 
az erdészeti és vadászati altiszti személyzet részéről 
méltán megérdemelne.

Eddig mintegy ötven jelentkező akadt, de ennek 
a számnak legalább tízszeresére van szükségünk ahhoz, 
hogy az Országos Erdészeti és Vadászati Altiszti Egye
sület sikeres megalakítására gondolhassunk s még ez 
a szám is csak az első kezdethez elég. Arra, hogy a 
majdan megalakítandó egyesület meg is erősödjék 
annyira, hogy az eléje tűzendő nagy célok megvaló
sítására a küzdelmet bátran és az eredménytelenség 
kockázata nélkül felhevesse, ismét az utóbbi számnak 
is legalább öt-hatszorosára van szükségünk, mely számot 
egyébként nem is lenne nehéz összehozni, ha minden 
egyes kartárs mérlegelni tudná egy ilyen egyesület 
fontosságát és nagy horderejét s ha mindenki nem 
csak a saját ügyével-bajával, hanem a közös érdekek
kel is törődnék s ezek védelmében minden áldozatra 
kész lenne. ,

Mint említettük, magának az egyesületnek meg
alakításához, illetve alapjainak lerakásához öt-hatszáz 
kartárs buzgó részvétele is elegendő, tehát ez a szám 
már lapunk olvasói közül is kikerülhet s a fő dolog 
csak az, hogy ne sokat beszéljünk, hanem mihama
rább lépjünk ki a cselekvés terére.

Az eszmét felvető kezdeményező kartárs után 
másodikul mi jelentkezünk, szükségét érezvén annak, 
hogy a megindítandó mozgalom sikeres folytatása 
biztosittasék, átvettük a kezdeményezés fonalát s az 
alábbi felhívást bocsátjuk ki nem csak lapunk tisztelt 
olvasóihoz, hanem megküldjük azt minden olyan 
kartársnak is, a kinek cime előttünk ismeretes.

Felhívásunk a következő:
Ti s ztelt k artárs  u r !

Az »Erdészeti Ujság« X évfolyama 49-ik számá
ban egy kartársunk szervezkedésre hívta fel a hazai

— Nem jött vissza.
— Hát akkor a madarak vigasztalták meg ?
— Nem a madarak.
— Hát kicsoda?
— Meghalt . . .
A kis fenyő könnyezni kezd, lángra csapnak a 

könnyei és nagyobb lesz a füst. A cser, meg a bükk- 
ágak nyöszörögnek.

— Az erdőben nagy már az irtás — újságolja a 
fenyő. — Engem karácsony előtt való nap loptak el. 
És karácsony estére tele aggattak olvasóval. Most 
volt a bogarasi vásár és mindenki vett olvasót, majd
nem ingyen adták. Az olvasókkal az Istóriás Péter
ért imádkoznak majd.

— Az Istóriás Péterért?
— Meghalt szegény.
— És az Istóriás Naca olyan szomorú, mint 

amilyen az erdészkisasszony volt?
— Ott szaladgál a deres tuskók között, keresi 

a Pétert.

— Ott van a Péter?
— Az öreg Istóriás ott égette el.
— Hát most ki énekli a búcsún az istóriákat?
— Az öreg meg a felesége. Ok ölték meg 

Pétert. Nacának meg azt mondják, hogy Péter el
ment messzire olvasóért, meg istóriáért és megjön a 
tavaszszal.

Péter zsellér akart lenni a faluban, mondta is az 
öregeknek, hogy a pap elé megy Nacával és aztán 
többé nem laknak ők az árokban, lesz házuk, kony
hájuk, udvaruk. Az öreg Istóriás összenézett a fele
ségével és morogtak mind a ketten.

— Ez a gazember elárul bennünket.
Kukoricafosztásra bement a faluba Péter. A

leányok csipkedték, bántották. Mondták neki, hogy a 
Naca nem szép, nincs egy szál ruhája se. Péter hall
gatta csak a lányok beszédét. Aztán később ő kezdett 
mesébe. Hogy mit látott ő a nagy városokban, a 
templomokban. Lesték a szavát és a lányok nem
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összes erdészeti és vadászati altiszteket, mely szervez
kedés célja lenne egy
Országos Erdészeti és Vadászati Altiszti Egye
sület megalakítása.

Az egyesületnek az lenne a hivatása, hogy úgy 
az erdészeti, mint a vadászati altiszti személyzet ér
dekeit szolgálja, minden tekintetben megvédje és a 
lehetőség szerint előmozdítsa.

A megoldandó feladatok főbbjei ezek lennének:
1. A magánosoknál alkalmazott altisztek jövő

jének biztosítása és szolgálati viszonyaiknak a szol
gálatadóval és a felettes tisztviselőkkel szemben való 
rendezése.

3. Az állami kezelésbe vett erdőknél alkalma
zott őrző személyzet államosítása.

4. Ingyenes gyógykezelés.
5. Altszti jogok; fegyverhasználat. Az erdő- 

kárositókkal és vadorzókkal szemben szigorúbb rend
szabályok alkalmazása.

6. Az államiaknál katonaságnál szokásos évi ki
hallgatások behozatala, melyeknél a ministeri biztos 
előtt a fetmerülő panaszok előadhatók s ezután orvosol
hatók lennének.

7. Az altisztek és szolgák ellen való fegyelmi 
eljárásnál a fegyelmi bizottságban altisztek alkalmazása.

Ugyanannál a védelmi jog kiterjesztése.
8. Az egyenruha kérdésének rendezése.
9. Utazási átalányok és költségek méltányos meg

állapítása.
10. Cimkérdés rendezése.
Ezeknek és még más kérdéseknek a megoldása 

lenne feladata a megállapítandó egyesületnek, de hogy 
az egyesület megalakulhasson, szükség van arra, hogy 
annak tagjaiul minél többen jelentkezzünk.

Felkérem ennélfogva tisztelt kartárs urat, hogy 
abban az esetben, ha az egyesület megalakításához 
segédkezet nyújtani óhajt, az ide csatolt nyilatko

zatot aláírni s címemre lehetőteg mielőbb megküldeni 
szíveskedjék.

Egyben kérem, hogy a tervről a szomszédos kar
társakat is értesítse, a csatlakozásra buzdítsa és a 
jelentkezőkkel a nyilatkozatot szintén Írassa alá.

A jelentkezők névsora közölve lesz az Erdészeti 
Újság cimü lap hasábjain.

Végül kérem azokat a kartársakat, kik lapomtól 
eddig magukat távoltartották, annak előfizetésére 
buzdítani.

Kartársi üdvözlettel
Podhradszky Emil

az Erdészeti Újság 
szerkesztője és kiadója.

A felhívásához külön nyilatkozatot csatolunk, 
mely aláírva nyitott borítékban is 2 filléres posta
bélyeggel visszaküldhető.

Itt külön is felkérjük lapunk tisztelt olvasóit, 
hogy az eszme terjesztésére minden alkalmat és mó
dot használják fel, a nyilatkozatot pedig lehetőleg 
még 1907 évi január hóban küldjék be, hogy a ked
vező eredményt látva, az alapszabályok tervezetének 
elkészítéséhez, kinyomatásához és szétküldéséhez azon
nal hozzáláthassunk.

Azt hisszük, hogy lapunk olvasói közt egyetlen 
egy sem lesz olyan, ki a mozgalomból kimaradna s 
reméljük, hogy a reánk következő újév legszebb 
ajándéka egyesületünk megalakulása lesk.

Adja Isten, hogy úgy legyen!

Budapesti vadpiac. Fodor Károly vadjelentése 
az Erdészeti Újságnak. Budapest. Központi vásár- 
csarnok. Most már nagyobb tételekben érkezik vad

bántották már. Egyik szeretettel nézett rá és szépen 
beszélt Nacáról.

— De lásd Péter, majd a gyermekednek kitöri 
az öreg istóriás a lábát, a kezét, hogy koldulhasson 
a búcsún.

Szegény Péter sírva fakadt. Beletúrta magát 
a kukorica-csumába, hogy észre ne vegyék. Aztán 
még vége se volt a fosztásnak, ment ki az erdőbe.

Naca már várta nehéz szívvel. A fekete szeme 
ragyogott, mint a sok csillag az égen. Virág volt a 
hajában és vadkörtét tartogatott a kötényében. Péter 
összecsókolta Nacát és mentek az öregek felé.

Naca édes anyja, a gonosz szipirtyó, rájuk ki
áltott :

— Ne turbékoljatok már, aludjatok!
Péter visszaszólt.
— Nem sokáig leszünk már a terhére. A faluba 

megyünk lakni.
Az asszony meglökte az urát.
— Hát itt az erdőben nem jó nektek?
— Nem. Lesz nekünk szobánk, konyhánk és a 

mi gyermekeink nem mennek koldulni. Ép lesz a 
lábuk is, meg a kezük is.

Naca meg Péter a bokrok mellé húzódtak. És 
egyszerre dalba kezdett minden madár. Szerelmes, 
illatos volt az éjszaka.

Az öreg Istóriás föltápászkodott a helyéről és a 
feleségének ezt mondta:

— Hivd el mellőle a Nacát, bizd rá a tüzet, 
aztán gyere utánam, majd végzünk vele.

A madarak elhallgattak, Naca visszament a bokor
hoz és az éjszaka óta egyre keresi Pétert.

Az öregek elégették Pétert az irtáson a tuskók- 
kal. Naca meg keresi, egyre keresi a tuskók között.

A Péter olvasóit adta olyan olcsóért az Istóriás 
a bogarasi vásáron. Es ilyen olvasókkal voltam én 
tele karácsony este.

. . .  A parázs kiszívott a galyapskákból minden 
életet és pattogott a tűz, szomorúan lobogtak a lángok.

— Kiirtották az erdőt. Fejszével, baltával . . .
— Meghalt az erdészkisasszony. Be szép volt. . .
— Megölték Pétert. Be szerelmes volt. . . .
— A tüskökön sir az Istóriás Nanica . . .

Hajdú Miklós.
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a piacra dacára annak a felszivóképességkitünő az el
ért árak szilárdak, különösen nyúl, szarvas és öz iránt 
van élénkebb érdeklődés; könyebb súlyú sertések 
iránt is van jó érdeklődés. Mai árak: Szarvas 78—90 
fik, vadsertés 80 —116 fill., öz 140—150 fik, Klg. Nyúl 
280 -  310 fik darabként. Fogoly 200 -220  fik, fácán 
540—600 fik páronként.

A cár krokodilusvadászata. A legveszedel
mesebb vadászatok egyike a krokodilusvadászat. Külö
nösen nagy fáradtsággal és veszedelemmel jár ennek 
a hüllőnek a vadászása a kelet-indiai szigeteken, mert 
ott a krokodilus jórészt a Mangrove-mocsarakban él, 
Ezen mocsaras vidéken alig lehet tartózkodni, mert 
kemény talaj alig akad, a többi részen pedig az ember 
nagyon könnyen elsülyed. Ha tehát a vadász itt fel 
akarja keresni a krokodillusokat, apró lélekvesztőkbe, 
úgynevezett sompanokba kell ülni és a hüllők buv- 
helye felé eveznie. Ha azután szembekerül az ember 
egy krokodilussal, meg kell várnia, inig az állat köz
vetlen közelébe jut és csakis akkor lőhet reá. A lélek
vesztő ugyanis jó mélyen jár a mocsárban és a vadász 
is alg látszik ki a viz szine fölött. Ha tehát nagyobb 
távolságból lőne az állatra, a golyó az állat testét 
körülvevő víztömegről csakhamar visszapattanna. Éppen 
ezért kell a hüllő közvetlen közelébe evezni, amikor 
viszont az a veszély fenyegeti, hogy a súlyosan meg
sebesített állat a lövés pillanatában farkával hatalmasat 
csapván maga körül, a törékeny jármüvet összezúzná. 
De ha ez nem is történnék meg, a felkorbácsoll víz
tömeg bizony nagyon könnyen felfordithatja a lélek- 
vesztőt, amikor is a vadász csak különös szerencséjé
nek tarthatná, ha élve menekülne a fenevadak köré
ből. Amikor még a cár trónörökös volt, azt az óhaját 
fejezte ki, hogy ő is szeretne egyszer egy indiai kroko- 
dilusvadászaton résztvenni. A trónörökös óhaja parancs 
lévén, természetesen csakhamar hozzáláttak az elő
készületekhez.

Csakhogy a fent vázolt veszedelmes kalandba nem 
igen merték belevinni a trónörököst, és éppen ezért 
a következő fortélyhoz folyamodtak: A vadászat rende
zője iegelsősorban is a benszülött maláji lakossággal 
több krokodilust fogatott össze és azokat egy tenger
öbölbe eresztették, hol kisebb gőzcsónakok is köz
lekedhetnek. Ezenkívül a vízben hatalmas kőoszlopo
kat emeltek, amelyekhez a krokodilusokat erős láncok 
segélyével odakötötték. Amikor mindezekkel az elő
készületekkel végeztek, meghívták a trónörököst is, 
aki nagy lelkesedéssel lövöldözte a fenevadakat. A 
későbbi cár még ma sem tud erről a kegyes csalás
ról és ma is őrzik a cári palotában az általa elejtett 
krokodilusok bőreit.

A bolgár fejedelem vadászata. Ferdinánd 
bolgár fejedelem Balog gömörmegyei birtokán nagy 
vadászatot rendezett a múlt héten, a melyen Kóburg 
Fülöp herceg és fia, Lipót valamint Markovi ábornok, 
a fejedelem főhadsegéde is résztvett. Ezúttal, mint 
lapunknak írják, kellemetlen tévedés történt, a mennyi

ben Markov tábornok véietlenségből lelőtte a vadas
kert díszét, egy fehér szarvasbikát. A fejedelem rögtön 
két fehér szarvast rendelt az Uralhegységből. A 
vadászat eredménye 51 vaddisznó, 12 szarvas, 10 dám
vad, 56 nyúl, 7 fácán és 11 róka volt.

A rétgondozás tizparancsolatja.
1. Ha azt akarod, hogy sok és jó takarmányod 

legyen, gondoskodj arról, hogy a talaj nedvesség!' 
állapota megfefelő legyen. Tulnedves talaj csak rossz 
takarmányt terem.

2. Gondoskodj arról, hogy a talajhoz a levegő 
is kellőleg hozzáférjen. Ezt eléred, ha őszszel vagy 
tavaszszal a rétet megfogasolod.

3. Ha komposzttal vagy istállótrágyával trágyázol, 
ne feledkezzél el a foszfortrágyázásról sem, mert az 
állati trágyák és a komposzt igen kevés foszfort tar
talmaznak. Rétekre a legalkalmasabb a foszfortrágya, 
a Thomassalak és kiszórásra a legkedvezőbb időpont 
az ősz vagy a tél. Hektáronként 4 —6 mm. szó
randó ki.

4. Ha nincs elegendő istállótrágyád a réttrágyá
zására, úgy a Thomassalak mellett 4 —7 mm. kainit 
is elszórandó.

5. Ha őszszel vagy télen nincs időd a trágyá
zásra, megteheted ezt tavaszszal is.

6. Ha vizelöntések, áradások miatt tavaszszal 
nem trágyázhatsz, megteheted azt az első kaszálás 
után is.

7. Savanyu réteket mésztrágyázással javíthatunk.
8. Tavaszszal egyengesd el a vakondtúrásokat, 

nem árt ilyenkor a hengerezés sem.
9. A kaszálás a réti füvek és virágok java virág

zásában történjék, ekkor lesz iegértékesebb a takar
mány, de táplálóbb, mintha eddig várunk, hogy a 
növények megfásodjanak.

10. Ügyelj arra, hogy a gyom és mérges növények 
el ne terjedjenek. Ha mégis nagyobb mérvben mutat
koznának, korai kaszálással védekezhntsz az elterje
désük ellen.

Elhullás kacsahizlalásnál. Kacsák hizlalásá
nál megesik, hogy a hizlalás alá fogott állatok miden 
látszólagos ok nélkül elhullanak. Az elhullásnak sok
féle okozója lehet, igy többek között járványos beteg
ségek, rossz elhelyezés, pld. légvonatos, tulvilágos 
hideg és piszkos rekeszek, stb.; különösen az utóbbi 
igen fontos a kacsahizlalásánál, mivel dacára annak, 
hogy ezen állat a szabadban piszkosságra a sertéssel 
is vetekedik, elhelyezésnél, főleg azonban a hizlalás 
alkalmával, feltétlen tisztaságot igényel. A tengeri 
féleségének megválasztása nem játszik itt szerepet, 
mivel ha az egészséges és elég nagyszemü, akkor az
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igen jó hizlaló takarmány; azért jegyeztem meg, hogy 
nagyszemü, mivel a kisszemü tengeri a tömésnél 
gyakran a bárzsing helyett a légcsőbe jut és igy elő
fordulhat, hogy az állat bele is fullad, ha pedig meg 
nem fül, akkor az evvel való etetés meg állatkínzás
nak minősíthető. Esetleg még nincs kizárva, hogy 
ezen elhullott állatok egyike másika begyrepedésben 
pusztult el azáltal, hogy igen erősen meg lesznek 
tömve. A rossz hízásnak az okai ugyancsak a fentiek 
valamelyikében rejtetnek, mivel beteg, vagy rossz 
elhelyezésű állatok nem hízhatnak jól. Külföldön 
szemes tengeri helyett árpa, tengeri, vagy pohánkadara 
és tejből készített csikkal tömik a kacsákat s állítólag 
az ily takarmánynyal hizlaltak hamarább híznának és 
húsúk rendkívül porhanyóssá válnék.

Karácsonyi népszokások. Az Alföldön kará
csony este vacsora után a szoba négy szögletéből a 
szemetet összeseprik középre. Azután a leány kiviszi 
a kapu elé, rááll, hallgatódzik, s a mely oldalról elő
ször hall kutyaugatást, arra viszik férjhez. A fel
vidéken karácsony este pálinkát osztogatnak. Az eladó 
leány az első pohárkát nem issza meg, hanem meg
mosdik vele. Ekkor találkozni fog kedvesével s az 
megcsókolja őt. Tornán az éjféli miséről kijövet, 
tenyerével szentelt vizet vesz a szájába, haza megy, 
otthon egy darab cserepen bekovászol valaki, hogy 
dagaszszon be. Az lesz az ura. A mikor vacsorához 
ülnek, a leány azon igyekszik, hogy a legöregebb 
ember villájáról az első falat mákos csuszát elkapja. 
Kiszalad vele, a kulcslyukon benéz a szobába s az 
asztalnál meglátja jövendőbelijét.

Sopronban azt mondják, hogy az ember kará
csony estéjén ne könyököljön az asztalra, mert egész 
esztendőben nagyon keléses lesz. Ipolyvölgyön a va
csora minden ételéből morzsát tesznek el. Ez az 
úgynevezett karácsonyi morzsa. Hathatós szer a kösz- 
vényesek füstölésére, különösen pedig állatok orvos
lására.

Néhol karácsony este a család minden tagja 
megeszik egy-egy diót. Az üres héjat megtöltik víz
zel. A kié reggelre kiapad, az abban az évben meg
hal. Ha valakinek háza küszöbén seprőt keresztbe 
fektetünk, s ott marad éjjeli tizenegy órától éjfélután 
egy óráig, abban a házban valaki meg fog halni. A 
ki karácsonykor köhög, mellfájásban fog meghalni. A 
ki karácsonykor születik, harminchárom évet fog élni, 
mint Jézus.

Ha az először föltörött dió száraz: száraz, ha 
ép: bő esztendőre van kilátás, Szatmárban mondják, 
ha karácsony szombatján szép idő van, éjszaka meg 
kell nézni a marhát, melyik oldalán feszik. Ha a balon: 
nagy tél lesz; ha a jobbon, akkor nem. Ha karácsony 
másodnapján megsüti a napfény a fákat, bő termés

lesz. Ha nagykarácsony szeles, sok gyümölcs lesz. 
Néhol azt is mondják, ha karácsony napján nem esik 
a hó, rossz nyár lesz. Ha karácsony napjára a gyü
mölcsfákat megrázzuk, bő termésünk lesz. Biharban 
karácsony este megöntözik a fát tövét azzal a vizzel, 
a melyben a mákos gubó főtt. „

Karácsony böjtjén néhol az abrosz alá fokhagy
mát, kenyérmorzsát tesznek s ott hagyják az egész 
ünnepen. Ünnep után ruhába kötik s fölteszik a 
gerenda alá, hogy az apró jószágot meg ne lehessen 
rontani. Ha karácsony éjjelén nem csillagos az ég, 
rosszul fognak kelni a libák.

Karácsony este a pásztor egy edénybe zabot, 
sót s mindenféle füvet tesz. Az edényt az asztal alá 
helyezi s az asztal négy lábát lánccal összeköti. Ekkor 
a csorda egész nyáron együtt marad. A zalamegyei 
Micsinyén az asztal alá mindenféle gazdasági eszközt: 
láncot, ásót, ekevasat, kapát, kaszát tesznek. Más 
helyütt az asztalfiókba kaszakövet tesznek, a melyet 
újévkor vesznek ki. Ha a tehén tőgye elléskor meg
dagad, ezzel kell megkenni, akkor elapad. Nógrád- 
ban karácsony este felé a pásztorok egy csomó füz- 
faveszszővel beállítanak a marhás-gazdához. Meg
kínálják a gazdát a veszszővel. A gazda azzal meg
csapkodja őket s mondja: — frissek legyenek a mar
hák! — Ezután a pásztorok ajándékul szalonnát, 
kalácsot és pálinkát kapnak. A vesszővel a gazda 
karácsony délben tizenkét órakor a marhákat meg- 
csapdossa, hogy jó egészségben kövérek és vigak 
legyenek. Ipolyvölgyön minden marhára két vesszőt 
kap a gazda. Ezzel jó az éven át legelőre hajtani a 
marhát. A szoba egyik sarkában őrzik. Vele verik a 
rossz gyermeket, az állatot is, kivéve a kutyát. A 
körülhordott vesszőcsomagot aprószentnek hívják. 
Désen karácsony este nagy tuskót tesznek a tűzre, 
hogy egész éjjel égjen. Reggel a hamuját össze kell 
szedni, behinteni vele a káposztásföldet s a hamuféreg 
nem fog ártani. A hányszor nyerit a ló karácsonykor, 
annyiszorosan fizet a búza, a melyet ezzel a lóval 
boronáltak. Ha a ló karácsonykor cukrot kap, hamar 
megvénül. Szomolnokon karácsony estétől fogva tizen
három éjen át nem szabad fonni, mert a ki fon, meg
görbül az ujja.

Néhol a szemetet karácsonykor nem szokták ki
felé söpörni a házból, mert ezzel a szerencsét távoli- 
tanák el. Kővár vidékén karácsony este a gazda 
annyifelé vág egy almát, a hány családtag van. Min
denkinek ad egy darabot, hogy egész évben össze
tartsanak.

Emberevő fa. Egy angol tiszt érdekes cikket 
közül egy londoni folyóiratban. Úti tapasztalatairól 
számolván be, megemlíti, hogy Madagaszkárban egy 
sajátságos alkatú fát talált, amelyet a benszülöttek 
bálványként tisztelnek. A fának olyan az alakja, akár 
egy óriási ananászé. A növény nyolc nagyon hosszú 
és vastag levélből áll, amelyek egy üreges törzsből 
nőnek ki. Ez a fatörzs felső végében kiszélesedik és 
ivópohárhoz hasonlít. A szélén hosszú, szőrös ágak
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nőnek, amelyeknek széle nagyon éies. A törzs alsó 
végén hat fehérszinü ág emelkedik égnek, amelyek
nek széle nagyon éles és mintegy védőpajzsként 
veszik körül az egész növényt. Ha a benszülöttek 
ilyen növény mellett elvonulnak, áhítattal leborulnak 
előtte és imádkoznak hozzá. Minthogy pedig az isten
séget tisztelik benne, áldozatot is hoznak nekt. Evég- 
ből folytonos ütlegelések közepette arra kényszerítenek 
egy leányt, hogy a fatörzs tetejére mászszék föl és 
ott a növényből kiszivárgó édeskés, ragadós és kábi- 
tóan ható italból igyék. Alig szürcsölt a szegény 
leány ebből a folyadékból, dügöngeni kezd és a fa
törzsbe kapaszkodva, őrülten gyors mozgásokat végez 
a fán, amely — úgy látszik — e mozgások hatása 
alatt életre kél. Az ágak és levelek mozogni kezdenek 
és kígyók módjára körülölelik a szerencsétlen leányt. 
Az éles szélű levelek belehatolnak az áldozat testébe 
és valóságos barázdákat vájnak belé. A jajveszékelő 
leány vére pedig össszevegyül a növényi folyadékkal 
és a fát körülálló tömeg serlegekből iszsza ezt az 
utálatos italt. Majd őrült táncra perdülnek és éktelen 
lármával imádkoznak az emberevő fához, amelyik 
valósággal kivégzi az áldozatul felajánlott leányt.

Boldog Újévet
kívánunk összes tisztelt olvasóinknak. Egyúttal kér
jük mindazokat, kiknek előnyomott utalványlapokat 
küldtünk, hogy azok felhasználásával az előfizetési 
dijakat a jövő hó közepéig beküldeni szíveskedjenek. 
Az utalvány szelvényére kérjük feljegyezni azt a nyil
vántartási számot, mely a cimszalagra van Írva, ott 
pedig, hol a lakóhely vagy utolsó posta neve válto
zást szenvedett, az uj neveket olvashatóan kérjük 
kiírni.

Tolvaj az utiládában. Nemrég történt, hogy 
az oreli Odessa-szállóban egy előkelőén öltözött hölgy 
szállott meg, a kinek feltűnően nagy utazóládája volt. 
Minthogy a hölgynek nem volt utilevele, a szálló- 
tulajdonos értesítette a rendőrséget. A rendőrség 
emberei váratlanul betoppantak a hölgy szobájába s 
meglepetve látták, hogy a szobában ketten vannak. 
Csakhamar kiderült, hogy a titokzatos utirásat a ládá
ban csempészték be a szállóba. Most mint Pétervár- 
ról jelentik, a rendőrség megállapította azt is, hogy 
az ismeretlen férfi miért utazott a ládában. A titok
zatos párral szövetkezett csalóbanda tagjai ugyanis 
Moszkvában egy ládát adtak föl, a melyet ötezer rubel 
erejéig biztosítottak. Ugyanakkor tették vasútra azt 
a ládát is, a melyen a csaló utítárs utazott. A gyors
vonaton a ládában utazó férfi feltörte a másik ládát 
és azután visszabujt a ládába. Karkovban, a hová az 
ötezer rubel erejéig biztosított láda címezve volt,

észrevették, hogy a ládát kifosztották, de sehogy sem 
tudták a dolgot megmagyarázni. Csak a titokzatos 
utas leleplezése révén derült ki az egész ügyesen ki
gondolt csalás s a biztosító-társaság csak igy mene
kült meg attól a kötelezettségtől, hogy a csalóknak 
az ötezer rubelt megfizesse.

Rablók egy vonaton. A Visztula-vasuton két 
rabló megtámadott egy vonatot; sorra járták a kocsi
kat, s revolvert szegezve az utasok mellének elvette 
tőlük a pénzt. A rablók zsákmánya több ezer rubel. 
A vonaton katonák is utaztak.

Öngyilkos uriasszony. Szegedről jelentik; 
Horváth Antal szegedi vagyonos polgár, köztörvény
hatósági bizottsági tag, gazdag családból volt ritka 
szépségű huszonkét éves neje, Cseh Júlia, bezárkózott 
szobájába és halántékon lőtte magát. Azonnal meg
halt. A fiatal asszony, ki csak két hónapja esküdött 
meg férjével, tettét búskomorság miatt követte el.

A feleség bűne. Békés-Csabáról jelentik: Bató 
János gyulai gazdaembert felesége, a tizenhét éves 
Székely Teréz, kivel ezelőtt hat héttel esküdött meg, 
a múlt héten arzenikummal megmérgezte. Az asszony 
a mérget az urának ételbe keverte bele, mitől Bató 
rosszul lett, de orvosi segítség következtében jobban 
lett. Az asszony most újra arzenikumos ételt adott 
férjének. A segítségül hivott orvos gyanús tünetek 
miatt jelentést tett a rendőrségnél, mire Bárdos Artúr 
rendőrorvos megvizsgálta az ételt és megállpitotta az 
arzenikum-mérgezést, valamint megállapította a hasonló 
tünetek következtében a múltkori mérgezést is. Bató 
János jobban van, mig feleségét a csendó'rség be
szállította az ügyészség fogházába.

Kiirtott család. Bécsből jeteníik: Bandi Károly 
harminc éves fotográf-segéd hosszabb idő óta gyomor
bajos volt és e miatt veszedelmes műtétnek kellett 
volna magát alávetnie. Bandi attól félt, hogy bele fog 
halni a műtétbe és hogy felesége és két kis gyer
meke nyomorban fog hátramaradni: ezért két gyer
mekét ciánkálival megmérgezte és azután ő maga is, 
meg a felesége mérget vett be. Mind a négyen meg
haltak.

Haldoklás a föld alatt. Rémes tragédia ját
szódik le immár tizennégy napja Bekersfield kaliforniai 
város környékén. Negyedmagával dolgozott egy tárná
ban Hiz bányamunkás, a mikor a tárna fala beszakadt 
s az öt munkás közül négyet maga alá temetett. A 
tárna beomlásáí a föld felszínén csakhammar észre
vették, de a mentéssel nem nagyon siettek, mert 
bizonyosra vették, hogy mint az öt ember elpusztult. 
Csak három nappal utóbb hallottak meg a romok 
eltakarításán dolgozó munkások igen mélyről származó 
hangokat. A mentési munkálatokat azonnal meg
gyorsították s egyelőre hosszú vascsövet fúrtak a be
omlott tárna táján a földbe, hogy legyen mivel érint
kezni az eltemetett emberrel. Sikerült is a cső segít
ségével ételt és vizet juttatni a szerencsétlenhez. Hix
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helyzete így is kétségbeejtő volt. A roppant szűk 
térségben összeszorulva töltötte éjjelét-nappalát, tag
jait sem tudta kinyújtóztatni, azonfelül négy halott 
társa feloszló teteme megmérgezte körülötte a levegőt. 
Odafönn megsejtették az eltemetett ember lelke álla
potát. Attól tartottak, hogy kétségbeesett helyzetében 
megőrül. Hogy elszórakoztassák, egy embert állí
tottak a cső felülső szájához azzal, hogy éjjel-nappal 
működtessen egy fonográfot s hogy tréfás történetek
kel zavarja el a boldogtalan ember leikéről a mélabut. 
Végtelenül megindító látvány volt a félhalott bányászt 
mulattató ember. Az orvosok főként attól tartottak, 
hogy Hixet cserben hagyta a reménykedés s rémü
letében ha! meg. Még kedden is berregett a fonográf, 
de a sírból nem érkezett már föl hang. Előző nap 
Hix még szaggatott szavakkal beszámolt állapotáról. 
Kevetkező nap már gyászkertben közölték a lapok a 
szegény bányásznak valószínűleg utolsó szavait.

Utcai támadás. Lúgosról jelentik a Magyar 
Távirati Irodá-nak: A Poporul Román ismert szer
kesztője, Birauc, minap Lúgosra érkezett és megleste 
Rosental Gyula dr. ügyvédet, a mikor ez a tisztujitás 
után a városházról távozott. Közelébe érve megrohanta 
és követelte tőle, hogy vonja vissza azt a nyilatkozatot, 
a melyet a Birauc-Burdia-ügyben tett. Rosenthal elég 
udvariasan kijelentette, hogy utcai megtámadásra nem 
reagál, ha van valami kérni valója, keresse föl a lakásán. 
Erre Birauc Öklével kétszer arcába ütött Rosenthalnak, 
a kinek félszemét súlyosan megsebesitette. A lármára 
összeverődött a járókelők sokasága, köztük több városi 
képviselő; utóbbiak Biraucot körülfogták s átadtak a 
rendőrségnek. Az eset városszerte kínos feltűnést 
keltett és aznap az inteligencia köréből számosán 
értekezletre jöttek össze, hogy a nemzetiségiek fék
telen magatartása ellen akciót indítsanak.

Hajtóvadászat kóbor-cigányokra. A minap 
jelentettük, hogy a székesfejérvári csendőrkerület 
parancsnokságának intézkedésére egy százhúsz főből 
álló csendőrcsapat napokig üldözött egy kóbor-cigá
nyokból összeverődött rablóbandát, a mely hónapok 
óta rettegésben tartotta Fejér vármegye lakosságát. Nap
nap után vakmerő utonállást és betörést követtek el 
a cigányok, sőt több gyilkosságra is vetemedtek. A 
csendőrcsapat bekerítette ugyan a bandát, de a cigányok 
éjszaka mégis átszöktek a kordonon s eltűntek. Most 
a rablóbanda vezetőit: Ráfáel Imre, Ráfáel Lajos és 
Kolompár Ferenc kóbor-cigányokat elfogták a főváros 
közelében a nagykovácsi határban. A kispesti csendőr- 
örs két derék tagjáé, Tompái Menyhért és Dankó Ignác 
őrsvezetőké az érdem, hogy végre kézrekerültek a 
haramiák. Megtudták, hogy a három veszedelmes 
ember a nagykovácsi határban rejtőzködik. Óvatosan 
nyomoztak és december 20-án éjjel tizenegy órakor 
sikerült őket alvás közben meglepniök. A bilincsre 
vert rablókat a kispesti községházára kisérték, a hol 
Megyessy György községi bíró vette őket őrizetbe. 
Az elfogottakat másnap reggel Székesfejérvárra kisérték.

Szerkesztői üzenetek.
B a lo g h  Im r e  urnák, Lokk. A beküldött közleményt 

köszönettel vettük, de közölni csak a jövő évben fogjuk, mert 
azt akarjuk, hogy annak tanulságaiban az újévvel remélhetőleg 
nagyobb számban jelentkező uj előfizetőink is részesüljenek. 
Abban ugyanis nem kételkedünk* hogy a mostaniak jövőben 
is híveink maradnak.

A kiadó hivatal postája.
Kocsis János urnák, Dencsháza. Reméljük, hogy uj 

állomásán is majd hü marad lapunkhoz s várjuk erre vonatkozó 
nyilatkozatát. Egyébként a helycseréhez sok szerencsét kívánunk ! 
Bojsza Imre urnák, Gönczölfalva. Mindenesetre azon leszünk, 
hogy a most pártolás hiányában elmaradt naptár a jövő évben 
megjelenhessen. Bene Ferenc urnák, Mikóujfalu. Fájdalmasan 
érintett, hogy éppen most, mikor minden egyes kartársra oly 
nagy szükség lesz, akar tőlünk megválni.

Hirdetések és pályázatok.
Pályázati hirdetmény!

A méltóságos gróf Batthyány Zsigmond ur novai 
uradalmában (Zala megye) egy erdőőri állás azonnal 
is betölthető. Gróf Batthyány Zsigmond
2—3 novai uradalma.

Legnagyobbrészt gyertyánfábó! álló erdő- 
ségek tulajdonosainak 5 — 10 évi szállításra szóló 
ajánlatai kéretnek. Egyszersmind közlendő, hogy 
vasúti állomáson fűrésztelep fölállitható-e, eset
leg vizierő rendelkezésre áll-e. Szives ajánlatok 
»Gyertyánfa 2070« jelige alatt Moose Rudolfhoz 
(Budapest, IV. Ferenciek tere 3) kéretnek. 2 —3

Bábíer Nándor
puskamüves.

Szent-Gál (Veszprém megye) készít mindennemű 
vadászfegyvereket, kilőtt fegyvereket jó lőképességre 
hoz és elfogad minden e szakmába vágó munkát.

Állást keres 2 - 3

20 éves fiatalember, ki az erdőőri szakvizsgát a jövő 
év őszén fogja letenni, erdőőri vagy erdőlegényi állást 
keres. Szives ajánlatok az alábbi cimen küldendők:

Járosch Károly
Tatabánya (Erdő u. 160) Komárom megye.

Foglyokat, fácányokat, nyulakat, őzeket, szarva
sokat, dámvadat, uhukat kunyhólesjjez, minden fajú 
ragadozó emlősöket és madarakat, tyúkokat, libákat 
diszfácányokat vásárol és erre vonatkozó ajánlatokat kér

M a y e r  Ede "%W4
élővad kiviteli üzlete.

Wiener-Neustadt (Austria) Schneeberggasse Nr. 10.
(Fiók vadkereskedés Magyarországon Savanyúkút, 

Sopron megye). is—52
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott Stegmann János könyvnyomdájában Szászsebesen.
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