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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

P énzk ü ld e m é n y ek :
a Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet-1 

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

XII. évfolyam.

Megjelenik minden csüM ökön.
Felejős. szerkesztő* es ttulájOönós 

I ; lapkiadó: \|

P od hradszky Emil.

Szászsebes, 1908. január 2.

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

1. szám.

Előfizetési felhívás!
Lapunk mai szám ával annak XlI-ik évfo

lyama kezdi meg pályafutását s ez alkalm at 
nyújt nekünk arra, hogy annak előfizetésére  
az összes erdészeti és vadászati altiszteket és 
szolgákat felhívjuk.

Program m ot adnunk nem szükséges, mert 
az mindig a régi m arad : teljes erőnkből szol
gálni az erdészeti és vadászati altisztek és szol
gák szem élyi és szolgálati érdekeit s keresni 
azokat az eszközöket és m ódokat, a  melyek
kel ezeket az érdekeket előm ozdítani és az 
egész vonalon jólétet, boldogulást, m egelé
gedést megteremteni lehetne.

Terhes m unkálkodásunkban nincs kire tá. 
maszkodnunk m ásra, mint egyedül azoknak a 
tám ogatására, a kiknek érdekében dolgozunk  
s fáradozásunkat annál nagyobb siker koro
názhatja, minél nagyobb pártfogásban részesí
tenek, felkérjük ennél fogva lapunk összes 
eddigi híveit, hogy ne csak maguk továbbra is 
hűségesen kitartsanak mellettünk, hanem szom 
szédos és ism erős kartársaik köréből még uj 
és uj híveket szerezve, m ódot nyújtsanak ne
künk nem csak lapunk további fentartására, ha
nem annak fejlesztésére is. Az áldozat, mit 
erre hozniok kell, annyira csekély, hogy azt 
minden m egerőltetés nélkül még a legszegé
nyebb is m eghozhatja.

Az előfizetési ár a régi marad s a lap cí
ménél olvasható.

Az Erdészeti Újság
kiadóhivatala.

- Boldog l
L^pefg^ ít i sitiét egy <

belépünk az újnak küszöbén, hogy tovább kuzű- 
jünk hivatásaink szolgálatában, kogy még tovább 
is igyekezzünk szakunknak-jó és hasznos szol
gálatokat tenni s ez által annak s általa szeretett 
hazánknak és az emberiségnek javát előmozdítani,

Az erdészet és vadászat terén szolgálni szép 
és nemes hivatás, hiszen az Isten legszebb ado
mányai vannak itt kezeinkre bizva.

Az erdő a föld legnagyobb ékessége, mely 
nem csak a szemnek nyújt gyönyörűséget, hanem 
fájával mérhetetlen nagy szolgálatot is tesz s 
azt fentartani, annak fejlesztésén folyton mun
kálkodni egyik legfőbb kötelességünk s azok, kik 
ezt hűségesen, buzgón és odaadóan teljesitik, 
méltán rászolgálnak embertársaik becsülésére és 
szeretetére.

Az emberiségnek ezt a drága kincsét ápolni, 
minden veszedelemtől megóvni: ez a szép és nemes 
hivatás jutott osztályrészül az erdészeti személy
zetnek s teljesiti is ezt a kötelességét nemes kitar
tással, bár pályáján sokkal több tövissel, mint ró
zsával találkozik.

Sok gyönyörűséget nyújt az emberiségnek az 
erdő, de csak akkor, ha a madarak vidám esi-
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2 ERDÉSZETI ÚJSÁG

csergése, éneklése élinkiti, ha a természet által 
oltalmába adott nemes vadak gyönyöködtetik 
benne szemeinket. Ezeknek nevelése, gondozása 
ismét a vadászati személyzet feladata,

Ezeket a szolgálatokat teljesitik mindazok, 
a kiknek érdekeit ismét a mai szerény lapunk 
szolgálja s igy midőn az ő érdekeiért küzdünk, 
midőn jólétük és megelégedettségükért sikra 
szálunk, mellettük és általuk mi is az erdészeti 
és vadászatii szakok fejlesztésén munkálkodunk s 
legfőbb jutalmunknak tekintjük azt, ha ezen a 
téren némi eredményt sikerül elérnünk.

Lapunk iránya ismeretes.
Minden erőnkből és minden igyekezettel 

• zon fáradozunk, hogy az erdészeti és vadászati 
altiszti és szolga személyzet személyi és szolgálati 
érdekei ne csak érintetlenül megóvassanak, hanem 
hogy azok még minden tekintetben előmozdit- 
tassanak.

A mi hivatásunk felkutatni minden bajokat 
s reá mutatni azokra, hogy igy azoknak, kik erre 
hivatva vannak, figyelmük fefébresztessék s mód
juk és alkalmuk legyen a bajokat orvosolni.

Ezt a kötelességet, melyet önként vállaltunk 
magunkra, teljesítettük eddig teljesiténi .fogjuk 
a jövőben is, ha.azzal az erdészeti és’ vadászati 
altisztek és* szolgák továbbra is megbíznak s nem 
maradnak csupán a megbízásnál, hanem ehhez a 
munkálkodásunkhoz lapunknak az eddiginél na
gyobb pártolásával megadják a módot.

Sok ezen a téren a.tenni valós hosszú idő 
nagy türelem és kitartás kell ahhoz, hogy mind

azokat a célokat elérhessük, a melyek a boldo
guláshoz, a teljes megelégedettséghez vezetnek.

A most elmúlt esztendő sok szép reménynek 
nagy temetője, de a reménynek is megvan a maga 
örökléte. Ma meghal, hogy a holnapi nappal újra 
feltámadjon.

Sok szép reményt temettek el az erdészeti 
és vadászati altisztek és szolgák is az elmúlt esz
tendőben, de azért nem szabad kétségbe esniök, 
hanem fel kell támasztaniok ezeket a meghalt re
ményeket halottaikból most ennek az uj évnek 
küszöbén s bizniok kell abban, hogy a mit nem 
adott meg a múlt: ez az ujesztendő talán majd 
meghozza reményeik teljesülését.

A remény éltet s nem egyéb egész életünk, 
mint a reménykedésnek folytonos láncolata.

Nem szabad tehát sohasem lemondanunk a 
reményről, de viszont nem szabad reményeink 
teljesülését tisztán csak a gondviseléstől várnunk, 
hanem a remélt célok elérése végett magunknak 
is lankadatlanul és kitartó szorgalommal kell 
munkálkodnunk s csak ha ezen a téren minden
ki megteszi kötelességét, lehet bíznunk abban, 
hogy reményeink teljesedni is fognak s nem kell 
azokat az év végével ismét eltemetni.

Most, midőn az Újév küszöbére léptünk, 
szivünk egész melegével kívánunk szeretett kar- 
tásainknak az eddiginé ljobb szerencsét s nem csak 
pályájukon, de magán életükben is teljes boldo
gulást, sok örömöt és teljes megelégedettséget, 
szóval kívánunk mindnyájuknak:

Boldog Ujesztendőt!

Az éietmentő.
Irta: Menry P. Woods. (A Magyarország után.)

M i k o r  a minapában Chicagóból New-Yorkba 
utazván, kora reggel a hálófíilkémből kijöttem, 
meglepetve láttam, hogy a vonat a vonal kö

zepén vesztegel. Mikor a kalauzhoz fordultam s e 
veszteglésnek okát tudakoltam, akkor tudtam csak 
meg, hogy már másfél órája vagyunk egy és ugyan
azon a helyen. Az igazak álmát aludtam s igy az 
egész zenebonából mitsem hallottam. Hamarjában fel
öltöztem, kinéztem az ablakon, s láttam, hogy valami

igénytelen kis falu közeiében állunk. Átmentem az ét
kezőbe, derekasan megreggeliztem, majd a langyos 
tavaszi levegőt élvezve, a vonat hosszában sétálgattam.

A mozdonyvezető fennt ült a mozdonyon, s 
türelmesen várta az indulásra szóló jelzést. Mindig - 
különös érdekkel viseltetem a lokomotivok iránt. Meg
állottám tehát mellette s a vezetővel beszédbe elegyed
tem. Miután szivarral megkínáltam, amelyet köszönettel 
elfogadott, kőzlékenynyé vált s felszólított jönnék fel 
hozzá. Elfogadtam a meghívását, s egy ugrással fennt 
termettem nála. Nyiiteszü, jókedvű, mintegy 40 év 
körüli férfiú volt. Csakhamar megmagyarázta a külön
féle emeltyűnek és szelepeknek a rendeltetését. Meg
vizsgáltam a két csillogó manóméiért, köztük az órát, 
majd a kis házikó falán aranyrámában valami szúnyog- 
féle holmi volt az üvegre felragasztva.

Ez tán valami ékszer, mi? — kérdeztem, mi
közben a furcsa dologra mutattam. A mozdonyvezető 
mosolygott. — Részben igen, — szólott — de kivált
képpen emlék. Ezt a szúnyogot azért ragasztottam
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ERDÉSZETI ÚJSÁG 3

ü  Ü ü  H Erdészeti ü  H H f i  
altisztek gyermekeinek internátusa.

Az erdészeti altiszti személyzet gyermekei 
iskoláztatását megkönnyíteni hivatott internátusok 
felállítása érdekében az Országos Erdészeti Egye
sület az alábbi felirattal fordult a földmivelés- 
ügyi m. kir. miniszter úrhoz:

Nagyméltóságu Miniszter Ur!
Az erdők őrzésével megbízott személyzetnek te

temes része oly helyeken lakik, a hol még elemi isko
la sincsen, sőt sokan egyáltalában távol a községtől, 
az erdők közepette laknak. A szolgálat érdekéből ek
ként elhelyezett erdőőrök gyermekeinek neveltetése a 
szülőknek igen szerény anyagi helyzete mellett termé
szetesen a legnagyobb nehézségekbe ütközik és saj
nálatos tény, hogy sok gyermek a szülők mostoha 
anyagi viszonyai miatt egyáltalában nem részesül 
oktatásban.

Ezt a nemcsak népoktatás szempontjából, hanem 
nemzeti szempontból is felette sajnálatos körülményt 
ismerve, igaz örömmel értesülünk Nagyméltóságodnak 
azon nemes szándékáról, hogy az erdőőrök gyermekei
nek neveltetését elősegítendő, két imternátust szándé
kozik részünkre berendeztetni,

Minthogy azonban nem csupán az állami szol
gálatban álló erdőőrök vannak gyermekeik neveltetése 
szempontjából mostoha helyzetben, hanem más uradal
mak alkalmazottjai is, a kérdés nemzeti szempontból 
való fontossága mellett tisztelettel kérjük Nagyméltósá
godat, hogy az internátusokban rendszeresítendő he-

oda, mert nemcsak az én, de kétszázötven embernek 
mentette meg az életét.

Egy ilyen pici bogárka már hogy vihetett 
volna ily dolgot végbe?

- Ha meg akarja hallgatni a történetet, szívesen 
elbeszélem. Időnk van rá bőven, mert egyhamar úgy 
sem indulhatunk tovább.

Kényelmesen elhelyezkedtem- a távollevő fütő 
ülésén s figyelmesen hallgattam az elbeszélő szavát: 

Még nem is olyan régen történt a dolog, 
kezdte a mozdonyvezető, — körülbelül egy éve lehet. 
Ugyanezt a vonatot vezettem és ugyanezen a 449. 
számú gépen mentem. A fűtőm is ugyanaz volt, aki 
ma: Jim; az, aki ott áll a táviró ajtajában. Jim nagyon 
derék gyerek ugyan, de iszonyú babonás. Hisz a kísér
tetekben, álmokban és sejtelmekben. Azelőtt mindig 
kikacagtam, ma azonban már nem teszem, nem, 
amióta a fekete asszonynyal találkoztunk.

Valamelyik éjszakán, éjfél uián egy órakor kellett 
M. állomásról elindulnunk, s pontban 6 órakor reggel

lyek méltányosan megállapított részét a nem állami 
szotgálatban álló erdőőrök gyermekeinek fentartani mél- 
fóztassék.

Minthogy továbbá az internátusok felállítása, még 
ha számuk idővel még szaporittatni is fog, a nagy fon
tosságú kérdést teljesen meg nem oldja, hanem egyfe- 
felől szükséges leend az internátusokban teljesen in
gyenes helyekről gondodskoni, másfelől pedig azokat 
a szülőket is támogatásban részesíteni, a kiknek gyer
mekei az internátusokba nem vétettek fel, de csak tá
vol a szülői háztól nyerhetnek oktatást, vagy pedig a 
kik erre gyermekeik nagy számára való tekintettel kü
lönben is érdemesek, az ehhez szükséges anyagi esz
közök előteremtése végett tisztelettel kérjük nagymél
tóságodat, hogy az állami erdőtisztek gyermekeinek 
nevelését segélyező alap gyarapítására a kincstárral 
üzleti viszonyban álló felek által fizetett 2/io%-os hoz
zájárulását 3/io°/o-ra emelni méltóztassék.

A hozzájárulásnak evvel a csekély emelésével, a 
mely sok felé oszolván el, érezhető megterheléssel sen
kire sem jár, sok oly gyermekekből lehetne a haza szá 
mára hasznos polgárt nevelni, a kik jelenleg minden 
oktatás nélkül maradnak, elparlagiasodnak és nemzeti
ségi vidéken igen sokszor még a magyar neyelvet sem 
sajátítják el.

A nélkül, hogy az ekként létesülő uj alap felhasz
nálásának részletkérdéseit itt tárgyalhatóknak tartanók, 
mégis ebben a tekintetben is azon tisztJet+o|jes kérel
münknek adunk kifejezést, hogv a kiadható segélyek 
egy része a nem állami szolgálatban álló erdőőrök gyer
mekeinek tartassák fenn, egyfelől méltányosságból, 
másfelől azért, mert azok a nemzeti czélok, a melyek 
e kérdés megoldásánál követhetők, a mellett szólnak, 
hogy a segélyezés jótéteménye a nem állami erdőőrök
re is kiterjesztessék.

Tiszteletteljes javaslatukat a már említett szem
pontokon kivül annál is inkább Nagyméltóságod meleg

S.-be érnünk. Az éj iszonyú zivataros volt, a szél 
szakadatlanul üvöltött s órákon át sűrűn esett az eső. 
Mikor a mozdonyra léptem, akkor érte el a vihar tető
pontját. Ebben a kis ketrecünkben a felzavart elemek 
dühöngését egész jól hallhattuk, dacára annak, hogy 
a jégeső csakúgy paskolta az ablakunkat.

Nehéz utunk lesz, Frank, mondta Jim, 
szeretném, ha már ép egészségben ott volnánk a 
rendeltetésünk helyén.

Hát mi rettent annyira, öregem? kérdém
nevetve.

Tudom is én, - felelte rosszkedvűen, - 
már úgy a véremben fekszik. Meglásd valami bajunk 
lesz.

Őrültség, - utasítottam rendre, megfáztál
s az üvöltő szélvész is rettent.

Hogy megvalljam az igazat, magam is fel vol
tam izgatva, de hát nem akartam magamat a fűtőm 
előtt elárulni. Most hozzánk hapcsolták a vonatot. 
Jobbadán hálókocsikból állott s az a gondolat, hogy
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4 ERDÉSZETI ÚJSÁG

pártfogásába ajánljuk, mert ezzel az állami és uradal
mi alkalmazottak oly nagyszámú csoportjának a létvi
szonyain lehetne javítani, a kik terhes és sokszor élet
veszélybe! járó szolgálatukkal érdemesé teszik magu
kat arra, hogy gyermeknevelési gondjaik könnyítesse
nek s a kik másfelől többnyire csekély, sokszor még 
a közönséges napszámbérekkel sem arányban álló jö
vedelmük mellett erre a legnagyobb mértékben reászo
rultak. Az erdőőri személyzet körébe a szociális iz
gatás még nem férkőzött. Kívánatos, hogy méltány
lást igénylő érdekeik kielégítése utján oda törekedjünk, 
hogy ez a jövőben sem történjék, hanem a hazai er
dőgazdaság bennük mindenkor hü és megbízható se
gédszemélyzettel bírjon, a melyre szüksége van. Ezt a 
célt pedig többek között tiszteletteljes javaslatunk is 
szolgálja.

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk 
őszinte nyilvánítását.

Budapest 1907. évi december hó 6-án.
Az Országos Erdészeti Egyesület nevében:

Bund K ároly  s. k. B áró  B án ffy  D ezső  s. k.
titkár. elnök.

ál -V. V- V. .V. V. . V. V-

é ; i----------------- s tudnivalók.
§$> 
é
|p> 

tvk'71. . .  ry

Mikor etessük és takarítsuk a fejős 
tehenet.

Bár úgy erre, mint hasonló fontos kérdésekre 
tejgazdaságról szóló könyvek is kellő tanácsot adnak, 
sokszor látjuk mégis, hogy tehenészetekben etetnek.

tisztogatnak fejés előtt közvetlenül, fejés után, sőt 
takarmányoznak fejés alatt is. használván egyben igen 
gyakran rossz es szennyes fejő- és takarító-eszközöket 
s nyújtván a száraz takarmányt, nem ritkán óriási 
por felverésével.

Pedig már kísérleti eredményekből is ismeretes, 
hogy nem mindegy az, hogy hogyan, miképpen, mikor 
mily körülmények között fejünk, takarítunk, sem a nyert 
tej mennyiségére, sem annak minőségére, de sőt nem 
mindegy az az állatra s a fejő személyre nézve sem.

A többi között egy legújabb amerikai idevágó 
vizsgálatból is kiderült, hogy a fejősnek a fejésközben 
való mindennemű zavarása, tehát a takarmányozása is, 
hátrányos, nemcsak azért, mivel két irányban van 
figyelme lefoglalva, hanem azért is, mivel a száraz 
takarmány fejés előtt röviddel a jászolba szórva s 
fejés alatt fogyasztva port ver fel, mely a tejbe száll 
s azt igen sokféle és nagyszámú rontó gombákkal 
árasztja el. így van az akkor is, ha röviddel a fejés 
előtt vakarjuk, keféljük a tehenet.

A vizsgálatokat végzett Stocking úgy találta, 
hogy az etetés előtt fejt tej minden köbcentiméternyi 
mennyiségében csak 2096 baktérium volt s ezek kö
zött 790 savanyító és 108 elfolyósitó baktérium, holott 
az etetéskor fejt tej akkora mennyiségében 3505 bak
tériumot talált és pedig ezek közt 1320 tejsavanyitó 
és 196 elfolyósitó baktériumot.

Úgy találta egyben, hogy közvetlenül a fejés 
előtt vagy alatt takarított tehenek szenynye a levegő
ből a tejbe nagymennyiségben belejut, jóval azelőtt 
vagy azután ellenben önként is érthetően kevésbbé 
vagy éppen nem s kimutatta még, hogy a fejés előtt 
nedves kendővel horpaszain, hasán, tőgyén jól le- 
törölgetett tehén tőgyéből nyert tej baktériumokban, 
szennyben jóval szegényebb volt, mint a le nem 
törülgetetteké.

Megállapította végre, hogy a fejtéskor az első

száz meg száz ember élete van rám bízva, nem igen 
szolgált a megnyugtatásomra. Megadták a jelt az 
indulásra s a kiözönlő gőz sistergése közben kifutot
tunk a zivataros éjszakába, váltókon, kitérőkön át
robogtunk, végig a jelző-lámpások mellett, vasúti ko
csik hosszú vonalai között, mig végre menydörgés- 
szerii robajjal a hídon is áthaladva, a hegyek közé 
bekanyarodtunk, vonatunk hosszú füttyének eszerszeres 
visszhangja kelvén. Aztán kinyitottam a szelentyüt s a 
dübörgés csakhamar egyhangú zakatolássá enyhült. 
Az öreg 499-es megtette a kötelességét s ötven mért
földet tettünk meg egy óra alatt.

Az első vizállomáson mégegyszer megvizsgáltam 
a gépemet, rendben van-e minden, Jim pedig a hom
loklámpákat hozta rendbe. Aztán folytattuk az utat. 
Kivéve azt a kis helyet, melyet a vonat elején elhelye
zett elektromos fényszóró megvilágított, mindent a 
vak sötétség borított. Jim élesztette a tüzet s a leg
nagyobb gőznyomást alkalmazta, úgy hogy az alvó 
helységek és néma majorok s tanyák csakúgy szágul
doztak a szemünk előtt.

Egyszerre csak, egész közel magam előtt látok 
valamit, ami a vért is megfagyasztja ereimben. Egy 
asszonynak óriási alakja. Hosszú, fekete köpenyeg, 
melynek végét lebegtette a szél, takarta be testét. 
Hosszú, kísérteties karjai folyton ide-oda mozogtak. 
Mikor az iszonyattól megdermedve rámeresztettem a 
tekintetemet, még egy utolsó, vad intőjelet ad s el
tűnik a szemem elől. Úgy elcsodálkoztam s annyira 
megijedtem, hogy kezem a szellentyüt sem találta meg.

Jim éppen a tűz fölé hajlott. Most feltekintett és 
csodálkozva rám kiált:

— Halló, Frank, hát téged mi lelt? Talán kisér- 
tetet láttál?

Nem tudtam neki felelni. Még nagyon is a külö
nös jelenség behatása alatt állottam.

Olyan helyhez közeledtünk most, hol mély és 
rohanó folyam fölött egy hid vezetett el. Az izgatott
ságom egyre fokozódott. Hajlásban voltunk s talán 
egy mértföldnyire lehettünk a víztől. Ekkor Jim iszo
nyú kiáltást hallat s reszkető kézzel, üregeikből kikélő
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tejsugárnak a földre fejése előnyős, az igy nyert tej 
t. i. nem tartalmaz annyi tejrontó gombát, mint az 
ellenkezőképp nyert.

Hogy jó fejő-, gyűjtő-, szűrő- és takarítóeszkö
zök lényeges előnyt nyújtanak e tekintetben is, azt 
nem kell külön hangsúlyoznunk.

(Mezőgazdák.)

A levéltetvek elleni védekezés.

A levéltetvek ellen való védekezésre May gyü
mölcstermelési technikus a Landwirthschaftliche Zei
tung für Westfahlen und Lippe«-ben a kvassia-főzet- 
tel való permetezést njánlja. E célból IV2 kilogramm 
kvassia-forgácsot (amely drogériákban kapható) 5 liter 
vizbe áztatásra 24 őrára beállítunk és azután 1 óráig 
alaposan főzzük. Hogy a durva részeket visszatartsuk, 
a főzetet szürőkendőn átöntjük. Azután kilogramm 
kenőszappant 5 liter vízben feloldunk, a két főzetet 
összeöntjük és vízzel 100 literre higitjuk. Az igy nyert 
kvassia-főzetet önműködő hordható permetezőkkel a 
melynek szórója kell, hogy erős sugarat szolgáltasson 
a levéltetvek elpusztítására használhatjuk. Ezt a szert 
legjobb a késői délutáni órákban alkalmazni, hogy a 
főzet elég beható hatást fejtsen ki és ne párologjan 
el gyorsan. Ahol lehetséges, a megtámadott ágakat a 
főzetbe mártjuk. Ez a kvassia-főzet egész nyáron át 
eltartható, anélkül hogy hatását elveszítené. Továbbá 
ajánlatos ott, ahol vízvezeték, elosztóval ellátott cső 
vagy más erős fecskendő áll reudelkezésre, a szabály
szerű fecskendezés hideg vízzel reggel és estefelé. A 
vízzel reggel és estefelé. A hideg vizet nem szeretik a 
levéltetvek téli petéivel ellepett hajtásokat (fekete, 
puskaporhoz hasonló peték a bimbók közelében) 
ajánlatos levágni és elégetni.

szemekkel kibámul a sötétbe. Követtem a tekintetét s 
tetőtől-talpig megborzadtam. Ott lent a síneken ugyan
az a fekete női alak állott, most már megvilágítva a 
lokomotív világától. Majd mozdulatlanul állott, majd 
meg vad táncot járva azt intette felénk, hogy vissza- 
vissza!

Frank, -  susogta Jim könyörgő, esdő han
gon — ne menjünk át a hidon, az isten szerelmére, 
ne haladjunk át a hidon!

A félelem engem is majdnem őrültté tett. Minden
esetre teljes erőmből fékeztem. Hogy tulajdonképpen 
mi ösztönzött arra, hogy a vonatot megállítsam, azt 
megmondani ma már nem volnék képes. Mikor meg
álltunk, alattunk zajgott, zumogott a viz. Leszálltam a 
gépről s a vonatvezető elé mentem, aki gyorsan kö
zeledett felém.

Hát mi történt? — kérdezte türelmetlenül s 
mérgesen.

Én meg úgy éreztem magam, mint valami os
toba iskolásfiu. Az óriási nőnek közel-távol se hire,

K Ü L Ö N F É L É K .

A szeszes ital a hadseregben. Sokan azt állítják,
hogy az ember szervezetének szüksége van a szeszes 
italra. A szesz mértékletes élvezése élénkebbé és ügye
sebbé teszi az embert. Ezért háborúban a katonának 
naponta egy kevés bort, sört vagy pálinkát adnak. 
Ezzel szemben az antialkoholisták azt állitták, hogy a 
szesz feltétlenül káros a szervezetre. A kérdés eldön
tésére nemrég a bajor hadügyminiszter Münchenben 
gyakorlatilag kipróbáltatta a pálinkaivás hatását a cél
lövésre. Tízezer lövés eredményét hasonlították össze 
és azt találták, hogy az egyenként külön lövő katona 
kevés pálinka megivása után többet talált, jobban lőtt, 
mint az egész józan legénység. Ellenben a század 
lövésénél a józan század sokkal jobb eredményt ért el. 
Svédországban is végeztek efajta céllövő próbát, s ott 
is tapasztalták, hogy a józan század sokkal biztosab- 
céloz.

Adjunk-e cukrot a gyermekeknek? A karácsonyi 
ajándékok között úgyszólván elmaradhatatlan az édes
ség, a mely nélkül a gyermek el sem tudja képzelni a 
kis Jézuska érkezését.

Sokszor vitatták már, vajon ártalmas-e a gyer
mekre az édesség, vagy nem? A nép általában azt 
tartja, hogy igen és van is reá oka, mert a sok édes
ség gyakran rontja el a kicsinynek a gyomrát. Maga 
a cukor azonban, mely az efféle nyalánkság legfőb al
kotórésze, éppenséggel nem ártalmas, sőt nagyon is 
hasznos. Való, hogy az izomerő fejlesztésére a cukor 
a legalkalmasabb tápszer. A német hadseregben a le
génység közt időnkint csokoládét osztanak ki s igen 
jó eredményét látják.

se hamva. Az iszonyú esőben öt lépésnyire se lehetett 
látni.

-  Jelenségünk volt, dadogtam. — Nem tu
dom, hogy mi volt — nagy, fekete asszonynak lát
szott, aki felénk terjeszti a karjait s visszaparancsol.

A vonatvezető különös tekintetet vetett rám.
Megbolondult! Sajnálnám magát. De miután 

már olyan közel vagyunk a hídhoz, nézzünk el oda.
Felfogtuk a lámpásokat s elindultunk, Alig húsz 

lépésuyire botorkáltunk előre, mikor rettegve hátra- 
tántorodtunk.

Lábunk előtt fekete mélység tátongott, amelyből 
a zavargó hullámok zajgása hallattszott fel hozzánk. 
A hűségesen hullott tavaszi eső a folyót, melynek 
hullámai a közeli tóba ömlenek, módfelett felduzzasz
tottá. Őrült vágtatásában a hidat ledöntötte, magával 
ragadta. Csak néhány szétforgácsolt fadarab s elhajli- 
tott vaspánt függött még a rácsozaton. De messze 
kint a fekete sötétségben a kísérteties asszony fekete 
teste táncolt a vékony légrétegben, megvilágítva a
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Orvosok állítása szerint a cukor föltétlenül szük
séges tápláléka a gyekmeknek is, ha tisztán s nem fer
tőző-anyagokkal vegyítve kapja, Fontos továbbá, hogy 
kellő időben adjuk a gyermeknek, s nem “akármikor. 
Ebéd és vacsora után mérsékelt adagban a legalkalma
sabb, éhgyomorra azonban a a legfinomabb sütemény 
is gyomorrontást okoz.

Nagy jeletősége van a cukor rendszeres élveze
tének már azért is, mert pótolja az alkoholt. Ha va
laki megszokja az édességet, sohasem lesz iszákos em
ber. Különben az alsóbb néposztálynál kiszámíthatat
lan eredménnyel jár ennek a figyelembevétele.

Azt is gyakran haljuk, hogy a cukor rontja a fo
gat. Ez határozottan tévedés. Ha a gyermek tisztán 
tartja a száját,.semmi ételmaradékot meg nem tűr benne, 
a cukor maga bizonyára nem rontja el a fogát.

Milyen magasra repülnek a mararak? Érdekes 
megfigyeléseket közöl Pöschel német professzor nem
rég megjelent könyvében a madarak által repülésük 
közben elért magasságokról. A szerző egy léghajón 
megtett útjában megfigyelte, hogy már 2200 méter ma
gasságban is egy hatalmas madár röpködte körül a 
léghajó kosarát. Humboldt Sándor véleménye szerint a 
kondorkeseiyii 7100 méternyire is fölrepül, mig Gátke 
megfigyeléseiből azt a következtetést vonta le, hogy 
egyes vándormadarak 3000 5000 méter magasra is 
feljutnak, sőt egyes fajok 10 12000 métert is elérnek.
Ez azonban teljesen kizárt dolog, 10.000 méternyi ma
gasságban ugyanis 54 C. fok hideg uralkodik, és ez, 
valamint a légnyomás minimálisan csekély volta lehe
tetlené teszi a madaraknak ilyen magasban való tar
tózkodását. A léghajósok, köztük Lucanus megerősí
tik, hogy a madarak, ha csak valamely körülmény nem 
kényszeríti őket, nem igen emelkednek a felhőréteg fö
lé és leginkább az első ezer méter határán belül tar

mozdonynak fénye által. Őrületes örömében vetette 
szét a karjait jobbra-balra. A vonatvezető először ő 
rá bámult, aztán meg én rám.

Ez volt az a fekete asszony, aki miatt a vo
natot megállította?

Ez.
No Frank, ami ma éjszaka megmentette az 

életünké,t az több volt a puszta szerencsénél."
Lassan visszamentünk a vonathoz, mindketten 

bolddgabban, mint ahogy azt önnek kifejezhetem. 
Több utas is kiszállott már s tudakolta a hirtelen 
megállás és tartózkodás okát. Egy Chicagóból való. 
mintegy tizennyolcéves fiatal ember is volt közöttük, 
aki okosabb volt valamennyiünknél. Miután végig
hallgatta a fekete asszony történetét, a lokomotív 
mellső lámpája felé fordult s figyelmesen odanézett. 
Én is kővettem a tekintetét s az üvegen valami fekete 
foltot vettem észre.

- Itt van a maga fekete asszonya — kiáltotta 
a fiatal ember.

tózkodnak. Csak nagy ritkán figyeltek meg varjakat 
1400 méter, egy pacsirtát 1900 s egy hatalmas sast 
3000 méter magasságban.

Őrült a léghajóban. Hátborzongató eset történt 
pár nap előtt Clevalandben, az északamerikai Ohio 
állam szákhelyén. Egy Harry Mitchell nevű omahal 
gazdag polgár, a ki már többször keltett feltűnést erő
szakos természetével, gyanakodott hogy megcsalja a 
felesége, egyik legjobb barátját, Purst Johnt, vélte ve- 
télytársának és pokoli tervet eszelt ki, hogy rajta bo
sszút áljon, mert a tört vagy revorvert kevésnek tar
totta. Minthogy pénze volt bőven, egy ballont készí
tetett magának és meghívta barátját, hogy száljon föl 
vele. Purst, aki fölöttébb kedvelte a sportot,, a meghí
vást elfogadta és a felszállás meg is történt. Mikor 
vagy nyolcszáz méter magasságban jártak, Mitchell 
megragadta a szelepzsinort és kijelentette Purstnak, 
hogy most meg kell halnia ővele együtt. Purst azon
nal látta, hogy barátja valami fixa idea miatt megőrült 
és körülnézett, fegyvert keresve, amelylyel Mitcheltől 
megszabaduljon. Persze illyen fegyvert nem volt kéz
nél, azért kétségbeesetten az őrültre vetette magát 
Mitchell azonban erősebb volt és megrántotta a sze
lepzsinórt: a gáz kezdett kiömleni, a léghajó esett, pár 
másodperc alatt lekellett zuhannia. Ekkor Purst tekin
tete megakadt a szállóernyőn, a mely a kosár fenekén 
hevert. Odaugrani, az ernyőt megragadni és magát a 
kosárból kidobni: pillanat müve volt. Mitchell, hogy 
áldozata megne menekülhessen, gyors elhatározással 
utána ugrott, abban a reményben, hogy az ernyőre fog 
esni azt szétszaggatja. De rosszul számította ki az 
ugrást, az ernyőt nem tudta megkapni. Iszonyuat or
dítva dühében a földre zuhant, a hol agyon zúzta ma
gát, mig Purst minden baj nélkül ereszkedett le. Így 
olvashatni az esetet egy amerikai lapban, minélfogva 
nem kell föltétlenül elhinni.

És csakugyan ott volt ez a szúnyog, amely 
ott abban a rámában lóg. Az üveg belső oldalán ült. 
Amint megkopogtattam az üveget, a szúnyog felrepült 
s a reflektorra ült

Ez az egész uram. A szúnyog, mely a homorú 
tükör előtt röpdösött, az idézte elő a fekete képet, 
melyet mi fekete köpenybe burkolt asszonynak néztünk. 
S hiábavaló menekvési kísérletei közben szárnyait 
emelgetvén, a titokzatosan kinyújtott női karokat-lát
tatta velünk. Félénk képzlőtehetségem a fekete képet 
persze még jobban megnagyobbította s a kicsi szú
nyog óriási ijesztő alaknak látszott. Hogy mi módon 
került bele a lámpába, azt nem tudjuk ugyan de az} 
gyanítjuk, hogy a vízvétel alkalmával lehetett, mikor 
Jim a lámpákat vizsgálta. Mint -fekete asszony; min
denesetre ő volt az életünk megmentője.

Ennek az eseménynek az emlékére rámáztam be 
a szúnyogot s akasztottam ide. Ön valószínűleg a 
véletlen müvének mondja, én azonban azt tartom, 
hogy az örök végzet a mi megmentésünkre küldte.
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Gyilkosság a Korán parancsából. A keleti élet egy 
érdekas jelenete játszódott le a minap moszkvai tör
vényszéken. Egy perzsa megölte fiatal feleségét s a 
gyilkosságért felelnie kellett. A vádlott következőket adta 
elő a maga tragédiájából: A felesége vétkezett a Korán 
törvényei ellen, mert szenvedélyes alkoholista volt. 
Ezenfelül házasság törést követet el. Mikor rajtakapta 
a házasságtörésen, esküjét vette, hogy ezután hü ma
rad hozzá s nem iszik többé szeszes italt. Az eskü 
ellenére nemsokára mégis idegen férfi karjaiban találta 
az asszonyt. Miután pedig Korán szerint az igazhivő 
huszonnégy órán belül megölheti a hamisan esküdö- 
zőt, ő csak a vallása szabályai szerint járt el, amikor fe
leségét megölte. A bíróság a perzsa vádlottat felmen
tette. A vádlott ez volt az ítélet megokolása 
feleségét akkor jegyezte el, amikor ez még alig volt 
tízéves. Mikor tizennégy esztendős lett, feleségül vette. 
A felesége iránt való szerelme oly nagy volt, hogy rajta 
kivűl más nővel nem érintkezett. Annál nagyobb le
hetett fájdalma, amikor azt kellett megtudnia, hogy a 
felesége más férfivel megcsalta őt. Miután elkellett 
hinni, hogy a Korán szabályai szerint cselekedett, ami
kor az asszonyt megölte, fel kellett őt menteni.

H Í R E K
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Családi dráma a karácsonyfa miatt.
Szombathelyről jelentik: Rosmann József vasúti 
munkás nem akart mostoha gyermekeinek kará
csonyfát állítani. E miatt feleségével összeveszett, 
majd a korcsmába ment, a honnan ittasan tért 
vissza lakására. Az asszony szemrehányással fo
gadta, mire Rosmann annyira felbőszült, hogy 
feleségét folytogatni kezdte. Ezt látva tizenkilenc 
éves mostohaleánya, fölkapta az asztaion heverő 
konyhakést és azt háromszor mostoha-atyja há
tába szúrta. Rosmann rövid idő alatt kiszenve
dett. A gyilkos leányt letartóztatták.

Kitüntetés. Faragó Béla cs. és kir. udvari 
szállító Zalaegerszeg, a pécsi kiállításon kiállított 
diszfenyőkért és fajburgonyáért díszoklevéllel 
(grand prix) lett kitüntetve.

Merénylet egy plébános ellen. Aradról je
lentik: Szecskó Juliánná varróleány az utcán 
forgópisztolylyal rálőtt Szikra Lénárd plébánosra. 
A golyó nem talált. Szecskó Juliánná már egy 
ízben, tavaszszal, merényletet követett el a plé
bános ellen, s akkoriban a bíróság a merénylő 
leányt fölmentette.

Egy vasutas gyakornok szerencsétlensége.
Déváról táviratozzák: A minap Piski telepen egy 
tehervonat elgázolta Tiszai István vasúti gyakor
nokot. A tizennyolc éves fiatalember, aki csak 
a nyáron érettségizett, föl akart ugrani a teher
vonati, de elhibázta az ugrást és a kerekek 
közé került, amelyek teljesen összeroncsolták.

Véres karácsony. Bajáról írják: Karjad pusz
tán Ősz-Szabó Sándor gazdálkodó karácsony 
előestéjén összeveszett a feleségével és veszeke
dés közben bicskával támadta meg az asszonyt. 
Ezt látta az asszony tizenhat éves öcscse, ki az 
udvarban máktöréssel volt elfoglalva és hogy 
testvérét megvédelmezze, a súlyos máktörővassal 
úgy fejbevágta Ősz-Szabót, hogy nyomban 
meghalt.

Vasúti baleset. Lipcséből jelentik: A borosz
lói személyvonat, amely két lokomotivval érke
zett oda, a fék megrongálódása következtében 
belememt az állomási épületbe. Az első gép 
kereszti!ltörte a falat és az állomásfőnök szobá
jában állott meg. Az állomásfőnöknek még volt 
annyi ideje, hogy a szoba ablakán kimeneküljön. 
Az utasoknak semmi bajuk sem lett. Az első 
gép vezetője könnyű sérülést szenvedett.

Halottrabló. A minap történt, hogy Horváth 
János makói rendőrkapitány az utcán hirtelen 
összeesett. Horváthot az odasiető emberek egyik 
közeli házba vitték be, hogy ott az első segítségben 
részesítsék; a kapitány azonban meghalt, mielőtt 
magához tért volna. Utólag derült ki, hogy 2000  
koronát tartalmazó pénztárcáját a halott körül 
sürgő-forgó emberek közül valaki ellopta. A 
makói rendőrség most nyomozza a halottrablót.

A kondha halála. Mátészalkáról írják: A köz
ség kanásza múlt hó 24-én reggel, mint rendesen 
kihajtotta a csürhét, este azonban nem tért 
vissza. Felesége keresésére indult, de csak más
nap találta meg férje isszonyuan összemarcangolt 
holttestét. Orvosi vizsgálat konstatálta, hogy a 
vézna és beteges kanász combjába a kan be
vágta agyarát és leteperte a szerenesétlen em
bert, mire a többi sertés is nekivadult és a ruha 
által nem fedett testrészeket a szó szoros értel
mében lerágta. A legelő a községtől távol lévén, 
senki sem hallotta a szerencsétlenül járt kondás 
kiáltásait.
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Huszonhárom napja a föld alatt. Newyork- 
ból jelentik: Az egész országban feszült érdek
lődéssel követik a munkálatokat annak a három 
munkásnak megmentésére, akik most már huszon- 
harmadik napja vannak eltemetve a Newadu- 
állambeli Ely közelében lévő kőszénbányában. A 
munkások csövekkel és telefonnal vannak, a kül
ső világgal összekötve, s egészen jól vannak, 
mert étel hőségesen áll rendelkezésükre.

Hivatásának áldozata. Temesvárról írja tu
dósitőnk, hogy minap este Temesmoravica és 
Deta állomások között Érti Ignác máv. ka
lauz a robogó személyvonatról, melyen szolgá
latot teljesített, leesett és súlyos sélrüéseket szen
vedett. A szerencsétlenséget a vonaton senki 
sem vette észre és a szerencsétlenül járt kalauz 
eszméletlenül hevert a nagy hidegben a pálya
testen a legközelebbi vonatig, melynek személy
zete észrevette és beszállította Temesvárra. 
A szerencsétlenül járt kalauz állapota életveszélyes-

A feketeerdő kincse. A mi szőke Dunánk 
születése helyéről azt állitja egy régi legenda, hogy 
valahol nagy kincseket rejteget sziklakebelében. Most 
az a hir érkezik Parison át, hogy egy olasz mérnök, 
hatósági engedély alapján, a Feketeerdő egy kies zu
gában ásatásokat végeztet, hogy fölfedezze azokat a 
mesés kinaseket, amelyeket még a középkorban rejtet
tek ott el. A környékbeli emberek már régóta keresik 
azt a sziklát, mely alatt állítólag a kincs rejtőznék, de 
mineddig eredmény nélkül. Az erdei felügyelőség végre 
is szigorú intézkedéseket volt kénytelen alkalmazni a 
túlbuzgó kincsások ellen, akik szinte feldúlták az 
erdőnek azt a kies zugolyát. A gránitsziklán titokzatos 
jeleket találtak, melyek több százados eredetűek lehet
nek s egy kört ábrázolnak, amelyet hieroglifek vesznek 
körül. A környékbeli öreg emberek ajkán élő legenda 
szerint a kincset csakis a szent hét folyamán és 
Adventkor lehet megtalálni. Az elmúlt tavaszszal Nagy
péntekre virradó éjszaka ismeretlen tettesek mély göd
röket ástak a titokzatos szikla lábánál. Most pedig 
egy olasz mérnök vállalkozott a kincs fölfedezésére s 
az ásatásokat már meg is kezdte. Előbb azonba hű 
másolatot készített a titokzatos jelekről s megfejtés 
végett bemutatta azt egy szaktudósnak, aki odanyilat
kozott volna, hogy az ásatások csakugyan ered
ménynyel kecsegtetnek.

Szerencsétlenül járt gróf. Rennesből jelentik;: 
Genffry de Metumieres gróf egy vadászat alkalmával 
fegyverére esett. A fegyver elsült és a golyó a gróf 
alsó testébe furódoft. A gróf néhány perc múlva bele
halt sebébe.

Szerkesztői üzenetek.

B. J.urnak, Bucsesd. A beküldött cikket megkaptuk s mi
után azt nagyon helyén valónak és érdekesnek találtuk, legköze
lebb, talán már lapunk jövő számában némi átdolgozással és 
kibővítéssel közölni fogjuk. Motz István urnák, F. Győrős. A 
kérdéses 6 koronából 2 koronát kívánságához képest az év- 
könyre számoltuk el. Miután a tervbe vett Évkönyv az uj nyomda 
berendezése folytán csak a folyó év közepén fog megjelenni, a 
2 koronát — ha úgy kívánja — átszámíthatjuk a lap előfizetési 
dijába s ekkor előfizetése március végéig lesz rendezve. Benke 
Ignác, urnák Petrozsény. A lesújtó hir közléséért fogadja kö- 
szőnetűnket. Nem tudna erre nézve közelebbi adatokat közölni ?

A kiadóhivatal postája.

Kelemen István, nrnak Esztergom. A megbízással besze
dett összeg m. é. március végéig szólt, azután pedig még 2 
koronát kaptunk s igy előfizetése m. é. június végével jár le. 
Ziegelhoffer Arnold urnák Gáborszállás. A címet kigazitottuk. 
Wadl József urnák, Pári. A zsebnaptárt megrendelhetjük. Ara 
ajántolt küldéssel 3 K 45 fi). Lesbu Spiridion urnák, Vajda- 
récse. A beküldött 2 koronával múlt év végéig van előfizetve.

ÁLLÁST KERES

22 éves, erős, egészséges, jól szakvizsgázott fiatalember. 
Az állást f. é. január 10-én elfoglalhatja. Cim a lap 
kiadóhivatalában.

1 2

„ V A D Ő R "
cimü Hőnig-féle tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.

Állást keres
erdőaltiszti szakvizsgát tett 23 éves nőtlen fiatal
ember lehetőleg olyan helyen, hol irodai teen
dőkben is segédkeznék, esetleg uradalomnál is. 
Állását 1908. évi január 10— 15-ike közt fog
lalhatná el. Kívánatra fényképet is küld. Cime 

megtudható a lap szerkesztőségénél.
4 —5.

Nyomatott Hl ENTZ JÓZSEF könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ü ^ j  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

P énzk iild em én yek :
a Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P od hradszky 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. január 9. 2. szám.

\7 ........  - -  /

£ § 1

Egy kis alamizsnát!
Az Az Erdő cimü lap múlt évi 23 és 

folytatólagosan 24-ik számában Kukuljevics Jó
zsef dr. m. kir. állatorvos ur tollából Hasznos 
énekes madaraink védelméről felírás alatt liosz- 
szabb közlemény jelent meg, mely nemcsak azért 
ragadta meg a figyelmemet, mert mint a nagy 
természet barátja és jó ismerője, magam is ös- 
merem hasznos éneklő madarainkat úgy az er
dei, mint a mezei és kerti gazdálkodásban való 
felette nagy hasznosságát, hanem azért is, mert 
ezeknek a kedves teremtményeknek téli gondo
zását az erdészeti személyzet, kivált pedig az er
dőőrök figyelmébe ajánlja.

Igaz, hogy a Szentirás azt mondja, hogy: 
nézzétek az ég madarait: sem nem vetnek, sem 

nem aratnak s azért mégis gondoskodik róluk a 
jóságos tetemtő, de le nem tagadható tény az 
is, hogy a Szentirás megir ísa óta vagy nagyot for- 
dut az időjárás folyása s ott, hol régente teritet 
asztalra találtak az ég madarai éven át, ma már 
egész évszakon át az ínség kopogtatott be, vagy 
talán még ma is vannak vidékek, hol az idézett 
szavakat el lehet mondani s csak egyes helyek oly 
mostohák, hogy bizon magának a teremtőnek is 
az emberek segítségét kell igénybe venni, hogy 
az ég madarai éhen ne pusztuljanak.

Legyen bármikép is a dolog, a magam ré
széről is készségesen magamévá teszem azt a 
szép és kedves kötelességet, hogy az emberek a 
sanyarú és zord idők beálltával, midőn a termé
szet édes anyából egyszerre mostohává változik, 
kinyújtsák segítő kezeiket a csicsergésükkel, da
nájukkal lelket vidámitó s a káros rovarok és fér
gek puszsitásával megmérhetted hasznot hajtó kis 
madárkák felé, de más lapra tartozik az a kér
dés, hogy ezt mi erdőőrök, kiknek pedig mint a 
kis madárkák legközelebbi szomszédjainak ez 
legjobban módjukban állana, megtehetjük-e s ha 
igen, milyen mértékben.

A dolog ugyanis úgy áll, hogy az erdő
őrökre, kivált az áilami kezelésbe vett erdőknél 
és számos magán uradalomnál alkalmazottakra 
sehogy sem lehet vonatkoztatni az irás szavait, 
hogy: nézzétek az ég madarait, mert igaz ugyan, 
hogy mi vetünk, elvetjük a mi nehéz munkán
kat, vetünk egész éven át, de bizon az ez után 
való termésünk annyira silány, hogy gondot, még 
pedig nagy gondot ad a következő nap.

Hasábok lettek már összeírva és még köte
teket lehetne irni arról, hogy az erdőőrök közül 
számosán milyen nyomorúságban élnek s mégis 
a mikor számunkra egy falat kenyeret kérünk, még 
csak morzsát sem kapunk.

Ilyen viszonyok közt vájjon lehet-e arra még 
csak gondolni is, hogy a mi asztalunkon mor
zsák maradjanak, a melyeket elhinthetnénk az 
éhező madárkák asztalára? Hiszen ha még az ösz- 
szes morzsákat is felszedjük és elfogyasztjuk, éle-
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10 ERDÉSZETI UjSAG

tünk csak örök küzködés és nyomorúság ma
rad s félve kell tekintenünk a holnapi napra, mert 
ha azon véletlenül, vagy a természet rendelése 
folytán lehunyjuk örök álomra szemeinket, hátra
hagyott családunk még inkább hajléktalanná válik, 
mint a milyen a kis madárka, melynek minden 
odvas fa ha kenyeret nem is, de legalább lakást ad.

Mi, ha véletlenül marad is egy pár morzsa 
az asztalon, kénytelenek vagyunk azokat a so
vány szemétdombon szomorúan kaparászó két- 
három éhségtől elkényszeredett tyukocskánknak 
adni, hogy ezek addig, inig a jóságos természet 
róluk egy kis füvei, burjánnal nem gondoskodik, 
éhen ne pusztuljanak.

Nyilvánvaló tehát, hogy mi nem azért h u -' 
zódunk vissza a hasznos énekes madarak téli 
gondozásától, mert zsugoriak, fösvények vagy ke- 
ményszivüek vagyunk, mert hiszen csak a jóllakott 
nem hisz az éhesnek, hanem azért, mert nincsen 
módunkban jótékonyságot gyakorolni s bizon 
akárhányszor fájdalom nyilai szivünkbe, midőn 
az alamizsnát kérő nyomorékot üres kézzel kell 
elbocsájtanunk s csak restelkedésből nem mond
juk meg neki, hogy mi is csak azért nem kére
getünk, mert kezünk, lábunk ép és nyomorúsá
gunkat senki sem hinné el.

Állításom bizonyítására tálán elég lesz meg 
említenem azt a szomorú tényt, hogy számos ál
lami erdőhivatal kerületében a kerületi vagy járási 
erdőőr évi javadalmazása 500— 600 korona és 
egyébb semmi. Ebből a javadalmazásból kényte
len fizetni a lakbért, beszerezni a tűzifát s csa

ládját — rendesen számos tagból állót —  ke
nyérrel, ruhával ellátni, fizetni az adót, orvost, 
patikát. Tegye már most szivére a kezét a ké
telkedő s mondja lelke igazára, hogy lehetséges-e 
ilyen viszonyok közt élőknél még csak gondolni 
is arra, hogy asztalukon felesleges morzsák ma
radnának, a melyekkel csillapíthatnák a koplaló 
hasznos kis éneklő madárkák éhségét.

Bizon mondom, hogy ha valakinek, úgy ne
künk lenne szükségünk arra, hogy ha már nem 
is egész kenyereket, de legalább morzsákat kap
nánk szolgálatadóinktól kárpótlásául azoknak a 
morzsáknak, a melyeket hü és buzgó, e mellett 
pedig felette terhes, felelőségteljes, mlndenekfö- 
lött pedig veszélyes szolgálatunkért nyújtanak.

A mint elöl is megemlítettem, készséggel 
elismerem, hogy kötelességünk gondoskodni a sze
gény kis éneklő madárkákról akkor, midőn a 
mostoha időjárás megfosztja őket a mindennapi 
élelem megszerzésétől s bűnt követ el mindenki, 
a ki ezt elmulasztja, ha egyébként módjában ál
lana megtenni, de ha ezt mi, szegény erdőőrök 
nem tesszük, vagy legalább nem olyan mérték
ben, mint a milyen kívánatos lenne, ezt nekünk 
bünül senki fel ne rójja, mert bizon sajog a szi
vünk, midőn a godjainkra bízott erdő fent' rtásá- 
ban leghasznosabb és legszorgalmasabb munka
társainkat koplalni és pusztulni látjuk, sajgó fáj
dalommal hallgatjuk kérő csicsergésüket, öröm
mel sietnénk segítségükre, de nem lehet! Nem 
segíthetünk a szegényekeu, mert hiszen magunk 
is szegények és segítségre szorultak vagyunk.

Kutassy betyárjai.
Irta: Győkössy Endre. (A Magyarország után.)

A  K u n s á g n a k  híres betyárja volt a hetvenes évek
ben Babok József és a két Bérezi. A régi kun 
kapitányság hat városa alatt elterülő majorságok, 

uradalmak jobban féltek tőlük, mint az égő tüztől. 
Volt is eszök azután a tiszttartóknak. Mikor látták, 
hogy nincs az Istennek olyan Iábratermett zsandárja, 
aki megvédelmezze jószágukat, terményüket, ha arra 
került a sor, életüket is Babok József betyárjaitól:

rendes évi komenciót mértek nekik s ezentúl ők lettek 
az uraság legbecsületesebb csőszei.

Történt pedig, hogy a Madarastól három mért- 
földnyire fekvő szőlősi nagy birtokot régi urától Jure- 
nák László vette meg. Az uj földesur Kutassy Imrét, 
az öreg kasznárt nem bocsátotta el. Maga mellé fogadta 
hogy vezesse be a nagy uradalom életének csinja- 
binjába.

Vasárnap délután is együtt beszélgettek. Jurenák 
ingerülten pattant fel Íróasztala mellől:

— Abba nem megyek bele. Olyan nincs. Betyár
nak pusztagazdai komenciót? Na, ez igazán példátlan 
gazdálkodás. Most már nem csudálom, hogy tönkre
ment régi uragazdája!

— Hiábavaló minden aggodalmaskodása és kifo
gása, tekintetes uram, de annak meg kell most is tör
ténni; külömben ellopják a szemünk világát is.

— Hát mirevalók a zsandárok, meg a — kutyáim?
Jurenák is beláthatta, mikor a zsandárokkal

együft emlegette kutyáit, hogy bizony ezekre jobban
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Volt már idő, valamikor régen, a mikor 
úgy, a hogy még ebből a csekély javadalmazá
sunkból is meglehetett élni, mikor a mostanihoz 
képest mindent a fele áron kaptunk, de ma, mi
dőn egyetlen száraz kenyér többe kerül, mint a 
mennyi javadalmazásunkból élelemre jut, csak
ugyan nem gondolhatunk arra hogy azt a mire 
magunk is reá vagyunk szorulva, egy kis ala
mizsnát más szükölködőknek juttassunk.

Jól teszi az Az Erdő« cimü szaklapunk, 
midőn helyet ad az itt tárgyalthoz hasonló köz
leményeknek, de mindenesetre még hasznosabb 
dolgot végezne, ha megemlékeznék azok nyo
morúságáról is, kiknek érdekeit zászlajára irta. 
Az ő panaszszavát talán meghallgatnák ott, a 
honnan segítséget várhatunk, mert hiszen annak 
súlyt kölcsönözne az a hatalmas testület, mely 
háta mögött áll, mig a mi gyönge szavunkat sen
ki sem akarja meghallgatni, vagy ha hallja is, nem 
akarja megérteni

Mi szívesen nyújtjuk a szegény éhező ma
dárkáknak a morzsa alamizsnát, csak jussunk előbb 
abba az irigylendő kelyzeíbe, hogy jóllakhassunk 
és még fölösleges morzsák is maradjanak aszta
lunkon.

E gy kerületi erdőőr.

számíthat, ha gazdasága őrizéséről van szó, mint a 
kakastollas kalapu zsandárokra. És valóban olyan ve
szett kutyákat tartott, hogy nem merte emberfia át
lépni este kastélya küszöbét, ha a hatalmas dögöket 
eleresztették a láncról. Rosszul járt, aki ilyenkor kerül
gette a majorság környékét, ha idegen volt, ha nem 
ismerték a nagy, simaszörü, fekete, dühös ebek.

De Kutassy Imre nem azért volt öreg kasznár, 
hogy még az uradalom legnagyobb veszedelmét se 
ismerte volna tökéletesen: tudta ő, hogy Babokot és 
betyárjait se zsandár, se kutya meg nem akadályoz
hatja a tolvajlásban. Nagy nehezen rá is vette uj ko- 
menciós betyárokkal.

Másnap délelőttre magához hivatta Jurenák Ba
bok József nagykunsági betyárkirályt. Mikor a szolga 
visszajött és ura megkérdezte, hogy mire járt, igy adta 
át Babok József üzenetét:

— Elmegyek. Már vártam a meghívást.
Hétfőn reggel nyolc órakor ott is volt Babok 

József uram a Jurenák kastélya előtt.

A kócsagokról.
(A Magyar Erdész után.)

Mikor levetkőztük ősi öltönyünket s a nyusztos 
kalapot köcsögkalappal cseréltük föl: koltyagos-forgó* 
is lomtárba került egyéb nemzeti jelvényeinkkel együtt 
— s ezek letüntével vége lett a hajdan oly előkelő 
jellegű kócsagtoll kultusznak is, mely pedig annyira 
össze volt forrva hagyományos nemzeti divatszoká
sainkkal; mert hajdan nem is volt nemesi kalap, ha 

kolcsag* nem diszitette, sőt volt idő, midőn a kócsag
tól! kizárólag fejedelmi disz vala, avagy csak a leg
felsőbb előkelőségek viselhették kalapjaikon vagy si
sakjuk mellett, miért is nagy becsben állott a kócsag 
is, meg a páratlan szépségű tolla is és nagy árt fizet
tek érte. Akkortájt nem is volt a sárréti halászoknak, 
lápi pákászkodóknak kiadósabb, haszonhajtóbb foglal
kozásuk a kócsagtollgyüjtésnél, miket aztán közvetle
nül vagy közvetve a disztollakkal kupeckedő tollcsiszá-^ 
roknál, kiktől a törökhódoltság korában még a megyék 
magisztrátusai is vásárolták a török tisztek számára, 
kik egyébiránt adóban is elfogadták a szép kócsag- 
és darutoliakat. Hanem az ötvenes években befelleg
zett a kócsagtollnak; a 60-as évek hazafias áramlata 
azonban ismét a fölszinre dobta rövid időre és Kos- 
tyál Adám, a híres pesti magyar szabó ugyancsak ke
reste a sárréti halászoknál. De ez a fiókkultusz igeu 
rövid életű volt és manapság csak az emléke van meg 
Szóval a magyaros tollasviselet slejárta magát a koz
mopolita áramlat átalakító és minden ősiséget kifor
gató leheletében.

Oyönyörüszép öreg ember volt a híres betyár. 
Mindig egy szál fehér gyolcsingben és gatyában járt; 
fekete, kordován csizmát hordott s ezüst pitykés laj- 
bija felett nyakába kanyaritotta remekbekészült kariká
sát. Betyárosan szemrevágott kalapja mellett három 
sugár gémtói illegett-billegett, mint napfény a falevelén.

Már túl volt a hatvanon. Olyan fehéren csillogott 
vállára eresztett, puha haja és hosszú, villás bajusza, 
mint a frissen esett hó. S termete mégis oly egyenes 
volt, mint a lénia. Szerette az öreg betyárt minden 
szemrevaló madarasi menyecske.

Mikor megtudakolta, hogy már fent van a tekin
tetes ur s az irodában várja Kutassy kasznárjával 
együtt, belépett a kastély nagy szárnyas kapuján. De 
be se tette jóformán maga után az ajtót, két fekete 
kutya az udvar hátuljáról eszeveszett dühvei s hangos 
üvöltéssel rohan egyenesen reá. Babok megértett rög
tön mindent. Tudta, hogy ez az uj gazda próbája. 
Megállt hát nyugodtan az ajtó mellett. Két kezét mel
lére fonta s fekete, tüzes szemével mereven a rátörő
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És csodálatos, amily mérvben múlt a kócsagtól! 
divatja nálunk, oly mérvben kevesbült a kócsag is ősi 
tartózkodási helyein, mintha csak becsülés híján élni 
sem akarna nálunk tovább ez a fejedelmi madár, 
és el is bujdosott tőlünk, talán mindörökre! De a 
vizek szabályozása folytán megsemmisült őslápok el
tűnésével nem is igen maradt hely a kócsagfészkek 
számára, mert csak az őslápokon szeretett fészkelni a 
kócsag, a hol halászon, pákászon kivül semmi terem
tett lélek nem háborgatta a természet őseredeti nyu
galmát, csendességét; a kócsag pedig azt szerette.

Igaz ugyan, hogy e nemes szárnyas eltűntével 
megcsappant halászatunknak egygyel kevesebbje, ma
radt a régi halpusztitó gárdából, — de az is igaz 
hogy ezáltal madár faunánk is szegényebb lett egy 
érdekes alakkal, egy oly szárnyas lénynyel, mely a lá
pok költészetének egyik legfőbb ékességéül szolgált. 
Elismerte ezt halász, vadász, költő és minden ideális 
lélek, akinek csak érzéke volt a szép -nek eszményibb 
fogalmához. Ki ne emlékeznék a még élő régi vadá
szok közül, kik a bihari, békési sárréteken vagy a 
nyírségen megfordultak, hogy mily ragaszkodással 
viseltettek a lápok vizenjáró ősfoglalkozói a mindenek- 
felett nagyra tartott kócsag iránt s mennyire kegyele
tük tárgya volt e madár. Há említették, mindig a har
madik személyben tették azt s az ő alatt kizárólag 
a >kótyag<-ot értették. És micsoda dicséretet zengtek 
ideális madarunkról! Ő a legszebb madár mond
ták. Ő tiszta, mint a hó, ragyogó, mint a nap stb. 
S hogy mily nemes állat; a kócsag, azt azzal vélték 
tolmácsolni, hogy őt a sas sem meri bántani;.

A mennyire kedvencük e madár, oly nagyra- 
becsülték a tollát is, ami persze érthető abból a nagy 
értékből, melyre a kócsagtoll becsültetett, a mennyiben 
egy szebb bokor koltyag -ért 200 pengő forintot is 
megadtak! De gyűjtötte is aztán a lápjáró nép ezt a 
szép >ékesség«-et, amily módon csak hozzájuthatott.

két dög szeme közé nézett. A kutyák mindig lassab
ban közeledtek feléje, ugatásuk is csendesedett s kö
rülbelül öt lépésre a betyártól megállották és meg se 
vakkantak.

Babok egyideig még szótlanul farkasszemet nézett 
a két megszeppent állattal, majd füttyentett nekik. A 
két eb a füttyentésre lába közé csapta a farkát s las
san az ősz betyár mellé ódalgott és hozzádörzsölőd- 
zött. Babok megsimmogatta őket. Megfogta azután 
nyakláncukat és bevezette a két megszeildült kutyát 
az irodába.

Jurenák és Kutassy az ablakból nézték az egész 
jelenetet. A földesurat majd megütötte mérgében a 
guta. Száját össze-vissza harapdálta izgatottságában. 
Hol a kutyákat, hol Babok Józsefet szidta.

— Adjon Isten a tekintetes uraknak!
Így köszöntött be a két kutyával a nagykunsági 

betyárkirály az irodába.
- Mért bocsátották szabadon ezeket a szegény 

állatokat? Úgy megszeppentek tőlem, mint tót az

Szedegette a kócsagok delelőin, lápi szigeteken, poron
dokon s mindazokon a helyeken, a hol csak meg 
szokott fordulni a makulátlan fehérségű szárnyas s 
vedléskor elhullajtotta a tollát; de lőtte és mindenféle 
kelepcében fogta is a pákász (aféle sem egészen 
halász, sem egészen vadász lápi alak) a kócsagot a 
tolla miatt és elevenen is tartotta, időnként megfoszt
ván lengő ékességétől. Az ekként ,összegyűjtött toli
kincseket aztán szálanként kifúrt nádcsőbe rázta s úgy 
tartotta raktáron .

Mikor a szabályozások végleg elűzték a lápoknak 
ezt a ragyogó ékességét, bálványozó! sokáig nem tud
ták mire vélni a legszebb madár hűtlenségét. Hanem 
mikor a láp helyén kikirics ütött tanyát, majd meg a 

kutyatej hányta ki sárga virágait a porzósra száradt 
láp sorvadt testén, hogy soha többet ki ne zöldüljön 
rajta a sás és náderdők ingó-bingó rengetege: akkor 
már tudta a lápi ember, hogy az a hűtlenség a fáj
dalmas kényszer fuvalmában érlelődött . . .

Igaz, előfordul még nálunk itt-ott, nagy ritkán a 
kócsag, sőt a Balaton partján egy-két dugott tanyája 
is van még talán, — mindamellett csak idő kérdése 
immár, mikor tűnik ei tőlünk végleg az utolsó példány 
is. Tény az, hogy a Dunamenti gémfalukban évek 
óta nem mutatkozott egyetlen példány sem és legfel
jebb vonuláskor tűnik fel helyenként egy-két darab 
az ország még meglevő nagyobb moesárain; miért is 
hazánkra nézve kétségtelenül mint kivesző félben levő 
fajról. 1 eh ei csak beszélni; azért csak még annyit em
lítek meg róla, hogy mint halász: szenvedély,
türelem, ügyesség és mindennemű jellemző halászó 
képességek és erények tekintetében, de kártékonyságra 
nézve is: fölülmúlt minden haza! gémfajt.

(Folytatása következik.)

istennyilától. Pedig karikásom le sem kerítettem a 
nyakamból. Olyan szép- szeme van kivált ennek a na
gyobbik dögnek ni, hogy sajnáltam volna kivágni egy 
ostorcsapással. No szóljon csak ki kasznár uram, 
hadd vigyék azok a kocsisok láncra őket, még kárt 
tehetnek valami közönséges halandóban.

Olyan méltóságos nyugodtsággal mondta Babok 
József e szavakat, hogy az uj földesur észrevétlenül a 
kezét nyújtotta neki:

— Hát kapják kigyelmetek tőlem is a komenciót, 
de azután meg ne tudjak valami szűr alatt történő 
dolgot.

— Kinek gondol bennünket a tekintetes ur? 
Csak nem lopjuk meg a saját gazdánkat. Azt megte
heti holmi komisz szolga vagy gazdatiszt, de becsü
letes magyar betyár soha!

Jól van, jól, Babok uram! — engesztelte az 
öreg kasznár. — Ismerjük mi már régen egymást.

Rendben vagyunk? — kérdezte az uj birtokos.
— Még nem egészen. A tekintetes ur, úgy Iá-
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Hasznos tudnivalók.

Állataink téli gondozása.

Valamikor annak adtunk kifejezést, hogy az ok
szerű állatgondozás a legjobb állatvédelem. így vagyunk 
meggyőződve ma is. És ebben az állattenyésztőt és 
állattartót nemcsak az emberséges érzés, hanem az 
anyagi, pénzbeli siker is kell, hogy sarkalja.

Hát talán restelkedve, de be kell vallanunk, hogy 
mi magyarok, — tisztelet a kivételeknek, — hasznos 
állataink gondozásában el vagyunk maradva más álla
mok mögött; minálunk nemcsak a szó szoros értelmé
ben vett állatkínzás, hanem a hibás, rossz gondozás 
következtében is óriási károk sújtják a magán-, de 
persze a közvagyont is.

A hibát, a mulasztást az évnek kivált téli szaká
ban követik el, holott éppen ékkor vannak az állatok 
folytonosan a szem előtt s ekkor vannak számos káros 
hatásnak kitéve.

Már az istállókban való elhelyezésnél azt láthat
juk, hogy vagy túl van zsúfolva a tartózkodási hely 
állatokkal s ekkor amellett, hogy kényelmetlen rájuk 
nézve az ott tartózkodás, még káros is, mert rend
szerint túlmeleg, párás, rossz levegőjű; vagy kong az 
ürességtől, amikor meg annyira hideg, hogy az elgémbe
redő állatok, pl. tejelők, hízók hasznosításukban vissza
maradnak, növendékek fejlődésükben megcsökkénnek, 
de általában át is fázván, meghűlvén, különféleképpen 
meg is betegszenek. S ez így van a túlzsofoltság 
esetén is, mert akkor meg a verejtékben úszó test

tóm e kutyapróbából, nem akart hinni ami virtusunk
ban. Holnap reggelre még elébb hát Miska betyárom
mal ellopatom istállójából legdrágább s legkedvesebb 
lovát. Jó őrizésre kell bízni. Ha nem sikerül a lopás; 
egy esztendei komenciót elengedek.

Másnap reggel arra ébredt föl Jurenák, hogy a 
nyolc parádés lovat az éjszaka kivezették az istállóból 
pedig a küszöbön aludt a kocsis. Az udvaron a nagy 
akácfához kötötték őket, de Rozmaringot, a tekintetes 
ur hátasát el is vitték bizonyosan a madarasi betyárok.

Mire magára kapkodta az uj szőllősi birtokos a 
ruhát, hogy meggyőződjék a történtek igazságáról, 
Babok József is az udvaron termett, éppen vele talál
kozott legelőször Jurenák, mikor kilépett szobájából.

— Csakhogy itt van, nemzetes uram! Viszsza- 
hozta a Rozmaringot?

—  Miféle Rozmaringot?
— Hátaslovamat. Az éjjel kigyelmed lopatta el 

valamelyik betyárjával.

könnyen sérül, a bűzős, rossz levegő, mely a vér 
tisztítására alkalmatlan, egyenesen káros is, megbetegítve 
az állatnak élsősorban lélegzőkészülékét, de ezúton 
vérét is. Gondot kell hát fordítani arra, hogy a 
tartózkodási hely nagysága az ott tartózkodó állatok 
számához arányos legyen, mert ekkor a kellő 12— 16 
Co) hőmérséklet is képződhetik s megfelelő szellőz
tetést feltételezve, a ievegő romlottsága sem lesz 
ártalmára az állatoknak.

De persze, hogy tényleg tiszta, jó lehessen a levegő, 
arra egymagában a szellőztetés nem elég; kell, hogy 
minden berendezési tárgy, felszerelés, alom tiszta legyen 
s tiszta legyen az állatok teste is.

Ezen követelmények ellen azonban, sajnos, sok
szor és sokat vétenek az állattulajdonosok; részint 
úgy, hogy nem ellenőrzik rendelkezéseiknek végrehajtását.

Látunk is aztán ily esetekben valósággal felhábo
rító, szégyenletes állapotokat, pl. azt, hogy az istállók 
éves szennytől, pókhálóktól vannak ellepve; az etető- 
edények hetes izéktől büzlenek; a talaj, az álló- és 
fekvőhely, a csatorna a legnagyobb fokban mocskos, 
lucskos; álom az állatok alatt nincs, vagv ha van, 
csak minden kritikán aluli mennyiségű és minőségű 
az; a szerszámok (hám, kantár stb.), a takarók, pok
rócok s maguk az állatok is szennyesek s valósággal 
csak tengenek, kínlódnak a ronda környezetben, a 
rossz levegőben és a munkás állatok még fáradalmai
kat se pihenhetik ki, pedig ezek rendszerint tulcsigáz- 
tatnak, zsaroltatnak a munkában s még megfelelő 
takarmányozásban sem részesülnek, nem is említvén 
a durva, sokszor embertelen bánásmódot, melylyel 
őket a rossz gondozó illeti.

Ez a mindent ellepő szenny közönségesen meleg
ágya a fertőző betegségeket okozó csiráknak is, azok 
ebben a nedves, meleg, rossz levegőben teménteleniij 
szaporodnak, hatásukban erősödnek, elhatalmasodnak 
s az egészséges állatokba jutva, felidéznek növendék-

Vagy úgy? . . . Nem hoztam biz én. Azóta 
túl van vele Bérezi Miska a Tiszán.

Hát hová megy vele ?
— Az egri vásárra!
— Miért?

Ráparancsoltam, hogy adja el.
— De hát mit csinál kigyelmed?

- Mit? A dolgomat. Csak nem mondhatom el 
a betyáromnak, hogy amolyan nem igazi lopásról van 
szó. Nem szeretik az én embereim a tréfát.

— De hát tudja-e kigyelmed, hogy az én leg- 
daágább és legkedvesebb lovam volt.

— Azért választottam azt ki.
— Ne tréfálódjék velem, Babok uram. Ugy-e 

visszahozta a Rozmaringot?
— Nem biz én. Komoly dolog ez, tekintetes ur. 

Ezt már rá kell fizetni az első évi komencióra, amért 
akaratoskodott eleinte velünk . . . Hacsak . . .

— Mit hacsak?
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s méginkább szopósállat pusztulásokat, élvetéléseket, 
méh hüvely- és tőgybajokat, szem- és bőrbetegségeket, 
tüdőbántalmakat. Legalább is fogékonynyá teszik aztán 
a hibás, elhanyagolt tartózkodási hely és rossz gon
dozás kivált a szarvasmarhát ama tüdőbetegséghez is, 
melyet tuberkulózis néven emberben is ismerünk és 
rettegünk.

Százezrei az embereknek és állatoknak nem kapnák 
meg e rettenetesen pusztító, gyógyíthatlan betegséget 
s egyéb kórokat se, ha több gonddal járnának el az 
emberek a tartózkodási helyek tisztán, egészségesen 
tartásában, saját és állataik testének kellő gondozá
sában.

Télvíz idején mulasztásokat követ el számos állat
tartói ember abban is, hogy a nyújtott eleségek rom- 
latlanságára súlyt nem fektet. Nyújt penészes, aszott, 
poros, iszapos, dohos, avas és egyébképpen romlott 
takarmányt s megfagyott eleségeket, jéghideg vizet, 
meg nem gondolva, hogy ezek nemcsak alkalmatlanok 
az állatok táplálására, hanem egyenesen veszélyesek 
azok egészségére, sőt életére is.

A munkás állatok (lovak és ökrök) kellő vasal
tatását is sok ember veszi könnyelműen, pedig tudhatná 
magáról is, hogy a téli síkos utakon nagyon bizony
talan, fárasztó a mozgás neki is, hogyne volna hát a 
súlyosan terhelt állatnak, mely könnyebben csuszamo- 
dik ki, esik el az ily úton, ha kapaszkodásra alkalma
san nincs megvasalva s okoz ekként kárt, ficamodások, 
csonttörések alakjában magában, de gazdája erszényé
ben is.

De a kellőképpen meg nem patkóit munkás 
állat, éppen mert rendkívül fárasztó reá nézve a síkos 
talajon való mozgás, gyorsan le is zsarolódik, kime
rül, dologra alkalmatlanná válik s ez is kár a gazdára 
és az a sajnos, hogy sok tulajdonos úgy akarja be
hozni e károsodását, hogy a kimerült, munkára nem 
fogható állatot koplaltatja s még rosszabbul vagy se-

Ugy gondolom, hogy utána mennék annak a 
gyereknek, hátha elérném . . .

Egy szót se szólt többet. Fehér paripájára ugrott. 
Mint a szél, nekiiramodott. Tiszalöknél fogta el más
nap délben Miska betyárját. Lekapta dühösen a kari
kást nyakából s meghányta vele amúgy magyarosan 
legényét, a miért elfogatta magát, Bérezi Miska pedig 
illendően megköszönte a megérdemelt büntetést.

Jurenák visszakapta Rozmaring kedves hátas
lovát; Babok József és betyárjai pedig negyedévenként 
pontosan megjelentek a komenció-kimérésénél.

hogy se gondozza, mert hizzen nem keresi meg szecs
káját sem. Gondol is sok ember arra, hogy ennek nem 
a szánalomraméltó állat, hanem ő maga (a gondatlan 
tulajdonos) az oka!

Télviz idején fűtőanyag, jég és hófuvarozás köz
ben megint csak a gondatlan, embertelen és balga 
(mert saját előnyét is gondatlanul lábbal tipró) állat
tulajdonos azt sem fontolja meg, hogy a nehézzé vált 
utón képtelen a (kivált még rosszul is patkóit) munkás 
állat akkora terűt továbbítani, mint az év más, erre 
kedvezőbb szakában. Láttunk is aztán pl. a fővárosban 
is, jeleneteket elakadt fuvarokból, összerogyott s fel
kelni nem tudó állatokból, egeket káromló kocsisokból 
szájtátó, erkölcseiben ily látványoktól jis romlott cső
cselékből, a mely jelenetek csakugyan u. n. ázsiaiak, 
mélyen elszomorítók, sokszor megrenditők és mireánk 
magyar nemzetre megszégyenítők is.

Bizonyosnak mondható ma már, hogy mind e 
jeleneteknek felidézésében és napirenden tartásában a 
gondatlan, jobb érzésben szűkölködő és a saját finan
ciális érdekeit is ferdén felfogó állattulajdonosok első
sorban hibásak s másodsorban alkalmazottaik, a rossz 
kocsisok; ő rajtuk áll hát elsősorban, hogy ezek az 
állapotok a mi végre is európai államunkban eny
hüljenek s aztán megszűnjenek,

Vegyék hát a szivükre ezt a dolgot ; törjenek a 
már tarthatatlan ezen megbecstelenítő állapotok javítá
sára, annál inkább, mert mint jelezve volt, ez nekik 
financiális érdekük is.

( F -  U . )

A pók m int időjós. Ismeretes, hogy a néphit 
a pókot időjósnak tekinti. A póknak magatartásából 
az időjárásra vont következtetéseket legnagyobbrészt 
ugyan a tudományos megfigyetések teljesen megdön
tötték, egyes jelenségeket azonban a tudomány is meg
erősíteni kénytelen. Ilyen a pókoknak a közeledő tél 
hidegével szemben tanúsított magatartása. A legelső 
tudományos megfigyeléseket Quatremere d’lsyonval, 
hollandi tábornok eszközölte, akit 1781-ben elfogtak és 
14 esztendei raboskodása alatt egyebet sem tett, mint 
egyetlen társait, a pókokat figyelte és tanulmányozta. 
Bő tapasztalatai s megfigyelései alapján jóval előre je
lezte az 1794 95-iki kemény telet, mely a határszéli 
folyókat befagyasztotta s a francia seregek számára 
járhatóvá tette és utat nyitott Pichergrunak a szabad 
Hollandia belsejébe. A közetkező megfigyeléseket tel
jesen megbízhatónak fogadhatjuk el: Ha a pókok a 
sarkokból előbujnak s izgatottan futkosnak idestova és 
hálóikat mgerősitik, ez a hideg idő beálltát jelenti, ha 
pedig több hálót szőnek egymás fölé, úgy tartós hideg
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várható. Ha a pók újból elbuvik, akkor langyosra vál
tozik az időjárás. Hogy mi idézi elő az állatok 
mint pl. a leveli béka, ily nagyfokú érzékenységét az 
időjárás változásaival szemben, azt a tudományos ku
tatások ezideig még nem állapították meg.

Az állati élet szélsőségei. Számos állatnak 
nem árt a nagy hideg, sőt a valóságos megfagyás sem, 
mert a melegen fölengedve, tovább él. Különösen a 
véglényeknek, kerekes férgeknek, apró rákfélének és 
sok rovarnak van meg ez a nagy életszivóssága; de a 
gerincesek között is akadnak ilyen ellenálló természe
tűek. Ilyen a béka és a hal, a melyek keményre fagy
hatnak s ismét életre ébrednek. Leginkább ellent áll 
a fagynak a gerinctelenek petéje, a rovarok bábja és a 
véglények tokja, Az erdőpusztitó apácalepke petéje pl. 
30 Celziusz fog hideget eltűr; rokonának, a fenyőszö
vőnek petéi már sokkal kevésbbé ellenállók, mertmár 
tiz fokon, bábja pedig már hat fokon elpusztul, de a 
kitelelő hernyója bármily nálunk előforduló téli hide
get, baj nélkül áll ki. Viszont azonban van állat, a mely 
rendkívül ragy hőfokú vizekben él. A hévvizeknek is 
meg van a maguk sajátságos és jellemző faunája. Ez 
a fauna ismét legnagyobbrészt a véglények, kerekes 
férgek és apró rákok közül való. De van csiga, kagy
ló és hal is, a mely hévvizbe’1 él. A 45 Celziusz fo
kos aixi termában kerekes féreg, az 50—60 fokos lui- 
sianai vízben kagyló él. Algir és Tunisz 63 75 fo
kos hévvizeiben többféle hal tenyészik vígan.

A megmentett fóka. A »Scientifice American cimü fo
lyóiratban olvassuk az alábbi érdekes fókatörténetet: Ujfunland
szigeteíTmelIetí a halászok egy alkalommal egy nyilsebesen me
nekülő fókát vettek észre, a mely egyenesen a halászcsolnaknak 
tartott. A mint oda ért, vad keringéssel fotyton a csolnak kö
rül mozgott, mintha attól várná a megmentését. Néhány pilla
nat múlva csakugyan feltűnt egy hosszú, fürészormányu hal: 
a kétségbeesetten evickélő fóka üldözője. Az egyik halász lapát
jával résuhintott a halra, a másik pedig a mit sem ellenkező fó- 
kát[megfogta és a csolnakba emelte. Éppen jókor, mert a hal 
éppen zsákmánya után vágott, oly erővel, hogy csaknem felfor. 
ditotta a csolnakot is. A fókát a halászok pártfogás alá vették 
és úgy megszeliditették, hogy állandó társuk lett a szigetlakok
nak. Sőt, ha kedvtelésének engedve, vadászgatni a tengebe eresz
tették, egy füttyentésre engedelmesen visszauszott és a feléje 
nyújtott deszkán szépen bemászott a csónakba.

m
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Leó fiát m. hó 31-én vadászaton szerencsét
lenség érte. A fiatal, alig huszonegy esztendős 
báró együtt vadászott barátjával, Leidenfrost Adolf 
földbirtokossal szarvasra és vadkanra. A nagy- 
bossányi erdőben a báró egy bozótban volt le
sen, a mikor egy szarvas bukkant föl előtte. 
Leidenfrost rálőtt a szarvasra, de a golyó célt 
tévesztett s egy fáról visszapattanva, a fiatal 
báró hasába fúródott. A golyó a báró hátán jött 
ki. A súlyosan sebesült bárót faágakból rögtön
zött ágyon a közeli vadásziakba vitték. Ott 
fekszik most is, mert elszállítása életveszedelem
mel járna. Az első segítséget Fridrich Alajos dr., 
a nagytapolcsányi közkórház igazgató-főorv )sa 
adta, másnap délbe pedig megérkezett Lumnitzer 
József egyetemi tanár Budapestről. Az orvosok 
szerint abban az esetben, ha a golyó nemesebb 
részeket nem sértett, a báró rövidesen fölépül 
sebéből.

Karácsony a föld alatt. Egész Ameri
kában izgalmas érdeklődéssel lesik a híreket an
nak a három bányásznak sorsáról, a kiket Ne- 
vada államban az Ely-bányában egy földomlás 
elzárt a külső világtól. A három bányász Balley, 
Macdonald és Brown harminc nap óta él az 
akna fenekén s ott töltötték a karácsonyi ünne
peket is. Karácsony napján reggel az elzárt 
bányászok igy kiáltottak föl a szócsövön:

Eddig jól vagyunk, csak a karácsonyról ne 
feledkezzetek meg.

A föld színéről erre egy hatalmas sült puly
kát és egy nagy üveg viszkit bocsátottak le hozzá
juk. A lakoma után Balley a szócsövön jelen
tette, hogy olyan jól érzik magukat, hogy még 
fönn sem érezték magukat különben. Csak a 
viszki miatt támadt köztük egy kis nézeteltérés 
melyet leghelyesebben egy második üveggel le
hetne megoldani. Fönn a bánya bejáratánál egy 
fonográfot állottak a szócső szájához, melyen 
ketesztül vidám keringőkkel mulattatták a föld 
méhébe temetett bányászokat. Az aknába szorult 
bányászok közül Macdonald és Brown nőtlenek 
mig Balley nős ember, akinek felesége szüntele
nül ott áll a szócsőnél, melyen keresztül férje őt 
folyton csak arról biztosítja, hogy jól érzi magát 
és nincsen semmi baja.

Szerencsétlenség a vadászaton. Haupt- 
stummer Lipót báró tőkésujfalusi>-nagybirtokos
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Szerkesztői üzenetek.

DarvasJ/János urnák, Bács. Köszönet a szives jókíván
ságokért ! Vajha engedné a Mindenható, hogy a nemes ügyet, a 
melynek életem javarészét szenteltem, minél nagyobb eredmény
nyel szolgálhatnám, mert ez képezné legnagyobb boldogságomat. 
337 számú előfizetőnek. A vadászati kihágás nálunk — eléggé 
sajnos — még nem képez olyan megbecstelenítő cselekedetet, 
mely az azt elkövetőt lehetetlenné tenné a tisztességes emberek 
közt, hiszen orvvadászatot akárhány korrekt és kifogástalan ga
vallérnak ismert úri ember is elkövet s bár ezért szégyenkeznie 
kellene, gyakran még el is dicsekszik vele, holott mi ezt nagyobb 
bűnnek tartjuk, mint mikor az éhező szegény ember egy darab 
kenyeret vagy szalonnát ellop. Egyesek azért alkalmazzák elősze
retettel a vadorzókat, mert ezáltal nem csak őket vonják el a 
vadorzástól, hanem ezek legjobb ellenőrzői a többi általuk jól is
mert vadorzóknak. Ilyen körülmények közt fellépése alig lenne 
eredményes, a mi bizon elég sajnos.

A kiadóhivatal postája.

Bonc József urnák; Oosztony. Bardiovszki János nr-
nak, Újbánya. Kiszelák József urnák, Benice. A 4—4 korona 
dlőfizetési dijat köszönettel nyugtázzuk. Buvári Ferenc urnák, 
Deliblat. Köszönet a fáradozásért s az uj hívet szivünk egész 
melegével üdvözöljük. Ay Mihály urnák, Oy. Tarján. A címet 
kiigazítottuk. Tihanyi József urnák. Bedeg. Kívánságához ké
pest küldjük a lapot és a címet kiigazítottuk. Csató Lajos ur- 
uak. Oy. Bélbor. A beküldött 4 koronával m. é. végéig van ren
dezve. Jetiinek Andor urnák, Mágocs. Kívánságát szívesen 
teljesítjük,; az előfizetési lejáratot nem jegyezzük folyton a cim- 
szalagra, mert sokan ezt nem szívesen veszik, sőt akadtak olya
nok is, kik azért elhagytak. Becsapásról a mi részünkről szó sem 
lehet, mert nyilvántartásunk a legpontosabban van vezetve.

összegének ’ö-ad része. Az állás azonnal elfog
lalandó.

Pályázati kérvények, melyekbe az erdő
törvény 3., 7. §. c) pontjában megkívánt szak
végzettség igazolandó, legkésőbb 1908. évi 
január hó 25-ig alulírott bizottsághoz benyúj
tandók.

Kassán, 1907. évi decem ber hó 18-án.

Abauj-Torna várm egye közigazgatási erdé
szeti bizottsága nevében:

Szalay,
elnök.

Állást keres

erdőalíiszti szakvizsgát tett 23 évrs nőtlen fiatal
ember lehetőleg olyna helyen, hol irodai teen
dőkben is s segédkeznék, esetleg uradalomnál is. 
Állását 1908. évi január 10 12-ike közt fog
lalhatná el. Kívánatra fényképet is küld. Cime 

megtudható a lap szerkesztőségénél.
5— 5

ÁLLÁST K ER ES

22 éves, erős, egészséges, jól szakvizsgázott fiatalember. 
Az állást f. é. január 10-én elfoglalhatja. Cím a lap 
kiadóhivatalában.

1 2

2610/1907. K. B. szám.

Pályázat

2. oszt. járási erdőőri állásra.

Székhely: Felsőmislye. Javadalm azás: 820
K készpénz (fizetés, lakpénz és úti átalány), 
az erdőőri alap terhére 2 tagsági könyv az 
országos munkás- és cselédsegéiy-pénztárban, 
az erdei kihágásokból befolyó kártérítések

.v  „V A D Ő R "
cimü Hőnig-féle tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.

Nyomatott HIENTZ J ÓZSEF könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak: és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak:
Egész é v r e ..................................................8 kor. íj
Fél é v r e ......................................................... 4 « |
Negyed é v r e ................................................. 2 f

Pénzküldemények :
a Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet-1 

kezet < cimére Szászsebesen küldendők. í

Megjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:

P od hradszky Emil.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. január 16. 3. szám.

A létminimum.
Ne szépitgessük a dolgot, hanem valjuk meg 

az igazat, hogy az erdészeti altisztek és szolgák 
közt az állami kezelésbe vett községi, közbir- 
tokosági és némely oly magán tiradasmi erdőknél 
alkalmazottak azok, kiknek terhes, felelőségteljes 
és nagyon gyakran életveszéllyel is összekötött 
szolgálatukért a mostoha sors a legcsekélyebb 
javadalmazást nyújtja; olyan javadalmazást, a mely
ből a mai rendkívüli drágaságnál tisztességesenmeg- 
élni szinte lehetetlen.

Az állami kezelésbe vett erdőknél az összes 
javadalmazás 500 1000 korona közt ingadozik
minden egyéb járandóság nélkül s ha az egyes 
magán uradalmaknál nagyobbrészt konvenció mel
lett szolgálók évi járandóságaikat összeszámolják , 
arra a szomorú eredményre jutna, hogy nem 
csak az öreg béres, de még a közönséges béres 
és határcsősz is sokkal jobban van javadalmazva, 
mint ők, holott nekik mégis bizonyos előtanul
mányra, szakképzettségre kell szert tenniök, mig 
az utóbbiaknál az ilyen teljesen felesleges, illetve 
nincs szükség arra, hogy annak megszerzése vé
gett akár külön iskolákat járjanak, akár szakköny
veket tanulmányozzanak.

Ilyen gyenge javadalmazásból tiszteségesen

megélni, abböl családot eltartani, önmagát és a 
nőt, gyermekeket ruházni, utóbbiakat iskoláztatni, 
a családban előforduló betegségek esetén ar or
vosi gyógykezelést és a gyógyszereket fizetni még 
általános olcsóság idejében is alig lehetséges, de 
teljesen lehetetlen most, midőn országszerte olyan 
nagy drágaság uralkodik s> nem csak az élelmi 
cikkek ára szökött fel, de a ruházati cikkek árai 
is 30 50 sőt több százalékkal lettek magasab
bak.

Nem szabad egyébként itt még arról sem 
megfeledkeznünk, hogy az állami kezelésbe vett 
erdőknél alkalmazott altiszteknek természetben 
való lakásuk egyáltalán nincs, hanem ezt is az 
elöl említett javadalmazásból kénytelenek bérelni, 
nem különben ugyan abból a szükséges tűzifát 
is beszerezni, a mire aztán rámegy a kapott ja- 
vádalmazásnak 2 0 —40 százaléka.

Az állami kezelésbe vett erdőknél alkalma
zott altiszteknél még arra is figyelemmel kell len
nünk, hogy szolgálatuk a más ágazatoknál szol
gáló többi kartársaiékénál sokkal terhesebb, mert 
mig az utóbbiak rendszerint egy darabban lévő 
s lakásukhoz többnyire elég közel eső védkerü- 
letet látnak el, addig az előbbiek őrzési kerülete 
számos községi határokban is többféle széttagolt 
kisebb nagyobb erdőrészletekre terjed ki, mely
nek bejárása több napot is igénybe vesz, mely 
idő alatt családjuktól távol lévén kénytelenek ma
gukat élelmezni s nem ritkán még utazási költ
ségeket és éjjeli szállást is fizetni, mi ismét nagy 
teherrel nehezedik reájuk.
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Sinylik is ezt a nehéz sorsot az állami keze
lésbe vett erdőknél alkalmazottak s évek óta hang
zik panaszos jajszavuk, keresve és kérve segítsé
get, de bizon eddig vajmi kevés eredménnyel. 
Eddig mindig bizalmuk volt abban az emlék
iratban, a melyet megbízásunkból Sticz László 
veszprémi kartársunk szerkesztett és terjesztett fel 
a földmivelésügyi in. kir. miniszter úrhoz, a mely
ben töviről-hegyire, elősorolták nagy nyomorú
ságukat és állomositásukért vagy sorsuknak 
egyébbként való megjavításáért esedeztek.

Tudomásunk szerint ez az emlékirat, illető
leg az abban foglalt kérés közel másfél évi idő 
óta még ma sem nyert elintézést, legalább ilyen
ről a megbízott kérvényező értesítve nem lett, 
annyit azonban sejteni enged egyik kartársunk

S. L. , tehát nyilvánvalóan az emlékirat benyuj- 
tójháoz: Sticz László-hoz intézett szerkesztői üze
netben, hogy egyelőre az állami kezelésbe vett 
erdők őrzésével megbízott személyzet állomositá- 
sáról alig lehet szó, mert ezt nyilván az ország 
pénzügyi viszonyai nem engedik, hanem a föld
mivelésügyi minisztérium annyit mégis megtett, 
hogy gyűjti az adatokat arra nézve, hogy milyen 
egyes vármegyék területén az állami kezelésbe 
vet erdők őrző személyzeteinek a helyzete meny
nyiben van azoknak szolgálatképtelenségük, va
lamint az ő elhalálozásuk esetére a csalágtagok 
jövője biztosítva s itt tisztelt laptársunk arra a 
konklúzióra jutt, hogy a kerületi és járási erdő
őröknek a munkás és cselédpénztárba egy-két 
könyvvel illetve részlettel tagul való beiratása által

már azok jólétének magalapiiásához nagy lépés 
történt.

Mi a magunk részéről készséggel elismerjük 
azt, hogy a munkás- és cseléd segéiypénztár által 
nyújtott jótétemények nem megvetendők, mert 
utóvégre is ha nem éppen eleget, de legalább va
lami csekélységet nyújtanak, a kérdést azonban 
ezzel korán sem tartjuk megoldhatónak, hanem 
ennél sokkal messzebb menő intézkedéseket óhaj
tanánk.

Ezzel azonban mint mondtuk korán 
sincs megoldva az állami kezelésbe vett erdőknél 
alkalmazott örzőszemélyzet helyzetének a kérdése, 
mert a munkás és cselédpénztár ha nyújt is va
lami keveset a családnak a jövőben, de nem ad
ja meg azt, a miért mindennap imádkoznunk kel
lene, mondván: a mi mindennapi kenyerünket
add meg minékünk ma!

Mi a magunk részéről szükségesnek, sőt el- 
odázhatatlannak tartjuk azt, hogy a magas kor
mány most, miután már úgy a gazdasági cselé
dek, mint a mezőgazdasági munkások viszonyait 
rendezte, vegye kezébe az állami kezelésbe vett 
erdőknél és a magánuradalmaknál alkalmazott erdő
őrök, valamint a vadászok, a vrdőrök és szolgák 
szolgálati viszonyainak rendezését s törvénybe ik
tatva állapítsa meg azt a létminimumot, a melyen 
alul javadalmazni ezek közül egyiket se lehessen 
s igy mód nyujtassék minden egyes esetben a 
téren szolgálók megélhetésére s legyen ez a tör
vényes intézkedés kiterjesztve a családok jövőjé
nek megalapítására is.

■ ;ív' 'U.-CV-•
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Az erős kovács.
Irta: Zöldi Márton. (A Magyarország után.)

A Z uj-kigyósi gányók (az Alföldön ez a gúnyneve 
a dohánykertészetnek) minden arra való alka
lommal büszkén emlegették, hogy milyen 

rettenetes erős ember az ő kovácsuk, Bende József. 
A gányó, mint aféle gondtalan, kevésdolgu nép, haj
lik a tóditásra, de ami Bende Józsefet illeti, nem szo
rultak a tóditásra.

Csak rá kellett nézni herkulesi izmaira, domború 
mellkasára, dagadó, vörös nyakára, hogy az ember 
tiszta képet szerezzen híres nagy erejéről.

Mint a legtöbb erős ember, Bende József is csupa 
szelídség, jámborság volt. Hiába ingerkedtek hasztalan 
évődtek vele, soha senkire öklét nem emelte. Ellen
ben, ha valami terhes szekér megragadt a sárban, 
Bende József válla nekitámasztásával úgy kllóditotta 
onnan, mint ahogy más ember a vödröt emeti ki a 
kutból.

Ezek a sűrűn ismétlődő hőstettek teljesen kielégí
tették becsvágyát. Egyébként már negyvenedik évét is 
meghaladta és még nőtlen volt. Nem mintha nem 
kedvelte volna az asszonynépet, de özvegy édesanyja 
szörnyen válogatós volt. Nagy anyai elfogultságában 
egyik leányt sem tartotta érdemesnek arra, hogy az ő 
hatalmaserejü fia felesége legyen.

Majd akad külömb is, — ez volt a biztatási 
formulája, mikor a házasság konkrétebb alakban me
rült fel

Bende József szótlanul, de nem megnyugvással 
tűrte az anyai zsarnokságot. Nem tagadta, olyik lány
nak meg is mondta, hogy nagy a házasodhatnékja.
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Azt hisszük, hogy az utóbbira nézve a legcél
szerűbb lenne állami felügyelet alatt egy magán
nyugdíj és segély egyesületet létesíteni, a mi na
gyobb akadályokba nem ütköznék, mert hiszen 
ennek kötelezetségeit nem azok tagjai tagsági di
jaival, hanem a szolgálatadók hozzájárulásával is 
biztosan vállalni lehetne.

Mindenesetre első dolog az, hogy első sor
ban a mai napi megélhetés legyen a létminimum 
összegének megállapításával biztosítva, azután pe
dig minél sürgősebben a jövőről való gondosko
dás is megtörténjék.

A kócsagokról.
A Magyar Erdész után. Folytatás és vége.

Kevésbé érdekes, de sokkal gyakoribb nálunk a 
kis vagy fattyú kócsag.

Ez a faj, bár szintén elég ritka madár már 
nálunk, mindamellett az elegyes gémkolóniákon fészke
sekkel is találkozhatunk. Hanem nagyon kevés fész
ke) már nálunk. Árvizes időben azonban, szinte a régi 
kócsagdús időket idézi fel emlékezetünkben, annyi 
van. Az apadásokon ilyenkor (julius és augusztusban) 
csapatostól is ácsorognak, de egyenként is röpdösuek 
és az idegenből való vándorcsapatok is le-le szállnak.

Mikor a sik vizeken vagy porondokon egyesével 
ácsorog, már messziről feltűnik a szemnek messze el-

fehérlő tollruhájáról, mely valóban >ragyogó« és 
>tiszta , mint a hó«, mintha napsugárból volna al
kotva az egész lénye neki mint a hogy a dicséret 
zengi róla. És valóban, ha leszáll a verőfényes csillo
gásba: alakja egészen összefoly a fénnyel s csak akkor 
csillan ki abból, midőn megcikkázik pillanatra, mint a 
csillag a felhők között.

Ilyen volt a nagy kócsag is és szintén hófehér; 
azonban a kis kócsag nemcsak jóval kisebb volta 
által (kb. csak 55 cm. hosszú, mig amaz a 110— 111 
cm.-t is megütötte), hanem fekete csőre és lábai loly- 
tán is különbözik tőle, valamint azáltal, hogy 2 3 
toliból álló és hosszan lelógó kontya is van (de csak 
az igen időseknek), holott a nagy kócsag ilyennel 
soha sem bir. Azoonban mindkét faj a szárnyatövén 
illetve vállán viseli azokat a messzi kinyúló, hajszerü 
szálkás tollakat; melyek hajdan oly nagy becsben álló 
és felette értékes kalpagdiszt szolgáltattak. Különösen 
a délvidéki fiatal szerb nők a kis kócsag kolcsag«-ját 
hajdiszül használták.

A kis kócsag is a későn érkező költözködő ma
darakhoz tartnzik s ehhez képest többnyire későn is 
költ. Májusban vagy júniusban vannak fiai. Külön te
lepekbe nem verődik össze, hanem a fán fészkelő 
gémekkel társaságban fészkel, de bár mekkora legyen 
is a fészkelő faluk egyedbősége, a kócsag mindig 
majdnem elenyészőleg csekély számmal van képviselve 
és csak imitt-amott, elszóródva van egy-egy fészke a 
legnépesebb gémtelepen is.

Mivel kevés van belőle, nem igen sorozható a 
veszedelmesebb halpusztitó madarak közé, különben 
is a halnak inkább csak az apraját picézgeti s azok 
közül is nagyobbrészt az u. n. szeméthal-félét, mig az 
értékesebb halban kevés kárt tesz. Ez a rendes álla
pot. Rendkívüli esetekben azonban, midőn szokatlanul 
nagy előfordulás mellett s helyi körülményeknél fogva 
a kulturvizek, halgazdag kubikok és levezető csatornák

Így nyilatkozott nemrégiben Kocsis Eszter előtt, 
ki a fiatal özvegy volt, s nénjénél, Sajos Mihálynénál 
lakott, mióta özvegységre jutott.

Sajos Mihály mészárosmester volt. Ezt az embert 
csúf, veszekedő természete miatt senki sem állhatta a 
községben. Még azt megbocsátották volna neki, hogy 
részeges, kötekedő, káromkodó ember, de azt hiresztel- 
ték róla széliében, hogy veri a feleségét. Ezt arra mi
felénk az Alföldön, hol a női kultusz erős, egészséges 
alapon fejlett, főbenjáró hibának tekintik. Bende József 
pedig tőszomszédja volt, mindig utálattal nézett reá. 
Ép emberi erkölcsével nem tudta megérteni, hogy üt
het meg valaki asszonyt, aki gyöngébb a férfinál. 
Sokszor kéjesen gondolt arra, hogy milyen derék do
log is volna, ha Sajos Mihály, a részeges mészáros 
egyszer belekötne és őt ütné meg. Hej, hogy ragadná 
mellen, hogy hajítaná át a kerítésen . , . És micsoda 
elégtételt érezne utána . . .

A téli gyulai vásár idején történt, hogy egy ko
mor, hideg este Bende József a kovácsmühely előtt

áilott és belebámult a hóba. Hamarosan egyéb nézni 
valója is akadt. Egy asszony, aki batyuval a hátán a 
csabai országút felé igyekezett. Bende József első 
tekintetre felismerte a bátyus asszonyban Kocsis Esz
tert, a fiatal özvegyet, a mészáros sogorasszonyát. 
Nem tudta megállani, hogy meg ne kérdezze:

Hová ilyen késő este?
— Elmegyek Csabára szolgálni.
Az erős kovács megütközött a válaszon.

Elmegy? — kérdezte. — Hát a nénje ereszti?
Még inkább ő nógatott, hogy menjek . . .

A kovács a fejét rázta.
Hát aztán mért nógatta?

Eszter mélyet sóhajtott.
— Hiszen, ha kigyelmed tudná . . .  de mondani 

is restelem.
No már csak mondja, Eszter, hiszen tudja, 

hogy jó szívvel vagyok magukhoz.
Eszter egy ideig habozott, aztán elszántan lépett 

a kovács elé.
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halaira van utalva: jelentékenyen hozzájárulhat a többi 
halfalánk madárság kárttevéseihez. Tehát a halgazdá- 
szat szempontjából ez a madár is csak a fehérre mo
sott szerecsenek táborába tartozik s kíméletre érde
meden.

A kócsagok felette óvatos madarak lévén, nem 
egy könnyen kaphatók lövésre, úgy hogy még a 
gémtelepeken is elég nehéz hozzájuk férkőzni. Rende
sen az első zűrzavar átélése után oly magasra fel
emelkednek, hogy sörétlövéssel el nem érhetők, avagy 
pedig elhagyják a gémtelepet és sokszor órákig Sem 
térnek vissza.

Legkönnyebb a fiatalokat lövésre kapni, mert 
ezek kellő tapasztalat hiányában kevésbbé bizalmatlanok, 
jobban kitartanak, mint a gyakoriatosabb öreg példá
nyok. Az utóbbiak inkább csak lesből lőhetők oly les
partokon, melyek felett rendes huzási vonaluk' elvezet. 
Ha tavaszszal megfigyeltük huzásvonalait, ószszel bő 
zsákmányt hozhatunk néha belőlük, mert őszi és ta
vaszi járások bizonyos helyeken pontosan összevág.

A nyári hónapokban, különösen augusztusban, a 
kubikgödrökön cserkészve is vadászhatunk rájuk, eset
leg árvizes időben, a mikor néha még bővében vannak, 
lesből is lőhetjük őket az apadásokon.

Lakatos K. -  •

Leszámolás.
— Irta Veres Dénes. — ,

December végével már lezárul ide s tova egy 
polgári év, de lezárul minden igaz vadász előtt a va
dászati év, azaz csak a kitermelési szak, mert a vadá- 
dászati évnek soha sincs vége, januárral kezdődik és

decemberrel végződik. Most veszi kezdetét a vadász 
legszebb feladata: a vadóvás, melynek ez idén külö
nösen odaadónak, hatékonynak kell lenni.

Talán évek telnek el, míg a múlt tél agyonsira
tott rombolásait kiheverhetjük, de úgy, hogyha nem 
teszünk magunk is úgy, mint az egyszeri paraszt, a ki lát
va miként teszi tönkre a hulló jégeső minden reményét, 
vetését, ő magá botot ragadott és ő is verni kezdte a 
megmaradó kalászokat, mondva: >No lássuk, mire
megyünk ketten?! Mi is tehát ne segítsünk a múlt 
télnek pusztítani, hanem érjük be azzal, a mit eddig 
lőttünk és . különösen tartózkodjunk a hajtóvadászatok
tól, mert bizony még egy ilyen év és csődöt mond
hatunk.

Jól tudja ezt mingen vadász, a ki nyitva tartotta 
szemét, és vadjával nemcsak addig törődött, mig azt 
lőhette is, hanem aztán is figyelemmel kisérte és gon
dolt vele, hogy a múlt tél alig hagyott valamit úgy az 
apró, mint a nemesvadból tavaszra.

A tazasz, ha ilyenről a m. évben szó lehetett, külö
nösen rossz volt a nyulállományra nézve. Tudjuk, 
hogy a nyúl már márciusban fiasitani szokott, sőt már 
március végén, különösen a délvidéken meglehetős sül
dőket találni. Erről a m. évben szó sem lehetett.Jól em
lékezem, hogy március 21-én még jégkérget találtam a 
sárszalonka kedvenc tanyáján, tehát a kis nyúlnak el 
kellet pusztulnia. Még április is oly zord volt, hogy 
még az ezen hónapban fiadzottak is erősen meg lettek 
tizedelve. Már pedig az első fiasitás sikerülése nagy 
jelentőséggel bir a nyulállományra. Azonban nemcsak 
a tavasz volt kedvezőtlen, hanem maga a nyár a hosz- 
szas, erőtlen forróságával, mely sok helyütt beteggé 
tette és megrostálta az állományt.

Azért tartom én szükségesnek az idén a hajtó
vadászatok mellőzését, a mety még a magvát is kiirtja 
a vadnak. Sokan vannak, a kik azt állítják, hogy a ke
reséssel, cserkészettel több kárt okozunk avadállomány-

Hát meg is mondom. Kigyelmed miatt történt
a baj.

— Én miattam?
— Igen bizony. A sógorom a minap kétszer- 

háromszor is a derekamhoz nyúlt, persze én erősen 
rászóltam. Arra azt mondta, hogy azért vagyok olyan 
huzódós, mert a kigyelmed szeretője vagyok . . .

Az erős kovács megtántorodott.
Micsoda? Mit mondott? hörögte fujtott dühvei.
Azt, oszt . . .  a vacsoránál egy tányért utánam 

is hajított, aztán olyat mondott, hogy egész éjjel sír
tam miatta.

És mintha megerősíteni akarná a mondottakat, 
ott azon módon keserves sírásra fakadt. A batyu a há- 
hán csak úgy hullámzott a nagy zokogástól.

Az erős kovácsot olyan dühroham lepte meg. 
hogy a szava elállóit, a hangja elveszett. A bőszitett 
vad állati hörgéséhez hasonló rianás tört elő széles 
melléből. Valami gyilkos ösztön szorította össze a tor
kát. Hevesen lélegzett, a melle is zihált, mint a túlfű

tött katlan . . .  Jó időbe került, mig szóhoz jutott.
Úgy . . . aszondta . . . no, Sajos uram, ke

serves lesz a te dolgod, ha én igazítom el.
Azzal megfogta Eszter kezét, s nem törődve 

ellenkezésével, bevitte édesanyjához. Itt keveset beszélt.
Fogja itt édesanyám ezt a szegény asszonyt, 

mig én visszakerülök.
Hová méssz? -r- tudakolta az anyja.
A dógom után.

Azzal magára kapta csak úgy panyókára a dol
mányt s neki lódult az országúinak.

Tudfa, hogy a mészáros a gyulai vásáron van, s 
hogy az országúton találkoznia kell vele. Az erős ko
vács tisztán, világosan megkoncipiálta a találkozást.

Ott ütöm le, ahol érem, emberhalál lesz
ma este.

Semmiféle fegyver, még bot sem volt a kezében. 
Nem is kellett . . . Ösmerte öklének rettenetes erejét, 
melyeit a háborgó lélek még növelt . . . Mint a vérig 
sértett titán, úgy haladt súlyos léptekkel az ország
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bán, mint a hajtó vadászattal. Ezt az álláspontot 
pedig sokan vallják nem nehéz megdönteni Egy 
vadász egy vadászati évad alatt középbőségü vadállo
mány mellett mondjuk 80—100 darabot lő, de ezt az 
eredményt csak egy csakis jó lövő éri el. Addig egy 
hajtóvadászaton, melyen részt vesz minden minőségű 
vadász, 10— 12 puskás egy nap alatt terítékre hoz 400 
—600 darabot és legalább is ugyanannyit döggé tesz. 
Kérdem, melyik az ártalmasabb — a keresés-e a hol 
csakis a jó vadász érvényesül, a hol a döggé lövés 
annak részéről elvétve fordul elő, mig a rossz vadász 
nagyon csekély kárt okoz és okozhatt — ajvagy a haj
tóvadászat, a hol a rossz vadász is inkább jön lözésre 
és rossz lövésével a tömegesen jövő vad legnagyobb 
részét döggé lövi? Áilitom, mert tapaaztalatból tudom, 
h°gy egy társaság valamennyi tagja egy éven át annyi 
dögöt nem lő, mint egyetlen egy hajtó, de különösen 
körvadászatnál. A hajtóvadászatnak csak akkor és ott 
van létjogosultsága, a hol a vad oly bő, hogy ritkítása 
éppen a vadállomány érdekében kívánatos — azt hi
szem az idén nem igen van olyan terület.

A másik apró vadunkkal a fogolylyal is Így va
gyunk. A szigorú tél ebben a vadban még nagyobb 
pusztítást vitt végbe, mint a nyulban s tavaszra alig 
marad valami, még a legdusabb területeken is. A köl
tés legalább itt délen nagyon rosszul sikerült, mert 
még soha annyi meddő párt nem találtam, mint az idén, 
de nemcsak meddőket, hanem magányos példányokat 
és különösen sok kakast.

A vizivad költése az idén kiilöuösen rosszul ütött 
ki, mivel a forró tartós szárazság megfosztotta őket 
tápláló forrásuktól és kiköltött, de nem táplálható ap
róságok elpusztultak. így én júliusban egy kiszáradt 
csatornában 5 tőkéskacsa fiókját találtam elpusztulva, 
mig egy másik helyen egy már csak sárfészeknek ne
vezhető pocsolyában 3 fiatal kacsát leptem meg, mely
ből egyet élve fogtam el, azonban hamarosan vissza

is tettem, mert a mocsárszaguk kiálhatatlan volt.
Az őz állomány talán az egyedüli, mety legalább 

itt délen tűrhetően szaporodott. Jól sikerült volt a 
fürjköltés, ámbár mint egy másik cikkemben is emlí
tettem, az idén szoktalanul sok fürj érkezett volt.

Egyedül a rókánál tapasztaltam a szemmel lát
ható elszaporodást, tehát mintha az elmúlt tél neki 
kedvezett volna és ez nem is annyira lehetetlen. A 
nagy hideg bőven szolgáltatta neki a prédát az elhul
lott és elgyengült vadban. A kemény fagy pedig le
hetetlenné tette a tőrrel való pusztítását, mérget pedig 
parcellás tarületen nem lehet mindenütt alkalmazni. A 
mint tehát megjelenik az első hó, lássunk hozzá és 
tizedeljük meg őket, mert túlontúl elszaporodásuk felér 
egy múlt téllel.

Az 1907. évi leszámolásunk bizony erős deficitet 
mutat, vajha adná az Isten, de magunk is azon legyünk, 
hogy a folyó évre helyre álljon az egyensúly.

(V. és Á.)

Magyarország gyógynövény szükségletét leg
nagyobb részben a külföld látja el. E cikkekért 
milliók vámdorolnak ki évenkint az országból, 
hol )tt erdőn, mezőn, réten nálunk is bőven te
remnek e növények. Vadon tenyésznek, sem 
költséget, sem megmunkálást nem igényelnek, ép
pen csak összegyűjteni kellene őket. És hogy

utón, a keményre fagyott hó csikorgóit, nyöszörgött 
súlyos lépte alatt . . . Patkós csizmája mindenütt mély 
nyomokat hagyott . . .

Soha, semmiféle vonatkozásban nem gondolt 
arra, hogy valakit megöljön, s most úgy érezte, hogy 
semmi egyebet nem tehet, hogy ezt meg kell tennie 
mindenáron.

Nem mérlegelt, nem fontolgatott semmit, leg- 
kevésbbé a gyilkossággal járó súlyos kockázatot . . . 
Ellenállhatatlan kényszer hajtotta, kergette a sötét éj
szakába előre. Valami atavisztikus indulat lobogtatta 
vérét. Ki tudja, honnan eredt, honnan csapott vissza? 
Talán valamelyik martalócz szabadhajdu ősének gyil
kos indulatából . , .

Az összeszoritott, merev ajakból csak egy szó 
tört elő:

— Megölöm!
Jó háromnegyed órai utat tett már, mikor az 

országút egyik elágazásánál hirtelen megállóit . . • 
Orditás, káromkodás, jajveszékelés 'hangos nesze

ütötte meg a fülét . . .  Valami nagy veszedelem lehe
tett a közelben . . . Önkőnytelenül feléje sietelt.

Néhány perc múlva odaért, s mintha álomból 
ébredt volna fel, úgy szemlélte, amit látott . . .  A hó
ban egy ember fetrengett és jajveszékelt . . .  A mészá
ros volt, a halálra szánt ellenség . . . Három ember 
ütötte-verte, magyarul káromkodva, de svábos kiej
téssel.

Bende József rájuk ösmert. Eleki svábok voltak. 
Az egyiket, mészáros volt, személyesen ösmerte.

Egy pillanatig bambán, szótlanul tűnődött, a má
sik pillanatban már ott volt a letepert, félholtra vert 
mészárosnál.

Lassan, hé, — kiáltotta a sváboknak, mintha 
csak békiteni akarná őket. De az ökle kevésbbé volt 
barátságos . . . Sujlyos, kegyetlen ütősek hullottak a 
támadókra . . .  Az erős kovács úgy szórta őket széj
jel, mint a polyvát . . . Kéz, 'áb marjult ki, aszerint, a 
mint lódított rajtuk . . .

Mindezt alig kisérte néhány szó, mintha csak
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ez a gyűjtés mennyire kifizetné magát és mily 
mértékben fokozná éppen a szegény mezőgazda- 
sági munkásosztály jövedelmeit, az kitűnik ab
ból, hogy pl. a szappangyökér átlagos ára 80 
korona, a báránypirositó-é 60 korona, a belén- 
deké 70 korona, a nadragulyáé szintén 70 ko
rona, a maszlagos beléndeké- 80 korona, a pi
pacs virágé, örvénygyökéré, zsályáé, fodormen
ta és orvosi méhfüé átlag 60 70 korona mé-
termázsánkint. Oly árak ezek, a mik nemcsak a 
gyűjtést, hanem az okszerű gyógynövényterme
lés meghonosítását is fölöttébb kívánatossá te
szik.

A növendékmarha fölnevelése.
Régi tenyészeti szabály igy hangzik: Azt,

a mit az első évben elmulasztottunk, a második 
évben és aztán már nem lehet pótolni. A nö
vendékmarha felnevelésénél arról van szó, hogy 
a 3/4 évig terjedő korig a legmegfelelőbb és leg
szívesebben fogyasztott takarmánnyal, mint so
vány tejjel, lenmaggal [lenpogácsa,] zabbal, kor
pával stb. való dús táplálással, a legjobb széna 
melett, az állatok fejlődését lehetőleg hajtsuk és 
fokozzuk, az 1 ’ /2 évig terjedő korig olajpogá
csával s táperős lóherefüvei [a tenyészeti célnak 
megfelelően] utánsegitsük, ezen a koron túl azon
ban minden költséges tápanyaghasználattal felha
gyunk és lehetőleg legolcsóbb eltartásra törek- 
sznk.ii Ennek a szabálynak figyelembevételétől

egy makrancos lovat patkóit volna otthon a műhely előtt.
Csitt, hé, lassan . . .

A svábok nyöszörögve, sántítva, bordájukat ta
pogatva igyekeztek a szánkójukat elérni . . . Szótlanul 
hajtottak el . . .  Az erős kovács egyedül maradt a 
csatatéren a gyűlölt, halálra szánt ellenféllel, ki nyögve, 
jajgatva kinlódott a havon.

Bende József körülnézett és meglátta a mészáros 
szánját, melyhez hátul egy borjú volt kötve . . . Nem 
szólt semmit, hanem fölemelte a megvert embert s a 
szánhoz vitte. Felültette a szénaülésre és kezébe 
nyomta a gyeplőt.

Hajtson haza Isten hírével! — mondotta.
A szán megindult . . .  Az erős kovács jó ideig 

szótlanul nézett utána . . . Arca még mindig komor, 
sötét kifejezést mutatott.

hirtelen fölemelte súlyos öklét és fenyegetően 
rázta a sikamló szán után:

Dejszen, kiáltotta, — csak ne lettél volna
bajban!

függ, hogy a nevelés lehetőleg olcsón fog-e ala
kulni és mégis értékes és hasznothajtó tenyésze
ti prodoktumokat kapunk-e. Nem (hangsúlyoz
hatjuk eléggé, hogy a fiatal kor első szakaszai
ban nem szabad takarékoskodni. A mit ebben 
az időben elmulasztottunk, azt, ami a testi fej
lődést illeti, csak nehezen vagy egyáltalában alig 
pótolhatjuk, a felnevelési költségek tekintetében 
azonban sohasem egyenlíthetjük ki. Az első fej
lődési időszakban való dús táplálás a tej terme
lésében való későbbi túlnyomó használatra sem 
jelent veszélyt, sőt inkább állandó jó takarmány- 
értékesítést biztosit. Ezzel szemben az állatok 
második évben való, nem jövedelmező, dús táp
lálás esetén annak a veszélynek vannak kitéve, 
hogy jó tejszolgáló képességüket többé-kevésbbé 
elveszítik, ha ennek a levegőn való igen kiadó 
mozgással nem vesszük elejét.

A fagy hatása a kerti talajra.
Télen is, mikor a föld holt tömeghez ha

sonlít, nem szűnnek meg a természeti erők hatni. 
Ősszel összegyülemlik a nedvesség, a mely a ta
lajt áthatja és fagyos időben megfagy a nedves
ség. A jéggé fagyott víznek azonban tudvalevő
leg nagyobb térre van szüksége, azért mindenre 
a mi terjeszkedését akadályozza, nyomást gyako
rol. A kicsi és legkisebb talajrészecskék ilyen
formán szétrobbantatnak. A fagy tehát megnyitja 
a kert talaját és tápanyagtartalmát a növények 
részére hozzáférhetőbbé teszi. A fagynak a kerti 
talajra gyakorolt ezt a hatását azonban még az
zal segíthetjük elő, hogy a fagy beálta előtt vagy 
legalább a tél első felében a talajt meglazítjuk. 
Úgy kell, hogy a talajt a fagy durván felszántva 
találja. Az átforgatott földet nem szabad ki- 
egyengetni vagy különösen gereblyével meg
munkálni.

K Ü L Ö N F É L É K .

A ló őre. Sok szerencsétlenségnek volt már oka, 
hogy az utcán felügyelet nélkül hagyott ló megijedt, 
megbokrosodott és elragadta a kocsit, Ennek megaka
dályozására Newyorkban valamennyi kocsis bőrszijjon 
négy kilogrammos vas súlyt visz a kocsiban, ha fe
lügyelet nélkül akarja hagyni a lovát, a bőrszijjat be
csatolja a ló zablájába, s a szijjon lógó súlyt a ló elé a
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főidre teszi. Ha a ló e* akar indulni, a nehéz súly le
felé húzza a száját, s az erős fájdalom megálásra kény
szeríti. Ha pedig a megvadult ló a nehéz súly mellett 
is elindul, az első lábaiba ütköző súlyban megbotlik 
és elesik.

be magát. Ezt az ijesztő jellemvonást más ragadozó 
madáron nem lehet tapasztalni, ez kizárólag a harpia 
sas biologai sajátsága. Pihenő helyzetben barátságos 
madárnak, támadáskor pedig borzalmat és félelmet 
keltő ellenségnek mutatkozik.

Milyen m agasra megy az ágyú lövege?
A repülőgépek és a léghajók alkalmazása jegy uj kér
dést is hozott napirendre, nevezetesen, hogy milyen ma
gasságig részesülhetnek ezek nemzetközi védelemben. 
A tengeri kikötők, partok mellett elvonuló hajók tud
valévőién bizonyos távolságig a nemzetközi jog alap
védelemben részesülnek. Miután a tengeri városok nem 
csak a távolságra, hanem a magasságra is jogot for
málnak, tehát ezt most szigorúan meg kell állapítani a 
léghajón is. Tudvalevőleg Mődelbeck szerint az a sza
bály, hogy egy függélyesen kilőt ágyú lövege oly ma
gasságig ér, mint a vízszintesen kilőtt löveg távolsá
gának fele. Vagyis ha az ágyú 8— 10 ezer méter tá
volságig tud lőni 45 fokú irányítással, akkor 4—5 ezer 
m. magasra lő, ha fügélyes irányban lő. Azonban ilyen 
irányra egy ágyú sincs berendezve, rpert elmélet sze
rint akkor a löveg majdnem oda esne le, a honnét ki
lőtték, a mi veszélyes dolog lenne. Legnagyobb tá
volságra tudnak lőni a part védelmére felállított ágyuk, 
így 1892-ben Krupp olyan ágyút öntött Newyork vá
rosa részére, partvédelemre, mellyel 20 kilométer távol
ságra lehet lőni. Legújabban pedig az amerikaiak a 
part védelemre 33 kilométer horderejű ágyukat hasz
nálnak. Tehát ezekkel földünk legmagasabb hegycsú
csát is áttudják lőni. Hogy már most mily magossá
got fognak nemzetközileg megállapítani a léghajók és 
gömbök, valamint a repülőgépek biztonságára, ez a jövő 
kérdése.

A harpia sas.Dél Amerika őserdeinek legvéreng
zőbb ragadozó madára a harpia sas (Thrasaltus har- 
pya.) Rendkívül gyors és merészen lecsapó madár 
ijesztő fejalkattal. Homloka lapított, mélyen beeső sze
mekkel. Leje búbján 6— 7 bóbitatoll legyezőmódra 
hátrahajlik, miáltal vérengző tekintete még inkább szem
be tűnik. Ez a kőszáli sas nagyságú szürkés mellű 
madár Brazíliában igen sok majmot, sőt a fákon csün
gő lajhárt is megtámadja és elragadja. Ezt a ritka ér
dekes madarat élve megküldték Hagenbeck állatkertjé
nek Hamburgba. Sokolowszky dr. az uj jövevényt 
nagy vasrácsos ketrecében megfigyelte és egy igen ér
dekes jelenséget tapasztalt rajta. A harpia sas pihe
nő helyzetben ült egy ágon. Széles hastollait pajzs 
módra'szétterpesztette lábujjaira, miáltal ezeknek hatal
mas sarlóalaku karmai nem voltak láthatók, sőt egy
formán gubbasztotta össze szárnyait, valamint hosszú 
nyakát annyira összehúzta, hogy úgy tűnt fel, mint va
lami jámbor pulyka. De a mint Sokolowszky a rá
csot megütötte, a harpia azonnal kiegyenesedett, has
tollait összehúzta, kampós csőrét támadó helyzetben 
irányította és hatalmas karmait kieresztette. Ilyenkor 
felbőszült bóbitájávat, mint félelmetes ellenség mutatta

A mit még látni tudunk. Az emberi szem lá
tóképességét az orvosi tudomány már régóta megálla
pította. Csupán a parányiság látásának határa iránt 
eltérők a vélemények, amennyiben a mit egyik egyén 
szeme még meglát, azt a más egyén szeme észre sem 
vesz. Azonban általánosságban kimondható, hogy két 
fehér vonalat fekete alapon a jó szem meglát, kettőnek, 
ha még azok 5 ezredtől 3 ezred milliméternyi távolság
ban vannak is egymástól. Legújabban Voszler szem
orvos meghatározta, hogy az emberi szem milyen pa
rányiság mozgását veszi észre. Lekete alapon 5 négy
zetmilliméter nagyságú fehér papirost hozott mozgás
ba. Ezt a mozgást egy normális szem két meter tá
volságból észre vette, még pedig ha az megjelölt he
lyétől két harmad miliiméternyire elmozdult. Ha az 
illető négyzetet 30 centiméter távolságból figyelte meg, 
akkor a félretolást nem vette már 3/ioo miliiméternyire 
az eredeti fekvéstől. A gyorsabb mozgást jobban ész
re veszi a szem, mint a lassút. Mindezekre a világos
ság erőssége és iránya befolyást gyakorol, de korán- 
sem oly nagyot, mint azt eddig hitték.

N y ilv á n o s  kö szö n e t.

A z  ú jév  a lk a lm á b ó l la p u n k  t is z 
te lt  o lvasó i közü l szá m o sá n  fe l
ke re s té k  s z e rk e s z tő n k e t jó  k íván 
sá g a ikka l. A  b iz a lo m , s z e re te t és 
ra g a szko d á s  em e  sz ívé lyes  n y il
vá n ítá sá é rt fo g a d já k  há lás k ö s z ö - 
n e tü n ke t, v a la m in t „B o ld o g  U jé v e t“ 
a m a g u k  és kedves c s a lá d ja ik  
ré szé re  I

1  H Í R E K

Kegyelem a szökött katonáknak. A hiva
talos lap mai száma közli a honvédelmi miniszternek 
az összes törvényhatóságokhoz intézett rendeletét a 
szökött katonák megkegyelmezése dolgában. A minisz
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téri rendelet mindenekelőtt szó szerintvaló szövegében 
ismerteti a királynak a múlt év novemberében kelt 
rendeletéit, a melyekkel a király tudvalévőén megkegyel
mezett azoknak a magyar állam polgároknak, a kik 
ellen 1907 december 2-ig állítás elöl való szökés 
miatt a büntető eljárást indították, a kiket elitéltek s a 
kiknek szolgálati idejét szökés miatt meghosszabbították. 
E rendeletekkel kapcsolatosan a honvédelmi miniszter 
részletesen rendelkezik a kegyelem végrehajtásáról. A 
szökött katonáknak, a kik kegyelmet akarnak nyerni, 
bármely elsőfokú belföldi közigazgatási hatóságnál 
személyesen keli jelentkezniök s mindenekelőtt személy- 
azonosságukat kell minden kétséget kizáró módon 
megállapítani. A személyes jelentkezésről a közigazga
tási hatóság jegyzőkönyvet vesz föl s a jelentkezést a 
fölmutatott személyi okmányon is igazolja, vagy pedig 
ha a félnek ily okmánya nincsen, tanúsítványt állít ki; 
a melynek szövegét a miniszter mellékelte a rendelet
hez. Külföldön jelentkező katonaköteles a külső kép
viseleti hatóságtól igazolványt kap, hogy a hazájába 
való visszatérésnél ne legyen esetleg zaklatásnak kitéve. 
A rendelet azután részletesen megszabja a közigazga
tási hatóság teendőit szökött katona jelentkezése esetén 
s végül utasítja a törvényhatóságokat, hogy a közkegye
lemnek hirdetmény, vagy más szokásban levő alkalmas 
módon való legszélesebb körű közzététele iránt a 
maguk hatáskörében is megfelelően intézkedjenek.

Aki a csap alá feküdt. Párisban egy Beroux 
Tódor nevű részeges csavargó belopódzott Martineaux 
bornagykereskedő pinczéjébe. Mikor azután vágyainak 
Eldorádójábán érezte magát, hozzálátott szomjának 
eloltásához. Előbb egy palaczk bordeauxit próbált ki, 
majd tovább tapogatódzott, s a félhomályban egy nagy 
hordó öreg Haut Sauternes-re talált. Beroux a meny
országban érezte magát, nagyot csettintett nyelvével, 
s lassan, óvatosan kibontotta a dugót. A drága nektár 
erős sugárban ömlött torkába, de Beroux boldogan 
nyelte, csak nyelte addig, mig holt részegen a hordó 
mellett el nem terült. jMár annyi ereje nem volt, hogy 
a csapot bezárja. A drága bor pedig csak egyre ömlött 
arczára. Agyán förtelmes gondolatok czikáztak át. Ab
ban a drága italban kell megfuladnia, amelyet hosszú 
napok keserves koplalása közben úgy megkívánt? 
Most érje el a nemezis, mikor beteljesülve látja vágyait, 
ábrándképeit? A bor pedig csak egyre ömlött. A hordó 
előtt mélyedés volt, s abban feküdt a szerencsétlen 
Beroux. A mélyedésben összegyülemlett bor már kezdte 
elfedni testét, a borhullámok ajkait nyaldosták, s Beroux 
érezte, hogy rajta teljesül be a részegeseknek az a 
vágya, hogy a pincze mélyén, borban túladjanak meg. 
De Beroux nem akart még meghalni, összeszedte 
minden erejét és segítségért kiáltott. Kiáltozásait meg
hallotta Martineaux, a pincze tulajdonosa, aki éppen 
jókor érkezett, hogy a már fuladozó Berouxt kimentse 
a borözönből.

i
Szerkesztői üzenetek.

Danás Ferenc urnák, Aranybánya. Az ügy nem aludt el, 
hanem a rendkívül sok tanulmányt és munkát igénylő előkészü
letek folyamatban vannak s azt hisszük hogy ez év folyamán si
kerülni' fog az egyesületet megalakítani. Orend János urnák 
Alsóárpás, A támadó juhászkutyát — ha ez testi épségét veszé
lyezteti és ezt a juhász közönyösen nézi, minden rossz követ
kezmény nélkül lelőheti, hiszen önvédelemből még az em
berölés is gyakran indokolt. Abban, hogy előbb a kenyér és csak 
azután az egyenruha után kellene törekedni, igazsága van, mert 
a kenyér az egész családot táplálja, mig a szebb egyenruhában 
egyedül csak a családfő büszkélkedhetik. A vasúti féljegynek a 
családtagokra való kiterjesztése végett kérjék ki a közig. érd. 
bizottság támogatását, erről különben irni fogunk. Király Károly 
urnák, Karácsonyliget. Szakközleményeit szívesen fogadjuk.

A kiadóhivatal postája.

Szűr Ferenc urnák, Ubald. Úgy a 4 korona előfizetési 
dijat mint a jókívánságot köszönettel vettük. Demeter Tivadar 
urnák, O. Brettye. Szívesen nyugtázzuk a beküldött 8 koronát. 
Lackó János urnák, Szenttamás. Az előbbi üzenet önnek is szól. 
Szántó Antal urmak, Igái. Elhatározását sajnálattal tudomásul 
vettük de azt hisszük azt még megfogja másítani.. Smuck György 
urnák, Marcali. Az ígéretet tudomásul vettük. Vaszif László ur
nák, Oroszfalu. A címet kiigazítottuk. Mázsa Imre urnák, Z. 
Egerszeg. Előfizetése március végéig van rendezve. Blum Má
tyás urnák, Makád. Az ön előfizetése is f. év első negyedére 
van befizetve. Farkas István urnák, V. Nána. örömmel üd
vözöljük híveink közé újból való belépését s a 4 koronát nyug
tázzuk. Kelemen István urnák, Esztergom. Előfizetése junius 
végéig van rendezve. Uj átiomásán talán sikerülne több előfi
zetőt is szerezni. Leitner Gusztáv urnák, V. Oroszi lapunkat 
most már a legpontosabban tesszük postára s igy a késésnél csak 
az ottani kézbesítés körül lehet hiba.

ÁLLÁST KERES

22 éves, erős, egészséges, jól szakvizsgázott fiatalember. 
Az állást f é. január lö-én elfoglalhatja. Cím a lap 
kiadóhivatalában.

2 2

„ V A D Ő R 1*
című Hőnig-féle tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.

Nyomatott H1ENTZ j O Z S E F  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

P énzk üld em ény ek :
a • Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P od hradszky 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

XII. évfolyam . Szászsebes, 1908. január 23. 4. szám.

Erdősítési jutalmak.
A földmivelésügyi m. kir. minisztérium abból 

a célból, hogy a kopárterületek, vízmosásos he
lyek, futóhomok beerdősitésére az ilyen területek 
tulajdonosait jobban buzdítsa és serkentse, azon 
kívül, hogy az erdősítéshez szükséges facsemeté
ket teljesen ingyen adományozza az állami cse
metekertekből, még évről-évre kisebb-nagyobb 
pénzbeli jutalmakat is szokott kiosztani. A jutal
mak az erdősítést követő ötödik évben kerülnek 
kiosztásra, tehát olyan időben, midőn már az 
ültetés sikeréhez kétség alig férhet.

Ehhez a szokáshoz híven kerültek, most ki
osztásra az 1902. évi erdősítések után odaítélt 
jutalmak s ennek miként történt megejtésére 
nézve a Budapesti Hírlap folyó hó 14-iki 12 
számának közgazgasági rovatában a következő
ket olvassuk:

A földmivelésügyi m. kir. miniszter decem
berben Ítélte oda azokat az állami jutalmakat, 
melyeket a kopár, vízmosás és futóhomok terüle
teken az 1902. évben létesített, közgazdasági 
jelentőséggel biró erődítésekre, öt évvel ezelőtt 
kitűzött. A kitűzött hat nagy és tizenkét elis
merő jutalomra (összesen 9000 korona értékben)

eredetileg 26 birtokos pályázott, ezeken kívül 2 
erdőbirtokos 1900. és illetőleg 1901. évi erdő
sítésének megvizsgálása is erre ez évre halasz- 
tatott. E versenyzők közül azonban 2 birtokos 
a versenytől visszalépett, mert a létesített erdő
sítések a föltételeknek nem feleltek meg. A pá
lyázó többi 26 birtokosnak összesen 870.04 k. 
hold kiterjedésű erdősítése folyó év őszén felül
vizsgáltatván, a földmivelésügyi miniszter a bíráló- 
bizottság javaslata alapján a két 1000 koronás 
nagy jutalom közül az elsőt a brassóvármegyei 
Pürkerec községnek 25.2 k. holdon, a másodikat 
Barcarozsnyó községnek 36 k. holdon teljesített 
erdősítésért ítélte oda. A két 800 koronás juta
lom közül az elsőt a brassóvármegyei Hosszu- 
falu község 69,27 k. holdon, a másodikat pedig 
liptóvármegyei Rózsahegy nagyközség 50 k. hol
don létesített erdősítésével nyerte el. A két 600  
koronás nagy jutalom közül a miniszter az elsőt 
Nagy Dénes mezőbergenyei (M.-Torda-m.) birto
kosnak 30 k. holdnyi, a másodikat pedig a Há
remszék vármegyében Középajtán az ottani ev. 
református egyház által létesített 27 kát. hold
nyi erősítésért adta ki. Az elismerő jutalmakért 
versenyző birtokosok közül 500— 500 koronás 
jutalmat kaptak: a szebenvármegyei Gális község 
18.8, a nyitravármegyei Krajna község 35 és ifj. 
Pataky László deésfalvi (Kis-küküllő vármegye) 
birtokos 12 k. holdon létesített erdősítésért. A 
400 koronás elismerő jutalmakat Mátyás Sámuel 
buzásbesenyői (Kis-küküllő vármegye) birtokos, 
továbbá a pest-pilis-solt-kiskunvármegyei buda-
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őrsi volt úrbéresek és a hunyadvármegyei Óse- 
beshely község nyerte el 15, 12.7 illetőleg 30 
k. holduyi erdősítéssel. A 300 koronás elismerő 
jUlalmak közül az elsőt pest-pilis-solt-kiskunvár- 
' megyei isaszegi volt urbéres háromtagosok, a 
másodikat pedig a szebenvármegyei Nagytalmács 
község nyerte 32, illetőleg 10 k. hold erdősítésért 
a harmadik 300 koronás elismerő, valamint a há
rom 200 koronás elismerő jutalmat a miniszter 
ez alkalommal nem osztotta ki arra való tekin
tettel, hogy a pályázó nagyobb birtokosok pénz
jutalomra rászorulva nincsenek s más, erre érde
mes pályázó nem akadt.

A mint az itt idézett közleményből látjuk, 
az erre a célra szánt 9000 koronából 8100 ko
rona került kiosztásra, mig a fennmaradó 900  
koronából egy 300 koronás és három 200 k oro
nás elismerő jutalom nem lett kiadva azért, 
mert részben egyes pályázó nagyobb birtokosok 
a jutalomra nincsenek rászorulva, részben pedig 
azért, mert más arra érdemes pályázó nem akadt,

A kopár területek, vízmosásos heiyek be- 
erdősitésének, a futóhomok erdősítésével meg
kötésének nagy nemzetgazdászati fontosságát és 
horderejét bővebben magyarázni nem szükséges, 
hiszen jól tudjuk azt mindnyájan, hogy ez által 
nem csak az egyes ilyen vidékek természeti szép
ségét emeljük, az árvizek veszedelmét csökkent
jük, hanem az addig parlagon heverő és hasz
not egyáltalán nem nyújtó területeket jövedelme-

Csodakertek az ó-korban.
(A Magyarország után.)

H É T csodát ismertek az ó-kor népei. E hét 
csoda közé tartozott Semiramisnak, Asszíria 
királykisasszonyának, akinek egész élete ma

gán hordja a mondaszerüség bélyegét, függőkertje is. 
A kérlelhetetlen, rideg tudomány azonban, mint olyan 
sok poetikus mythoszt, úgy ezt is megdöntötte. A ku
tató emberi elme nem nyugodott addig, mig ki nem 
fürkészte, hogy Asztarte istenasszony leányának, a csá
bitó szépségű Semiramisnak bűbájos függőkertjei, a 
melyekben oly sok édes pásztorórát töltött el, nem a

zővé is tesszük s ezzel a tulajdonos jóléte lesz 
idővel fokozva.

Érzik és tudják azt az ilyen területek tulaj
donosai s mégis az erdősítés vajmi lassan halad 
előre: a kopár területek holdjainak nem is száz
ezrei, hanem talán milliói csúfítják szép hazán
kat s bizon még sok viz fog lefolyni a Dunán, 
a mig valamennyit beerdősiteni sikerül.

Ennek a szomorú ténynek okát abban kell 
keresnünk, hogy a nagyobbrészt szegényebb 
sorsú egyes erkölcsi testületek és magán tulaj
donosok alig képesek az erdősítések tetemes 
költségeit fedezni s irtóznak azoktól -annyival 
inkább, mert hiszen munkájuk és költségeik gyü
mölcsét csak évtizedek lefolyása után élvezhetik, 
tehát a legritkább esetben azok, kik a munkát 
végezték, a költségeket viselték, hanem csak a 
későbbi nemzedékek, de nagy akadálya az erdő
sítéseknek még az a maradiság is, amely a ma
gyar népet annyira jellemzi s amely abban a 
nézetében gyökeredzik, hogy: »jó volt ez az 
apámnak, miért ne legyen nekem is jó?^ Bizo
nyítja népünknek ezt a fonák felfogását az is, 
hogy évtizedek teltek el addig, mig a vaseke a 
sokkal silányabb faekét kiszorítani tudta.

Az erdősítéssel járó eme nagy kiadások 
csökkentésére és az erdősítési kedv növelésére 
szolgál a magas kormánynak az az intézkedése, 
hogy a szegényebb sorsú községeket és más 
erkölcsi testületeket, nemkülönben a kevésbbé 
vagyonos magán birtokosokat ingyen csemeték
ben részesíti s ez által leemeli vállaikról a csemete

levegőben lógtak ám, hanem tulajdonképpen oszlopo
kon nyugvó kő-terrasszok voltak, amelyekre vastag 
földrétegben egész fasorokat és virágos kerteket ül
tettek. Ezeket aztán a szabadon csapongó költői fan
tázia »függő kertekének rajzolt meg. A buja növény
zetű terrasszokat márványoszlopok osztották részekre 
és hüs lugasok csábították mindenfelől a pihenni vá
gyót. De a tudomány nemcsak a függő kertek bájos 
mondáit kezdte ki, hanem a meseszerü királynétól, a 
kinek tulajdonképpeni neve a történettudósok szerint 
>Saamuramat« volt, még az elsőbbséget is elvitatják, 

azt állitván, hogy már Nabukadnezár Kr. e. Ó00 körül 
építtetett hasonló függő kerteket országában s a Semi- 
ramiséi is csak ezeknek utánzatai voltak.

Maga a kertészet, a kertmivelés az asszíroknál 
már régebbi keletű volt. A meghódított országokból 
olyan cédrusokat hoztam magammal és honosítottam 
meg országom kertjeiben, amilyeneket királyi elődeim 
sohasem ismertek. Értékes kerti növényeket is hoztam 
magammal a távoli országokból; olyanokat, aminőket
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kertek telepítésének és fenntartásának nem cse
kély terhét, sőt ezen is túl megy, a mennyiben 
az ilyen erdősitőknél még a csemeték kiszedésé
vel, csomagolásával és szállításával járó költ
ségeket is az országos erdei alap terhére számít
tatja fel s ez áltai fedezteti.

Ehhez a határozottan nagy segítséghez tár
sulnak még a cikkünk elején tárgyalt külön ju
talmak is, melyek kétségen kívül szintén alkal
masak arra, hogy a birtokosokat kopár területeik 
beerdősitésére buzdítsák.

Az erdősítési kedv élesztésére nézve tehát 
az állam megtett minden lehetőt s ezen túl már 
alig mehet, de szerény véleményünk szerint 
egyre még nem terjedt ki a figyelme, arra ugyan
is, hogy némi jutalomban részesítse még azokat 
is, kiknek az erdősítések sikere jóformán első 
sorban köszönhető,

Nem elég ugyanis, hogy a kapott csemeté
ket úgy, - a hogy betegyük a földbe, hanem 
ez a munka, melynek eredménye sok évtizedre 
szól, a legnagyobb szakértelmet és gondosságot 
igényli s nem elég maga a helyes ültetés, hanem 
még ennél is fontosabb annak megőrzése és 
sikerének gondos ápolás által való biztosítása, 
ez pedig már nem a tulajdonos dolga, hanem 
első sorban az erdőőré.

Az erdőőrök azok, kiknek oroszlánrészük 
van az erdősítések sikerében, azoknak a szak- 
avatottsága vezeti a csemetéket ültető munkások 
kezét s az ő feladatuk a megfogamzott csemetéket 
minden bajtól és veszedelemtől megóvni s a

itt még senki sem látott, hadd viruljanak Asszíria 
kertjeiben!* így szól hozzánk az évezredek egyetlen 
emlékein, az ékírásos táblákon Teglatpiieses Kr. e. 
1100-ból, ha ugyan az asszirologusok által olyan 
nagyra tartott ékirásnak hitelt adhatunk.

A többi sémi népfajok közül a zsidók kertésze
téről vannak csak megbízható adataink. Salamon ki
rály jeruzsálemi kertjeinek hírét és gyönyörűségeit a 
bibliából ismerjük. A perzsa királyok hasonlóképpen 
sokat áldoztak a szép kertekre. Lakóházaik közelében 
gyümölcsösök terültek el, mig kissé távolabb paradi
csomokat*, parkrészeteket teremtettek, melyeknek va- 
donszerü fatörzsei között kristálytiszta vizű patakok, 
források csobogtak s partjukon apró nyárilakok emel
kedtek.

Az egyiplomi papirusz-leletek is csodás szépségű 
kertekről regélnek. Teli el Amarna király-sirjainak kő
táblái a Kr. előtti 1600-ik esztendő kertjeinek bübáját 
magasztalják. Az egyiptomi Fáraók palotáihozh atalmas 
négyszögü kertek csatlakoztak, melyeket karcsú már-

fiatal fácskák fejlődését előmozdítani, nem lehet 
tehát tagadni, hogy az erősítések sikerében ne
kik van a legnagyobb érdemük s ott, hol öt év 
múltán jutalmazásra érdemes erdősítést találunk, 
kétségtelenül elismerést és jutalmat érdemel az 
erdőőr is.

Mi a nemes és szép cél érdekében cél
irányosnak látnok, ha a magas kormány úgy, 
mint sok másra, erre is kiterjesztené figyelmét 
s nem csak a föld birtokosait részesítené jutal
makban, hanem adna ilyeneket azoknak az erdő
őröknek is, a kiknek gondos felügyelete nagyban 
hozzájárult az erdősítések sikeréhez. Itt nem áll
hat meg az a ellenvethető kifogás, hogy az 
illetők ez által csak azt a kötelességüket teljesí
tik, a melyért szolgálatadójuk megfizeti, mert hi
szen lehet a szolgálatot buzgóbban és lanyháb
ban is teljesíteni, de bár mindkettő szolgálat, 
azért nagy közte a különbség Csak 1000 koro
nát is szánva erre a célra, a melyből 20 ötven 
koronás külön jutalmat lehetne alapítani, bizo
nyosan nagyban hozzájárulna az erdősítések si
keréhez s jó segítség lenne húsz szegény család
apának,

vány-oszlopókkal segélyzet utak zártak körül. Datolya
pálmák, olajfák és gránátcserjék alkottak küs fasorokat. 
A kert közepén hatalmas vízmedence terült el, melyből 
csatornák ágaztak a kert minden irányába. A Thebe 
romjai között talált képek igazolják, mily pompát és 
müizlést fejtettek ki hajdan az egyiptomiak a kertek 
építésénél.

Az ó-kornak legnagyobb művészi érzékkel meg
áldott népe, a görögök tanúsították aránylag a leg
csekélyebb érdeklődést a kertészet iránt. Pheidiasnak 
és Zeurisnak kortársai nem ismerték a mai fogalom 
szerinti kerteket. Görögország őslakói a berkeket és 
ligeteket kedvelték. Homeros Odysseája is Alkinous 
gyümöicsös-kertjéről tesz említést. A nyilvános tereket 
melyeken Platón és Aristoteles tanítványaikat maguk 
köré gyűjtötték, csak platánok díszítették. Athén hatá
rában nem virultak virágok. Csak a szaturnáliák és 
más ünnepségek alkalmával koszorúba kötve kerültek 
virágok a görög fővárosba. Annál több volt azonban 
Athén környékén a füge-, olajfa-kert és a szőlő. Ezzel
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A vizek és az agancsos nép.
Irta: G yulai G yörgy . -

Tőbbé-keVésbbé előnyös az, ha vadászterületein
ken folyóvizek vannak. Minden bizonynyal poétikusabb 
az az erdőterület, melynek lombsuttogását madárdalát 
kristálytiszta vizek csobogása kiséri.- Persze a vadász- 
területeken átfolyó vizeket elsősorban a vadász fogja 
kellemeseknek találni. A vadak szempontjából véve a 
dolog másként áll. Forrásról, csermelyről, sekélyebb 
vizű erekrö' nem szólok; azokra úgyszólván mulhat- 
lanul szüksége van pagonynak, vadnak egyaránt; ám 
nagyobb folyóvizek, fővadállományunknak, agancsos- 
féléinknek kétségtalenül bajt is okozhatnak s ezzel 
együtt a vadállomány tulajdonosainak is.

Az agancsosok, csupán hűselés szempontjából, 
még a legforróbb évszakban sem szokták a vizek ele
mét fölkeresni; e tekintetben kielégíti őket a sűrűségek 
hűs árnya. A nedvdus lomb- és fünemekkel táplálkozó 
agancsosoknak szomja nem oly fokú, még forró nyár 
szakában sem, hogy lépten-nyomon a vizekhez siet
nének. Az agancsosok nem tartoznak a sok vizet fo
gyasztó állotak közé; természetüknél fogva beérik ők a 
legcsekélyebb quantummal.

A szarvasok annyira felmagasztalt uszóképessége, 
melylyel a rohanó vizáradatot átszelik, oly tünet, 
melyet árvizveszedelmek esetén bárminő egyéb vadnál 
is észlelhetünk. Igaz, a szarvasnál nem egyszer elő
fordul, hogy forró nyarak idején, olyan tájakon, ahol 
bögölyök, moszkitók és más, az emlős állatvilágot 
gyötrő csapástól másként nem szabadulhatnak, ideig-

óráig a hüs hullámokba merülneh. Viszont őzfélénél 
ilyesmit alig észlelhetünk, s cSák kivételes tünet, ha 
az őz árvizveszedelmek idején kívül is fölkeresi a vizes 
elemet. Az ezt előidéző, okokat korántsem kereshetjük 
tehát az őz biológiai tulajdonaiban, hanem egyéb, 
kívülről közrejátszó tényezőkben. Akárhány olyan va
dászterület van, ahol a re geteg erdőségek, egy-két 
kút leszámításával, a folyó vizet nélkülözni kénytelenek. 
Őzvad, mely ily területen él, áttelepítés esetén, a vizes 
elemek tömegét egyebütt szokatlannak fogja találni, s 
olyan vadászterületeken, ahol eléje aztán nagyobb vi
zek akadnak, idegenkedik azoktól. Viszont akad pa
gony világszerte s igy hazánkban is melyet közvetle
nül átszel vagy legalább érint valamelyik nagyobb 
folyóvíz, mint például a Duna vagy a Morva vize 
hazánk több hagy uradajmát. Az ilyen területek vad
állománya korántsem idegenkedik a hüs elemtől, s 
időszakonként fölkeresi azt, kivált oly esetben, midőn 
közelben a nagyobb folyóvizén kívül más forrás vagy 
csermelyféle nem akad. Ilyen területeken megesik, 
hogy az őznép nemcsak veszedelem idején siet a 
habokba, hanem szomjoltása közben is belemerül oly
kor azok hüs elemébe.

Egyik vadászterületen az őzek, bár a folyó innen
ső partján bőségesen akadt legelőjük, úgyszólván na
ponként átuszták a jókora folyóvizet, csakhogy annak 
túlpartján kakukfüvet s más olyan növényt csemegéz
zenek, minőt ideát nem találtak.

Mozdulataiban, tempóiban az agancsosféle csak 
oly módon úszik a vizben, mint a ló, vagy bármely 
más hasonló testalkatú négylábú emlős.

A vízből partot érő őzek, partraszállás után 
meg-megrázogatják bundájukat, a földre hemperegnek 
hosszasan elidőznek, eljátszadoznak a vízparton. Úgy
szólván minden mozdulatukkal az tanúsítják, hogy a 
fürdő jól esett nekik.

Télszakában úgy az őz, mint bármely egyéb

szemben a rómaiak, már a köztársaság századaiban is 
űzték a luxus-kertészetet. A házakat körülvevő virágos
kertek (perísty) szindus pompában virágoztak és pazar 
szépségüek voltak a nyilvános parkok és a nyári
lakókat körülvevő parkok is. E parkok nagy kiterjedé- 
süek voltak és gyakran egyúttal állatkertekül is szol
gáltak. A díszes virágágyakat körülszegélyező fák lomb
jai között aranykalitkák voltak elhelyezve, melyekben 
különböző énekes madarak versenyt trilláztak egy
mással. Mindenütt művészi idomú tarka virágágyak, 
mesterséges szökőkutak s aranyhalas vízmedencék. A 
színes virág szőnyegek közepéből márványszobrok és 
értékes vázák emelkedtek ki. A legpompásabb kertek 
egyike volt a Hadrián császár nyárilakát övező, mely 
a Tiburon az Arno partján terült el. E parknak kerü
lete 12 római mértföld volt. Dombok, völgyek, patakok, 
vízesések és csepkőbarlangok váltakoztak benne. Taci
tus is megemlékezik egy pompás kertről, mely Nero 
császár aranyházát övezte. A római luxuskertek egyi
kéből sem hiányzottak a hosszú mandulafenyő-fasorok,

melyek a kerteket kisebb részekre osztották. A virág
állomány legnagyobb része akantusok, örökzöld bok
rok, kúszónövények, rózsák, mákvirág és szekfüvirág- 
ból telt ki, melyek között ott sétálgatott nagy büsz
kén a római kertek jellegzetes dísze: a páva.

Midőn Odoacker, a herulok fejedelme véget vetett 
a nyugatrómai birodalomnak, a kertkultusz a ketet- 
római birodalomban keresett és talált menedéket. A 
római stílus a keleti pompával társulva Byzancban 
meseszerü szinpompáju kerteket varázsolt elő. A kali
fák, kik a keletrómai birodalmat rombadöntötték, a 
kertművelést a bizánci minta példájára Alexandriában 
is meghonosították. A középkorban a mórok a luxus
kertek kultuszát magukkal vitték a meghódított nyugat- 
európái vidékekre is, ahol művészi Ízlésükről az Al- 
hambra s a granadai nyárilak ma is tanúbizonyságot 
tesznek.

A nyugatrómai birodalom pompás nyárilakainak 
s az őket körülvevő parkoknak a barbár herulok által 
történt elpusztítása után a kertészet a kolostorok falai
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agancsosféle, kerüli a jeges elemet. Csakis végvesze
delem kényszere viheti őt arra, hogy a jéghideg hullá
mokba vesse magát. Télszakában hazánkban is, a tel
jesen be nem fagyott Dunán, Garamon, Rábán, Mor
ván és több olyan folyó tükrén, mely vadászterülete
ket érint, szarvas- és őztetemekre bukkantak. Alig 
valószínű, hogy ezek az állatok *önként, fürdőzés cél
jából kerültek volna télviz idején a habokba.. Hüsi- 
tésre ilyenkor nincs szükségük. Hófödte, fagyos terü
leteken nem akad tél szakában oly különleges csemege, 
amely az agoncsosfélét a jéghideg vizeken át a túl
partra csábítaná. A mennyiben tehát nem vadorzók 
üldözte állatokról, vagy árvizveszedelmekről van szó, 
valószínű, hogy az agancsosféle partmenti jégterüle
tekre tévedt, talán vizivás közben, s mert nyaldossa a 
sóra emlékeztető jeget, lábainak alkatánál fogva pedig 
a jeges felületen nem volt képes egyensúlyban ma
radni, a nem elég erős jégfelületen a jégkéreg be
szakadt alatta, s a jéghideg elembe zuhant. Miutáu 
lábaival nem képes a partot szegélyező jégtáblákba 
kapaszkodni, legtöbbnyire áldozatul esik.

Vízpartok mentén lakó népség, főként halászok, 
akárhányszor jutnak ily módon szarvas- és őzpecse
nyéhez olyankor, ha egy-egy, a vízből kiemelkedő kis- 
sebb sziget vagy partmenti fagyköérzet feltartóztatja a 
a dermedt állatot. Ilyennel a halászféle könnyen el
bánik. Akadt már olyan orvhalász is, ki vadászatok 
alkalmával a partokra űzött agáncsos népet egyenesen 
a hullámokra űzte, hogy olcsó prédához juthasson.

Hajtóvadászatokon könnyen megesik, hogy a 
menekülő vad átvált a vizek túlsó partterületeire: 
ilyenkor őz és szarvas jelentkezik olyan területeken, a 
hol azelőtt sohasem volt állománya.

Cserkészetkor vagy őzlesen akárhányszor meg
esik, hogy a betegre sebzett állat nyoma a vízpartig 
vezet. Sajgó sebével az állat ösztönszerüleg a hüs

közé vonult be. Nagy Károly német császár is olasz 
szerzetesekkel rendeztetett be magának egy gyönyörű 
diszzertet. Az elő téli kertet Albertus Magnus rendezte 
be Kölnben és 1240-ben Hollandia királyát télviz ide
jén virágzó fák lombjai alatt, nyíló rózsák között ven
dégelte meg, amiért aztán ráfogták, hogy varázsló, 
hogy az ördöggel cimborái és pert akasztottak a 
nyakába.

Száz évvel később a renaissance-korban a mü- 
kertészeí ó-római mintára ismét nagyobb lendületet 
nyert. Hazánkban ez időszakban terjedtek el gyorsan 
a diszkertek. Mátyás király budai diszkertjei, visegrádi 
gyümölcsösei és tatai kertje híresek voltak és bámulat 
tárgyát képezték. Természetes, hogy a király példáját 
a gazdag főurak is követték. Mátyás király halála után 
mint sok egyéb, a kertészet is hanyatlásnak indult. 
Csakis az országnak ama vidékein lehetett még szép 
kerteket látni, amelyeket a törökök kevésbbé háborgattak.

hullámokba veti magát. Persze ha erői fogytán vannak, 
akárhányszor a tovasodró hullámok áldozatává lesz.

Az agancsosféle, a szomjoltó források leszámí
tásával, nélkülözheti a vizes elemet, melyre egyébként 
alkotva sincs. Úgy a vadász, mint a vad inkább kárát 
vallja a pagonyokat szelő nagyobb vizeknek, melyek
nek hüsitést nyújtó előnye az amúgy is csak rövidre 
szabott forró évszak idején érvényesülhetne csak vala- 
menyire. A hol ki nem apadó kutak jés források ren
delkezésre állanak, ott a nagyobb vizek még száraz 
nyarakban is, minők Európábaszerte a legutóbbiak 
voltak, teljesen fölöslegesek. Az állatvilágot szipolyozó 
légyfajták éppen a szárazabb nyarakban kevésbbé 
aggrresszivek, mig nedves nyarak közbeeső melegebb 
napjaiban valóságos istencsapásként gyötörnek embert, 
állatot egyaránt.

(V. és Á.)

F ő h e rc e g i  vadászok .
A Habsburg család tagjai majdnem kivétel nél

kül szenvedélyes vadászok. Ezek között legkiválóbbak 
talán József főherceg és neje Auguszta főhercegnő, a 
ki férjét nemcsak az időtöltő és szórakoztató vadásza
tokra szokta elkísérni, hanem a legveszedelmesebb és 
legveszélyesebb vadászkalandokban is mellette van - 
fegyverrel kezében. A főhercegnő a fegyvert bámula
tos ügyességgel és pontossággal kezeli. Vadásznyugal
ma felülmúlja a legnagyobb nyugalommal biró exoti- 
kus vadászok nyugalmát is.

Legutoljára Afrika vadonjaiban vadászott együtt 
nejével József főherceg. E vadászkirándulásukban a 
főhercegi párnak Takács Tolvay gróf, a kiválló vadász, 
volt hűséges kísérője és vadásztársa.

A főherceg e vadászatra elvitte Teleki Samu gróf 
Fritz nevű vadászát is, ki már jártas volt az afrikai va
dászatokban s Így jó szolgálatokat tehetett.

Az expediciószerü vadászaton a kisérő-személy- 
zeten kivül részt vett még a főhercegnő udvarhölgye, 
az udvari orvos és Slatin pasa titkárja, mintegy 36 fő
nyi benszülött segítő személyzettel.

Az első állomás, a hol a hajó kikötött, Coz-Abu- 
Guma faluval szemközt lévő állomás volt; a 13. szé
lességi fokon. A fehér Nílus mentén mindjárt meg is 
kezdték a vadászatot, 38 fok Celzius melegben átrán- 
dultak vizi vadra vadászni a holt Nilus egyik ágához, 
Elszéledtek, ki jobbra — ki balra. A főherceg csak 
sörétes fegyvert vitt magával és itt érte az első, köny- 
nyen végzetesé válható vadászkaland is. A nádas 
egyik nyílásánál, alig mintegy 30 lépésnyire, egy hatal
mas párduc állt szembe vele. Egy pillanatra mind
ketten meghökkentek . . .  a főherceg fegyverének mind
két csöve 10-es számú madár-söréttel volt megtöltve 
Ilyen söréttel párducra lőni egy kicsit még is csak me
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részség lenne. A főherceg pillanatig habozott, de mi
dőn a párduc megfordulva elakart tűnni, a lövést mégis 
megkockáztatta. A párducot tényleg erősen találta is, 
de az állat a gyenge lövedéket természetesen el is vitte.

Suda környékén a vadászat már vízilovakra tör
tént, izgalmasnál- izgalmasabb jelenetekben bővelkedve. 
Itt már a főhercegnő is mint résztvevő szerepelt. Csó 
nakba szállva husz-harminc lépésnyire keresték fel a 
nagy állatokat, a melyek a \Ví alá merülve, horkolva, 
prüszkölve, orrukból a piszkes vizet, mint valami szö
kőkút lövetve ki, hol alámeri Ive, hol újra felszínre jőve, 
bukdácsoltak.

Egy hatalmas példányt a főherceg megsebzett.
A megsebzett állat iszonyatos hánykolódásában 

többször a csónakra támadt. A vér patakként folyta 
koponyájából, de -  dacára a többszöri lövéseknek, a 
a támadással felhagyni nem akart; azt folyton ismétel
te s a csólnakot majdnem felborítva, rettenetes szája 
már ssak mintegy húsz centiméterre volt a csónaktól 
A főherceg a legnagyobb veszély közepette is meg
őrizte hidegvérét s fegyverének mindkét csövét sütötte 
a bestia koponyájába. Éne a lövésre a szörny vég
leg alámerült és az egész társaság megmenekedett a 
a veszélytől.

Harminchat ember óriási erőfeszítése mellett tud
ták csak a hatalmas állatot a partra vonszolni.

A vad bivaly vadászata is hasonló izgalmakkal 
járt. A főhercegnő is, kezében fegyverrel, napokon ke
resztül nyomozta a rettentő hőségben a bivalycsordát 
és azok nyomát követő oroszláncsapatot.

Epizódokban is bővelkedett a vadászat. A bivaly
csorda nyomozása közben egy lopódzkodó orosz
lánra* tették figyelmesé a főherceget, a melynek a sö
rénye a sásból kilátszott. A főherceg és neje, valamint 
Takács gróf egymás közt a szerepet kiosztva, amidőn 
már eléggé becserkészték az oroszlánt, a főherceg ért 
hozzá legközelebb s két lövései leteritette. Csak ami
dőn egész közelebb értek, vették észre, hogy a vélt 
oroszlán nem oroszlán, hanem — egy vörösbarna házi 
juh. Mind két golyó benne volt. A főherceg neve
tett rajta legjobban és ő maga is mondta, hogy nem 
bánja, mert legalább átélte az oroszlánvadászat összes 
izgalmait.

A vadászat eredménye a következő:
József főherceg zsákmánya: 9 víziló, 7 krokodi- 

ius, 1 kafferbivaly, 3 Watterbock, 1 antilop, 2 marabu, 
1 keselyű, 8 papagály, 2 kócsag, 4 lúd, 2 daru, 5 ibis 
és több ismeretlen fajú madár.

A főhercegnő zsákmánya:
3 víziló, 2 krokodilus, 1 Watterbock, 1 reedbock, 

1 óriási gólya és több szárnyas.
Gróf Takács- Tolvay zsákmánya:
2 víziló, 2 krokodilus, 1 Watterbock, és 20 kü

lönféle.

F. U.

Fonnyadt gyümölcs.
Most már nem ritka, mert akámily üde is volt 

ősszel, midőn eltettük, különösen ha száraz helyen volt, 
fényét veszíti, ráncos és fonnyadt lesz s ennek folytán 
levesességét és izét is vesztette. Azért célszerű azon 
helyiséget a melyben a gyümölcsöket tartjuk, időkö- 
zönkint fellocsolni, vagy lapos edényben ott vizet tar
tani, a melynek elpárolgása a körlégnek némi nedves
séget ad s nem fonnyad el úgy a gyümölcs. Külön
ben fonnyadt gyümölcsöt üdévé és levesessé tehetjük 
úgy is, ha használat előtt néhány órával gyengén ned- 
vesitett homokba takarjuk be.

A baromfi húsának rövidebb időn átváló  
konzerválása.

Nem egyszer megesik, hogy a levágott baromfi
aknak húsát nem lehet hamarjában értékesíteni, mert 
a piacon nem kel el vagy otfhon keli terjedő betegség 
tulhizás alkalmával egyszerre többet levágni, melynek 
húsát azután nem tudjuk hamarjában elfogyasztani, te
hát kívánatos, hogy a hús hosszabb időn át eltartható 
legyen. Ilyenkor többféle módon segíthetünk a bajon 
és pedig a libák combját, mellét felfüstőlhetjük, a töb
bi részét vagy az egész libát, meg a kacsát is pácol
hatjuk; de legjobb a húst tömegesen besózni, még pe- 
did oly módon, hogy 80 százalék konyhasót összeke
verünk 10 százalék salétrommal és 10 százalék szali
cillal és a keverékkel a húst jól bedörzsöljük, papiros
ba csavarjuk és hideg helyen eltesszük. Természetes 
azonban, hogy az ilyen húst, mielőtt a konyhában fel
használnánk, egy fél órára hideg vizbe beáztatjuk, és 
párszor lemossuk; ha még igy is nagyon sós lenne a 
hús, akkor pár órán át erős sósvizen kel megáztatnunk, 
úgy mint a besózott húst a tengeren és a sós viz 
kihúzza a hús sósságát egészen.

A vas rozsdásodásának -ellenszere.
A gazdaságban igen sok olyan tárgy van, amely 

hosszabb időn át használatlanul hever és a rozsda 
marásának van kitéve. De ezenkívül hány ajtón, abla
kon, kerítésen üt ki, a zárakon, sarokvasakon, szege
ken a rozsda, a mely nemcsak hogy emészti, fogyasztja 
az alkatrészt, de mint rozsdás viz végig is fut a fes
téken és eltörölhetetlen nyomokat hagy rajta. Szerszá
mokat, ásót, kapát, csákányt a jó gazda psszel szárazra 
szokta törölni, és jó bőven bekeni faggyúval, amelyet 
azonban a kutya, macska szeret lenyalogatni róla; azért 
sokkal célszerűbb a rozsda ellen a vastárgyakat szén
savas káliumban vagy szénsavas nátriumban megáz-
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tatnunk, mert így évek hosszú során át ellene állanak 
a megrozsdásodásnak. Jól teszi tehát a gazda, ha ezt 
az olcsó szert készen tartja házánál,

K Ü L Ö N F É L É K .

A karácsonyfa eredete. A kereszténység nagy
ünnepén, december ho 25-én a templomban nemcsak 
az oltárt világították ki és díszítették fel, hanem külön 
oszlopokat készítettek, melyekre gyertyákat állítottak. 
Németországban ezt a szokást még avval pótolták, hogy 
a gyertyákat tartó oszlopon különböző magasságban 
körös-körül faékeket, fogasokat vertek be, amelyekre 
különféle ajándékokat aggattak. Sokan a maguk költsé
gén állították fel az oszlopot és az ajándékok, vala
mint a világítás költségeit is maguk fedezték. Később 
a karácsonyfát gazdagabb családok a szegényebbek és 
cselédek részére házaikban állították fel, mig végre tel
jesen családi ünneppé alakult a karácsonyoszlop felállí
tása. De azért a templomban is fennmaradt a szokás. 
Németország északi vidékein, különösen a tengeri ha
jós és halásznép között, a kik gyakran távol voltak 
lakóhelyüktől, az ajándékünnepet csak a családtagok 
között tartották meg. Elszászban és Lothringiában 
ped igaló-ik  század végén a karácsonyi oszlop helyett 
fenyőfaágakat kötöttek össze kupalakban és deszka 
zolcokkal rakták meg az ajándék részére, sőt sok he
lyűt kisebb fenyőfát használtak karácsonyfának. Ezt a 
szokást a hegyi lakók, a hol sok volt a feuyőfa, álta- 
talánosan megkedvelték. így terjedt et a karácsonyfa 
használata egész Európában.

kelt a tevét felkeresni. Keresgélés közben egyszerre 
szembe találja magát a macskával. A macska megdöb
benve a nem várt találkozástól felborzolta a szőrét és 
meggörbítette a hátát. Gyere csak teve — szólt a 
kutya és megragadta a macskát és erőszakkal magával 
hurcolta a paradicsomba. Az egybegyült állatok óri
ási kacajjal fogadták a kutya tévedését. A gúnyoló
dásnak, a mivel a kutyát és a tevének nézett macskát 
fogadták, nem volt se vége, se hossza. Azóta azon
ban a megcsufolt macska halálos ellensége a kutyának

9  h í r e k
w

A vigyázatlanság áldozata. Orsováról jelen
tik: Meziva Ferenc újbányái erdővéd 23 éves fi
ával, Ferenccel az erdőbe ment. Útközben az 
apa cigarettára akart gyújtani, s hogy cigarettát 
sodorhasson magának, töltött fegyverét odaadta 
fiának. A fiú előre ment és valószínűleg bab
rált a fegyveren, mert az hirtelen elsült, a löve
dék a fiú arcába fúródott, fejét összeroncsolta 
és a szerencsétlen fiú nyomban meghalt. A vizs
gálatot megindították, hogy véletlenségből sült-e 
el afegyver.

Halálba kergetett cselédleány. 'Az arad- 
megyei Nagyzerinden Varga Róza cselédleány meg
lopta gazdáját, Ritter Lajost ki e feletti haragjában a 
leányt tettleg bántalmazta, majd egy nyári ruhában ki- 
kergeite. Varga Rózát a határban megfagyva holtan 
találták.

Az elefánt. Londonból írják: Izgalmas jelenet 
történt a minap Donald város egyik utcáján. A Wirth- 
cirkusz hatalmas elefántját itatni vitték a kúthoz. Az 
elefánt egyszerre megvadult, leteperte ormányával az 
őrt s az egyik talpával szét akarta taposni a fejét. 
Már rátette a talpát a védtelen emberre, amikor a járó
kelők feléje rohantak és megrántották. Az őr föl
használta az alkalmat s gyorsan talpra szökött. Az 
elefánt meg hirtelen megszelídülve, mint a cirkuszban 
szokta fölvette ormányával a lába előtt fekvő kalapot 
s odanyujtotta őrének.

A kutya-macska barátság. A szólásmóddá 
vált kutya-macska barátság eredetéről egy német ha
gyomány a következőket tartja: Egy szép napon a Te
remtő az összes állatokat összegyűjtő a paradicsom
ban. Az állatok mind megjelentek kijelölt helyükön, 
csak a macska és a teve hiányoztak. Midőn az Ur 
a két állat elmaradását észrevette, megbízta a kutyát, 
hogy keresse meg a tevét, útbaigazításul közölte vele, 
hogy könnyen felismerhető arról, hogy a hátán nagy 
púpot hord. A kutya teljesítette a parancsot. Útra

A csendőr és támadói. Máramarosszigetről 
jelentik: Deák János husztii iparossegéd és bátyja, 
Deák István közös hadseregbeli baka, a ki az orosz 
karácsonyra jött haza Kassáról, ittas állapotban 
dalolva ment végig Huszt főutcáján. Brindza 
József csendőrőrsvezető felszólította Deák test
véreket, hogy ne csináljanak botrányt, hanem 
menjenek csendesen haza, A Deák-testvérek visz- 
szakiáltották, hogy a csendőr bizon nem fog ne
kik parancsolni. Deák János hirtelen a gyanútlan 
csendőrőrsvezetőnek ugrott és megragadta fegy
verét, mire bátyja is odasietett és egyesült erővel 
kiszakították a csendörőrsvezető kezéből a pus
kát, Brindza erre kirántotta a kardját és Deák 
János fejére, majd kezére több súlyos ütést mért, 
és egy vágással megsebesítette Deák Istvánt is. 
Deák János eszméletlenül összerogyott; Deák Ist
vánt pedig a csendőrőrsvezető letartóztatta. A
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súlyosan megsebesült Deák Jánost a máramaros- 
szigeti közkorházba szállították, hol Benczik Já
nos vizsgálóbíró ki akarta hallgatni, de a sebe
sült nem tudott kérdéseire felelni. Kassáról egy 
százados-hadbíró érkezett Husztra, hogy vizsgá
latot indítson, vájjon a fegyvert jogosan hasz
nálta-e a csendőr.

Halálos légyott. Márainarosszigetről táviratozza tudósí
tónk : A nagybocskói Klotikl vegyészeti gyár mérnöke. Autós 
Ferenc, agyonlőtte Krauszberger Antal kőműves-segédet, a ki a 
lakásába akart az ablakon át bemászni. A kőműves-segéd vég
zetes tévedés áldozata. A szeretője volt a mérnök cselédje, a 
kihez éjjel tizenkét óra tájban az ablakon keresztül akart bemászni. 
A légyottot nem állapították meg előre. A konyhában sötét volt 
s az ablak be volt zárva. Krauszberger, a ki éjfélig ivott egy 
pajtásával, minden áron beakart jutni a kedveséhez. Ezért aztán 
feszegetni kezdte az ablakot. A zajra a leány felriadt, s azt hí
vén, valami tolvaj feszegeti az ablakot, ijedtében beszaladt és föl
lármázta gazdáját, hogy valószínűleg betörők vannak az udvaron, 
az egyik már feszegeti is az ablakot. Antos mérnök előszedte 
revorverét kirohant a konyhába. Krauszbergernek már akkor si
került kifesziteni az ablakot és éppen mászott befelé. A mérnök 
rákiáltot:

Takarodj innen, mert küiömben lövök!
Nem félek én az Istentől sem ! kiáltotta vissza a részeg 

Krauszberger.
A mérnök erre rálőtt. A golyó a mellén érte Krauszber- 

gert, a ki az ablakon át kiesett az udvarba. Ott föltápászkodott, 
még nehány lépést tett, de azután összeesett és meghalt. A mára- 
marosszigeti vizsgálóbíró a helyszínére utazott.

A földmivelésügyi kormány uj tanintézkedései. A f.
évi költségvetés indokolása szerint Darányi ignáczTöldmivelésügyi 
minisztér ez évben az erdőőrök gyermekeinek nevelésére két in- 
ternátust fog létesiteni. Az egyiket Rózsahegyen az úgynevezett 
honvédlaktanya épületben, a másikat pedig az idegen kézből most 
visszaszerzett Rákóci kastélyban Zborón. Az erdőőrök félreeső 
helyeken laknak és pedig legnagyobb részt nemzetiségi vidéke
ken. Az ilyen szülők vagy idegen taniskoiákba kénytelenek járatni 
a gyermekeiket, vagy pedig házon kívül tanitatni. Ennek pedig 
ritkán van pénz és sok szegény erdőőr a gyermekét egyáltalában 
nem iskoláztatja. Az internátusbán a gyermekek tanításáért na
gyon mérsékelt dijat fognak fizetni, egyébbként pedig az interná- 
tus fedezetlenül maradó kiadásait a földmivelési tárca fogja fe
dezni.

Szerkesztői üzenetek.

W áncsa Mihály urnák, B. Szf. Miklós. A hírnek, hogy 
helyzetük gyökeresen megváltozott és sorsuk jobbra fordult, fe
lette nagyon megörültünk. Ideje is volt, hiszen tudtunkkal vár- 
megyéjük egyike volt azoknak, hol legsilányabb volt a javadal
mazás. A derék férfiakat, kik ezt kivívták, méltán megilleti hálá
juk és köszönetük. Reméljük, hogy az ottani kartársak jobb mód« 
jukban most már lapunkat is pártfogásukba veszik. 730 sz. ol
vasónak. Kíváncsiságát kielégítendő értesítjük, hogy bizon eddig 
alig harmadfélszáz olvasónkat számíthatjuk tényleges előfizetőnek 
mig a többinek csak jó remény fejében küldjük tovább a lapot. 
Azoknál, kik negyedévtől egészen öt negyedévi előfizetési díj
jal vannak hátralékban, még mindig mintegy 500 korona köve
telésünk van. Bizon sokan vannak, kik vagy nem tudják, vagy 
nem akarják felfogni nehéz helyzetünket. K. 1. urnák, Csála. A

hir fájdalmasan érintett. Adja Isten, hogy szeretett kartársunk 
egészsége mielőbb helyreálljon !

A kiadóhivatal postája.

Sofáríu Galatem urnák, Zernest. A címzést kiigazítottuk. 
Köszönet a figyelmeztetésért! Kiss István urnák, Eötvös. A 2 
koronát vettük. P. J. kartárs előfizetett. Vaszek András urnák, 
Turdosin. Előfizetése február 15-én jár le. M. J. kartárs nevére 
a lapot megindítottuk. Azt hisszük, hogy benne derék hívet fo
gunk nyerni. Farkas Izsák urnák, Kürpod. A 4 koronát, mellyel 
folyó évi március végéig van előfizetve. Grellneth Ferenc ur
nák, Batiza. A beküldött 8 koronát köszönettel nyugtázzuk. Ko
vács Pál Bertalanfi puszta. Üdvözöljük uj híveink sorában. 
Szíveskedjék lapunkat a vidékebeli más kartársaknak is ajánlani. 
Dvoreczky Károly urnák, K Garam. A 2—2 K előfizetést, vala
mint H. P. kartárs ur 1 K hozzájárulását köszönettel nyugtázzuk 
Bolcsák András urnák, R.-Szabadi. A 4 K beérkezett. Szabó 
János urnák, A 4 koronát készségesen nyugtázzuk.

A krassói erdő-részvénytársaság istván- 
hegyi erdőgondnokságánál egy erdőöri állás 
m egüresedett, melyre pályázat hirdertetik.

Pályázóktól megkivántatik erdőőri szak
vizsga, orvosi bizonyitványnyal igazolt ép szel
lemi és testi erő, magyar, ném et és román  
nyelvnek bírása; sajátkezüleg irt kérvények 
f. évi január hó 30-ig a helybeli erdőgondnok
sághoz címezve u. p. Szákul, Krassó-Szőrény  
m. küldendők.

Ezen erdőőri állással egybekötött javadal
mazás a következő :

80  korona havi fizetés, term észetbeni la
kás, fűtés, egy tehénre való szabad legelő és 
20  m mázsa széna, azonkívül a bejelentett és 
tényleg befolyt erdőkárokból 1 2

Istvánhegy, 1908. évi január hó 2-án.

Mihályik Pál, r. t. főerdész.

„ V A D Ő R "
cimü Hőnig-féle tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.

Nyomatott H I ENTZ JÓ Z SE F  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

P én zk üldem ény ek :
a -Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* cimére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön,
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:

P od h rad szk y 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. január 30. 5. szám.

Mulatság jótékony célra.
Lapunk fennállása, tehát ide-oda másfél év

tized óta ismételten adtunk hirt az erdészeti al
tiszti személyzet által különféle jótékony célok 
előmozdítására rendezett mulatságokról s bizo
nyos megelégedettséggel és megnyugvással kon
statálhatjuk, hogy ezek a mulatságok kivétel nél
kül kielégítő, sőt gyakran fényesnek is mondható 
erkölcsi és anyagi sikerrel dicsekedhettek. Így pl. 
az ungvári m. kir. főerdőhivatal altiszti és szol
ga személyzete által saját körben alapított segély
egyesületének évről-évre Perecsenyben megtartani 
szokott táncmulatsága oly fényes anyagi sikerrel 
szokott végződni, hogy már ennek révén is te
kintélyes összeget gyűjtöttek egyesületük javára 
s ebben a sikerükben bizon számos nagyvárosi 
mulatságokkal bátran kiállják a versenyt.

Itt mint rendkívül örvendetes tényt kell ki
emelnünk azt a körülményt, hogy ennek a si
kernek az eléréséhez nagymértékben hozzájárul 
az, hogy az altiszti és szolga személyzet ügyét a 
tisztviselői kar is igaz szeretettel és lelkesedéssel 
felkarolja s a mulatság fényét nem csak személyes 
megjelenésével emeli, hanem annak anyagi ered
ményéhez is tekintélyes összeggel hozzájárul.

Nyilvánvaló ebből, hogy az erdészeti tiszt
viselők szívesen támogatják alantasaik minden 
dicséretreméltó igyekezetét s igyekeznek velük 
szemben atyai jóindulatukat kimutatni.

Most elsőnek ismét előttünk fekszik egy já
rási erdészeti altisztek által rendezett táncmulat
ságra szóló meghívó, mely a következő.

Meghívó.
Az ujegyházi m. kir. járási erdőgondnokság területén al

kalmazott erdészeti altisztek hivatalfőnökük védnöksége alatt a 
létesítendő nyugdíjalapjuk javára az ujegyházi nagyvendéglö 
helyiségeiben 1908. évi január hó 25-én

T á n c m u l a t s á g o t
rendeznek, melyre kívül címzett urat és becses családját tiszte
lettel meghívja a rendezőség. Kezdete este 7 órakor, Beléptidij 
személyenkint 1 korona 20 fillér, családjegy 2 korona. Felülfizeté- 
sek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.

A nagyszebeni m. kir. állami erdőhivatal 
fenhatósága alá tartozó ujegyházi járási erdészeti 
altisztek tehát a létesítendő nyugdíjalapjuk javára 
s hivatalfőnökük védnöksége alatt rendezik tánc- 
mulatságukat, mely tényből nyilvánvaló, hogy 
egy ilyen nyugdíjalapnak a létesítése nem az ő 
erdőgondnokságuk, hanem bizonyosan a nagy
szebeni m. kir. erdőhivatal által van tervbe véve, 
a mi nem is lehet máskép, mert hiszen egyes
gondnokságnak csekély számú személyzete nem 
s gondolhat arra, hogy magának nyugdíjalapot 
teremtsen, sőt erre még maga az állami erdőhi
vatal sem képes, ha csak nem részesül az erdő- 
birtokosok hathatós támogatásában.

Meg vagyunk győződve arról, hogy az uj
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egyházi kartársak táncmulatsága a maga csekély 
és szerény voltában is a körülményekhez képest 
úgy erkölcsi, mint anyagi tekintetben jól fog vég
ződni s az utóbbi siker egy téglácskával hozzá 
fog járulni a nyugdíjalap majdan remélhetőleg 
nagy és hatalmas épületéhez, de sok, nagyon sok 
ilyen tégla keli ahhoz, hogy ez az épület felépül
hessen. Éppen azért hasznosnak és szükségesnek 
tartanók, hogy az ujegyházi kartársak példáját a 
nagyszebeni m. kir. járási erdőgondnokságok többi 
altisztjei is követnék, s gondnokságuk székhelyén 
hasonló mulatságokat rendeznének.

A nagyszebeni m. kir állami erdőhivatal ke
rületéhez tudomásunk szerint hét erdőgondnok
ság tartozik s igy ha ezek mindegyikének személy
zete rendezne mulatságot s ez átlag csak 50 ko
rona elég csekélynek mondható tisztajövedelem
mel záródnék, ez már néhány év leforgása alatt 
több ezer koronányi összeget eredményezne.

Nézetünk szerint egyébként ez még mind 
nem elég ahhoz, hogy egy biztos alapokon nyug
vó nyugdíjintézet létesittessék, nem pedig még 
akkor sem, ha hozzászámítjuk az összes altiszti 
és sz ágaszemélyzet rendszeresítendő hozzájáru
lásait, sőt még az erdőbirtokosok támogatását is.

A nyugdíjintézetek megalakításának kérdésé
nél ugyanis sokakat elkápráztat az, hogy az alap
tőke évröl-évre szaporodván, már egy évtized le
forgása alatt is hatalmas összeggé növekedhetik, 
de nem vetnek számot azzal, hogy ez a tőkesza
porodás attól az időponttól kezdve, a midőn a 
nyugdíjintézetnek a meghatározott tagsági kor

B *
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Ai d u.
Irta: H ero Despard. (A »Magyarország« után.)

Az 1880-ik év elején az indiai Dahbolban vol
tam, ahová Bombaybóí rándultam le, hogy nővéremet 
látogassam meg, kinek ott egy kis birtoka van.

Dahbol gyönyörűen fekszik a tenger s a nyu
gati Ghantok erdős nyúlványai között s miután akko
riban semmi sürgős dolgom nem volt, nála maradtam, 
az időmet a vidéken való kóborlással s azzal töltöttem, 
hogy néha egy-egy kalandnak utána járjak.

Valamelyik este, a szürkület hűvös homályában, 
miután a tengerpartnak s a városnak egy részét be-

(o» T  Á  R  C  Z  A W S

bekövetkeztéve! már működésének terhes oldalával 
is számolnia keli s a folyton szaporodó nyugdij- 
terhek viselésére nem csak a már megteremtett 
alaptőke kamatai nem elégségesek, hanem eifo- 
gyasztódik nagy része a rendes évi tagsági di
jaknak és egyébb hozzájárulásoknak is. A termé
szet rendje ugyanis úgy hozza magával, hogy a 
java férfikorban levők, kik a nyugdíjintézet meg
alapításkor még duzzadó egészséggel teljes élet
erőben voltak, iassankint elernyednek, testi ere
jük fogytával szolgálatképtelenekké lesznek s igy 
akarva nem akarva kénytelenek pihenőre térni és 
a nyugdíjintézet segítségét igénybe venni, vagy 
pedig elhalálozván, családjuk ebbeli igénye lép 
előtérbe. Ilyen eseteknél azután a fizetendő évi 
nyugdíj az idősebbeket nyomon követő fiatalabb 
nemzedék számos tagjának évi járulékában sem 
találja meg fedezetét.

Az állami kezelésbe vett erdőknél alkalmazás
ban álló altisztek és szolgák nagyon csekély ré
sze van abban a szerencsés helyzetben, hogy vár
megyéje vagy valamely más nyugdíjintézetnek 
kötelékébe taztozzék, tehát úgy szólván valameny- 
nyien reá vannak utalva arra, hogy részükre egy 
közös nagy nyugdíjintézet létesittessék s ennek 
keresztülvitelére legmagasabb fórumjuk, a m. kir. 
földmivelésügyi minisztérium lenne hivatva.

Egy ilyen nagy nyugdíjintézetnek nem csak 
a létjogosultsága van meg, hanem meg is lenne 
a biztos jövője, mert több ezer tag évi dij fize
tései, valamint az erdőbirtokosok hozzájárulásai 
által egy évtized leforgássá alatt százezrekre menő

barangoltam, a házaktól távolabbra eső egy kis temp
lomot nézegettem, nevezetesen pedig a groteszk ala
kokat s azok arcvonásait bámultam. Az éppen most 
emelkedő hold által okozott hosszú árnyak oly sötét
ségbe burkolták a bejáratot, hogy az ott történtekből 
mitsem lehetett látni.

Csakugyan azt hittem, hogy a templom ebben 
az időben már egészen el van hagyatva s valami meg
magyarázhatatlan ösztönnek engedve, a kapu által ké
pezett sötét árnyékba akartam lépni, mikor hirtelen 
a sötétségből egy emberi alak oly nagy erővel ütkö
zött belém, hogy visszaíántorodva, majdnem elestem. 
Önkénytelenül is kiterjesztettem a karjaimat s támaszt 
keresve, belekapaszkodtam az alakba 3 amin vissza
nyertem az egyensúlyt s lefelé pillantottam, a leg
gyönyörűbb női arc volt előttem, amilyent életem
ben még nem láttam.

Szépségének a tökéietessége arra indított, hogy 
összeszedjem minben bátorságomat, mert kissé meg
ijesztett s még mindig karjaimba zárva, mert úgy re-

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG 35

alaptőke lenne összegyűjthető, a mely már elég 
erős lenne arra, hogy az akkor bekövetkező nyug
díjazások terheit minden nagyobb megrázkódta- 
tatás nélkül elviselhesse.

Ezt az alaptőkéi lehetne mindjárt a nyug
díjintézet megalapításától kezdve tánc és egyéb 
mulatságok jövedelmeivel gyarapítani, sőt annak 
a lehetősége sincs kizárva, hogy annak növelését 
maga az állam is, ha másként nem, talán az 
erre a célra engedélyezendő sorsjáték által 
elősegíthetné.

Így vélnők mink legkönnyebben megoldha
tónak az állami kezelésbe vett erdőknél alkalma
zásban álló altisztek és szolgák nyugdíjügyének 
annyira égetően szükséges kérdését s nézetünk 
szerint ezt könnyen el lehetne érni a 43 állami 
erdőhivatal együttműködésével.

Mindaddig pedig, mig ez meg nem történik, 
örömmel kel! üdvözölnünk a járási kartársak 
minden olyan mozgalmát, mely ilyen nemes cél 
felé tőr s így köszönettel tartozunk az ujegyházi 
kartársaknak is azért, hogy táncmulatságuk ren
dezése által jó példával szolgálnak többi kartár
saiknak is.

megetí, mintha rögtön összeesne, hindosztán nyelven 
már úgy ahogyan tudtam, megszólítottam:

— Valami megijeszthette. Veszély elől menekült?
— Uram, — felelte mély, zengzeíes, bár még 

mindig remegő hangon, — sietnem kell! — s eltolta 
a karomat, hogy szabaduljon.

Ismertem a vidéket, tudtam, hogy ilyen szép nő 
ily órában veszély nélkül az utcára ki nem léphet s 
miután minden nővel szemben az angolszásznak vele
született érzelmét osztom, gyors elhatározással csele
kedtem.

— Nem tudom, mi űzi ki a sötét éjszakába, 
sem azt, hogy kinek az üldözésétől fél, de kész va
gyok önt elkísérni, ahová csak parancsolja.

— Messzire kell mennem, — s egymagámban 
— felelte izgatott hangon.

— Menjünk hát, — feleltem — elkísérem a roko
naihoz,

Erre gyengéd teste njból megrázkódott s azt

A szarvas és őz yadászata szánkóról.
Irta Ács Lajos.

(A 'Vadászat és Állatvilág® után.)

Azt tartom — s igazán nem tehetek róla, hogy ez 
a meggyőződésem; — hogy igazi vadász csak őszinte, 
jó ember lehet.

Az igazi vadász mindig igazat jmond és ha ne
tán éleményeit környezetének mulattaíására egy kicsit 
kiszinezve adja is elő, arra mérget vehetsz, hogy soha
sem prédikál vizet, a mikor bort iszik.

És elhiheted azt is, hogy a mihez nem ért, ah
hoz nem is szól hozzá.

Nem úgy, mint azok a bizonyos próféták, a kik 
alig vettek puskát a kezükbe s máris ők a hangadók.

Kinek nem lett volna még ilyenekkel dolga? ;Ha 
kegyetlen végzeted velük egy társaságba kényszerit, 
bölcsen teszed, ha vattát gyömöszölsz mind a két fü
ledbe s hallgatsz, miként a sir, mert igy is, úgy is a 
dolgokhoz ők értenek a legjobban, ők azok, a kik min
dent tudnak, az övéké az első és természetesen az 
utolsó szó.

De legjobb, ha elkerülöd az ilyen cimborákat, ne
hogy úgy járj mint a legutóbb magam is jártam.

Törzsasztalunknál megösinerteni egy fiatal embert, 
a ki szörnyű szerénységgel tanítványul kínálkozott s 
rövidesen meg is hivatta magát területemre.

Meghívtam. A kezdet nehéz s mondhatom vesze
delmes volt, mert az ipse azzal kezdte áldatlan műkö
dését, hogy a töltés közben jól megsörétezte az egyik 
vendégem mesés jóságu vizsláját.

felelte nincsenek rokonaim. Itt pedig nem marad
hatok elfordult tőlem s gyorsan tovább ment.

Én épp oly gyorsan követtem, utcáról-utcára; 
az elhagyatott mellékutcákat kereste fel, majd kül
városi kertek közé értünk, mig végre egy sürü erdő
höz jutottunk, mely a város keleti részét szegélyezi. 
Itt hirtelen megállt s felém fordulva, megszólalt:

— Hagyjon el; úgy sem segíthet rajtam!
Visszanéztem a hátunk mögött fekvő városra,

majd az előttünk elterülő erdőségre s erkölcsi lehetet
lenségnek találtam az engedelmességet.

— De azt hiszem, segíthetek, — válaszoltam 
— ha megbízik bennem. Van itt helybenegy 
nővérem, akinél elhelyezhetem s ha talán üldöz
nék, nála elrejtőzhetik. A nővérem angol orvos s 
annak szentelte az életét, hogy a maguk asszonynépe 
között működjék.

Lehetetlen volna ecsetelnem arcának azt a vál
tozását, amit e szavaim előidéztek. Megkönnyebbülés, 
kérdés, megnyugvás, kételkedés: ez érzések mind ott
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Türelmes ember vagyok, elsimítottam a dolgot. 
Azóta nehány kedves pajtásom unszolására még két
szer meghívtam ezt az ifjú Nimródot s mind a két 
esetben, a közbiztonság szempontjából, magam mellé 
vettem őt és előzetes bosszúságok után, a végén kitű
nőket mulattam azon, hogy milyen utolérhetetlen dol
gokat produkált ő kelméje a hibázás terén.

A legutóbb aztán megesett — jó ég tudja csak 
hogyan — az én barátocskám meglőtt egy nyulat. És 
ezzel egyszerre egy nagyot fordult a világ sora. Az az 
ember, a ki életében ekkor lőtte az első nyulat s én 
merem állítani, hogy ekkor is csak véletlenül lőtte, egy
szerre félválról kezdett velünk diskurálni, s ezen a té
ren oly rohamosan haladt, hogy a vacsoránál szörnyű 
komolysággal és fölénnyel ő kezdte nekünk magya
rázni, hogy hogyan is kell nyulat lőni! Szidtuk is ne
vettük is, a végeredményben meg odajutottunk, hogy 
szerdai összejövetelünk alkalával ő vitte volna a szót 
a mig élném fogyott a türelmünk s magyaros szóval 
megnem értettük vele, hogy boldogok leszünk, ha a 
jövőben magas instrukcióival egy másik kompániát fog 
szerencséltetni! Alászolgája!

Azóta hallottam, hogy akadt is egy társaság, a 
mely ezt az ifjú urat, elég meggondolatlanul, bevette 
körébe, de természetesen itt is csak egészen rövid kis 
szereplésre.

Reggel 8— 9-ig egy hajtónak a hátsó felét és egy 
jótláplált hadbírónak a térdét rakta meg jófajta 8-assal, 
mely épületes rekordért, állítólag — biztosat nem mond
hatok mert tanúja nem voltam az esetnek, — csatta- 
nós jutalomban részesült.

Az Isten óvjon az ilyen embertől. És óvjon meg 
mindenütt, mert sajnos, ezeket az embereket minde
nütt feltalálhatod.

Az övéké minden e széles nagy világon. Az övé
ké a vadászat örök birodalma, ők azok, a mint mon
dom, a kik mindent legjobban tudnak, ők a mesterek,

a tanítók, a próféták, a kik azonban vizet prédikálnak 
és bort isznak.

Innen van aztán az, hogy ma legháládatlanabb 
mesterség a vadászati szakirodalom terén, az oktató, a 
tanulságos cikkek megírása.

Annyi a próféta, annyi a mester és a rátermett
ség oly parányi, hogy igazán nem csodálkozom öreg 
cimborám, ha az ilyen cikkeken egyszerűen túl mész. 
Én nem veszem rossz néven azt sem, ha nevetsz raj
tam, hogy rövid idő alatt, most már másodszor vállal
kozom ily háládatlan munkára.

De légy hozzám bizalommal. Lásd, éppen mos
tanában tértem haza egy 14 napos erdélyországi vadá
szatról s tengernyi mesélni valóm volna, néhány med
vevadászaton átélt-éleményeimről, de egyelőre hagyjuk 
még ezt. Pedig ez a téma ugy-e hálásabb volna?

Az én mestereim szerény, csöndes, de igazi va
dászok voltak s mondhatom, hogy az ő érdemük, hogy 
mindig előbb számolok a kötelességeimmel és csak az
tán gondolok élvezeteimre.

Olyan akarok lenni, a milyenek ők is voltak. Va
dászok voltak ezek, a kik erdőn, mezőn mesés bol
dogságot tudtak találni s ezt a boldogságot zsarnok 
kézzel meg is őrizték.

Tenyésztették, kímélték vadjukat s mindezt oly 
szeretettel végezték, a milyen szeretettel csak egy jó 
anya gondozza féltett gyermekét.

A tél küszöbén állunk és én nem tehetek róla, 
hogy az elmúlt télen szerzett keserves tapasztalatok 
még ma is nyugtalanítanak.

Ma még nincsen kedvem mesélni. Az egyszer 
még hallgasd meg jó tanácsomat s hála fejében kész
séggel- megígérem, kogy legközelebb már néhány érde
kes vadászkalanddai foglak felkeresni.

Hiszen jó, tudom, hogy ismeretségünk nem régi 
keletű, azt is tudom kedves öregem — a ki ezt a cik
ket olvasod — hogy apám lehetnél, de azért hallgass

voltak sötét szemeinek a mélyén s felém irányultak 
mind. Egy ideig igy állt ott tétlenül, benső tusában, 
mig végre igy felelt:

m
— Igen, ha hetenkint egyszer kijöhetek ide.
— Olyan szabad lesz ahogy akarja.
Egy pillanatig sem haboztam, hogy e kis lányt 

a nővéremhez vigyem, ki, mint említettem azért él 
Indiában, hogy a keleti nők szokásaival megismerked
jék. És csakugyan, alig hogy meghallotta a történe
tét, azon volt, hogy a szép nőt a magunk háztartá
sába fogadjuk. Mikor idők múltán természetének min
den bája kitárult előttünk, azt láttuk, hogy a legrit
kább igazgyöngyök egyikét mentettük ki a körülöttünk 
hullámzó embráradat szakadékaiból.

Kissé buskomornak látszott, de mikor a helyzet 
tisztult, láttuk, hogy bár még ki nem müveit, de ra
gyogó elmével s a legjobb szívvel állunk szemben.

Nővérem Aidut illetőleg számtalan légvárat épí
tett, számtalan tervet főzött: már az élethivatásának

részesévé tette; bár mindjárt ideiktathatom hogy ne
kem egészen mások voltak a szándékaim.

Mikor még csak néhány hetet töltöttem a köze
lében, már is fülig szerelmes voltam belé s ha nem 
lett volna valami különös, megmagyarázhatlan körül
mény, azon melegében, rögtön feleségül vettem volna.

A titok ez volt:
Bár a legédesebbnek, a legtökéletesebb egész

ségűnek s szokatlanul életerősnek látszott, soha senki 
se látta, hogy Aidu valami ételt vett volna magához. 
Eleintén azt hittük, hogy attól fél, hogy terhűnkre 
lesz, s ezért a házon kívül látja el magát élelemmel. 
De az ez irányban tett minden kérdéseinkre vagy 
valami tréfás megjegyzéssel, vagy pedig egyáltalán 
nem válaszolt. Egész héten egyetlenegyszer távozott 
hazulról, még pedig mindig estefelé, mint ahogyan 
velem szemben annakidején magának kikötötte. És az 
életfentartásának a kérdése, amely eleinte csak titokzatos
nak látszott, napról-napra homályosabbá vált, annál- 
inkább, mert Aidu maga is mindegyre egészségesebb,
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meg s legföljebb tégy úgy, mint annak idején, meg
boldogult nagybátyám cselekedett.

jó  borai voltak az öregnek, az öreg is kitűnő bá
csi volt, csak az az egy baja volt, hogy borát a po
hárban jobban szerette, mint a hordóban.

Szegény pedig két-három pohártól már táncot
járt.

Egyszer aztán egy nagy társaság előtt gyerek 
eszemmel rá szóltam:

Bácsi kérem ne legyen már olyan részeges! Az 
öreg villámló szemekkel nézett rám, morgott is valami 
olyasfélét, hogy oktassam a gyermekeimet — majd ha 
lesznek — rövidesen, amúgy igazában nyakon vágott, 
de aztán kínos csöndben hozzá tette, »azért mégis iga
za van« . . .  És lassan-lassan megjavult.

Tégy te is úgy, édes öregem! Üss egyet rám, 
üss rám kettőt, vagy ha jől esik: százat is, de lázsd 
be, hogy igazam van és javulj meg!

Hallom-hallom s látod ez késztet az írásra, hogy 
az elmúlt télen a szarvas- és az őzvad állománya ná
latok is szomorúan megfogyott.

De hallom azt is, hogy az a kegyetlen időjárás 
sem tudta sziveteket felmelegiteni, hanem ellenkezőleg 
egész télen át szánkón jártátok az erdőt s ugyan akkor 
mikor mások azt sem tudták, miként mentsék meg 
agyosanyargatott szegény vadjukat. Ti irgalmatlanul 
összepuskáztatok mindent, a mi szánkótok közeledtére 
megható bizalommal — talán éppen egy könyörületes 
morzsáért — felétek fordult.

Ej édes jó öregem, hogy tudtatok magatokról 
ennyire megfelejtkezni?!

Magyar ember vagyok s igy ezer okom van a 
paragrafusokat utálni, mert — ugy-e egyet értesz ve
lem — bennünket a paragrafusok ölnek meg.

De lásd, ha a kezembe veszem a puskámat, — 
de nem is, — ha csak erdőn, mezőn élő vadról van 
szó, akkor én is a paragrafusok embere vagyok s bár

itt is utálom azokat a paragrafusokat, melyek teszem, a 
törvény bölcsessége folytán megengedik a fejletlen fog
lyoknak és a hasas nyulaknak vadászatát és a melyek, 
teszem, más oldalon olyan humánusan gondoskodnak 
a vadorzókról, annál szigorúbban tartom azonban be 
azokat a tételeket, melyeket józan eszem, jó ízlésem és 
a szivem állítottak elém.

És ezek a tételek azt mondják, hogy a milyen 
büszke, nemes vad az őz, a szarvas, olyan nemes le
gyen az a mód is, a melyet a vadász elejtésökre al
kalmaz.

Ennek a nemes vadnak, az én ízlésem szerint, 
egyedül a tiszta cserkészet dukál s egyedül ez méltó a 
vadászhoz is.

Mert jöjjünk tisztában mindennel! Ha ez a vad 
veszedelmes volna, ha kivolnál téve annak, hogy látá
sodra neked rohan, no akkor azt mondanám, lőjed úgy, 
a hogy tudod és ne válogasd a módját.

De még sohasem hallottam, hogy ez a vadászat 
veszedelmes volna, ellenben tudom azt, — sokszor he
teken át figyeltem ezeket az állatokat — hogy annál 
bámulatosabb elővigyázattal képesek magukat a vesze
delemtől távol tartani.

Ha ezt a kiszámiihatatlan óvatosságot ezer csel
lel, fortélylyal és ismereteiddel megtudod kerülni; ha 
abban szállsz a nemes vaddal sikra, melyben az ős ter
mészettől nyújtott képességei a legnagyobbak; ha a 
magad ügyességére alapítod erdei kirándulásod minden 
reményét: csak akkor leszel méltó arra, hogy ily gyö
nyörű vad a puskád elé kerüljön.

De erre csak a cserkészeten van alkalmad.
Próbáld csak meg egyszer s meglásd, hogy soha 

többet máskép nemi fogsz vadászni. Mert ennél szeb
bet aztán igazán nem tudok elképzelni.

Itt igazán önál'ó, férfias munkát kell végezned. 
Nem kell hozzá társ, nem keli hozzá senki, csak jó 
magad, de neked aztán ott kell lenni az igazi férfiú 
minden erényével.

s virulóbb lett, mint valami gránátalma a szökőkút 
éltetető közelében. Valóban, valami testetlen szellemi 
erő megtestesülése volt, mely öntudatosan emberi 
alakot ölt.

De végre is elérkezett az a nap, mikor szerel
memnek többé parancsolni nem tudtam.

Féltékenységem azok miatt a séták miatt, melyek
ről sem azt nem tudtam, hová vezetnek, sem azt, 
hogy kit látogat, utoljára már elviselhetetlenné vált, s 
elhatároztam magamban, véget vetek a bizonytalanság
nak azzal, hogy neki magának szólok.

A bizonyos meghatározott hetenkinti napok 
egyikén, mikor este a kimenésf soha el nem mulasztja 
felkerestem őt az árnyas veranda küszöbén, s mellé 
ülve, kacsóját a kezembe vettem.

— Aidu, tudnod kell, hogy mily bensőn szeret
lek, — mondottam hirtelen.

Hamarább s inkább képes volnék megtagadni 
lelkem létezését, mint elfelejteni a rám irányzott sze
mek pillantásának mérhetetlen mélységét és jelentősé

gét: ó, ti hideg és számitó nyugatiak! Bár örökké él
nétek, sohasem lesztek képesek megérteni a szerelem 
lotus szivébe zárt értelmét annak a pillantásnak, midőn 
tiszta s tökéletes vallomást tett e rövid pár szóval:

— Szeretlek! — mondta; csak visszhangja volt 
a magam vallomásának, de tökéletes.

— Nem fogsz többé magánosán kimenni most 
már, ugy-e, Aidu? — kérdeztem könyörgő hangon.

— Megfogom kísérteni azt, amit most tőlem kí
vánsz; még akkor is, ha ellenállani mégsem tudnék, 
— felelte.

Miután ennyit már elértem, bizonyos tekintetben 
meg voltam elégedve; mégis most szerzett kétségtelen 
jogomnál fogva el voltam határozva, hogy ha mégis 
el találna indulni titokzatos útjára, követni fogom. De 
reméltem, hogy nem megy; később azonban mégfs 
láttam, hogy kilopódzik a házból, s útjára indul; nem 
úgy, mint idáig történt, gyors és határozott léptekkel, 
hanem biznnyos lassúsággal, mintha akarata ellenére 
menne. Könnyű feladat volt egy kis távolságról követ-
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Próbáld esik meg! Lehet, hogy a kezdet nehéz 
lesz, de hidd el, hogy ez a nehézség addig fog izgat
ni, mig beletanulsz.

Rövidesen megfogod látni, hogy mi teszi a cser
készetet olyan igazán nemes, férfias, olyan igazán gyö
nyörű élvezetté; meg fogod látni, hogy mi minden kell 
ahhoz, hogy a cserkészeten boldogulj.

De ha beletanulsz, fogadok soha, de soha 
máskép nem fogsz vadászni.

Reszketni fogsz a cserkészetért. Nem lesz nyug
tod, vágyaid örökösen kivisznek majd az erdőbe s hidd 
el, senki sem fogja mondani, hogy ne menj.

Nyakadba kapod majd golyós puskádat mert 
ilyen vadra igazi vadász más fegyvert nem emel — és 
kimész az erdőbe.

(Folytatása következik.)

A szecska mint takarmány.

A különböző gabonanemüek és hüvelyesek szal
máját legjobb szecska alakjában feletetni. A szecskázás 
elsősorban arra való, hogy az állatoknak a kemény 
szalmanemüek felvételét megkönnyítse és takarmány
szükség esetén kényszerítse azokat, hogy nagyobb 
tömeget egyenek meg belőle. A szecska továbbá be
cses melléktakarmány; erőtakarmányt- gyökér- és gu
mónövényt és maggyümölcsőt legcélszerűbb megfelelő 
mennyiségű szalmaszecskával keverni, hogy az állatok

nem, mert egyenesen, mereven indult előre az ismert 
utón és soha hátra nem pillantott. Egyre csak haladt, 
el a házak mellett, ki a városból, ki a külvárosi kerte
ken is túl, mig csak el nem értük az erdőnek azt a 
részét, ahol azon az estén megállapodtunk, mikor elő
ször kisértem el ez útjára. Csak nem hihettem, hogy 
Aidu az erdők sötét lombsátorát is felkereste!

De igen, még itt sem tétovázott, hanem a sűrű
ségen áthatolt, az útjába tornyosuló-akadályokon ke
resztülgázolva, hátratolta a lelógó faágakat és függő 
indákat, mintha nagyon is ismerős utakon vinné a lába.

S ez idő alatt én egyre követtem, eltöltve azzal 
a végtelen kíváncsisággal, meg érzéssel, mely a vad
állat éleslátásával ruházott fel, mert egyetlen pillanatra 
sem vesztettem el szemem elöl; csakhogy persze mig 
ő könnyen és gyorsan haladt, én izgalomban követ
tem, mig végre, mikor ő is megállt s egy fatörrzsnek 
támaszkodva, figyelmesen maga elé bámult, én is meg
álltam, remegve, reszketve a felindulástól.

Mikor mozdulatlanul ott állott s karcsú hab-

kényszeritve legyenek a nekik nyújtott takarmányt 
alaposan megrágni és benyálkázni. A jó megrágás fél 
emésztés. A szecskának nem szabad se tulhosszunak, 
se tuirövidnek lenni, lovak számára az 1 5 —2 cm. 
hosszú a legjobb. Ha a szecskát hosszabbra vágjuk, 
akkor kellemetlen módon megnehezíti a rágást; ha 
tulrövid, akkor nem rágja meg az állat eléggé. A 
gyorsan lenyelt szecska sokszor gonosz kólikát idéz 
elő, amely szalmakólika neve alatt ismeretes. A marha 
számára 4—5 cm. hosszú lehet a szecska, azonban a 
marha takarmányozásánál előnyt adnak annak, hogy 
a gabonafajok szalmáját aprózatlanu! adják, különösen 
ha elégséges mennyiségben készletben levő más íakar- 
mányanyagok mellett kevés súlyt vetünk arra, hogy az 
állatok sok szalmát egyenek. Igen ktményszáru nyers 
takarmánynál, mint lóbabszalmánál, kákánál azonban a 
szecskázás szükséges ahhoz, hogy az állatok felvehes
sék. A penészekkel bíró nyerstakarmányt, amelyet a 
penészek kártékonytalanná tétele céljából forrázott 
állapotban kell feletetni, előbb szecskává kel1 aprítani.

A fejér* hatása a tejre.

A tej nem képződik, illetőleg nem választódik ki 
csak fejéstől-fejésig, hanem legnagyobb mértékben 
éppen a fejés alatt s kiválasztódása nemcsak a tej
mirigyek ingerétől függ, hanem az állat azon állapotá
tól, melyben a fejés alatt van. A fejés feltételeinek 
csekély változása is befolyásolhatja a tejnek úgy minő
ségét, mint mennyiségét. A tej zsírtartalmára nagyobb 
befolyással vannak ezek a változások, mint a mennyi
ségre. Igen fontosak ezek a befolyások: az egyes 
fejések közti idők és a fejés módjának változása a 
fejő személyzet, a környezet változása s mindaz, ami 
az áliatot a fejés alatt zavarja. Ha az állatot az egyes 
fejések közt izgatják, ennek ugylátszik nincs befolyása 
a tejre, ha az állat a fejés előtt lecsillapodik. Hogy

termete, fehér ruhája és ábrázata a sötét fák hátterétől 
élesen kivált, észrevettem, hogy Aidu szeme az előtte 
elterülő bozót egy pontjára van szegezve. Követtem 
tekintetének az irányát: Először csak gyenge fényt 
láttam lábai előtt a fűben, mint két foszforeszkáló ro
vart, szorosan egymás mellett; de mikor ezek egy
szerre nagyobbodtak s szélesbedtek, a sugarakon kí
vül egy fejnek a körvonalait is észrevehettem. Széle
sebbre, mind szélesebbre nőtt a fény, mig csak — 
igen, egy kobrának a feje emelkedett magasra s a ra
gyogó szemekből egyre növekedő fényár sugárzott 
szerteszét.

A rémülettől megkapatva, Aidura tekintettem! 
Beletekintett ezekb az égő csalárd, méregiehelő sze
mekbe, melyeknek a fénye lassan-lassan kiterjedvén, a 
fejet, majd a kígyónak a testét, végre pedig már az 
előtte növő füveket s s fák lombjáit is megvilágította, 
akár csak két kicsi napnak a íénve lett volna.

Ez igéző pillantás alatt Aidu mozdulatlansága 
szűnni kezdett. Alakja jóformán eltűnt, elenyészett és
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tehát a tehén sok tejet adjon, a megfelelő takarmányo ■ 
ásón kívül szükséges, hogy ápolója és az. aki meg

feji, lehetőleg szelíden bánjék vele; mindent, ami a 
fejés előtt és alatt zavarhatná, izgathatná, azt elhárítsa j 
tőle; szükséges, hogy a fejő szemé'yzet ne változzék j 
gyakran. A megfelelő bánásmód gyakran jobb hatás- í 
sál van a tej minőségére a legjobb takarmánynál.

Mekkora hőmérséklet-külömbséget bír el az ember?
Az emberi test hőmérséklete bármely éghajlat alatt tudvalevőleg 
csak 37—38 Celziusz fok. De azért az ember több mint száz 
fok hőmérséklet-külömbséget képes eltűrni. Jakutek, szibérai vá
rosban az átlagos téli hőmérséklet —43 fok. Júliusban meg 18 
fok a meleg; a külőmbség tehát hatvan fok. Ugyan e [helyen 
már 63 fok hideget s 38 fok meleget is észleltek, a mi éppen 
száz fok hőmérsékletbeli kiilömbség. Viszont sok helyen a meleg 
hasonlithataflanui nagyobb is lehet. A Vörös-tenger mellett pl. I 
1842-ben augusztus hónapjában hat napon át 45—50 fok meleg j 
volt. Murzik oázisban két utazó, Ritchie és Lyon, árnyékban 
56 fok meleget észlelt, Sturt meg Ausztráliában, a Maguaire fo- 
lyónál 54 fokot. Armend orvos Hed-Merdzsa mellett a sátrában 
63 s a napon 72 fokot jegyezett föl. Sokan tettek már kísér
leteket is annak megállapítására, hogy az emberi test mennyi hő. 
mérséklet-külömbséget bir el ? Blaydes természettudós 126 fok 
meleget hét percig állott ki s egy Martinez nevű ember, ha a fe
jét betakarta, 170 foknyi forróságban is egy negyed órát eltöltött-' 
Mindez természetesen csak kivétel. De vannak olyan gyárak, 
melyekben a munkás 40—45 fokos hőmérséklet-külömbség mellett 
órákig dolgozik s a hajófütő, meg sok más ember is, még inkább 
változó hőmérsékletű levegőben él hosszú időn át.

Uj ágyuk. Egy francia tüzérezredes újfajta ágyút szer
kesztett. Az ágyú hasonlít a modern gyorstüzelő tábori ágyúhoz 
de a lövés után való hátragurulás megakadályozására visszafutó- 
csőrendszei helyett előre futó csőrendszerrel szerkesztették. Az 
ágyucsöveket a talpra erősített tekercsrugó előre nyomja, de 
ugyancsak a talpra srófolt acélfogó vissza is tartja. Ha a fogót 
elhúzzák, a rugó előre löki a cáövet, a csőre erősített billentyű

a talp ékjében megakad, s az ágyú a cső előre mozgása közben 
önműködően elsül. A puskaporgáz nyomása most az előre menő 
csövet megállítja s hátralöki s igy a cső visszamegy eredeti he
lyére, a rugó újra megfeszül, a závárzat megnyílik, kidobja a ki
lőtt töltés hüvelyét, s újra lőhetnek. Az uj rendszer nagy haszna, 
hogy a visszalökés okozta rázkódtatás nem koptatja az ágyú tal
pát, ez által a talpat könnyebbre készíthetik, s mivel a talp a lö
vésnél nem mozdul meg, egyszeri célozással gyors egymásután
ban többszőr lőhetnek.

A kongó szörnye. Egy belga katonatiszt, a ki nemrég 
tért vissza a Kongo államból, csodálatos tapasztalatokat ir minap 

J  megjelent könyvében. Többek közt elmondja, hogy a Helle fo
lyam parti mélyedéseiben egy polip-faj él, a mely m in d en kire ,ki a 
folyamot csónakkal iparkodik átszelni, kész veszedelmet jelent. 
Ezt az állatot a benszülöttek magvének nevezik. A bensziilötlek 
csónakjával igen könnyen bánnak el ezek a különös állatok. Kö
zelében úsznak karjukkal megállásra kényszerítik. A inig néhány 
karral a csónakot tartják, addig másik néhány kar egy vagy két 
embert megragad éz a vízbe rántja. A polipok ezután áldozataikat 
a viz alatt levő barlangba vonják, a hol minden külső látható jel 

j néikül agyvelejüket kiszívják, és vele táplálkoznak. Állítólag kar
jaik végét az orrlyukakba nyomják és igy érik el az agyvelőt. Ren
des körülmények között áldozatukat 15 óra hosszáig tartják ma
guknál, azután elbocsájtják és a folyón leusztatják. Én tanúja 
voltam egy ilyen szerencsétlenségnek, — mondja a belga kato
natiszt. — Egy csónakot megállásra kényszeritettek a polipok és 
az egyik utas a habok közt hirtelen eltűnt. A két másik utas a 
partra úszott és elmondta, hogy egy polip a csónakot felboriotta 
és társukat magával ragadta. A legközelebbi reggelen ^figyeltek 
a folyamra s egyszerre látták, hogy a holttest úszik csendesen le
felé. A halott benszülöttet kifogták és miután semmi sérülést rajta 
nem láttak, közelebbről kezdték megvizsgálni. Ekkor látták, hogy 
orrlyukai igen ki vannak tágulva és feje teljesen üres. A vizsgá- 

5 lat kiderítette, hogy a polipok az agyvelőt teljesen kiszívták A 
folyó mellett lakó benszölöttek rettenetesen félnek a poliptól, a 
mely ellen védekezni nem tudnak. Másik nagyobb folyó, a Stimbri 
mellett lakók a megvéről nem tudnak semmit se, mert eddig még 
nem jelentkezett. Állítólag a belgák is foglalkoznak a dologgal 
és az a szándékuk, hogy a veszedelem ellen a legerősebben 
küzdenek.

a szemeim előtt a tiszta lelket láttam csak. Ragyogó 
szépsége ellenállhatatlan volt; nem is szépség volt, 
de: kinyilatkoztatás.

És most a szörny lassan felemelkedett; gyűrűi
ből kiegyenesedett, mig csak tündöklő, csillogó sze  ̂
mei egy vonalba nem kerültek az általam imádott nő
nek mosolygó, harmatos szemével. Kedvesen előre 
hajolt s gyengéden megsimogatta a pikkelyes fejét, 
Egész testemet rázta a hideg: végigborzongott rajtam 
a félelem. E pillanatban megnyilatkozott előttem az a 
bizonyosság, az a tudat, hogy a régiek misztikus 
kigyóimádásával állok szemben, mely india. némely 
vidékén még ma is dívik; és hogy Áidu, az én Aidum 
akarata ellenére is ama templom papjainak a szolgája, 
akik elől találkozásunk napján is hiába iparkodott 
menekülni.

A legvegyesebb érzelmek rabja voltam, hirtelen 
felkaptam a földről egy követ s a felemelkedő kígyóra 
dobtam. Fején találtam éppen akkor, midőn már Aidu 
mocsoktalan áliához ért; mikor a rut fej hirtelen az

összetekerőzött testre hullott s ez lassankint össze
esett, a csodálatos fény is elenyészett, de szivet szak- 
gató kiáltás hagyta el Aidu ajkait, hosszú visszhangot 
keltve az erdőn. Melléje ugrottam s a karjaim közé 
zártam.

Aidu! drága szerelmem! — kiáltottam, — 
szólj hozzám!

De a remek teremtés élettelenül feküdt a kar
jaim között s halavány szemhéja lassan ráborult sze
relmes, édes szemeire.

A félelmes varázs meg volt tőrve, de milyen 
áron! Midőn kelleténél gyorsabban szüntettem meg a 
magnetikus áramot, elzártam a forrást, mely életének 
tápot adott,

Aidu nem volt többé.
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Figyelmeztetés.
Mai számunk megjelenéséig még több mint 

fele olvasóinknak részben hátralékban van előfizetésé
vel, részben a múlt év végén lejártat nem újította 
meg. Ez helyzetünket nagyon megnehezíti s ezért 
figyelmeztetésük ezek cimszalagjára feljegyeztük a le
járatot. mig azoknak, kiknek előfizetésük a folyó hó 
végén vagy a jövő hó első felében jár le, becimzett 
utalványokat csatolunk s kérjük mindannyinkat, hogy 
a hátralékos és illetve előleges előfizetési dijakat a 
jövő hó elejével beküldeni szíveskedjenek.

Harc a vadorzóval. Sárbogárdról Írják: Vidé
künkön az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a 
vadorzók. A minap a rétszilasi vadászterület bérlője, 
Gloizer György egy barátjával vadászgatott, de min
den eredmény nélkül, holott más években a vidék 
nagyon gazdag vo t vadban. Már hazafelé igyekeztek 
a mikor a vasúti töltésen túl két vadorzót láttak, akik 
bőséges vadászzsákmányt cipeltek a vállukon. Gloizer 
utánuk futott, hogy elfogja őket. Már jó ideig üldözte 
a vadorzókat, a mikor egyikük, egy Tóth Pál nevű 
hírhedt ember megállott és szembe fordult üldözőjével 
A bérlő rákiálltott, hogy tegye le a fegyvert, mert 
meghal, de a vadorzó hirtelen fegyveréhez kapott. A 
következő pillanatban véletlenül elsült Gloizer fegyvere 
és a sörét a vadorzó lábába fúródott. A sérülés 
azonban nem lehetett veszedelmes, mert a vadorzónak 
sikerült elmenekülnie. Gloizer az esetről jelentést tett 
a sárbogárdi szolgabiróságnak, a mely megindította 
az eljárás.

A hiéna. Szászrégenből jelentik: Az itteni 
szász temető Schvab János nevű sírásóját rajta- 
csipték, hogy a sírokat éjjel felásta, a koporsót 
kiemelte s hullákat az azokon lévő ruháktól és 
ékszerektől megfosztotta, majd a kifosztás után 
azokat ismét visszatette. Ügyészi rendeletre a 
sírásót letartóztatták. A temetőben lévő kriptákat 
és sírokat most sorra vizsgálják.

A kis mártír. Puhóról írják: Zvolena Éva 
lázirtványi asszony tavaly férjhez ment Mahó 
János napszámoshoz és magával vitte egyéves 
törvénytelen gyermekét is. Ez a gyermek folyton 
szálka volt a férj szemében és hogy a gyermek
től megszabaduljon, nem riadt vissza semmiféle 
kínzástól sem. Január 2-án, az ayja távollétében

a lábát törte el a kis gyermeknek. Az anyja is 
kínozta a gyermeket, de a szegény teremtés még 
sem pusztult el. Ez annyira kihozta a türelméből 
a mostohát, hogy mikor a szomszéd községbe 
munkába ment, meghagyta az asszonynak, hogy 
élve ne találja többé a gyermeket, mert baj lesz. 
A bestiális anya erre megfolytotta gyermekét 
Kovács Sándor puhói járásőrmester előtt az asz- 
szony beismerő vallomást tett. Mind a két bű
nöst a trencséni ügyészségre kisérték.

Szerkesztői üzenetek.

Suba Farkas urnák, Aklos. A hatósági erdőőröknek tu
domásunk szerint eddig még nincs megadva a vasúti féláru ked
vezmény. Erre nézve egyébként már találhatott üzenetet a f. é. 
3-ik számban. Eiben Sándor urnák Alvinc. Az 1891 évi 2491 
számú pénzügyminiszteri rendelet értelmében hatóságilag feleske
tett erdőtisztek és erdőőrök szolgálati célokra 2 fegyvert tartanak 
adómentesen. Ez — bár nyíltan nincs is kimondva — nyilván a 
felesketett erdőszolgákra is vonatkozik. Az erre vonatkozó és még 
sok más hasznos rendeletet megtalálhatja az általunk 1905 évre 
kiadott Évkönyvben, melyből még van néhány példány raktáron 
s a szerkesztőnél 2 koronáért portómentesen megrendelhető.

A kiadóhivatal postája.

Frey Henrik urnák, Szokolár. Múlt évi utolsó számunkat, 
mely nyilván a postán tévedt el, előző számunkhoz csatolva meg
küldtük. Laczkó János urnák, Szt. Tamás Az üzenet helyes volt 
mert az előbbi is 8 koronáról szólt, igy tehát önnél is ugyan
ennyit nyugtáztunk. Miklai Pál urnák, Deseda. A 2 korona elő
fizetés beérkezett. Louganer József urnák, Iglóvéghely. Köszön
jük az uj kartárs ajánlását. Elküldtük neki az idei összes számo
kat s remélve, hogy azok megnyerve tetszését, derék hivet fo
gunk benne nyerni. Csekey Károly urnák, Várszeg. Az első fél
évre beküldött 4 korona előfizetési dijat köszönettel nyugtázzuk. 
Suba Farkas urnák Aklos A 2 korona beérkezett.

„ V A D Ő R "
cimü Hőnig-féle tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.

Nyomatott HIENTZ J ÓZS E F  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 évre ..............................................2 «

P én zk ü ld e m é n y ek :
a Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet- i 

kezet'- cimére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P od h rad szk y 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. február 6. 6. szám.

Menjünk vagy maradiunk?
Ide-oda tizennégy éve lesz annak hogy el

határoztuk egy olyan lapnak a szerkesztését és 
kiadását, a mely a mellett, hogy részben oktat, 
részben mulattat, még külön úgy az erdészeti, 
mint a vadászati altiszti és szolgaszemélyzet ér
dekeit szolgálja.

Tudtuk akkor, hogy vállalkozásunk merész 
s a küzdelem, a melynek elébe nézünk, felette 
nehéz lesz, de nem riadtunk vissza semmi aka
dálytól, semmi nehézségtől, mert erős volt a hi
tünk, hogy azok, kiknek érdekeit irtuk lapunk 
homlokára, sietni fognak támogatásunkra s tudva 
azt, hogy ez a két iker testület hazánkban mint
egy húszezer főre tehető, nem kételkedünk abban, 
hogy kísérletünk fényesen fog beválni s elejével 
havonként csak kétszer megjelenő szerény lapunkat 
idővel hatalmas orgánumá fogjuk kifejleszthetni.

Nem kételkedünk ugyanis abban, hogy az 
erdészeti és vadászati altiszti és szolga személy
zet örömmel fogja üdvözölni az első saját lap
ját s még az olyanok is, kiknek mostoha viszo
nyaik nem engedték meg a magyar nyelv elsa
játítását, támogatni fogják azt, de mindenesetre 
vártuk, hogy azok, kik nyelvünk birtokában van
nak, kivétel nélkül valamennyien sietni fognak ki

bontott zászlónk alá s egy sem marad olyan, a 
kinek ne lenne az asztalán az ő saját lapja.

Az utóbbiak számát csak hozzávetőleges 
számítással s inkább kevesebbet, mint többet 
mondva, legalább ötezerre tehetjük s ezekben va
lamennyiükben fel kellett tételeznünk annyi intel
ligenciát, hogy képesek felfogni azt, mily nagy 
erőt képvisel egy hatalmas tömegre támaszkodható 
hírlap.

Ötezer előfizetővel ma már olyan lapja le
hetne Magyarország erdészeti és vadászati altiszti 
személyzetének, a melyre még ebben a tekintet
ben most messze előttönk haladó külfüld is mél
tán irigykedhetnék.

Sajnos, számításunkban erősen megcsalat
koztunk, a mi csak újabb bizonyítéka annak, hogy 
az ember élete nem egyéb, mint a csalódások 
szakadatlan láncolata.

A remélt ezrek helyett csak százak jelent
keztek olyanok, a kik képesek voltak felfogni 
vállalkozásunk nagy horderejét és tehetségükhöz 
képest támogatásunkra siettek, de még ezek sem 
valamennyien úgy támogatnak, a mint kellene, 
mert jórészük az előfizetés beküldésénél nem tart
ja be azt a pontosságot, a melyre egy olyan 
lapnak, a mely senki másra, hanem egyedül csak 
az előfizetőire támaszkodhatik, szüksége van.

Ennek az állításunknak bizonyítására álljon 
itt az alábbi kimutatás, mely szerint az előfizetés 
lejárt:

4 olvasónál 1906 szeptember végén.
2 » » október »
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3 » november »
14 » december >>

1 1907 január »
1 február »

11 március »
2 » április »,

5 » ’ május »
22 » junius »

1 » julius ».
6 » augusztus »

13 » ' szeptember »
5 » október
9 november

165 » december
A ki némi türelmet vesz magának, könnyen 

kiszámíthatja ebből a kimutatásból, hogy 99 ol
vasónk a helyett, hogy szokás szerint és termé
szetszerűleg előzetesen küldené be a lap árát, 
csak a múlt év végéig is 456 kor. 82 fillérrel 
adósunk s ha úgy ezek, mint az a 165, akinek 
előfizetése csak a múlt év végén járt le, vala
mennyien legalább egy évnegyedre szóló előfize
tést beküldenének, ez és a hátralék együtt 984  
kor. 82 fillért tenne ki, a mi bizon elég szép 
összeg.

Ennyi lenne várni valónk s bizon nehe
zen várjuk akkor, midőn az előfizetések pon
tatlan beérkezése miatt hol adósoknak kell 
maradnunk lapunk nyomásáért, hol terhes köl
csönökkel fedeznünk a nyomási és szétküldés]' 
költségeket, vagy végül kitenni magunkat annak, 
a mi a múlt évben is megtörtént velünk, hogy

R M EH m n  IW lí l— llfTS e a

a «  T Á R C Z A  « * K
a ü mm ^m m m sm am m IS ■

Farkasvadászat kicsiben.
Irta: Egy vadász.

Évtizedekkel ezelőtt, az én gyermekkoromban a 
farkas nem ment még újságszámba az alfő'dön, mint 
a hogy ez már most van. Abban az időben hideg téli 
éjjeleken sokszor hallottuk a farkasok koncerfjét és az 
üldözött őz keserves bőgését, mely azután éles sikol
tásba ment át, midőn üldözője elfogta. Abban az idő
ben még a gyermekeket is a farkasokkal ijesztgették, 
hogy ne menjenek el messze a háztól, ami már ma 
bizon hiábavaló dolog lenne, mert most a legkisebb 
gyermek is tudja, hogy farkas bizony nincs, sőt van

a nyomda kénytelen volt pert indítani, okozva ez 
által nem csak sok kellemetlenséget, hanem sok 
költséget is, a melyeket játszva elkerülhettünk 
volna, ha 70 -8 0  hátralékos, a kiknél a lap to
vábbi küldését felszaporodott tartozásuk miatt be
szüntettük s kiket most kénytelenek vagyunk az 
itteni bíróságnál perbe fogni, becsülettel megfi
zette volna közel 600 koronányi tartozását.

Nem lehet azután csodálkozni azon, ha 
ilyen viszonyok mellett nem vagyunk képesek la
punkat olyan arányban fejleszteni, mint a milyen
ben azt óhajtanok és a milyen fejlesztés méltó 
lenne két olyan hatalmas testülethez, a melynek 
érdekeit szolgálni teljes erőnkből törekszünk, ha
nem a helyett arra a pontra jutottunk, a hol 
csakugyan gondolkodóba kell esnünk a felett, 
hogy menjünk-e, azaz szüntessük-e meg további 
működésűnket, avagy pedig maradjunk és küzd- 
jünk tovább még ilyen szinte lehetetlen körülmé
nyek közt is.

Erre a kérdésre csak az érdekelt erdészeti 
és vadászati személyzet adhatja meg a feleletet, 
vagy kivetkőzik eddigi közönyéből, és nembánom- 
ságából és kimondja hogy igenis, szüksége van 
egy olyan lapra, a mely az ő személyi és szol
gálati érdekeiért küzd s azokat védelmezi és eb
ből következőleg nem riad vissza attól a csekély 
áldozattól, a melyet a lap előfizetésével hoznia 
kellene, vagy pedig kinyilatkoztatja, hogy nem 
törődik magamagával, hanem rábízza magát va
kon a sorsra, vezesse az ő élete folyását úgy, a 
hogy akarja és tudja.

akárhány fiatal jó vadász, aki farkast még nem csak 
hogy nem lőtt, de nem is látóit és talán nem is fog 
sem látni, sem lőni soha.

Híresek voltak abban az időben a békés-bihari 
sárrétek, az Almár és Dóka, melyeket még magam is 
ismertem. Az ezekben tartott egy-egy vadászaton bi
zony elesett tiz-tizenöt csikasz is. Kitűnő hely volt ez 
télen a farkasoknak, vagy száraz nyáron, midőn a viz 
kiapadt, de mesésen szép hely volt az minden igazi 
vadásznak is. Gyermekkoromban magam is lelkesedtem 
a sárrétért, de sajnos, vadászataiban nem igen volt 
részem.

Gyönyörű volt az a kefesüriiségű nagy nádren
geteg különösen nyáron, a közbe itt-ott elterülő tavacs
kákkal, vagy jobban mondva mocsarakkal és az eze
ken elhintett különféle vizi virágokkal.

Téli időben ezeket a tájakat csak felfegyverezve 
járták az emberek; utas nem szívesen ejtette útjába, 
hanem inkább elkerülte, mert akkor még nem ment 
ritkaságszámba, hngy hideg téli időben a magánosán
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Nem akarjuk hinni, hogy a többség az utóbbi 
felfogásé legyen, mert akkor, midőn nincs mes
terember, nincsen szakmunkás, de még csak nap
számos is alig akad, a kinek ne lenne meg az 
érdekeit védő lapja, alig tudjuk elképzelni, hogy 
akadna széles e hazában olyan erdészeti vagy 
vadászati altiszt, a ki a maga részére ilyennek 
szükségét ne érezné.

A kérdésnek megoldása céljából tartsa te
hát erkölcsi kötelességének minden egyes olva
sónk ezeket a sorainkat mindama kartársainknak 
megmutatni, a kik lapunkat eddig bármi okból 
nem pártolták s igyekezzék őket annak előfizeté
sére reábirni, azok pedig, a kik mostani olvasó
ink közül a fenti kimutatásban szerepelnek, te
gyék szivükre a kezüket s mérlegelve nehéz és 
szinte tarthatatlan helyzetünket, siessenek hátra
lékaikat s illetve uj előfizetéseiket beküldeni, mert 
ezeken fordul meg annak az eldöntése, hogy 
menni leszünk-e kénytelenek, nem nagy dicsősé
gére az erdészeti és vadászati altiszti személy
zetnek, vagy pedig maradhatunk és küzdhetünk 
tovább is az ő érdekeikért.

A szarvas és őz vadászata szánkóról.
Irta Ács Lajos. -

(A Vadászat és Állatvilág* után.) Folytatás és vége.

Ott fekszik előtted a nagy rengeteg a maga 
méltóságteljes csöndjében s most képességeiden, tudá
sodon a sor.

Hová, merre menj? Hol van a te féltett, drága 
vadad, merre indulj, merre tarts, hogy el ne zavarjad 
és lövésre kapjad?

De neked mindez nem okoz többé nehézséget. 
Bele tanultál s most már egy parányi kis valami, — 
valami, amit az avatatlan szem észre sem vesz — egy 
kicsi kis nyom, egy alig látszó csapás, egy letört galy, 
egy letaposott fűszál a helyes útra terel s a bizony
talanság egyszerre megszűnt.

Ösmered a helyiviszonyokat, még azt is tudod 
hány fa áll az erdőben. Ösmersz minden szál füt, ös
mered a vad legapróbb jellemvonásait, tudod, hogy 
éjjel és nappal hol találhatsz rá s mindez olyan na
gyon megkönnyíti munkádat.

Ezekhez azután már csak jó szem, jó hallás, 
egy nagy porció türelem és a kitartó türelemtől támo
gatott óvatosság kell.

Jó  széllel elindulsz s csuszva-mászva mész egyik 
bokortól a másik bokorig. Mindent látsz, mindent 
hallasz.

Hulló falevelek zörrenése, apró madárkák ugrán- 
dozása, fürge egérkék motoszkálása meg nem zavar s 
bár semmi sem kerüli el figyelmedet, rémképeknek, 
fantáziádnak nem esel áldozatul.

Mert a rémlátás már sok vadásznak rontotta el 
élvezetét.

A legkisebb zaj, a legkisebb zörej ólomként 
nehezedik lábaidra, de csak egy pillanatig, mert az 
igazi vadásznak egy pillanat sem kell ahhoz, hogy e 
gyanús zaj okával tisztába jöjjön.

A következő pillanatban már is tovább haladsz 
jól kiszemelt utadon. Szemeid, mint a sasé, úgy jár 
jobbra-balra s keresztül hatol a legsűrűbb bozóton, a 
hol pedig ez a kincseket érő ezerszer kipróbált szem 
egymagában nem boldogul, ott kisegít a bajból egy 
rövid fogással elérhető látcsöved.

Tenger erdei népséget fogsz egy ilyen cserkésze-

utazó fegyvertelen embert szétmarcangolták és meg
ették a farkasok.

Tavasszal azután ezek a helyek is megélénkültek 
nem csak a különféle vizimadarak százezreitől, hanem 
megjelentek ott a pákászok, a tojás- és pióca szedők 
s vadászok törtettek keresztül-kasul a nádrengetegben 
ott, hol ezt a viz sekélysége megengedte.

Boldog idők voltak azok sok emberre nézve s 
voltak akárhányan, akik ebből éltek.

Ebből az időből mondok el itt egy kis farkas
kalandot, mely akkor velem még mint serdülő gyer
mekkel esett meg.

B . . .-én jártam akkoriban iskolába unokaöcsém
mel s ez egy szombati délután, midőn szabad időnk 
volt, azzal állított be hozzám testvérével, hogy men
jünk ki a közeli erdőn lakó bátyjukhoz. A meghívást 
örömmel fogadtam s egy negyedóra múlva már vígan 
vágtuk a port hármasban és estefelé szerencsésen 
oda is értünk a pusztára.

Itt hamarosan összekerültünk a csősz Miska nevű

fiával, ki hamarosan elmesélte nekünk, hogy a Dóká
ból farkas jár át az erdőbe, mit egyébként a gátőr is 
megerősített, azt állítva, hogy mindennap látja átvál
tatni az erdőfelé.

Este vacsora közben bátyánk is említette a far
kast s elmondta, hogy már ismételten vadásztak reá, 
de siker nélkül, mert a vén betyár szimatot kapva 
mindig szerencsésen elmenekült és lőtávolon kívül 
tört ki.

Másnap korán kelve nagy terv fogamzott meg 
agyunkban. Hátha mi hárman próbálnánk szerencsét?

Ezt megtehettük minden nagyobb feltűnés nél
kül s a nélkül, hogy bátyánknak feltűnjék a dolog, 
mert volt ott két régi divatu fegyver és egy 9-es fló- 
bert s bátyánk megengedte volt, hogy ezekkel kijár
junk madarászni. Az egyik fegyer elöltöltő vágott csövű 
volt azzal a rossz szokással, hogyha valamivel több 
abrakot kapott, iszonyatosan rúgott, a másik pedig 
egy sonkához nagyon hasonlatos agygyal felszerelt s 
szintén elöltöltő régi mordály, melynek köztünk
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ten látni. És e népesség, ez az ős élet, ez a paradi
csomi hangulat boldoggá fog tenni. Minden bú és 
bánat feledésbe megy, szived, lelked megtisztul s azok 
a barázdák, melyeket az idő múlandósága és az élet 
— gazdagnak, szegénynek egyaránt kiszabott — ezer 
megpróbáltatása szántott férfias homlokodra, elsimul
nak; megíiatalodol, ifjú leszel, gyerek leszel, olyan 
tiszta, olyan igaz, olyan nemes ez a boldogság.

De Te ráteszed a kezedet a szivedre és elhall
gattatod. Férfi vagy — egész férfi — s igy érzelmeid
nek ura vagy. Most másról van szó . . . Ezt a sok 
igaz örömöt a jó sors neked szánta, de inkább a jól 
végzett munka után a visszaemlékezésnek.

Figyelmednek most máshol kell öszpontosulni.
S ime, egyszerre mintha gyökeret vert volna lá

bad, egy pillanatig úgy állsz, mint egy szikla, előtted a 
rég keresett nemes vad: az imádott bika . . .

Ezt a pillanatot, azt az érzést, amely ekkor lár
más szivedből kiindul és egész valódat végig járja, 
jól temesd az emlékezetedbe. E pillanatban nem cse
rélnél egy királlyal s ha ekkor mindent-mindent el
feledve úgy érzed, hogy mégis csak szép az élet, 
hogy az élet tengernyi megpróbáltatása és keserűsége 
dacára is érdemes élni, úgy akkor csak a szinigazsá- 
got érzed, mert a kinek néha-néha ilyen — semmi 
mással nem pótolható — gyönyörűségben is lehet 
része, annak valóban még nehéz megpróbáltatások 
árán is érdemes élni.

És jól jegyezd meg magadnak azt a pillanatot 
is, amely ezt az elsőt követi. Ebben a pillanatban 
vagy csak igazán férfiú.

Most kell a vadat elejtened.
Nincs időd, a habozásnak nincs itt helye. Egy 

pillanatot és újból csak egy pillanatnyi időt szánhatsz 
a helyzet fölismerésére — mert ki tudja, a másik mit 
rejtene számodra — s aztán már tudnod kell, hogy 
mit tégy ?

Tudnod kell, hogy mit tégy s a nélkül, hogy 
hosszan elgondolkoznál, szilárd elhatározással tervedet 
végre is kell hajtanod.

De végre is hajtod. Egy rövid fogás s puskád 
neki fekszik válladnak, mintha csak oda nőtt volna, 
kezed nem reszket, karod olyan, mint a vas, szived 
dobbanása is mintha megállna, de csak azért, hogy 
érzékeid összmüködése, annál tökéletesebb, annál 
harmonikusabb legyen.

A mit agyad, szemed, de általában egész szerve
zeted e pil anatban produkál, az egyszerűen bámulatos.

E pillanatban látsz, felindulsz, lecsillapodsz, hatá
rozol és biztos kézzel cselekszel is, mindent ez alatt 
a parányi kis idő alatt, mert mire egyet lélegzel: golyód 
már ott ül, a hová szántad, a hová küldted.

És ezzel befejezted cserkészutadat és méltó mó
don fejezted be.

Ami ezután következik, az már az örömnek, a 
boldogságnak duhaj lármája.

Puskádat fölkapod a válladra s mint a villám 
oda rohansz az elejtett vadhoz, hogy teljes szívvel él
vezd fáradozásod gyümölcsét.

De élvezheted is büszke önérzettel, mert az 
örömet megérdemelted.

Ülj oda zsákmányod mellé, törüld meg verejtékes 
homlokodat s aztán fogjad két markodba színig meg
töltött kulacsodat s húzzál belőle egy jó nagyot, egy 
akkorát, hogy a szemed könnye is kicsordul tőle.

Húzzál belőle egyet-kettőt, húzzál belőle amig 
jól esik s lelkedben lásd a magadé mellett minden 
igaz vadász üdvözlő poharát.

És ha estére összegyűlnek barátságos öröm
lakomára régi jó cimboráid, ne légy tartózkodó, ne 
légy szerény, beszélj s mond el élvezeted minden apró 
részletét meglásd mindenki szívesen fog hallgatni, 
mert a jogos örömnek beszédes, őszinte megnyilatko
zása örömet jelent a szemlélőnek is.

»csütörtök« volt a becsületes neve annál a jó szokásá
nál fogva, hogy többször mondott csütörtököt, mint 
ahányszor elsült.

Ilyen módon már teljesen fel lettünk volna sze
relve fegyverekkel s most már csak hajtóról kellett 
gondoskodnunk. Ezt megtaláltuk a csősz Miskájában, 
kit hosszas alkudozás és biztatás után rá tudtuk venni, 
hogy álljon be hajtónak s miután megadtuk neki a 
szükséges utasításokat, mi is elfoglaltuk állásainkat.

Én mint legidősebb a rugós puskát vettem mar
komba s legbeljebb mentem, Laci a csütörtökkel a 
középen foglalt állást, mig Jóska a flóberttel a túlsó 
végre került.

A megadott jelre végül megindult a hajtás, mely
nél Miska ki is tett magáért, csapva iszonyú lármát, 
talán inkább azért, hogy bátorságot meritsen a saját 
hangjából, mintsem hogy a farkast felriassza. Volt is 
eredménye a lármának, mert nyulak, fácánok esze
veszetten menekültek a nyílásokon át, mi pedig min

den nesznél láztól gyötörve lestük, hogy hol bukkan 
majd elő a farkas.

Egyszer gyors futás neszét hallottam egyenesen 
irányomba s bár farkast lestünk, mégis szinte meg
könnyebbülve lélegzettem fel, midőn megláttam, hogy 
egy fácántyuk sétál felém, mely észrevéve engem, 
eszeveszetten iramodott tovább. Ugyanekkor az állás 
végéről, hol Jóska állt a flóberttel, olyan hang jött, 
mint mikor két tepsit összeütnek s odatekintve látom, 
hogy Jóska kiugrik a nyílásra s integet erősen felém.

Lacival együtt gyorsan odasiettünk sekkor Jóska 
nagy sebbel-lobbal elmondta, hogy ott a bodzabokor 
mellett kidugta fejét a farkas, akkora volt az, mint 
egy kosár, oda is lőtt a flóberttel, decsak úgy ni, 
találomra, hiszen az a kis golyó külömben sem ölte 
volna meg, a milyen nagy volt. A lövésre a farkas 
ránézett s csak akkor bujt vissza a sűrűségbe a mi
kor felénk integetett.

Ezalatt odaérkezett Miska is és mindjárt a farkas 
után tudakozódott, mi azonban nagybölcsen mindent 
elhallgattunk előtte s miután megkapta a kialkudott 
cigarettákat, tovább állt, mi pedig busán ballagtunk
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És aztán a jövőben is, ha csak a helyi viszo
nyok nem kényszerítenek a lesvadászatra, vagy egy 
jó társaság kedvéért nem kényszerittetsz néha egy kis 
hajtó vadászatra, (a jó ég lehetőleg tartsa távol tőled 
az ilyen társaságot) mondom, a jövőben is mindig igy 
ejtsd el e nemes vadat.

De soha, soha szánkóról. Soha, különösen akkor, 
ha e nemes vad állandóan tartózkodik erdődben, mert 
különben csak »gaz szomszédod« érdekeit szolgálod.

Ott, a hol a vadászatnak ezt az elfajult hajtását 
kultiválják, a vad miharább még bizalmatlanabb, még 
óvatosabb lesz, hogy utóbb aztán a sok zaklatástól 
elvándoroljon s más csöndesebb tájon keressen uj hazát.

Ha pedig nem állandó vadról van szó, akkor 
meg számolj — ha mással nem is számolsz, — leg
alább a jó Ízléssel. Mert‘ hidd el nekem, hogy a szán
kóról való puskázás á legszinplább lövöldéi munka.

Aki a vad elejtésének ez ocsmány nemét kitalálta, 
közönséges hóhér munkára készült és feltétlenül csak 
kocza puskás lehetett.

Láttad ugy-e, hogy a cserkésző vadász mire 
alapítja reményeit? Nemde a legtisztább vadász isme
retekre és képességekre?

De lásd, azok a puskás szörnyetegek, melyek 
szánkóról akarják e nemes vadat elejteni, nem a ma
guk tudásában bíznak, hanem a vadnak a járómüvek
hez való bizalmában és a kocsis ügyességében.

Mert ha ennél a szégyenletes munkánál közre
működésre egyáltalán büszke lehet valaki, úgy az 
egyedül a kocsis.

A kocsisnak ügyesen kell hajtani, a többihez 
azután hozzá segit a vad buta bizalma és a jól föl
támasztott távcsöves puska.

Ehhez a munkához nem kell vadász. Amit pus

hazafelé s erősen megfogadtuk, hogy hallgatni fogunk 
az egész farkasvadászatról, Jóska pedig zsebre tette a 
kilőtt hüvelyt, azt mondván, hogy mint olyat a mellyel 
először lőtt farkasra, megőrzi örök emlékül. Őrzi nyil
ván ma is, de bár kitűnő vadász lett belőle, farkast 
bizony ?eddig még nem lőtt és talán nem is fog 
lőni soha.

A b . . ,-i pusztán is akkortájt utolját járta már 
a farkas és talán az volt az utolsó, a melyre mi va
dásztunk és az is különös, hogy ezután ezt sem lát
ták többé azon a vidéken. Nyilván önérzete bántotta 
és sértve érezte magát az által, hogy még ilyen 
semmiházi tökmag gyerekek is kikötni mernek vele 
és flóberttel lődöznek rá.

Bizony az Almárt és Dókát sem borítja már a 
nádrengeteg, nem üvölt benne a farkas, nem költ 
benne iavasszal a sokféle vizimadár. Szép tiszta sík
ság az, amelyen vigan lengeti a szél a buja búza ka
lászát s hangossá teszi a béresek, kaszások kurjon- 
gatása és csak a kis pacsirta trillái mesélnek még a 
régi jó időkről, amelyekről ő még a nagymamájától 
hallott mesét.

kás ember ilyenkor végez, az egy nyolc hetes bakától, 
egy jól kiképezett póttartalékostól is kitelik.

*  *
*

A karácsonyi ünnepek küszöbén állva az em
berek apraja-nagyja, gazdag és szegény egyaránt láza
san készül ezekre az ünnepekre. Mondhatom, hogy 
ennél bölcsebben kieszelt ünnepe nincs az emberiség
nek. Ez az ünnep már sok ellentétet simított el, hogy 
helyébe szent békességet plántáljon.

Ez az ünnep még közelebb hozza az egymáshoz 
tartozókat, s legalább ideig-óráig elvonja a létért 
küzdő emberiséget a küzdelmek hevétől: e napok a 
békés pihenés, a jobb érzések napjai.

És én nem ok nélkül írtam ezt hozzád épp e 
boldog napok küszöbén.

Talán most inkább fogsz rám hallgatni.
Ha kedves családod körében ott ülsz majd a 

gyertyafényben úszó karácsonyfa tövében s látod azt 
az igazán ártatlan őszinte örömet, melyet a karácsonyfa 
apró gyertyáinak fénye hozott gyermekeidnek, ha bal
sorsban, szerencsében egyaránt hü társad, gyermekeid 
anyja, feleséged, a legtisztább megelégedés csöndes 
könnyeivel válladra hajtja fejét és hálás szívvel arról 
beszél neked, hogy keserűsége mellett mégis-mégis 
milyen szép az élet: ha ennyi igazi boldogság látása 

-elfeledted veled minden bút és bánatot és szived 
megtisztulva csak a jobb érzéseknek ad helyet: jusson 
olyankor eszedbe mindaz, a mire e szerény sorokban 
kértelek.

Jusson eszedbe hótakarta elhagyatott erdőd, s 
erdeidnek még elhagyatottabb szegény vadja.

Jusson eszedbe, hogy azok a napok, amelyek 
neked csak örömet és boldogságot jelentenek, az 
erdő elhagyatott szegény vadjainak, épp a legnagyobb 
megpróbáltatások napjai.

És ha másnap fölülsz szánkódra és kihajtatsz az 
erdőbe, szánkódat ne puskákkal, hanem inkább ele- 
séggel rakasd teli.

Menj ki azon a szánkón az erdőbe, fölfegyver
kezve az igazi vadász legszebb erényével, a vad iránti 
nemes szeretettel s azt az időt, melyet kint tölthetsz 
azon a szép tájon, melyen lépten-nyomon ott leselke
dik az éhenhalás kegyetlen réme, töltsed ezt az időt 
az etetők ellátásával, a vad odaadó, szeretetteljes meg
óvásával, gondozásával.

Tégy igy és az áldást is te fogod élvezni.
Kisérjen munkádnál őszinte jó kívánságom.
Töltsed boldogan az ünnepeket s s nemes 

munkádért jutalmazzon a bölcs Mindenható egy bol
dogabb, vadban, örömökben gazdagabb uj esztendővel.
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Reggeli az ágyban.
Egy angol orvos szerint nagyon rosszul cse

lekszik, a ki reggelijét az ágyban költi el. Mert 
nem tekintve, hogy igy megszokja a lustaságot 
és a cselédnek fölösleges munkát okoz, az egész
ségét is kockára teszi. Az emésztés ugyan néhány 
perccel a táplálék vétele után megkezdődik 
s az emésztés szerveinek vérre van szükségük, 
Éppen akkor, a midőn az emésztés javában fo
lyik kell fel az illető, hogy megfürödjék, vagy 
megmosakodjék. A bőr dörzsölése következtében 
a gyomornak szükséges vért elvonjuk, az emész
tést tehát erőszakosan félbeszakítjuk, a mi fej
fájást és gyomorfájást okoz. Mindegy, hogy tar
talmasabb reggelit ettünk-e, vagy csak egy csé
sze kávét, az eredmény egyformán káros.

A róka mérgezés.
A rókának legjobban bevált tömegesebb ir

tási módja a mérgezés. Nagy nádasokban, melyet 
a télre már kivágtak, s csak az az egy lábnyi 
nádcsutak maradt fenn, madárseréttel lőtt vere- 
verebeket, miket — tollkéssel a melle húsán be
vágott — darabonkint néhány szemnyi sztrich- 
nin méreggel látunk el s a bevágott húst ismét 
összenyomjuk, a nád csutak felső végébe met
szett hasadékba lábuknál fogva oly helyzetbe ál
lítjuk fel, mintha — este szokás szerint e ná
dasba térni szokott — alvó verebek lennének, 
mire a róka különös előszeretettel szokott va
dászni. A róka az ily madarat, gyanútlanul csúszva 
hozzá elkapja, s egyszerre szétharapva elnyeli. 
A röktön ölő méreg folytán a róka többnyire 
még a nádas területén felfordul s alig van ideje 
nagyobb távolságra elmenni. A méreggel termé
szetesen véghetetlenül óvatosan kell bánni, mert 
a legcsekélyebb megsebzés s a sebnek a sztrich- 
ninnel való érintkezése halált okozó. A mérget 
persze csakis orvosi recipére szerezhetjük be. Ezen 
mód a leggyanutlanabb, a mellyel a ravaszságá
ról annyira ismert s oly óvatos ragadozót töme
gesebben is lépre csalhatjuk.

K Ü L Ö N F É L É K .

A modern puskagolyó. A búr háborúban és 
legutóbb a japán-orosz hadjáratban is tapasztalták, 
hogy a modern, kis átmérőjű acél puskagolyó sebe 
kevésbbé veszedelmes, mint a régi ólomgolyóé. Leg- 
rosszabul jár, a kit közelről ért a lövés, kis távolságon 
az acélgolyónak robbantó hatása van, a csontot és a 
szővetsejteket szétroncsolja, az üreges csontot pedig 
szilánkra hasítja. A fejet ért lövés rendszerint rögtöni 
halált okoz. Ha a lövés kétszász méternél messzebb
ről éri az embert a golyó robbantó hatása kisebb. A 
négyszáz-nyolcszáz méternyiről jövő acélgolyó egy
általán nem szakítja föl a környezetet, simán átmegy 
a testen és a seb könnyen gyógyul. A legtöbb testet 
lágy részein találták, a csontok, az Ízület, vagy vér
edények sebesülése ritkább. Az átlőtt szív , tüdő, has 
vagy bél gyakran önmagától meggyógyul. Különösen 
jól gyógyul az ízületet ért sebesülés és ily módon a 
végtagok amputulása sokkal ritkább dolog, mint annak 
előtte. Az oroszoknál hatvanháromezer sebesült közül 
csak háromszázhuszonkettőnél kellett amputálást vé
gezni. A kis átmérőjű acélgolyónak nagy haszna, hogy 
a seb sokkal tisztább, mint a régi ólomgolyónál s ily 
módon ritka a fertőzés. Az orvosnak itt csak arra 
kellett törekednie, hogy a sebet továbbra is tisztán 
tartsa. Az orosz sebesülteknek csak két százaléka halt 
meg, negyvenöt százaléka még a hadjárat folyamán 
visszatért a harcvonalba. A gyorstüzelő puska modern 
lövege tehát kevésbbé veszedelmes és emberiesebb a 
régi ólomgolyónál.

A világ fa-szükséglete. Bár a kőszén nagy 
versenytársa a fának, terjesztését nagy mértékben ellen
súlyozza mégis az a tény, hogy maguk a kőszénbá
nyák óriási mennyiségű fát használnak föl az aknák, 
tárók támasztására és kibélelésére. így például a bel
gái kőszénbányák 1906-ban e célra egy millió köbmé
ter fát használtak, a melynek huszonhárom millió frank 
az értéke. A vasúti hálózat folytonos bővülése foly
tán a talpfák óriási mennyiségét fogyasztják. Azonkí
vül a már használatban levő talpfákat bizonyos turnu
sokban ujjal kell kicserélni. A. M. Á. V. egymaga kö
rülbelül másfél miilió talpfát fogyaszt évenkint. A nagy 
városokban mind inkább tért hódit az utcán a fabur
kolat. Nem szabad megfelejtkezni a papirgyátáshoz 
használt faanyagról sem. a melynek a fogyasztása óriási 
mérvet eltölt. Újságok és könyvek nyomására éven
kint legalább 375 ezer tonna papirfaanyagot használ
nak, nem is szólva arról a szintén jelentékeny meny- 
nyiségü papíranyagról, a mely levélcsomagoló-papir, 
prospektus és más üzleti papiros alakjában kerül piac
ra. Fabehozatalra utalt ország Anglia, Németország, 
Franciaország, Olaszország, Dánia, Spanyolország, és
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Svájc. Fát visznek ki Oroszországból, Svédországból, 
Magyarországból, Ausztriából, Finnországból, Norvégi
ából és Boszniából. Ebből tehát kitűnik, hogy Euró
pa délit és nyugati része erdő-szegény és fa-szükség
letét az északi és keleti államokból kénytelen impor
tálni. Még csak nem is régen Európa egész faterme
lése, a melyet szakértők évi 350 millió köbméterre be
csülnek, elegendő volt a kontinencs szükségleteinek a 
fedezésére. Ma már másként alakult a helyzet. A la
kosság szaporodása, az ipar nagymérvű fellendülése 
a nép jólétének emelkedése, a fafogyasztás növekedé
sével járt. A termelt famennyiség azonban úgyszólván 
változatlan nagyságú maradt, úgy, hogy három legna
gyobb európai kultur állam, Németország, Franciaor
szág és Anglia évenkint körülbelül 28 millió köbméter 
fát kénytelen importálni. Azok az államok, a melyek 
ezt a famennyiséget szolgáltatják — az elősoroltakon 
kívül az első sorban áll Kanada — kivétel nélkül nagy 
erdöállománynyal bírnak. Azonban a fa nagyon lassan 
nő. Évszázadok kellettek, hogy az egyes államok erdő- 
állománya a mai nagyságot elérte. Nem egy or
szágban a rablógazdaság miatt nagy mértékben csök
ken az állomány, amit az a körülmény is fokoz, hogy 
ezek az országok is fejlődnek, benépesülnek, civilizá- 
lódnak, és igy szintén uagy mennyiségű fát fogyasz
tanak, a mi a kivitel rovására megy. Másrészt azon
ban tagadhatatlan, hogy Észak-Amerikában, Attikában, 
Indiában, Kínában, Koreában és Dél-Amerikában még 
óriás, eddig érintetlen erdőségek vannak. De ezeknek 
az erdőknek a famennyiségét se szabad tulnagyra be
csülni. A szibériai erdőségeket már rendszeresen ki
termelik és nincs már messze az az idő, hogy az 
exotikus országok fatermékei is a viiág piacára kerül
nek. Észak-Amerika, a melyet néhány évtizeddel ez
előtt a világ fáskamarájának tekintettek, ma már a 
maga szükségletét se tudja födözni és Kanada bevite
lére szorul. Háromszázhuszonhárom millió hektár er
deje van Kanadának, de Európa erre alig tarthat szá
mot, mert az Egyesült-Államok lefoglalják a kivitelre 
szánt anyagot. Habár ez idő szerint Kínában, Koreá
ban, Indiában és Dél-Amerikában még nagy kiterje
désű erdőségek vannak, a nemzetgazdák máris foglal
koznak a világ-faszükséglet födözésének kérdésével. 
Annyi bizonyos, hogy a mostani fogyasztás révén 
nagy és súlyos következéssel járó fainség lesz, amely
nek csak úgy lehet gátat vetni, ha a kopár területeket 
és letarolj erdőket mihamar újra erdősitik és ha az 
Egyesült-Államokban és Kanadában divó rablógazda
ságnak véget vetnek.

Erdészeti altisztek mulatsága. A következő 
meghívókat vettük:

Meghívó. Az ungvári M. kir. főerdőhivatalhoz j

tartozó erdészeti altisztek segélyegyletük alapja javára 
1908. évi február hó 15-én Perecsenyben a »Koronás- 
szálló helyiségeiben zártkörű táncvigalmat rendeznek 
melyre kivul címzett urat és b. családját tisztelettel meghív
ja a rendezőség. Kezdete este 8 órakor. Belépődíj :Sze- 
mélyjegy 2 korona, családjegy 5 korona. Felülfizetések 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. 
Kéretik a nagyérdemű hölgykőzönség minél egyszerűbb 
öltözetben megjelenni.

Meghívó. A hosszufalusi in. kir. járási erdő- 
gondnokság* kerületéhez tartozó erdőaltisztek a Brassó- 
vármegyében létesítendő nyugdíjalapjuk javára 1908. 
február hó 1-én Csernátfaluhan a községi vendéglő 
uagytermében zártkörű táncestélyt rendeznek, melyre 
Címedet és b. családját tisztelettel meghívja a rendező
ség Belépődíj: Személyenkint 1 korona, családjegy 3 
személyre 2 korona 40 fillér. Kezdete este fél 8 óra
kor. Jegyek válthatók este a pénztárnál. Felülfizetések 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. A 
meghívó kívánatra a pénztárnál előmutatandó.

A bűnös Berlin. Ismét egy újabb gyil
kossággal szaporodott a Berlinben és vidékén 
történt bűnesetek száma. Mint Berlinből távi- 
ratozzák, minap reggel a városi erdőben meggyil
kolva találták Schwarzenstein városi erdészt. 
Schwarzensteint Berlinben sokan ismerték, mert 
erdeje kedvelt kiránduló helye a német főváros 
közönségének. Az erdész, a ki ötven éves em
ber, minap este puskája nélkül elhagyta a házát, 
hogy postáját elhozza. Hazafelé menet, betért 
egy vendéglőbe, a hol több ismerősével félegy 
óráig kártyázott, azután haza akart menni. Kö
rülbelül negyed órával azután, hogy az ismerő
seitől elvált, két lövés hallatszott a csendes éj
szakában. A két lövést sokan hallották, de nem 
tulajdonítottak neki fontosságot. Csak reggel de
rült ki, hogy az erdész merényletnek lett az ál
dozata. Házától néhány száz méternyire, két 
lövéstől találva, holtan feküdt az erdőben. Azt 
hiszik, hogy a merénylet egy vadorzó boszujának 
a müve. Néhány évvel ezelőtt ugyanott egy 
fiatal erdészt a vadorzók agyonlőttek s akkori
ban Schwarzenstein minden lehetőt elkövetett a 
gyilkos kézrekeritésére. Ez sikerült is és a gyil
kos a bíróság elé került. Azt hiszik, hogy az ül
dözött vadorzók egyike most boszuból agyon
lőtte az erdészt.

Nagy idők tanúi. Ilcsik Lajos nyugal
mazott m. kir. főerdőőr, 1848— 49-iki pattantyús 
tüzér január hó 23-án Garamrudnón elhunyt.
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Borzalom. A párisi Matin ezen a cí
men rémes eseményről ad hirt, a melynek helye 
Spanyolország Yekla nevű városkája. Egy Ortega 
nevű ember, aki alighanem megőrült, kiásta a 
temetőből a frissen eltemetett halottakat, azután 
megsütötte és megette őket. Névtelen följelentésre 
a csendőrség letartóztatta a kanibált. Otrega a 
legnagyobb egykedvűséggel vallota be,-hogy hó
napok óta emberi hússal él. A vizsgálat kiderí
tette, hogy Ortega körülbelül húsz holttestet ásott 
ki. Ezeknek a halottaknak a hozzátartozói, a mikor 
a rémes dolgot megtudták, be akartak törni a 
fogházba, hogy Ortegát agyon verjék. Csakis a 
csendőrök mentették meg a szörnyeteget a meg- 
lincseléstől. Ortega állítólag kereskedett is az em
berhússal.

Egy kutya és öt rabló. Párisból jelentik: 
A Piacé Charélien levő bodegában öt rabló ál
lított be s revolvert szegezett a gazdának, hogy 
adjon nekik inni. A gazda nem ijedt meg, ha
nem bekiáltott a szomszédos szobába, a honnan 
mindjárt ki is ugrott egy fiatalember hatalmas 
buldogg-kutyával. A kutya a hogy meglátta a 
gazdája veszedelmét, neki ugrott az egyik rabló
nak és leteritette, azután pedig a másiknak esett 
neki, A többi erre rémülten megfutamodott, de a 
kutya utánok rohant. A harmadikat mindjárt el
érte és a negyediket is nemsokára, csak az ötödik 
tudott elmenekülni. Az első két embernek a tor
kát harapta el a kutya, ezek halálukon vannak, a 
harmadiknak alsó testét marcangolta szét, a ne
gyediknek meg úgy beleharapott a sarkába, |hogy 
egész életére nyomorékká tette. Egy borkereskedő 
húszezer frankot ígért a kitűnő állatért, de gaz
dája nem akarja eladni semmi áron.

Méreg a lakomán. Párisból táviratozzák: Hé
bert volt miniszter öcscsének özvegyénél az Abbati- 
ale-kastélyban néhány nappal ezelőtt családi tanács ült 
össze. Hébertné ugyanis egy év óta gondnokság alatt 
áll. A családi tanácsban összesen tizennégyen vettek 
részt köztük a kerület békebirája és Rousseau ismert 
párisi közjegyző. A mikor a társaság leült az ebédhez, 
észre vették, hogy a húsnak nagyon keserű ize van s 
azért nem evett belőle senki. A vizsgálat kiderítette, 
hogy az éléskamrában eltett hús sztrihniunel meg van 
mérgezve, de a tettes nyilván nem tudta, hogy a sztrih- 
ninnek rendkívül éles, keserű az ize s annyi mérget 
kent a húsra, hogy keserű izét azonnal észre kellett 
venni. Ha a tettes óvatosabb lett volna akkor valószí

nűleg a társaság minden tagja meghalt volna, még ha 
kevesebb lett volna is a méreg. A rendőrség és a csa
lád gyanúja Hébertnének egy szomszédban lakó ro
kona ellen irányul, a ki az asszony vagyonának örö
köse, de az elhunyt férj végrendelete szerint a haszon- 
élvezet haláláig az özvegyet illeti. Azt hiszik, hogy a 
tettes betört az asszony éléskamrájában és ekkor mér
gezte meg az ott levő húst. A megmérgezet húsból 
kis mennyiségeket adtak külömböző állatoknak, amelyek 
azonnal elpusz'ultak.

Megbírságolt emberek bosszúja. Márama- 
rosszigeti tudósítónk jelenti: Huszt város főutcáján hét 
késszurással a testén eszméletlen állapotban találták 
Páll Béla szolgabirósági Írnokot. Az orvosok nem bíz
nak abban, hogy megmenthetik. A vizsgálat megálla
pította, hogy a huszonöt esztendős fiatal ember bosszú 
áldozata. Páll végezte az erdei kihágási bírságok be
hajtását. Legutóbb három embert végrehajtatott a bir
ságért, a mire ezek megfenyegették. Jan. 23-án éjjel 
meg lesték Pálit és összeszurkálták. A csendőrség a 
nyomukban van.

Szerkesztői üzenetek.

Mold „Vilmos urnák, Székudvar. Vadászélményeinek le
írását mindig örömmel fogadjuk és szívesen közöljük. Váncsa 
Mihály urnák, Bethlenszentmiklós. A második cikk folytatása és 
befejezése miatt mai számunkban már nem szoríthattunk helyet 
szakközleményének, jövő számunkban azonban okvetlenül hozni 
fogjuk. Kívánatos lenne, hogy a többi kartársak is közölnék akár 
az erdészet, akár a vadászat terén szerzett tapasztalataikat, mert 
az ilyenekből jobban lehet okulni, mint a különféle könyvekből; 
a gyakorlat teszi ugyanis a mestert. Azt az értesítését, hogy 
lapunknak még több hivet is fog szerezni, örömmel vettük.

A kiadóhivatal postája.

Kosa Sándor urnák, Taimács. Ígéretét tudomásul vettük. 
Garzsik Arthur urnák, Gradisca. Uj címére megküldtük az 
összes elmaradt számokat is. Mostani hivatásához türelmet és 
kitartást kívánunk. Belincán Vince urnák, Furdia. Cseresznyés 
József urnák, Iszkaszentgyörgy. A 2—2 korona előfizetési dijat 
megkaptuk. Sziics Miklós urnák, Szaplonca. A 4 korona bejött. 
A múlt évi 33. számot az előzőhöz mellékelve elküldtük.

„ V A D Ő R *4
cimü Hőnig-féie tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.

Nyomatott HIENTZ J ÓZSEF  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak:
Egész évre . . . . . .  . . 8  kor.
Fél é v r e ...........................................................4 «
Negyed é v r e ................................................... 2 «

P én zk ü ld e m é n y ek :
a Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet® címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön,
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P od h rad szk y 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. február 13. 7. szám.

A mi közönyösségünk.
Elcsépelt dolog! — fogja mondani számos 

kartárs; — hiszen erről már annyiszor olvastunk 
és hallottunk, hogy már szinte beleuntunk.

Nohát én meg csak azt mondom, hogy erről 
még mindig nagyon keveset irtunk és beszél
tünk, mert ha Írásból és beszédből elég lett vol
na, akkor már vajmi kevés maradt volna meg a 
közönyösségből, miután pedig ezzel tulon-tulnan 
elvagyunk látva, nyilvánvaló, hogy addig kell róla 
beszélnünk és írnunk4 addig kell ennek reánk néz
ve kárhozatos voltát feszegetnünk, mig csak nem 
fog sikerülni azt az összes kartársak szivéből 
teljesen kiirtani.

Ebben a kérdésben osztom a felfogását egy 
közmondásossá vált püspöknek, a kihez az egyik 
eklézsia hívei panaszra mentek a papjuk ellen, 
azt adván elő, hogy már egy év óta mindig, 
minden vasárnapi istentiszteleten egy és ugyan
azt a prédikációt mondja el nekik.

Hát az bizony súlyos panasz kedves fi
aim — szólt a deputációhoz a jóságos szivü 
öreg egyházfejedelem, —  és tulajdonképen mi
ről is beszél lelkiatyátok abban a prédikációban?

— Azt bizony nem tudjuk: csak annyit tu
dunk, hogy mindig ugyan azt mondja, — felel
ték a küldöttség tagjai.

— No, hát csak menjetek haza nyugodtan, 
kedves fiaim, majd megírom a papotoknak, hogy 
mondja még csak tovább nektek ezt a prédiká
ciót, mindaddig, a mig meg nem tanuljátok, hogy 
tulajdonképen miről is van szó.

A bennünk nagymértében elharapódzott és 
minket uraló közönyösség megölője a helyzetünk 
javítását célzó minden igyekezetünknek s azért 
bizony teljesen indokolt, hogy a leghevesebb irtó 
hadjáratot indítsuk ellene és folytassuk azt mind 
addig, amig csak nem sikerül kiirtanunk, mert a 
mig ezt el nem értük, hiába való minden olyan 
kísérlet, a mely alkalmas lenne nekünk hasznos 
intézményeket teremteni.

Mi egy nehányan, az egésznek alig három
négy százaléka, a kik felismertük szükségét an
nak, hogy tömörülésre, szoros összetartásra van 
szükségünk, ha az emberi társadalomban számot 
tevő tényezővé akarunk válni szétszórva a haza 
minden vidéken, nem kiméivé fáradságot, nem ri
adva vissza némi anyagi áldozattól sem, évek óta 
prédikáljuk többi kartársainknak ugyan azt a 
prédikációt, de ezek még mindig csökönyösen, 
megátalkodottan, beleburkolódzva közönyösségük 
köpenyébe alusszák a nembánomság álmát s nem 
lehet őket abból felrázni.

Egyetértést, jösszatartást teremteni nálunk 
szinte a lehetetlenség|országába tartozik.

Állításom valódiságának bizonyítására legyen 
szabad itt most néhány legközelebbi tényt fel
említenem.

Még 1906. év elején, tehát most két éve
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járta be az országot Sticz László veszprémi 
járási kartársamnak az állami kezelésbe vett er
dőknél alkalmazott kartársakhoz intézett szózata, 
mellyel felhívta őket, hogy indítsanak országos 
mozgalmat helyzetük megjavítása érdekében.

Ismeretes dolog mindnyájunk előtt,hogy az er
dészeti altisztek közt ezeknek a kartársaknak a hely
zete legnyomoruságosabb nem csak a mindennapi 
megélhetés szempontjából, hanem kivált azért, 
hogy úgy nekik, mint családjuknak nincsen sem
miféle nyugdíjra igényük s mégis, mi volt a fel
hívás eredménye? Az, hogy az egésznek alig egy 
harmadrésze csatlakozott a mozgalomhoz, mig a 
többi egészen közönyösen nézte azt s nyugod
tan várta, hogy majd talán az a kisebb rész va
lamennyiüknek kikaparja a parázsból a forró 
gesztenyét.

Az elmúlt évben négy egymással szomszé
dos kincstári erdőgondnokságnál szolgáló kartár
sak indítottak mozgalmat egyenruhájuk megvál
toztatása és átalányuk felemelése tekintetében.

A kincstári kartársak vannak tudomásom 
szerint mindnyájunk közt a legjobban javadal
mazva s ebben a tekintetben nem sok okuk van 
panaszra, de olyan vajmi kevés akad, a ki mos
tani egyenruhájával meg volna elégedve, olyan pe
dig, a ki a bizony elég mostohán megszabott 
50 korona egyenruhaátalány felemelését nem kí
vánná, bizonyára egy sincs s mégis, bár a moz
galom megindításától több mint félesztendő is 
eltelt, nem látjuk annak semmi kézzel fogható 
eredményét s úgy látszik, hogy mint az érde-
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Az „árva gólya" meséje és az 
állatok öngyilkossága.

Dr. Dal mad y Zoltán a Természettudományi 
Közlöny« januári füzetében a következőket Írja erről 
a thémáról:

Széles e világon mindenütt el van terjedve az a 
hit, hogy vannak állatok, melyek egyedül nem tudnak 
megélni, melyek létfeltétele a házasélet. Ha nem tud
nak párt szerezni, vegy ha a sorsharag özvegységre 
juttatja őket, elpusztulnak, tönkremennek vagy éppen 
elemésztik magukat. A mende-monda azt mondja, 
hogy a párját vesztett gólya elemészti magát. Cél

künkben felvett annyi jó és üdvös eszme, ez is 
csendesen elalszik, mert érdekeltek közönyössége 
nem engedi azt ébren tartani.

így vagyunk a saját irodalmunk pártolásá
val is. Népies, könnyen megérthető szakkönyve
ink nincsennek, nem azért, mintha nem akadna 
olyan, a ki azokat megírná, hanem azért, mert 
nem lenne kinek megírni. Szaklapjaink csak ten
gődnek s minden pillanat meg hozhatja bukásukat.

Az ország határszélére vetett szolgálatom s 
igy módomban volt gyakran átrándulni a szom
szédos Ausztriába, hol több ottani kartárssal is
meretséget kötöttem s azokat ismételten meglá
togattam. Megvallom, hogy az ilyen látogatások
nál szégyenpir borította el arcomat, mikor láttam 
szép könyvtáraikat, tele szakbeli és más hasznos 
könyvvel, asztalukon pedig 2 — 3 szaklapot is ta
láltam. Nézzen csak körül valaki a mi erdészeti 
altisztjeink legnagyobb részének a lakásán! Ott 
bizony lehet találni álmoskönyvet, néhol a vásári 
ponyváról kikerült Tatár Péter-féle verses rabló
históriát, no meg néhol még az »Erdőőr« cimü 
tankönyvet, de ezeken túl azután egyebet ne is 
keressünk, mert bizony mondom hiába való fá
radságot okoznánk csak magunknak.

(Foyt. köv.)

szerű tehát, ha magát az eredeti mende-mondát 
vesszük vizsgálat alá.

. A galamb, a gólya és a csóka már a 14. század
tól mindenkor példája az igaz hitvesi hűségnek, s 
nincs szerző, ki elmulasztaná ez állatokat példaképpen 
odaállítani a Tízparancsolat VI. és IX. törvénye ellen 
vétő embertársai elé. Az állatok házaséletének modern 
szempontból való tanulmányozása az érdekes adatok 
oly sokaságát derítette ki, hogy azok nemcsak az 
állatok életnyilvánulásainak helyes értelmezését tették 
sokban lehetővé, hanem még az emberi társadalom 
keretében lejátszódó némely jelenség magyarázatának 
is természettudományi biztos alapjául szolgálnak.

Nagyon sok állat egynejüségben él, még pedig 
vagy egész életre, vagy egy-egy szaporítási időszakra 
kötött házasságban. Az előbbi csoportba tartozókat 
szokás a hűség mintáinak tekinteni. A gondosabb 
megfigyelés azonban sehogysem akarja igazolni a régi 
észlelők elfogultságtól befolyásoltan szerzett adatait. 
Még ha holtomiglan-holtodiglan állottak is össze a
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K o p á ro k  befásitása.
-  Irta; Váncsa Mihály kerületi erdőőr. -

Hazai erdőgazdaságunk legfontosabb kérdései közé 
számithatjuk a kopár területek és vízmosásos helyek 
beerdősitését, mely kérdésnek helyes megoldását az is 
nagy mértékben megnehezíti, mert itt nem mindig ál
lunk szemben feltétlen erdőtalajjal, hanem erős küz
delmet kell folytatnunk, hol a talaj minőségével, hol 
annak kedvezőtlen fekvésével s kivált az utóbbi az, a 
melynek nehézségét csak a legnagyobb erőfeszítéssel, 
türelemmel és kitartással tudjuk legyőzni.

Ebben a tekintetben nekem is elég 'jutott ki a 
jóból, mert gondozásomra lett bizva egy 12 katasz- 
trális holdnyi kopár terület, melynek befásitása ugyan
csak sok gondot okozott.

A kérdéses terület fekvése keleti. Két ízben ül
tettem azt be erdei és feketefenyő csemetékkel vegye
sen a szokásos rendes lyukakba, de sajnos, fáradozá
somnak egyszer sem lett sikere s szép csemetéim el
pusztultak, jóformán mielőtt még megfogamzottak volna 
s beláttam, hogy ily módon hiába való és eredmény
telen marad minden fáradozásom. A birtokosok is bi
zalmatlanok lettek, elment a kedvük a további kísérle
tezéstől s bizon elég gúnyos és jcsipős megjegyzést 
kellet tőlük zsebre vágnom az erdősítés folyama alatt 
s azért még csak nem is haragudhattam -rájuk, mert 
hiszen a két évi sikertelenség elég okot szolgáltatott 
erre.

Beláttam, hogy az eddigi módszer mellett nem 
lehet boldogulni s az csak újabb fáradsággal és költ
ségekkel járna, uj módot kellett tehát kieszelnem, olyat

a milyet eddig sem a szakkönyvekben nem találtam, 
sem a szakiskolában nem tanultam.

Hosszas töprengések után kieszelt módszerem 
fényesen bevált s azért a közcél érdekében és más, 
esetleg velem hasonló sorsban levő kartársak okulá
sára üdvösnek találom azt itt röviden leírni.

Uf módszerü erdősítésnél a következőkép jártam el:
Az erdősítés előtt a kopár oldalon egyenközü 

irányban egy jó ásónyomnyi mélységű és egyszer olyan 
szeles árkokat ásattam, egymástól egy-egy ölnyi távol
ságra s az ezekből kikerülő földet nem hányattam széj
jel, hanem az árok alsó részén sáncok módjára hányat
tam fel. Ennek előnye az, hogy az árokba ültetett cse
metéket ezek a sáncocskák beárnyékolják és az eső 
sem futhat le a kopár oldalon, hanem meggyűlik az 
árokban s ott lassan beszivódva a talajba, azt tartósan 
nedvesen tartja.

Az árkok igy elkészülvén, az ültető lyukakat 
ezekbe csináltattam, meglehetős sűrűn s ezután követ
kezett az ültetés, a melyet azonban lehetőleg addig 
kell halasztani, mig egy kis eső nyirkossá, nedvessé 
teszi a talajt, hogy igy a csemetéknek mindjárt kezdet
ben meg legyen a szükséges nedvességük. A lyuka
kat természetesen száraz időben is előkészíthetjük, de 
arra, hogy az ültetéssel egy kis esőre várjunk, nagy 
súlyt helyezek s szivére is kötöm mindenkinek.

A csemetéket szabályszerűen és a megszokott 
módon helyezzük el az előkészített lyukakba s azután 
befedhetjük, jól megtaposva a földet, hogy közötte üres 
hézagok, melyek a penésznék melegágyai, ne marad
janak, befödhetjük pedig oly magosán, hogy úgy néz
zenek ki, mint a másod Ízben megkapált kukorica 
(törökbuza), de ehhez nem a sáncokra hányt földet hasz
náljuk hanem a csemeteközökből szerezzük azt.
A nedvességnek bizonyos fenntartására az árkok fölé 
hányt sáncok tetejébe egy-egy ölnyi távolságra kender 
magot vetek, de csak 1—2 szemet egy fészekbe, mely

szerelmes felek, bizony megfeledkeznek hüségi foga
dalmukról, s a házasságtörés nem ritka. Ha a házas
felek egyike elköltözik az élők sorából, az özvegy 
rendesen hamar vigasztalódik, s uj párt hódit magá
nak. Még csak özvegyet, vagy uj fiasitásból származó 
egyént sem kell keresnie, gyakran sikerül egy már 
meglevő párt megbontani. Igaz ugyan, hogy vannak 
madarak, bizonyos pintyek, papagályok stb., melyeket 
csak párosával sikerül a fogságban megtartani s az 
egyik elpusztulását a másik sem sokáig éli túl, de 
még ezek is hamar felejtik a hitvest, ha gondoskodunk 
róla, hogy szerelmüknek uj tárgyat találjanak.

Ami a gólyát illeti, házas életét tényleg érdekes
nek és sok részletében szokatlannak kell mondanunk. 
Egész életre kötött házasságban él s hitveséhez szívó
san ragaszkodik. Megtörtént, hogy a szárnyaszegett 
gólyát, mely nem tudott költözéskor elszállni »messze- 
messze napkeletre*, hitvese nem hagyta el, hanem 
vele együtt küzdötte, szenvedte végig a télviz kiimájá
nak minden zordonságát. A gólya azonban megél

egyedül is, bizonyítja ezt a fogságban tartott »árva 
gólyák^ számtalan sok példája. A szabad természetben 
nem igen akad pár nélküli, mert az özvegységre jutott 
gólya tud magának hitvest szerezni, ha mindjárt 
messze országokat kell is bejárnia érte. A nép persze 
nem szívesen vesz ilyenről tudomást, mert szeretné 
kedvenc vendégének becsületét mocsoktalanul meg
őrizni. De hogy a nép sem bizik vakon a gólya hit
vesi hűségében, azt bizonyítja a »gólyatörvényszék« 
meséje. Sok helyütt ugyanis azt tartják, hogy a házas
ságtörésen ért gólya úrasszonyt férjeura bölcs öreg 
gólyákból álló itélőszék elé állítja, hol a vád, védelem 
és tanuk meghallgatása után néha halálos ítéletet 
hoznak. Még ma is nem egy közkézen forgó könyv
ben megtalálhatjuk a gólya-itélőszék jeleneteinek rész
letes leírását. Sok helyen azt tartja a nép, hogy lud- 
vagy hattyutojást csempészve a gólyafészekbe, meg 
lehet bontani a házaspár jó egyetértését. A férj ugyanis 
észreveszi, hogy valami idegen holmi került a fészekbe, 
különösen ha már kikeltek a kicsinyek és felszarvazott-
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azután kikelvén, buja növésével jó árnyékot nyújt az 
árkokban levő csemetéknek s Így nagyban hozzájá
rul a talaj nedvességének fenntartásához.

Ezzel a módszerrel fényes sikert értem el, mely 
nagy elégtételt szolgáltatott az erdőbirtokosokkal szem
ben, kik csúfoltak addig, a mig a könyvekben megirt 
és a szakiskolában tanitottm ód'szer szerint próbálkoz
tam meg az erdősítéssel, mig most, a magam föltalálta 
módszer mellett felmutatott eredmény után dicsérettel 
és hízelgő szavakkal hálmoztak ei.

Azoknak a kartársaknak, kiknek erdősítése talán 
szintén sikertelen, melegen ajánlom módszeremet s ha 
azzal sikert érnek el, nagy köszönettel fogadnám, ha
annak idején erről lapunk hasábjain kimerítően 
tenének.

értesi-

__ -—V

^ 3  /

-------------

A  K á m fo r  te rm e lé s e .
Az igazi kámforfa vagy kámforbabér (camphora 

officinarum) vadon csak Kelet-Ázsia egyes vidékein, 
különösen Dél-Japánban és Formosa szigetén tenyé
szik. A mikor a Kina és Japán közt lefolyt háború után 
Formosa szigete a győzelmes Japán kezére jutott, a ja- 
pániak arra a gondolatra jutottak, hogy uj tartományuk
ban jó volna a kámfor eladást monipoliummá tenni. Ab
ban reménykedtek, hogy igy a kámfor-piacot teljesen 
függetleníthetik anyaországuktól. Mindjobban és job
ban kiviláglik, hogy ez a számításuk nem ütött be 
és pedig több okból nem. Először is a formosai kor
mány későn vette észre, hogy anyaországuk versenyé
vel is számolniok kellett volna. Mivel ugyanis a for
mosai monopólium következtében a kámfor ára roha

mosa’ felszökött, magából Japánból az értékes gyógy
áru erősen visszahanyatlott kivitele ismét föllendült. 
Ezért a kormány végre is belátta, hogy a monopóli
umot az anyaországra is ki kell terjeszteni, Ám ekkor 
még a délkinai versennyel kellett megküzdeniök, amely 
pedig rohamosan emelkedett. A mig innen azelőtt nem 
éppen sok kámfoit szállítottak ki, az 1905 50.000 kinai 
fontról (mintegy 30.000 kilogramm) 190ö-ban egymil
lió fontra szökött és a múlt évi kivitelt mintegy négy
millió fontra lehet tenni. Eközben még egy másik ellen
fél is megjelent a piacon és pedig a Németországban 
előálitott mesterséges kámfor. Ennek köszönhető, hogy 
egy kinai mázsa ára, amely a múlt év júniusában Lon
donban eddig nem hallott magas összegre, mintegy 
650 koronára szökött, pár hónappal ezelőtt majdnem 
felére, körülbelül 360 koronára csappant. A kinai ter
melők persze most keserű azcot vágnak és nem tud
ják, hogy óriási készletükkel mit csináljanak.

Könnyen érthető, hogy a kámfor ilyen drágasága 
mellett a világ igen sok részén igyekeztek az igazi 
kámforfát meghonosítani, igy Olaszországban, Egyip
tomban, Madagaszkáron. Ceylonban, Brazíliában és az 
Egyesült államokban. Az idő még nagyon rövid ah
hoz, hogy véleményt lehessen mondani arról, vájjon 
ezek a kísérletek tartós sikerrel járnak-e vagy sem. Mé
gis, úgy látszik, hogy a Formosa-szigetéről származó 
kámfor jóság tekintetében a legelső helyen áll. Ez is 
könnyen érthető, mert hiszen sehol a világon oly ha
talmas kámforfák nem tenyésznek, mint a Formosa 
sziget belsejében. A huszonöt láb átmérőjű példányok 
itt gyakoriak. Az erdőknek egy ilyen faóriása egy-egy 
lepárolónak több ezer koronát hoz. Egyetlen fa hu
zamos ideig nem kevesebb, mint húsz kemencét volt 
képes foglalkoztatni és összes hozama 8— 10 ezer ko
ronára rúgott, hozzá még abban az időben, mikor a 
kámfor mázsájának az ára alig emelkedett túl a 80 ko
ronán. Ezekből könnyen kiszámíthatjuk, hogy egy-egy

sága tudatában éktelen dühre gerjed. Ha maga meg 
nem öli nőstényét, törvény elé viszi, s bevádolja, hogy 
id gén állattal, gúnárral, vagy hattyúval párosodott. 
Az egyhangú Ítélet: halál. (Állítólag tényleg megtörté
nik, hogy a gólya luddal, hattyúval, gémmel s más 
madárral párosodik.)

A gólyatörvényszék históriája persze mese. Mo
dern megfigyelők mitsem tudnak róla, legföljebb annyit 
említenek, hogy a költözés előtt összeverődő gólyák 
beteges, vagy sérült társukat kiverik maguk közül, 
vagy csőrükkel agyonvagdossák. No de térjünk vissza 
a tárgyra. Már az elmondottakból is kitűnik, hogy a 
gólyák hitvesi hűsége, bár néha valóban megható 
jelenségeket mutat, mégsem oly szép és tiszta, mint 
azt sokan hiszik. Nem jobbak ők sem a Deákné 
vásznánál. Hogy nem látni »özvegy« magános gólyát, 
annak egyszerűen az az oka, hogy gólyáéknál nem 
nehéz a házasság, s az özvegy hamarosan pótolja el
vesztett jobbik felét. Eszébe sem jut »elemészteni 
magát. * Ezzel a dologgal külömben is furcsán va

gyunk. Már a legrégibb idő óta rebesgetik, hogy bizo
nyos állatok nagy csapásokat nem bírnak elviselni. A 
hü kutya és ló követi sírba gazdáját, A gólya elvesz
tett hitvesét. Oly szép mesék, oly szép történetek 
keringenek a síron túl is hűséges állatokról, hogy 
szinte fáj rájuk sütni a mende-monda bélyegét. Pedig 
nem tehetünk mást. A modern kutatás tüzében kép
zelet szülöttévé törpült minden adat, mely az állatok 
öngyilkosságáról szóllott, bárnemrég még komoly tu
dósok (Darwin, Brehm) sem kételkedtek bennük.

Nagy lelki depresszió embernél okozhat halált. 
Aggódás, félelem (halálfélelem), ijedés, bánkódás sze
relemmel kapcsolódva halálra vezető általános anyag- 
forgalmi zavart idézhet elő. Az állat is érez: szeretet 
és gyűlölet, öröm és bu, szégyen és büszkeség, ör
vendezés és bánkódás nem idegenek az állati 'élektől 
sem. Hogy a hirtelenül ható indulatok ölnek, azt gyak
ran észlelték. Épp úgy, ahogy egy Hiób-hir az em
bert halálosan sújthatja, épp úgy öli meg néha az 
ijedtség a kézbe fogott kis madarat. A nem heves, de
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ilyen faóriás manap mekkora értéket képvisel, mikor a 
kámfor ára majdnem megnyolcszorozódott.

A legnagyobb fákat rendkívül nehéz jmegközeli- 
teni, mert azok az erdő legvadonabb részein találhatók. 
Joggal mondhatják tehát, hogy minden kis adag kám
fort, mely vakítóan fehér, mint a frissen eset hó, egész 
sereg ember életével kell megfizetni. Formosa szigetén a 
japáni uralom kezdetével minden esetre javultak az ál
lapotok; de minden óvó rendszabály dacára a kámfor
pároló munkásai még mindig nagy veszedelemben fo
rognak. Éppen azért a kereseti viszonyaik is javultak, 
úgy, hogy ma 40— 50 koronát keresnek havonként, 
mig eddig havonta alig kaptak többet 8— 10 koroná
nál. Már többzzör felhangzott az az aggodalom, hogy 
Formosa szigetéről a kámforfák hamarosan eltűnnek, 
mert évente mintegy 10.000 darabot vágnak ki. A ja- 
pániak azonbau nagy gonddal végzik az újra ültetést 
a mivel a közönyös kínaiak nem igen törődnek.

Hasznos tudnivalók

A méhek és a gyümölcs.

A mint az amerikai >Gleanigs in Bee- Cul- 
ture« méhészeti szaklap jelenti, a múlt évben 
igen érdekes kísérletek folytak, megtudakolandó, 
hogy vájjon árt-e a méh a gyümölcsnek? ezek a 
legnagyobb pontossággal eszközölt kísérletek be
bizonyították, hogy a méh az egészséges gyü
mölcsöt sohasem támadja meg, nem is támad
hatja meg, hanem mindig csak a már megrogált

gyümölcsre száll. A kísérleteknél egyenlő erős
ségű méhcsaládokat vállasztottak. A gyümölcsöt 
három részre osztották: az elsőbe ép, a második
ba megtámadottat és a harmadikba mézbe már
tottál A méhek azonnal a megtámadott és a méz
be mártott gyümölcsöt lepték el. Hat nap múl
va megvizsgálták a gyümölcsöt. A megtámadott 
gyümülcsöt teljesen kivájták, a mézbe mártottról 
szépen lenyalták a mézet, de teljesen épségben 
hagyták, úgyszintén az ép gyümölcsöt is. Egész
séges gyümölcsöt a méhkaptárok közelében is 
felfüggesztettek, de a méhek feléjük sem néztek, 
mert nem tudták őket megcsipdesni. Némely csa
ládot még megfosztottak mézkészletétől is, hogy 
annál biztosabban meggyőződhessenek kísérlete
ikről, de a méhek éhen vesztek és a kaptárban 
elhelyezett szebb gyümölcsöt nem támadták meg, 
a gyümölcs vékony héja képezte a legyőzhetet
len akadályt. A szép ép gyümölcsöt a madarak 
csipdesik meg és a maradékot hagyják a méhek- 
és a többi rovaroknak. (Landwirtschaftliche Zeit- 
schrift nyomán.)

Almafélék talaj igénye.
Tudvalevő, hogy az almafának gyökérzete 

nem hatol mélyen a földbe; azért termelésénél 
olyan talajra van szükség, melynek felső rétege 
tápdus és nem nagyon száraz. Az almafa a na
pot igen szereti, de a forró fekvést nem. A ned
vesség és védettség tekintetében az egyes fajok 
mint például a jegesalma, Hercegalma stb., melyek 
csak nedvesebb talajban fejlődnek szépen hoznak

tartós és intenzív lesújtó érzelmek, minők a bu és 
bánkódás is, gyermeknél és állatnál a tapasztalás sze
rint nem tartanak annyi ideig, hogy halálra vezethet
nének. Az indulat okozta teljes étvágytalanság például 
nem vezethet éhhalálra, annál is kevésbbé, mert nem 
éhezés (l’inanition), hanem az éhség (la fáim) az ami 
öl. Mai tudásunk szerint tehát kizárt dolog, hogy az 
özvegységre jutott gólyát a bánkódás elemésztené. A 
szorosabb értelemben vett öngyilkosság — az egyén 
saját életének céltudatos aktiv elvetése, — úgy látszik 
kizárólag az ember sajátja. Flogy a párjátvesztett ma
dár lószőrre felakasztja magát, azt ma már nem hiszi 
józan ember, de hogy szántszándékos, szívós akarattal 
keresztülvitt éhenhalás van, és hogy méreggel biró 
állatok önmaguk ellen fordíthatják szörnyű fegyvereiket, 
azt ma is sokan vallják.

Ennek klasszikus példája a skorpió. Erről már a 
18. század elején beszélték, hogy parázsból rakott 
gyűrű közepébe téve, nehány eredménytelen menekü
lési kísérlet után, a kör közepére vonulva, egy szín

padi hőshöz illő mozdulattal mérges tőrével tarkón 
döfi magát és meghal. Maupertuis már 1731-ben kétel
kedik a dologban, de több természetkutató még a 
19. században is valónak tartotta, holott a skorpió 
mérge önmagának nem árt. Ugyanezen fordul meg a 
mérges kígyók öngyilkosságának meséje is. Száz szó
nak is egy a vége: állatok öngyilkosságáról nem 
beszélhetünk. Az özvegy gólyának eszébe sem jut 
megölni magát.
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bő termést. Viszont más fajok a könnyű, szára
zabb talajban is jól érzik magukat és sokat te
remnek. Ha egy gyümölcsfa tenyészkivánalmait 
ültetési helyén fel nem találla, az többek közt 
terméketlenségben vehető majd észre. A közönséges 
gazdasági almafajták kevésbé igényesek, a zor
dabb fekvést is tűrik s ott mérsékeltebb táperejii 
talajban is elegeneő gyümölcsöt hoznak. A fino- 
mabbb minőségű úgynevezett asztali fajok ellen
ben már igényesebbek s ahhoz, hogy bőven s 
finom gyümölcsöt teremjenek, megkívánják a ta
laj tápereje mellett azt is hogy védett fekvésük 
legyen.

A községi vadászterületek bérbeadása.
A közigazgatási bíróság döntvényben mon

dotta ki, hogy községi vadászterület bérbeadásá
nál az árverési feltételeket, a kikiáltási árt s az 
árverezés határnapját a község képviselőtestülete 
köteles megállapítani, s ezen részben a törvény, 
részben pedig a kifejlett törvényes gyakorlat ál
tal ráruházott feladatát a községi elöljáróságra 
át nem ruházhatja. A megállapított árverési fel
tételekbe pedig olyan kikötések, a melyek a va
dászati törvény kifejezett rendelkezéseivel ellen
tétben állanak, vagy melyek az árverés eredmé
nyének, illetve az elérhető bérösszeg mérvének 
csökkentésére befolyással bírnak, föl nem vehetők.

K Ü L Ö N F É L É K .

Az agár. Angolországban egyik legkedveltebb 
sport az agárverseny. Szeptember elsejétől március 
közepéig van az ilyen versenyek szezonja, a melyek 
kiemelkedőbb pontja a Waterloo-serleg versenye, az 
agár-debry. Ezt március elején tartják s a kitűzött di
jak összege körülbelül százezer korona. Az angol agár 
sebessége szinte a mesébe való. Megesett nemrégen, 
hogy egy ilyen grey-houd a vasút állomásra kisérte 
urát, a ki a gyorsvonattal elutazott, a kutyának azon- 
nem parancsolta meg, hogy visszamenjen s a hü állat 
vigan és fáradhatatlanul rohant — a gyorsvonat mel
lett. A moglehetősen távol fekvő állomásra a vonattal 
érkezett be, de itt a vasúti hivatalnokok, a kik veszet
nek hitték, elkergették és megakadályozták a verseny 
folytatásában. A kutya azonban mégis talált valami ke
rülő utat s most újra megindult a jókora előnyt nyert 
vonat után. Az utasok, a kik érzrevették a dolgot, mind 
izgatottan figyelték a rohanó állatot, mig a gazdája el
határozta, hogy a legközelebbi állomáson bevárja. De

még nem ért a vonat az állomás csarnokába, mikor 
sebesen, mint a nyil, beröpül az agár, a mely legyőz
te a lokomotivot s vidám ugatással fogadta az utasok 
hurrá-kiáltását. Jófaju agár másodpercenkint 18—20 m. 
vagyis óránkint átlag hetven kilómérert fut meg, mig 
a legjobb verseny-paripa is csak másodpercenkint 16 
métert, vagyis óránkint- átlag hatvan kilométert. Egy 
rókavadászatnál a Monarch nevű agár kilenc perc és 
20 másodperc alatt tizenegy kilométert futott.

Előfizetési fölhívás — Amerikában. Januá r 
elejével a lapok hírrovatának élén pontosan megjelenik 
az udvarias figyelmeztetés, hogy az esztendő lejárt, s 
az előfizetők újítsák meg előfizetésüket. Egy amerikai 
újság ezt az Európában sablonos szövegű figyelmez
tetést igyfogalmazta meg: A takarékosság szép erény. 
El tudjuk képzelni, hogy valaki annyira megy a taka
rékosságban, hogy inggomb helyett szemölcsére gom
bolja a gallérját; hogy a takarékosság kedvéért a va
súti kocsi ütközőjén utazik, hogy megállítja óráját, ne
hogy elkopjanak a kerekei, hogy Írásban pontot, ve- 
szőt nem tesz, s igy takarítja meg azt a nehány csöpp 
intát. De a takarékosságnak ezek az eszeveszetjei azért 
mind előkelő dzsentlmenek azokhoz a polgártársak
hoz képest, a kik takarékosságból nem fizetnek elő az 
újságukra.

A dohányfüst hatása. Annyi minden rosszat 
beszéltek össze-vissza a dohányzásról, hogy egyszer 
igazán már jót is lehet felőle mondani, hisz már a leg
elemibb igazság is megkívánja ezt. Mérges anyagai 
nem csak az emberi szervezetre hatnak kártékonyán, 
hanem azokra a haszontalan kis kártákony lényecskékre 
is, a melyeket baeillus néven magunkban hordunk. Mi
után sok baktérium belégzés utján jön a testünkbe, 
feltehető és egyébként is világos, hogy a dohányfüst 
érintkezésbe jön velük s ezeket megsemisiti. Hogy ezt 
a kérdést közelebbről megismerjük, egy bécsi orvos
tudós tüzetesen foglalkozott vele és eredményeit a kö
vetkezőkbe foglaljuk össze. A tudós egyes csöveket a 
különféle füst ha-ásának tette ki, A difteritisz bacillu- 
saira a dohányfüst nagymértékben hatott, amennyiben 
nem növekedtek tovább, vagy csak nagyon csekély 
mértékben növekedtek. A tifuszbacillusokra gyakorolt 
hatása a dohányfüstnek már sokkal csekélyebb volt, de 
ezek növekedésére is károsan hatott. A genybaktéri- 
umokat a dohány füst valósággal pusztítja, úgy, hogy 
összesorvadnak nemhogy növekednének. A tudós ab
ban foglalja össze fejtegetéseit, hogy a dohányfüst a 
a szájban levő baktériumok legbiztosabb kipusztitója.

A daru mint baromfi. Kevesen tudják, hogy 
a daru amely az ó-korban az éberség jelképe volt, ez 
a büszke madár valamikor közönséges baromfi volt. 
A régi egyiptomi ékírásos táblákon nem egy helyütt 
találjuk leírva, hogy ezt a fejedelmi madarat 3000 évvel 
ezelőtt, mi módon tenyésztették és hizlalták az egyip
tomiak. A húsát régen nagyrabecsülték és kitűnő le-
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vest főztek belőle. Az erre vonatkozó adatok közül 
Polykratesznek, Sámson királynak egy mondását is 
megőrizte számunkra a történelem. Sámson király 
ugyanis a forrás szerint egy ízben igy szólt elégedet
len fiához: »Hol tömnek darvakat és ludakat jobban 
mint itt?* az idők azóta nagyon megváltoztak s az egy
kori baromfi felcsapott királyi vaddá.

A spanyol király vadászkalandja. Madridból 
jelentik: Alfonz királynak a legutóbbi vadászaton ér
dekes kalandja volt. Midőn ugyanis a király Taian- 
con herceggel egy hegyoldalban cserkészett, váratlanul 
egy hatalmas medvével találták magukat szemben. A 
medve egyenesen a királynak tartott, aki egy jól irá
nyozott lövéssel fogadta a támadót. A mackó látszó
lag élettelenül gurult le a hegyháton a völgybe. A ki
rály és kísérője az elejtett vad után siettek. A mikor 
közelébe értek, a medve, mely csak súlyos sebet ka
pott, de még nem múlt ki, újból megtámadta a királyt. 
A király, aki már vállára vetette volt fegyverét, csak 
félreugrással volt képes a medve ölelő karjait kikerülni. 
A nagy vérveszteségtől elgyengült medve nem birta 
követni a király gyors mozdulatát és Tarancon ezt a 
pillanatot felhasználta, egy lövéssel leteritette a vadat. 
Az elejtett medve ritka nagyságú példány.

Az őrült rém tette. Nagyrőcéről írják: Boros Pé
ter ácsmester, a ki az üldözési mániában szenvedett, 
régóta a legnagyobb elzárkózotságban élt, házába soha 
senkit be nem bocsájtott s ő maga sem ment ki az 
udvarából, mert úgymond, őt és családját üldözik s el 
akarják tenni láb alól. Február elsején három órakor 
öt éves Liliké leányát és nyolc é\es László fiát beker
gette a lakásba s magára zárván az ajtót, revolverrel 
előbb a leánykát, majd a pitvarba menekült kis fiút 
agyonlőtte. Azután maga ellen fordította a gyilkos fegy
vert; mivel a golyó nem érte halálosan, nagy konyha 
késsel átvágta a nyakát. Mire fölfedezték a vérengzést 
a két gyermek meghalt. A tébolyodott apa is meghalt 
néhány órával később. A részvét általános s mindenki 
sajnálja a két ártatlan és tragikus véget ért gyermekeket.

Az apagyilkos. Berlinből jelentik: A január 22- 
éről 23-ára virradó éjjel, mint ismeretes, holtan talál
ták a kincstári erdőben Schwarzenstein állami főerdészt. 
A csendőrség gyanúsnak látta az esetet, mert a holt
test mellett hevert a puska és egy golyó sem hiány
zott belőle. A berlini titkos rendőrök egész seregét 
mozgósították és a detektívek a betanított vérebeket is 
kivitték a gyiklkosság színhelyére. Először azt hitték, 
hogy a vadorzók ölték meg, később azonban a gyanú 
a meggyilkolt főerdész fiára hárult, mert a szomszé

dok mondták, hogy a főerdész az utolsó napikban 
gyakran szidta a fiát. Megerősítette a föltevést az a 
körülmény is, hogy a főerdész egyik puskája eltűnt a 
lakásáról s a gyilkosságot követő nap már ismét he
lyén volt. A vérebeket kivitték az erdőbe, amelyek ha
marosan kiszimatolták a gyilkos nyomát, a melyet kö
vetve a főerdész házához futottak s fiához értek, kö
rül szaglálták, majd dühösen megugatták. A titkos ren
dőrök azután kivitték a fiút az erdőbe atyjának holttes
téhez. Az elvetemült fiatalember nem mert a holttestre 
nézni és remegve vallotta meg, kogy ő lőtte agyon az 
atyját. Az okát is kiderítették már. A fiatal Schwarzen- 
síein, aki erdészakadémíai növendék volt, váltót hami
sított atyja nevére s attól félt, hogy az öreg rájön a 
hamisításra.

Száz asszony férje. Brisztolban mint London
ból táviratozzák, a minap letartóztattak egy Hyne Ar
túr nenü embert házalgásszédelgés miatt. A letartóz
tatás egy leány följelentésére történt, a kitől házasság 
ígéretével kicsalta megtakarított pénzét. Elfogatása után 
csakhamar több hasonló följelentés érkezett ellene és 
bigámia miatt is följelentették. Ekkor ő maga megval
lotta, hogy Manchesterben számos hasonló szélhámos
ságot követett el. Az angol rendőrség folytatja a vizs
gálatot, mert azt hiszi, hogy Hyne Artúr azonos Witz- 
hoff dr. állítólagos újságíróval, aki Amerikában állítólag 
száz leányt vett nőül és fosztott ki s a kit az ameri
kai bíróságok már évek óta keresnek. Börtönében Hyne 
kérte, hogy engedjék meg neki, hogy feleségét és gyer
mekeit láthassa. Megkérdezték tőle, hogy jelölje meg 
pontosan, hogy melyik feleségét óhajtja látni. Hyne erre 
kijelentette, hogy a Manchesterben feleségül vett nők 
egyike csakugyan a felesége. Hyne az áldozatait apró 
hirdetések utján szerezte, A szélhámos orvosnak adta 
ki magát s a léprecsalt nőtől pénzt kért, hogy orvosi 
műtermet rendezzen be, azután megszökött. Ha más
kép nem ment a dolog, feleségül vette az áldozatát. 
A birtokában egy 350 font sterlingről szóló csekket 
találtak, a melyet egyik felesége adott neki. Napról- 
napra újabb följelentések érkeznek ellene és a vizs
gálat azt is kiderítette, hogy Veston fogorvos név alatt 
is szélhámoskodott. Mint ilyen, egyszerre két nővért 
fosztott ki.

A szalonkocsiban. Rómából írják nekünk: 
Már hat hete, hogy Arvedi veronai gyárost és 
mérnököt embertelenül meggyilkolták a foligno- 
spoletói vonatnak első osztályú kocsijában, de a 
tetteseknek még semmi nyoma. Mindenféle ka
landos terv merült föl, hogy miként óvják meg 
a vonatokon a közbiztonságot, s már arról a fur
csa tervről is szó esett, hogy minden utas köte
les jelentkezni a kirendelt vasnti tisztviselő előtt 
az életrajzi adataival. Az utazástól főleg az első 
osztályú utasok félnek s ebből támadt legutóbb
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Marcora képviselőházi elnöknek a mulatságos 
esete: Elindult Rómából a szokott szalonkocsi
ján de untatta a magányos utazás s nagyon 
megörült, hogy a szintén útra készülő Cottafavi 
államtitkárral találkozott. Meghívta a szalonko
csijába s baj nélkül utaztak együtt. Firenzén túl 
egyszerre csak egy munkás külsejű ember top
pant a szalonkocsiba, szerszámokkal felfegyver
kezve. Marcora és Cottafavi megijedt. Éjjel volt 
a vonat teljes robogásban, mint az Arvendi- 

• esetnél, a jövevény pedig egy csöppet sem volt 
szalonkocsi képes. Mind a ketten hirtelen rátá
madtak a jövevényre, a ki erre védelmi állás
pontba helyezkedett. A vészféket nem akarta 
meghúzni a két bátor férfiú, hanem közrefogták 
a hívatlan vendéget s betuszkolták — a toalett
fülkébe. Mihelyt a gyorsvonat Pratóban meg
állóit, a munkást kelemetlen fogságából kiszaba
dították és az állomáson hagyták. Kiderült, hogy 
a szegény ember tévedésből nyitott be a szalon- 
kocsiba.

Szélhámos tanító A rendőrség a minap 
veszedelmes szélhámost tartóztatott le Wisner 
Károly kisteleki tanító személyében. Wisner a 
a könnyenhivő parasztság soraiból szedte áldo
zatait, a kikkel elhitette, hogy a fölállítandó ma
gyar nemzeti banknak ő a megbízottja. A bank 
részvényeit kínálta megvételre s azt ígérte, hogy 
a befizetők két-három nap múlva a befizetett 
részvénytőkének ötszörösét is felvehetik köl- 
csönkép. Ily módon csapta be Badoniczky Jó
zsef és Miskolczy József tápiófarmosi földmive- 
seket, a kiktől körülbelül 2000 koronát csalt ki. 
Wisner festeni is tudott. A többi között egy 
előkelő urnák az arcképét is megfestette. Az elő
kelő úrtól kapott köszönő levelet, valamint több 
efajta levelet is szédelgésre használta föl, a mi
kor a becsapott töldmüvesek már igen nyugta
lankodtak. Mikor már nem birt a nyugtalanko- 
dókkal, akkor kijelentette, hogy a nemzeti bank 
megbukott. Ellenben kijelentette, hogy bankó 
gyárat nyit. Uj vállalatához különösen Jászbe
rény vidékén szerezte az uj áldozatokat. Akadt 
olyan szerencsétlen is, a ki tizennégyezer koro
nát adott át Wisnernek, a ki készített is néháy 
huszkoronást. A célja azonban nem volt pénz
hamisítás, hanem csak az, hogy pénzhez jusson. 
Wisnernek jászberényi utazásában társai voltak. 
Ezek közül ifj. Németh György, volt zentai ren
dőrfogalmazót, Szejka Józsefet, Liertán Józsefet J

Kohári Illést és Csányi Jánost a rendőrség már 
korábban letartóztatta. Wisnert a minap délután 
a nyomozást vezető Stefkovics Ferenc fogalmazó 
letartóztatta.

Szerkesztői üzenetek.

Hurdu György urnák, Kosztesd. Arról, amiről tudako
zódik, szó sincs eddig és az illető kartárs nyilván csak tréfából 
mondotta azt amit mondott s azért egyelőre semmi aggodalom
ra sincsen oka. Erről egyébként magán levélben is értesítettük. 
Spangli Imre urnák, Bodola. Élővadak szállításával Mayer Ede 
is foglalkozik, kinek a hirdetését a lapunkban megtalálja. Erről 
magán levélben is irtunk Hegedűs Antal urnák, Dobrest. Az alap
szabályokon, melyek nagy körültekintést igényelnek, most dolgo
zunk s legközelebb bővebben fogunk foglalkozni az ügygyei.

A kiadóhivatal postája.

Tokéra János urnák, Nagyköveres. A 4 korona előfizetési 
dijat most is köszönettel vettük. Bár minden olvasónk olyan pon
tos lenne, mint Ön, akkor nem lenne okunk panaszra. Bruckner 
Mihály urnák, S. Fájsz. A beküldött 8 koronával jövő évi feb. 
15-ig van előfizetve. Grellneth János urnák, K. Dumbrava. Az 
évkönyv dolgában a legközelebb kőlön értesítést bocsájtunk ki. 
Addig a két koronát függőben tartjuk. Avár István urnák, Do- 
roszló. A 2 korona előfizetés beérkezett.

Hirdetmény,

151/1908 szám.

Alsó-Fehér vármegye közigazgatási erdészeti bi
zottsága a lemondás folytán megüresedett Nagyenyed 
székhellyel rendszeresített Nagyenyed alvideki járási 
erdőőri állás betöltésére pályázatot hirdet.

Javadalmazás: 400 korona fizetés utólagas havi 
részletekben, 80 korona lakbér, 160 korona lótartási 
általány, 8 korona irodai általány utólagos évnegyedes 
részletekben.

Az általa felfedezett és felhajtott kártérítésekből 
1/5 rész és hajtó pénz.

Erdőkihágási tárgyalásokon való megjelenésért 
2 korona napidij és 20 fillér kilométer pénz.

A pályázóktól az 1879. évi XXXI. t.-cikk 37. 
§-ában foglaltak és a szakvizsga letételén kívül az oláh 
nyelvnek tudása is megkíván tátik.

A kellőleg felszerelt pályázati kérések, 1908. év 
március hó 10-ig Alsó-Fehér vármegye közigazgatási 
erdészeti bizottságához nyújtandók be.

M. kir. állami erdőhivatal.
Nagyenyeden, 1908. évi február ho 4-én.

Dezső Zsigmond,
m. kir. erdőmester.

„ V A D Ő R “
cimü Hőnig-féle tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.

Nyomatott H1ENTZ J ÓZSEF  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 «

PénzU üldem ények:
a -Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet- 

kezet« címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:

P od h rad szk y 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. február 20. 8. szám.

A mi közönyösségünk.
(folytatás és vége.)

A külföldi és a mi erdészeti altisztjeink közt 
mutatkozó ezt a nagy ellentétet megmagyarázza 
ugyan némileg az a körülmény, hogy a szomszé
dos határon tuliaknál nagyobb előtanulmányokat 
követelnek meg mint nálunk s olyan erdészeti 
altisztet, a ki legalább a középiskola négy alsóbb 
osztályát nem végezte volna, nem igen lehet ta
lálni s igy már az iskolában beléjük lett oltva a 
tudományszomj, mig nálunk a legnagyobb rész 
a negyedik s ritkább esetben a hatodik elemi 
osztályon túl, az összességnek csak elenyészőleg 
csekély százaléka folytatja tovább tanulmányait s 
igy nem igen képes mérlegelni azt, hogy milyen 
üdvös és hasznos dolog az életben való tovább 
tanulás és képződés, hanem megelégednek azzal, 
hogy az erdőőri szakvizsgát úgy a hogy sikerült 
letenniük és elnyerték az erről kiállított szakvizs
gái bizonyítványt s ennek segítségével a szegé
nyes kenyeret nyújtó állást.

Nem lehet egyébként tagadni azt sem, hogy 
a külföldi kartársak művelődésére nagy befolyás
sal van az előkelőbb körökkel való társadalmi 
érintkezés is, mert ott bizony nem találni azt a

rideg szolgálati viszonyt, a mely nálunk tisztvi
selő és altiszt között mindennapos, mert mig ná
lunk elöljáróink nagy része bennünk csak az alá
rendelt szolgát látja, addig a külföldi az ő alá
rendeltjét fontos missiójában segítő társának te
kinti s nem csak a szolgálat merev határai közt, 
hanem azokon kívül is szívesen érintkezvén vele, 
nagy mértékben hozzájárul lelkének kimivelésé- 
hez és ismereteinek gyarapításához.

Annak, hogy nálunk a képzettebb ifjak nem 
igyekeznek az erdészeti altiszti pályára lépni, hanem 
inkább más pályákon való hasonló rangbeli állá
sokra, könnyen megtalálhatjuk a magyarázatát 
abban a csekély javadalmazásban, a melyben a 
legtöbb erdészeti altiszteknek része van; hiszen 
még az aránylag legjobban javadalmazott kincs
táriak is messze mögötte vannak például a va
súti altiszteknek, vagy a bányászatiaknak, pedig 
azok szolgálata semmjvel sem terhesebb a mienk
nél, az államilag kezelésbe vett erdőknél és 
a túlnyomóan több magán uradalmiaknál alkal
mazott erdészeti altisztek pedig talán soha sem 
fogják elérni azt a javadalmazást, a mit egy kö
zönséges vasúti bakter élvez, kinek pedig összes 
teendője abban áll, hogy hébe-korba végig sé
tál a pályán és mikor valamely vonat jön, zász
lócskájával a kezében haptákba vágja magát előtte 
a bakterház kapujában.

Természetes okát találhatnók tehát annak, 
hogy a mi erdészeti altisztjeink legnagyobb ré
sze nem akar áldozatot hozni a saját mivelődé- 
sére ebben az áltatlános szegénységben s én még
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sem tudom ezt mentségül elfogadni, nem pedig 
azért, mert sokszor volt módomban -tapasztalni, 
hogy olyan kartársak, kik életükben egy koronát 
is alig áldoztak kulturális és kivált önmivelődési 
célokra, vig poharazás közben nem egyszer fel
vett havi fizetésüknek egy harmadát, sőt felét is 
elköltötték, mégis ha ilyen alkalomnál biztattam, 
hogy valamely szaklapunkra előfizessenek, azzal 
álltak elő, hogy nagyon nehéz a megélhetés, nagy 
a drágaság, hiszen ime egy liter bornak, mely 
azelőtt hatvan fillér volt, ma már egy korona az 
ára, a fizetés meg csekély, igy téhát a legjobb 
akaratuk mellett sem tehetik meg azt, hogy még 
ujságjáratásra is valamit áldozzanak. Láttam pe
dig ilyen alkalmaknál még azt is, hogy nem 
egy a vigadó cimborák közül egy vagy talán két 
literrel is többet vett be a jóból, mint a meny
nyit a természete megbirt, hát bizony ennek a 
fölöslegessé lett italnak az árából, a mely egyál
talán nem szolgált neki javára, hanem csak pár
napi rosszullétet okozott, nem egy, de két lap
nak egy havi előfizetése is kitelt volna.

Ilyenek a viszonyok a miveltség alacsonyabb 
fokán álló kartársak tömegénél, de nem sokkal 
jobbak az intelligensebb kartársak nagy részé
nél sem, a kiknél nem is az a baj hogy önmi- 
velődésük céljaira nem áldoznának, mert hiszen 
akárhánynak az asztalán találhatunk napilapokat 
s házában szerény könyvtárt is, de ezeknél vi
szont az a baj, hogy szeretnek tulmagasra tekin
teni, s hivalkodva tudásukkal, fitymálva nézik le 
a szakmájukba vágó szerényebb saját szaklapjai-

A szultán hálája.
Irta: Jó sé  Echegaray.

Amit most elmesélünk, az tényleg meg is történt 
vagy legalább megeshetett volna réges-régen, sok ezer 
évvel ezelőtt. Megtörtént pedig a távol napkelet vidé
kén, a csodamesék és legendák titokteljes országában. 
Minden különös eseménynek a sötét ősidőkben s 
messze tájon kell végbe mennie. Az időnek és térnek 
távolságai teszik valószínűvé és költőivé, ami más
különben, közelről megfigyelve talán csalárd és prózai 
volna. Milyen sok az a völgy, mely a magas hegyek

kát. Az ilyenek egyébként többnyire városokban 
vagy nagyobb községekben lévén alkalmazva, 
miután itt módjukban van akár olvasó körök
ben, akár vendéglőkben vagy kávéházakban más 
féle hírlapokat is olvasni, nem törődnek azzal, 
hogy ezenkívül vannak még olyan lapok is a 
melyek az ő és kartársaik érdekeit szolgálják.

Az, aki szegény köztünk, szegénységére hi
vatkozva húzódik vissza minden olyan mozga
lomtól, a mely tőle némi csekély áldozatot kö
vetel, a kit pedig szerencsés csillagzata jobb sorsba 
juttatott, közötibösen nézi szegényebb kartársa 
vergődését, s neki magának nem állván érdeké
ben az általános jólét, visszahúzódik minden kö
zös mozgalomtól.

így támadt és nőtt azután nagyra közö
nyösségünk az egész vonalon, mely megölője az 
érdekünkben keletkezett minden jó igyekezetünknek.

Mi csak sopánkodni, csak panaszkodni tu
dunk mostoha sorsunk miatt, de ezt is csak sut
tyomban, ott hol kívülünk más nem hallja, mer
jük tenni, mert hiszen ez bár nem használ sem
mit, de legalább semmibe sem kerül. Nekünk 
nincs szükségünk arra sem, hogy hasznos olvas
mányokkal ismereteink körét tágítsuk, szellemi 
képességeinket fokozzuk. Minek is tennők? Azt 
a falat kenyeret, a mit mostani tudásunkkal meg
szerezünk, megkapjuk ezután is, anélkül, hogy 
tudósabbakká kellene lennünk.

Ez a felfogása a legtöbb kartársnak s ez a 
felfogás szülőanyja annak a határtalan közönyös
ségnek, mely mint rákfene rágódik nagy testű-

tetejéről vizsgálva szemet, lelket gyönyörködtet, ha pe
dig leszállva a magasról végighaladunk rajtuk, rútnak, 
elhagyatottnak barátságtalannak találjuk. A fű szine- 
hagyott, a fák csenevészek, a föld kopár, a viz zava
ros : durva valóság mind.

De a távolról tekintve az árnyalatok egymásba 
olvadnak, a színek ragyognak s összhangban vannak 
egymással; a rut és jelentéktelen eltűnik, a durva kör
vonalak kikerekitvék, az anyag, úgyszólván átszelemül 
s a többféleségekből leszürödik az esztétikai egység. 
Ezért tehát mindent magasabb szempontokból kell 
néznünk, vizsgálnunk. Most pedig elbeszélésemre fi
gyeljetek:

Volt egyszer egy szultán, egy despota, egy dü
höngő; emberi alakba bujtatott teremtés vadállatnak, 
bestiának a szivével. Egyedüli örömét más ember 
szenvedésében találta.

Ha más ember idegei fájdalomban megrezdültek, 
az övéi kéjtől reszkettek. Ha más ember szemei 
könnybe lábadtak, ajkai körül kaján mosoly játszott.
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létünkön s nem engedi meg annak olyan mér
tékben való érvényesülését, nem engedi meg, 
hogy az emberi társadalomban elfoglaljuk azt a 
helyet és kivívjuk magunknak azt a tiszteletet, és 
megbecsülést, a melyet a közjó érdekében tel
jesített szolgálatunk után méltán megérdemelnénk.

így volt ez eddig s nem is lesz máskép 
mindaddig, a mig ki nem vetkőzünk ebből az 
átkozott közönyösségből s nem fogunk a mos
taninál jobban törődni a magunk és kartársaink 
érdekeivel.

Egy határszéli'erdőőr.

A lövés művészetének megtanulása.
Irta: Dr. T. V. (A Vadászat és Állatvilág után.)

Talán lesznek olvasóink között sokan, kiknek a 
cirrf nem igen fog tetszeni, mert hát szerintük a lö
vést nem lehet megtanulni, a lövés olyas valami, amit 
vagy tud valaki, vagy nem. Ha tud lőni, akkor hiába 
is tanul, úgy sem lesz belőle soha valamire való lövő.

Igaz, hogy van valami megszivelendő az ilyen 
okoskodásban, de hát egészben véve nem helyes, mert 
a lövés művészetét épp úgy tanulni kell, mint például 
az éneklést, vagy a festést. Ha valakinek nincs tehet
sége, természetesen hiába tanul, nem viszi soha sem
mire, sem a lövészet terén, sem pedig máshol. Hogy 
valaki jó lövő legyen, épp úgy tanulnia kell, mint a 
hogy tanulnia kellett Munkácsynak is a festést.

Valamely embernek haláltusája ránézve új életerőnek a 
kutforrása volt.

Valamety szép napon a szultán vadászni ment 
s megtörtént, hogy az élvezettől részegen kísérőit 
messze maga mögött hagyván az erdőben eltévedt. 
Fáradtan leült egy fenyőnek az aljában s elszenderedett. 
Soká volt ily mély álomba elmerülve, mert nem tarto
zott azok közé, kiket a lelkiismeret furdalása ébrentart. 
Az ily gyengék csak a fél gonosztevőknek, képezik 
tulajdonságait, ő pedig egészen az volt.

Hirtelen nesz, zaj keltette fel. Amint egészen ma
gához tért, észrevette, hogy a legeslegmérgesebb kígyók 
egyike tekerődzik a teste körül. De egy ember a 
csúszómászónak leütötte a fejét s ily módon a szultán 
életét mentette meg. A férfi még ott állott előtte s 
vérres késsel kezében s letekintett a két szörnyre, a 
kígyóra, a szultánra.

Ez az ember különös egy teremtmény volt, kalan
dos, visszataszító nyomorék testű: tagjai ferdék, elül- 
hátul púpos, iszonyú hosszú karokkal hadonázó. Majd-

Nagy különbség van az álló célra való lóvés, 
meg a mozgó vadra való lövés között. Álló célra való 
lövésnél egy pontot kell eltalálnunk egyetlen golyóval. 
Igaz, hogy ellenértékűi használhatjuk a lassú, nem 
korlátolt idejű célzást, úgy, hogy az irányzékot, a cél
gombot és a célpontot lassan nyugodtan szedhetjük 
egy vonalba s jól meggondolhatjuk a dolgot, mielőtt 
a ravaszt megnyomnók.

Más a mozgó vadra való lövés. Igaz, hogy na
gyobb testre lövünk, söréttel, nem is valami nagy tá
volságra, de nagyon megnehezíti a dolgot a célzási 
idő rövidsége, esetleg teljes hiánya. A célzási idő alatt 
pedig meg kell becsülni a vad távolságát, mozgásának 
irányát és sebességét és mindezen adatokból kiokos
kodni a lövés irányát. Úgy, hogy az ilyen lövések lát
szólag tisztára a szerencsétől függnek.

A ki jó lövő akar lenni, az okosan teszi, hogy 
mielőtt vadászni kezd, álló céltáblán gyakorolja magát, 
golyós fegyverrel. E gyakorlatok közben főleg ügyel
jen arra, hogy milyen távolságra lehet pontosan találni 
csapott célgombbal, egész célgombbal s többé-kevésbbé 
emelt fegyverrel. Ezenkívül tanulja meg jól, hogy idő 
kell a golyónak, mig a töltényürből a cső végéig, a 
cső végétől meg a célpontig eljut.

Emlitém, hogy gyakorlatokat ne sörétes fegverrel 
végezzünk. A golyós fegyver használata azt az előnyt 
nyújtja, hogy nagyon pontosan megállapíthatjuk a hi- 
bázásokat, mig a sörétes fegyvernél ez nem olyan 
könnyű. A golyós fegyvernek nem kell valami pontos 
céllövő fegyvernek lenni. Legjobb erre a célra egy ex- 
press golyós fegyver, de hiba nélkül megteszi bármely 
más, sima csövű gömbgolyójű puska is.

Ha már rövid idei célzás után elég közel jár a 
golyó a célhoz, ha kapásból nem hibázunk nagyon na
gyokat, kezdetét veheti a mozgó célra való lövés gya
korlása. Fődolog, hogy tisztában legyünk avval, milyen 
sebességgel halad a löveg. Mozgó céltáblául minden

nem úgy nézett ki, mint valami óriás, kit a lezuhanó 
sziklatömb összezúzott, összetört, miközben minden 
tagját összevisszű hányta. Ellenben ez embernek arca 
remek szépségű volt. Sötét szemeinek szomorú volt 
a pillantásuk, magas, nemesmetszésű homlokán valami 
tragikus vonás. Egy istennek a feje az ördög testére 
helyezve.

A szultán néhány pillanatig rátekintett majd igy
szólt:

— Neked köszönöm az életemet.
Az ember hidegen feleié: — nekem.
— Tudod-e, ki vagyok?
— Tudom.
— A szultán vagyok, urad és parancsolod.
— Tudom.
— Azért mentetted meg az életemet?
— Azért.
— Kötelességedet teljesítetted. Látszik, hogy sze

retsz és hogy nagyrabecsülsz.
— Gyűlöllek és megvetlek!
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költséges berendezés mellőzésével egy kerek deszka
lapot használunk, a melyet kerék módjára gurittatunk.

Ha már ez is jól megy, megkísérelhetjük a lövést 
sörétes fegyverrel eleven célra, nyulra. A nyúl futásá
nak sebességét, és a sörétlövés sebességét figyelembe 
véve, általában a következőket vehetjük figyelembe.

30 lépésről célozzunk a nyúl orrára,
40 » » eléje két fejhosszuságra.
50 lépésről célozzunk eléje fél testhosszuságra,
60 lépésről célozzunk eléje egész testhosszuságra,
70-80 lépésről célozzunk eléje két testhosszuságra.
Ha a nyül hegyesszög alat fut a vadászra, akkor 

a mell alső részére, ha a vadásztól fut el, akkor a feje 
tetejére célozzunk, a távolság szerint kisebb vagy na
gyobb célgombbal.

Vannak vadászok, akik a mozgó vadra lövésbe 
már annyira begyakorolták magukat, hogy csak ritkán 
véletlenségből hibáznak. Ezek aztán nem igen törőd
nek a nyúl hosszúsággal, sem pedig más mértékkel, 
hogy mennyire tartsák előre a puskát. Ösztönszerűleg 
kapásból lőnek, s ez az igazi művészet.

Egy öreg vadász következőkép magyarázta meg, 
hogyan kell a futó nyúlra célozni. '>Arra felé tartom a 
puskát, egy kicsit megmozgatom a csövét, hogy a ső
rétek szétszóródjanak.<

Egy időben ajánlották, hogy a kétcsövű fegyve
reket három légygyei lássák el, hogy igy könnyebb 
volna mozgó vadra lőni. Jobbról jövő vadra a jobb 
légygyei, balról jövő vadra a ballal kell célozni. A há
rom légy egészen fölösleges, mert a csősin széle elég 
támpontot nyújt a célzónak.

Az eddigiekből az is következtethető, hogy más 
vadra hogyan kell lőni. Mindig figyelembe kell venni, 
ha repülő madárra lövünk. Ilyenkor, a mint mondani 
szokás a csőrre, egy nyakhosszal eléje, vagy egy, két 
stb. teljes hosszúsággal eléje.

Ezt persze csak nagyobb madaraknál számíthat

juk igy, mint pl. kacsa, liba, gémek, mert a fölrepülő, 
zeg-zugosan, gyorsan repülő szalonkára csak kapásból 
lőhetünk.

Szarvas, őz meg zergevadászaton mások, sokkal 
nehezebbek a viszonyok. Igaz, hogy a vad nagyobb, 
de jóval távolabb is van s azonkívül egyes golyóval 
kell eltalálni. A sörétlövés könnyebb, mert 100 sörét- 
lövésnél egy csak bele megy a vadba, mig a golyó
lövésnél a statisztikára nem igen számíthatunk. Nagy 
gyakorlat kell a golyólövéshez, nagy gyakorlat és 
ügyesség, hogy ugyszólva egy pillanat alatt tudjunk 
helyesen célozni és lőni. Itt is érvényes az a szabály, 
hogy a távolság szerint fél vagy egész hosszúsággal 
eléje kell célozni, hogy a megfelelő ponton a löveg és 
a szarvas találkozzanak.

A szarvas közepes futásának a sebessége 16— 18 
m. másodpercenkint. A golyó sebessége, mikor a cső
száját elhagyja, mintegy 450 m. a kezdősebessége. Mig 
a 450 kezdősebességű löveg, mondjuk 160 lépésre 
vagy százhúsz méternyire röpül V3— lU másodpercnyi 
időt vesz igénybe. Ennyi idő alatt a szarvas 5—6 mé
tert halad.

Tehát, ha 2 méternyire célzunk eléje, a löveg 
3—4 méternyire mögötte fog elrepülni. Szarvas vadá
szaton pedig egy hibázás nagy baj. Megesik, hogy 
nem is jön lövésre többé a vad s a rossz lövést többé 
nem korigálhatjuk ki. Oda van esetleg pár napi fárad
ság, öröm, kétség és reménykedés egy kis ügyetlenke
dés miatt.

Láttuk, hogy hozzávetőleges számítás szerint, a 
jelzett mód célozva 3—4 méternyire tehető a hibázás. 
Ha azonban pontosan a szarvas szivetájékára célzunk, 
akkor a hiba még több, mintegy 5—6 m. Ezekből az 
következik, hogy a közepes futásban menekülő szarvasra 
160 lépésnyi távolból körülbelül 6 méterrel előbbre 
kell céloznunk, ha azt akarjuk, hogy a lövésünk találjon.

Nagyon sok vadász úgy szokott mozgó vadra

A szultán felugrott: megrázkódott mint a tigris 
a kígyó véres tetemét messze dobta magától s dühhel; 
és csodálkozással vegyes pillantást vetett a küiönös 
emberre, de több volt belőle a csodálkozásból, mint a 
dühből. S ha életében még nem hallott olyant, mint 
amit ez mondott néki e percben.

— Ha úgy van, akkor csakugyan kiváncsi va
gyok rá, miért ölted meg a kígyót.

A férfi feleié: Gyűlöllek és megvetlek, mert ke
gyetlen zsarnok vagy, de még jobban gyűlölöm és 
megvetem az emberiséget, mert az épp oly kegyetlen, 
mint te, de amellett még gyáva is és alávaló. Meg
mentettem az éltedet, mert a halálodon az alattvalóid 
örvendve ujonganának. Én pedig azt akarom, hogy 
szenvedjenek, amiként engem is megszenvedtettek. Te, 
te vesd kinpadra a férfiakat, folyasd a könnyet és vért, 
légy a bosszulom!

A szultán megint csak hallgatott. Majd olyan 
mosolylyal, melyért a pokol is megirigyelhette volna, 
kérdé: — Nincsenek barátaid?

— Nincsenek.
— Az asszonyok nem szeretnek?
— Kigunyolnak.
— Sohasem keltettél szánalmat?
— Soha.
— Szerelmet sem?

- Nem, szerelmet soha, csak megvetést.
— Akarod-e, hogy szeressenek? Akarod-e hogy 

homlokodat a szerelemnek könyei áztassák; hogy aj
kaidat forró csókok égessék, nyakad körül lágy, fehér 
női karok fonódjanak, füleidbe szerelmes szavak sutto
gása hízelkedjék? Akarod ezt?

Az isteni fejjel megáldott s szörnytesttel meg
átkozott ember megremegett s lehunyta mind a két 
szemét, de néma maradt.

A szultán pedig folytatta: — Hogy megsértettél, 
halált érdemelsz; de amiért megmentetted az életemet, 
a legnagyobb hálámra jogot szereztél. Én pedig békü- 
lékeny vagyok és igazságos. E percben sötét felhő 
vonult a nap elé s távoli menydörgés reszketteté meg
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lőni, hogy nem kapásból lő, hanem a puskacsővel 
követi pár pillanatig a vad futásának irányát. Ez az 
úgynevezett »vezetés«. Sokan nagyon nagy fontossá
got tulajdonítanak ennek a vezetésnek. Ugyanis azt 
mondják, hogy a lövés pillanatában mozgó csőből ki
repülő lövedék, legyen az golyó vagy sörét, a cső 
mozgásának irányát megtartja, igy aztán a lövedék utána 
repül a vadnak. Ez igaz. Csakhogy, ha figyelembe 
vesszük, hogy a cső mozgásának sebessége egy má
sodperc alatt legfeljebb néhány centiméter s ezt a se
bességet tartja meg a lövedék is, belátjuk a vezetés 
fontosságának valódi értékét. Néhány centiméter ide 
vagy oda, oly esetben, a hol mértékkel mérünk, nem 
sokat számit. 50—60 lépésre a sörétlövés átmérője kö
rülbelül 75 cm., már most világos, hogy nem sokat 
számit, ha a vad, a szinte ily hosszú nyúl, pár cen
timéterrel jobban bent van a körben, vagy pedig nem.

Régebben a vadászok a lövésben való ügyessé
güket fecskéken, s más apró madarakon próbálgatták. 
Szórványosan találkozunk még ma is evvel a rossz 
szokással, de hála Isten napról-napra ritkábban. Kár is 
a kertben meg a mezőn oly sok hasznot hajtó mada
rakat minden különösebb ok és cél nélkül, puszta szó
rakozásból lelőni. Az ipar manapság nagyon jól tudja 
helyettesíteni a lövőgyakorlatokon az apró énekes ma
darakat. a tollal töltött üveggolyókat, a bádogból való 
repülő csavarokat, meg az agyaggalambokat értem.

Ezekhez megfelelően szerkesztett hajitógép való. 
Még legegyszerűbb és egyike a legjobbaknak a bádog 
repülő csavar, ennek hajitó készüléke olcsó, pár fo
rintért bárhol megkaphatjuk, a csavar szépen maga
san repül, ha eltaláltuk merőlegesen hullik le. Nem tö
rik, azért nagyon sokáig használható.

A röpülés változatossága miatt manapság sokkal 
kedveltebbek az agyaggalambok. Nem nagyon töré
kenyek s igy a használatban beválnak. Vannak már 
manapság igen tökéletes agyaggalamb hajitó szerkeze-

a sziklás vidéket. Úgy rémlett, mintha maga az anya- 
természet is eltakarná az ábrázatát s bedugná a fülét, 
hogy azt a koronás szörnyet meg ne lássa s a nemes 
érzelmekkel való kérkedését meg ne hallja.

Kevés vártatva előkerültek a szultán emberei, ő 
pedig meghagyta nekik: - Fogjátok meg ezt az
embert, takargassátok be gondosan a sátram vásznába 
hogy senki meg ne lássa. De nehogy valami baja 
essék! Tegyétek fel egy elefántra, aztán induljunk a 
palota felé. Ez a szörnyeteg megmentette az életemet 
s meg akarom jutalmazni érte. De szót se szóljatok 
arról, amit láttatok s amiket beszéltem. Ha a legkisebb 
részletet kifecsegitek, mindannyian a halál fiaivá váltok.

Mikor leszállóit az éj, a szultán és kísérete ku
tyákkal, elefántokkal, lovakkal elérte a \ árost s kürt- 
rivalgás és trombitaharsogás közt a remek kapualj 
alatt a palotába tértek.

S eljött az éj, kedvesen, fenségesen. Az ég sö
tétkék volt, a holdvilág ezüst-tiszta; ragyogtak a csilla
gok, az égboltozat örök virágai. A szultánkastély egyik

tek, a melyeket ha födött helyen, árokban, bokrok 
között állítunk föl, a vadász által előre meg nem hatá
rozható irányban dobhatjuk fel a galambot. így a va
dász abban a helyzetben van, mintha vadászaton vagy 
galamblövészeten volna. Jobbról balra, balról jobbra, 
szembe, fölfelé s minden más irányban dobhatjuk a 
galambot, egyszerre kettőt is, úgy, hogy az agyagga
lamb vadászat egyike a legszórakoztatóbb és leghasz
nosabb sportoknak.

Fontos, hogy a vadászfegyver agyazata, a vadász 
testékez illő legyen. Nem illő agyazásu puskával bár 
mily jó legyen is az, nem lehet gyorsan és pontosan 
lőni. Ha kicsi az agy hajlása, akkor túlságos magasan, 
ha nagyon hajlott az agy, akkor túlságos mélyre lö
vünk. Legjobb az agyat a gyárban mérték után meg
rendelni, vagy pedig nagy fegyverkereskedésben sok 
közül az illőt kiválasztani. Nagyon sok hibázásnak az 
oka az agy, de azért minden hibázásért nem lehet az 
agyat okolni; néha a csőben, a töltésben, a sörétben, 
a vadban, sőt horribile dictu, néha még a vadászba? : is 
lehet a hiba.

Ismeretes dolog ez mind kedves olvasóim leg
nagyobb része előtt. De hát vannak ifjú és kezdő va
dászok is, a kik sokat tanulhatnak az elmondottakból, 
ha megszívlelik. Adja az ég, valamennyiből jó lövő, de 
jó vadász is váljék.

Vadászüdv.

kertjében mély sirt ástak, s mellette katonák tartották 
fogva az embert, akin az uralkodó könyörületességének 
és igazságosságának akarta tanujelét adni.

A szultán hidegvérrel nézte az előkészületeket. 
Mikor a sir elég mélyre volt ásva, az áldozatot le- 
bocsátották, megragadták s addig tartották, mig a 
földet körülötte ismét betöltötték úgy, hogy végre is 
nyakig volt a földbe temetve: a sírból már csak szép, 
büszke feje látszott ki. Most a szultán megparancsolta 
az embereinek, hogy mindannyian vonuljanak hátra; 
majd a szerencsétlenhez lépvén, ki életének megmen- 
tője volt, imigyen szólott hozzá:

— Ez idáig az igazságosságom; most a nagy
lelkűségemet is meg fogod ismerni s jutalmadat is 
elveszed. — Lassan távozott, a bokrok mögé bujt s 
onnan kisérte figvelemmel a történteket.

Nem nevezhetjük el az embert annak az ember
nek, mert a férfiú maga, szörnyűséges meztelen teste 
a láz által agyongyötört, átizzasztott bőre, meggörbült 
tagjai, egész groteszk testalkata á földben összevegyült
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Hasznos tudnivalók

Róka gránátok.

Most, a dűvadak mérgezésének idényében 
időszerűnek véljük lapunk tisztelt olvasóinak fi
gyelmét egy uj fajta mérgezési módra, mely ál
lítólag messze fölötte áll a strychninnel való 
mérgezésnek. Mig ugyanis a strychninnel való 
mérgezésnél az azt felvevő vad gyakran még 
igen nagy távolságokra képes elmenni, mig a 
halál utoléri, addig az új módszernél helyben 
marad. Az előbbinél az okot abban kell keres
nünk, hogy a strychnin a legtöbb esetben vagy 
egyáltalában nem, vagy pedig csak rosszul ö l; a 
dúvad felveszi ugyan helyes eljárás mellett a fa
latot, de olyan messzire megy, hogy csak friss 
havon lehet követni s még akkor is kérdéses, 
hogy bundáját megkapjuk-e. Ezen méltán lehet 
csodálkozni, mert hiszen ismeretes, hogy a strych
nin egyike a legerősebben ható mérgeknek, de 
könnyen megkapjuk a dolog magyarázatát, ha 
tudjuk, hogy a stryhnin azok közé az alkaloidok 
közé tartozik, amelyek a legkönnyebben bom
lanak, már pedig kint a szabadban bármikép is 
legyenek a falatok elhelyezve, bőven van alkal
muk érintkezni a levegővel és a nedvességgel. 
Hibája még az is, hogy nagyon nehezen oldó-

a földdel; az az ember máris földdé vált, még mielőtt 
meghalt volna; a feje azonban kimagaslott belőle mint 
a hajótörötté a tenger habjaiból; ezek a habok azon
ban sűrűk, tömörek, földből valók voltak. Nem mond
juk tehát, ez az ember, hanem: az a fej.

És az a fej még mindig szép, tragikusan szép, 
istenien szép volt. Szemei kíváncsian, ijedve néztek 
körül. Az ajkak remegtek, mintha kiáltást akartak volna 
hallatni, avagy mosolyt erőszakolni; de sem nem 
mosolyogtak, sem fel nem kiáltottak, csak reszkettek 
és rángatództak.

És hirtelen megnyíltak a palotának a kert felé 
szolgáló kapui s kiléptek belőle, fantasztikus csopor
tokat képezve a szultán odaliszkjei, a legszebbek, a 
legingerlőbbek, a legcsábitóbbak. Parancsot kaptak, 
hogy menjenek le a kertbe, ahol nagy bűnt elkövetett 
embernek kell meghalnia, kit azonban a szultán vég- 
hetetlen irgalmasságában utolsó perceiben legszebb 
asszonyainak csókjai, hízelgései és könnyei által 
akar megvigasztaltatni; haláltusája hadd legyen édes,

dik és igy hatása is későn áll be. Most Wirker 
János gyógyszerész Rákoskeresztúron egy uj mér
gezési szert hozott forgalomba, mely nem 
egyéb, mint egy 25 milliméter nagyságú fagy- 
gyutokocska, megtöltve 1 gramm oldott cyanká- 
lival. Ezeket a tokocskákat célszerű alma nagy
ságú vajgombocokba elhelyezni, de lehet akár 
húsba, akár heringfejbe is tenni. A gyors hatás 
onnan ered, hogy a tok a legkisebb nyomásra 
azonnal megreped és tartalma szétömlik, már 
pedig ha ebből a méregből csak egy-két csöpp 
jut is a nyelvre, az elmaradhatatlan halál nyom
ban bekövetkezik s a megmérgezett vad pár lé
pésnél nem viheti tovább. így találjuk ezt meg
írva egy honi szaklapban s mindenesetre célszerű 
lenne, ha mérgezéssel foglalkozó olvasóink ezt 
az új fajta mérgezést kipróbálnák, s nagyon szí
vesen vennők, ha erre vonatkozó tapasztalataikat 
lapunkban mások oktatására is közölnék.

Agancsok preparálása.

Azokat a vadászokat, a kik őz- és szarvas
agancs gyűjtésével foglalkoznak, felettébb érde
kelheti, hogy például az éretlen agancsot mi mó
don szokták elkészíteni, hogy tetszetős színűek 
legyenek? Nem kevésbé érdeklődhetnek aziránt 
is hogy a penészes agancsokat miként lehet úgy 
preparálni, hogy azok egy gyűjteményben helyet 
foglalhassanak.

Sokan petróleummal, némelyek homályos 
lakkal, mások firneisszal szokták bevonni az agan-

gyengéd, csendes. S a remek asszonyok ime közeled
tek, kíváncsian, aggódóan, a hold ezüstfénye által meg
világítva, az éj sötétkék leple mögü , a kert virágágyai 
közt. A mennyei alakok kara csak lassan jött előbbre, 
titokteljes suttogással, közelebb, a mintegy a földből 
növő fejhez, melynek szemei egyre nagyobbra és na
gyobbra nyíltak. S megcsókolták nemes arcélű homlo
kát. E kiválogatott asszonyok legszebbjei leborultak a 
földre, karjaikkal átkarolták a nyakát, úgy, hogy az a 
férfi kettős nyakláncot érzett: a földét, mely durván, 
hidegen, vadul szurkába s majdnem agyonnyomta éles 
kavicsaival, másrészt azt a másikat, melyet fehér, gyen
géd langymeleg, illatos női karok alkottak körülötte,

S óriási erőfeszítéseket tett, hogy ebből a bor
zasztó helyzetből menekedjék. Homlokán csókok és 
könyek, egész testén pedig, vállaitól le a lábakig foly
ton erősbödő kegyetlen nyomás melytől már a léleg
zete is elállt. A föld, mérhetetlen szörnyhöz hasonlóan 
lezárta állkapcsát, összeszoritotta szétmorzsolta zsák
mányát, átalakítván saját anyagává, földdé.
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csókát, de ezek az eljárások nem vezetnek célra. 
Oláh vidéken az oláh orvvadászok az őzagan
csokat füstre teszik, miáltal rózsásbarna színűvé 
válik az agancs, de ez is csúnya, mert az agancs- 
ágak végei is barnák, holott ezeknek lehetőleg 
vakító fehéreknek kellene lenniök.

Állítólag a káli hypermangan oldata a leg
jobb szer. Az agancsvégeket viaszszal vonják be 
arra az időre, a mig a pácolás történik, azután 
pedig a viasztól megtisztítják a végeket, melyek 
fehéren maradnak. Az éretlen agancs pácolásához 
10°/o-os hypermangan-oldat kell, a penészes 
agancs tisztításához 2°/o-os oldat is elegendő. 
Mindkét esetben, akár szivacs, akár kefe segélyé
vel dörzsöljük be az agancsot, elegendő. A pe
nészes agancson képződő penészgombákat a 
hypermangan-oldat mint kitűnő deszinficiens 
megóv, kipusztitja és az agancs barna-matt szinü 
marad.

A szappanfa. A csodás és misztikus fölfogás, 
mely eddigelé a szappanfáról el volt terjedve, végre 
tisztázódott. A szappandió a szappanfa gyümölcse és 
oly jelentékeny mennyiségű szaponin-t tartalmaz, mint 
semmiféle más növény. Ez az uj anyag a panamakér
get valószínűleg háttérbe fogja szoritani, mert mig az

A mennyei női alakok csoportja csókolta, becéz- 
gette, szerelmének s könyörületességének egész koszorú
jával körülfonta azt a fejet. Odafönt ragyogott az 
ezüstszínű hold s az égboltozat kék mélységéből a 
csillagok aranyszemei tekintettek alá.

Hirtelen a szultán kacagása riasztotta fel az oda- 
liszkeket s rettegve visszasiettek a palotába. A férfi 
utolsó perceit élte. Megtörő szemei azokat a mennyei 
alakokat még a virágágyak és bokrok között tovatűnni 
látta. Mielőtt azonban végleg lezárultak, még a szul
tán közeledtét is látták s a haldokló a dühöngő követ
kező szavait hallhatta: — Ne panaszkodjál a végzeted 
fölött, mert az minden más emberéhez hasonlatos: a 
test benn ragad a földben, mely egészen elnyeli; hom
loka körül ott röpdösnek az eszmények, az illúziók, a 
szépnek gondolatai, eszméi könyek és mosolyok: látni 
a mennyországot is, de messze, oly nagyon távol! . . .  
S az eszmények, a szerelem s a szépség megszöknek 
s eltűnnek, mig a föld zsákmányát, bármiképpen eről
ködjék is ellene, visszatartja magának s porrá változ
tatja ismét.

utóbbinak szapponin-tartalma csak öt százalék, és pél
dául a szappangyökéré is csak tizenhárom-tizenöt 
százalék, addig a szappanfának gyümölcsében ötvenkét 
százalék, szaponin van. A szaponin többnyire a gyü
mölcs húsos burkában székel.

Japán törpefák. Ismeretes a japán ember elő
szeretete minden iránt, ami kicsiny s nem haladja meg 
a rendes mértéket. Ami fogalmunk szerint a kert, térés 
gyep, tavakkal, szerteágazó utakkal. A japán meg oly 
kertet tervez, a mely az ebédlőasztalnál nem nagyobb. 
A kis méret szeretete, törpésitette a fákat is. Minden 
kertész és erdész tudja, miképpen tegye csenevészszé 
a fát. A japán törpefa nem ilyen. Törzse, ágai a nagy 
kor minden jelét bizonyítják. Gyökere a föld felett 
görbén csavarodik. A mesterség titka nagyon régi. 
Eredetéről nincsen emlék. Titka fiuról-fiura száll né
hány családban. Amerikában és Angliában nagyon ked
velik a törpe fát s az előkelő uriháznál jóformán alig 
hiányzik. Nagyon kevesen tudják, miképpen nevelik 
az ilyeu apró fát. A nyugati ember előtt majdnem is
meretlen türelem és kitartás hozza létre. Ötven év 
telik bele, mig egy tökéletes példányra tekinthet a ker
tész. A legkiválóbb példány megteremtésére rövid az 
emberi élet. A művész csak megkezdi, de a mü befe
jezése fiára, vagy unokájára marad.

A legnagyobb európai pálm aerdő. A leg
nagyobb pálmaerdő, melyet karcsú hajlékony datolya, 
pálmák alkotnak, Európában a spanyolországi Elche 
község közelében van. Messziről ez a pálmaliget egy 
zárt lucfenyő-erdőnek látszik s ha közelebb megyünk 
látunk csak különböző korú végtelennek tetsző pálma
sorokat, melyeknek karcsú törzsén kecsesen himbálja 
a szellő a hatalmas, sürü koronákat, melynek össze
verődő öles hosszúságú, csillogó fényű zöld levelei 
sajátszerü susogást okoznak. Halványkék lombozatu, 
tüzvörös virágokkal hintett gránát almafák fedik sűrűén 
a pálmaliget talaját, melyek a pálmák magasbatörő 
sátra alatt előszeretettel tenyésznek. A pálmaerdőn 
keresztül világlanak Elche házacskái, melyek valóságos 
mór városka benyomását teszik a szemlélőre, jóllehet 
a mórok, kik e pálmákat elültették, már régen eltűntek 
Spanyolország földjéről. Az erdő kerülete három óra 
járásnyi és körülbelül 100,000 tözset foglal magába. 
Az erdőt tápláló vizet a közeli hegyekből csörgedező 
Vinalapó szolgáltatja, melynek homokos medre azon
ban Elchénél teljesen kiszáradt, mert vize a városka 
fölött, egy még a mórok által épített hatalmas meden
cébe a »pantano de Elche«-be gyűl össze, ahonnan 
tömlőkön keresztül jut a vízcsatornákba, melyek pálma- 
eroőt behálózzák s eléggé nedvessé teszik a pálmák 
talaját. Az elchel datolyapálmák 10—25 méter átlagos 
magasságnak és minden évben dúsan gyümölcsösznek. 
A datolyákat Spanyolország maga költi el, mig a 
kereskedelembe leginkább csak a fehérített pálmaieve- 

! lek kerülnek, melyekből egész hajórakományokat szálli- 
| tanak a virágvasárnapi körmenetekre Alicante és Santa
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Pola kikötőiből Portugáliába, Irlandba, Angliába, és 
Nyugat-Franciaországba. Az elchei pálmaerdőhöz képest 
azok a pálmaligetek, melyek Dél-Olaszországban Terra- 
ciában, továbbá a Riviéra környékén és San-Remo és 
Ventimiglia között tenyésznek, ugyancsak szegényes 
benyomást tesznek, mert a legnagyobb közülök is alig 
számlál 4000 törzset.

A kiadóhivatal postája.

Jagos Flórián urnák, Oardánfalva. A címzést helyesbítet
tük. Köszönet a figyelmeztetésért. Udvardy Ferenc urnák, G.- 
Szt.-Imre. A küldeményt most is köszönettel vettük. Pihtyili 
György urnák, F.-Ucsa. Feljegyeztük, de reméljük, hogy törlésre 
nem kerül a sor. Kaiser János urnák, Gyarmat p. A 2 koronát vet
tük. Harangozó Emil urnák, Demény. Plenka Ágoston urnák 
Jálna. A 4—4 korona beérkezett. Szabó József urnák, Bekényerdő. 
A címet kiigazítottuk. Obuch Mihály urnák, Hidaskürt A közlőit 
címekre megindítottuk a lapot. Reméljük, hogy az illetőkben 
buzgó hiveket fogunk nyerni. Köszönet buzgólkodásáért! Bár 
többi olvasóink is hasonlóan igyekeznének uj hiveket szerezni! 
Traub Károly urnák, Hermán p. A megrendelt könyvet már 
eddig nyilván megkapta. Az uj előfizető címére elküldtük a lapot. 
Páskuj Dániel urnák, llosva. A 2 koronát vettük.

Halálos ugrás. Sátoraljaújhelyről jelentik: 
Nagy Gergely nagydaróci munkás és Merk Ja
kab tasnádi kádár Szerencsről Sátoraljaújhelyre 
akartak utazni, de tévedésből a Miskolcra induló 
gyorsv3natra szálltak föl. Tévedésüket csak akkor 
vették észre, a mikor a vonat az állomást elhagyta. 
A robogó vonatból a két ember kiugrott, de oly 
szerencsétlenül, hogy Nagy Gergely szörnyet halt, 
Merk Jakab pedig veszedelmesen megsebesült.

Tragédia az őrségen. Belgrádból jelentik; 
A hadügyi muzeum közelében egy Ilits nevű őr
ségen álló katona rálőtt egy járóőrségre, melyet 
Nikolics hadnagy vezetett. A hadnagy súlyosan, 
egy közember könnyebben megsebesült. A járó
őrség azonnal visszavonult. Amidőn később az 
őrparancsnok Dicset fölkereste, halva találták. Hír
lapi jelentések szerint Ilics elfelejtette a jelszót 
és félelemből először a járóőrségre lövöldözött, 
majd maga ellen fordította fegyverét. A vizs
gálatot megindították. A király tegnap megláto
gatta a hadnagyot a kit a korházba ápolnak.

Szerkesztői üzenetek.

Szomora József Vorca. Az egyesület ügye nem alszik s 
azt hisszük, hogy a helyi (kerületi) gyűléseket husvétkor, a nagy 
gyűlést pedig pünköstkor megtarthatjuk. Addig türelmet kérünk. 
Fetz Lajos urnák, F. Szivágy. B. Pál kartárs ajánlásunkra új 
helyet kapott, lakása Branyicska, Hunyad megye. B. J. kartárs 
most is Suron van. Pészely Lajos a Sárosmegyei Hertneken volt 
utoljára, de innen a lapja már pár hét előtt azzal jött vissza, 
hogy elköltözött s azóta nem tudjuk, hol van. Hurdu György 
urnák, Kosztesd. Levelünket eddig már bizonyosan megkapta.

151/1908. szám.
Alsó-Fehér vármegye közigazgatási erdészeti bi

zottsága a lemondás folytán megüresedett Nagyenyed 
székhellyel rendszeresített Nagyenyed alvidéki és Alvinci 
székhellyel az alvinci járási erdőőri állás betöltésére 
pályázatot hirdet.

Javadalmazás: 400 korona fizetés utólagos havi 
részletekben, 80 korona lakbér, 160 korona lótartási 
általány, 8 korona irodai általány utólagos évnegyedes 
részletekben.

Az általa felfedezett és felhajtott kártérítésekből 
1/5 rész és hajtó pénz.

Erdőkihágási tárgyalásokon való megjelenésért 
2 korona napidij és 20 fillér kilométer pénz.

A pályázóktól az 1879. évi XXXI. t.-cikk 37. §-á- 
ban foglaltak és a szakvizsga letételén kivül az oláh 
nyelvnek tudása is megkivántatik.

A kellőleg felszerelt pályázati kérések, 1908. év 
március hó 10-ig Alsó-Fehér vármegye közigazgatási 
erdészeti bizottságához nyújtandók be.

M. kir. állami erdőhivatal.
Nagyenyeden, 1908. évi február hó 4-én.

Dezső Zsigmond,
m. kir. erdőmester.

„V A D Ö R “
cimü Hőnig-féle tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.

Nyomatott HIENTZ J ÓZ S E F  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 «

P én zk ü ld em én y ek :
a Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P od h rad szk y Em il.

Flirdetési 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. február 27. 9. szám.

A kincstáriak nyugijbajai.
A nyugdíj olyan portéka, hogy akkor is baj, 

ha van. akkor is az, ha nincs. Ha van ugyanis 
nyugdíj, az a baj. hogy muszáj élvezni, ilyenkor 
pedig az élvező vagy már nagyon öreg, ami ma
gában véve sem valami kellemes állapot, vagy 
nagyon beteg vagy nyomorék, a mi már nagyon 
is keserves dolog, vagy pedig özvegy vagy ár
va és bizony ez sem kellemes helyzet. Sokkal 
rosszabb még ennél az, ha az előbb felsorolt 
esetek bármelyike beáll s valóban szükség lenne 
a nyugdíjra, az pedig nincs.

A kincstári erdészeti altiszteknél az előbbi 
eset áll fenn, ők ugyanis abban a ne mondjuk 
éppen szerencsés, hanem némileg mégis irigylendő 
helyzetben vannak, hogy agg korukra, előbb is 
beálló szolgálatképtelenségük esetére maguk, elha
lálozásuk esetére pedig özvegyeik amilyen-olyan 
nyugdíjban részesülnek s még az árváknak is 
zsengébb korukban, illetőleg felserdülésükig jár —  
ha ugyan jár —  egy kis ici-pici nevelési járulék, 
igy rendeli ezt a nyugdij törvény, amelyet 23 
évvel ezelőtt alkottak s a melynek rendelkezései 
azóta bár a világ folyása nagyot fordult 
mai napig semmiben sem változtak.

Pedig ennek a nyudijtörvénynek az erdé
szeti altisztekre vonatkozó intézkedései a milyen 
humánusaknak látszanak lenni, annyira sérelme
sek és valóban csodálkoznunk kell azon, hogy 
hazánk lörvényhozása, mely a nyugdíjtörvény 
megalkotása óta oly sok jó és hasznos munkát 
végezett, ezeknek a sérelmeknek az eloszlatására 
nem vetett eddig gondot.

Legsérelmesebb és legigazságtalanabb mind
járt a nyugdíjazás rendszerének az alapja.

Eltekintve ugyanis attól, hogy a nyugdíjjo
gosultság csak a minden megszakítás nélkül el
töltött tizévi szolgálat után kezdődik, a legna
gyobb sérelem abban rejlik, hogy a nyugdij ősz- 
szegei csak négy különféle kategóriába osztvák 
s ezeket a legutóbb élvezett készpénzfizetés egy 
negyede, fele, háromnegyede és végül teljes ősz- 
szege 10— 10 éves cyklusokban képezi, míg a 
10— 10 év közé eső szolgálat — hiányozzék a 
kerek legközelebbi tízből csak egy nap is, sem
miféle nyugdij emelést nem hoz, nem úgy, mint 
a tisztviselőknél, hol tiz évi szolgálat után a fi
zetés negyven százaléka, azon túl pedig minden 
további egy évi szolgálat után annyiszor, a hány
szor, annak folytatólagos két százaléka jár s igy 
hozza meg a további harminc évi szolgálat az 
első negyven százalékhoz a még hiányzó hat
van százalékot, minek végeredménye a teljes fi
zetéssel egyenlő nyugdij.

Ebből a rendszerből azután nagyon furcsa, 
de a rendszert magát élénken jellemző anomá-
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liák keletkezhetnek, minek ekklatáns példája az 
alábbi:

Ismerünk egy kincstári főerdőőrt, ki terhes 
védkeriiletében súlyos asztmatikus baja miatt 
szolgálatát csak a legnagyobb erőfeszítéssel s 
életének folytonos kockáztatása mellett képes tel
jesíteni s igy legfőbb ideje lenne, hogy nyuga
lomba vonuljon. Meg is tenné szívesen, de hát 
hogyan ? Mostani készpénz fizetése 1100 korona, 
szolgálati ideje pedig alig tizenhét év s igy nyu
galomba vonulása esetén a törvény értelmében 
csak fizetésének egy negyede, tehát 275 korona 
illetné. Ebből a csekély összegből kellene magát, 
nejét, és három még keresetképtelen, zsengekoru 
gyermekét eltartania, a mi pedig a lehetetlenség
gel határos.

Ha már most ugyanez a főerdőőr meghalna, 
neje ugyanannak a nyugdíj törvénynek értelmé
ben megkapná az özvegyi nyugdíj címén férje 
1100 koronás fizetésének egy harmadrészét, tehát 
366 korona 66 fillért s kapna még ezen felül 
három gyermeke részére fejenkint 36, összesen 
108 korona nevelési járulékot, igy összesen 474  
korona 60 fillér élvezetébe jutna.

Mig tehát a családfőnek nyugdíjba mene
telével öten lennének kénytelenek 275 koronából 
élni, addig, ha ő meghalna, négynek, tehát egy- 
gyel kevesebb fogyasztónak 474 korona 66 fill. 
s igy 199 korona 66 fillérrel több jutna a meg
élhetésre.

Hát bizony ez furcsa és elég nagy szatírája

■ ■ hh s r a u m i m m
■ |-»  T Á R C Z A  « ■

■ ■ H ■ ■

A föld belsejéről.
Ama nagy kérdések közül, amelyek az embert 

évszázadok, sőt évezredek óta élénken foglalkoztatják, 
egyike a legérdekesebbeknek és a legkevésbbé meg
oldottaknak az. amely a földgolyó belső állapotával 
foglalkozik. A rávonatkozó csekély tudásunkat és 
hipotézisünket érdekes rövid ismertetésben foglalta 
most össze az Időjárás legutóbbi száma.

A föld belsejének mivolta, írja, a fizikai kutatások
nak mindig legérdekesebb tárgya volt. A vulkáni 
tevékenység, a földrengések, melyek földünk belsejé- 
nák mivoltára némi fényt deríthetnek, mind oly jelen-

a sorsnak, de hát úgy van és nem máskép, mert 
a nyugdíj törvény ilyen módon intézkedik

Itt még megjegyezzük, hogy ez a helyzet 
még abban az esetben sem javulna meg teljesen, 
ha az említett főerdőőr nyugdija a tisztviselők 
skálája szerint számíttatnék, mert nyugdija ebben 
az esetben is csak 2 7 5 +  1 5 4 =  429 koronát 
tenne ki s igy bár ezt ő is segítene fogyasztani, 
még sem kapna annyit, mint halála esetén a 
felesége.

Természetes, hogy ilyen viszonyok közt még 
a lehetetlent is meg kell kísérelnie, hogy még 
valami módon kihúzhassa a húsz évi szolgálati 
idő betöltéséig hiányzó három évet és néhány 
hónapot s teljesítenie kell a terhes szolgálatot 
legalább annyira, h 3gy a látszat meglegyen, bár 
igy is minden alkalommal ki van téve annak, 
hogy a meredek hegyek mászásánál egyszer csak 
légző szervei felmondják a szolgálatot s kint az 
erdőn megüti a guta. Igaz, hogy abban az eset
ben, ha nem sikerült neki a még hiányzó időt 
leszolgálni, semmit sem nyert, legfeljebb csak azt, 
hogy tuleröltetés folytán amúgy sem hosszúra sza
bott életét még jobban megrövidítette, mert na
gyobb nyugdíj élvezetéhez igy sem jut, neje pe
dig egyforma nyugijban részesül, akár tiz, akár 
negyven évig szolgált az ura.

Természetesen egész más lapra tartozik a 
szolgálat érdeke, mely hogy az ilyen erőltetett, 
forcirozott szolgálatétellel sokat szenved, azt 
talán fölösleges bővebben magyarázni. Az itt elő 
adott példa pedig nem egyedüli a maga nemé-

ségek, amelyek a legfantasztikusabb hipotéziseknek 
voltak okozói. Az ókori tudásokat nem számítva, 
Athanaziusz Kircher volt az első, aki 1685-ben Mun- 
dus subterranus cimü munkájában leírta e jelenségeket, 
de okát adni nem próbálta meg. Sár ezóta ;a tudo
mányos kutatás színvonala emelkedett, a föld belsejé
ről való ismeretünk még ma is oly hézagos és bizony
talan, hogy csak némileg elfogatható elmélettel is alig 
találkozunk.

De természetesen a kutatás e téren fölötte nehéz. 
Hisz a bányász legfölebb kétezer méterig haladhat le, 
ami a földsgarához képest csekélység, mert annak csak 
V388o-ad része. A mély fúrásokkal, ártézi kutakkal szin
tén igy vagyunk. A legmélyebb fúrások a sperenbergi 
(Berlin mellett) 1273'4, a schladebachi 1748 méterre 
terjednek. Még legtöbb adatot nyerhetünk a vulkáni 
tevékenység produktumainak vizsgálása által, úgy a 
hőmérséklet, mint az anyag halmazállapotára nézve.

A föld belsejének hőmérsékletére a legelső ada
tokat a bányák szolgáltatták. Tapasztalták ugyanis,
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ben, hanem bizon sokan akadnak minden idő
ben a kincstári erdészeti altisztek közt olyanok, 
kik akár öregségüknél, akár más testi fogyatko
zásaiknál fogva érettek már a nyugdíjra s ezt 
csak azért nem kérik, mert a legközelebbi tize
des cyklusba még hiányzik néhány évük s igy 
húzzák tovább az egészséges és erőteljes férfiak
nak is nehéz igát.

Hát bizon az ilyen erőltetett szolgálatot jól 
látják és annak hátrányait is jól ismerik a föl- 
lebbvalók, mégis a nagyobb rész hallgatólag tűri 
és elnézi, mert ismerve a nyugdíjtörvénynek az 
altisztekre vonatkozólag fennálló s itt most általunk 
vázolt sérelmes határozmányait, humánus, ember
szerető szivük visszatartja őket attól, hogy az ilyen 
szerencsétlen sorsban levő alkalmazottjaikat akkor, 
mikor megrongált egészségük miatt már semmi
féle keresetre sem alkalmasak, egyenesen bele 
lökjék az alacsony nyugdíj mellett reájuk váró 
nagy nyomorúságba.

(Folytatása következik.)

A gyümölcsfák trágyázása.
Mint minden növény, azonképen a gyümölcsfa is 

a legtöbb táplálékot a talajból veszi fel és minél jobban 
el van látva a talaj növények által felvehető tápláló

anyagokkal, annál biztosabb a növekedési és termőké- 
pességi eredménye.

De ebből azonban nem az következik, hogy a 
táplálékokkal tuibőségesen ellátott talajban is jó a ter
méseredmény; mert a gyakorlati tapasztalás azt bizo
nyítja főkép gyümölcsfáknál, hogy a nagyon kövér ta
lajban gyorsabb ugyan a növekedés, de az ellentálló 
képesség, az életrevalóság csökken, a tulbujanövekedés 
a termelőképességet nem fokozza, sokszor a fa évek 
során át nem virágzik s igy rendeltetésének nem is 
felelhet meg.

Valamint a gazdasági növények, legyenek azok 
kapások vagy kalászosok, azoknak nemük, fajuk s ál
talában növekedési tulajdonságuk szerint esik mérleg 
alá a táplálék iránti igényességük, azonképen a gyü
mölcsfáknál is hasonló elbírálással kell eljárni, akkor, 
ha kellő mértékkel s jó eredmény célzatosságával akar
juk trágyázni.

Így tehát nem lehet egy általánoá szabályt felál
lítani! a gyümölcsfák trágyázására né g e, hanem vizs
gálni, figyelembe kel! venni igen sokszor még egye
beket is arra nézve, hogy mennyi és milyen mérték
ben kívánják a táplálék nyújtást. A talaj minéműsége, 
annak fekvése, éghajlati viszonyok, a fák-, "gyökér-, 
törzs-, korona fejlődése, a faj jellege, e tekintetben 
mindig lehetnek irányadók.

Ugyancsak a gyümölcsfák trágyázásánál elbírálás 
alá esik az a körülmény is, hogy mennyi idős az illető 
fa vagy fák, mennyire terjed élettartalma, mikor fordul 
termőre s általában gyorsabb vagy lassúbb a növeke- 
kedési tulajdonsága.

Kőzismeretes, hogy minden művelhető talajban 
vannak kisebb-nagyobb mennyiségben növények által 
felhasználható ásványi tápanyagok, melyek elmálás út
ján válnak hasznossá.

Ha tehát a gyümölcstermelő gazda őszkor vagy 
alkalmas időben télen is, felszántana, felásatja gyümöl-

hogyha a föld belsejében lefelé megyünk, a hőmérsék
let növekszik. De a bá yák adataiból még semmire 
sem következtethetünk, mert a hőmérsékletre itt nagy 
befolyással van a különböző kőzetek hősugárzó és 
vezető képessége, azok oxidációja, stb., úgy, hogyha 
ebből próbálnánk köveik ztetést vonni a föld belsejé
nek hőmérsékletére, nagyon hamis eredményeket 
kapnánk.

Biztosabban támaszkodhatunk a mély fúrások 
adataira. A levegő hőmérsékletének változása nem 
hat mélyre a talajba. (A páiisi obszervatórium 27 méter 
mélységű pincéjében a Lavoisier elhelyezte hőmérő 
állandóan 1T Celziusz fokot mutat s nagyobb válto
zás eddig még nem történt rajta 0T2 Celziusz foknál.) 
Tehát ily mélységben a nyári meleg és téli hideg 
változása már nem érezhető s igy elérünk egy neutrális 
réteget, amely hőmérsékletét sohasem változtatja. Ha 
a neutrális rétegtől, mely nálunk 25—30 méter, befelé 
megyünk, a hőmérséklet folyton növekszik. S hogy 
ez még a sarkvidéken is igy van, mutatja az orosz

országi jakutszki Sergin-kut, amelynek fúrásánál a hő
mérséklet igy növekedett: 0 méter mélység: — 17T 
Celziusz fok, 15 méter mélység: —8‘38 Celziusz fok, 
óO méter mélység: —5'0 Celziusz fok, 106 méter 
mélység: —3'0 Celziusz fok, 212 méter mélység: 0'0 
Celziusz fok.

Tehát 212 méter mélységben már vizet kaptak 
ott, ahol a földszini hőmérséklet — 17T Celziusz fok 
volt. Az a rétegvastagság, amellyel befelé mennünk 
kell, hogy 1 Celziusz fok emelkedést kapjunk, átlag 
25—30 méter. (Az előbbi kutnál 26’3, a budapesti 
városligeti artézi kutnál föltűnően kevés, jjcsak 19 mé
ter.) De ez az úgynevezett geotermikus gradiens 
változó s fordítva arányos az illető talaj hővezető ké
pességével; vagyis ha nagy a talaj hőfoghatósága, 
mélyen kell lemennünk, hogy 1 Celziusz emelkedést 
kapjunk és megfordítva. Ily módon tehát a föld 
középpontjában kellene a legnagyobb hőmérsékletet 
találni. Ha egy kicsit számítunk, rögtön megkapjuk 
a középpont hőmérsékletét A föld sugara 6,370.006
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esősének talaját, már isj tett annyit, amennyi felér sok
szor egy rossz gyenge mesterséges trágyázással, mert 
éppen a téli időjárás legalkalmasabb arra, hogy az ás
ványi sók vagy más ásványok a talajban felbomolja
nak s alkalmas időben a gyökerek által felvehetőkké 
váljanak.

A gyakorlati tapasztalás bizonyítja azt is, hogy 
az őszi vagy téli talajmunkában részesedett gyümölcs
fa a nyári szárazságot jobban elviseli, vagyis hogy a 
téli nedvesség a mélyebben fekvő gyökerekhez is le
hatol, a nyár folyamán van miből táplálkozni a fának 
még akkor is, mikor mint az elmúlt nyáron is néhol 
öt hónapig is nem esett számottevő eső. S különben 
is a nyári eső vajmi kevés esetben jut a fa mélyéb- 
ben járó gyökeréhez; mert a lombokkal megrakott ko
ronája a talajt a fa körül teljesen fedi és itt kapcsola
tosan megemlíthetjük azt is, hogy nem elégséges az, 
ha csak a feltalajt porhanyitjuk, javítjuk, hanem szük- 
ségés és gondoskodni kell arról is, hogy az altalajba 
is jusson tápláló anyag.

Minél idősebb valamely fa, annál mélyebben és 
annál mélyebben és szélesebben terülnek el annak 
gyökerei a talajban, miből az következik, hogy minél 
fiatalabb a fa — ha az különben eléggé termőképes 
és jó miveit talajban van ültetve :— annál kevésbbé 
kívánja a trágyázást; mert a kellőleg miveit feltalajban 
mindig megtalálja a növekedéséhez szükséges tápláló 
anyagokat.

Ennek folytán a trágyázás elsősorban csak az 
idősebb termőképes vagy már terméketlenné, erőtle
nekké vált fáknak kívánatos s csak másodsorban a fi
atal fáknál ott, a hol a rósz talajviszonyok megkívánják.

A trágyázás idejére és módjára nézve igen külön
bözők a nézetek, de megjegyezni kívánjuk azt, hogy 
eddigelé az őszi vagy téli időszak s a természetes 
trágya anyagok azok, amelyekkel s amikor a lejobb si
kert lehetett elérni úgy kisebb, mint nagyobb ültetvé

nyeknél, a mi azonban nem zárja ki azt, hogy főkép a 
csontmagú gyümölcsféléknél nyár utóján folyós álla
potú istálló trágyával is igen jó sikereket lehet elérni. 
A természetes és szilárd állapotú trágyát mindig csak 
érett állapotban szabad alkalmazni; folyós állapotú 
trágyát pedig vízzel felhígítva lehet sikerrel alkalmazni; 
de főkép az utóbbi trágyanem nyújtásánál óvatosnak 
kell lenni, a túlbuzgóság legtöbbször árthat.

Nemük és koruk szerint vizsgálva a gyümölcs
fáknak trágya iráuti igényességét azt találjuk, hogy az 
alma, körtefélék inkább csak akkor kívánják a táplálék 
nyújtásában a segítséget, mikor azok növekedése és 
termőképessége csökkenőben van; a korábban nyújtott 
táplálék elősegíti, fokozza ugyan a növekedést, de a 
bő táplálkozás puhítja, érzékenyebbé teszi a fát s ilyet 
a betegség és féreg hamarább támad meg. A csont- 
magú gyümölcsfák tehát: szilva, barack, cseres nye, meggy, 
ebben a tekintetben még nagyobb fontosságot igé
nyelnek és itt csak akkor van helye a trágyázásnak, 
amikor azok termékenysége csökken. Hiszen elég gya
kori a tapasztalás, hogy tulköves talajban ültetett alma 
és körtefélék termőre fordulására sokáig kell várni, a 
csontmagú {féléket pedig hamarább érheti a gutaütés, 
a mézgafolyás főképen az utóbbiaknál akkor, ha légeny- 
ben igen gazdag talajba jutnak. Ha figyelembe vesszük 
azt a körülményt, hogy a gyümölcsfáknál is kétféle 
szempontból irányul azok trágyázása — nevezetesen: 
egyfelől a légenytartalom, másfelől a foszfortartalmu 
trágyák nyújtása — akkor egy kis vizsgálódás után 
tisztába lehetünk azzal is, hogy melyiknek milyen és 
mennyi támogatás nyujtassék trágya tekintetében; mert 
az már bizonyos és gyakorlati tapasztaláson nyugvó 
igazság, hogy nem minden nemű és korú gyümölcsfa 
kívánja az egy és ugyanazon tartalmú trágyafélét.

Ha már most közelebbi vizsgálódás tárgyává 
tesszük az egyes gyümölcsnemeknek és féléknek trágya 
iránti igényességüket, azt tapasztaljuk, hogy a csont

méter, minden 30 méterre esik 1 Celziusz Uk 
emelkedés, tehát a középpontban a hőmérséklet 
6,370.000:30 X  1 Celziusz fok 213.500 Celziusz. 
E szám természetesen nem biztos, mert nem vagyunk 
meggyőződve róla, hogy vájjon kétezer méteren túl is 
oly arányban nő-e befelé a hőmérséklet, mint kétezer 
méterig? Ugyanis több helyen azt taiálták, hogy minél 
mélyebbre megyünk, annál vastagabb lesz a réteg, 
amellyel befelé mennünk kell, hogy 1 Celziusz fok 
emelkedést kapjunk s igy 45—50 méteres gradienseket 
is találtak.

További kérdés az, hogy milyen a földkéreg 
vastagsága. Ha tekintetbe vesszük, hogy a feljövő 
láva maximális hőmérséklete 1500 Celziusz fok, akkor 
30 X  1500 Celziusz fok 45 kilométert kapunk a 
a földkéreg vastagságául. Itt lenne tehát a határ, a 
hol a szilárd és folyós anyag érintkezik. Természete
sen, itt föltételeztük, hogy a láva nem egyes meg
olvadt lencsékből szabadul ki, melyek a földkéregben 
visszamaradtak (Stübel elmélete), hanem a föld belső

megolvadt anyagából, a magjábó . De Darvin és Kel
vin lord kétségbevonják, hogy ilyen vékony kéreg 
mellett a föld képes volna kibírni azokat a zavarásokat, 
perturbációkat, melyeket más égi testek okoznak.

Végül milyen lehtt a föld belsejének halmaz- 
állapota? Szilárd, cseppfolyós, vagy gáznemü? Vala
mennyi anyag, melyet eddig ismerünk, 2500—3000 
Celziusz foknál közönséges nyomás mellett megolvad, 
amf körülbelül 75—90 kilóméternyi mélységnek felefne 
meg. Ilyen mélységben tehát már csupa cseppfolyós 
halmazállapotú anyagra akadnánk. De a nyomás a föld 
belseje felé folytonosan nő s mivel minden atmosz
féra-nyomás körülbelül 00 3  Celziusz fokkal növeli az 
olvadás hőmérsékletét, világos, hogy a föld belsejében 
jóval magasabb lesz az olvadás foka, mint a felszínen. 
Némelyek szerint a föld belsejében minden elem gáz
állapotban van, Ritter szerint pedig több réteget lehet 
megkülönböztetni. A középpontban úgynevezett disz- 
szociált gázok vannak, melyeknek elemi részecskéi ily 
nyomás mellett egymással egyesülni nem képesek;
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magvu gyümölcsfélék sokkal hamarabb és nagyobb 
mértékben kívánják a foszfortartalmu trágyákat, mint a 
lágymaguak; mert hamarább fordulnak termőre s 
aránylag nagyobb a termőképességük is. Ez azonban 
nem zárja ki azt, hogy némi mértékben a légenytartalmu 
trágya nyújtása is ajánlatos, ha főképpen oly talajba 
kerülnek, amelyben ez az anyag csak kisebb mérték
ben van jelen.

A trágyázás idejére nézve az őszi időszak a leg
általánosabb, mert az ősszel nyújtott nehezen bomló 
trágyát tavaszra, a hajtások, ágak fejlesztésére már fel
használhatja a fa, a tavaszi trágyázás főleg könnyen 
oldható trágyafélékkel — már a termő rügyek jövő 
évre való fejlődését mozdítja elő; ugyancsak a csont- 
maguaknál a nyári trágyázás hasonló célt szolgál.

A trágyázás mikéntjére nézve többféle mőd van, 
lehet a trágyát csak sekélyen aláásva nyújtani, lehet 
mélyebben ásott árokban — főképen idősebb fák
nál — akár folyós, akár pedig szilárd állapotban — 
szórni illetve önteni a trágyát, de figyelemmel kell 
lenni ilyenkor arra, hogy az árok a fa koronájának 
szélességi irányában ásattassék meg; mert a fa szívó 
gyökerei rendszerint ily, de igen sokszor még széles
ségen is terjednek el a talajban. Ebből azonban nem 
következik az, hogy törpe gyümölcsfa csak á törzs 
körül kívánja a trágyázást, ezeknél is lehetőleg jó 
szélesen kell a talajt mívelni, trágyázni bőségesen an
nál is inkább, mert ezek folytonos nyesegetésük által 
aránylag több táplálékot fogyasztanak.

A talaj minémüsége is befolyásolja a trágyázást, 
mert a laza, homokos talaj mindig több trágyát kiván, 
mint a kötött, agyagos hideg talaj s ugyancsak minél 
lazább a talaj, annál érettebbnek kell lenni a nyújtott 
természetes trágyának.

Az istálló trágyán kivül, mint amely a trágyafélék 
között az első helyen áll — jó sikerrel lehet alkalmazni 
a következő trágyaféléket, és pedig: komposzt, szaru-

ezután jön egy réteg, normális gázokkal, aztán egy 
hig, de gázokkal telitett réteg, majd a föld régi meg- 
megmeredett, plutonikus kérge s végre a mai külső 
páncél. Ezzel szemben Kelvin lord és Darvin a föld 
belsejét szilárdnak képzelik, mert különben a föld 
előbb említett vastagságú kérge nem bírná ki a per
turbációkat. Ha valami uton-módon a nyomás csök
ken, az anyag megolvad s vulkáni jelenség alakjában 
tör a felszinre.. Buch és Humboldt is úgy tekintették 
a vulkáni jelenségeket, mint a föld belsejének reakcióit 
a föld szilárd kérgére. De tisztán vulkánikus jelensé
gekből még következtetést nem vonhatunk a föld 
belsejének mivoltára, mert például Stübel szerint a 
láva nem a föld legbelső megolvadt anyagából, hanem 
egyes, régibb időkből a kéregben visszamaradt lencsék
ből szabadul ki.

forgács, fahamu, vér, árnyékszéki trágya, csontliszt, 
gyps, chilisalétrom, Thomassalak. A trágyának mennyi
ségbeli adagolása legtöbbnyire a fa vagy fák állapotá
tól függ, tehát szorosabban vett szabályt itt sem lehet 
felállítani, igy hozzávetőleges számítással csak annyi 
állítható, hogy egy középtermésü és életű fának évi 
üágyaszükséglete istállótrágyából 20 kg., műtrágyából 
1 kilogramm.

Arany középút azonban mégis csak az, hogy ott, 
ahol szükség van, ott nem kell fukarkodni a trágyával 
s inkább kevesebb fát, de jól trágyázni, ellenben jól 
fejlődő, termőképes, egészséges fáknál pazarlás számba 
megy a trágya nyújtása.

C s é r e r  G y u la .

A kutyák megsebesülése.

A vadász- és luxusebek értéke napról-napra 
növekszik. Sem a múlt században, sem azelőtt soha 
nem volt a kutyának oly nagy értéke, mint manapság. 
Természetes, minél értékesebb valami, annál jobban 
vigyázunk rá. De, bár az elővigyázat, a gondos és 
vigyázó előrelátás sok bajnak elejét veheti, mégis meg
esik, hogy a kutyánk megbetegszik.

Minden megbetegedéskor orvost kell hívni, az 
természetes, de amig orvost hívhatunk, nagyon jó, ha 
magunk adhatjuk az első segítséget. Orvos nincs is 
mindig kéznél, sokszor órák, sőt napok telnek el, mig 
állatorvosi kezelés alá kerülhet kutyánk. Az első segít
séggel, ha helyén és idején alkalmazzuk, elejét vehet
jük sok bajnak, nem egy súlyos, és halálos végű be
tegségnek is.

Természetesen, ha \alami baja esik a kutyánk
nak, minden ismerősünk szives készséggel szolgál 
jó tanácscsal s oly ellentétes, badar dolgokat beszél
nek olykor össze, hogy józan észszel, ha akarnók, se 
tudnók teljesíteni. Kár is az ilyen tanácsokra hallgatni, 
mert a legtöbb esetben nemcsak nem használnak, 
hanem ártanak. Legjobb, amilyen gyorsan csak lehet, 
szakszerű orvosi segítséget hozni a beteg állathoz.

A ki szereti és szívesen foglalkozik kutyáival, az 
hamar megtudja, egészségesek-e, vagy pedig valami 
bajuk van. A kutyának szakszerű kezelés és jő bánás
mód [mellett ritkán szokott valami baja esni, legföllebb 
a giliszták okoznak neki sok kellemetlenséget. Hanem 
igen is ki van téve kutyánk éppen hivatása teljesítése 
kö/ben a megsebesülés veszélyének. A sebekkel pedig 
nem jó tréfálni, egy kicsinek, jelentéktelennek látszó 
seb, fertőzés következtében veszedelmes méreteket ölt, 
sőt a kutya életét is veszélyezteti. Sebesülés esetén 
igen fontos az első segítség. Minthogy a sebesülés
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rendesen vadászaton, távoleső, elhagyott helyen szó- j 
kott történni, minden esetben a fertőzés veszedelmé- i 
nek tesszük ki kutyánkat, ha azonnal és gondosan 
nem részesítjük az első segítségben.

A első segítségnek természetesen nem lehet más 
célja, hogy a vérzést, a mennyire lehet minél előbb 
megállítsuk. Igaz ugyan, hogy a kutya jelentékeny 
vérveszteséget elbír minden nagyobb baj nélkül, de 
azért mégis jó a vérzést minél előbb eiállitani. A vér
zés elállítása közben a seb alakját, helyzetét, mélységét 
is megvizsgáljuk, hogy a későbbi kezelésnél tudjuk 
magunkat mihez tartani s az orvost is tudósíthassuk 
a seb minémüségéről, hogy tudja, milyen műszereket 
hozzon magával.

Az első segítségadás abban áll, hogy a sebet 
lehetőleg tiszta vízzel, ha lehet valamilyen desinficiens- 
sel kimossuk, az esetleg a sebbe tapadó szalmaszálat, 
falevelet, szőrcsomókat onnan eltávolítjuk, a seb szélé
ről a szőröket rövidre levágjuk, hogy ezzel is kisebbé 
tegyük a fertőzés veszedelmét. Desinficiensiil kálium 
hypermanganátot,, sublimátot, lysolt, karbolsavat hasz
nálhatunk.

Igen tanácsos a sebet kimosás után bekötni. 
Bekötés előtt a sebszéleket vaselinnal bekenjük, hogy 
a kötés oda ne ragadjon. Kötőszerül steril vattát 
használunk.

Ily módon járva el, sokszor nagy bajnak vehet
jük elejét s megkönnyitjiik az orvos dolgát.

K Ü L Ö N F É L É K .

A lóhus Erről a legújabban kényszerű divattá 
lett budapesti táplálákról irja az »Egészség* cimű fo
lyóirat: A lóhus az ó-korban, de a közpkorban is a 
legtöbb pogány nép táplálkozásában szerepet játszott 
s csak a kereszténység terjedésével tértek el tőle. A “ 
keresztény papok ugyanis a pogány istenek áldozati 
szertartásával együttjáró lóhusíogyasztás ellen minden 
eszközzel küzdöttek. így 111. Gergely pápa a lóhust és 
minden fogyasztóját tisztátalannak nyilvánította. Rész
ben ilyen befolyásra lehet visszavezetni azt az idegen
kedést, a mely a lóhussal szemben Európában a leg
újabb időkig megnyilvánult. Ázsiában a lóhus a leg
kedveltebb éleh iszerek közé tartozik, sőt Kínában kü
lön lófajtát tenyésztenek és hizlalnak erre a célra.

Európában a dánok kezdték el újra a lóhus fo
gyasztását mintegy száz év előtt (Kopenhága ostroma 
alkalmával 1807-ben) és azóta lassan bár, de elterjedt 
az egész kontinesen. Elterjedése körül különösen az 
állatvédő egyesületek buzgólkodnak, mert remélik, hogy 
igy a lovakat nem használják ki a végletekig, hanem 
megrokkanásuk után följavitva, hizlalva küldik a vágó
hidra.

A lóhus jól elkészítve éppen olyan ízletes, mint

bár mely más állat húsa. Édeses izét ecettel való el
készítése teljesen megszünteti. Különös ismertető Je le :  
sárgásbarna zsírja, mely már harminc foknál megolvad, 
a disznózsír pedig negyven foknál olvad. A levegőn 
állva a ló húsa sötétebb szint kap, főzéskor a levesben 
huslében sárga zsircsöppek jelennek meg, kisebb da
rabban, kolbászban vegyi vizsgálattal lehet megállapítani 
a löhust. Tápláló értéke azonban semmivel sem áll a 
marhahúsé mögött.

Budapesten 1905-ben létesítették a sertésközvágó- 
hid telepén az első lóvágóhidat, a melynek forgalma 
azóta alig remélt módon föllendült. Ma már a székes- 
főváros tizennégy hatósági;mészárszékében árusítják a 
lóhust és a lóhus-készitményekeí. Ez időszerint éven- 
kint átlag négyezer lovat vágnak le Budapesten. A ló
hus kilója 80 fillérbe kerül; a lovakért kilónként az ár
hullámzás szerint 38—40 fillért ' fizet a székesfőváros.

Ó riás e lefán t. A csikágói Field-muzeum a leg
utóbbi napokban érdekes látványossággal gyarapodott. 
A múzeumban ugyanis most állították ki a legnagyobb 
elefántot, a melyet valaha Afrikában elejtettek, a hatal
mas állat két agyarának a súlya négyszázhét font s 
egy-egy agyar hossza több mint hét láb. A legérde
kesebb azonban, hogy a Field-muzeum legujab kin
csét nem valami tapasztalt vadásznak köszönheti, ha
nem egy fiatal asszonynak, Akeley csikágói tanár 
feleségének. A fiatal asszony nem rég részt vett egy 
nagyobb expedícióval elefántvadászaton. A mig az ex
pedíció tagjai előkészületeket tettek nagy hajtóvadá
szatra, a fiatal amerikai asszony elhagyta a csapatot s 
két nagy puskával fölfegyverkezve, behatolt az őserdő 
sűrűségébe. Fáradságos vándorlás után megtalálta egy 
már az előtte való napon jelzett elefántcsorda nyomait. 
Egyszerre körülbelül kilencven méternyi távolságból 
megpillantotta a csorda vezérét, egy pompás, ^hatalmas 
állatot. Akeleyné fölemelte fegyverét s kétszer egymás
után a hatalmas elefántra lőtt, a mely holtan maradt 
fekve. A többi elefánt rémülten menekült, de Akeleyné 
egyiküket menekülés közben leteritette. A mikor az ex
pedíció tagjai a lövések zajára odasiettek, a vakmerő 
vadász éppen a hatalmas állatot vizsgálta. Mindkét go
lyó az elefánt szivébe fúródott. Az angol hatóság 
csakhamar megállapította azután, hogy Akeleyné a leg
nagyobb elefántot ejtette él, a mely Kelet-Afrikában va
laha terítékre került.

A legnagyobb szőlőtőke. Carpeutariatale-ban. 
a szőlőültetvényeiről és meleg ásványvízforrásairól 
nevezetes és a kaliforniai Santa Barbara közelében van 
egy szőlőtő, mely tulajdonosa szerint a legnagyobb a 
világon. Ezt a tőkét negyven évvel ezelőtt ültették el 
és azóta minden évben csodálatra méltó mennyiség
ben terem rajta a legfinomabb vörös »misszió«-szőlő. 
A csodálatra méltó szőlőtőke főtörzsének alsó kerülete 
egy amerikai folyóirat szerint, 3 méter. Mellékágai pe
dig 200 négyzetméter területet fednek be. Ez a hatal
mas tőke a legutóbbi szüret alkalmával 10,000 kilogram
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szőlőt hozott, amelyeket a tulajdonos 1000 márkáért 
értékesített.

Pauzániasz fája. Történelmi nevezetességű 
ciprusfa pusztult el nemrég Görögországban. E fa 
Pauzániász birtokához tartozott még Krisztus előtt 
vagy négyszáz évvel. Utoljára százhatvan láb magas 
volt, alul tiz láb átmérőjű, s mintegy embernyi magas
ságban még huszonöt láb kerületű. Koronája kétszáz- 
negyven lábnyira terjedt. Egész Peleponnezusbau még 
csak egy ilyen óriási ciprusfa van Naupaktusz mellett, 
a lepantoi öböl partján. De ez már hát századdal 
fiatalabb. Az előbbi említett ősrégi fát tüzet rakó 
cigányok gyújtották föl s most nyoma is alig maradt.

K é t s z á z a n  kerek számban vannak még 
olyanok lapunk tisztelt olvasói közt, kik rész
ben régibb hátralékaikat nem fizették meg, 
részben lejárt előfizetésüket meg nem újították. 
Ismételten kérjük az iletőket, hogy m érlegelve 
nehéz viszonyainkat, ezt a jövő  hó elejével 
megtenni szíveskedjenek.

Eredményes vaddisznó vadászat. Sike
res vaddisznó vadászat volt f. hó 15-én a dob
resti kincstári erdők bérbeadott vadászterületén, 
melyről az ottani tudósítónk a következőket írja; 
E. hó 14-én írásbeli utasítást kaptam főnököm 
Szentpály Kálmán m. kir. főerdész úrtól, hogy 
miután az idő igen kedvező, nyomoztassak vad
disznók után s egyben gondoskodjak 40 hajtó
ról. Az irás vétele után természetesen azon
nal útnak indultam két segédőrömmel és egy 
felfogadott emberrel s nem jártunk eredmény 
nélkül, mert másnap, vasárnap egész bizonyára 
mentünk neki a hajtásnak. A vadászaton díszes 
társaság vett részt és pedig: Zichy Ödön gróf, 
Korda Andor orsz. képviselő, Juriskai Zoltán, 
Kubik Gyula, ifjú Deli Imre birtokosok, Bércy 
Imre, Halász Elemér főszolgabírók, Escseny Zsig- 
mond szolgabiró, két katonatiszt Nagy-báródról, 
főnököm Szentpály Kálmán főerdész ur, és mi 
ketten erdőőrök. A vadászatot én vezettem s oly 
szép eredménnyel, hogy mindjárt az első hajtás
ban 5 darab vaddisznó került terítékre. Megelé
gedve a sikerrel, abba is hagytuk a vadászatot 
s elmentünk a vadásztanyára, honnan csak a késő

éjjeli órákban oszlott szét a vadásztársaság, ma
gával vivén egy szép és sikeres vadászat kedves 
emlékét.

Gyilkos erdőőr. Zalamegyei Cserfő mel
lett Szántó János erdőőr orozva agyonlőtte régi 
haragosát, Kuti Ferenc hegypásztort. A gyilkost 
letartóztatták.

Öngyilkos urileány. Szombathelyről Írják 
nekünk: Vasvármegye egyik régi, történelmi csa
ládjában szomorú 'eset történt. Szarvaskendi és 
óvári Sibrik Kamilla, Sibrik Kálmán földbirtokos 
leánya, kedden este a szarvaskendi családi kas
télyban szivén lőtte magát. Sibrik Kamilla fel
tűnő szép hölgy volt s megyeszerte ismerték az elő
kelő társaságokban. Félév óta jegyben járt egy 
honvéd-huszár főhadnagygyal s azért lett ön
gyilkossá, mert vőlegénye levélben lemondott a 
házasságról.

Tölgymakkot, jól átteleltet bármily meny- 
nyiségben jó áron vásáról Faragó Béla ur 
magpergető intézete Zalaegerszegen, a hová 
az esetleges ajánlatok sürgősen beküldendők.

Szerkesztői üzenetek.

Bújna M ihály urnák, O. Láposbánya. Gyógynövények dol
gában forduljon Burger Frigyes úrhoz (Kolozsvár, Mátyás Király 
tér 10) Ki nemcsak felvilágosítást fog adni, hanem a gyűjtendő 
gyógynövényeket jó áron meg is vásárolhatja. Baumann Endre 
urnák, Bulza. A jó kívánságot tiszta szívből viszonozzuk. Nem 
akadna néha egy-egy vadászkaland leirás ? H. J .  urnák. Abban 
igazsága van, hogy azoknál az erdészeti altiszteknél, kiket elöl
járóik vagy mások lenézik és meg nem becsülik, a hiba rend
szerint bennük magukban van, abban azonban téved, mintha 
cikkünk írója ezt az összeségre vonatkoztatta volna; ellenkezőleg 
mindenütt csak a nagy részről van ott szó, azt pedig, hogy a 
túlnyomóan nagyobb része olyan, amilyennek cikkírónk festette, 
nagy sajnálattal bár, de el kell ismernünk. Bizon magunk is 
ismerünk úgy a kincstárnál, mint másutt szolgáló kartársakat, a 
kikkel nyilvános helyen nem szívesen találkozunk. Igaz, hogy 
ennek legfőbb oka maga a kinevezési rendszer.

A kiadóhivatal postája.

Viertt József urnák, Csicsó. A beküldött 4 koronával nem 
március, hanem junius végéig ki volt egyenlítve az előfizetés. 
Trobert Ferenc urnák, Ajka. A 4 korona beérkezett. Bújna 
Mihály urnák, O.L-áposbánya. A múlt év 48, 49 és az idei 4 
számot, melyek a postán elvesztek, újból megküldtük. A 44. szám 
teljesen elfogyott s igy ebből legnagyobb sajnálatunkra nem 
küldhetünk. Szukorszky Jenő urnák, Pilismarót. A lap előfize
tését ez év elejétől számítjuk s igy március végéig van előfizetve.
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Zempién vármegye közig, erdészeti bizottságától.
56. érd. szám.

Zemplén vármegyében lévő szinnai m. kir. járási 
erdőőri állás lemondás folytán megüresedett, ezen 
III-ad osztályú járási erdőőri állásra pályázat nyittatik.

Ezen erdőőri állomás évi javadalmazása:
Évi bérfizetés: 400 korona, lakás, fa és ruhaillet

mény 100 korona, lótartási átalány 160 korona, össze
sen 660 korona.

A javadalmazás havi utólagos részletekben 
fizettetik.

Pályázótól megkivántatik a magyar állampolgár
ság, feddhetetlen előélet, legalább 24 éves életkor és 
hogy 35 évesnél nem idősebb, ép szellemi és testi 
erő, valamint az erdőőri szakvizsga sikeres letétele. 
A hivatalos magyar nyelven kívül a tót nyelv ismerete 
is szükséges, mely adatok hiteles okmányokkal iga- 
zolandók.

Zemplén vármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságához intézett egykoronás bélyeggel ellátott és saját 
kezűleg irt kérvények 1908. február hó 28-ig a sátor
aljaújhelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz annál is inkább 
benyújtandók, mert a később érkezett kérvények nem 
fognak figyelembe vétetni.

Sátorajaujhely, 1908. évi jánuár hő 18-án.

Matolai Etele,
közig. érd. biz. aielnök.

A zirci apátság Szentgotthárd-csörötneki erdő
gondnokságában (Vas m.) őrjárással egybekötött köz
ponti erdőőri állásra pályázatot hirdetek. Javadalmazás: 
negyedévi utólagos részletekben fölvehető évi 700 
korona fizetés; évenkint lódén szövetből erdőőri egyen
ruha, három évenkint bundás bekecs, az általa kiderí
tett erdei kihágások után befolyó büntetéspénzek 
10%-a, lakás, 18 m3 tűzifa, V2 hold burgonyaföld 
megszántva, termés beszállítva, 300 négyszögöl konyhá
kért, egy darab tehénre nyári legelő és téli takarmány, 
orvos és gyógyszer esetleg családtagjai számára is, 
adóját — a hadmentességi adó kivételével — és az 
Országos Cselédsegélyző pénztári illetéket az erdészeti 
pénztár fizeti. Nyugdíj igény nincs.

Pályázhatnak mindazon 24 évet betöltött, katonai 
kötelezettségüknek elege tett, erdőőri szakiskolát vég
zett s az erdőőri szakvizsgát legalább jó sikerrel letett 
32 évnél nem idősebb egyének, kik magyar állampol

gárok, a magyar nyelvet szóban és írásban jól kezelik, 
szépen Írnak, irodai és némi műszaki teendőknél 
segédkezni képesek.

A sajátkezüleg irt kérvény méltoságos Vajda 
Ödön zirc-, pilis-, pásztó- és szentgotthárdi apát úr
hoz címezve, a hiteles másolatban hozzácsatolt kereszt- 
levél, szakiskolai bizonyítványokkal, erdőőri oklevéllel 
hatósági-, orvosi-, eddigi szolgálati-, erkö esi bizonyít
ványokkal és családi állapotát feltüntető nyilatkozattal 
fölszerelve a Zirci Apátsági Erdőfelügyelőséghez Zirc 
(Veszprém m.) küldendő az 1908. évi március hó 10-ig.

A kinevezendő állását saját költségén az 1908. 
évi április hó 1-én tartozik elfoglalni.

Zirc, 1908. február 6-án.

Lővárdy Alajos,
apátsági erdőfelügyelő.

„ V A D Ő R “
című Hőnig-féle tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.

•Jl

H I E N T Z  J Ó Z S E F
SZÁ SZSEBES

KÖNYVNYOMDA KÖNYVKERESKEDÉS

Szállítja az összes,
C a könyvpiacon elő- '--- .

£ forduló k ö n y v e it, 5T>
Journáljait, napilap-
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O>

12 jait, z e ne müv e i t ,
(/) levél- és irópapirjait ■t
(/) Elválal minden e szak- cr

p>4J 
N mába vágó nyomdai =

munkát.

Nyomatott HIENTZ J ÓZSEF  könyvnyomdájában Szászsebesen,
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P én zk ü ld em én y ek : lapkiadó:
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kezet« címére Szászsebesen küldendők. • O u í i r a O S Z k y  i l I T I l l .

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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. március 5. 10. szám.

A kincstáriak nyugdijbajai.
(Folytatás.)

A kik figyelemmel kisérik a kincstári al
tisztek szolgálatát, azoknak elég gyakran nyílik al
kalmuk tapasztalni, hogy az olyanok, kiknek ter
hűkre esik már a szolgálat, de még bizonyos 
idő hiányzik nekik a 20, 30 vagy negyven évi 
szolgálati időhöz, fűhöz-fához kapkodnak, hogy 
a kikerekitéshez szükséges hosszabb-rövidebb időt 
valami uton-módon kihúzzák, hogy ilyenformán 
ne menjen nekik veszendőbe a nehéz szolgálat
ban eltöltött esztendők egész sorozata.

Egyszerre beállnak a betegedések s az ezek 
alapján való szabadságkérések először csak he
tekre, majd hónapokra terjedőleg. Bevett szokás 
és az ezáltal alkotott szabály szerint az altiszt 
egész hat hónapig kitolhatja ilyen módon szol
gálati idejét, de ha egészsége akkor sem javul 
meg, már ki van téve annak, hogy egyszerre 
csak felhívják nyugdíjazásának kérésére. Ismerve 
ezt a szabályt sokan ahhoz a taktikához folya
modnak, hogy pár hónapi, vagy heti szabadság 
után, újból tesznek ugyanannyi időn át szolgá
latot, majd ismét szabadságot kérnek s igy si
kerül nekik néha éveken át is tovább huzni a

szolgálatot, mig végre elérik a magasabb nyug
dijat meghozó legközelebbi évtizedet.

Az ilyen szabadságolások alkalmával termé
szetesen a védkerületeket nem lehet őrizetlenül 
hagyni s ilyenkor alkalmazásba jönnek az úgy
nevezett kisegítő napibéres erdőőrök, rendesen a 
vidék lakosságából választva, nagyobb részt olya
nok, a kik minden szakképzettséget nélkülöznek 
s hogy ezek azután miként teljesitik a reájuk bí
zott feladatot, arról legjobban bizonyságot te
hetnének az erdőkár nyilvántartások és az erdő 
pusztulása.

Ezen a szomorú helyzeten csak a nyugdíj- 
törvény gyökeres, radikális megváltoztatása for
díthatna s néha-néha fel is merülnek hírek arról, 
hogy a revízió készülőben van, de sajnos, az 
ilyen híreket nálunk a tett rendesen csak évek, 
náia évtizedek múlva követi.

Nagy hátrány és sérelem még az is, hogy 
a nyugdíjazottak házbérben nem részesülnek, 
miután pedig vajmi kevesen vannak abban a 
helyzetben, hogy maguknak szolgálati idejük alatt 
saját hajlékot építhessenek, a szegényes megél
hetésre is kevés nyugdijuk nagy részét a lakás 
bérlése felemészti s miután kevés az olyan nyug
díjas, a ki még munkabíró és igy valamely ke
resetre alkalmas, hátralevő életük csupa nyomo
rúság. Az ilyeneknek még csak koldulni sem le
het, mert hiszen bárkihez is fordulnának alamizs
náért, mindjárt szemükre lobbantanák azt, hogy 
hiszen ők más szegény emberhez képest még 
urak, mert hiszen rendes nyugdijat kapnak, pedig
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bizon ha a cikkünk elején említett főerdőőr 275  
korona nyugdijának legalább felét — olcsóbban 
bizon még cigány putrit is alig lehet ma kapni 
—  házbérre költi, a megmaradó naponta 3 0 — 40  
fillérnyi napijövedelem mellett ötödmagával még 
úgy sem képes megélni ruházkodni, mint az 
utolsó koldus.

Nem mulaszthatjuk el itt még azt is meg
jegyezni, hogy az altiszt elhalálozásakor családja 
semmiféle temetési költséget nem kap, legalább 
törvény szerint ilyen nem jár neki s igy bizon 
gyakran megesik, hogy némelyiket csak a kar
társak és más jó emberek körében megejtett 
gyűjtésből lehet tisztességesen eltemetni, a mire 
magunk is elég sok szomorú példát tudnánk fel
hozni.

Egy csöppel sem vidámabb a hátramaradt 
özvegyek sorsa.

Még sajog a seb szivükben, melyet éle
tük párjának elhalálozása ütött rajta, még nem 
is érnek rá számbavenni nyomorúságos helyzetü
ket, már ott kopogtat ajtajukon az Ínség, Va
gyon nem maradt, mert hiszen a jövedelem 
a napi kiadásukkal felemésztődött, miután pedig 
a fizetést előre kapták, az előre el islett fo
gyasztva s [ha maradtak is belőle némi roncsok, 
azokat felemésztette a temetési költség.

A beavatatlanok erre azt fogják mondani, 
hogy hiszen nincsen semmi nagyobb baj, mert 
megvan a nyugdijuk s abból bár szegényesen, 
de valahogy mégis csak megélhetnek. Igen ám ! 
De a nyugdíj nem követi nyomon a fizetést, ha

nem sok lótás-futás kell még addig, amig ahhoz 
hozzá lehet jutni. Annyi sok cikornyája van an
nak, hogy a tapasztalatlan asszony akár bele is 
bolondulhat.

Először is azt mondják neki, hogy kérje 
bélyeges folyamodványban nyugdijának utalványo
zását s már itt méltán kérdhetnők, hogy miért 
kell annak a kérvénynek bélyegesnek lenni, holott 
az elismert szegénység fel van mentve a bélyeg
kötelezettség alól, már pedig, hogy a nyugdíjra 
szoruló özvegyeknek legalább 90 százaléka föld
höz ragadt szegény, azt sem elvitatni, sem elta
gadni nem lehet. A kérvény azonban még egy
magában nem elegendő, hanem ahhoz egy egész 
halom mellékletet kell csatolni.

Megkívánják, hogy ott legyenek az elhunyt 
férjnek összes okmányai, nem csak azok, a me
lyek kinevezésére vagy előléptetésére vonatkoznak, 
hanem még azok is, a melyek időközi áthelyezé
seit tárgyalják, mintha bizon nem lenne mind
egy, '10gy szolgálatát melyik védkerületben, rak
tárban vagy irodában teljesítette. Egyébként is 
mire való ez az irathalmaz? Hiszen ha a nyug
dijat kérő folyamodványhoz hozzá csatolnák az 
elhunyt altisztek szolgálati táblázatát, melynek 
pontosan vezetettnek kell lenni, és felölelnie a 
szolgálat minden fázisát, akkor ezeknek az úgy
nevezett dekrétumoknak a csatolása teljesen el
maradhatna. De nem maradhat el, mert hiszen 
mi lenne akkor a copffal? Bizon ha csak egy 
közbeeső kinevezési vagy áthelyezési okmány 
hiányzik, akkor arról az irattár segítségével hiteles

sí g

-  T Á R C Z A  «

A transzport.

D É L E L Ő T T  tizenegy óra. A főkapitány
ság Zrinyi-utcai kapuján begördül a rabszállitó 
kocsi, a köznyelven ismert zöld-batár, lassú 

döcögéssel keresztül halad a hosszú kapualján, majd 
egy kettős ajtóval elzárt kis udvaron, amelynek egyik 
sarkában a kocsi elé fogott két csontos paripa magá
tól megáll: a transzport megérkezett.

A toloncház napos transzportja, amely az előtte 
való éjszaka notóriusabb vándor madarait juttatja a 
főkapitányságra. Az apraját, a tolvajhierárkia köznépét

már kirostálta tiz kerület kapitánysága és a toloncház. 
Ám ide is jut naponta tizenöt-husz ember. Amikor 
a zöld kocsi megáll, már körülveszi az ügyeletes 
rendőrlegénység. Kezdődik a kiszállás. A kicsiny 
rekeszekre osztott kocsiból egyenkint engedik ki az 
utasokat. Nagyon hangtalan társaság. Tilos a szó s 
rendőrék ébersége még a jelbeszédet is lehetetlenné 
teszi. De azért némán is elég érdekes a csapat. 
Csodálatos ekszisztenciákat és embereket forraszt külön 
társadalomba a bűn. Az egyik például esti öltözékben 
van, de hiányzik a frakkja s a felső kabátja. Az ele
gáns világfi ott áll ingujjban, cilinderrel a fején. Hol 
maradhatott el vájjon hiányzó ruhája? Egy rongyokba 
burkolt, borvirágos orrú, pufók emberke fejét apró 
matróz-sipka födi s a mellette álló tollas kalapu dámá
nak férfi cipő van a lábán. Csupa goromba toalett
hiba. Mindezt azonban itt nem veszik szigorúan. 
A transzportot átvevő rendőrellenőr még a nevüket 
sem kérdi. Majd elvégzik velük edafönn. Tizenhat 
ember. Megvan. Mehet. S megy föl a menet a
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másolatot (még jó szerencse, hogy ez hivatalos 
használatra kiállítva bélyegmentes lehet) kell 
venni s ezzel egészíteni ki az igazolványhalmazt, 
mert szó sincs róla, hogy elegendő lenne az 
első és utolsó kinevezési okmány, pedig elég le
hetne, mert hiszen az özvegynél teljesen mind
egy, hogy férje 10, 20 vagy 30 évet szolgált.

Ezek az okmányok egyébként rendes körül
mények közt a legkevesebb bajt okozzák, mert a 
dolgaiban rendet tartó altiszt ezeket pontosan 
félrerakja és gondosan megőrzi, de ez még mind 
nem elég.

Szüksége van ezután az özvegynek még a 
saját, valamint a férje keresztlevelére, a házas
sági anyakönyvi kivonatra s ha ezek véletlenül 
nincsenek meg, akkor irkálhat két-három felé 
is plébániára, anyakönyveshez, a mi mind nem 
csak pénzbe kerül, de sok időt is vesz igénybe.

Ezzel azonban még mindig nincs kimerítve 
az okmányok hosszú sorozata. Szükséges még 
egy hatósági bizonyítvány arról, hogy az özvegy 
férjével annak haláláig együtt élt és —  a mi a 
legfurcsább - - hogy erkölcsös életet f olytat. Az 
előbbit, de mindkettőt aztán gyakran olyan köz
ségi elöljárókkal kell igazolnia, a kik talán sem 
őt, sem férjét és az ő életviszonyaikat nem is
merték, mert hiszen valahol kint a havasokon, 
távol az erdőben volt lakásuk. Mintha bizon 
ezeket nem sokkal biztosabban tudná igazolni 
egyszerű jelentésében az erdőgondnok, kinek fi
gyelmes szemei előtt élnek éven át! Furcsa még 
az erkölcsösség bizonyításának szüksége is, melyet

olyan korú özvegyektől is megkivánnpk, kik bi
zony más minden egyébre alkalmasak, csak az 
erkölcstelen életre nem, lévén ők akárhányszor 
70— 80 éves matrónák is.

(Folytatása következik.)

Vadászati teendők.
Január.

Január a vadászok búcsú dató hónapja. A fogoly 
vadászatnak vége, még nyálra és fácánra lehet vadászni 
a törvény értelmében, de a törvény nem találta el 
mindenütt helyesen a vadak védelmének módját, tehát 
magunknak vadászoknak kell azt a legjobb belátásunk 
szerint javítanunk. A januári nyúl már nem nagyon 
élvezhető; ha kemény tél van, soványak a nyulak, ha 
enyhe az idő, akkor meg a nyulak szerelmi ideje elér
kezett. Úgy kell tehát beosztani a vadászatot, hogy 
kemény tél alkalmával oltalmat adjunk a nyulaknak, 
etessük őket, párzás elkövetkeztében pedig ne bántsuk 
a szerelmes nyulakat, mert ezzelj területeinknek árthat
nánk. A kan nyulakat azonban lehetőleg pusztítsuk.

Foglyaink etető- és buvó helyeiről gondoskod
junk, fácánainkat etessük, a felesleges kakasokat vagy 
lőjük vagy fogassuk ki.

A hol fővad- és őztenyésztés van, ott az etetőket 
rendben tartassuk.

Dúvadakat tüzzel-vassal pusztítsunk, orvvadászok
tól óvjuk meg területeinket.

második emeletre, a bűnügyi nyilvántartásba vagy a 
mint a tolvajok maguk közt elnevezték, a sóhajok 
szobájába. Az elnevezés igen találó. Egyetlen rövid 
óra alatt de sok minden kiderül a tizenhat embernek 
féltve rejtett titkaiból.

Kezdik a nevükön. Egy segédtiszt olvassa a 
névsort s a nyilvántartás főnöke: Gábor Béla dr. 
vezető-fogalmazó ellenőrzi a jelentkezőt. Már ekkor 
két részre oszlik a csapat. Négy tapasztalt férfiú, aki 
nem szeret fölösleges időt tölteni a rendőrségen, igaz 
nevet mondott. Kettőt k ö z lö k  köröznek, kettőt a 
rendőrség keres. Ügyüket elintézték. Következik 
a többi.

— Melyik a Senki, — kérdi a fogalmazó a név
sort vizsgáltatva.

— Én vágyok, — jelentkezik németes akcentus
sal egy félszemü, sötéttekintetü ember.

— Úgy, hát maga az a senki?
— Igen.
— Hát magyarul mióta beszél?

— Magyarul? — feleli csodálkozva az alak, aki 
egy pillanatra megfeledkezik arról, hogy itt minden 
kérdés és minden felelet veszedelem. — Hát amióta 
iskolába jártam.

Éppen elég. Most már tudják, hogy nem az 
idegenek között fogják megtalálni a senki fia nacioná- 
léját. Hamarosan elkészül az ujjnyomata, ennek segít
ségével néhány perc múlva kezében tartja Gábor dr. 
Senki ur bünlajstromát. Ha már most az igazi nevén 
szólítanák, egy izma nem rándulna meg a gonosztévő
nek. Hanem ott van a három tolvajnév: Wasservogel, 
Pinkerepaksz, és Patkánybiztos. Hírhedt ember. Mind
egyik név egy dicső cselekedetének a mementója. 
Tizenhét évi fegyház. Csak fegyház. Soha börtön, 
vagy fogház. Soha más bűncselekmény, csak schrenk 
(betörés). A személyazonosságban azonban van egy 
kis hiba. Ezért is nem ismertek rá rögtön. Amikor 
tudniillik Wasservogel ur legutóbb itt járt, akkor még 
két szeme volt. Ezt jól tudja a gonosztevő is, mert 
különben nem mert volna szerencsét próbálni a Senki
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Február.
A vadászat véget ért, legfeljebb vaddisznókra 

vadászhatunk. Ha a disznóktól kedvelt helyeken 
makkot, vagy kukoricát hintünk, a vadászatot ez által 
megkönnyitjük.

Foglyaink buvó- és etetőhelyeit gondosan vizs
gáljuk meg, legyünk oltalmukra hasznos vadjainknak, 
mert csak igylehet jó a jövő szezon.

Dúvadakat, kóbor kutyákat feltétlenül pusztítani 
kell, mert ha a tél nem volt szigorú, e hónap közepe 
táján az elsó kis nyulak meglátják a napvilágot.

Az orvvadászokra is ügyeljünk, hogy hasznos 
vadjainkban kárt ne tegyenek.

Március.
Ez a hónap dobogtatja meg a vadászember szi

vét. Több havi pihenés után ebben a hónapban kerül 
elő ismét a fegyver.

A rügyek fakadása, a legmisztikusabb madár, az 
erdei szalonka megjelenése és több más öröm vár a 
vadászra. Boldog az, aki pár órát szabadban tölthet, 
aki kora tavasszal a szép természetben gyönyör
ködhetik.

Nem szabad azonban az igaz vadásznak az édes 
vendég miatt az itthoni hasznos vadakról sem meg
feledkezni, most kell megkezdeni a rókák pusztítását. 
E bestiák most már szerelmi életet élnek. Néha egy 
kotorékban több rókát is lehet találni. A szárnyas 
ragadozók is most kezdik tavaszi vonulásukat. Ezeket 
csapókkal, uhu segélyével kell pusztítani.

A foglyok párokba szakadoznak, a fácánok meg
kezdik dürgésüket. E hónapban már mindenütt van
nak kis nyulak.

Kóbor kutyáktól, ragadozóktól és orvvadászoktól 
óvjuk területeinket.

névvel. Hanem azért ám a rendőréken nehéz kifogni.
— Kérem, — szól most Gábor dr. két detektiv- 

hez, úgy, mintha nem is a Wasservoge! dolgáról 
volna szó; — vezessék csak le a Patkánybiztos urat 
az ügyeletes orvoshoz, állapítsa meg, mikor vesztette 
el a jobb szemét. A gonosztevő, aki eleinte oda sem 
hallgatott a fogalmazó szavára, amikor a tolvajnevét 
hallja, figyelmessé lesz. Amikor pedig arról is értesül, 
hogy teljesen tisztában vannak személyével és csak 
azt fogják megállapítani, mikor veszett el a fél szeme, 
akkor megbillen a biztossági egyensúlya, ügyét veszve 
látja s kifakad:

— Ne vezessenek! Igen én vagyok, a Wasser- 
vogel, a Kraut János, na! — aztán nagy elkeseredés
sel hozzáteszi: — szerencsétlen ember vagyok, fogal
mazó ur, még a kiszúrt szememmel is rám ismertek. 
Van is oka elkeseredni. Négy betörése vár elintézésre.

A borotvált képű, ingujjban álló világfi a máso
dik. Guyon Moré-nak mondja magák állítólag pezs
gőben utazik, Poissonból való, Franciaországból.

Április.
. A szalonkák még itt vannak, de most már a 

tojók fészekalapitáson fáradoznak. Hagyjunk békét ne
kik, hadd jöjjenek vissza, megszaporodva a vadászok 
nagy örömére. A nagy kakas-, kis kakas<, mind a 
két fajta fájd, ebben a hónapban kezdi szerelmi mu
latságát. Most kezdik dürgésüket, s vakságukat, őrült 
szenvedélyüket a vadász s jól kihasználhatja. Minden 
hasznos kisvadunk családalapításon szorgoskodik.

A ragadozók minden fajtája fészken ül. A szőr
mések kölykeiket ápolgatják. Sok fészkén ülő fogoly 
és fácán pusztul - ilyenkor el, kíméletlenül pusztítani 
kell a rabló bestiákat. Nem elégséges a tojását el
szedni, lehetőleg az öregeket is kell pusztítani.

Ó\ juk területeinket a fészekszedő gyerekektől, 
mert sok tojás kerül lelketlen kereskedők kezeibe olcsó 
pénzen, s ezek viszont a külföldet boldogítják a hazai 
fogoly-, fácán- és vadkacsatojásokkal. A kóbor kutyá
kat és orvvadászokat lehetőleg most is üldözzük.

Május.
A legszebb, legpoétikusabb hónap is meghozza 

a vadász teendőjét. Vadászni most már alig lehet, a 
vizi szárnyasoknak is békét kell hagyni. Akinek őz
területe van, lőhet annyi bakot, amennyit területe meg
enged, h nem a tojáson ülő fogoly és fácánokat, de 
meg minden más hasznos vadat is óvni kell, hogy a 
jövő szezonban sok ivadékkal hálálja, fizesse meg azt 
a gondot, amit reájuk fordítottunk, s amiért a raga
dozóktól és orvvadászoktól őket megmentettük.

Kissé idegen franciasággal, de sebesen hadarja, hogy 
az éjjel egy mulatóhelyen megakarták verni, mert egy 
hölgyet fixirozott. Le is teperték s ő csak úgy tudott 
szabadulni a brutális emberek támadása elől, hogy ki
bújt a saját kabátjából, frakkjából s mindent otthagyva, 
elmenekült. Konzuli intervenciót emleget s kéri táma
dói ellen az eljárás megindítását. Talán reggelig folyna 
belőle a szó, ha meg nem állítanák.

— Elég! — vág szavába a fogalmazó. — Ön 
tehát Guyon Móré?

— Igen.
— Mi a fizetése?
— Kétezer frank havonta! — vágja oda hetykén.
— Szép, — feleli nyugalommal a rendőrtiszt

viselő. — Legyen szives azonban megmagyarázni, 
hogyan kerül össze ezzel a brilliáns fizetéssel az a 
kopott, bársonygalléros téli kabát, amellyel a mulatóba 
beállított s amely helyett'egy hatszáz koronás bundát 
akart elvinni. Azután hogyan kerül az ön téli kabátjába 
a V. B. monogram, ha ön Guyon Móré?
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Vadkárosiíások elleni óvszerek.

A vadlerágás ellen Eckstein dr. a következő 
kipróbált óvószereket ajánlja, a) Kenőcsök sza 
guk és izük által tartják vissza a vadat: kőszén
kátrány, hyloservin, hig enyvmáz, olaj, pomolin, 
hallei vadenyv, savtalanitott fakátrány, nomit. 
Ezen jóknak bizonyult szerek vagy egyszerűen 
kézzel, vagy kis mázoló kefével, Buttner-féle ket
tős kefével, vagy Walter-féle enyvező készülék
kel rakhatók fel. b) Keverékek: 1. enyv, marha- 
trágya v í z  és kőszénkátrány. 2 .  Schubert-féle 
keverék: 2 rész kőszénkátrány, 1 rész marhalé 
és annyi marhatrágya, hogy a keverék sürü le
gyen. 3. Mortzfeld-féle keverék: kőszén kátrány, 
vér és kalcinált szóda 4 : 4 : 1  viszonyban. 4. Trunp- 
féle mészkeverék: 20 1. oltott mész, E25 font 
lenolaj és 1'5 font kőolaj, c) Szilárd szerek: Kóc, 
len, kender stb., melyekkel a csemeték körül vé
tetnek; Hoerule és Gabler-féle rügyvédő, virág
sodrony, papiros-dobozok stb. Helyesen alkal
mazva, valamennyi szer jó és nem árt a cseme
téknek; helytelenül alkalmazva nem használ és a 
csemetékre nézve hátrányos is lehet. Sokszor a 
vad hozzászokik az egyik szerhez, ilyenkor mást 
kell alkalmazni.

Oitóviasz készítése.

A kertészetben az oltóviasz a legnélkülöz
hetetlenebb anyagok egyike. Kétféle oltóviasz 
van használatban; a melegen és a hidegen folyó 
oltóviasz. Előbbit készítjük a következő recept 
szerint: 50 gramm gyanta, 50 gramm fehér szu
rok, 50 gramm vastag terpentin 80 gramm sárga
viasz és 20 gramm faggyú. Ezeket cserépedény
ben parázstüzön folytonos keverés mellett össze
olvasztjuk. Használatkor ezen oltóviaszt fel kell 
melegítenünk. - A hidegen folyó oltóviaszok 
közül legelterjedtebb a Lukács-féle, készítése a 
következő: Vasedényben lassú tűz felett 1 kgr.
fehércukrot vagy fehérgyantát felolvasztunk s 
midőn már hűlni kezd — de még folyékony - 
300 száz gramm igen erős 90 százalékos szeszt 
öntünk reá melyet előre, langyos vizbe állítással 
megmelegitettünk. A két alkatrészt jól összeka
varjuk és hozzá még 70 gramm lenmagolajat 
keverünk. A viaszt még langyosan szélesszáju 
üvegbe kell önteni s jól ledugaszolva tartani, ne
hogy a szesz belőle elpárologjon, mert akkor 
megkeményedik.

Mesterséges karó.

A fa szőlőkarót sok mindenféle anyaggal 
pótolják. Van már vas, cement, vasbeton stb. 
féle karó, de ezek aránytalanul drágák, azért nem 
terjednek el. Legújabban arról értesültünk, hogy 
eddig ismeretlen feltaláló aszfalt karót jelentett

— Kérem, az nem az én kabátom.
— Pedig magára illik, próbálja csak föl. — A 

dolog Guyon ur akarata ellenére is föltűnően jól 
sikerül.

— Most nyúljon bele a téli kabátja zsebébe — 
folytatja Gábor dr. — s húzza föl a benne lévő glaszé 
keztyüí. Lássa, az is egészen jól illik a kezére. Itt 
van a frakkja is! Tessék! — Guyon ur homlokán 
ekkor már a verejték gyöngyözik.

— Önnek melege van, Guyon ur! — mondja 
nem minden malicia nélkül a rendőrtiszt. — Törülje 
meg a homlokát, ott van a frakkjában a selyemkendője. 
Ugy-e? Lássa! Abban is V. B. a monogram! — 
Guyonmester megsemmisülten nézegeti az áruló zseb
kendőt, hebeg, dadog, az arca néhány pillanatra elborul. 
De csak néhány pillanatra, már a másik percben el
simult a sok redő a fiatalon kopasz ember homloká
ról s bünbánatot tetető hangon igy szól:

— Beismerem, hamis nevet mondottam, de 
tetszik tudni, nős ember vagyok, s féltem az ott

hon való botránytól. Valódi nevem: Vili Boncourt.
A rendőrszem azonban megfigyelte a gonosztevő 

arcán az imént végbement változást s nem ok nélkül 
türelmét vesztve odaszól a fogalmazó:

— No, most elég! Önről megállapította a rend
őri nyomozás, hogy tegnap délelőtt érkezett a fő
városba. Egy zugszállóban vett lakást, ahol Jorek 
Vencel prágai mehanikusnak jelentette be magát. 
Kitünően beszélt németül. Délután egy nő kereste fel 
önt; akivel cseh nyelven diskurált. Tudjuk azt is, 
hogy a nő önt ma délután ismét fölkeresi s intézked
tünk, hogy a szállóba érkeztekor letartóztassák. Majd 
az megmondja az ön nevét.

Erre Guyon ur nem számított. Ez a bomba 
hat. Irgalom! — kiáltja most megsemmisülve. Csak 
a nőt ne bántsák. Veigl Bernát a valódi nevem. A 
bécsi törvényszék köröz, tessék tudakozódni azonnal. 
Igazat mondok. Csak a nőt ne bántsák!

Következik két mulatságosabb alak. Az egyik 
egy mosolygós képű vidám fickó.
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be szabadalmazás végett. Állítása szerint ezen karó 
olcsóbb mint a fakaró, tartóssága pedig örökös. 
Annyit megtudhattunk, hogy az aszfalt oly arány
ban van futóhomokkal vegyítve, hogy a nap heve 
által meg nem puhul és a hideg meg nem re- 
peszti; hogy van-e más anyag belevegyitve azt 
nem tudjuk.

Vadászati statisztika. A kormány a minap 
adta ki jelentését az ország közállapotáról és abban 
többek között a vadászat eredményeire is kiterjeszke
dik. Eddig ilyen statisztikát nem csináltak s igy ez a 
kimutatás újságszámba is mehet. A hivatalos jelentés 
alapján megállapítható, hogy 1906 február elsejétől 
kezdve az említett évfolyamán mi mindent lőttek. Első 
sorban arról teszünk említést, hogy teljes vadászaink 
114 ezer kutyát és macskát ejtettek el. Máskülönben 
az eredmény következő: Medvét 273-at lőttek. Ennek 
fele erdélyben jutott martalékul. A szarvasok közül már 
10,700 került terítékre és pedig legtöbb a Duna jobb
partján. A lelőtt dámvadak száma 3709. A zergék kö
zül, amelyek nem közelíthetők úgy meg, mint a jám
bor nyulak és amelyekért fáradságos utakat is kell 
tenni, csak 268-at tudtak elejteni. A puskavégre került 
őzek száma már sokkal nagyobb: 29,167. A vaddisznókra 
vadászók 8213-at lőttek agyon. Most pedig az igazán 
a nagy numerusok következnek. Elsősorban a tapsi
fülesek, amelyekből 1.460,181 hullott el, ki tudja hány 
millió után. A foglyok szintén nagy számmal szerepel
nek, mert a tisztelt vadász urak 1.236,045 darabot lőt
tek le belőlük. Terítékre került még 22 ezer fürj,-200

— Kezét csókolom fogalmazó ur, — mondja, 
amikor a rendőrtiszt elé kerül. — Egy kis Kupfer 
(pénztárcalopás) az egész. Igenis kezét csókolom. 
Négy hónap lesz az egész. Vida Pál, igenis nagyságos 
ur. Nem tetszik megtalálni, szól közbe, amikor látja, 
hogy a segédtiszt soká keresi a nevét a tünlatjsromok 
között, talán Luftschuszter néven? Igenis. Vida Pál, 
vagy Luftschuszter. Igenis. Csakugyan igy könnyebben 
megy. Néhány perc múlva megvan az azonosítás, 
mehet az ügyészségre. Következik Róth Izidor. Egy 
hosszú, tagbaszakadt, vörös hajú marchézer (zseb
metsző), aki a foglalkozása mellett, még más nem 
kevésbbé becstelen szerepre is vállalkozik. Ő a 
mószerer (áruló). Most is, amikor elvonul a fogal
mazó mellett, odasug:

— Az a francia egy englis melochentr (rabló), 
vannak adataim.

Róth uram besugásait megmosolyogják. Ismerik 
a nagyképü tolvajt s tudják, hogy most csak fontos
kodás a vágya, adatai mit sem érnek. A tollas kalapu

ezer fácán és 45 ezer szalonka. A vizivad a statisz
tika szerint nagyon is megfogyott és pedig azért, mert 
a folyamokat szabályozták és a lecsapolások sem vál
tak előnyükre. Mindazonáltal 94 ezer vadrucát, 29 ezer 
szárcsát, 17 ezer vadludat és 18 ezer mocsári szalon
kát lőttek. Meg kell említenünk, hogy szépen kiöltözött 
csecse vadászaink elejtettek még 52 ezer rókát, 45 ezer 
menyétet, 18 ezer görényt, 5 ezer nyestet, és ugyan
annyi Vadmacskát, ezer vidrát és 658 farkast. A sasok 
száma 9 ezer volt. Természetes, hogy az orvvadászok 
e számokat legalább 20—25 százalékkal növelték, amit 
ez a statisztika nem mutathatott ki.

Hídépítés Afrikában. Csodálatos és majdnem 
hihetetlen kalandokat ir le Patterson kapitány a csávói 
emberevők és más kelet-afrikai élemények cimü, Lon
donban megjelent könyvében. Patterson kapitány 1898- 
ban ment Afrikába, a Csávó folyón keresztül épített 
nagy vasúti hid munkálatai miatt. Az építkezés meg
kezdése után nem sokára megjelent a környéken két 
igen vad és vérengző oroszlán s kilenc álló hónapig 
rettegésben tartotta a munkástelepet, úgy, hogy három 
hétig a legcsekélyebb munkának is szünetelni kellett. 
A fenevadak bátorsága minden újabb siker után nőtt 
s támadási módszerük annyira kiismerhetetlen volt, hogy 
a munkások nem is hitték el, hogy közönséges orosz
lánokkal van dolguk. A babonások azt mondták, hogy 
az ördög bujt állatbőrbe s az pusztítja őket.

Egy alkalommal az egyik oroszlán éjjel óvatosan 
besompolygott a nyitott kapun s egy alvó munkást 
szájába kapva elmenekült. A szerencsétlen jajveszéke
lésére társai fölriadtak s Pattersonnal együtt elindultak 
az oroszlán nyomán. A merre a szegény munkást az 
oroszlán cipelte, véres hús és csontdarabok jelölték az 
utat. Később megtalálták a szerencsétlen ember fejét 
amelyet a bestiák teljesen érintetlenül hagytak. Rettene
tes látvány volt az a fej, a tágranyilt szemek borzasztó

dámán a sor. Régi ismerős. Neve, foglalkozása nem 
titok, csak éppen az vár magyarázatra, hogyan került 
őnagysága lábára férficipő. Ebben fogták el egy 
éjjeli zugkávéházban. Hosszas vallatás után érdekes dol
goknak jut nyomába a rendőrség. Egy ismert pénz
embertől válni készül a felesége. Váló okra van szük
ség. Lemele-nő (ez a tolvajnő neve) őnagysága tehát 
igen ügyesen megcselekedte a pénzember lakásán a 
cipőcserét. A pénzember felesége még az éjjel föl
fedezi a megrendelt titkot s a dolog rendben van. 
Néhány jelentéktelen eset után már csak ketten marad
tak a sorban. A matrózsipkáju, pufók emberke és egy 
egészen fiatal fiú. A matróz elmondja biográfiáját:

— Rudolfsohn Ralph a nevem, előkelő svéd 
szülőktől származom. Középiskolai tanári képzettségem 
van. Szerencsétlen viszonyaim korán kiűztek a világba. 
Amerikában jártam. Voltam Kaliforniában aranykereső 
és Pittszburgban szénmunkás. Sehol sem kedvezett a 
szerencse. Egy angol vitorláson mint matróz haza
jöttem Európába. Két hónapig csatangoltam a konti-
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tekintetével. Mint később kiderült a két oroszlán for
málisan marakodott a test birtokáért.

A támadások éjről-éjre ismétlődtek, de az orosz
lánok igen gyakran gyáván viselkedtek. Lövéstől, kia
bálástól és tüztől egyaránt féltek. A munkások, hogy 
egy kisé nyugodhassanak, üres kannákat aggattak egy
más mellé a fákra, hogy azoknak a lármája tartsa fé
ken a bestiákat. Tüskés kerítéseket állítottak fel a telep 
körül, de az oroszlánok keresztül szakították vagy 
átugrották. Egyikük betört a kórház-épületbe, amelyben 
nyolc beteg feküdt s kettőt megsebesített és egyet ma
gával ragadott.

Végre hosszú, izgalmas hajtóvadászat után sike
rült Pattersonnak a kélt fenevadat leteriteni, mire a 
munkát zavartalanul folytathatták.

A legszívósabb kutyafaj. Sok kerékpárosnak 
szokása, hogy kutyáját olvasatlan kilométereken át 
végkimerülésig a kerékpár után hagyja futni. Pedig a 
szakértő kutyaismerők szerint európai kutyafajtáink 
közül egyik sem alkalmas, hogy kerékpáros gazdáját 
a reá kényszeritett tulerős száguldásban kövesse. Egy 
külföldi hírlap szerint most a kerékpárosok igényeinek 
megfelelő kutyafajtát fedeztek föl. Ez az arabs agár, a 
legrégibb ebfajták egyike, Európában azonban alig is
meretes. Ez a kutyafajta Észak-Amerika minden részé
ben honos és ott sloughinak nevezik. Szine sárgás, 
magas, az orra hegyes, füle rövid és nyaka izmos. A 
legjobb ilyen kutyák a Szaharából kerülnek ki. A ben- 
szülőttek ennek a kutyafajtának vértiszta tenyésztésére 
nagy gondot fordítanak és azok az apaállatok, amelyek 
gyorsaság által kitűnnek, úgy hogy például a gazellát 
elfogják, nagyon becsesek. A fiatal sloughi kutya idomi- 
tása 3—4 hónapos korában kezdődik. Előbb a gyer
mekek patkányfogásban gyakorolják, majd nyúl után, 
végre pedig fiatal, utóbb felnőtt gazellák után futtatják. 
Tizennyolc hónapig kímélik. A kinőtt kutyákat gazella

vadászatra használják. Ez az a kutyafajta, amelyeb a 
szakértők gyorsaságánál és nemes tulajdonságánál fogva 
alkalmasnak tartanak rá, hogy minden baj nélkül ki
sérhesse a legszenvedélyesebb kerékpározót is.

Figvelmeztetjük azokat a tisztelt olvasóinkat kik
nek előfizetése folyó évi február hó végével 
lejárt, hogy résziikre mai számunkhoz be- 
cimzett utalvány van csatolva és kérjük, hogy 
azon előfizetésüket megújítani szíveskedjenek. 
Még mindig közel 200 a száma azoknak, 
kik a múlt évben lejárt előfizetésüket nem 
újították meg s miattuk két nyilyántartást 
kell vezetnünk. Ezeket is kérjük, hogy úgy 
hátralékaikat, valamint előfizetéseiket a folyó 
hóban küldjék be. ■
Puskapor robbanás. Puertó-Platában, 

Domingó északi partján rettenetes robbanás tör
tént. Óriási mennyiségű puskapor vigyázatlan ke
zelés következtében fölrobbant és rettenetes 
pusztítást vitt véghez. Egy keresztelőre össze
gyűlt társaságból mintegy negyven ember meg
sebesült és néhányan meghaltak. A robbanás a 
megkeresztelendő csecsemőt is megölte. Több 
háe romba dőlt. A városban az a hir terjedt el, 
hogy a robbanást bűnös kéz okozta.

nensen, mig véletlenül Magyarországba vetődtem. 
Munkát kerestem, de nem találtam s éppen Szerbiába 
akartam utazni, amikor tegnap a detektívek a pálya
udvaron letartóztattak. A rendőri nyilvántartás a név 
és a származás kivételével, igazat kell hogy adjon a 
férfiúnak. Azonban mégis van egy kis baj. A pufók 
emberke nem ok nélkül hordja a fején a matrózsap
kát. A pályaudvaron sem azért volt, mert Szerbiába 
akart utazni. Különös foglalkozás az övé. Olcsó 
hajójegyeket szerez Amerikába készülőknek. Angol 
nyelvtudása, amerikai ismeretei, meg a matrózsipka 
sok hiszékeny embert ejtettek utóbb tévedésbe s a 
tanár ur fényesen megélt. Előkelő budapesti család
jára való tekintettel, nevét nem közlik s kikerül vagy 
tizedszer a gyüjtőfogházba. Ha kieresztik, a matróz
sipkát talán csak elcseréli más valamivel, hanem a 
pálinkához hű marad majd azután is. Az hozta idáig. 
Utolsónak egy sápadt, beesett szemű fiú maradt. 
Vagy tizenhét éves lehet s már háromszor volt bün
tetve lopásért. Most kitiltották tiz évre s mielőtt távo

zik lefényképezik s fölveszik összes személyi adatait, 
ha netán visszatérne, könnyebben ráismernek. Nincs 
semmi bűnösre valló érdekesség rajta, csak az hang
zik igazán fájdalmasan, amit mond.

— Kérem, fogalmazó ur, — mondja vontatottan, 
— nekem nincs ebben a nagy városban senkim, nem 
is kívánok ide visszajönni, csak azt engedjék meg, 
hogy a karácsonyt még itt tölthessem.

— Nem lehet, a végzés jogerős, mennie kell, — 
feleli szigorúan a rendőrtiszt, de megütközve a fiú 
kérésén, megkérdi, mire való volna az?t

— Kérem szépen, — kezdi a fiú, — künn a 
toloncházban karácsonyfa szokott lenni. Azt még 
meg szeretném nézni. Az utolsó szavakat már félig 
sírva mondotta el a szerencsétlen.

A fiú a nacionáléja szerint menedékhelyi gyer
mek, szülőt soha sem ismert, rendkívül finomak a 
vonásai s ha a palota nem 'lökte volna ki az utcára, 
talán nem fuldokolna most görcsös zokogásban ezen 
a helyen.

Szabadon nem bocsáthatják, miután azonban 
csak a toloncházba kívánkozik, vágya teljesedni fog.

A transzport elkészült. B H
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A mélységbe zuhant vonat. Február hó 
24-én Lincből reggel elindított személyvonat Szalc- 
thal mellett lezuhantatöltésről. A szerencsétlenséget 
mint jelentik, földcsuszamlás okozta. A vonat vesze
delmes ponton tizenkét méter magas töltésen ha
ladt. Az utóbbi napokban bekövetkezett nagy 
esőzés annyira feláztatta a földet, hogy a töltés 
negyven méter hosszúságban lecsúszott s az 
egész vonat a mélységbe zuhant. Alig másfél óra 
múlva megérkezett egy segítő vonat orvosok
kal és betegápolókkal. A katasztrófa helye bor
zasztó látvány volt. A lokomotív majdnem egé
szen besüppedt a mocsaras talajba. A postakocsi 
egészen összetört, s a lokomotív fűtője meghalt 
sebeiben, még mielőtt az orvosok megérkeztek. 
A gépész és a vonatvezető csak könnyebb sé
rüléseket szenvedtek. A tizenkét méter magas
ságból lezuhanó vonat esése oly erős volt, hogy 
a pálya test mellett lévő kocsiutat tizenöt méter
nyire kitolta a helyéből. A töltésben összegyü- 
lemlet viz bőségéről az is tanúskodik, hogy a 
szerencsétlenség után a töltés mellett egész pa
tak támadt.

Megfagyott katonák. Nehány héttel ezelőtt 
Algirból hir érkezett az idegen légió egy századáról, 
mely nemcsak teljesen elpusztult a hóviharban. Egy kó- 
burgi ember, aki a szerencsétlenül járt században szol
gált és megmenekült, családjának levelet irt a katasz
trófáról. Ebben a levélben a többi közt ezt mondja: 
Hajnali három órakor a százados parancsot adott a 
továbbindulásra. A méternyi magas hóban tizenhárom 
órahosszat gyalogoltunk. Végre a legénység egyrésze 
kimerülve és megdermedve lefeküdt a hóba a nélkül, 
hogy többé fölkelt volna. Másnap reggel közülünk hú
szán halva voltak, napközben pedig még kilenc ember 
megfagyott. A százados lova összerogyott lovasa alatt. 
Csak 12 német ember gyalogolt tovább és szerencsé
sen megérkezett az abai erősségbe. Valamennyiüknek 
azonban megfagyott a kezük és a fülük, a melyeket 
amputálni kellett, egy mentő század azonnal útnak in
dult. Öt halottra és még egy élő emberre akadt. A sa
kálok az egyik halottnak már megették a fejét, egy 
másiknak föltépték a hasát. Harmincnégy ember eltűnt, 
valószínűleg a hó alatt fekszik. A századosnak levág
ták a balkezét, a hadnagynak a ballábát. A száznegy
venhat embernyi századból csak három ember maradt 
épségben.

irdetéseket felvesz az „E rdésze ti 
U jsá g “  k iadóh ivata la . ° q° ° ° q

Szerkesztői üzenetek.

Tóth András urnák, Nyiracsád. A fenyők közül cserzésre 
egyedül csak a lucfenyő kérge használható. Ezt magán levélben 
is megírtuk s itt csak arra az esetre ismételjük, ha levele ne
talán a postán eltévedt volna. Kovács János urnák, Várgede. 
Ismételt levelére legközelebb kimerítően fogunk válaszolni, addig 
szives türelmét kérjük. Unterreiner Jakab urnák. Köszönet a 
küldött közleményekért, melyeket már legközelebb fel fogunk 
használni. Szívesen veszünk német nyelven irt cikkeket is és 
azokat lefordítjuk, ha egyébként alkalmasak a közlésre. Az illető 
határszéli kartárs nevét titokban kérte tartani s igy azt előleges 
beleegyezése nélkül nem tudathatjuk. Majd rajta leszünk, hogy 
a német anyanyelvű kartársakat kipuhatoljuk és figyelmeztessük 
arra, hogy Ön levelezésbe szeretne velük lépni. Levele Csatá
don kelt, mig nálunk bejegyzett cime Szokolya-Huta s igy most 
nem tudjuk, hogy a lapot hová küldjük. Erre nézve felvilágosí
tást kérünk.

A kiadóhivatal postája.

Klespitz János urnák, Qosztola. Úgy az Évkönyv, mint 
a naptár kiadását most uj nyomdánk vállalta magára, miről 
legközelebb körlevelet bocsát ki. Azok előfizetését, kik ezt 
hozzánk beküldték, ugyancsak a nyomda fogja átvenni. Bog- 
nócky József urnák, Horgospataka. Ön téved, mert múlt évről 
nem volt hátraléka. Így a beküldött 6 korona f. évi szeptember 
30-ig szól.

„ V A D Ö R “
cimü Hőnig-fele tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.
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Nyomatott HIENTZ JÓZSEF könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak:
Egész é v r e ............................................. 8 kor.
Fél évre . . . . . . . . 4 «
Negyed é v r e ............................................. 2 «

P én zk ü ld em én y ek :
a «Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet® cimére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P od h rad szk y  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

XII. évfolyam . Szászsebes, 1908. m árcius 12.

A  k incstá riak  n yu g d ijb a ja i.
(Folytatás és vége.)

Eltekintve egyébként attól, vájjon valamely 
özvegy nőben van-e hajlandóság az erkölcstelen 
életmódra vagy nincs, avagy végül koránál vagy 
testi tulajdonságainál fogva egyáltalán módjában 
áll-e olyan életmódot folytatni, mi a magunk 
részéről azt az elvet valljuk, hogy tulajdonképen 
a nyugdíj az egyedüli uj házasságralépés esetét 
kivéve jogszerűen nem lenne elvonható. Itt ter
mészetesen nem azt állítjuk, hogy ez az elvünk 
a most érvényben levő nyugdíjtörvény rendelke
zései ellenére is érvényesíthető lenne, mert hi
szen a törvény —  legyen az akár mikép meg
szerkesztve, — ha egyszer szentesítést nyert, szent 
és sérthetetlen s annak rendelkezései minden hon
polgárra nézve egyaránt kötelezők, hanem igenis 
annak a nézetünknek adunk kifejezést, hogy a 
törvénynek ez az intézkedése nem indokolt, ha
nem inkább sérelmes.

A mi véleményünk szerint ugyanis a nyug
díj szerzett jog, mely annak, aki ezt magának 
megszerezte, kizárólagos és magán tulajdonát ké
pezi s annak birtokában jogosan senki és semmi 
által sem lenne megháboritható vagy korlátozható.

A nyugdijat mi jogi szempontból éppen

II. szám

olyannak tekintjük, mint a valamely biztositó 
társaságnál biztosított élet járadékot, mert hiszen 
a nyugdíjalapra ha más lerovások a rendes fi
zetésből nem is történnek, de a fizetési fokozatok 
s igy a fizetés emelések után levonni szokott és 
a magasabb fizetési összeg egy harmadával szá
mított szolgálati dij feltétlenül erre a célra szol
gál s igy ezt olyannak kell tartanunk, mint azo
kat a dijakat, a melyeket egy magán fél a biz
tosító társaságnak bizonyos kikötött időn át fi
zetni köteles, hogy magának ez által öreg napjaira 
vagy esetleg elhalálozása utánra családja javára 
bizonyos összegű évijáradékot s igy megélhetést 
biztosítson, már pedig a biztositó társaságoknak 
eszükbe sem jutna az, hogy az ilyen szerzett 
életjáradék kifizetését az esetleg erkölcstelen éle
tet folytatott biztosított féllel szemben megtagadják, 
sőt még abban az esetben sem teszik, vagy te
hetik, ha az illető gonosztevővé válik és talán 
rövidebb-hosszabb ideig terjedő börtönbüntetést 
kell elszenvednie.

Természetes, hogy annyi sok cikornya mel
lett s mig a szegény özvegy a kívánt különféle 
okmányokat mind megszerzi, hetek, sőt gyakran 
hónapok múlnak el, ilyen hosszú időn át pedig 
semmit sem kap abból a nyugdíjból, a melyhez 
joga van. Igaz, hogy azután, mikor az összegyűj
tött iratok mind együtt vannak, folyósítva lesz a 
nyugdíj visszamenőleg is, egészen a jogbalépés 
napjától, azt azonban senki sem kérdezi az öz
vegytől, hogy addig — esetleg számos gyerme
keivel együtt is —  miből tartotta fenn magát.
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Ismerünk esetet, a hol egy szegény özvegy 
másfél évvel ezelőtt kegyelmi utón kért némi 
nyugdijat a maga s nevelési járulékot négy ser- 
dületlen gyermeke számára s már közel fél éve 
rneg is halt, gyermekei is szétszóródtak a világ
ban, a nélkül, hogy a kért nyugdijat s illetve 
életjárulékot megkaphatták volna. Úgy hallottuk, 
hogy a szegény nő halálát a rettenetes nélkülö
zés siettette s azt talán fölösleges is említenünk, 
hogy csak jó emberek körében tett gyűjtésből 
lehetett őt eltemetni s az apró árvák első nyo
morúságának enyhítésére némi csekély összeget 
nyújtani.

Arról talán beszélni nem is szükséges, sőt 
felesleges, hogy az özvegy nyugdija nagyon 
csekély a megélhetésre, annyival inkább, mert 
abból kell a lakbért is fizetni, melynek levonása 
után bizon élelemre, ruházatra alig marad valami, 
de hát még is több a semminél s ha az özvegy
nek nincsenek reá szoruló kis gyermekei s ko
ránál és testi épségénél fogva még némileg ke
resetképes, csak eltengődik valahogy.

Nagyobb baj az özvegyre, ha több apró 
gyermekkel marad hátra s a legnagyobb kivált 
akkor, ha a gyermekek száma háromnál keve
sebb, mert nyugdíjtörvényünk furcsa s alig meg
magyarázható ama intézkedése folytán, hogy az 
özvegynek csak abban az esetben van gyermek- 
nevelési járulékra igénye, ha legalább három 
gyermeke van, ilyet egyáltalán egy vagy két árva 
után nem kap. Mintha bizon egy vagy két 
gyermeknek nem kellene enni adni s nem kel-

■  T Á  R  C  Z  A

A gaz rabló.
A gödöllői uradalomban évenként tartatni szokott 

körvadászatok egyikén egy télen magam is részt ve- 
vén, egy érdekes esetnek voltam szemtanúja, amelyet 
a vadászat különbeni eredményének talán unalmas 
részletezése helyett a következőkben közölni érdemes
nek tartok.

A vadászat napjának reggelén a láthatárt meg
lehetős sűrű köd borította, addig is tehát, mig az el- 
oszlik, a gyülekező hely, a szent-királyi erdészi lak 
közelében fekvő fiatalosokban két hajtás rendeztetek 
nyulakra és fácánkakasokra. E hajtások egyikében a

lene azokat ruházni, betegség esetén gyógyittatni, 
majd végül iskoláztatni! Annak idején talán úgy 
gondolkozott a törvényhozás, hogy az özvegynek 
járó nyugdíj teljesen elégséges arra, hogy abból 
nem csak maga az özvegy, hanem még egy 
vagy két gyermek is megélhet. Lehet, hogy az 
úgynevezett régi jó időben igy is képesek voltak 
megélni az özvegyek, de hogy az a mai drága 
időben már sehogy sem lehetséges, azt mindenki 
jól tudja.

Igaz, hogy maga a törvény szerint járó 
gyermeknevelési járulék is olyan csekély összeg
ben van megszabva, hogy abból egy kalitkában 
mókust is alig lehetne eltartani, mert hiszen az 
a havi három s igy összesen évi harminchat ko
rona még egy csecsemőnek a ruhájára is alig 
futja s bizon ha az a gyermek csak erre lenne 
utalva, vagy hamarosan éhen pusztulna, vagy 
meztelen testét megvenné a hideg és fagy.

Ebből a csekély nevelési járulékból pedig 
nem csak a gyermek élelmét és ruháját kell az 
özvegy anyának beszerezni, hanem annak idején 
még az iskoláztatása költségeit is viselni, fizetvén 
tandijat, vásárolván tankönyveket, iró és rajz
szereket, no meg az orvosi és patikai költségek
nek is csak ebből kell kikerülni.

Azt mondhatná erre valaki, hogy hát a nap
számos, az iparos, földmives vagy más állami 
vagy közhivatalon kívül élő honpolgár gyermeké
nek ha árvaságra jut, még csak ennyije sincs; 
igen ám, de ezek nem is szerezték meg maguk-

hajtók egy fogolymadarat koncolgató ölyvet (Falco 
palumbarius) vertek fel, mely zsákmányával, egyenesen 
a lövővonal felé tartott, ahol is az egyik vadász által 
szárnyon lövet\ én, a lővonalon túl a cseprentésbe 
esett; ezalatt azonban ugyancsak erre a vadászra egy 
nyúl is jött, mely hátsó részén megsebeztetvén ugyan
azon cseprentésben igyekezett menekülni, a hova az 
ölyv esett. A hajtásnak ezután nemsokára vége lett, s 
az illető vadász azután figyelmezteti az arra kijövő haj
tókát, hogy melyik irányban keressék az általa elejtett 
ölyvet és nyulat. A hajtők ezekre csakhamar rá is 
akadtak, de minő csodálat lepett meg bennünket, a 
midőn a hajtok által a helyszínére hivattunk! A szár
nyatok ölyv ugyanis eleresztette az elragadott foglyot, 
s a helyett, hogy menekülni igyekezett volna — raga
dozó vad szenvedélyében saját önmagáról is megfe
lejtkezve, — tört szárnyát a földön vonszolva, gyors 
ugrással a menekülni igyekező nyulra vetette magát. 
A szegény tapsifüles a nem gyanított meglepetés után, 
számtalan ellenségei közül a legkegyetlenebbik által
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nak az erre való jogosultságot s így e fölött 
nem is panaszkodhatnak.

Azok a viszonyok pedig, melyeket itt elő
soroltunk, nem rémlátományok és nem egy ex
travagáns agy szüleményei, hanem megismeré
sükre gondos megfigyelés és mérlegelés nyújtotta 
az alkalmat és módot. Nem is azért irtuk meg 
itt talán a szükségesebbnél is körülményesebben 
cikkünket, hogy azzal a fennálló jogrend és tör
vény ellen izgassunk és bujtogassunk, hanem 
hogy rámutatva a nyugdíjtörvénynek sérelmes ré
szeire vagy hiányos intészkedéseire, ezekre ráte
reljük azok figyelmét, a kiknek módjukban van 
vagy lesz az uj nyugdíjtörvény megszerkesztésé
be befolyni, vagy pedig egyes mostani sérelmes 
intézkedéseket még a mostani törvény keretén 
belül is rendeleti utón orvosolni.

Vadászati teendők.
(Folytatás és vége.)

Junius.

Sok-sok apró vadnak ád életet ez a hónap. Különö
sen arra fordítsunk nagy gondot, hogy a rétek kaszá
lása alkalmával kikaszált fészkek veszendőbe ne men
jenek. A tojásokat házi kotló alá kell tenni kiköltetni. 
A hol hangyatojást lehet szerezni, ott a kis foglyok

és fácánok felnevelése gyerekjáték. Nagy szolgálatot 
teszünk ezáltal területünknek.

A fővadak és őzek sózóit gondozni kell, mert 
ezeknek is jót tesz a sózás és igy maradnak meg a 
területen.

A duvadak rendkívül sok fiatal és öreg vadat 
pusztítanak e hónapban. Ajánlatos tehát, hogy résen 
legyünk.

Julius.

Sok kis fogoly, fácán és idei nyulacska népesíti 
a határt. Megkezdődik az aratás, s ilyenkor vigyázni 
kell, mert a földmivesek nagy szeretettel viszik ki ku
tyájukat. Természetes, hogy sok kis nyúl esik áldoza
tul, de meg fácán, meg fogoly is elpusztul.

A fiatal kacsák, de meg a nagy szürke ludak is 
ebben a hónapban szárnyra ke'nek. Előbbiek az árpa
tarlót, utóbbiak pedig a buzatarlókat keresik fel nagy 
szeretettel. Ügyesen elülve sokat lehet belőle agga- 
tékra szedni.

Szárnyas ragadozókat uhuval lehet vadászni. A 
rókák elhagyják fiaikat, sok kárt tesznek most már fia
talok, öregek egyaránt.

A törvény már e hó elsején megengedi a szarvas
bikák lövését, de fejdisze a boldog vadásznak nem 
okozhat örömöt, mert még teljes éretlen bőrtokban van 
s ilyenkor kevés helyen lövik e szép, nemes állatot.

Az orvvadászok nagy szeretettel lövik most már 
a vad minden fajtáját. Ügyeljünk reájuk.

Augusztus.

Sok vadász várja szivrepesve e hó első napját. 
A vadásztörvény, bár nagyon hibásan, megengedi e 
hó 1-én a fogoly vadászatát, 15-én pedig még sokkal 
helytelenebből a nyúl és fácán lövését is, a törvény

látván magát megtámadva, megrémülve végső erejével 
igyekezett a sűrűségbe menekülni. Ez azonban nem 
ment olyan könnyen, mert az ölyv éles karmaival erő
sen a nyúl hátába csimpaszkodva sértetlen maradt fél 
szárnyának lebegése által igyekezett egyensúlyát a nyúl 
hátán fentartani, e közben pedig hegyes csőrével erő
teljes csapásokat mért sebesült áldozatának fejére. Az 
ölyv azonban csak egy néhány pillanatig bírta magát 
előbb leirt helyzetében megtartani, minthogy részint a 
sebzett nyúl félszeg ugrásai következtében, részint pe
dig azon körülménynél fogva, hogy e közben csak az 
egyik szárnyát használhatta, egyszerre csak egyensúlyt 
vesztve lefordult a nyúl hátáról, s a nélkül, hogy ál
dozatát karmai közül kibocsájtotta volna, a földön 
vonszoltatta magát tovább. Ekkor ugyan a vadász, 
a ki mindkettőjüknek vesztét okozta, meg
sajnálta a nyulat s egy lövéssel véget vetett szenve
déseinek.

Az ölyv ugylátszik, hogy ettől a lövéstől sértet
len maradt, mert a lövés után kibocsátotta a nyulat

karmai közül, s csakhamar föltápászkodva, bámulva 
maga körül nézett; ez a körülmény arra enged követ
keztetni, hogy vad szenvedélyében a közvetlen köze
lében történteket eddig nem is vette észre. A hajtők 
a csodamadarat megakarták fogni, az ölyv azonban ezt 
látva, a helyett, hogy menekülni igyekezett volna, védő 
állásba helyezkedett, sárga szemeit forgatva, csak a 
pillanatra lászott lesni, amelyben a puszta kézzel feléje 
közeledő egyik hajtó utána fog nyúlni; ez azonban az 
ölyv e kihívó magaviseleté s különösen szemeinek 
nem éppen barátságos tekintetétől megfélemlítve, szándé
káról csakhamar lemondott, amiért aztán a többi tár
sától nem éppen hízelgő megjegyzéseket kellett zsebre 
raknia.

A leirt jelenet természetesen csak néhány percig 
tartott, s minthogy e közben a hajtás az egész vona
lon befejeztetett, az ölyv az összesereglett s egymást 
biztató hajtok által legyőzve nagy diadallal a gyülekező 
helyre vitetett. E ritka jelenségnek okát igen nehéz 
másra magyarázni, mint az ezen ragadozó madárnál
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nem a vadásznak, hanem a lövőnek, a pecsenyevadász
nak csinálta intézkedését. Ezen a dolgon a vadásznak 
kell segíteni, még pedig úgy, hogy fumigálnia kell a 
törvény intézkedését, foglyot legalább aug. 15-ike előtt 
nem kell lőni, csak mutatóba néhány darabot, hiszen 
augusztus elején igen kicsinyek a foglyok.

Nyulat saját jól felfogott érdekei miatt, ne lőjjön 
a terület tulajdonosa, hiszen ilyenkor lehet az állo
mányt a legjobban kipusztitani, mert sok szoptatós és 
hasas nyulat pusztítunk el egy-egy kapzsi lövéssel. 
Fácánt a tenyésztő úgy sem lövi. Lövik ugyan a szom
szédok, de majd csak eljön az az idő, a mikor mind
ezeken a hibákon javítani fognak. Ezt kívánná az or
szág gazdasági érdeke.

Hogy mit lehet, hogy lehet vadászni, azt úgyis 
tudja mindenki. De aki a területét és vadját szereti, 
legyen óvatos a vadászatoknál.

Különösen az orvvadászokat kisérjük nagy fi
gyelemmel.

Szeptem ber.

nyúl életének vessenek véget, mert ilyenkor is vannak 
még fiatal nyulak, ezek még decemberig szépen kifej
lődnének, ha a vadászok, vadorzók és a házikutyák el 
nem pusztítanák.

Október.

A hosszú csőrü vendégek a hidegebb régiókból 
ismét levonulnak hozzánk, most is nagy örömöt sze
reznek a vadászoknak. Ott, a hol fácán is van, a va
dászat nagy gyönyörűséget szerez változatosságával. 
Fácán, szalonka, nyúl, meg néha egy-egy róka is kerül 
aggatékra, illetve terítékre. Aki területének gondját vi
selte, az különösen ebben a hónapban látja gondosko
dásának hasznát. Most már vadászhat mindenre, kis 
vadjai mind kinőtt példányok, csak még a nyulak kö
zött akadnak keztyünagyságúak. Ezeket meg úgy sem 
lövi rendes vadász.

A szárnyas ragadozók vándorutaikat most már 
megkezdik s nagy kárt tehetnek védtelen foglyokban. 
A rókák többnyire az erdei sűrűbe veszik magukat. 
Óvjuk területeinket az ismert ellenségektől.

Kinek vadterülete van, ebben a hónapban már 
lesi, várja a szarvasok bőgési idejét. Délibb vidéken e 
hó elején bőgnek a fejedelmi állatok, északibb vidéken 
e hó 15—20-ika tájékán kezdődik meg a bőgés. Bol
dog, aki egy-egy jó bikát terítékre hozhat.

Ebben a hónapban már aranyos a fogoly farka. 
A kukoricákat is a legtöbb vidéken törik, kivágják a 
kukoricaszárat, s alig van a fogolynak menedéke. Ilyen
kor a jó kutya sokat ér, s nagyon megkönnyíti a va
dász munkáját.

Most van az őszi szántások ideje, sok földmű
vesnek ott van a fegyvere a kocsioldalban, vagy va
lamely barázdában. Az ügyes vadőr sok kihágásnak 
veszi szorgalmas utánjárással elejét. Sok kutyát visznek 
ki ilyenkor a mezei munkához, persze, hogy sok kis

általánosan ismert telhetetlen, vérengző természetre.
Hogy mily veszedelmes rabló és hogy mily rette

gés és halálfélelem szállja meg megjelenésekor házi 
szárnyasainkat, erről egy alkalommal magamnak is 
volt alkalmam meggyőződni. Egy alkalommal ugyanis, 
midőn a dévai erdőgondnoksághoz tartozó »Vlegyászai 
és pojana reticelii« erdőkben külső munkálatokkal lé
vén elfoglalva, a pojana-reticelii erdőházban voltam 
elszállásolva, az ottani erdőőr neje nap-nap mellett 
arról panaszkodott, hogy szárnyasait a »kánya« ugyan
csak tizedeli. Későbben magam is meggyőződtem róla, 
hogy a szóban levő kincstári telepen, amely minden 
oldalról nagy kiterjedésű erdőkkel van körülvéve — 
a ragadozó madarak, különösen pedig egy pár ölyv 
mint mindennapi vendég, mily nagy pusztításokat visz 
véghez a házi szárnyasok között. Elhatároztam tehát, 
hogy munkaszüneteken e ragadozó madarakat figye
lemmel fogom kisérni, lestem is rájuk minden vasár
nap a kertkerités tövébe meghúzódva töltött fegyverrel, 
de kárba veszett minden fáradságom; mert amig én lesben

Novem ber.

A nagy nyúl- és fácánvadászatok most már több
nyire mindenütt kezdetüket veszik. A szalonkák még 
itt vannak, de az első hideg fagy csőrüket kifagyasztja 
a földből, nem tudnak élelmet keresni. Utaznak délre 
honnan a szerelmet élesztő tavasz hozza őket ismét ide.

A vizi szárnyasok most már inkább a folyó és 
nagyobb vizekre vonulnak s nehéz őket megközelíteni.

Folynak a vadászatok mindenütt s ez jól van 
igy, csak a jövő évről is gondoskodjunk, ne hogy ki
lőjünk mindent.

Fogolyetetőket, védőhelyeket kell felállítani. A fá
cánokat etessük gondosan, a ragadozókat pusztítsuk, 
a vadorzókat ellenőrizzük.

állottam, addig a rablók más udvarok szárnyasai kö
zött ejtettek prédát; valószínűnek tartom, hogy észre
vették szándékomat s csak akkor jöttek az erdőőr 
udvarára, mikor nem lestem rájuk, ily módon tehát én 
is más cselhez folyamodtam. Kinyitottam ugyanis a 
tiszti szállószobának a kertre és az udvarra nyiló 
ab akait és a szobából lestem s nem soká kellett vár
nom, mert úgy dél tájban, mintha csak a villám csa
pott volna a kertben levő tyúkok és csirkék közé, 
vészt jelző, kétségbeesett rikácsolással és sivitással 
igyekeztek a ház előtti tornác alá menekülni. Itt van 
tehát a jó madár! Pillanat alatt fölugrottam s az 
ablakhoz támasztott fegyveremet felkapva kinéztem az 
ablakon s csakugyan ott látom a tolvajt, amint éppen 
egy kikezdett szénaboglya tövében két, a földhöz la
pult csirkére lecsapott. Ezeknek már nem volt annyi 
idejök, hogy a tornácig menekülhettek volna, a kikez
dett szénaboglya tövében kerestek tehát menedéket. 
Lőni azonnal nem akartam, mert látni kívántam a to
vább történendőket, amire nem is kellett sokáig várni.
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December.

Az első hóra gondunk legyen. A tiszta fehér lap 
minden vadunknak megmutatja a csapáját. Ilyenkor 
megtudhatjuk, hogy mennyi és milyen duvad van te
rületünkön. Ha esik a hó, zimankós az idő, a rókák 
odúikban vannak, be lehet őket füstölni. A hasznos 
vad élelméről, óvásáról gondoskodjunk. Különösen 
most kell védelmeznünk őket, mert a fogoly a tanyá
hoz, néha a színbe is bemegy, a nyulak meg a kert
be mennek, s mindenütt ellenség várja őket. Itt hurok, 
ott fegyver. Bizon rászorulnak a tisztességes vadász 
védelmé; e, mert most az éhség és a nagy hidegágyon 
gyötri az amúgy is üldözött hasznos vadat.

Tennivalók a méhek körül március hóban.

A méhekre e hónap egyike a legveszedel
mesebbnek, mert az időjárás igen szeszélyes. E 
hónapban már hazánk zordabb vidékein is van 
egynéhány oly melegebb nap, midőn a tisztuló 
kiröpülést megtehetik a méhek. A fiasitás fejlő
dése is gyorsabban halad most már mely mind 
több és több táplálékot igényel s ezért ügyel
jünk arra, hogy elegendő táplálék, méz és virág
por álljon rendelkezésünkre. Ha a méz fogytán 
van, lehetőleg lépes mézzel pótoljuk a hiányt, 
csak ha ez nincs etessünk hig mézet, avagy jól

befőzött cukorszörpöt vagy kandiszcukrot. Ta
vasz felé a mézkészlet is jobban besürüsödik, sőt 
meg is jegecesedik s igy ennek feloldására, va
lamint a fiasitás táplálására sok vízre van a csa
ládnál szükség. Márciusban igen sokszor oly 
hideg van, hogy gyűjtés céljából a méhek egy
általán nem járnak ki, azonban vízért még a 
legzordabb szeles időben is megkísérlik a kime
netelt. Az ily dermesztő hidegben a víztől egé
szen daléinak a kijáró méhek s ott az itató 
helyen megdermedve pusztulnak el, ha csak össze
szedegetve benn a meleg szobában fel nem éleszt
getjük őket; ha azután langyos hig mézzel jól 
tartjuk a feléledt munkássereget, igy táplálékkal 
megrakodva bármelyik család szívesen elfogadja 
e méheket. Ezen bajokat elkerülendő, mindjárt 
ősszel helyezzük be a középső vagy hátsó fedő
deszka helyett az etető ládikát, avagy ha akkor 
nem tettük volna be, úgy kora tavaszszal a leg
első meleg napok egyikén cselekedjük meg ezt 
s a kaptárból itassuk a méheinket, ily módon 
kisebb méhesekben tavaszszal sok száz és ezer 
méhecskét menthetünk meg az elpusztulástól, ami 
pedig kora tavaszszal rendkívül nagy fontosság
gal bir, mert ilyenkor csak öreg méhek vannak, 
amelyek mindegyikére a fejlődő fiasitás ápolására 
nagy szükség van s ha kora tavaszszal pusztul 
el belőlük sok, ezt az egész család fejlődése ke
servesen megérzi. Március vége felé már a külső 
itatót is felállíthatjuk a méhes közelében egy 
védett szélmentes meleg helyen.

Tavaszszal a fejlődő fiasitás táplálására sok

Az ölyv egy ugrással kiszemelt áldozatának hátán ter
mett s éles karmait hátába vájta, miközben hasonló 
mozdulatokat tett, mint mikor a tésztát gyúrják, nyilván 
azért, hogy karmait minél mélyebbre vághassa prédá
jába. Mindez olyan gyorsan történt, hogy alig telt'el 
egynéhány másodperc és az ölyv már felszállani kez
dett zsákmányával, amely halálos ijedségében addig 
meg sem moccant s csak akkor kezdett vergődni, a 
mikor érezte hogy az ölyv viszi; természetes, hogy 
erőlködése hiábavaló kísérlet volt, mert az ölyv csak 
kettőt-hármat koppantott csőrével prédája fejére s 
vége volt minden ellenszegülésnek. De már most 
nem volt vesztegetni való időm, annyival is inkább, 
mert az ablakból csak korlátolt kilövésem volt, jól 
intézett lövésemmel tehát véget vetettem az érdekes jelenet
nek. A szénaboglya tövébe lapult másik csirke annyira 
meg volt ijedve, hogy a lövés, az ezután következő 
zuhanás és a halálosan megsebzett ölyv hánykolódá- 
saira és szárnycsapkodásaira sem mert meglapult hely
zetéből mozdulni. A lövésre elősiető lakók a meg

rémült szegény állatot felvették s az erdőház előtti 
tornácra vitték, s a midőn ott ismét szabadon bocsá
tották, a kiállott ijedtségtől még mindig annyira el 
volt kábítva, hogy alig tudott a lábán állani s egy
néhány lépést téve, ismét a földre kuporodott és ott 
is maradt addig, aniig estefelé a tyúkketrecbe vitték. 
A kiállott ijedtség nyomai azonban még napokig vol
tak rajta észlelhetők, mert mig társai másnap szokott 
módon ismét elmentek a ház megetti kertbe, addig 
ő egynéhány napig alig mert 4 —5 lépésnyi távolságra 
távozni a háztól.

Kiszámíthatatlan az a kár, melyet e ravasz és 
telhetetlen rabló úgy az apróbb vadállományban, mint 
nemkülönben a házi szárnyasokban okoz, s épp ezért 
megérdemli a fáradságot, hogy ez a veszedelmes ellen
ség a legkíméletlenebb módon üldöztessék s ámbár a 
reá való vadászat természetében rejlő nagy óvatosága 
és ravaszsága folytán fölötte meg van nehezítve, mind- 
azonáltál nem lehet eléggé ajánlani azoknak, akiknek 
alkalmuk van vele gyakrabban találkozni, hogy azt a
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virágport is felhasználnak a méhek s ilyenkor 
igen jó szolgálatot tesznek s félrerakott virágporos 
keretek. Ha virágporos kereteink már elfogytak 
volna, ezt liszttel is elég jól pótolhatjuk; ez eset
ben a méhes előtt napos meleg helyen egy kap
tárt helyezünk el, melyben egy lapos edénybe 
vagy üres keretbe hig mézet teszünk, a lisztet 
pedig a fenékdeszkán tányérban vagy keretbe 
szórva adjuk a méheknek. A méz idecsalogatja 
a méheket s ha az elfogy, a lisztet is szorgal
masan hordogatják.

Enyhébb időben, ha a családokat [átvizsgál
juk, az esetleg kiürült kereteket vegyük ki, a fe
dődeszkákon és ablakokon az ujságpapirréteget 
és párnákat tartsuk még rajta, mert az éjjelek 
mellett még a nappalok is hiisek s igy nélkülük 
könnyen kihűlne a kaptár. Az anyátlan családo
kat legcélszerűbb az erősebbekkel egyesíteni. A fel
sorolt munkák mellett időnként ajánlatos tartalék 
lépesméz-készletünket is átvizsgálni, vájjon nem 
férkőzött-e be egy kihullott titkos görcs helyén 
egy szemfüles egér, avagy a félelmetes viaszmoly 
nem ütötte-e fel tanyáját. A hónap vége felé a 
molyok ellen ajánlatos már a lépeket néha-néha 
kénnel megfüstölni.

de e mellett edzettségében megtartani. E téren azt 
tapasztalták, hogy ez a fajta annyira ellentálló, hogy 
télen-nyáron, esőben-hóban, szabadban tartózkodva 
egészségesen maradnak és a takarmány iránt igénytele
nek, a ház körül található zöldfélékkel teljesen beérik. 
Az anyák szaporák, mert majd mindig 8 —10 darabot 
ellenek. A magyar nyúl fenti jó tulajdonai mellett 
gyors fejlődésű és súlyban a 3'5—4 kg. sem ritka. 
Oly emberek kezében tenyésztési célra, kiknél az 
edzettség és igénytelenség a főkivánalom, igen jól 
beválik. A tenyésztést a leghelyesebb mindig csak 
kicsinyben kezdeni 2—4 anyával és 1 hímmel. Ha 
aztán látjuk, hogy kedvünkre való az anyag, szaporít
suk magunk azt fel, edzetten, ami viszonyainknak 
megfelelően, annyira, a mennyit csak tartani képesek 
vagyunk. Szabadbani nyultenyésztésnél a ketreceket, 
melyek kifuvóval láttassanak el, tető alá helyezzünk, 
hogy eső, szelek, hóförgeteg stb. ellen védve legyenek. 
A fiadztatás a téli hónapokban (november, február) 
szünetel, ez azonban természetes is, mert ilyenkor a  
párzási hajlam is nyugszik. Szabadbani tartás mellett 
egy nyultól egy évben négyszeri fiadzást lehet várni, 
ha a nyúl maga neveli fel fiait. A házinyul 30—31 
napig hordja kicsinyeit és a születéstől kezdve leg
alább hat hétig kell, hogy szoptassa, de sok esetben, 
ha szép fejlődést és edzettséget akarunk, két hónapig: 
is. A szoptatási idő után pár napig okvetlen pihen
tetni ke l a nyulat s csak azután újból párosítani. Az 
leső párosítás februárban legyen.

A magyar nyúl tenyésztése.

A házinyul-tenyésztésben, — mely az utóbbi idő
ben oly nagy lendületet vett és inkább egyes külföldi 
kiváló fajták meghonosítására irányul — egyesek meg
maradtak a nagy, zömök szürke magyar nyúl tartása 
mellett és igyekeztek azt tovább fejleszteni, nemesíteni,

legkíméletlenebb módon üldözzék. Követendő pél
dául szolgálhat itt egy ismerősöm, — akinek nevét 
szabad legyen elhallgatnom, s aki, mint szen
vedélyes, de egyszersmind okszerű vadász azt 
tartja, hogy nem csak a hasznos, de a kártékony és 
ragadozó vadakra is kell vadászni, sőt hogy a ragado
zókra való vadászás minden vadász kötelességét képezi. 
Ő mint a Falco palumbariusok alapos ismerője, külö
nösen ezek kérlelhetetlen ellensége és üldözője s ezt 
oly szenvedélylyel űzi, h .g y  egy elejtett ölyv több 
örömet szerez neki, mint ö̂t nyúl elejtése. Ezen a téren 
valóban szép eredményeket is tud felmutatni, de büsz
kén is szokott ám ezekre hivatkozni; amiért is amidőn 
egy alkalommal több palumbarius históriát talált el
mondani, mint a mennyit egyszerre elhinni lehetett 
volna, a »Palumbatius« névvel ruháztuk fel.

(E. L.)

K Ü L Ö N F É L É K .

Tigrisvadászat Mandzsúriában. Mandzsúria 
a világ legkitűnőbb vadászterülete; nemcsak vadállo
mányának gazdagságával, hanem minőségével is fölül
múlja az összes ismert országokat. Az erdőség és a 
folyampartok királya itta tigris, mely nagyobb a bengáliai. 
királytigrisnél is. A kifejlődött mandzsuriai tigris fejétől 
farktövéig három és fél méter, de akad sok négy mé
ter hosszúságú is. Az európai állatseregletekben 
mutogatni szokott szibériai - tigris csak halvány képet 
ad a mandzsuriai tigris óriási méreteiről. Mandzsúria 
némely vidékén a tigris oly vérengző, hogy az embert 
még hajlékában is megtámadja; a kunyhó tetejére 
ugrik, keresztültöri és igy hatol be. A tigrisvadászatokat 
rendesen télen tartják; mély gödröket ásnak, ezt gazzal 
befödik és ha a hó belepte, akkor vagy élő állattal 
csalják, vagy hajtókkal űzik oda a csapdába, a mikor 
aztán lándzsákkal megölik. Így természetesen teljesen 
elrongyolják a szép tigrisbőrt úgy, hogy a kereskede
lemben nem értékesíthető.

Meddig él el az állat. Természettudósok már 
régóta tanulmányozzák, meddig élnek el a különbözek
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fajtájú állatok. Ennek a kitapasztalása nagyon nehéz, 
mert vajmi kevés állatnak jut az a szerencse, hogy 
természetes halállal múljék ki. A vadállatok ölik egy
mást, a szelídeket öli az ember. Egy csomó állatnak 
azonban mégis sikerült már megállapítani az élete 
átlagos idejét A ló meg a szamár életének legvégső 
határa a harmincöt esztendő. Ezt a kort azonban vajmi 
kevés éri el és ha meglesz a lóvágóhid — még sokkal 
kevesebb. Az ökör legföilebb harminc esztendeig él, 
akkor már olyan öreg, hogy végelgyengülésben hal 
meg. A juhnak, macskának, sertésnek az élete ideje 
már csak félekkora: legfö'ebb tizenöt esztendő. Ezt a 
kort azonban talán csak a macska éri meg, ha ugyan 
őt is le nem ölik — nyúlnak. A kutya elél huszonöt 
évig, a tengeri nyúl 8— 10 esztendeig, a liba elélhetne, 
ha hagynák, harminc évig, a kacsa meg a kakas tizen
kettőig, a holló száz esztendőt is megér, a papagály 
meg az elefánt százötvenet, kétszázat. A leghosszabb 
életű állat az eddig szerzett adatok szerint a teknős
béka: hogy ez meddig él el, azt nem állapították meg, 
de egy londoni állatkertben van egy teknősbéka, a 
melyről bizonyos, hogy 1750-ben már megvolt, sőt 
már akkor is koros legény volt és még ma is olyan 
jó  erőben van, hogy elélhet akár még egy pár száz 
esztendeig is, ha — meg nem unja.

Megmászatlan hegyek. Benne van az Isten 
képére alkotott ember lelkében a vágy, nem hagyja 
nyugton a törekvés, hogy minden másnak e világon 
föléje kerüljön, magának, tudományának, hatalmának 
meghódítsa. Kikutatja a tenger mélyét és a hegyorom 
hasztalan rejtőzik felhőköntösbe, az ember kockára teszi 
az életét, fölkuszik és nincsen hómező,.jégsivatag mely 
vállalkozásának kedvét, erejét szegje. Európában már 
nincs hegycsúcs, amelynek szűz havát emberláb nem 
tiporta volna, de van Ázsiában, Afrikában és Ameri
kában egy csomó hegyóriás, amely égbenyuló or
mának embertől való érintetlenségét idáig még meg
őrizte. Field cimü újság felsorolja azokat a hegyeket, 
amelyeket megmászni még embernek nem sikerült. 
Amerikában a St. Eliás-hegynek csak a legfelsőbb 
csúcsa tövéig jutott az abruzzói herceg, a huszmérföld- 
del északabbra fekvő Mont Logan még magasabb, 
ennek a megmászására még kísérlet sem történt. Sir 
William Convay az Ancohuma hegyeket akarta meg
mászni, de nem jutott fel az oromig, sőt majdnem bele 
pusztult a vállalkozásába, az ut oly veszedelmes. Ennél 
a csúcsnál is magasabbnak gondolják az Ampató
hegyet. Szinte megmászhatatlannak látszanak a Selkirks 
csoport és a kanadai Rockié-lánc jéggel és hóval bo
rított hegyei. A kanadai Pacific-vasut egész e hegylánc 
tövéig viszi az utast. Afrikában már nincs ennyi szüz- 
ormu hegy. Mióta a bátor Mackinder fölhatolt a Kenta 
ormára, csak a Roventori hegyláncnak van egy-két 
csúcsa amelyre idáig ember föl nem jutott. A hegy
lánc harminc mérföld hosszú, a legmagasabb csúcs 
körülbélül 20.000 lábnyi lehet. Idáig csak 15.000 láb 1 
magasságig mászták meg — Annál bőségesebb tere j

kínálkozik a merész hegymászónak Ázsiában. Egész 
csomó kisebb hegység is van még ott, amelynek csú
csain senki sem járt. Oerrare most szervezi az expe
dícióját a kamcsatkai hegyek megmászására. A Hima- 
laya már meg van hódítva, de még megmászatlan a 
Kabru, a Nanga Parbat, amelynek szikláiról zuhant a 
mélységbe a boldogtalan Mummery. A magassága en
nek a hegycsúcsnak 24.000 láb és a turisták bíznak 
benne hogy megmászható. Gerrare expedíciója első 
sorban a Kankenejuega nevű hegyóriást akarja meg
mászni, amely 28.000 láb, azután a Gaurisankart amely 
29.000 láb magas.

H Í R E K
J f

Járásiak mozgalma. Egyik máramaros- 
vármegyei tudósítónk közléséből látjuk, hogy a 
vármegye területén alkalmazott járási vadászati 
altisztek folyó hó 17. napjára gyűlést szándékoz
nak összehívni, s ezen módot keresni fizetésük 
rendezésére és nyugdíjjogosultságuk kivivására, 
megbeszélésük után pedig másnap testületileg 
akarnak megjelenni a közigazgatási erdészeti bi
zottság elnökénél, hogy ott kéréseiket előadják. 
Nem lehetetlen, hogy a meghívottak valamelyiké
nek meghívója a postán eltéved s azért itt is fel
hívjuk az ottani járási kartársak figyelmét a gyű
lésre. Szent kötelességüknek tartsák az ezen 
a gyűlésen való megjelenést valamennyien, még 
a talán jobb sorsban lévők is, mert hiszen itt 
közös érdekekről van szó s ennek kivívása mind
egyiknek egyformán kötelessége.

Véres összeütközés a csendőrökkel.
Pécsről jelentik; Petárda községben f. hó 3-án 
este tizenegy órakor az ottani községi vendég
lőben mulatoztak és zajongtak. A csendőrjáró
őrség belépett a vendéglőbe és figyelmeztette a 
zajongókat, viselkedjenek csendesebben, különben 
is a záróra elmúlt, menjenek haza. A borozó ven
dégek az ital hatása alatt ellenszegültek a csend
őröknek s midőn ezek újból felhívták a távo
zásra, többen kést ragadva nekimentek Csillag 
Ferenc őrsvezetőnek és súlyos sebet ejtettek rajta 
Az őrsvezető vértől borítva támolygott ki a korcs
mából; a vendégek utána mentek és folyton 
ütlegelték. Ekkor az őrség másik két embere 
fegyvert használt, mire a támadók közül ketten
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a golyótól találva, holtan összeestek. Többen 
megsebesültek, akik azonban a lakásukra mene
kültek. Az esetről táviratban értesítették a szé
kesfehérvári csendőrség vezetőségét.

Szerkesztői üzenetek.

Lótos János urnák, Görgényszentimre. Köszönet a be
küldött s kiváló szakértelemre való közleményért, melyet eddig 
csak azért nem hoztunk, mert lapunk szerkesztője hosszabb időn 
át mint esküdt teljesítette honpolgári kötelességét. A cikk elején 
azt Írja, hogy az erdészeti altiszteknek nem mestersége a toil- 
forgatás. Bizon forgatják ezt elegen, de sajnos, tudásukat a leg
többen vagy rossz szerelmi elbeszélések, vagy még rosszabb ver
sek Írására pazarolják, arra azonban, hogy a szakmájukban szer
zett tapasztalatokat megírnák és igy közkincsé tennék, nem igen 
gondolnak. Nagy örömünkre szolgálna, ha közleményeivel gyak
rabban szerencséltetné lapunkat.

A kiadóhivatal postája.

Bodnár János urnák, Kovácsvágás. A bejelentett uj elő
fizető nevét bejegyeztük s a lapot részére megindítottuk. Az Ígé
retet tudomásul vettük. Baka János urnák, Csurgó. A négy ko
ronát köszönettel vettük. Miklós József urnák, Tudomásul vettük 
a kilátásba helyezett küldeményeket. Deák Ferenc és Tóthfa- 
Iussy Samu uraknak, Járavize. 2—2 koronát mint első évnegyedi 
előfizetést javukra irtuk. Vadas József urnák, T. Lomnic. Mint 
uj hívünket örömmel üdvözöljük. Talán lehetne azon a vidéken 
több hívet is toborozni. Eiben Sándor urnák, Alvinc. Készség
gel nyugtázzuk a beküldött 2 koronát, melyet javára irtunk. 
Bocskay János urnák, Potony. Az utalvány szelvényén nem 
jelezte ugyan, hogy mire küldi a 2 koronát, de abban a hitben, 
hogy ez előfizetés a lapra, f. hó 1-től mint ilyet bejegyeztük és 
a lapot megindítottuk.

A brassói m. kir. erdőhivataltól.

1908. évi 109. ügyszám. e. h.

A brassó vármegyei bácsfalusi illetve XlII-ik 
számú Tömösvölgyi őrjárásban lemondás folytán 
megüresedett >erdőszolgai« állásra, mely évi 432  
kor. bérrel, 36 kor. egyenruha átalánnyal, 48  
kor. lakbérrel és 12 iirm.3 tűzifával van javadal
mazva, pályázat nyitatik.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy Brassó- 
vármegye tekintetes közigazgatási erdészeti bi
zottságához Brassóban cimzendő, sajátkezüleg 
irt kérvényeiket, az erdőtörvény 32§-ába előirt

kellékek és eddigi szolgálatuk igazolására szol
gáló okmányokkal, valamint egészséges, erőtel
jes testalkatukat s jó látó-, halló képességüket 
tanúsító orvosi bizonyítvánnyal felszerelve a bras
sói m. kir. áll. erdőhivatalhoz a folyó évi már
cius hó 31-éig nyújtsák be.

Szabályszerűen felnem szerelt vagy ezen 
határ időn túl beérkező kérelmek figyelembe 
nem vétetnek.

Brassó, 1908. évi március hó 4-én.
A. m. kir. áll. erdőhivatal.

Tiszolc nagyközség (Gömör-Kishonf várm.) e g y  
e r d ő ő r i  á l l á s  betöltésére pályázatot hirdet.

Javadalmazás: 432 korona évi illetmény és 8 ürm. 
bükkhasáb tűzifa a lakásra szállítva, és az erdei kihá
gások után, a behajtott kár és kártérítési összeg 
egyharmadrésze.

Pályázhat minden magyar állampolgár, aki: fedd- 
hetlen előéletű;

24 évesnél nem fiatalabb, 35 évesnél nem idősebb;
az erdőőri szakvizsgát letette;
és ép szellemi erő és egészséges testalkattal biró.
A folyamodványok a nagyközség elöljáróságához 

kellően felszerelve m á r c i u s  hó 2 0 -ig  benyújtandók.
Az állás rögtön elfoglalható.
Tiszolc, 1908. február hó 20.

Az elöljáróság.

„ V A D Ő R “
cimü Hőnig-féle tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.

«

H1ENTZ JÓ ZSEF
SZÁSZSEBES

KÖNYVNYOMDA KÖNYVKERESKEDÉS

Szállítja az összes,
E a könyvpiacon elő- C

£ forduló köny v e i t , ( - K
P '

Journáljait, napilap-
■3

<<
o

jait, z e n e mü v e i t , U)

levél- és irópapirjait -t
<L) Elválal minden e szak- CT

P£
N mába vágó nyomdai 3

munkát.

Nyomatott H I ENTZ J ÓZ S E F  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 «

P én zk ü ld em én y ek :
a «Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó: /
P od h rad szk y  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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. m árcius 19. 12. szám

Járásiak nyugd íjügye .

Lapunk közel tizennégy évi fennállása s 
szóval azóta, hogy életünk egyik főfeladatává 
tüztük ki minden tölünk kitelhető módon küz
deni az erdészeti és vadászati altiszti és szolga
személyzet szolgálati és társadalmi érdekeinek 
előmozdítása érdekébén, ismételten alkalmat vet
tünk magunknak rámutatni annak a szükséges
ségére, hogy szolgálata után magának mindenki 
ne csak a napról-napra való amilyen-olyan meg
élhetését biztosítsa, hanem hogy biztosíthassa ezt 
magának arra az időre is, midőn a természet 
rendje szerint, vagy betegségek, baleset folytán 
elgyengült testi vagy lelki ereje nem engedi meg 
tovább a szolgálatot és igy a mindennapi kenyér 
megkeresését, de biztosíthassa kivált özvegye és 
apró árvái jövőjét is.

A jövő ilyen biztosításának több féle módja
van.

Az egyik és talán a legbiztosabb a vagyon
szerzés, a meggazdagodás, mert ez azután min
den külső befolyástól menten biztosítja a jövőt, 
de sajnos, ez a mód az, amely az erdészeti és 
vadászati alkalmazottaknál, de általában más köz
pályán működőknél is jóformán teljesen ki van 
zárva, mert hiszen közismert tény, hogy a szol

gálatuk után járó javadalmazásból nem hogy va
gyont gyüjthetnének, hanem —  kivált a mostani 
nagy drágaság mellett még megélni is alig 
képesek.

A másik mód a nyugdíjjogosultság megszer
zése. Ez a közpálya számos terén megvan s or
szágos törvények és rendeletek biztosítják azt, de 
van azért még számos rétege a közpályán mü- 
ködőknék, mely azt magának teljesített szolgá
latával meg nem szerezheti s ezek közé tar
tozik ma még nagy része az állami kezelésbe 
vett erdőknél alkalmazásban álló altiszteknek és 
szolgáknak is

Olyan törvényhatóságunk ugyanis még vajmi 
kevés van, amelynek területén a kerületi és járási 
erdőőrök akár a már meglevő vármegyei nyug
díjalap kötelékébe tartoznának, akár pedig ré
szükre egy külön, saját nyugdíjalap volna léte
sítve, pedig ha valamely testületnek, akkor ennek 
bizon nagy szüksége lenne arra, mert az összes 
közpályákon működő altisztek és szolgák közt 
nem találunk olyanokat, akik ezeknél silányab
b á  lennének javadalmazva, dacára annak, hogy 
terhes és felelőségteljes szolgálatuk teljesítésénél 
testi épségük, sőt életük is nap-nap után számos 
veszedelemnek van kitéve.

Nagy baj ez ezekre a szolgálatukban való
sággal önzetlen buzgóságot tanúsító szegény em
berekre nézve s érzik is ők ennek a bajnak 
reájuk nehezedő egész súlyát, küzdenek is annak 
elhárítására tőlük telhető csekély erővel, de bi
zon küzdelmüknek —  talán éppen nagy sze
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génységük folytán csak ritkán van némi foganatja.
A múlt év közepén indítottak első Ízben 

erősebb mozgalmat, melynek folyománya egy a 
bajaik legnagyobb részét feltüntető »Emlékirat« 
megszerkesztése és a magas kormány elé jut
tatása volt, melynek ha nem is lett meg az ál
taluk óhajtott eredménye, annyit mégis elértek 
vele, hogy az irányadó körök figyelmét ráterelték 
nyomorúságos helyzetükre s az ő és családjaik 
bizonytalan jövőjére. Ennek köszönhető, hogy 
értesülésünk szerint a magas kormány felhívta a 
törvényhatóságokat az állami kezelésbe vett er
dőknél alkalmazásban álló altisztek és szolgák 
nyugdíjjogosultságának rendezésére, vagy legalább 
az ezt célzó tanulmányok megtételére.

Most örömmel regisztrálhatjuk, hogy ezen a 
téren némi haladás mutatkozik.

Előttünk fekszik ugyanis a Szeben-vármegye 
törvényhatóságának: »Azerdővédszemélyzet nyug- 
bérszabályzata , nyilvános jeléül annak, hogy az 
állami kezelésbe vett erdőknél alkalmazott védősze
mélyzet nyugdíjazásának ügyét hanem is teljesen, de 
mégis legalább némileg kielégítő módon meg lehet 
oldani, csak egy kis jóindulat és igyekezet le
gyen meg azokban, akiknek kezére lett ez a fe
lette fontos ügy a sors és a fenálló szabályok 
által bízva.

Ezt a nyugbérszabályzatot lapunk jövő szá
mában, esetleg számaiban fogjuk egész terjedel
mében közölni, mert dacára annak, hogy csak 
egy törvényhatóság területére terjed ki joghatálya, 
nem tartjuk csupán csak helyiérdekünek, hanem

annak országos fontosságot tulajdonítunk azért, 
mert a felmutatott példa után indulva, azt a 
többi törvényhatóságok is követhetik, amelyek 
területén a közerdőket védő és őrző személyzet
nek nincs része nyugdíjjogosultságban.

Nem szabad azonban tétlenül maradni az 
érdekelt személyzetnek sem, hanem meg kell 
mozgatnia minden követ, hogy helyzetét lehető
leg megjavítsa, kivált pedig nyugdíjjogosultságát 
kivívja; azoknak azután, kik ebben fáradozni 
akarnak, hasznos útmutatásul és vezérfonalként 
szolgálhat Szebenvármegye nyugdijszabályzata, 
melyre nem csak hivatkozhatnak, de amelyeket 
az esetleges kérvényükhöz csatolható mintának 
is vehetnek, mit hogy nekik megkönnyitsünk, 
lapunknak azt a számát, esetleg számait, amelyek
ben ez a nyugbérszabályzat közölve lesz, több 
példányban fogjuk kinyomatni, hogy azokat 
azután az ez iránt hozzánk ÍQrdulóknak rendel
kezésére bocsáhassuk.

Örvendetes tudomásul vettük a Máramaros- 
vármegyei járási kartársak mozgalmának és folyó 
hó 17-ikére kitűzött összejövetelüknek lapunk 11-ik 
számában közölt hírét s nagy köszönettel vennők, 
ha annak eredményéről értesítenének. Ha valaki
nek, ezeknek a kartársaknak bizon felette nagy 
okuk van mozogni és sorsuk megjavítását kérni, 
mert hiszen ismételten volt alkalmunk hirt adni 
arról, hogy nemcsak nyomorúságos a javadalma
zásuk, hanem hogy még azt sem kapják, vagy 
legalább nem kapták mindig pontosan, hanem 
arra gyakran hónapokig kellett várakozniok.

I --------- —  --------------- —

*2® T Á R C Z A  ™ j
_____ — ___________ __________ ___________ _ i

Közlekedés a levegőben.

Érdekes és fantasztikus képet ir meg nekünk 
Győry Lajos az emberiségnek a levegő-ég meghódí
tása után való korából. Farman Henry, a zseniális 
léghajós nem rég dijat nyert a levegőnél nehezebb 
repülő-gépével. Ezt a napot érdemes megjegyezni, 
mert valószínű, hogy e nap uj, eddig nem sejtett kor
szak kezdete volt. Mellőzve mindenféle ballont, meg
szabott utat tett meg maga kigondolta, a levegőnél 
nehezebb gépével.

Van a kísérletnek sok hibája, de az elv, az elmé
letnek az első diadalát nyerte meg. Most már keve

sebb fantáziával is megpróbálhatjuk megalkotni annak 
a jövőnek képét, amikor az ember már föltétlenül ura 
a levegő-égnek.

A »Budapesti Hirlap« egyik minapi számában 
nagyobb közlemény volt erről a tárgyról. Az iró föl
vetette azt a gondolatot, hogy az első csapatok, a 
melyek a levegőt meghódítják, esetleg rendkívüli ve
szedelmeket okozhatnának a müveit világnak. S ez a 
gondolat nem valami bizarr ötlet. Világos, hogy egy 
kalóz-banda, amelynek zsebében van a tökéletes repü
lés titka, óriási veszedelmeket okozhat. Tegyük föl 
például, hogy egy ilyen kalóz-társaság ultimátumot 
küld Páris városához, s ki jelenti, hogyha nem bizto
sit a köztársaság részükre bizonyos számú millió fran
kot — huszonnégy óra alatt a nagy metropolis helyén 
csak rom lesz. S nincs az a hadsereg, az az erő, a 
mely ezt a zsarolást megtudná akadályozni. Végered
ményében engedni kellene s ez az esetleges igen né
pes közkereseti társaság ily módon rövid idő alatt vé
gig zsarolhatná az egész civilizált világot. Mint valaha
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Csak előre tehát, járási kartársak! Ne vár
játok, mig a sült galamb magától szájatokba 
repül, hanem igyekezzetek minden alkalmat és 
módot megragadni helyzeteteknek türhetővé té
telére s magatok és családjaitok jövőjének biz
tosítására. A mi támogatásunkra, tanácsunkra, 
útbaigazításunkra ezen a téren bizton számíthattok!

F orrázo tt vagy fo rrázatlan  ákác- 
m agot vessünk-e?

Irta: Lótos János m. kir. főerdőőr.

Nekünk erdészeti altiszteknek sehi a toliforgatás, 
sem pedig a vetéseknél követendő eljárás megállapítása 
nem hivatásunk, hanem csak a reánk bízott munkála
toknak a kiadott utasítás értelmében való pontos és 
lelkiismeretes teljesítése, tekintettel mégis arra, hogy 
szerzett tapasztalataink leírásával egymásnak hasznára 
lehetünk, megkísérlem az ákácmag beszerzése és vetési 
módjainak alkalmazása körül tett megfigyeléseimet rö
viden ismertetni.

Abban az esetben, ha az ákácmagot magunk nem 
gyüjthetjük, igyekezzünk azt megbízható helyről,*) még 
pedig az előző év terméséből beszerezni. Az ákácmag

*) Erdei magvak beszerzésénél a legmelegebben ajánlhatjuk 
Faragó Béla ur magkereskedését Zalaegerszegen, mely ezen a 
téren hazánkban legelsőnek mondható.

ugyanis köztudomás szerint évekig is megtartja csira
képességét s igy ha azt idegen kézből kell szereznünk, 
soha sem lehetünk biztosak v abban, hogy vájjon a 
legutóbbi, vagy pedig valamely régebbi év terméséből 
leszünk-e kiszolgálva, mert bizon akadnak lelkiismeret
len emberek, kik az előző évi vetési idényről vissza
maradt készletüket a jövő évre, sőt ha ekkor sem akad 
vevő, évekig is eltartják és egy kis friss m^g hozzá
keverésével bocsátják áruba.

Az uj magot a régitől nagyon nehéz megkülön
böztetni, legföllebb azt lehetne állítani hogy az előbbi
nek élénkebb fényű felülete van, mivel azonban a szin 
után való bírálás nem nyújthat kellő biztosítékot, cél
szerű a megvételre felajánlt magból mintát hozatni s 
már a megrendelés előtt csiraképességéről meggyőző
dést szerezni. Ezt az eljárást különösen azért ajánlom, 
mert mintegy 14— 15 év előtt történt, hogy gleditschia 
magot (mely az ákácéval egyenlő ideig csiraképes) 
kellett forrázatlan vettetnem s dacára annak, hogy az 
egy nagy hírnévnek örvendő cégtől lett hozatva, olyan 
régi termésből származott, hogy annak még a forró 
víz sem használt, hanem forrázás után is olyan ke
mény maradt, hogy bátran lehetett volna a malomban 
lisztté megőrletni. Ennek ellenére kísérlet céljából el
vetettük ezt a magot, de annak dacára, hogy a vetés 
után nagyon kedvező volt az időjárás, nem kelt ki 
abból egy szem sem.

Abban az esetben, ha kedvező időjárás mellett 
jó csiraképességü magot jforrázatlanu! vetünk el, az a 
vetés idejétől számított 48—60 óra alatt a földben 
annyira megduzzad, mint amilyen a forrázott szokott 
lenni a forrázás befejeztével, a 8— 10-ik napon szór
ványosan, a 14— 16-ik napon pedig már tömegesen 
búvik elő a földből. Száraz talajba és száraz időjárás 
mellett vetve mindaddig, mig megfelelő nedvességet 
nem kap, nem csírázik, de nem is romlik.

Az ákácmag sikamlós voltánál fogva úgy kézzel,

a spanyol kalózok a mexikói partok népeitől kizsarol
ták az aranyat.

Tegyük föl, hogy ennek a kalandos vállalkozás
nak a vége ugyanaz lesz, mint a tengeri kalózok le
tűnt korszakának. Akkor kezdődik azután az uj világ. 
Az országhatárok rövid idő alatt önmagoktól leomla
nak. Óriás átalakulások lesznek. Róluk egy uj Verne, 
vagy Vells köteteket Írhatna, s bizonyos, hogy ir is. 
Legérdekesebb probléma talán, hogy miként alakul a 
közlekedés ügye?

Ennek megjósolásához nem kell kü önleges pró
féta tehetség, csak logikus gondolkozás. Tegyük föl, 
hogy a repülés problémáját tökéletesen megoldották. 
Mehetek jobbra, balra, fölfelé, lefelé, tetszőleges idő
ben, időjárásban, [évszakban. E föltételek Lmellett, 
melyeket az idő biztosan meg fog hozni, csupán egy 
kérdés vár megoldásra: a biztosságé. Legyen a gé
pünk bármily tökéletes önmagában: ha maga a köz
lekedés nem biztos, nem is lesz jövője.

Ebből a szempontból a repülőgép a mai közle

kedési eszközök fölött óriási előnyben lesz. Ma, akár a 
vasúti, akár a közúti, vagy a vizi forgalmat vegyük, 
van egy rendkívüli nagy hátrány: a járómüvek egy 
szinten, egy nívón közlekednek. A vasút egy ugyan
azon nyomra van utalva, s a leggondosabb berende
zésnél is előfordulhat, hogy a szemafor fölmondja a 
szolgálatot, az őr elalszik, az áram valahogy megsza
kad s a következő pillanatban kitudja, hány ember
élet oda van. A vizen még nehezebb a dolog; va
lami sürü köd s vége lett a büszke és drága hajó
óriásnak. A repülőgépnél két kis műszer segit 
minden bajon. Az egyik a barométer, a [mely pompá
san megmutatja, hogy a föld fölszine, vagy mondjuk: 
a tenger szine fölé mily magasra vitte fel a gazdája. 
A másik a mágnestű, amely viszont hűen és állandóan 
mutatja az északi-déli irányt. Mind a kettőnek van 
azonban egy kis pontatlansága is, lehet, hogy a ba
rométer más magasságot jelez, például Marokkóban és 
mást Kanadában; az is lehet, hogy a mágnestű ma 
másként mutatja az északi sarkot, mint két év múlva.
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mint vető tölcsérrel vagy géppel jól és arányosan 
vethető.

A forrázott mag kedvező időjárás mellett 6 — 8 
nap múlva szórványosan, 12 14 nap múlva pedig
tömegesen kel, száraz talajba s száraz időjárás mellett 
vetve azonban, — ha csak rövid időn belül esőt vagy 
mesterséges utón, öntözés által nedvességet nem kap, 
a mag jó része megaszalódik, tartós szárazság esetén 
megpehészesedik s végtére egészen megromlik. Ha a 
forrázott magot vetés előtt kissé meg nem szárítjuk, 
abban az esetben a mag összetapadása folytán a ve
tés lasabban megy és aránytalan.

Itt felsorolt tapasztalataimat a görgényszentimrei 
m. kir. erdőőri szakiskola csemetekertjénél szereztem, 
melynek talaja nehéz, kötött, agyagos és részben 
vizenyős, igy tehát feltételezhető, hogy olyan vidéke
ken, hol úgy a talaj mint az éghajlat, és időjárás az 
ittenitől eltérő, a mag kelésében pár napi eltérés fog 
mutatkozni.

Nálunk a vetést aszerint, amint a talaj korábban 
vagy későbben megmunkálható és felmelegszik, április 
25. és május első napjai közt végezzük és pedig 
eleivel forrázatlan, majd pedig a vetési idény vége 
felé, május közepén forrázott maggal.

Az elősoroltak után annak a nézetemnek adhatok 
kifejezést, hogy kedvező időjárás esetén egyaránt vet
hetünk úgy forrázott, mint forrázatlan magot, mert az 
a 3—4 napi időköz, amelyre a forrázatlannak szüksége 
van arra, hogy a forrázotthoz hasonlóan megduzzad
jon, még nem olyan nagy különbség, hogy az a cse
meték fejlődésére a még hátralévő 4 5 hónapi idő
alatt számbavehető befolyással legyen és a fejlődésük
ben szembetűnő eltérést mutasson, ellenben száraz ta
lajnál és száraz időjárás mellett tartózkodjunk a forrá
zott mag vetésétől, mert addig, mig kellő nedvesség
hez jut, nagy része elvesztheti csiraképességét.

Itt elősoroltam volna tehát megfigyeléseimet, de

hogy ezekkel az egymástól eltérő vetési módozatokkal 
tisztába jöhessünk, ajánlom szaktársaimnak, hogyha 
ez máshol nem lenne lehetséges, illetménykertjeikben 
vagy földjeiken szakítsanak ki egy kis darabkát és 
vessenek el abba minden évben 500 vagy 1000 szem 
magot részben forrázva, részben forrázatlanul külön- 
külön, gondozzák egyformán a kikelő csemetéket s az 
év végén vegyék számba az eredményt úgy mennyi
ség, mint minőség tekintetében, utóbbinál figyelemmel 
úgy a magasságra mint a vastagságra, mert nem a 
csíráztató készülékek, sem a mesterséges utón tett 
kísérletek, hanem a szabad természetben tett meg
figyeléseink és szerzett tapasztalataink fognak reá- 
vezetrii arra, hogy a reánk bízott vetésnél mikor és 
melyik módszert alkalmazzuk.

Gyümöcsfák karózása.

Erős szeleknek kitett helyeken a gyümölcs
fákat karóval kell védeni a letörés veszélye ellen. 
A széljárta helyeken a karót a fa azon oldalánál 
kell a földbe verni, a honnét a kártékony szelek 
fújnak, hogy azzal is védjük a fát. A karónak a 
koronába nem szabad érnie, nehogy a szélokozta 
dörzsölések alkalmával abban kárt tegyen. A ka
rót ne közvetlenül a fa mellé tegyük, hanem attól 
10— 15 cm. távolba és a kettőt nyolcasalakuan 
kössük egymáshoz, mert igy a karó és a fa kö
zött szalmacsutak helyezhető el s ez védi a fát

Ezek a hibák azonban nem fontosabbak a mi szem
pontunkból.

Lesz tehát egy repülőgépen egy ilyen egyszerű 
barométer és lesz egy kicsi mágnestű.

Elsősorban azután a repülőgépeknek szigorúan 
tiltva lesz mindenféle irányban és magasságban csa
tangolni. (Ezt bizonyára nemzetközi megállapodással 
szabályozzák.) Így, tes/em föl, aki Rómából Londonba 
akar utazni, nem mehet toronyirányban s váltakozó ma
gasságú régiókban, mert a zsandár föltartóztatja. A 
szabály például ez lesz: minden légi jármű csupán 
délkörön vagy hosszúsági körön közlekedhetik. Tegyük 
föl, hogy egyik állomás fekszik a 40-ik szélességi és 
135-ik hosszúsági fokon; a másik a 1 0 -ik szélességi 
és 62-ik hosszúsági fokon. Akkor a repülőgép, ha az 
elsőről indul, először végig kell majd haladnia a 40-ik 
szélességi fokon, mig eléri a 62-ik hosszúságot; itt 
megáll s a 62-ik hosszúságon fölmegy a 10 -k széles
ségi fokig. Ezzel megérkezett. Már most, a melyik észak
ról délre halad, köteles, mondjuk, betartani a 900—

10 00  méteres, a melyik délről északra megy, a 800— 
900 méternyi magasságot; keletről nyugatra meg pél
dául, a 700—800, és nyugatról keletre a 600—700 mé
tert. Az irányt pontosan betarthatja a mágnestűvel, a 
magasságot a barométerrel. így elérik, hogy egyenlő 
magasságban csupán egy irányban párhuzamosan köz
lekedő gép halad. Mi példaképpen száz méter vastag 
régiókat vettünk föl, de azt a vastagságot tetszés sze
rint fokozhatjuk. Azért az összeütközésre igen kis va
lószínűség itt is lehet; lehet, hogy a gépet az utón 
valamiféle baj éri, meg kell állania s talán éppen azon 
korog, éppen abban a régióban jön utána egy másik. 
Ez a valószínűség azonban, ha az atmoszféra óriási 
kiterjedését tekintjük s akár csupán egynéhány millió 
közlekedő eszközt is, oly csekély, hogy teljesen kikap
csolható.

Vigyázatra csupán akkor lesz szükség, ha pél
dául a gép irányt változtat, észak- dél helyett kelet
nyugatnak repül. Ilyenkor meg kell állami s más ré
gióba emelkedni, vagy sülyedni fölszállásnál és leszál-
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a karóhoz való surolódás ellen. Ha több karót 
verünk a fa körül, úgy 3 0 — 40 cm. távolban 
helyezzük el azokat a fa körül. Karózásra legal
kalmasabbak a fenyő-, tölgy- és akác-karók. A 
karót, hogy tartósabb legyen, célszerű impreg
nálni. Erre megfelel az 50 százalékos rézgálic- 
oldatban egy-két napi áztatás, vagy a földbe ke
rülő karórésznek kátránynyal való bevonása, avagy 
annak megperzselése, azaz annak szenesitése. 
a karókon héj ne legyen, mert ez alatt sok féreg 
tanyázhatnék. A karót a leghelyesebb az ültetés
kor a földbe helyezni s kihúzás meggátlására 
keresztléccel ellátni. Utólagos karóbeverésnél a 
fa gyökérzete könnyen megsérülhet.

A gyümölcsfák törzsmagassága.
Azt, hogy milyen magas legyen az ültetendő, 

törzse, mindig az határozza meg, hogy mily célt 
szolgál a fa. Ha nem házi kertbe, hanem ta
nyára vagy esetleg utak mellé kerül, akkor, mi
vel alatta állatok is járnak, jobb a magastörzsü 
fa. Házikertekben a félmagas törzs sokkal elő
nyösebb (E30 cm.), de meg különben is ennek 
a magas törzszsel szemben több termelési elő
nye van. Fejlődése gyorsabb s törzse erősebb, 
úgy, hogy kevesebb ideig van támasztókaróra 
szüksége. Rajta a tisztogatás és takarítás összes 
munkálatait —  hozzáférhetősége miatt — köny- 
nyen lehet végrehajtani, szintúgy a metszést is. 
Fentieken kívül, házi kertben már csak azért is 
előnyösebb a félmagas törzs, mert hamarább te
rem és gyümölcseit szebben kifejleszti. A cseme-

lásnál, erre az időtartamra azonban erős villámlámpa 
vagy magnézium fénye biztos oltalmat fog nyújtani.

Most már látjuk, hogy a barométer és mágnestű 
időleges változásai mért nem érdekelhetnek. Ha pél
dául Budapest fölött hirtelen leszáll a barométer: a le
szállás meglesz minden gépnél, amely akkor Budapest 
fölött átrepül. Ha a mágnestű elhajlása más néhány 
évi időközben, ez a változás minden gépnél egyforma 
lesz.

De szinte bizonyos, hogy a repülőgép soha nem 
lesz teherszállításra alkalmas. A nagy súly megma
rad a föld felszínén lassan tovakuszó közúti, vasúti, 
vizi jármüveknek. De a személyszállítás kivétel nélkül 
oda fönn bonyolódik le; zajtalanul, szélvész gyorsa
sággal és minden veszedelem nélkül.

(B. H.)

féket legalább 4 6 méter távolságra kell ültetni
egymástól. A kertben ezenkívül bokor-, és gula- 
alaku fákat is szoktunk ültetni, de arra ügyeljünk, 
hogy az arány és az áttekintés meglegyen. A fa 
megválasztásán és a kert beosztásán kívül a leg
nagyobb gond előzőleg a talaj megfelelő előké
szítésére irányuljon.

A bárányok táplálása.
Mindig súlyt helyezzünk arra, hogy a bá

rányok a születés pillanától kezdve a kellő gon
dozás mellett erős táplálásban részesüljenek, mert 
igy fejlődésükben nem fognak hátramaradni. Ne 
csak az újszülött bárányt, hanem az anyát is 
figyeljük meg és ha nem volna elegendő teje, 
akkor tehéntejet adunk a báránynak; jobb azon
ban ennél — ha van más anyával szoptatni 
azt. A kosbárányokat ha nem akarjuk ivarjukat 
meghagyni, már 2 — 3 napos korukban ki kell 
herélni, mert ily állapotban jobban hízhatok, s 
magasabb árat kaphatunk értük. Szemes elesé- 
get a bárányok a hetedik, nyolcadik héttől esz
nek, gondoskodni kell hát arról, hogy ezen idő
től fogva ne hiányozzon ez a jászolukból. Kitii 
nő hizlaló takarmány részükre a korpa, tengeri
dara, olajpogácsatörmelék stb. Az eleségen kívül 
úgy az anyák, mint a bárányok részére sóról is 
kell gondoskodni, nemkülönben a déli szellőzte
tésről, mert jó fejlődésre csak tiszta levegő mellett 
számíthatunk. A léghuzam a báránynak árt, ez 
ne legyen. Minél hamarább nyerünk hízott — húsz 
kiló körüli — bárányt, annál több árt kapunk érte.

Vadászkaland nyul-lesen.
(A V U. után.) Irta: TÖMLŐ ANTAL

Az elmúlt évek egyikén történt velem és L. S. 
barátommal Erdélyben, Retteg község határában az 
alábbi eset.

Pár nappal augusztus 15-e után egy szép délu
tán, úgy hat óra felé kimentünk az említett helyre 
nyul-lesre. Minden eshetőséget meghány tunk-vetet- 
tünk és állást foglaltunk egy rendkívüli mély szakadék 
felett, mely oly sürü volt, hogy oda napsugár aligha
tolt be; a leshelyeket elkészítve, vártuk a jó szerencsét; 
egy fekete rigó fütyült, ugrált, mintha csak minket 
akart volna bosszantani; már hét óra felé járhatott az 
idő — erősen alkonyodott.
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K Ü L Ö N F É L É K .

Német vadászstatisztika. EgészNémetországban 
hatszázezer ember, vagyis minden százból egy vadászni 
jár. A múlt évben háromszázhatvan ezer vadászati 
jegyet adtak ki, közte száznyolcvanezer napi jegyet és 
hatvanezer adómentes jegyet erdészeknek és vadőrök
nek. A Vadászati jegyekből az államnak hat millió ko
rona bevétele volt. A rengeteg vadász 25 millió ki
logramm vadat ejtett el ugyanannyi millió korona ér
tékben. És pedig lőttek: 25.500 szarvast, 13.500 dám
vadat, 190.000 őzet, 14.000 vaddisznót, 4 millió nyulat, 
félmillió tengeri nyulat, 15.000 fajdot, 4 millió foglyot
150.000 fürjet, 250.000 fácánt, 65.000 erdei szalonkát,
400.000 vadkacsát, 1300 darvat, 80.000 vizi szalonkát, 
és 2  millió fenyőmadarat. Az elejtett szarvasok és őzek 
agancsa egy millió korona értékű. Az ehető vadon 
kívül prémje miatt 130.000 rókát, 8.000 vidrát, ezer 
vadmacskát, 17.000 menyétet, 36.000 nyestet lőttek. 
Ezek négy millió koronát értek. A községeknek is 
óriási bevételük van a vadászat béréből. A múlt év
ben 54 millió hektárt adtak bérbe 40 millió korona évi 
bérért. Tizenöt millióba került a vadászoknak a va
dászterület jókarban való tartása és a vadőrök fizetése. 
Ezenkívül kétszázezer vadászkutya van Németország
ban, amelyek etetése, tanítása, az egy milliónyi kutya
adót beleszámítva, tizenöt millió koronába kerül. 
Nyolcszázezer vadászfegyver van használatban, ebből 
évenkint átlag tiz százalékot kiselejteznek s ily módon 
nyolcvanezer uj puskát vásárolnak legalább is négy 
millió korona értékben. Elhasználnak még 28 millió 
töltést is, ami szintén két millióba kerül. Ily módon 
Németországban a százhatvan millió koronára becsült 
vadállomány mellett a vadászat évente százharminc 
millió korona forgalmat okoz.

A cukor s az emberi szervezet. Azok az 
orvosok, kik az utóbbi években akkora propagandát 
fejtettek ki a cukor érdekében, most ijedten konsta
tálják, hogy propagandájuk a cukorélvezetben való 
tulhajtásra vezetett. Az angol sportemberek tréningjé- 
nél a cukor máris túlságosan nagy szerepet játszik s 
nem ritkán hátrányosan hat az egészségre, holott 
mérsékelten élvezve nagyon fejleszti az izomerőt. A 
hegymászóknál is gyakori eset, hogy több napi 
kiránduláson egy-egy hegymászó 200  gramm cukrot 
is fogyaszt napjában. Ekkora adag azonban nemcsak 
azért káros, mert hozzájárul a cukorbetegséghez való 
hajlam kifejlesztéséhez, ha ez már megvan az ember
ben, mert a gyomrot elrontja, bőrkiütéseket s étvágy
talanságot okoz. Azért a cukorélvezetben mértéket 
kell tartani s még cukrozott gyümölcsöt se jó túlsókat 
enni, mert ez 30—50 százalék cukrot tartalmaz. A 
cukornak hatása annál kártékonyabb, mennél koncen
tráltabb adagban, vagyis mennél tisztábban élvezik. 
Legajánlatosabb s legjobb hatású citromos vízben, 
mely nemcsak tápláló, de vértisztitó is.

Az ördög lehellete. Brit-Dél-Afrikában van 
egy kis földdarab, amelyet a benszülöttek a jellemző 
ördög lehellete néven hívnak. Erről Írja a Wide 
World cimü angol folyóirat:

A földkerekség legsajátságosabb és leggyilkosabb 
pontja mély és távolról igen ártatlan külsejű füvei 
benőtt szakadék a Nift-völgyben, Kelet-Afrikában. Egy 
széles s a magas fűben alig látható lyuk van itt, mely
ből kiáramlik a rettenetes hatású gáz. Ez a színtelen, 
észrevehetetlen gáz minden élő lényt megöl. Szerencse 
még, hogy az ördög lehelletét ember csak igen nehe
zen közelítheti meg. Az állatok azonban könnyebben 
odajuthatnak, s az ismeretlen mélység lehellete sereges
tül öli meg őket. A hasadék körül vagy egy akrenyi 
kerületben a földet sűrűn fedi a megfehéredett állat-

Ültünk, ültünk és gondolkoztunk. Nekem az járt 
az eszemben, ha nekem most annyi forintom volna, 
a hány szúnyog már belém szúrt, de jól cigányozhat- 
hatnánk a »Koroná«-ban.

Egy különösen erős roppanásra összerázkódtam, 
amely becslésem szerint úgy ötven lépésre hallatszott 
előttem, eleinte őzre gondoltam, de aztán elvetettem 
ezt a lehetőséget, mert ilyenkor annyira nyugtalanítva 
van a környék, hogy ez a félénk vad más területre vált 
át; talán ember jár a »községiben* galyakat szedni, de 
ez sem volt valószínű. Addig-addig tépelődtem, mig 
egyet gondolva, belefujtam császármadár hívómba 
(csirkecsont), ezt hallva szomszédom kissé kidugta fejét 
a leshelyéről; igyekeztem neki jelekkel inteni, hogy 
jöjjön át hozzám, mert készül valami . . .

Pár perc múlva együtt halgattuk a relytélyes moz
gást, mely mindinkább közeledett; képzeletemet szaba
don bocsájtva, pár pillanat alatt Isten tudja, hány es
hetőséget gondoltam el, mindmegannyinak a lefolyá
sát a legapróbb részletekig, a gondolatnak ezt a bo

szorkányos gyorsaságát csak az érti meg, aki hajtó
vadászatokon vett részt és akiben a képzelőtehetség 
erősen ki van fejlődve; csak az tudja mi mindenre gon
dol az ember a standon.

A zaj pillanatról pillanatra közeledett, a galy 
ropogásakor s a lombok meg-meg rezzenéséből szinte 
látni véltük a titokzatos jövevény mozgását; kétségen 
kívül nagy vad volt előttünk, szarvas vagy disznó, 
amely ki tudja honnét tévedt oda.

Fegyvereink 10-es számú söréttel voltak töltve és 
golyó se égen se földön; de mit tesz Isten a töltény
táskánkba; az izgatott kaparászás közben barátom egy 
patkóba való éles sarkot talált, végtelen elővigyázattal 
golyók helyett ezzel töltöttük meg a töltényeket és 
egymás mellé húzódva test test mellett szivdobogva 
vártuk a vadat.

Végre! — egy hatalmas vadkan tűnt fel alig 10 
— 15 lépésnyire tőlünk, de persze, mint ilyenkor ren
desen, éppen szembe velünk, úgy, hogy a lövéssel 
várnunk kellett. Végre oldalt fordult, óvatosan fele-
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csont és sok ezer vadállatnak kellett elpusztulnia, mig 
ez a tömérdek csont ide került. A vízfolyásnak látszó 
szakadékot sós kőzet veszi körül, amely messziről is 
idecsalja a legelő állatot. Mind közelebb nyaldossa a 
sós követ s ha csak egy-kétszer belehelt a gyilkos 
gázból, már vége van. Kutyával, kecskével, madarak
kal kísérleteztek is és a hatás soha sem maradt el. 
Legutóbb azután az angol kormány megvizsgáltatta a 
gázat és kiderült, hogy majdnem tiszta sósav. Ez a 
gáz gyakran előfordul a vulkáni eredetű formációkban, 
s itt is hasonló a vidék képe. Azt hiszik, hogy a 
mélyből jövő sósav-gázat kősóra ömlő kénsav hozza 
létre. Érdekes és csodálatos az a jelenség, hogy a 
nap bizonyos szakában erősebb és gyilkosabb a gáz. 
Legerősebb a párolgás délután három óra és öt óra 
között, mig éjjel csaknem teljesen megszűnik. A kor
mány még azt js elrendelte, hogy a veszedelmes hely 
köré az állatok visszariasztására tüskés védő-sövényt 
ültessenek, mig az embereket jelzőtáblákkal figyelmez
tessék. A fűből kifehérlő óriás mennyiségű csont 
ugyanis már messziről odacsalja az utas embert, aki 
nem is sejti, hogy veszedelem vár rá a közelben.

A szerencsétlen esztendő. A Daily Mail mi
napi számában néhány jóslatot olvasunk az idei esz
tendőre. A jóslatok mind megegyeznek abban, hogy 
a jövendőt nagyon is vigasztalannak látják. Szerintük 
az üzleti forgalom csökkenni fog, mig a pénz ára 
emelkedni. Háborút, forradalmat, lázadást, földrengést 
nemzetközi zavarokat, betegségeket, szóval mindent 
emlegetnek, csak jót nem. A búza ára rendkívül nagy 
lesz, a termés pedig a múlt évinél gyengébb. Ezt a 
sok rosszat angol csillagászok jövendölik s szerintük az 
angol politikai életben is nem remélt változások tör
ténnek majd.

emeltük fegyvereinket és egy leheletnél is halkabb jelre 
lőttünk, a dördülést egy iszonyú sivitás követte, azu
tán robaj a mélység felé, végre csönd.

Sötét volt már, bár csillagos ég, még sem mer
tük töltény hijján a kant követni; csak másnap haj
nalban 4 órakor mentünk ki két kopómmal és velük 
a véres csapán tényleg megtaláltuk a még eleven ha
talmas állatot a patak medrében, neki akart ugyan 
menni a kutyáknak, de a nagy vérveszteség elvette erejét; 
egy kegyelem lövéssel egy csendesebb területre küldtem.

A zsákmány megvizsgálásakor érdekes megfi
gyeléseket tettünk: jobb agyara tőből ki volt lőve, hátsó 
jobb lába csuklón felül törött, bőre alatt egész gyűj
teménye a »postákénak, sörtéje egy arasznyi, de erő
sen gyantás, úgy látszik rendes tartózkodása a fenyves 
volt.

Sokszor volt már alkalmam nagy vaddal össze
kerülni, de ennél érdekesebb és izgatóbb randevúm 
még nem akadt, ebből is az a tanúság, hogy kiterjedt 
erdőkkel határos cserjés, vagy bozótokban vadászva 
golyós töltény nélkül vadász ne járjon.

FIGYEMEZTETÉS!
Azoknál a tisztelt olvasóinknál, kiknek elő

fizetése már régebben lejárt, vagy a f. hó végén 
fog lejárni, lapunk jövő számának cimszalagján 
figyelmeztetésül feljegyezzük a lejárat napját s 
egyúttal a lap mellé előnyomott postautalványo
kat mellékelünk az előfizetés megkönnyítése végett. 
Vannak olvasóink közt olyanok is, kik már egy 
egész évi, sőt annál nagyobb előfizetési díjjal 
vannak hátralékban; ezeknek postai megbízáso
kat fogunk küldeni s a lap tovább küldését ezek 
kiváltásától tesszük függővé. Már most kérjük 
lapunk barátait, hogy ezeket be nem várva, elő
fizetéseiket lehetőleg azonnal küldjék be, akik 
pedig ezt nem tehetnék, szíveskedjenek ezt a jövő 
hó elején megtenni, hogy mi is eleget tehessünk 
számos terhes kötelességeinknek.

A liptói lavina. A rózsahegyi papirgyár 
dubravai erdejében tizenhárom laziszkói és szent
kereszti ember egy meredek lejtő fölött rakásra 
összehalmozott szálfát csúsztatott a völgybe. Mi
vel megenyhült az idő, a hegy gerincéről kisebb 
hólavina gurult lefelé, melyet a munkások csak 
akkor vettek észre, amikor az óriássá növekedve, 
már közvetlen fölöttük robogott lefelé, magával 
ragadva a nagy halom szálfát. A lavina az em
bereket mintegy ötven méter mélységbe sodorta. 
A közeli fuvarosok azonnal mentéshez láttak. 
Hat holttestet és hat súlyosan sebesültet kiástak, 
a hetedik holttestet még nem találták meg. 
Chmelnicky erdőőr is életét vesztette. A men
tést megnehezítette az éjjeli hóvihar. A sebesül
tek fölépüléséhez kevés a remény. Az ügyészség 
megindította a vizsgálatot.

Katasztrófa egy automobil versenyen. Kai
róban, mint egy ottani távirat jelenti, automobil
versenyt rendeztek, amelynek gyászos szerencsét
lenség vetette végét. Az első verseny után ugyanis 
egy rendőr keresztül akart menni az utón. Ab
ban a pillanatban óriás sebességgel arra rohant 
egy automobil, amely el akarta kerülni a rendőrt, 
de oly ügyetlenül, hogy a közönség közé ron-
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tott. Ennek az ügyetlenségnek borzasztó követ- [ 
kezményei voltak. Három ember meghalt és ti
zenegyen veszedelmesen megsebesültek. A ver
senyen jelen volt a kedive és connaughti her
cegi pár. ,

Egy visszaérkezett lap cimszalagjára a posta- 
hivatal által tett megjegyzésből medöbbenéssel 
értesültünk, hogy Molnár József kerületi erdőőr 
kartársunk a Szolnok-Doboka megyei Kápolnok- 
monostoron elhunyt. Az illető lelkes hive volt 
küzdelmünknek s évtizedet meghaladó időn át 
buzgó és pontos előfizetője lapunknak. Adjon 
az Ég neki csendes pihenést.

Szerkesztői üzenetek.

Grellneth Ferenc urnák, Batiza A pisztráng tenyésztés 
dolgában legbiztosabb felvilágosítást és útbaigazítást adhat az 
• Országos haltenyészési egyesület* (Budapest, IX. Üllői ut 25). 
Szíveskedjék ehhez fordulni. Ezt a küldött vállaszlevelező lapon 
is közöltük s itt csak azért ismételjük, mert esetleg másokat is 
érdekelhet. Unterreiner Jakab urnák, Csatád. Köszönet az uj 
küldeményért! Jövő számban megkezdjük a hasznos ismertetések 
közlését. Szeretnők tudni, hogy a Szokolyahutára küldött lapjait 
ki vette át, mert hozzánk egy sem érkezett vissza.

A kiadóhivatal postája.

Bombola Pál urnák, B. Monostorszeg. A 4 korona elő
fizetési dijat köszönettel vettük s javára elkönyveltük. Fiedler 
Imre urnák, Dobogó. A címzést helyesbítettük. A beküldött 8 
koronával jövő évi április hó végéig van előfizetve. Kosa Sán
dor urnák, Erzsébetváros. A címet kiigazítottuk s a két utolsó 
számot uj címe alatt postára tettük. Tett Ígéretét tudomásul vettük.

•4 7 9 .— 1908. sz. — Nyitramegyében Krajna szék
hellyel egy kerületi erdőőri állás megüresedvén, arra 
ezennel pályázatot hirdetek. Javadalmazás: bérfizetés 
500 korona, lakbér 80 korona, lótartási átalány 100 
korona, tüzifailletmény 40 korona, összesen 720 ko
rona, mely összeg a beosztott erdőbirtokosok által 
megfelelő előleges havi részletekben szolgáltaik ki.

Pályázhatnak oly magyar honpolgárok, akik a 
magyar nyelvet szóban és Írásban tökéletesen bírják,

[ ezenkívül a tót nyelvben is jártasak s egyúttal az 1879. 
i évi XXXI. t.-cz. 37. §-ában előirt kellékeknek megfe

lelnek.
A kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi jú

nius hó 1 -éig a szeniczi m. kir. j. erdőgondnokságnál 
nyújtandók be.

A kitűzött határidőn túl beérkező pályázatok fi
gyelembe vétetni nem fognak.

A választás határidejét folyó évi junius 15-ik 
napjára tűzöm ki.

A megválasztott erdőőr állását 1908. évi julius 
hó elején elfoglalni köteles.

Miaván, 1908. évi február hó 18.
A főszolgabíró.

Boica községben lemondás folytán m e g ü r e s e d e t t  
e r d ő ő r i  á l l á s  betöltése tárgyában.

128/1908. erdgdn. sz. Szebenvármegye közigaz
gatási erdészeti bizottságának f. é. február hó 18-án 
243. szám alatt kelt véghatározata alapján pályázni 
óhajtók felhivatnak, miszerint sajátkezüleg irt, a köz- 
igazgatási erdészeti bizottsághoz címzett, ^illetőségi 
igazolványnyal, hatósági erkölcsi bizonyitványnyal, 
születési anyakivonattal, orvosi bizonyitványnyal, erdő
őri oklevéllel felszerelt folyamodványaikat legkésőbben 
1 9 0  8 . é v i m á r c i u s  h ó  3 1 - é i g  a nagytalmácsi 
m. kir. járási erdőg^ ndnoksághoz nyújtsák be.

Illetmények: évi bér 480 K, ötödéves korpótlék 
és nyugdijképesség, lakpénz 80 K, lótartási átalány 
120 K, 4 kataszteri hold kaszáló vagy szántóföld ille
tőleg pénzértékben 120 K, 20 ürméter tűzifa illetőleg 
50 K, 4 drb szarvasmarha szabad legeltetése illetőleg 
pénzértékben 30 K.

Végül megjegyeztetik, hogy a magyar nyelvnek 
szóban és Írásban való tudása elengedhetlen kellék, a 
román nyelv tudása pedig előnyt biztosit a pályázónak.

Mely szerint alulírott a báró Jósika S.-né őnagy- 
méltósága tulajdonát képező marosilljei uradalomhoz 
tartozó bácsfalvi kerületi erdőőri állásra a következő 
feltételek mellett pályázatot hirdetek: Javadalmazás; 
600 kor. készpénz fizetés, szabad lakás és tűzifa, igen 
szép nagy kert és mintegy 1 k. hold elsőminőségü 
szántóföld használata, végre 4 drb szarvasmarha legel
tetése. Pályázhatnak az erdőtörvényben előirt erdő
őri minősítéssel biró egyének; akik a román nyelvet 
bírják azok előnyben részesülnek. Pályázati határ idő 
á p r i l i s  15.  [Kellőleg felszerelt kérések alulírott 
címére Branyicskára küldendők.

Branyicska, 1908. március 11.
Csató Pál.
urad. főerdész.

„VAD Ő R"
cimü Hőnig-féle tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.
Nyomatott HlENTZ J ÓZSEF  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 «

P én zk ü ld e m é n y ek :
a «Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* cimére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön,
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:

P od h rad szk y 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. m árcius 26. 13. szám

Erdészeti és vadászati altisztek 
kincsestára.

Gyakran felhangzik a panasz, hogy az er
dészeti és vadászati altiszteknek és szolgáknak 
nem állanak rendelkezésükre olyan könyvek, ame
lyek magukban foglalnák azokat a különféle tör
vényeket, szabályrendeleteket és egyéb rendelete
ket, amelyek ismeretére terhes és felelősséggel 
teljes szolgálatuk teljesítésénél gyakran, sőt mond
hatni nap-nap után szükségük van. Vannak 
ugyan elvétve olyan szakkiadványaink, amelyek 
egyebek közt némely országos törvényt vagy 
rendeletet is tartalmaznak, de ezek kézi könyv 
gyanánt való használatra nem igen alkalmasak, 
részben azért, mert ilyenekben a szükséges tud
nivalók nagyon szét vannak szóródva s igy a 
szükséges [tudnivaló felkeresése időveszteséggel 
jár, de részben azért is, mert az ilyen kiadvá
nyok sok szükségtelen dolgot is tartalmazván, 
áruk nem áll arányban a bennük lévő csekélyebb 
szükséges anyaggal.

Nem csak célszerűnek, hanem szükségesnek 
is mutatkozik tehát ezeket a hasznos tudnivaló
kat lehetőlég tömöríteni s ilyen módon az er
dészeti és vadászati altisztek és szolgák közkin
csévé tenni.

Lapunk szerkesztője tett már ilyen irányban 
kísérletet, amennyiben 1905 évben egy dustar- 
talmu Évkönyvet adott ki, mely azután közel 
2000 példányban el is keltt s már alig egy né
hány példány van raktáron s hasonló Évkönyvet 
szándékozott kiadni a folyó 1908-ik évre is, de 
sajnos, az erre vonatkozólag még a múlt év má
jus havában kibocsájtott előfizetési felhívása nem 
járt a kívánatos eredménnyel s oly csekély számú 
előfizető jelentkezett, hogy a mü nagy költséget 
igénylő kiadását megkockáztatni nem lehetett.

Ilyen módon az 1908 évi Évkönyv kiadása 
elmarad ugyan, de az eszme megmaradt s ez 
indította lapunk szerkesztőjét arra, hogy módot 
keressen az elöl vázolt hasznos müvek kiadására 
s ezt meg is találta akkor, midőn sikerült neki 
lapunk nyomdászát: Hientz József szászsebesi 
könyvkereskedőt rábírni arra, hogy

»ERDÉSZETI és VADÁSZATI ALTISZTEK  
K1NCSESTÁRA«

címen egyelőre 2 kötetre tervezett olyan mű
nek a kiadását vállalja el s az azzal járó kiadá
sokat előlegezze, amely jórészben magában fog
lalja mindama országos törvényeket és ren
deleteket, amelyek vagy az érdrkeltek szolgálatá
nál, vagy hivatásuknál fennálló életviszonyaiknál 
érdekeikre befolyással bírnak.

Az Erdészeti és Vadászati Altiszek Kincses
tárak tartalma még véglegesen nincsen megálla
pítva, mert azt esetleg befolyásolhatják a mü 
nyomásának idejében hozható törvények és ren
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deletek, azt azonban már most is közölhetjük, 
hogy a két kötetes műbe való felvételre a kö
vetkezők vannak kijelölve:

Az I. kötetbe'.
1. Előszó.
2. Az erdészeti altisztek szolgálata és helyzete.
3. Erdészeti teendők hónapok szerint.
4. Az 1879. évi XXXI. t.-cz. (Erdőtörvény).
5. Az 1898. évi XIX. t.-cz. (Községi stb. 

erdők állami kezelésbe való vételéről).
6. Az 1900. évi XXVIII. t.-cz. (Törvény az 

erdőmunkásokról).
7. M. kir. erdőőri szakiskolák.
8. Utasítás az erdőőri szakvizsgáról.
9. Rendelet az erdőőrök hatósági felesketé

séről.
10. Fegyverviselési, fegyverhasználati és fe

gyelmi szabályok.
11. Utasítás az erdőőri karabély töltények 

használatához.
12. Az erdőtisztek és erdőőrök szolgálati 

fegyvereinek adómentessége.
13. Kivonat a szolgálati szabályokból [fe

gyelmi eljárásra vonatkozó rész].
14. Nyugdíjtörvény (Kivonat).
15 Állandó munkások és napibéresek nyug

díjjogosultsága.
16. Munkás és cseléd segélypénztár.
17. Szabályrendeletek a kincstári tisztek al

tisztek és szolgák utazási költségeiről.
18. Szabályrendelet a kincstáriak egyenruhájáról.

19. Kincstáriak legeltetési jogosultsága.
20 Útadó és vámmentesség.
21 Erdei károk körüli eljárás.
22. Erdei famagvak és azok vasutii szállítása.
23. Az erdei csemeték csomagolása és ked

vezményes szállítása.
24. Gyümölcsfa csemeték vasúti szállítása.
25. Különféle tárgyú rendeletek.

A //. kötetbe'.
1. Előszó.
2. Vadászati viszonyaink és a vadászati al

tisztek és vadőrök szolgálata és helyzete.
3. Vadászati teendők hónapok szerint.
4. Vadászati törvény [1883. évi X X . t-cz].
5. Fegyver- és vadászatiadó törvény (1883. 

évi XXIil. t.-cz.)
6. Utasítás a kincstári vadászterületek fel

ügyeletére és kezelésére.
7. Vadőri vizsga.
8. Mezőgazdaságra hasznos állatok tilal- 

mazására vonatkozó rendelet.
9. Halászati törvény (1888. évi XIX t.-cz).

10. Szabályrendelet aduvadak mérgezéséről.
11. Kitömésre szánt állatok kezelése.
12. Vadászati ügyben hozott kormányrende

letek, határozatok és döntvények.
13. Erdészeti és vadászati altisztek cim és 

lakjegyzéke.
Az itt közölt dús tartalom mindenkit meg

győzhet arról, hogy itt olyan mü kiadásáról van 
szó, mely minden erdészeti és vadászati altisztre

A rettenetes könyv.
A »Magyarország« után. Irta: Nikomov L. B.

Lyálinéknál újévkor még állt a karácsonyfa,
Mi idősebbek, amikor a gyermekeket kielégítettük, 

megkocsikáztattuk — magunk is letelepedtünk, hogy 
egy kicsit szórakozzunk. Amikor az óra tizet ütött, 
kiosztottuk a gyermekek között az ajándékokat s azok 
elszéledtek, ki aludni, ki meg haza. Ekkor aztán mi 
idősebbek s néhány fiatalember szorosan körülültük 
az ebédlőasztalt s hogy az idő éjfélig hamarább teljék, 
rémes históriákkal traktáltuk egymást.

— Bizony, egyszer életemben velem is történt

egy rettenetes és fantasztikus eset, — szólalt meg 
Golöbin, az ügyvéd. — Olyan csodálatos esemény 
volt, hogy nem merem egyszerű véletlennek állítani. 
Bizonyára önök is halllottak már sok mindenféle 
psychologiai jelenségről: jóslásról, álomlátásról, tele
pátiáról stb., ugyebár? No hát, ami velem történt, az 
js  ilyenfajta valami . . .

Golöbin egy percre elhallgatott;
— Mindenekelőtt el kell mondanom, — kezdte 

újra, — hogy együtt nőttem fel s állandóan együtt él
tem nővéremmel, Nikolajévna Vjerával. Ő az esemény 
idején Altuchovszky mérnökhöz ment férjhez s vele 
egy Ural-vidéki bányatelepre ment, én meg itt a déli 
vidéken maradtam, ahol mint vizsgálóbíró szolgáltam.

Roppant untam magam nővérem nélkül s igy 
magától értetődik, hogy nagyon megörültem, amikor 
egy év múlva meglátogathattam. Az ünnepeket válasz
tottam ki erre a célra s úgy számítottam, hogy éppen 
újévre toppanok be Altuchovszkyékhoz. A vasúti 
menetrend egyezett szándékommal s az egyedüli ne
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nézve nélkülözhetetlen s egyetlen egynek aszta
láról sem lenne szabad hiányoznia.

A nagyszabású mü kiadását vállaló könyv- 
kereskedő nem számit busás anyagi haszonra, 
nem nyereségvágy biztatta vállalkozására, sőt 
ellenkezőleg az reá nézve — tekintettel a pár 
ezer koronányi befektetésre —- nagy kockázattal 
jár, de a jó ügy érdekében semmi áldozattól sem 
riad vissza, teszi pedig ezt abban a reményben, 
hogy azok, akik javáért azt cselekszi, nem fog
ják cserben hagyni, hanem tömeges megrende
léseikkel abba a helyzetbe juttatják, hogy nem 
állva meg a kezdet kezdetén, ilyen irányú hasz
nos tevékenységét még tovább is folytathassa és 
az erdészeti és vadászati altiszti személyzetet 
apránkint az összes tudnivalókat tartalmazó ilyen 
müvek olcsó megszerzéséhez jutatthassa.

A Kincsestár I. kötete f. év szeptember havára, 
a II. kötete jövő év január havára készül el és ke
rül szétküldésre, egy-egy kötet ára pedig 2 kor- 
rona lesz, mely összeg nem előre, hanem csak 
az egyes kötetek megjelenése után lesz beküldendő 
s beérkezte után a megfizetett példány azonnal 
s bérmentve postára lesz téve.

Azok, kik a lapunk szerkesztője által terve
zett 1908. évi Évkönyv 2 kor. előfizetési diját 
már beküldték, a Kincsestár első kötetét fogják 
ennek fejében kapni.

Felkérjük lapunk tisztelt olvasóit, hogy az 
itt vázolt műre való előjegyzéseiket lehetőleg 
mielőbb, de a jövő hó végéig megtenni szíves

kedjenek, hogy igy a kiadó tájékozva lehessen a 
nyomatandó példányok számára nézve.

Az erdővédszemélyzet nyugbésszabáiyzata

Szebenvárm egye erdőb irtokosai tu la jd onát képező s az 
1898. évi X IX . t.-cz. hatá lya  a lap ján  á lla m i kezelés alatt 
álló  erdők és kopár területek őrzésénél a lkalm azott 
erdőőrök és erdőszo lgák, va lam int ezen erdőőrzési sze
m élyzet özvegyei és á rvá i nyugbérének szabályzata-

r
I. Általános határozatok a nyugbér alkotása, 

célja és létesítése tárgyában.
1 . §. A Szebenvármegye területére érvényes er

dőőrzési szervezetek 1. §-ának 5-k pontja alapján, a 
vármegye területén állami kezelésbe vett erdők és ko
pár területek őrzésénél alkalmazott erdőőrók és erdő
szolgák, valamint azok özvegyei és árvái részére jelen 
nyugbérszabályzat állapitatik meg, melynek célja, hogy 
a közös és külön erdőőri szervezetekkel rendszeresített 
állásokra állandóan kinevezett vagy megválasztott erdő
őrök és erdőszolgák, valamint azok özvegyei és árvái 
a kellő feltételek mellett a megillető nyugbérben, illetve 
ellátásban részesittessenek.

2. §. Jelen nyugbérszabályzat Szászsebes r. t. vá
ros erdővédszemélyzetére ki nem terjed, mert ezeknek 
nyugdíjazásáról a város érvényben lévő külön szabály
zata utján maga gondoskodik.

3. §. A nyugdíjalap létesítésére, illetőleg fentar- 
tására a következő alapok és járulékok szolgálnak:

a) A vármegyei erdőkezelési alap maradványából.
b) A vármegyei erdőőrzési alap maradványából.

hézség csak az volt, hogy a vasúti állomástól még 
ötven versztnyi kocsiutat kellett megtennem. S éppen 
ez a körülmény zavarta meg számításomat.

December 31-én délután három-négy óra körül 
szerencsésen megérkeztem a vasúti állomásra. Elég 
jókor, mert ha jó lovakat kapok, 1 0 — 1 1  órára a bánya
telepen lehettem volna.

Szerencsétlenségemre iszonyú hóvihar keletkezett 
s amikor a vasúti kocsiból kiszálltam, a szél kénye- 
kedve szerint csapdosott engem is jobbra-balra. A 
levegő, valami fehér köddel volt tele, amely vakított s 
lélekzethez sem engedett jutni. A perront egészen el
lepte a hó, úgy hogy a kocsitól térdig érő hóban gá
zoltam az állomásra.

Ilyen időben lehetetlen volt kocsin tovább utazni.
— Nem lehetne-e itt valahol meghúzódnom? — 

kérdeztem az állomásfönöktől, mert nem vettem észre 
olyan helyet, ahol megszállhattam volna. Az állomás 
nemrégen égett le s az épületek helyén kormos falak

meredtek felém; a hivatalok pedig fabódékban húzód
tak meg.

-  Itt akar éjszakázni? — kérdé viszont. — Igen, 
van nálunk egy helyiség, de önnek biztosan nem lesz 
ínyére.

Köpenyébe burkolózott s az udvarra vezetett. 
Alig tudtam utána cammogni a nagy hóbuckákon 
keresztül, úgyszólván semmit sem láttam az ördög- 
táncot járó hófelhőtől. Végre egy alacsony, egyemele
tes faépület előtt állottunk meg, amely a piszoktól és 
a vénségtől egészen fekete volt már.

Itt néhanapján éjszakázik egy-egy utas! — szólalt 
meg a vezetőm, nagy erőlködéssel nyitva ki a hóval 
bevert ajtót. — Valamikor ez az épület pihenőállomás 
volt, amikor még a vasüt nem vezetett erre.

Vak sötétségbe léptünk.
— Most már nagyon el van hanyagolva ez a 

hely, — folytatta vezetőm, a sötétben a másik ajtót 
tapogatva — piszkos fészek már, de hát milyen is 
legyen?! Ha nagyon piszkosnak találná, lehet meg-
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c) Fentiek szerint megjelölt közös és külön erdő
őri szervezeteknél szolgálatban álló erdőőrök és erdő
szolgák évi bérének egyszer és mindenkorra fizetendő 
10  (tiz) százaléka.

d) A nyugbér életbeléptetésétől számítva az en
nek tagjai által magasabb bérbe lépésük esetén fize
tendő 30%  (harminc) százaléka azon összegnek, mely- 
lyel az évi bér emeltetett.

é) Az említett közös és külön szervezetek kere
tében helyet foglaló erdőbirtokosok részére engedélye
zett és értékesítés alá bocsájtott rendkívüli fahasznála
tok után elért eladási árnak 0’5 (öt tized) százaléka.

f )  Jelen szabályzat hatálya alá eső erdőőrök és 
erdőszolgák évi béreiből havi egyenlő részletekben 
levonandó 4 (négy) százalék, mint rendes havi járulék.

g)  Az 1898. évi XIX. t.-cz. életbeléptétől (1899. 
évi junius hó 1 -tőlJ jelen szabályzat jóváhagyásának 
idejéig terjedő időtartam alatt, a jelen nyugdijszabáiy- 
zattal érdekelt erdőbirtokosok részére engedélyezett 
rendkívüli fahasználatok után befolyt eladási árból 
önként megajánlt összeg.

h) Adományok és egyéb alapítványok.
Az a— h) pont alatt részletezett bevételek az 

erdőőri nyugbéralap elidegeníthetetlen tőkéjét képezik. 
Ezen tőke kamataiból 10% magához az alaptőkéhez 
csatoltatik, 90%  pedig a nyugbérek fizetésére fordittatik. 
Azon esetben, ha ez a 90%-nyi kamat valamely évben 
teljesen fel nem használtatnék, az abból fenmaradó 
részlet az alaptőkéhez fog csatoltatni.

4. §. A 3. §. c) és d) pontjai alatt megnevezett 
járulékok az érdekelt erdőőrök és erdőszolgák évi bé
réből 36 (harminchat) havi egyenlő részletekben vo
natnak le.

II. A nyugbéralap kezelése.
5. §. Az erdőőri és erdőszolgai nyugbér alap- 

vagyona felett a közigazgatási erdészeti bizottság tag

jaiból, valamint a kir. erdőfelügyelőség és m. kir. 
állami hivatal vezetőiből alakított bizottság a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter és in. kir. belügyminiszter fel
ügyelete mellett rendelkezik.

6 . §. Az 5-ik §-ban említett bizottság feladatai:
a) A uyugbérért vagy özvegyei, illetve árvái ellá

tásáért folyamodók kérvényei fellett határoz.
b) A nyugbér vagy özvegyi, illetve árvái ellátás 

kiszolgáltatása körül felmerülő panaszokat megvizsgálja, 
azok felett határoz.

c) A nyugbéralap előző évi zárszámadását javas
lat kíséretében évenkint az alispán utján a törvényha
tóság közgyűlése elé terjeszti.

7. §. A nyugbéralap vagyona gyümölcsözés vé
gett állampapírokban vagy egyéb a törvény értelmében 
árvabiztositékul elfogadható értékpapírokban és a vár
megye törvényhatósági bizottsága által megjelölt taka
rékpénztárakban helyezendő el.

8 . §. Az 5-k szakaszban említett bizottságnak az 
1896. évi XXVI. t.-ez. 45. §-ában felsorolt ügyekben 
hozott határozatai ellen a m. kir. közigazgatási bíróság
hoz intézendő panasznak, minden más ezen szabály
rendeleteiből kifolyólag hozott határozatai ellen pedig 
a m. kir. földmivelésügyi miniszterhez, illetve a m. kir. 
belügyminiszterhez intézendő felebbezésnek van helye.

9. §. A nyugbéralap »Erdőőri és erdőszolgai 
nyugbéralap* cimen a többi vármegyei alapokra vo
natkozólag fennálló pénztári és számvevőségi szabá
lyok szerint kezeltetik.

10. §. A nyugbér és özvegyi, illetve árvái ellátás 
iránti folyamodványok a közigazgatási erdészeti bizott
sághoz nyújtandók be. Határozatilag engedélyezett 
nyugbéreket és özvegyi, illetve árvái ellátásokról szoló 
pénzöszegeket a vármegye alispánja a m. kir. állam- 
pénztárnál utalványozza ki.

szál.ni, kérem, a pópánál vagy a járási főnöknél. A 
főnök mindenesetre örömmel fogadja, hisz ön vizs
gálóbíró.

— Sose nyugtalankodjék miattam, — szakítottam 
felbe, — ugyan mi olyan rossz itt, különben is mind
össze egy éjszakáról van sz ó !

— Amint tetszik!
Végre megtaláltuk az ajtót s a szobába jutottunk. 

Tüstént megcsapott a kellemetlen, zárt és dobos levegő.
Az álmából felzavart vasúti őr rögtön lámpát 

gyújtott, tűzet rakott s az asztalra, állította a szamovárt.
Az állomásfőnök eltávozott s egyedül maradtam 

Vaszilylyal (ez volt az őr neve) a félhomályos, s az 
igazat megvallva, nagyon is undorító szobában.

A szoba különben tágas volt s terjedelme után 
ítélve, kényelerre volt építve, de akkor a rothadásra, 
az enyészetre emlékeztető levegő áradt ki belőle.

A falak barna és sürii piszoktoltokkal voltak 
borítva. A bútorzat egy szurtos, sötétszinü díványból, 
ugyanolyan nagyobb és a sarkokban álló kisebb szé

kekből állott. Minden bútordarabon évtizedes nyomok 
látszottak, olyanok, amilyenek a piszkos emberek után 
maradnak. Ez a szoba egy kis zug volt, ahol még 
megmaradt »a régi jó idők« szennye, azon időké, a 
mikor még itt, a pihenőállomáson rendőrfelügyelet 
alatt voltak az utasok, de a szomszédos utakon már 
szabadon rabolták és gyilkolták őket.

A dívány előtt egy kerek asztal állott, olyanfajta, 
amilyet a spiritiszták használnak a szellemidézésnél. 
Ezen készítette el Vaszily a teát, amelylyel éppen két 
órát ütöttem agyon.

Vaszily aztán megágyazott, az előszobában meg
tömte a kályhát és távozott.

Zárkózott, mogorva ember volt, nagyon kelle
metlen benyomást tett rám, s igy szinte örültem, hogy 
távozott. Alighogy egyedül maradtam, olyan nyugtalan
ság fogott el, hogy — amint mondják, — helyemet 
sem leltem.

Aludni nem bírtam, foglalkoznom nem volt mi
vel, kimenni sem volt kedvem, mert a vihar még javá-
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Ili Nyugbérre és özvegyi ellátásra vonatkozó 
szabályok.

11. §. Valamely erdőőr vagy erdőszolga nyug- 
bérbe való helyezése áll be:

1. Ha az erdőőr legalább is 10 évi, ezen sza
bályrendelet értelmében beszámitható időt mutat ki és

a) előre haladott életkor, betegség, testi vagy szel
lemi fogyatkozás miatt állandóan szolgálatképtelenné lett

Minek következtében a külön szervezeti erdőőrök 
és erdőszolgák »Szolgálati és fegylmi szabályai«-nak
13. §-ában foglalt azon intézkedés, hogy az erdőőrök 
és erdőszolgák »élethossziglanig« választatnak — hatá
lyát veszti.

Az a) pont alatti nyugbérigény esetén a nyugbért 
kérelmező a közigazgatási erdészeti bizottsághoz uta- 
sittatik.

A bizottság a nyugbért kérelmező szolgálatkép
telenségét a vármegyei főorvos által vizsgáltatja és az 
állapítja meg.

b) Ha a vármegye területén az erdőőri szerve
zetek másképen alakulnának meg, miáltal az állások 
közül egyik vagy a másik megszüntettetik, mellyel az 
erdőőr meg van bízva.

c) Ha a vármegyei erdőőrzésről a fennálló és jó
váhagyott szervezetektől eltérőleg másképen lesz gon
doskodva.

2. Ha az erdőőr a vármegyei erdőőrzésnél negy
ven évet szolgált. Tekintet nélkül azonban arra, hogy 
ezen szolgálati idő egy része a nyugbér számításának 
időpontja előtti időre esik-e vagy nem.

3. Ha az erdőszolga legalább is 15 évi, ezen 
szabályrendelet értelmében beszámitható szolgálati időt 
mutat ki és emellett ezen 1 -ső pontjának a), b) és c) 
alatt felsorolt esetek fenforognak.

Ezen §-nak 2-k pontja az erdőszolgákra vonat
kozólag is mérvadó.

4. Ha az erdőőrök és erdőszolgák 65. évüket 
betöltötték, vagy pedig a köteles szolgálati időt kiszol
gálták, akár saját kérelmükre, akár felettes hatóságuk 
kivánatára szolgálatképtelenségük külön megállapítása 
nélkül is nyugbérezhetők s ez esetben végleges nyu
galomba helyezhetők.

12. §. Ha a szolgálatban álló erdőőr vagy erdő
szolga szolgálatának teljesítése következtében szenve
dett baleset folytán önhibáján kívül válik szolgálatkép
telenné, ha szolgálati ideje nem terjed ki az erdőőr
nél 10, az erdőszolgánál 15 évre, az erdőőr vagy erdő
szolga, illetve özvegyeik és árváik ugyanazon nyugbér- 
ben, illetve ellátásban részesitendők, mintha az erdőőr 
10, az erdőszolga pedig 15 évet tényleg szolgált volna.

12. §. Az erdőőiök nyugbérezésénél a szolgálati 
idő a hatósági eskü letétele napjától számítandó, ha 
annak betudását a jelen szabályzat életbeléptetése nap
ját követő 3 (három) havi záros határidőn belül a köz- 
igazgatási érd. bizottságnál kérelmezik és az kérelmüknek 
helyt adott. Önként értetik, hogy az esetben a 3. §-ának 
6 . pontjában említett 4% -ot a betudható szolgálati időre 
viszahatólag megfelelő havi részletekben anyugbéralapba 
pótlólag befizetni kötelesek.

14. §. Az erdőszolgák nyugbérezésénél beszámí
tandó szolgálati idő az 1904. évi január hó 1-én vagy 
ezen időpont előtt már tényleg szolgálatban levő erdő
szolgáknál 1904. évi január hó 1-től kezdve, az ezen 
idő után alkalmazottnál pedig a tényleges szolgálatba 
lépés napjától kezdve számit.

15. §. A 13. és 14. §-ai alapján kimutatott szol
gálati időnek az erdőőrök és erdőszolgák nyugbérének 
kiszabásánál csak annyiban vehető számításba, meny
nyiben azt a rendelkezésre álló nyugbéralap lehető 
megcsonkítása és kimentése nélkül minden egyes eset
ben az 5. §-ában említett bizottság külön-külön álla
pítja meg

16. §. A szolgálatnak egyáltalában megszakítás

bán dühöngött. Minden képzelhető hangon sivitott, 
csapdosta az ajtót, s a jégvirágos ablakokba valóságos 
hólabdákat dobált . . .

— Gyönyörű állapotban talál az ujesztendő, — 
gondoltam magamban mérgelődve, — mégis csak 
boszantó dolog! . . .

Nővéremről kezdtem gondolkodni, de ezek a 
gondolatok sem vidámitottak föl, sőt egyre rémesebb 
és rémesebb gondolatok kezdtek üldözni . . .

Az Isten tudja, hogy miért, de egyre az járt az 
eszemben, hogy valami szerencsétlenség történik vele, 
hogy már talán életben sem találom, vagy hogy reám 
is valami csapást mér a sors szeszélye, amint gyakran 
megteszi az emberekkel éppen olyan pillanatban, ami
kor azt hiszik, hogy minden jól megy s amikor már 
nagyon közel van a viszontlátás s reményük teljesülése.

Úgy tetszett, hogy a hótömegeken, s a tomboló 
viharon keresztül egy hozzám közel álló lélek titok
zatos szava hangzik felém, akivel valami baj történik. 
Ez a fülem által fel nem fogható szó, valami ismeret

len idegeket érintett bennem, s bár szomorúan és ön
tudatlan de mégis reagáltam reá azokkal az idegekkel.

Ezerféleképpen próbáltam elűzni nyomasztó 
hangulatomat. Az egyik sarokban a széken két-három 
poros, ócska könyv bevert; azokat nézegettem s az 
első mindjárt lekötötte figyelmemet. Amint végig
lapoztam, valami furcsa, nyomasztó érzés fogott el.

Meg kell jegyeznem, hogy egy időben gyermek
koromban nagyon féltem az illusztrációktól, ami onnan 
eredt, hogy egy újságban csupa ilyen rémes képeket 
láttam s lassankint ezek hatása alatt, egy rémes könyv 
képe alakult ki lelkemben, amelyben hajmeresztő ese
mények s a fantáziának szörnyszülöttéi foglaltatnak; 
ez a könyv lassankint nőtt, növekedett s valahol a 
végtelenségbe nyúlt . . .

Gyakran láttam álmomban s ezek az álmok olyan 
rémesek s olyan elevenek voltak, hogy máig is emlék
szem rájok.

Kezdetben álmomban nem is gondoltam arra, 
hogy egy ilyen rettenetes könyv fekszik előttem, s
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nélkülinek kell lennie. A megszakítás előtti idő a nyug
díjazás vagy ellátás alapjául nem szolgálhat.

17. §. A nyugbérezés az azt okozó körülmények 
ideiglenes vagy állandó jellege szerint ideiglenes vagy 
életfogytig tartó lehet.

18. §. A nyugbér vagy ellátás kiszabásánál a 
beszámítható szolgálati idő és a legutóbb élvezett évi 
bér mellékilletmények nélkül veendő alapul.

19 §. A véglegesen alkalmazott erdőőrök és er
dőszolgák nyugbére, ha nyugbérezésének a 1 1 . §-ban 
megállapított feltételei bekövetkeznek

10 -től 15 évig . . . . . 2 /10 -évvel
15 » 2 0  » . . . . . 3/10 »
20  » 25 . 4/10 »
25 » 30 » . . . . . 5/10 »
30 » 35 » . . . . . 7/10 *
35 » 40 . 9/10 »

és 40 éven túl legutóbbi beszámítható bér teljes ösz- 
szegével állapitatik meg. Azon erdőőr vagy erdőszolga, 
aki erdei kihágókkal s illetőleg ellenszegülőkkel foly
tatott harcban, vagy más, a szolgálat teljesítése közben 
előálló viadalban, az erdőőrzési szolgálatra önhibáján 
kívül teljesen képtelenné lesz, tekintet nélkül szolgálati 
idejére s ideiglenes vagy állandó alkalmazására mindig 
a legutóbbi beszámítható bér 70%-nyi összegével nyug
díjazandó, feltéve, hogy annál magasabb nyugbérre 
egyébként jogot nem szerzett.

20. §. A nyugbér vagy özvegyi és árvái ellátásra 
való igény végleg megszűnik:

1. Ha az erdőőr vagy erdőszolga fegyelmi utón 
szolgálatából elbocsájtatott.

2. Ha állásáról önként lemond vagy azt elhagyja.
21. §. A nyugbérélvezet végleg megszűnik, ha 

az illető bűncselekmény miatt jogerős Ítélettel hivatal- 
vesztésre ítéltetik.

kíváncsian fogtam hozzá a lapozgatáshoz. Úgy vettem 
észre hogy egy kiselejtezett régi könyv, a gyatraill uszt- 
rációk eleinte egyszerűek voltak, de mentői tovább 
lapozgattam, annál rémesebbek és fantasztikusabbak 
következtek.

Földalatti üregek, titokzatos romok, sötét folyosók 
és ősi várak voltak benne lerajzolva. A képeken sze
replő személyek olyan furcsa alakok voltak, fáklya 
volt a kezükben . . . aztán csupa rablási és gyilkolási 
jelenetek következtek, csupa halál . . .

A hosszúra nyúlt torzképü emberi alakok fojto
gattak . . . gyilkoltak , . . Ezek az emberek aztán va
lami boltozatos ablakokban tűntek el, a szoba egyik 
zugában pedig ott állottak a kisértetek, ugyancsak 
olyan vékony dongáju, hosszú emberi alakokban. A 
legrettenetesebb az volt a dologban, hogy álmomban 
mindez valónak látszott.

Az a rettegés, amelyet azok a képek idéztek elő 
bennem, egyre fokozódott s lassacskán találgatni s 
gyanítani kezdtem, hogy a »rettenetes könyv* fekszik

— Közli: U n íerre in er Ja k a b  erdőgyakornok. -

Kan vagy szuka vizsla?
Az, hogy a szukák sokkal könnyebben ido

míthatok, mint a kanok, bebizonyított tény, de 
kísérőnek is előnyösebb a szuka, mert a kan 
sokkal rakoncátlanabb és több zavaró rossz szo
kása van, kiemelve ezek közül az örökös szag
lást, vizelési és különösen a nagy nyugtalansá
got, ha a közelben koslató szukát tud vagy érez, 
stb. Van ugyan a szukáknak is egy rossz tu
lajdonságuk, nevezetesen az, hogy a mint más 
szukával találkoznak, rögtön kész a marakodás. 
(Majdnem igy van ez az asszonyoknál is, mert 
ezek ha nem is szembe, de egymás háta mögött 
bizon többnyire marják egymást. A szerkesztő.) 
Sok kellemetlenséget okoz még a szuka kosla- 
tása idejében, de ezeket a gyengéit leszámítva 
számos jó tulajdonságából, mégis előnyben kell 
részesítenünk a kanokkal szemben.

Riad-e a róka.

Vadászgyakorlatomban ismételten volt alkal
mam a rókáknál olyan hangot hallani, melyet 
csak a hirtelen meglepetés vagy ijedség csalha-

előttem, amiről egy cikázó villámfény csakugyan meg 
is győzött.

Ez a felfedezés olyan szorongással töltött el, 
hogy kiabáltam álmomban s kiütött rajtam a hideg 
verejték. S azóta ha láttam álmomban a »rettenetes 
könyvet« meg voltam győződve, hogy legborzasztóbb 
titkát nem merem megnézni . . .

S amint a pihenő-állomás szobájában azt a régi 
könyvet lapozgattam, hirtelen valami szokatlan kap
csolat újra felidézte lelkemben ezt a gyermek-korban 
kiállott rettegést.

Az a kiselejtezett se nem újság, se nem almanach- 
féle könyv egyszerre eszembe juttatta a »rettenetes 
könyv«-re vonatkozó kellemetlen emlékeimet. Hogy 
tulajdonképpen milyen könyv is volt az, nem törődtem 
vele, valószínűleg olyan »rablóhistóriákat« tartalmazó 
ponyvaregény volt, amelynek kuszáit képei szintén 
csupa rablótámadást, sötét folyosókat, fáklyával járó 
embereket ábrázoltak s mindezeket durván s valami 
őskori művészettel rajzolva. Szóval, az a könyv égé-
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tott ki belőlük. Pár évvel ezelőtt korán reggel, j 
még alig hogy virradóit, egy felhagyott s bebur- j 
jánzott fa-szállitó utón cserkésztem. Amint az 
ut egy hajtásán kibukkantam, egyszerre egy mit 
sem sejtő rókával találtam szemben magamat, 
mely a meglepetés pillanatában különös hangot 
hallatott s mielőtt fegyveremet használhattam 
volna, eltűnt a sűrűségben. Ez a hang még 
most is fülemben cseng, annyival inkább, hogy 
azóta ismételten volt alkalmam ahhoz hasonlót 
hallani, sajnos, mindig annélkül, hogy a vörös 
frakkost lövésre kaphattam volna s mely körül
belül ilyenforma volt: vauuuk! Azt hiszem, 
hogy ezt a hangot már más vadásztársaim is 
hallották, de nyilván őzbak riasztásának tartották, 
mert ehhez nagyon hasonlít. Én a hangot min
dig közvetlen-közeiről hallottam s igy alig téve
dek abban a feltevésemben, hogy azt az én 
váratlan megjelenésem által okozott hirtelen ijed
ség csalta ki, den incs kizárva az sem, hogy tévedek 
s ezért nagyon szeretném, ha ebbeli tapasztalatai
kat mások is közölnék.

Héja hívás.

A mint az erdő szélén meghalljuk a héják 
hivó hangját, igyekezzünk azt valamely jó csal- 
sippal lehetőleg hűségesen utánozni, mire a héja 
rendesen a hang iránya felé repül s miután egy 
darabig ott kering, valamely magasabb fára te
lepszik, hol azután a fedő helyek jó felhaszná
lásával könnyen belophatjuk s egy jól irányzott

szén olyan volt, mint az én gyermekkori álmaim 
»rettenetes könyve«. Be kell vallanom, hogy kellemet
lenül éreztem magamat, mintha csak a gonosz lélek 
dobta volna elém azt a könyvet éppen abban a pilla
natban, amikor úgy is tele voltam keserűséggel s 
amikor az udvaron a vihar tombolt s valahol a vég
telen égaljon már születni készült a titokzatos: uj- 
e s z t e n d ő .  Az a talányszerü lény, amely reményt 
és kétségbeesést rejt magában, amely a nem létezők
nek életet hoz s az élőknek halált . . .

(Folytatása következik.)

lövéssel leemelhetjük. Jó nyulsippal még bizto
sabban érhetünk el eredményt, de természetes, 
hogy mindkét módnál meglehetős gyakorlottságra 
van szükség.

Az egerészölyv

Tapasztalataim szerint nem olyan ártatlan, 
amilyennek lenni sokan állítják, mert bizon ő 
kigyelme sok kárt tesz a hasznos szárnyasokban 
ott, a hol hozzá férhet. Erre nézve szeretném 
mások tapasztalatait is megismerni s vadász baj
társaim nagyon leköteleznének, ha azokat lapunk
ban közölnék.

K Ü L Ö N F É L É K .

Újabb adatok az őskorbeli kihalt állatok
ról. Az őstörténelmi leletek közt kiváló fontosságúak 
a barlangi rajzok, melyek kihalt állatokat tüntetnek elő. 
Ezek a rajzok nemcsak művészeti szempontból érde
kesek, hanem állattani szempontból is nevezetesek. 
Az a kérdés, hogy ezek az ősállatok együtt éltek-e az 
ősemberrel, vagy nem. Ha nem éltek együtt, akkor a 
rajzok se valódiak, mivel később lettek, — a jelenkor
ban — rajzolva. Néhány németországi barlang-rajzról 
kitűnt, hogy hamisítványok. Azonban a leghíresebb 
franciaországi barlangi rajzokról eltérők voltak a véle
mények. Némelyek ezeket is hamisítványoknak tekin
tették, mások a valódiságuk mellett harcoltak. Fél
századokig tartott a harc, mig végre B r a n d t tanár 
nemrég a '>Biologisches Zentralblatt«-ban végleg el
döntötte a kérdést. Lapunkban mi is megemlékeztünk 
arról a nevezetes leletről, melyet múlt évben Szibériá
ban a Beresowka folyó torkolatánál fedeztek fel a 
halászok. A jég között a mamutnak teljes testét talál
ták fel. A szentpétervári akadémia megbízottjának, 
Here konzervátornak sikerült a helyszínén az óriási 
állatot több hónapi óvatos munkával a tudomány részére 
megmenteni. Az állatnak minden részét kiemelték a jég 
közül és igy szállították el Szentpétervárra, hol most 
a tudósok tanulmány tárgyává tették. A tudományos 
kutatásnak igen sok értékes eredménye lett. Egyike 
a sok közül az állat eledelének a kérdése. Ezt most 
végleg tisztázták, mivel az állat szájában növényi ré
szeket találtak, amelyek bizonysággal szolgálnak, hogy 
a mamut nemcsak tűlevelű fenyőfák lombjait ette, ha
nem a sivatag közönséges füves növényeit is. Az 
állat testén levő szőrözet tömöttsége és lágysága jelzi 
a jégkorszak éghajlati állapotát az északi vidékeken 
melyen a mamut élt. A rengeteg nagy agyarak fek
vését, irányát is pontosan meg lehetett állapítani. 
Fontos uj adatok birtokába jutottak a mamut farká
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nak a szerkezetéről is. A mamutnak, miként ezt a 
berewoskai leleten konstatálni lehetett, rövid, 36 centi
méter terjedelmű farka van, vége bojtos, a töve széles 
fedőalaku. Miért nevezetes ez ? Rögtön kitűnik, ha a 
Madelaine déportementben a dordognei barlang ma
mut rajzát felemlítjük. Az illető rajzon a mamutnak 
hasonló fark van vázlatosan rajzolva, mint az a valóságban 
mutatkozik. Ez a jellemvonás tehát teljesen bebizo
nyítja, hogy a barlang rajzoló látta a mamut fark
szerkezetét. Tehát nem az ujabbkori ember rajza, ha
nem valódi ősemberé. Ilyformán nem hamisítás, ha
nem valódi őskori rajzolás. Ezt a nevezetes tényt 
Brandt minden kételyen felül állónak bizonyította be. 
így való igaz, a rajzon előtüntetett szőrözet, a kis fül 
és az agyarak görbült szerkezete is. Tehát teljesen 
igaza volt Bauer Ernesztnek. aki 1866-ban a dordog
nei rajzról állattani szempontból is azt állította, hogy 
azt más nem rajzolhatta, mind az ősember.

Meggyilkolt erdőőr. Orsováról jelentik: 
Három erdőőr ment kerülőre Weitzenried és St.- 
Helena közti hegyek erdőpagonyába. Az erdő
őrök elváltak és megállapodtak abban, hogy a 
közösen kitűzött helyen találkozni fognak. Ret
ten meg is érkeztek a kitűzött helyre, a harma
dik erdőőr, Piszék József azonban nem érkezett 
oda. Másnap a két erdőőr társa keresésére in
dult, meg is találták a Vrela nevű patak mentén, 
hol egy frissen hantolt dombot fölástak és társuk 
holttestére akadtak. A holttesten huszonhét kés- 
szurás nyoma volt. Az esetről jelentést tettek a 
csendőrségnek, mely szigorú vizsgálatot indított.

Meggyilkolt orvvadász. Győrből jelentik: 
Eszterházy Miklós gróf veszprémmegyei birtokán, 
a kékhegyi erdő mellett Kuthi Sándor orvvadászt 
meggyikolva találták. A csendőrség megindí
totta a nyomozást.

Szerkesztői üzenetek.
Papp János urnák, Balatonfiired. A -Vadőr cimii tan

könyv diszkötésü példányát csak abban az esetben vehetnők át 
10 koronáért, ha olyan biztos jelentkezőnk lenne, aki ugyan ilyen 
árban tőlünk átvenné, ha ilyen jelentkeznék, önhöz fogjuk utasí
tani. Nagy Sándor urnák, Felsőbánya. A kérdéses pályázatot 
figyelemmel fogjuk kisérni s lehet, hogy az lapunkban is meg 
fog jelenni. Sajnos, hogy az állami erdőhivatalok legnagyobb 
része a megüresedett állásokat nem bocsátja nyilvános pályázat 
alá, vagy ha igen, csak a szűk körű helyi lapokba s igy azokról 
távolabb vidékeken nem lehet tudomást szererezni.

A kiadóhivatal postája.
Kántor Benedek urnák, Budapest. A címet helyesbítet

tük s a 9—12 számokat pótlólag megküldtük. Gósa Dénes ur
nák, P. Mórul. A 12-ik számot még egyszer postára tettük. 
Lichner Pál urnák, Neustift. Dobó Imre urnák, Alsókabol. 
Elhatározásukat felette sajnáljuk, de reméljük, hogy nemsokára 
ismét visszatérnek zászlónk alá. Lakatos János urnák, Debrecen. 
A cimet kiigazítottuk. Nem lehetne ott a városi kartársak közt 
híveket toborzani? Az elmaradt számokat is elküldtük. Cipszer 
Antal urnák, Tótsóvár. A lakásváltozást bejegyeztük.

Pályázat.
Az ujantolvölgyi gyárvezetőség pályázatot hirdet 

egy vizsgázott erdőőri állásra, a következő feltételek 
mellett: 50 korona havi fizetés, lakás, szabad tüzelőfa, 
600 □  m. kert, 400 □  m. föld, 1 tehén tartása (téli és 
nyári) és 2  öltözet ruha. Belépés folyó évi április hó 
15, esetleg 30-ik napján.

Ujantalvölgy, (Oömőr megye), 1908. március 16.
Ujantalvölgyi gyárvezetőség:

Pechaty s. k.

? =  Uhut ásás.?
vadászásra alkalmasat vennék 
—.. mérsékelt áron. —

Szives ajánlatokat az alábbi címre kérek 
Unterreiner Jakab, Csatád, Torontál m.

„VADŐR"
cimü Hőnig-féle tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.

a legolcsóbb, függetlenségi 48-as napilap

Cikkeit írják: Ugrón G ábor, Ábrányi
Emil, Dr. Halász Lajos orsz. képviselő 

Szerkeszti: Lándor Tivadar

----- Előfizetési á r: -----
Egy évre . . 16 K Negyedévre. . 4  K 
Félévre . . . .  8  » | Egy hóra . 1 .40  »

Nyomatott HIENTZ J ÓZS E F  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak:  és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak:
Egész é v r e ..............................
Fél é v r e ......................................
Negyed évre . . . . .

P én zk ü ld e m é n y ek :

8 kor. 
4 «
2 «

a Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet
kezet címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön,
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P od h rad szk y 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. április 2. 14. szám.

E lő fiz e té s i fe lh ívás .
A folyó év II. negyedének elején ismét 

kérjük az összes erdészeti és vadászati al
tiszteket, hogy lapunkat nehéz feladatainak 
megoldásában előfizetéseikkel támogatni szí
veskedjenek.

Azokat, kiknek előfizetése a múlt hó vé
gével vagy már előbb lejárt, kérjük, hogy az 
előfizetési dijat s esetleg a hátralékot is la
punk előző számához csatolva volt utalványon 
a f. hó közepéig küldjék be, azoktól pedig, 
kik egy évi és ennél nagyobb hátralékban 
vannak, a tartozást postai megbízással fogjuk 
beszedni.

Az előfizetés beküldésénél szíveskedje
nek a cimszalagra irt nyilvántartási számra hi
vatkozni és azt a postai utalvány szelvényére 
feljegyezni.

A z  „E rd é s z e t i Ú js á g 11
kiadóhivatala.

Az ébredés küszöbén.
A kalendárium szerint március hó 2 1 -ik nap

ján köszöntött be a tavasz, a télen át hosszú 
álmát alvó nagy természet hatalmas ébresztője. 
A napsugara ölelgette, csókolgatta a földet, hogy

kicsalja rajta az életet, de hiába, az még mindig 
szunnyad; nem hisz még a komának, mert jól 
ismeri szeszélyeit: ma napfény, holnap hózivatar, 
azután eső, azután megint napfény. Így megy 
ez jó darabig s bizon jó szerencse, hogy a föld
nek kivált növényvilága nem hisz mindjárt az 
első csalogató hívásnak, mert bizon hamar meg- 
keserülné hiszékenységét. Már a nyulmama nem 
olyan okos; még hólepel borítja a tájat, még 
didereg is sűrű lágy bundájában s már nem hágy 
neki nyugtot szerelmes vágyakozása, már bántja 
a férjhezmehetnék. Bezzeg szánja, bánja azután 
elhamarkodottságát, mikor alig diónyi kicsiny 
magzatai dideregnek a szántás hantjai közt, 
melyek nem nyújtanak elég védelmet sem a szél, 
sem az eső, sem a hózivatar ellen. Addig csak 
megvannak valahogy, mig hűséges mamájuk saját 
testével melengeti, takargatja, de bezzeg más vi
lág járja, midőn ezt a szükség rászorítja ott
hagyni a boldog családi fészkét, hogy egy kis 
legeléssel uj erőt szerezzen kicsinyei táplálására. 
Vajmi sokszor megesik, hogy haza térve, megder
medve találja az ártatlan kicsikéit, ha ugyan köz
ben nem kerültek jó meleg helyre: a rókakoma 
gyomrába.

Ne higyjetek tehát ti gyönge teremtések sem 
a korai napfény, sem az idő előtti szerelem csa- 
logásainak. Szunnyadjatok még; hiszen van még 
elég idő élni világtokat. Várjátok be nyugodtan, 
mig a tavasz kiszeszélyesedik, mig jobban meg
enyhül annak levegője.

Itt van április hava, az igazi ébredés hó-
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napja. Most már megmozdul minden, ami ed
dig téli álmát aludta s igaza van a cigány köz
mondásnak, mely azt mondja, hogy: Szent György 
napján a fü még ha kalapácscsal is vered a földbe, 
mégis kikéi. Most már nem csalogat többé a 
napsugár, hanem komolyan, határozottan oda 
szól mindannak, amit alva talált: Ébredjetek!
Ébredjetek!«

Aludtatok ti is erdészeti és vadászati altisz
tek már jó hosszú álmot; aludtatok, mert az, a 
mit ti életnek lenni gondoltatok, nem volt egyéb, 
mint folytonos szunnyadozás. Avagy lehet-e 
másnak nevezni azt az érzéketlenséget, azt a nem- 
törödést, azt a látszólagos megnyugvást, amelyet 
bizon elég sanyarú sorsotokban eddig tanúsítot
tatok? Bizon az, amit ti eddig életnek véltetek, 
inkább megérdemli a halál nevet, s nálatok a 
legnagyobb rész nem volt és ma sem élő, hanem 
inkább élőhalott. Hasonlatos ennek a legna
gyobb résznek az élete, az érzése ahhoz, amelyet 
a régi latinok híres költője Ovidius akkor, midőn 
a hatalmas császár számkivetésbe küldte, ezekkel 
a szavakkal jellemezte: Olykép zsibbadt el tes
tem, lelkem, mint azé, kit az Isten villáma meg
érint: él, de nincs tudatában a saját életének ;.

Avagy nem teljes elzsibbadása az úgy a 
testnek, mint a szellemnek, midőn nem törődtök 
sem a saját sorsotokkal és érdekeitekkel, sem a 
veletek minden életviszonyban egyező, veletek 
egy ösvényt taposó, egy célt követő társaitokéval, 
hanem csak nyugodtan, nem törődve sem a má
val, sem a holnappal, eszitek szegényes kenye-

A rettenetes könyv.
A > Magyarország; után. Irta: Nikomov L. B.

(Folytatás és vége.)

Szomorúságom és aggodalmam, amelyet nővérem 
miatt éreztem, annál inkább növekedett, mennél tovább 
lapozgattam a rablóhistóriákat.:. Semmi kapcsolat 
sem volt ezek között a rettenetes képek és nővérem 
között, s mégis, minden lapnál valami ütésszerü érzés 
izgatta idegeimet s szinte hallottam, hogy azt veri 
a szivem: »Vjerának baja van . . . szerencsétlenség 
fenyegeti! . . .

reteket, talán nem is azért, hogy jóllakjatok, ha
nem éppen csak azért, [hogy éhen ne haljatok.

Ez a hosszas alvás azonban nem tarthat 
örökké, hiszen még a halál sem jelent örök ál
mot, felriaszt abból egyszer mindnyájunkat az 
árkangyal ébresztő trombitája, ha pedig még a 
halálból is van ébredés, miért ne lenne az egy
szerű alvásból vagy csak szundikálásból, midőn 
felhangzik az ébresztő szózat:

Ébredjetek! Ébredjetek! Itt a kikelet, mely 
életre, munkálkodásra hiv!

Ébredjetek ti erdészeti és vadászati altisztek, 
kik még eddig a tétlenség nagy álmát aludtátok. 
Ébredjetek tudatára annak, hogy csak egyik napot 
a másikba öltve, fogékonyság nélkül minden ne
mesebb érzés és cselekvés iránt élni nem élet, 
hanem csak vergődés. Tanuljatok érezni nem 
a magatok, hanem a társaitok bajait is és siese- 
tek ezeknek gyógyítására és enyhítésére.

Ébredjetek s ismerjétek meg, hogy egyma
gatokban, magatokra hagyatva csak gyönge báb 
vagytok a sors erős kezében, mely kénye-kedve 
szerint hány-vet titeket az élet förgetegeiben s 
hogy megpihenéstek csak akkor lesz, hogy bol- 
dogulástokat, szebb és jobb napokat csak akkor 
érhettek, ha szakítva eddigi közönyösségtökkel 
egygyé olvadtok társaitokkal s egy szívvel, egy 
lélekkel igyekeztek törekedni a közös cél: mind
nyájatok boldogulása felé.

Hallgassátok meg ébresztő, hivó szózatun
kat s egyesüljetek bennünk valamennyien.

Itt a tavasz, az ébredés ideje: ébredjetek!

Mindenképpen csillapítani akartam felizgatott ke
délyemet, de az a gyermekkori rettegés egyre jobban 
hatalmába kerített, s megint eszembe jutott, — mint 
akkor, hogy abban a rettenetes könyvben van 
egy, különösen borzasztó hely, a könyv középpontja, 
amelyet ma meg kell látnom.

S kérem hallgassák csak, mi történt . . .
Éppen egy kép ötlött szemembe, a rablók garáz

dálkodását ábrázolta egy házban. A hálószobába tör
tek be, a bútorokat felforgatták, az ajtót betörték . . . 
s az ajtó küszöbén egy asszonyi hulla feküdt, egy 
másik asszony pedig kétségbeesett arccal ült az ágyon.

A kép durva volt, de az asszony arca elég vilá
gos és jellemző vonásokkal volt megrajzolva. Mind
járt lekötötte figyelmemet, sőt még hasonlatosságot is 
fedeztem föl közte és Vjera között.

Mennél tovább néztem, annál több hasonló vo
nást vettem észre benne. Mi volt ez? Véletlen rokon
ság-e az ő jellemző vonásaik között? Vagy talán 
hallucináció? Magam sem tudom. Ideges izgatottsá-
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Az erdővédszemélyzet nyugbérszabályzata.
(Folytatás és vége.)

IV. A nyugbéralap részére teljesített befizetések 
visszaadása,

22. §. Ha a 11. §. 1. a), b), c) és 3. pontjaiban 
foglaltakhoz képest a nyugbéreztetés alapjául szolgáló 
feltételek előbb állanak be, mint sem a nyugbérezésre 
igényt tartó erdőőrök 10, illetve erdőszolgák 15 be
számítható évet töltöttek volna, az alap részére létesí
tett befizetéseik visszafizetésére igényt nem tarthatnak, 
ha azonban beszámítható szolgálati idejük, az erdőő
röknél 5 évet, az erdőszolgáknál pedig 10 évet meg
haladja, befizetéseiknek 60%.át kamat nélkül visszakap
ják. Minden más esetben a teljesített befizetések kár
pótlás nélkül a nyugdíjintézet tulajdonában maradnak.

V. Az özvegyek ellátásáról.
13. §. Ha az erdőőrök és erdőszolgák nyugbér- 

igényre jogosító vármegyei alkalmazásban legalább 10 , 
illetve 15 évig szolgáltak, vagy ha a 1 2  §-ban említett 
eset áll be, özvegyeik ellátásra tarthatnak igényt, az 
esetben, ha az özvegy az elhunyttal annak tényleges 
szolgálata idején vagy még előbb törvényesen egybe
kelt és vele halála napjáig törvényes házasságban élt.

24. §. Az özvegyet ellátás cimén azon összeg 
V3-a (egy harmad) illeti, amely férjét elhalálozása alkal
mával nyugbérképen illette volna, a 19. §. feltételeinek 
bekövetkezése esetén.

25. §. Az özvegyi ellátás élvezete életfogytiglan 
tart, megszűnik azonban:

á) Véglegesen, ha az özvegy büntetendő 'cselek
mény miatt jogerős ítélettel hivatalvesztésre ítéltetik, 
vagy erkölcstelen életet folytat.

b) Ideiglenesen, ha ismét férjhez megy, ezen há
zasság tartamára.

VI. Az árvák ellátásáról.
26. §. Nyugdijképes vagy nyugdíjas állapotban 

elhunyt erdőőr vagy erdőszolga törvényes kiskorú- 
gyermekei neveltetési pótlékban részesülnek.

27. §. Az apátián árvák neveltetési pótléka az 
anyát megillető ellátás ’/ó (egy hatodban) részében álla- 
pitatik meg. Ez azonban hatnál több ellátásra igény
nyel biró kiskorú létezése esetén nem haladhatja meg 
az anya ellátását. Apátián és anyátlan ellátásra jogo
sult kiskorúak neveltetési pótléka az előbb említett Ve 
rész másfélszeresében állapitatik meg.

28. §. Neveltetési pótlék vagy járulék az árváknak 
fiu-gyerm éknél 14 (tizennégy) leány-gyermeknél 12 
(tizekettő) éves koruk betöltéséig jár.

29. §. Az özvegyi nyugdíjnak bármily okból való 
megszűnése vagy felfüggesztése a neveltetési pótlék 
élvezetét meg nem szünteti, sem fel nem függeszti.

VII. az illetmények kifizetése.
30. §. Az összes nyugbérek és ellátási járulékok 

kifizetése előleges havi részletekben az életbenlét iga
zolására illetékes hivatal által látamozott nyugta mel
lett történik.

31. §. Ha a nyugbéralap felhasználható jövedel
mei a kiadásokat nem fedeznék, a vármegye közönsége 
felsőbb jóváhagyás mellett a mutatkozó hiánynak az 
1 . §-ban megnevezett erdőbirtokosok által leendő fede
zéséről saját hatáskörében gondoskodik.

gom valóságos lelki mámorba ejtett s az előbb látott 
kép uj alakot öltött agyamban, amely hasonló volt az 
előbbihez s bizonyosan az az eszme szülte, amely 
egész lelkemet megrázkódtatta . . . Valamikor olvas
tam, hogy néhány hajós megmenekült egy elsülyedt 
hajóról és egy elhagyott szigeten sokáig várták a 
mentőcsónakot . . . S ime, egyszer hajót vettek észre. 
Világosan látták az árbocokat, a vitorlákat, sőt már a 
rajtalévő embereket is ismergették; pedig tulajdonkép
pen nem is hajó volt az, csak egy fatörzs ágakkal és 
levelekkel . . . Talán velem is igy történt!?

De abban a percben magam sem tudtam számot 
adni róla, hogy mi is lehet az! Csak egy gondolat 
foglalkoztatta lelkemet; hogy nővéremmel valami sze
rencsétlenség történt, s hogy nekem rögtön indulnom 
kell, s nem szabad törődnöm semmivel sem, mert 
máskülönben nem találom életben.

Az órára néztem.
A mutató már közel járt a tizenkettőhöz . . .  Már 

néhány perc múlva meg kellett születnie az uj esztendőnek.

Sietve összeszedelőzködtem, s felöltözködtem. 
Egész testemben remegést, s a vérnek szakadozott 
lüktetését éreztem. A szabadba mentem.

Szerencsémre a vihar teljesen lecsendesült. Már 
a hópelyhek nem jártak olyan ördögi táncot, csendesen 
szállongtak s mintha éjjeli pillangók repdestek volna 
lámpásom körül. Szóval a vihar megijedt a titokzatos 
újszülöttől, s meghátrált. Erezte, hogy az o:y vihart 
is hozhat, amelylye! aztán a mostani hóvihar nem igen 
állhat ki.

Nagynehezen megtaláltam a fuvarosokat, de egyik 
sem akart vállalkozni olyan rossz útra, különösen 
ünnepre virradóra.

Bosszankodtam, jó bért Ígértem, de hiába. Már 
egészen elkeseredve ültem a főnök irodájában, amikor 
megjelent megmentőm. Hatalmas, tagbaszakadt em
ber volt, szögletesre nyírott szakállal s kurta, vastag 
nyakkal.

— Mehetünk, nagyságos uram, én elviszem — 
dörmögött vastag hangján.
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V ili. A nyugbéralap szabályrendeletének életbe
léptetése.

32. §. Ezen szabályrendelet a m. kir. földmive- 
lésügyi miniszternek a m. kir. belügyminiszter hozzá
járulásával leendő jóváhagyása után eszközlendő sza
bályszerű kihirdetést követő 30 nap elteltével lép életbe.

IX. A nyugbérintézet feloszlása.
33. §. Ha a nyugdíj intézet fenntartásának szük

ségessége bármely oknál fogva megszűnnék, annak 
megszüntetése és az alapnak hová fordítása iránt a 
vármegye közigazgatási erdészeti bizottságának indít
ványa alapján, a törvényhatósági bizottsági közgyűlés 
határoz, mely határozat jóváhagyás végett a m. kir. 
földmivelésügyi miniszterhez és a m. kir. belügymi- 
nisterhez felterjesztendő.

M árcius a vadászatban.
Egy rövid hónapi szünetelés után ismét megkez

dődik a vadászat. Jönnek Ők a kedvesek, jönnek a 
szalonkák. Ezeket szeretik a vadászok legjobban, eze
ket a kedves hosszucsőrü madarakat, melyekről nem 
lehet tudni, hogy megjelenésük előtt pár perccel hol 
voltak, honnan jötek, hová mennek? Mintha csak a 
földből jötttek volna elő, mintha bűvös szellemei len
nének az erdőnek, mikor este a légyottnál szerelmes
ként várjuk őket, jövetelük előtt már napokkal, dobogó 
szívvel, tágranyilt szemekkel! Egy-egy fekete ruhás 
rigó ha elrebben mellettünk, azt hisszük, hogy az édes 
várva-várt; később már-már hallucinálunk, annyira lázba 
hoz bennünket a kedves szép madár, mely még nem 
jött meg.

A vadászember megérzi a kedvencei megjöttét.

Ha pár nappal előbb megy is ki a légyottra, az nem 
baj, fájlalja, hogy nem láthatott legalább csak egyet is 
belőlük de annál nagyobb a boldogsága, ha megjöt
tek. Az se nagy baj, ha hibáztunk, csak a várva- 
vártak megjöjjenek.

Először a szálláscsinálók érkeznek. Ezek nem 
néznek bele a kalendáriumba, néha abnormisan korán 
jönnek meg, olykor már március 5 —6-ika táján. Kü
lönösen a dunai szigeteket látogatják meg. Ez az idő
pont oly korai, hogy a legtöbb esetben úgy mennek 
el, hogy alig tudnak róluk valamit. Ezek még a sze
relemről nálunk nem beszélnek, tovább mennek, feljebb, 
északibb hegyek közé, ott kezdenek ők piszegni, kor- 
rogni. Tizenötödike tájin azonban megjönnek a nagyok, 
a bagoly-fejüek s szerelmi repkedésükkel nekünk, al
földi vadászoknak örömet, gyönyörűséget szereznek.

Úgy vagyunk vele valamennyien vadászok, hogy 
szinte bűnnek tartjuk a tavaszi szalonkázást, de alig 
van csak egy vadász is, aki le tudna mondani erről az 
élvezetről, ha módjában van szalonkára vadászni. Hiába, 
a tavaszi szalonkázás a vadászat költészete, amikor fű
ben, fában, madárban uj élet fakad, mikor millió ibo
lya kidugja szép kék fejecskéjét a hó alól is, mikor 
szerelemre gyullad rügyfakadáskor az ezer és ezer kis 
madár szive s csacsogva beszélgetnek Isten tudja mit 
a szerelemről? Amikor ezek a kedves kis dalosok mind
mind elhalgatnak, amikor a fogoly párocskák cserreg
nek egymásnak, végül a fácán kakasok kakakkolása és 
tavaszi gügüzése is elnémul. Mikor már igazi néma
ság van minden felé, még csak a szerelmes kacsák 
sáp-sápozása hallatszik. Egyszerre csak pisszentés hal
latszik valahonnan, amire a vadász-sziv nagyot dobban. 
Hogyne dobbanna nagyot, hiszen az »Ő«, a várva- 
várt édes tavaszi hírnök, a kedves erdei szalonka, a 
vadászok legkedvesebb madara.

Azt csak a vadász ember tudja elképzelni, hogy 
milyen kedves nekünk ez a, misztikus madár.

-  Megyünk, — kiáltottam örömemben, — de 
hát ki is vagy te, hogy is hívnak?

Én vagyok a »generális«, — felelte vihogva, 
amikor részeg vagyok, olyan vagyok, mint az 

ördög . . . Lovaim is ördögök . . . Akkor mindent 
merek . . . Most is részeg vagyok, mindenre képes 
vagyok hát . . .

Egy részeg és félbolondnak látszó emberrel 
utazni, több volt a merészségnél is, de mit törődtem 
akkor azzal!

A lovak rendben vannak már? — kérdém a 
»generális «-tól.

— Egy pillanat alatt! Egyet füttyentek s itt 
teremnek. Mehetünk . . . Tessék felszállni . . .

- Hová mégy te félkegyelmű, — szólította meg 
valaki az utcán, — hát nem tudod, hogy nincs ut 
semerre sem.

— A »generális« számára mindig van ut! — 
felelte dörmögő hangján, — én ott is repülök, ahol 
nektek már nincs ut.

Egyet füttyentett, s a trojka csakugyan az er
kély előtt termett. Egy kis fiú mászott le az ütésről 
s átadta a gyeplőt a generálisnak.

— Megveszett . . .  ni . . .  és egyenesen az er
dőnek hajt . . . Ott még kevés a hó, de lehet is ám 
ott bukfencezni, — suttogták körös-körül, akik láttak.

S mi tovább vágtattunk.
Valóban, eszeveszett utazás volt, s a 'generális* 

lovai csakugyan valami ördög-fajzat lehettek. A leg
nagyobb havon is valami érthetetlen vadsággal törtek 
keresztül. Nemsokára egy dombra értünk, ahol fagyos 
és sima volt az ut; ott is nyilirányban mentek.

Jobbra-balra dűlöngtem s alig birtam magam 
tartani, hogy ki ne bukjam. A szán néha oldalt faroit 
s egyenesen a lejtőnek tartott, s én mindannyiszor azt 
hittem, hogy j a veszélybe rohanunk. De valahogy 
csak kiverekedtek a hófúvásból s egy kissé meg
pihentek.

Azután pedig megint csak a vad tülekedés s 
kétségbeesett ugrások következtek a hóban. Egy
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Távol a városok zajától, az édes balzsamos leve
gőben, csodálva a természet gyönyörűségeit, a természet 
megújhodását, megjelenik két madár. Az egyik folyton 
pisszeg, a másik meg kor-korral követi a levegőben. 
Szerelemittasan mennek a ltskelődő, szivdobogva váró 
vadászra, aki ha el is hibázza a félhomályban röpködő 
szerelmeseket, nem bosszankodik, mert gyönyörködött 
egy remek tavaszi estében.

Élvezetes a szalonka vadászata hajtva is. Több
nyire párosán üldögélnek vagy tipegnek a fiatalosok
ban e kedves madarak. A vadásznak nagy örömöt 
szerez ilyenkor is a szalonka lelövése, mert a nagy lég
tornászok a repülésben kiszámíthatatlanok, közülök 
kettő sem szin, sem tollazatban nem egyforma, de a 
repülésük is éppen ilyen.

A kutyával, még pedig jó vizslával való vadászat 
talán egyike a legszebb mulatságoknak. Csodálatos, 
hogy a szalonka mennyire respektálja a kutyát. Ha 
hajtóval egy szalonkát sehogy sem lehet a sűrűből ki 
hajtani, azt egy jó kutya pár perc alatt cső elé hozza 
és bizonyos, hogy olyan vadász, akinek jó kutyája 
van, maga pedig bírja a fáradságot, feltétlenül lő annyi 
szalonkát egymaga, mint hajtójával egy egész társaság.

Noha a kedveá szalonkázás sok örömmel kecseg
tet bennünket, ne feledkezzünk meg a mienkről se; 
azokról a kedves vadakról, melyek itt vannak állandóan 
és melyekért édeskeveset teszünk itthon. Pedig iga
zán megérdemlik a szeretetet, az óvást, mert igazán és 
mindig a mieink.

Talán ez évben nagyobb lesz a szaporodás. Ed
dig a kilátások még olyanok. Most már mással nem 
segíthetünk vadjainkon, csak azzal, ha az orvvadászok
kal a legszigorúbban járatunk el. Megkezdődnek a 
tavaszi munkák, az elkényeztetett nagy uraktól óvni 
kell a területeinket, mert ezek közül kevesen tisztelik 
és ösmerik a törvényt. A duvadakat is tüzzel-vassal 
pusztítani kell. (Az Újság.)

M ik o r  h u zzu k  fe l a z s e b ó rá t?
Az órások szerint mindég ugyanabban az 

órájában a napnak s akkor jól fog járni. Az an
gol órakészitő cég folyóirata szerint legjobb reg
gel felhúzni, mert a teljesen felhúzott óra nap
közben a lökéseket és rázásokat kibírja. Viszont 
vannak emberek, kik azt mondják, hogy legjobb 
este felhúzni, a midőn az ember átmelegedett 
állapotban kiveszi a mellénye zsebéből. Reggel 
[kivált télen] ugyanis a rugó ki van hülve s mennél 
hidegebb, annál valószínűbb, hogy felhúzás köz
ben eltörik.

T e e n d ő k  a v irá g o s  ke rt kö rü l.
A már őszszel kijelölt és felásott virágos 

kertet, melynek rögös talaját a téli fagy kiérlel
tette; tavaszszal erősen porhanyosan, valamint 
mélyen felkapáljuk és gereblyével elegyengetjük, 
úgy hogy a föld az ültetéshez alkalmas legyen. 
Ha a talajnak az alsó rétege termékenyebb, táp- 
dusabb volna, mint a felső, úgy őszszel alkal
mazott földforgatással azt hozzuk a felszínre és 
vesszük használat alá. Az elvetendő magvaknál 
azok azonosságán kívül gondunk legyen arra is, 
hogy azok csiraképessége meglegyen, ne hogy a

ideig erdőben mentünk, ott csakugyan kevés volt a 
hó s ott a lovak vágtatása valósággal fantasztikus 
volt. A magas fatörzsek s a lenyúló ágak el-eltüne- 
deztek mellettünk . . .  A csengő hangja s a kocsis 
lármája pedig tompán hangzott az elhagyott, néptelen 
erdőben s nekem akaratlanul is Stuck hires, fantasz
tikus képe, a Die wilde Jagd jutott eszembe. A 
»generális mindenféle skálában ordítozott s egyre azt 
kiabálta, hogy ő valóságos ördög, neki semmiféle tör
vény sem parancsol s hogy ő semmitől sem fél. S 
csakugyan olyan nyaktörő utakon hajtott, hogy az 
ember minden lépésinél ott hagyhatta volna a fogát. 
De akkor az engem egy cseppet sem nyugtalanított, 
mert be kell ismernem, hogy mihelyt az állomásról 
elindultam, aggodlmam úgy elmúlt, mintha valami lát
hatatlan kéz vette volna le rólam. Sőt szinte féltem, 
hogy későn érkezem az újévre.

Virradni kezdett, amikor szerencsésen a bánya
telephez értünk. A >generális« egy kicsit pihentette 
lovait s azok aztán könnyen lépdelve ereszkedtek le a

völgykatlanba, ahol a telep feküdt. Maga a »generális< 
is fokozatosan és láthatólag józanodott.

Az utón 50 verszt is van, — fordult 
hozzám természetes hangon — s én a hegynek futva 
vagy harmincat spóroltam . . . Most már minden jól 
van, egyre lefelé megyünk, visszafelé pedig majd nem 
igen ugrálunk. Mások félnek, de én nem; ha részeg 
vagyok, mindenre kapható vagyok.

Altuchovszkyék háza az erdő szélén állott vagy 
egy félversztnyire a teleptől. Mi hamar a kapuhoz 
értünk s a »generális« leugrott az ülésről és bekopogott.

- Vendégek jöttek! dörögte vastag hangján
— itt a vizsgálóbíró! Nyissátok ki!

Senki sem felelt, a ház egészen csendes volt. 
Szivemet újra elfogta az aggodalom.

-  Hát csakugyan igaz, —- gondoltam magamban
— valaminek történnie kellett . . .

- Ejnye, hogy alszanak! — dörmögött újra a 
kocsis — nyissátok már ki! A vizsgálóbíró van itt.

Ha én akkor normális lelkiállapotban vagyok, egy
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kelés egyenetlenül történjen, avagy elmaradjon. 
A lassan csírázó magvakat a vetés előtt hideg 
vízben rnegáztatjuk, hogy ezen áztatás alatt a 
mag csirába induljon. Ez megtörténvén a mag
vakat száraz homokkal vegyítve vetjük, mert igy 
a munka egyenletesebb és könnyebb. A szaru- 
nemii héjas magvak gyorsabb csírázását elő lehet 
mozdítani azon eljárással, ha vetés előtt 3 6 — 48 
óráig áztatjuk azokat százszorosán hígított salét
romsavban vagy sóskasavban. Ha ez kéznél nem 
volna, úgy tehetjük azt is, hogy a magot fedő 
szarunemü héjas burkot megmetszük, vigyázva 
arra, hogy a belső mag meg ne sérüljön. A fi
atal csira könnyebb szabadba jutásának ezáltal 
tér lett nyitva. A bevetett virágos kert talaját, 
ha ez száraz volna, locsolni kell és a meglocsolt 
földre kézzel száraz homokot szórni, mert ezál
tal a föld nedvessége megmarad és az fel nem 
cserepesed hetik.

M é h e k  ita tása.
Márciusban, a meleg napok alkalmával, a 

tisztitó kirepülésen kívül, a méhek a kaptárban 
szoktak maradni, mert az időjárás még hideg 
arra, hogy a gyűjtés céljából kirepülhessenek. A 
méhek etetéséről e hóban tehát még gondoskodni 
kell; de egyben arról is, hogy vizük állandóan 
legyen. Az itatást a kaptárból végezzük, mert a 
külső itató vályúig való kirepülés és a vályúban 
levő hideg viz a méhecskék halálát okozhatná. 
Leghelyesebb, ha a külső itatót március végével

állítjuk fel a méhes közelében egy védett, szél
mentes meleg helyen s bele eleinte mézes vizet 
teszünk a méhek odaszoktatására.

K Ü L Ö N F É L É K .

A bresciai kutyák. Milánóból Írják: A bres- 
ciai kutyák nyilván nevezetes állatok, mert az ottani 
helyi lap minden héten tud róluk hol valami megható, 
hol meg sok érteleiemre valló történetet. Egy osztéria 
szegényes tulajdonosát valami kihágásért lecsukták két 
hétre s olyan rácsos ablaku cellát kapott, amelyből az 
utcára láthatott. A bresciai Broiette mütörténetileg 
nevezetes középkori palota ugyan, de börtönnek nem 
valami kellemes. A korcsmáros derék kutyája meg
megjelent ott s addig vonitott az ablak alatt, amig a 
gazdája meg nem mutatta magát. Eire lelkes fark
csóválás és az öröm egyéb, még lelkesebb kifejezése 
következett a kutya részéről. A hü eb minden délben 
pontosan megjelent, hasonló módon adott jelt gazdájá
nak, azután szomorúan és lehorgasztott orral távozott. 
A másik bresciai kutya a városi rendőrséget támogatja 
buzgó munkájában. Egy rendőr hozta társai közé s 
minden oktatás nélkül kitünően megtanulta kiszimatolni 
a gyanús embereket. Minden éjjeli őrjáratban a leg
nagyobb komolysággal és éberséggel vett részt s a 
rendőrök már annyira elbizakodtak, hogy mindent erre 
a jeles állatra hagytak. A gyanús csomagokat hordó 
embereket lefogta s addig őrizte, amig nem igazolták 
magukat a helyszínéi e érkezett őrjárat előtt. Utóbb 
semmi áron nem akart a derék kutya egy ilyen gyanús 
embert szabadon ereszteni, úgy hogy a rendőrök alig 
bírták tőle megszabadítani. Másnap Brescia egy nagy

cseppet sem csodálkoztam volna azon, hogy olyan 
sokáig nem nyitnak ajtót, mert hiszen mindenki tudja 
hogy milyen nehéz korán reggel egy lakásba bejutni, 
— de akkor én meg voltam győződve, hogy Al- 
tuchovszkynál baj van. Nem sokat gondolkodtam 
tehát, hanem a kocsist a rendőrségre küldtem.

Egy kicsit csodálkozott ugyan, de elment.
Vagy húsz perc múlva ismét a ház előtt voltunk 

a telep őrségével és a főnökkel, akitől megtudtam, 
hogy Altuchovszky az előző napon a szomszéd telepre 
ment, hogy egy beteg barátját meglátogassa — s a 
nővérem az éjszakára egyedül maradt . . .

- Biztosan úgy van . . .  — gondoltam magam
ban s szivem olyan hangosan vert.

A házhoz érve, a kaput már tárva-nyitva találtuk 
de senki sem jött elénk a házból. A pitvarban, ahová 
ugyancsak nyitott ajtón jutottunk be, egy félholt 
leányka feküdt.

A főnök hüledezett s szörnyüködötí, én meg 
hallgatva rohantam a pirkadástól félhomályban levő

tágas épület szobáin keresztül. Végre egy kis szoba 
elé értem, amelyben egy ágy állott s az ágyon egy 
nő feküdt mozdulatlanul.

— istenem! Vjera! — kiáltottam.
Nem ő volt, később vettük észre, hogy az a 

dajka, akit szintén félholtra fojtogattak.
Nővérem a következő szobában volt.
A kis babával aludt és teljesen ép és sértetlen 

volt. Egyáltalában semmit sem tudott arról, ami a 
házban történt, sőt szinte megijedt, amidőn engem 
abban a feldúlt állapotban látott.

Egy hajszálnyira volt tőle a halál . . .  A rablók 
egyenesen a hálószobának tartottak, mert tudták, hogy 
Altuchovszkyék a pénzt és ékszereket ottan tartják, 
de az én váratlan megérkezésem s a kocsis lármája, 
hogy »a vizsgálóbíró itt van*, megrettentette őket s 
mialatt mi a rendőrségen jártunk — kereket oldottak. 
Különben később mindnyájokat elfogták.

A rablók később beismerték, hogy leginkább az 
ijesztette meg őket, hogy éppen a vizsgálóbíró* ér
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rablás hírére ébredt s mire a tetteseket lefogták, az 
egyikben fölismerték azt a gyanús alakot, akit a kutya 
nem akart szabadon bocsátani.

Uj kaucsukfa. A kaucsuk fogyasztása évről- 
évre növekszik s a természetes forrásai kimerülőben 
vannak. A mesterséges előállítása pedig mindeddig 
nem sikerült. Nagyon nevezetes tehát az a hir, hogy 
a franciák Indokínában uj kaucsukfát fedeztek föl. 
Tonkingban eddig csak liánféle növények adtak mér
sékelt kaucsuknedvet s a másutt honos dusabban 
fizető kaucsuknövényeket nem sikerült ott termeszteni. 
A Comptesrendus jelentése szerint az uj kaucsukfa 
nagy tömegben nő Bac-Kan, Bon-Lac és Cac-Bang 
indiai tartományokban és igen kitűnő minőségű ned
vet csapolnak belőle. A fa egyébként tekintélyes, 
tizenöt méteres magasságra megnő és a Moraceák 
családjához tartozik. Ha a fölfedezőinek hozzáfűzött 
reményei valóra válnak, akkor jobb és bizonyára ol- 
csóbb-jlesz a kaucsuk és a gummi.

Egy millió lövés óránkint. Verne fantáziáját 
is felülmúlja az a hadigép, amelyről newyorki kábel
távirat ad hirt. Az amerikai lapok egész komolyan 
írnak arról, hogy egy Pangerer nevű svájci olyan gép
fegyvert ajánlott fel megvételre az amerikai kormány
nak, amely lőpor vagy sűrített levegő használata nél
kül óránkint egy millió golyót képes kilőni és teljesen 
zajtalanul dolgozik. Az uj gépfegyvernek még az az 
előnye is megvan, hogy nem rúg vissza és át sem 
tüzesedik. Egy millió golyó kilövése 50 koronába ke
rül. Egyszerre két millió golyót lehet beletölteni 
az uj hadigépbe, mely aztán magára hagyva szakadat
lanul dolgozik mindaddig, amig mind a két millió golyót 
ki nem lőtte. A feltaláló gépfegyverét egy hatvan mértfőid 
sebeséggel haladó automobilra alkalmazná, amely egy óra 
alatt 200,000 embert semmisíthetne meg. Két nap tehát

kezett meg. Szinte meseszerü érkezésem olyan volt, 
mintha a Nemezis csapott volna le rájuk s érte volna 
őket utói mindjárt a bűn helyén.

- No kérem fejtsék meg ezt a dolgot, — fejezte 
be elbeszélését Golöbin, - - véletlen-e ez, vagy valami 
m ás?!

S miféle könyv volt az, látta-e azután ? — 
kérdeztük mindnyájan.

- Éppen azt sajnálom, hegy nem. Visszafelé 
készakarva bementem a pihenőállomásra, hogy még 
egyszer megnézzem azt a rettenetes könyvet, de már 
nem találtam ott. Vaszily beszélte, hogy egy utasnak 
megtetszett és megvette húsz kopejkáért. Csak akkor 
bántam, hogy nem én vettem meg.

Uraim, boldog újévet! hallatszott ebben a 
pillanatban Lyalinné szava s ő is az ebédlőbe lépett.

Fölkeltünk, üdvözöltük egymást, aztán a pezsgő
höz láttunk s ezzel bevégződtek a rettenetes históriák 
s megkezdődött a rendes ünnepi történet.

Oroszból fordította: Szémán István.

elegendő volna arra, hogy az osztrák-magyar monarchia 
egész lakosságát kipusztitsa. És ezért a csodagépért, 
amely lehetetlenné tenné a háborút, feltalója potom 
egy millió font sterlinget kér.

Földrengés Maros-Tordamegyében. A Maros- 
Tordamegyei Plátonban mint egyik ottani 
hívünk értesít, múlt hó I9-én esti'^8 8 óra
közt földrengés volt, mely azonban egy kis ijedt
ségen kívül jelentékenyebb kárt nem okozott. 
Azon a vidéken a múlt évben is többször ész
leltek földrengést.

A farkasirtó. A mezőségen, mint beszter
cei levelezőnk írja, szerencsétlen sorsra jutott a 
minap az öreg Kostán Dimitru, egy odavaló oláh 
parasztember. Kostánt messze vidéken ismerték 
és pedig azon a réven, hogy különös szenvede
lemmel irtotta a farkasokat. Mintegy harminc 
esztendőn keresztül májusban és júniusban be
járta a havasokat s ahol csak bírta, az odúkból 
kiszedte a farkaskölykeket, azután agyonverte őket. 
A környékbeli nép különösen azért bámulta Kos
tánt, mert soha semmiféle fegyvert, még botot 
sem vitt magával, csak puszta kézzel indult út
nak. Az emberek azt beszélték, hogy a szemé
ben van valami bűvös erő, amelylyel megigézi a 
vad állatokat. Ám szegény Kostán Dimitru mé
gis csak a farkasoknak lett az áldozata. A minap 
a hegyek közt halva találták. A farkasok mar
cangolták össze. A szerencsétlen embernél jegy
zőkönyvet találtak, melyből kitűnik, hogy har
minc év alatt kétszáznyolcvanöt farkaskölykét 
pusztított el.

A különös daganat. A porosz-sziléziai 
Hirschbergben sajátságos operációt végeztek egy 
tizenhét éves varrónőn, akinek testén egy daga
nat támadt. A daganatot fölvágták és 1913 szö
get meg csavart, valamint 180 tüt, köztük két 
hosszú kötőtűt találtak benne. Mindezek a dolgok 
két kilónál többet nyomtak. Úgy látszik, hogy a 
hisztérikus leány a bőre alá szurkába a vastár
gyakat, melyek valamennyien egy daganatban 
gyűltek össze.
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Szerkesztői üzenetek.

Szakolcai Ignác urnák, Hrasitz. Külön levelezőlapon 
válaszoltunk, arra az esetre azonban, ha ez eltévedne, itt is 
közöljük, hogy ha folyamodványát akár az egyik, akár a másik 
helyre beküldi és erről .értesít, szívesen fogjuk támogatni és az 
illető helyén ajánlani. Azt, hogy lesz-e ennek biztos eredménye, 
természetesen nem tudhatjuk. GencSy Imre urnák, Szárhegy. 
Mindig nagy örömöt okoz nekünk, ha régi. ismerőseink, kik bár
mely okból elhagytak,' visszaemlékezve reánk, visszatérnek hoz
zánk s igy Önt is a legszivélyesebben üdvözöljük.

A kiadóhivatal postája.

Ludrovszky József urnák, Bártfa. Folyó évi május hó 15-ig 
van előfizetve. Gósa Dénes urnák, Pojánamörul. A múlt hó 12-ről el
maradt számot mégegyszer elküldtük. A rendes nyilván a pos
tán kallódott el. Höffner Gyula urnák, A.-Schönborn. Köszönet 
lapunk terjesztéséért! Az illetőket bejegyeztük s nekik a két 
előző számot is elküldtük. Reméljük, hogy azok is buzgó hivei 
és terjesztői lesznek lapunknak. Molnár Gyula urnák, Mátra- 
füred. A lakásváltozást bejegyeztük. Jauch Ferenc urnák, 
Pécsbudafa. A beküldött 4 koronával julius végéig van előfizetve.

Házasság!

Barna, közép nagyságú, gör. kath. vallásu 31 
éves fiatalember vagyok, 4 év óta a m. kir. kincstári 
erdészet szolgálatában, tehát nyugdijképes állásban s 
a folyó évben várom altisztté való kinevezésemet, a 
mikor majd családalapításra kell gondolnom. Tágabb 
ismeretség hiányában kedves lapunk utján vélem fel
találhatni a gondviselés által részemre kijelölt hitves
társat, kinek jövőjéről már egyébként is 2000  koronás 
életbiztosítással gondoskodtam. Felkérem ennélfogva 
a tisztelt kartársak férjhezinenní vágyó leányait, kik készek 
lennének velem az élet édes örömeit megosztani, hogy 
erről az elhatározásukról Erdei élet örömei jelige 
alatt D o b r e s t  (Bihar megye) poste restante értesíteni 
s kedves levelükhöz arcképüket is csatolni szívesked
jenek, megjelölvén egyúttal a legalább szerény gazdál
kodás megkezdéséhez szükséges hozományukat és 
életkorukat. Feltétlen titoktartást becsületszavammal 
biztositok. 1 3

Pályázat

erdő- és irodatiszti állásra.

Az állás tartós. Kívánatosak: A magyar és né
met nyelvnek szóban és írásban való tökéletes bírása, 
biztos számolási képesség és jó kézírás. Szakismere
tek nem feltétlenül szükségesek. Az erdészeti, vadá
szati szakban, faüzletben való jártasság és nős állapot 
előnyt biztosítanak. Javadalmazás havi 100 korona s 
a saját szükségletre való tűzifa házhoz szállítva. Nőt
len részére egy butorozatlan szoba. Ingyen orvosi 
kezelés és gyógyszerek. Pályázati kéryények német 
nyelven írandók s tartalmazniok kell: kimerítő élet-

leírást az eddigi tevékenység, szerzett ismeretek és 
családi állapot felsorolásával. Csatolandók: bizonyít
ványok másolatai s fénykép (mely régibb is lehet); 
utóbbi vissza fog küldetni. Megemlítendő még a test- 
magasság és a katonai kötelezettségnek miként történt 
teljesítése. Rövid pályázati kérvény magyar nyelven is 
csatolandó.

Diósjenő, (Nográd megye.)

Erdőhivatal: 
Schöltzl s. k.

főerdész.

? =  Uhut = ?
vadászásra alkalmasat vennék 
= =  mérsékelt áron. .

Szives ajánlatokat az alábbi cimre kérek 
Unterreiner Jakab, Csatád, Torontálm.

„VADŐR"
cimü Hőnig-féle tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.

a legolcsóbb, függetlenségi 48-as napilap

Cikkeit írják: Ugrón G ábor, Ábrányi
Emil, Dr. Halász Lajos orsz. képviselő 

Szerkeszti: Lándor Tivadar

------■■■..— Előfizetési á r: —: ------
Egy évre . . 16 K Negyedévre. . 4  K 
Fé'évre . . . .  8  Egy hóra . 1 .40

N Egyes szám ára 2 krajcár

Megrendelhető: Budapest, 
VII., Miksa-utca 8. minden 

postahivatalnál és iap- 
elárusitónál.

4

Nyomatott HIENTZ J ÓZS EF  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

P énzk iild em én yek :
a < Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet Ciliiére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P od h rad szk y 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

XII. évfolyam . Szászsebes, 1908. április 9. 15. szám.

A  lavina rendszer.
Lapunk tisztelt olvasói nyilván valamennyien, 

de különösen azok, kiket szolgálatuk kopáros 
hegységek vidékére vezetett, jól tudják, hogy mi 
az a lavina.

A kopár hegy tetején kimozdul egy kis da
rab hó s megindul lefelé a lejtőn. Gurulása 
közben mind több és több hó tapad hozzá, mely 
folyton növeszti, majd súlyával fogva a nagygyá 
lett hógolyó szikladarabokat is szed magába s a 
mint növekszik terjedelemben, úgy fokozódik se
bessége is. Mentői tovább halad, romboló ereje 
annál nagyobb; gyönge nádként töri el derék
ban évszázadok viharaival dacolt fenyőt, tölgye
ket; elpusztít mindent, ami útjába kerül: embert 
állatot, fát, házat. A vad regényes Svájcban, hol 
Európa legmagasabb s örökös hóval födött he
gyei vannak, nagyon gyakoriak a lavinák, me
lyek nem csak erdőben, állatokban okoznak nagy 
károkat, hanem arra is van elég szomorú példa, 
hogy egész községeket elpusztítottak és számos 
emberéletet kioltottak.

A lavinák nálunk sem ritkák hegyes vidéke
inken, melyek szintén elég kárt okoznak, amint 
hogy csak a minap is volt alkalmunk megemlé
kezni arról a lavináról, mely Liptóvármegyének

a rönkcsusztatásnál foglalkozó munkások egy ré
szét, köztük a_ munka felügyeletével megbízott 
erdőőrt is veszedelmesen megsebesítette.

Eme okozott veszedelemnek folyamányaként 
a lavinákat általában véve kész veszedelemben 
szokás tartani és kevesen vannak olyanok, akik 
tudnák, hogy vannak hasznos lavinák is.

Pedig vannak. Igaz, hogy ezek nem hóból 
képződnek, hanem eredetük mélyen bent van az 
emberek szivében. Ott fogamzik meg néha egy- 
egy jó, hasznos eszme, a gazdája útnak indítja, 
tovább adja a szomszédjának, ez az övének és 
igy további mig végre egész nagy lavinává nö
vekedik a világgá röpített eszmét pártoló embe
rek tömege.

Ezt nevezzük lavina rendszernek s ennek a 
rendszernek és 'semmi másnak köszönheti szá
mos jó eszme, jó gondolat világhódító uralmát, 
mig viszont akárhány éppen azért pusztul el, 
mert nem tudta magának megszerezni és a ma
ga részére hódítani a lavina rendszert.

Ismerjük valamennyien, a hányán csak va
gyunk azt az általánosságban véve csak sanya
rúnak mondható sorsot, amely hazánkban az er
dészeti és vadászati altiszti és szolga személy
zetnek jutott osztályrészül, érezzük, hogy ennek 
megjavítása érdekében minden módon és eszköz
zel küzdeni kellene, jól tudjuk azt, hogy ez a 
küzdelem csak akkor vezethetne a kívánt ered
ményhez, ha az érdekeltek valamennyien, egytől 
egyig beállanának a küzdők sorába, nem tagad
hatjuk végül azt, hogy az érdekeltek nagy szét
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tagoltsága és szétszóródottsága mellett egy közép
pontra lenne szükségük, melyben vágyaik, kíván
ságaik összpontosulva juthatnának kifejezésre s 
mégis tudva és ismerve mindezeket egy lépés 
nem sok, de azt is alig tudunk tenni a boldogu
lás felé.

A hány jó eszme, a hány jó gondolat tá
madt eddig és fel lett vetve az erdészeti és 
vadászati altiszti és szolga személyzet érdekeinek 
megvédése és előmozdítása tekintetében, az majd
nem kivétel nélkül halva született gyermek volt, 
hogyha éppen nem is halott, de legalább nem 
életképes, élete pedig nem élet, hanem csak napról- 
napra való tengődés, élődés.

Ennek okát kutatva, azt nem találhatjuk 
másban, mint abban, hogy vagy nem ismertük 
eddig a lavina rendszert, vagy nem voltunk ké
pesek azt érdeme szerint méltányolni és hord- 
erejét felfogni.

Nálunk a jó és hasznos eszmék ha el is 
terjednek egy szükebb, kis körben, itt rendesen 
megakadnak és nem haladnak tovább, aminek 
oka az, hogy vagy nem tudjuk, vagy nem akar
juk azt még tovább adni.

Nagy akadályul szolgál nekünk ennél rend
kívüli széttagoltságunk, mert hiszen szolgálatunk 
egy-egy csomópontban alig hoz össze két-három 
embert s van akárhány olyan hely, hogy órák 
hosszat kell utaznunk, amig a legközelebbi kar
társhoz juthatunk. Ebből a szétszóródottságból 
természetszerűleg következik azután az, hogy sze
mélyesen csak kevesen érintkezhetünk egymás

sal s igy támadt eszméink is csak szűk körre 
szorítkoznak.

Már most, hogy mégis előre haladhassunk, 
hogy eszméinket egymással közölve, azok részére 
minden kartárs szivében termékeny talajt keres
hessünk és találhassunk is, egy olyan közvetítőre 
van szükségünk, amelyik eszméinket magáévá 
téve azoknak az egész országba való széthor- 
dására és az összes kartásakkal való közlésére 
vállalkozik.

Ilyen közvetítőnek korszakunkbban a hírlapok 
bizonyultak a legcélszerűbbeknek s ezért nekünk 

ha boldogulni akarunk — okvetlenül egy 
olyan hírlapra van szükségünk, mely ami saját 
speciállis érdekeinket írja zászlójára s azokat hű
ségesen, bátran és kitartóan szolgálja.

Ilyen lapnak mutatkozott és eddig be is 
a mi, lapunk az Erdészeti Újság, mely évtizedet 
meghaladó idő óta küzd érdekünkben, de sajnos, 
olyan eredményeket, amilyenek céljainknak meg
felelnének, minden buzgósága és igyekezete mel
lett sem tud elérni, nem pedig azért, mert mi 
sem pártoljuk olyan mértékben, hogy pártolá
sunkból elegendő erőt meríthetne a küzdelemhez. 
A kartársak legnagyobb része egyáltalán nem is
meri, másik része nem akarja ismerni eme szó
csövünk munkájának, hivatásának nagy fontos
ságát s közönbösen tekint arra a pár száz rajon
góra, akik a helyzet magaslatára emelkedve 
fenntartani igyekeznek érdekeinknek védőjét, esz
méink terjesztőjét s bár nem képesek azt eléggé 
megerősíteni, legalább elbukni nem engedik.

^ :#  # # # # # # #
Ü

T Á R C Z A
í
!

A keselyű.
(Az Az Újsága után.) Irta: Lövik K ároly.

Egy forró augusztusi délelőtt, puskával hónunk 
a’att, végigbaktattunk a sirokkai földeken. A magas 
kukoricában valahogy eltévesztettük az irányt s most 
találomra haladtunk az első faluig. Mikor az ország
úihoz értünk, kisérőtársam és egykori iskolapajtásom: 
Kackócy Pál hirtelen igy kiáltott fel:

- Most végünk van. A keselyű karmai közé 
jutottunk.

A szomszéd kukoricásból hófehérbajuszu, sovány,

magyarruhás öreg ur lovagolt felénk; apró paripája 
mögött cirmos agár ügetett.

— Hozott Isten, Pál, — kiáltotta már messziről 
barátom felé. — Szép, hogy végre ide is elvetődsz. 
Hogy vág a bajusz?

Kackócy Iehorgasztotta fejét.
— Adjon Isten, Farkas bátyám. Én csak meg

vagyok. Hát kegyelmed ?
Mens sana in corpore sano. A nevem Prak- 

falvy —11 fordult most az öreg ur hozzám és erősen 
megrázta jobbomat. — Azt hiszem, az uiak eleget 
vadásztak. Legyen szerencsém egy pohár papramorgóra!

De délre hazavárnak, — vitatta most sze
rényen Kackócy.

Prakfaivy kiegyenesedett.
— Még csak az kellene! Szót se halljak! Egy

szer látlak egy emberöltőben s akkor rögtön odább 
akarsz állani? Előre! Kutya, macska, ez aztán az öröm!

Negyedóra múlva a prakíaivi kúrián voltunk. Az 
öreg ur azonnal fölverte a házat, pincébe, padlásra
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Nem is lesz ez máskép, amig nem szegő
dünk a lavina rendszer híveiül. Nekünk ezt a 
rendszert okvetlenül magunkévá kell tenni, mert 
csak ezen a módon fogunk boldogulni.

Tartsa kötelességévé minden egyes kartárs 
nem csak ő maga lapunkat pártolni, azt úgy 
anyagilag, mint szellemileg támogatni, hanem 
igyekezzék erre legközelebbi szomszédos kartár
sát is megnyerni s ez folytassa tovább a ter
jesztést. Csak egy két éven át álljon minden 
egyes kartárs lapunk mellé s majd megfogja látni, 
hogy milyen hatalmassággá fogja az magát kinőni, 
ha nem pár száz, hanem pár ezer támogatója 
lesz, pedig ezt a lavina rendszer mellett játszva 
elérhetjük.

Érdekes lenne az ezen a téren tapasztalta
kat megismerni s én nagyon kérem a kartársa
kat, annak lapunk utján való közlésére, hogy si
került-e nekik s ha igen, hány kartársat meg
nyerni ennek a rendszernek.

Egy lavina vidéki.

A  nyú l csalogató.
Közli: Unterreiner Jakab.

A csalogatóval való vadászást vadászaink leg
nagyobb része, még a hivatásos vadászok is majdnem 
teljesen elhanyagolják vagy legkicsinylik és semmit 
sem érőnek mondják, pedig nincs igazuk.

A csalogatóval szemben tapasztalt ez az előítélet 
leginkább onnan ered, hogy azt vajmi kevesen tudják 
eredményesen használni. A legnagyobb rész meg
vásárolva a csalogatót, akár valamely előkelő s igy 
teljes n megbízható, akár pedig al Tendeltebb cég 
szállította azt, derüre-borura rikatják s nem vetnek 
gondot arra, hogy vájjon az abból kicsalt hang meg- 
felel-e annak, amelyet az illető állat a természetben ad 
s igy teimészetes, hogy a legtöbb esetben teljesen 
hamis hangot hallatva, a csalogatni szándékozó vadat 
ezzel inkább elriasztják, mintsem puskacső elé csalnák. 
A vad ugyanis finom hallásával a legkisebb mértékben 
hamisan adott hangot is egyszerre megkülönbözteti a 
valóditól s veszélyt sejtve, azonnal menekül, ha a 
nyulsirást híven utánozzuk, mert azt gondolja, hogy 
nem jó ott maradni, a-hol a társ veszedelemben van. 
Egypár sikertelen kísérlet azután a kezdő vadászt tel
jesen elkedvetleníti a csalogatótól, a hibát pedig nem 
önmagában, hanem a csalogató eszköz hiányosságá
ban keresi.

Az igazi vadász nagyon jól tudja azt, hogy a 
nyulsirásnak híi utánzásával nagyon fényes eredménye
ket lehet elérni, kivált a rókánál s ezért minden ki
rándulását felhasználja arra, hogy ezzel kísérletet tegyen.

Mint már előbb is említettem, az első és fő
kelléke minden csalsipnak az, hogy kifogástalanul 
legyen hangolva, tudniillik, hogy olyan hangot adjon, 
amely a természetesnek teljesen híi utánzata. A va
dász első dolga legyen tehát a csalogató hangokat a 
a természetben ellesni s azután a csalsippal vagy más 
csalogató eszközzel addig kísérletezni, inig azokat 
egészen híven utánozni nem tudja.

Midőn ezt a célját már elérte, akkor igyekezzék 
kitapasztalni a róka vagy más ragadozó által rabló 
kirándulásaikon előszeretettel használni szokott utakat 
és ösvényeket s azután ilyenek közelében kell állását 
elfoglalnia. Búvóhelynek legalkalmasabb valamely jó

szalajtott, pálinkát, pipát hozatott és harsány hangon 
osztogatta az udvaron a parancsokat.

Borbála! Negyedóra múlva asztalon legyen 
az ebéd! Te, Jancsi, szellőztesd ki a vendégszobákat 
és aztán zárd el a kapukat. Az udvaros menjen át a 
zsidóhoz és mondja meg neki, hogy délután tarokko
zás lészen. Egy-kettő, ha jót akartok.

Ketten, Kackócyval ezalatt a tornác oszlopai kö
zött üldögéltünk.

— Mi lesz ebből ? — kérdeztem gyanakodva.
— Az, hogy nyolc napig nem mozdulunk ki 

erről a helyről, -  felelte barátom lemondással. —- A 
keselyű körmei közé jutottunk s most élveznünk kell 
a vendégszeretetét. Hallottad? Már elzáratta a kapukat.

Ki ez a Prakfalvy tulajdonképpen?
Mi úgy hívjuk: a keselyű. Mikor Tisza 

Kálmán szögre akasztotta a bihari pontokat, vissza
vonult a közélettől s azóta kizárólag a vendégszeretet
nek él. Aki élő ember erre vetődik, azt megfogja^ 
behurcolja a kúriájába és nyolc napig el nem ereszti.

Éppen azért a prakfalvi országúton senkise mer járni, 
a megyebeliek inkább Rigóénak kerülnek.

A keselyű megjelent a lépcsőkön. A konyhakert 
felől késre vitt malacok visítása, borjuk bőgése hallat
szott; a cselédház kéménye vígan kezdett pipázni.

— Egy perc és kész az ebéd, —, szónokolt az 
öreg ur lelkesen. Addig talán esztek egy darab szalon
nát, vagy egy kis epret? Felelj hát, Pál!

— Ki vagyunk fáradva, bátyám uram, — szólt 
Kackócy lehangoltan. — Tán inkább lepihennénk 
ebédig.

Prakfalvy homlokára tette pecsétgyürüs mutatóujját.
Hogy volna, ha Jancsi hájjal kenegetne 

meg? He?
— Köszönöm, bátyám uram, tán csak meg 

leszünk igy is.
— Ahogy parancsoljátok. Csak semmi ceremónia. 

Csak úgy, mint odahaza. Tegyétek magatokat kénye
lembe, van itt minden: papucs, slafrok.

Tényleg, az inas már hozta is a hímzett papu-
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vastag törzs, amelynek közelében még két-három 
gyöngébb törzs is van, de egy-egy farakást is előnyö
sen lehet erre a célra felhasználni. Nagy figyelemmel 
kell még lenni a szél irányára s ezen kívül szükséges 
még a legnagyobb csend és nyugadtság.

A róka rendesen nem sokáig várat magára, ha
nem már három-négy perc alatt előbuvik a csalogató 
hangra.

Múlt év tavaszán gyakran kiálltam az erdő szélére 
s mulattam a csalogatással. Egy ilyen alkalommal a 
várt róka helyett legnagyobb bámulatomra egy nyúl 
baktatott felém s szorgalmasan szaglászott a földön 
egy darabig, azután pedig eltűnt. További kísérleteim 
után azt tapasztaltam, hogy magas, tehát finomabb 
hangoknál, amelyek a kis nyulfiak sírásához hasonlítot
tak, a mezőn legelő nyulak nemcsak figyelmessé lettek 
hanem azonnal közeledtek is, mély hangoknál azonban 
amelyek az öreg nyúl kéfségbeesett nyávogását utánoz
ták, valamennyi nyúl megriadt és eszeveszetten el
vágtatott. Azt is tapasztaltam, hogy nagy hóállásnál, 
szélben, esőben, erdőben és csalidban a hang nem 
olyan terjengős, hanem lágyabb, finomabb és szagga
tott, mig csendes, enyhe és tiszta tavaszi estéken a 
sirás hangja rettenetes és a csendesen legelésző tapsi
füleseket a legvadabb menekülésre készteti.

Ugyanazon tavasszal egyszer ismét az erdőszélen 
leskelődtem s miután semmi sem mutatkozott, elővet
tem a csalogatok Alig hogy megszólalt a sirás, egy
szerre csak reám csapott egy feudermagos héja s 
annyira megijesztett, hogy majdnem hanyatvágódtam. 
Pillanat alatt felugrottam vadászszékemről s ekkor 
észrevettem, hogy oldalt alig 10 lépésnyire tőlem ott 
áll rókakoma is, de sajnos, mindkét vad oly villám
gyorsan tűnt el, hogy fegyveremet nem használhattam. 
A róka ugyan mögöttem mintegy 80 lépésnyire meg
állt egy pillanatra, mert egy bokor alján láttam első 
lábait, de azután gyors iramban elfutott.

Később, május hó vége felé egy kora reggeii 
lesemen egyszerre jött csalogatásomra egy nyúl, meg 
egy héja. Az elsőt természetesen futni engedtem, a 
héját azonban egy jól irányzott lövéssel leemeltem s 
a kutyám azt hűségesen és egész büszkén apportírozta.

Mondjon nekem bárki bármit, én hűségesen meg
maradok a csalogató mellett s az eddigi tapasztalatok
ból következtetve remélem is, hogy az még sok gyö
nyörűséget fog okozni nekem, de egyúttal annál több 
veszedelmet és bajt a ragadozóknak.

Mindenesetre szívesen venném, ha vadásztársaim 
ezen a téren tett tapasztalataikat [a magam és mások 
okulására is lapunk hasábjain minél kimerítőbben 
közölnék.

Székrekedés a kutyánál.
Gyakori eset. Nehezen emészthető eledel 

elsősorban, kevés mozgás, hiányos bélmozgás az 
öregebb ebeknél, idegen testek felvétele okozhat
ják ezen bajt.

Az első három esetben a betegség főbb 
tünetei: Nehéz ürülés, feszült far, étvágytalanság, 
mely annyira fokozódhatik, hogy egyáltalában 
semmit sem akar enni. Ha a baj hosszabb ideig 
tart, akkor a kutya farka merev és tövében meg
görbült és időnként négy lábon állva szokott 
vizelni, ezek különösen jellemző tünetek. A keze
lés abban áll, hogy hajtószereket használunk,

csókát és szó nélkül lehuzfa cipőimet, amelyekkel az 
öreg ur gyorsan odébb állott.

Szerencsétlen ember, — dörmögte felém 
Kackócky, — most elzárja cipőidet egy hétre.

Így kerültünk a keselyű fogságába.
Mit lehetett tenni ? Bele kelle nyugodni sor

sunkba. Kackócy dult-fult mérgében; másnap Eper
jesre készült, ahol birtokára nagyobb összegű betáb- 
lázást helyeztek kilátásba, nekem Budapestén lett volna 
dolgom. Mindebből nem lett semmi. Prakfalvy hallani 
se akart róla, hogy szabadon enged. Az öreg utoljára 
karácsonykor fogott vendéget (az utmestert, aki a 
hidakat vizsgálgatta), s most szinte belemámorosodott 
a vendégszeretetbe. Tizennégy fogásos ebédet adott, 
utána főlhordatta legrégibb vinkóit, végigszivatta ve
lünk mindahány pipáját, megkocsikáztatott a birtokán, 
megfürdetett a Tapolyban, uzsonára pedig tényleg 
összehozta a tarokkpártit. A negyedik a már föntebb 
jelzett zsidó volt; a prakfalvi árendás, egy okos képű, 
apró emberke, akiről később kiderült, hogy a keselyű

látja el kártyázó pénzzel. Herskovitsnak — igy hitták 
a negyediket, -  volt annyi esze, hogy nem mulatott 
a maga pénzén. Ha már Prakfalvy ur mindenáron 
kártyázni akar vele, vonja le az anyagi konzekvenciákat is.

A tarokkpárti elhúzódott a késő estébe. Mikor 
végre felkeltünk és kimentünk a tornácra vacsorázni, 
a kertben zene csendült meg. A keselyű cigányokat 
hozatott Kis-Szebenből.

-  Még ez hiányzott, — dörmögte Kackócy.
A keselyű szeretett magyarosan mulatni. Eleinte 

régi hallgatókat huzatott s két könyökére támasztva 
fejét, busult hangjaiknál. Mikor a füstösök már egy 
óra hosszat húzták a kesergőket, Prakfalvy ácsit 
kommandirozott s áttért az újabb nótákra. Példának 
okáért erre: »Bogár Imre, oly sietve hová mégy?« 
Avagy erre: Hullámzó Balaton tetején . A cigány ir
galmatlanul rosszul játszott. A zenekart, úgy tetszik, 
hirtelen állították össze, mert bár három nagybőgős 
volt benne, csak egy szál legény húzta a prímet, 
klarinétos pedig egy se akadt. A kertben a kutyák
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hasmasszázst és a bélcsatornát tiszta vízzel kell 
kiöblíteni.

Máskép van a dolog, ha idegen'testek, csont- 
szilánkok, kövek okozzák a bajt. Ezek az eledel
lel juthatnak a gyomorba, vagy pedig játék köz
ben nyeleinek el. Ezek az emészthetetlen dolgok 
azután beékelődnek a belek közé. Levertség, az 
állat vonakodik szilárd eledelt enni és a legcse
kélyebb ürülésnél hány. Sokszor a hányás egé
szen rendesen lép fel. A hányadék epét tartal
maz és az ürülékhez hasonló anyagot. Az állat 
nagyon lesoványodik, nyughatatlanná, meg hara
póssá válik, mintha veszettség ütne ki rajta.

Ha a has hátulsó falát megnyomjuk, meg- 
érezhetjük a gyomorban levő idegen testet. A has 
falán keresztül kiérezhetjük a bélben lévő idegen 
tárgyakat is. Ha az elnyelt tárgyak még a gyo
morban vannak, hánytatóval segíthetünk, ha azon
ban a belekben vannak, de nem ékelődtek be 
valahová, akkor a hajtószerek alkalmazandók.

Ha az idegen test valahová beékelődött, 
csak műtéttel lehet eltávolítani, ha a bélrész még 
meg nem lobbosodott, vagy üszkösödött.

Az etetésnél vigyázni kell, sem nehéz, sem 
izetlen ételt nem szabad adni, valamint igen 
sok csontot, kenyeret, hüvelyes veteményt. A szá
raz eledelben mértéket kell tartani. Fiatal ebe
ket, melyek harapdálni szeretnek, figyelemmel 
kell kisérni.

pokolian üvöltöttek, de a keselyüt mindez nem zavarta: 
széles, betyáros mozdulatokkal kisérte a nótákat és 
közbe nagyokat ütött az asztalra. Egyszerre aztán 
elkiáltotta magát:

— Sári, hopp!
Kirúgta a széket és élénk kurjongatás mellett 

belekezdett a csürdöngölőbe.
Reggel összetörve ébredtünk fői. Alig hogy ki

nyitottuk a szemünket, már tovább folyt az élet. 
Reggelire kávét és bort kaptunk, aztán kimentünk 
megnézni az agarakat, a csikókat, az ökröket s mire 
hazavetődtünk, már asztalon állt a disznókörmös leves. 
Ebéd után egy kis alvás következett, aztán beállított 
Herskovits, előkerült a skiz meg a pagát, utána pedig 
beállított a cigány. Még két nap se műit el s már 
megettünk két malacot, tiz kakast, egy borjut, meg
ittunk három üveg papramorgót, egy hordó bort és 
elszittunk egy métermázsa verpelétit. A gyomrunk el
romlott, a fejünk zúgott, de Prakfalvy nem ösmert 
kegyelmet, tovább kellett ennünk, innunk, kártyáznunk

A „Természettudományi Közlöny44:
Január havi számában Sajó Károly ir a 

»Mérges növények és a legelő állatokról. Közli 
azon észleletét, hogy sertés állománya egy ré
szének elhullását erdei és osztrák fenyő [Pinus 
silvestris és austrica] közelében tenyésző Phalus 
impudikus nevű kucsma gombára emlékeztető 
gomba okozta. Eddig ugyan e gombát nem tar
tották az állati szervezetre mérgesnek, de ezt Sajó 
annak tulajdonította, hogy kisérietképen kis meny- 
nyiségü gombát adtak az állatnak, már pedig a 

legtöbb növényi méreg kevés kivétellel —  
kis adagban nem okozhat észrevehető bajt, mig 
nagy adagban halálos . Nálunk különben alig 
észlelhető a mérges növények hatása a jószág 
állomány arányos kicsinysége miatt. E hatás fel
ismerésére alkalmasabbak Észak Amerika belát
hatatlan legelőterületei. Ott végzett kutatások 
szerint növényi méregtől leginkább a juhok hul
lanak el. Ezekre, valamint a fiatal szarvasmar
hákra legveszélyesebbek a Zigandenus; szarka
láb (Delphinium), csomorika [Cicura], Aragallus, 
Astragalus, csillagfürt (Lupinus) növénynemek.

Ezen kivül jelentékeny kárt okoznak már a 
beléndek (Hyoscyamus niger) fekete ebszőlő (So- 
lanum nigrum), a tinóöröm (Vaccaria vaccaria; 
mérgező hatása eddig ismeretlen volt) és a ta- 
vaszszal a pincékben és gödrökben kihajtott vagy 
a napon megzöldült burgonyagumó. Mindezen 
növények mérgező hatásának ismertetése után 
szól a loco betegségről, melyet az Aragallus és

tovább, a végkimerülésig. Az idő lomhán haladt el 
fölöttünk; a percek óráknak tetszettek, a napok esz
tendőknek, de menekülni nem lehetett. Cipőinket a 
keselyű a levelesládájába zárta, a kapukhoz őröket állí
tott s ha valamelyikünk szerényen megemlítette, hogy 
ideje volna már távozni, pokolian kacagott és meg
rázta bozontos üstökét.

(Folytatása következik.)
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Astragalus növénynemek idéznek elő. Bár a loco 
betegséget csakis a növények élvezése idézi elő 
mégis ragályos természetű; Sajó szerint azért, 
mert nem a betegség maga ragadós, hanem az 
állatoknak az a természetellenes hajlandósága, 
hogy a mérges Aragallus és Astragalus fajokat 
megeszik >. Amerikai vélemény az, hogy a loco 
betegség alkalikus földeket evő állatokon lép fel, 
alkalikus földsók evésére pedig az készteti az 
állatot, hogy nem kapja meg a szervezetére nél
külözhetetlen konyhasót és egyéb sókat. 1906- 
ban nálunk Magyarországon észlelték, hogy a 
marha a cukorcirok fiatal sarjainak élvezése foly
tán hullott el, amit a kénsav fejlődésnek tulaj
donítanak; sőt még a pohánkamag és levél is 
mérgező hatásúnak találtatott.

Tarka krónika. (Vadásztörténet.) Pesti vadá
szoknak sok bajuk van a pénzügyőrrel. Sajnálják a 
néhány krajcárt, amit fogolyért, nyűiért fizetni kell a 
pályaudvaron és szívesen tennék zsebre még a szarvast 
is, csakhogy túljárjanak a zöld emberek eszén.

Nemrég egy társaság jött be a vonaton, Gödöl
lőről. Vadászemberek, sportférfiak. Vámokról és fo
gyasztási adókról beszélgettek. Azt mondja egy igen 
előkelő ur:

-  Velem még sohase történt meg, hogy a pénz
ügyőr kinyittatta volna táskámat. Tiz éve járok ezen 
a vonalon, mindig becsületesen bevallom a megvá
molni valót, úgy, hogy ha én a pénzügyőrnek azt mon
dom : »Nincs semmi!* — akkor szalutál és nem fag
gat tovább.

És hozzáteszi, mint morált:
— Nem szabad hazudni a vámnál.
Megszólal erre L. K. az ismert iró, aki szenve

délyes vadász s aki a társasággal együtt utazott:
— Hát fogadjunk, hogy ma vagy kinyitja a tás

káját, vagy hazudik.
Soha! — kiált fel az úri ember. — Megmon

dom az igazat, hogy nincs semmi vad a táskámban 
és nem kell kinyitnom.

Megkötik a fogadást.
Utaznak tovább, Pest felé. Egy őrizetlen pilla

natban fogja magát Lövik és a büszke ur táskájába 
belecsen valamit.

Megérkeznek Pestre. A társaság elhalad a pénz
ügyőr mellett, aki megkérdezi:

— Van bejelenteni való?
— Nincs — felelnek rendre mind.
De a hivatalos szem észre veszi, hogy a büszke 

ur táskájából kikandikál egy fácántól!.

— Pardon — mondja. Mi ez?
A büszke ur elpirul. Végignéz a társaságon, 

látja a mosolygó arcokat, s hirtelen eszébe jut a fo
gadás: Vagy hazudik, vagy kinyitja a táskáját.. Úgy
gondolkozik, hogy a vig urak valószínűleg becsem
pésztek egy fácánt a táskájába. Tehát büszkén szól:

— Egy fácán van a táskámban.
Megfizeti a fácánért járó krajcárokat, annéikül. 

hogy kinyitná a táskát. Azzal kivonulnak a pályaud
varról. Künn az ur odafordul L.-hez:

- íme, se nem hazudtam, sem a táskát ki nem 
nyitottam. Ön elvesztette a fogadást.

-  Nem — feleli L. — a fogadást ön vesztette el. 
táskát nem nyitotta ki, de hazudott.

-t- Hogyan ? Hiszen bejelentettem a fácánt, amit 
bizonyára ön csempészett a táskámba.

Épp az a b a j! Nyissuk csak ki azt a táskát.
Kinyitják a táskát, nincs benne más, mint néhány 

gallér, manzsetta, fogkefe, meg egy — fácáníoll Az a 
fácántoll, amit L. csiptetett bele a táska hasadékába.

A büszke vadász szónélkül megrendelte aznap 
este a fogadásbeli pezsgőket.

Őskori óriás gyik. Rendkívül érdekes csont
vázhoz jutott a newyorki természetrajzi muzeum. Texas 
államban a minap egy hatalmas, őskori csontvázat ás
tak ki. A csontvázat Cspe E. D. filadalfiai tanár meg
vizsgálta és konstatálta, hogy a lelet egy olyan ős
kori gyik fajtájához tartozik, amilyet még eddig a földön 
sehol sem találtak. A gyik hossza három méter és 
vastagsága E méter és 50 centiméter. Koponyája nem 
lapos s nagyon hasonlít a ló koponyájához. Érdekes, 
hogy a szemürege a homloka tetején van s ami még 
inkább érdekesebb, állkapcsából hatalmas fogsor áll ki 
és az orrnyilása alatt négy, egyenként kilenc centimé 
tér agyar nyúlik lefelé. Hátán harminc darab tüskés 
csontsugár van, mely mindegyike hátgerincével van 
összenőve. A csontsugarak tarajmódra sorakoznak 
egymás mellé. A legrövidebb csontsugár 80 centimé
ter. Torka aránylag rövid. Két pár végtagja szintén 
kurta. Cope szerint ez a tarajos gyik az őskori sau- 
riusok egyike volt.

Borzalm as rókavadászat. A maga nemében 
páratlanul álló rókavadászatról adnak hirt az angol új
ságok. Harries angol földbirtokos rókavadászatra 
indult a Severn folyó völgyében elterülő birtokán. Ko- 
pófalkája rövid idő alatt egy vén rókát hajszolt fel, 
mely a folyó irányában menekült. Amikor a róka a 
folyó alatt vezető alagutkoz ért, a kopók már annyira 
szorongatták, hogy a róka más szabadulás hiján bele
szaladt az alagútba, a hová a falka is követte. A ko
pók nyomában a lovagoló földbirtokos szintén belo
vagolt utánok az alagútba. Néhány pillanat múlva azon
ban erős dübörgést hallott a háta mögött. Az alag
útba épp egy személyszállító vonat robogott be. A 
földbirtokos a zajra visszafordult s iszonyatos rémület 
fogta el, amikor a vonat két pirosló lámpáját meg
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látta. Megsarkantyuzta a lovát és eszeveszett futással 
rohant az aiagutban. A kutyák is, mintha érezték volna 
a veszélyt, szintén megfeszített iramodással futottak-az 
alagút nyílása felé. Éppen abban a pillanatban jutottak 
az alagút végéhez, amidőn a vonat néhány lépésre ért 
utánuk. A vonatvezető éberségének köszönhető, hogy 
a földbirtokos piros frakk át még idejekorán észrevette 
s idejekorán fékezett, különben az egész falka vadász- 
szal együtt elpusztult volna az alagútban. Sajátságos, 
hogy a rókát a kutyák még az aiagutban utolérték, de 
nem bántották, hanem együtt futottak egy darabig vele. 
A gép dübörgése annyira felizgatta őket, hogy nem 
törődtek vele.. De amint az alagútból kikerültek és a 
vonat megáit, azonnal lefülelték. Az angol lapok sze
rint Harries több ezer koronával jutalmazta meg avo- 
natvezető-gépészt, akinek egyedül köszönheti, hogy élete 
épségben maradt. Az alagút bejáratát őrző városi őrt 
elbocsájtották, mert nem ő, hanem kis fia állott a be
járatnál a jelző lámpával, s a fiú a róka és az üldöző 
kutyák láttára visszaszaladt az őrhazba, a helyett, hogy 
a vadászt a vonatra figyelmeztette volna.

lakosa van. A város neve Rawhide. A telkek ára 
mesés módon emelkedett. A város környékének ér
téke eddig negyvenezer dollár volt, ma pedig már 
tizenöt millióra emelkedett.

A világ szomjan fog meghalni. Percival 
Lowell amerikai tudós rájött arra, hogy földünk milyen 
halállal fog kimúlni. E fölfedezésre az arizonai Lowoll- 
obszervatóriumnak a Marson tett megfigyelései vitték 
rá. Az említett tudós azt állítja a »Century Magazinéi
ban, hogy a sivatag a földön is épp úgy ki fog ölni 
minden életet, mint a Marson tette. A tavak és ten
gerek el. fognak tűnni, a felhők vize egy időre enyhi- 
hiteni fogja a nap sugarait, azután azonban az ember 
irgalmatlanul ki lesz téve a forró homok tüzes suga
rainak. A Mars őtnyolcad része már nem egyébó ki
égett sivatagnál, minden védő felhő nélkül. Ezt a sor
sot a föld sem fogja elkerülhetni. De addig termé
szetesen rengeteg idő fog eltelni.

Halálozás. Kerekes István, m. kir. erdőőr már
cius hó 27-én, délután V2 4 órakor hosszas és súlyos 
betegség után, életének 39. évében jobblétre szenderült 
Temesváron. (Vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolánál.)

S zerk esz tő i ü zenetek .

M egevett em b erek . Sidneyből sürgönyzik: 
Mint a Sigismund gőzösről jelentik, az admiralitási 
szigeteken négy benszülöttet, akik élelmiszereket vásá
roltak, ̂ vademberek megtámadták, lemészárolták és meg
ették. Német Uj-Ouineából expedíció indult el a gyil
kosok megbüntetésére.

Egy falu pusztulása. Szatmárról jelentik: A
m. hó 29-én Vámfaluban dúló tűznek majdnem az 
egész község áldozata lett. Összesen 118 ház égett 
le teljesen a melléképületekkel együtt. Nagymennyiségű 
takarmány és tömérdek sertés, borjú, bárány stb. lett 
a tűz martaléka. A templomot, az iskolát és a pap
lakot sikerült megmenteni. A kár mintegy félmillió 
korona. Megállapították, hogy a tűz egy kenyeret sütő 
oláh asszony gondatlanságából keletkezett. A szat
mári tűzoltóság a lakosság segélyével huszonnégy órai 
kemény munka után a tüzet végre lokalizálta. A men
tési munkálatokat nagyon hátráltatta az erős szélvihar.

Az aranyváros. Londonból jelentik: A Daily 
Chronicle - nek táviratozzák San - Franciszkóból: A
Szierra Nevádában, Reno várostól hatvanöt kilométer
nyire három aranykutató gazdag aranyérre bukkant. 
Ez három héttel ezelőtt történt és alig egy-két nappal 
később már hétszáz vasúti munkás volt ott, akiket 
annyira elfogott az aranyláz, hogy munkájukat abban- 
hagyták és elindultak aranyat keresni. Csakhamar 
minden oldalról ezer meg ezer ember özönlött oda és 
ma már hatalmas város áll ott, a melynek százezer

Bódogh János urnák, Szepesolaszi. Annak a nótának 
igaza van, mert úgy látszik az az asszonyság azt dudolgatja. A 
dolog ugyanis úgy áll, hogy miután férje hátraléka a 20 koronát 
is meghaladta, amelyet párszor Ígért ugyan beküldeni, de ezt 
megtenni máig is elmulasztotta, ő rendelte m eg a lapot s miután 
ezt hónapokon át elfogadta, (mi ugyanis egészen f. é. február 
végéig küldtük s csak ekkor jött vissza a lap azzal, hogy címzett 
elköltözött s igy valóban érdekes lenne megtudni, hogy ki volt 
az a melegen érdeklődő, ki augusztustól a lapot átvette), férje 
nyomdokait követve, tartozását nem egyenlítette ki. Sajnos, hogy 
ilyen szélhámosságnak igen gyakran vagyunk kitéve s okulva 
ezen, jövőre az olyanok neveit, kik hosszabb idő után tartozásuk 
kiegyenlítése nélkül egyszerre eltűnnek, vagy a lapot visszautasít
ják, példa gyanánt lapunkban közölni fogjuk. Az elmaradt számot 
még egyszer postára tettük. Köszönet a szives fetvilágositásért!

A kiadóhivatal postája.

Gósa Dénes urnák, P.-Mörul. Azt hisszük, hogy az idő
közben megküldött 12-ik számot már megkapta. Tóth Ferenc 
urnák, Kesztölc. A közlőit címre elküldtük a mutatványszámot 
s reméljük, hogy az uj kartársban buzgó hívet nyerünk. Köszö
net a fáradozásért! Varga Ferenc urnák, Lankóc. A 2 koro
nát köszönettel vettük. Mótz István urnák, F.-Györös. Az Év
könyv 11. évfolyamára múlt évben beküldött 2 koronát a < Kincses- 
tár 1. kötetére számítottuk át előfizetéskép, igy tehát a most 
beküldött 4 korona junius végéig szól. Csokona József urnák, 
Verbóka. ígéretét tudomásul vettük, csak kérjük azt az Ígért 
időben betartani. Koványi Pál kartárs nem előfizetőnk s igy 
lakását nem közölhetjük.
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Házasság!

Barna, közép nagyságú, gör. kath. vallásu 31 
éves fiatalember vagyok, 4 év óta, a m. kir. kincstári 
erdészet szolgálatában, tehát nyugdijképes állásban s 
a folyó évien várom altisztté, való kinevezésemet, a 
mikor majd családalapításra kell gondolnom. Tágabb 
ismeretség hiányában kedves lapunk utján vélem fel
találhatni a gondviselés által részemre kijelölt hitves
társat, kinek jövőjéről már egyébként is 2000 koronás 
életbiztosítással gondoskodtam. Felkérem ennélfogva 
a tisztelt kartársak férjhezmenní vágyó leányait, kik készek 
lennének velem az élet édes örömeit megosztani, hogy 
erről az elhatározásukról > Erdei élet örömei; jelige 
alatt D o b r e s t  (Bihar megye) poste restante értesíteni 
s kedves levelükhöz arcképüket is csatolni szívesked
jenek, megjelölvén egyúttal a legalább szerény gazdál
kodás megkezdéséhez szükséges hozományukat és 
életkorukat. Feltétlen titoktartást becsületszavammal 
biztositok. 2—3

A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság kerü
letében megüresedett egy I-ső osztályú és két II-od 
osztályú altiszti, előléptetés esetén három  erdő- 
legényi. illetve segéderdőőri állomásra az állomány- 
szerű illetményekkel pályázat nyittatik.

Az ezen állomásokra pályázók fölhivatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában körülirt szakkép
zettséget, az állami erdészet szolgálatába újonnan be
lépni kívánók ezenfelül még ép és erős testalkatukat, 
különösen jó látó, beszélő és halló képességüket, 
kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos avagy 
honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, 
valamint életkorukról és illetőségükről, eddigi alkalmaz
tatásukról, nyelvismereteikről, katonai kötelezettségük
ről szóló bizonyítványokkal felszerelt és sajátkezüleg 
irt kérvényeiket 1908. évi április hó 20-ig a besz
tercebányai m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtsák be.

Besztercebánya, 1908. évi március hó 17-én.
M. kir. Erdőigazgatóság.

335 1908. szám.
Szolnok-Doboka vármegye területén Kápolnok- 

monostoron az állami kezelésbe vett erdők védelménél 
elhalálozás folytán megüresedett erdőőri állásra  
pályázat nyittatik.

Illetmények: évi bér: 500 kor., évi lótartási átalány 
200 kor., évi iroda átalány 10 kor., lakáspénz 120 
kor., évi egyenruha átalány 70 kor.

Kérvények 1908. évi á p rilis  h ő  15-ig alulírott 
m. kir. állami erdőhivatalhoz nyújtandók be. A kér
vényhez 1. erdőőri szakvizsga, 2. születési-, 3. orvosi-, 
4. szolgálati bizonyítvány eredetiben vagy hiteles 
másolatban csatolandó.

Elkésett vagy hiányosan felszerelt kérvények 
figyelembe nem vétetnek.

Dés, 1908. évi március hó 14-én.
M. kir. állami erdőhivatal.

? =  Uhut = ?
vadászásra alkalm asat vennék 
=  m érsékelt á ron. _____

Szives a ján la tokat az a lább i cím re kérek 
U n te rre in e r Jakab, Csatád, T o ro n tá lm .

„ V A D Ő R 11
cimü Hönig-féle tankönyvet bármely mennyi

ségben megvesz lapunk szerkesztősége.

a legolcsóbb, függetlenségi 48-as napilap

Cikkeit írják: Ugrón G ábor, Ábrányi
Emil, Dr. Halász Lajos orsz. képviselő 

Szerkeszti: Lándor Tivadar

------ = =  Előfizetési á r: ------
Egy évre . . 16 K Negyedévre. . 4 K 
Fé'évre . . . .  8 » ; Egy hóra . 1.40 >>

Nyomatott H I ENTZ J ÓZSEF 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 «

P én zk ü ld e m é n y ek :
a «Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
Poclhradszky 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. április 16. 16. szám.

Vadászati szak iroda lm unk.

Mai számunk második cikkének befejezésé
ben szó van arról, hogy a vadászati szakiroda- 
lom terén nagyon mögötte maradtunk más kultur 
államoknak, kivált pedig az ezen a téren vezető 
németeknek, bár nem lehet eltagadni azt a tényt 
sem, hogy van egy pár vadászati szakmüvünk, 
mely — bár az uttörés nehéz feladatával kellett 
megküzdenie, —  előkelő helyet foglalhatna el 
bármely más kulturnemzet vadászati szakirodai
mában.

A vadászati szaktudás mestereiben nem 
volna talán még hiányunk, hiszen hogy a sok 
közül csak egy párat említsünk, itt van Lakatos 
Károly, Fónagy József s á vadászati szépiroda
lom terén oly annyira kiváló Bársony István, 
Glück István, Hangos stb. akikre valóban büsz
kék lehetünk s a kikért a műveltségben előttünk 
járó bármely más nemzet méltán megirigyelhetne, 
de sajnos, ezek sem fejthetik ki képességeiket 
úgy, a hogy az vadászgazdaságunkra kívánatos 
lenne.

Nálunk ugyanis nem csak a vadászati, ha
nem bármely más szak irodalmi pályája nagyon 
háládatlan s azon hivatásszerűen haladni szinte 
lehetetlen, aminek oka abban rejlik, hogy vadász

közönségünk minden egyebet szívesen pártol, 
csak a hazai szakirodalmat nem, aminek azután 
természetes következménye az, hogy a nagy 
tudással és még nagyobb fáradsággal megirt 
becses munkákat a könyvkereskedések polcain 
eszi a moly, azokból pedig a szerzők nem nyer
vén annyi jövedelmet, mint a mennyire a min
dennapi — bár csak szerény — megélhetésük
höz szükség lenne, nemcsak hogy más kereset 
után kénytelenek nézni, hanem elkedvetlenedve, 
alább hagynak az általuk annyira ismert és ked
velt szak nevelésével, melynek pedig ők lennének 
a hivatott apostolai.

Ugyanígy állunk vadászati szaklapjaink dol
gában is. Mérget vehetünk arra, hogy például 
a Weidmannsheil cimü német vadászati szak
lapnak hazánkban több az előfizetője, mint a 
többi szaklapjainknak együttvéve.

Azt mondják erre a legtöbben, hogy hát 
azért van ez igy, mert nekünk nincsen olyan jól 
szerkesztett szaklapunk s ezért pártolják a kül
földit, tehát az idegent. Ez annak a fonák fel
fogásnak a folyománya, hogy a lapnak kell elő
ször kiválónak lenni s nagy olvasóközönséget 
teremteni. Mi ezzel ellenkezőleg azt állítjuk, 
hogy az olvasó közönség pártolása van hivatva 
oda segíteni a lap szerkesztőjét és kiadóját, hogy 
a lapot az előfizetők növekvésének arányában 
fejlessze, mert bizon megfelelő anyagi k iforrá
sok hiányában jó és e mellett olcsó lapot szer
keszteni lehetetlen, a hírlap íráshoz pedig hiva- 
tottság kell, melyet inkább találunk a szegény
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sorsú, mintsem a vagyonos embereknél, de meg 
a gazdag nem is áldozza fel a vagyona által 
nyújtott kényelmet egy tövises pályáért, mint a 
milyen a hirlapirás és nem veri bele a pénzét a 
minden körülmények közt nagy kockázattal járó 
vállalatba.

Panaszkodunk, hogy nincsenek eléggé szak
képzett vadászaink és vadőreink s ezzel igyek
szünk menteni azt a viszás helyzetet, hogy 
minden jobb vadászterület gondozására, őrzésére 
német és cseh vadászokat alkalmaznak nagy 
előszeretettel a vadászurak és nem akarjuk ennek 
mentségét megtalálni abban, hogy hazánk vadász
gazdaságát ebbe a fonák helyzetbe a vadászati 
szakoktatás teljes hiánya sodorta.

A mi vadászati szakoktatásunk ugyanis telje
sen csak arra a csekély mértékre szorítkozik, a 
mely a selmeci erdészeti főiskola és a négy er
dőőri szakiskola erdészeti tananyaga közé van 
ékelve s amely szakoktatás nem csak hogy nem 
alkalmas igazi szakemberek nevelésére, hanem 
ezen a téren még csak a tudákosság határát 
sem éri el, annál kevésbé, mert jóformán csak 
az elméletre szoritkozhatik, mig a gyakorlati ok
tatást, amely pedig eredményesebb az elmé
letinél lehetetlenné teszi az, hogy ezeknek az 
intézeteinknek minden egyebük van, csak nem 
megfelelően berendezett vadászterületük.

Nagy hiba még az is, hogy a vadászati 
szaktudást előadó tanárok maguk sem speciális 
szaktudósok a vadászat terén, az ósdi és idejü
ket már régen múlt szakkönyvek pedig minden

egyébre alkalmasak, csak a vadászati szaktudás 
fejlesztésére nem.

Az ország négy városában évről-évre tar
tunk vadőri szakvizsgákat s adunk ki vadőri 
szakvizsgái bizonyítványokat, azt azonban nem 
kérdezzük, hogy vájjon a vizsgáló biztosoknak 
volt-e valamikor puska a kezükben, láttak-e már 
valaha egy jól berendezett vadászterületet s ki
vált nem tudakoljuk azt, hogy a vizsgázónak a 
a szerzett gyakorlaton kívül állott-e megfelelő 
tankönyv rendelkezésére, mikor az eddig egye
düli Hönig-féle >Vadőr<; cimü tankönyv is már 
évek óta sehol sem kapható.

Evek óta gyakrabban rámutattunk arra a 
fonák helyzetre, hogy a vadőrt vizsgák megtar
tása évről-évre közhírré van téve ugyan, de arról 
hogy az ezekre készülni óhajtóknak megfelelő 
tankönyvük is legyen, gondoskodás nem történt.

Most, úgy látszik — örvendetes fordu
latnak állunk küszöbén, amennyiben a földmive- % , * , . .
lésügyi in. kir. ministeriumban készül egy 

Vadőr cimü munka, legalább erre enged kö
vetkeztetni a »Vadászati Lap f. ho 5-iki 10-ik 
száma, mely A vadőr teendői a vadorzókkal 
szemben- felirat alatt ebből a készülő munkából 
mutatványt közöl.

Ebből a mutatványból nem lehet még biz
tosan következtetni a megjelenendő mü szakbeli 
értékére, de hinnünk kell, hogy a ministerium 
annak megírására kiváló szakembert nyert meg 
aki képes lesz értékes munkával gazdagítani 
vadászati szakirodalmunkat, nem kerülte el azon-

A keselyű.
(Az «Az Újság« után.) Irta: Lövik Károly.

(Folytatás és vége.)

Ötödik nap Kackócy, aki úgy ei volt szontyo- 
lodva, mint a leforrázott agár, igy szólt hozzám:

— Egy mód kínálkozik csupán a menekülésre. 
Az pedig a következő: Akármi utón helyetteseket kell 
magunkért állítanunk. Prakfalvynak nem a személy a 
fő, hanem a vendég. Ha tudunk valakit csípni, aki 
elfoglalja helyünket, talán odébb állhatunk. Ha nem 
sikerül, akkor akár szüretig itt mulatunk.

Megbeszéltük a dolgot, aztán másnap délelőtt 
engedeimet kértem a keselyűtől, hadd mehessek egy 
kicsit sétálni az országutra, fáj a fejem.

— Jól van, — felelte Prakfalvy gyanakodva, — 
de Jancsi veled megy, nehogy megszökjél.

— Hová gondol, bátyám uram! — méltatlan
kodtam.

— Jó, jó, — bólintott a keselyű szigorúan. 
Ösmerem a papfalviakat.

Tehát: kimentünk Jancsival, egy hatalmas, csóka- 
bajuszu legény nyel az országutra. Forrón sütött le a 
nap; a jegenyefák lassan szunnyadoztak. Végtelelen 
csönd borult a párában reszkető krumpliföldekre; 
még varjú se járt erre, úgy látszik, ők is féltek, hogy 
a keselyű körmei közé kerülnek. De ha varjú nem 
akadt, szekér ugyan még kevésbé mutatkozott. Múl
tak az órák, — távolról már delet harangoztak, -  de 
csak nem jelent meg semmi a láthatáron. Atkozott 
vidék volt ez, akár a sivatagban jártunk volna. Már 
éppen elkeseredve akartam visszafordulni, mikor egy-
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bán figyelmünket egy nagy hiba, amelyet nem 
szabad elhallgatnunk s ez pedig nem más mint 
az, hogy a mutatvány irályához nagyon szó fér. 
Olyan hibákat találunk ott, melyek néhol még 
értelemzavarók is. Ilyen például ez is: Jó,
hűséges, ügyes, értelmes kutyára ne mulasszon 
el szert tenni s azt szoktassa rá, hogy a vad 
után ne fusson, rá ne ugasson.« Itt csakugyan 
nem vagyunk tisztában azzal, hogy kire ne 
ugasson a kutya: a vadra, vagy a vadőrre ? 
Véleményünk szerint ez a pont magyarosan és 
helyesen igy hangzanék: Ne mulassza el szert
tenni jó, hűséges (talán inkább hü) ügyes és 
értelmes kutyára s azt szoktassa arra, hogy a 
vad után ne fusson, arra ne ugasson,«

Az ilyen nyelvi botlások csekélységeknek 
látszanak ugyan, mégis szeretnök, ha nem csak 
a szak-, hanem a helyes és zamatos magyar
ság szempontjából is kifogás alá nem eső müvet 
kapnánk a készülőben levő Vadőr cimü tan- 
könyben.

Vadász m izériák.
(«A Bp. H. után )

A vadászat kétségtelenül a legelterjedtebb sport, 
nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. 
Nincsen társadalmi néposztály, a melynek sorai között 
ne akadnának hívei Diánának; de ha végigtekintünk

vadászaink tízezrein, ugyancsak kevés embert találunk, 
a ki a kocavadász, lesipuskás, stüsszi pecsenyevadász 
elnevezést meg ne érdemelné. A jó vadász (nem arról 
beszélek, a ki jól lő), elszorult szívvel látja azt a sok 
visszaélést, helytelenséget, nemtörődömséget és elha
nyagolást, a mi a vadászat ügyét éri. Pedig a vadászat 
nemcsak sport, hanem fontos közgazdasági tényező is.

A magyarországi vadászat legnagyobb ellensége 
a vadorzó. Ritka, boldog és irigylésre méltó az olyan 
vadászterület birtokosa és bérlője, a kinek vadját, 
féltve őrzött kincsét: a szarva sbikáj a pár hetes 
szarvasborjut, a vemhes őz-sutát, a szoptatós anya- 
nyulat, a fészkén ülő fogolytyukot, a csibéit vezetgető 
fácántyukot, a kemény hidegtől és a nagy hótól elcsigá
zott vadat csapdával, hurokkal és ólommal hatalmába 
nem keríti, s el nem rabolja a vadorzó had. Vadőreink, 
ha kötelességüket híven teljesitik s az orzókat munká
jukban megakadályozzák, életükkel adózhatnak a boszu- 
állók haragjának. Alig múlik el nap, hogy a napilapok 
az ország valamelyik tájáról hitt ne kapnának arról, 
hogy orozva megsebesítették vagy megölték a hivatását 
téljesitő vadőrt. Szinte jóleső érzés hatja át az embert, 
ha a vadorzók és vadőrök vagy csendőrök közöt ví
vott csatában egy gazembert ér el a büntető, az igaz
ságosztó golyó. Azt mondtam csatában. Néha egy 
öt-hat emberből álló orvvadászcsapattal gyűlik meg a 
baja a vadőrző személyzetnek vagy a csendőrőrsnek, 
s a két ellenséges csapat fák mögé rejtőzve, a kedvező 
pillanatot kihasználva bocsájtja egymásra sortüzeit. Ez 
tehát valóságos csata, sőt ütközet.

És kik teszik lehetővé azt, hogy a vadorzók 
serege egyre növekszik? A közömbös hatóságok, a 
lelketlen kufárok és az enyhe törvények. A hatóságok, 
különösen a szolgabiróságok nem szeretnek holmi 
nyul-pörrel bajlódni. Rendessen lebeszélik az embert 
följelentésről. Tudomásom van egy esetről, a mikor 
egy vadásztársaságnak sikerült egy régi v a d o r z ó já t

szerre, — csodálatos látományként, — egy homokfutó 
sárga vonalai bontakoztak ki a távolból. Pár perc 
múlva előttünk mozgott a két pej lovacska. A kocsi
ban egy idősebb ur és egy fiatal leány ültek. Gorecki 
volt a nyugalmazott megyei orvos, meg a leánya, 
Kata kisasszony.

— Megállj, — kiáltottam a kocsisra.
Soha még ilyen meggyőzőn nem hazudtam. 

Nagy megdöbbenéssel arcomon meséltem el a doktor
nak, hogy Kackócyval erre vadásztunk, egy ároknál 
barátom elesett, a puskája elsült és a töltés a lábába 
fúródott.

Az orvosban fölébredt a kötelességtudás.
— Hol a sebesült? — kérdezte nyugtalanul.
Pillanat alatt fönt voltam a bakon.

Majd odahajtok, szóltam komoran s azzal 
— usgye! már vittem is őket lóhalálában a prakfalvi 
oszlopos kúriába. Amint Gorecki az első fordulónál 
észrevette, hogy a keselyű fészke felé tartunk, fölállt 
a szekérben és torkaszakadtából kezdett tiltakozni.

-  Megállj! Azonnal állj m eg! Ez injuria! Ezt 
nem viszed el szárazon! Megállj, vagy lelöklek a 
bakról!

Beszélhetett nekem! Addig le se tettem az os
tort, mig a prakfalvi tornác elé nem röpítettem a 
homokfutót.

Prakfalvy és Kackócy ragyogó arccal fogadták a 
vendégeket.

— Gorecki! — szónokolt az öreg ur lelkesen. 
— Ekkora öröm! Ezer éve, hogy nem láttalak! Kutya 
macska, de ilyet! isten hozott, öreg cimbora, Isten 
hozott! Hej, Borbála, Jancsi!

S egy pillanat múlva a szegény Gorecki már ott 
ült a vadszőlős tornácon, egyik kezében öblös pipával, 
a másikban kvaterkás pohárral, mialatt a konyhakert
ben a malacok vészjóslóan visítottak és a borjuk 
kétségbeesetten bőgtek.

Robinson nem üdvözölte olyan örömmel Pénteket 
az első embert, egy más világ hírnökét, mint Kackócy 
a nyugalmazott főorvost. Csak hogy a tenyerén nem
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több évi hajsza után tetten érni. Az esetet bejelentet
ték az illetékes szolgabirói hivatalnak s az egyik volt 
főszolgabíró azt mondta a följelentő társulati elnöknek: 

Ugyan kérem. Egy nyu'lal több vagy keve
sebb a határban: hát olyan nagy baj ez önökre n zve?

A kereskedők és gyárosok is gyámoiiíják a vad
orzókat, a mikor használt, gyengébb minőségű, vagy 
zálogházból kiváltott fegyvereket adnak nekik el potom 
tiz-tizenöt forintért, és holmi rövidcsövű és összehajt
ható fegyvereket bocsájtanak áruba, a melyeket szűr 
ujjábán, kabát allat föltünés nélkül L! e hordani.

A vadorzásrói szóló törvényeink igen enyhén 
bírálják el a vadorzást, a mikor kihágásnak minősitik. 
Ha nagy nehezen sikerül hosszas utánjárás után egy 
vadorzót elfogni: mindössze öt-tiz forint pénzbüntetésre 
és pár napi elzárásra Ítélik.

A vadorzást csak úgy lehetne korlátozni, ha 1. a 
vadorzást nem kihágásnak, hanem bűntettnek minősíte
nék ; 2 . olyan emberek, a kiknek vadászjegyük nincsen 
vadászatra alkalmas fegyvert ne tartharnának, mert 
önvédelemre elég a revolver is; 3. puskaport és fegy
vert csak olyan kereskedőnek volna szabad árusítani, 
a kinek állami engedelme van és óvadékot is tett le. 
Az ilyen kereskedő vadászatra alkalmas fegyvert és 
puskaport csak vadászjegygye! biró embernek adhatna 
el s ha ez ellen vétene, engedelmét és óvadékát elve
szítené; 4. pénzügyigazgatóságok vadászjegyet csak 
olyan embernek adhatnának, a ki még vadászati kihá
gás és vadorzás miatt büntetve nem volt. A büntetett 
emberek névsorát minden pénzügyigazgatóságnak nyil
ván kellene tartania; 5. visszaélések elkerülése céljából 
a vadászjegyet arcképes’igazolványnyal kellene helyette
síteni.

Az orvvadászokkal egyszere nem lehet ugyan 
említeni a flobertezőket, de igaz az, hogy hat és ki
lenc miliméteres flóberttel az apróvadban és őzállo
mányunkban is érzékeny kárt okoznak. Saját szemem-

hordozta az uj vendéget, Kata kisasszonynak pedig 
összeszedte a kert összes virágait. Gorecki dult-fult, 
puskát, ágyút emlegetett, fölnégyeit a tekintetével, 
magában a poklok fenekére kívánt, de mit tehetett: 
bele kellett nyugodni sorsába, a sors könyvében meg 
volt Írva, hogy a keselyű körmei közé kerül. A keresz
tény ember ilyenkor csöndesen lehajtja fejét s miután 
a doktor is keresztény volt, a harag első kitörése 
után ő se cselekedett másként és megadta magát és 
némán nézte, hogyan zárja el cipőit Prakfalvy a 
levelesládába.

Félóra muiva fölhordták az ebédet. Aztán alvás 
következett, majd tarokk, végül pedig gazdag vacsora 
a tornácon, cigányzene mellett. Kackócy mintha ki 
lett volna cserélve, a közeli kiszabadulás reménye ré
vén az arca ragyogott, a hangja csengett. Vígan ud
varolt Katának, elhuzatta, elénekelte neki az összes 
nótáit, végül pedig egyet gondolt, meghajtotta magát 
ő nagysága előtt és táncba vitte.

Prakfalvy boldog volt.

mel láttam, a mikor egy ismerősöm, a kinek vendége 
voltam, egy úgynevezett Mauser-flóbertel őzhiváson 
fogadásból rálőtt egy őzbakra, fültőn találta, s a bak 
tűzben esett összm Tudomásom van egy olyan eset
ről is, a mikor egy kilenc miliméteres flóberttel, a 
melynek a kamarája egy kissé ki volt bővítve, hogy 
kilenc miliméteres revolvergolyóval is lehetett lőni be
lőle, egy erdőőr gy jó egyesztendős süldőt lapockán 
lőtt, a golyó átment rajta, a disznó pedig alig tett 
néhány ugrást. Hogy nyulat, foglyot és fácánt lesből 
tármikor el lehet ejteni golyóval, az nem- szorul ma
gyarázásra. A fióbertet is a vadászatra alkalmas fegy
verek közé kellene sorozni s a vele való állítólagos 
verebészésí, a mi minden évben legalább is pár száz
ezer éneklőmadár életébe kerül a mezőgazdáknak, meg 
kellene tiltani.

A vadorzóknak és fióbertezőknek segít a vad 
pusztításában a négylábú és szárnyas ragadozó had 
és maga a — vadász. Nálunk mindenki csak pusz
títja a vadat. De minek védeni? Csoda számba me
het, fiogy még egyáltalán van vad ebben az ország
ban. A tavalyi tél, a mely annyira kipusztitotta azok
nak a vadállományát, a kik nem gondozták a vadat, 
hogy alig egy negyede maradt meg, talán észre téri
tette őket. Miért nem etetik a vadászterület tulajdo
nosai és bérlői rendesen vadjaikat? Hiszen azt az 
anyagi áldozatot, a melyet az etetéssel hozunk, arány
talanul nagyobb szaporodással hálálja meg a vad a 
következő évben; sokkal többet tesz ki az anyagi 
haszontóbblet, mint a mennyibe az etetés került. Ok
talanságot követ el az, a ki ezt a kötelességét nem 
teljesiti. Nem kell a vadnak elsőrangú takarmányt 
adni. A fogolynak, fácánnak éppen olyan jó a har
madrendű búza, mint ha tisztát adnánk neki, pedig 
fele annyiba sem kerül. A nyúl megelégszik azzal a 
csicsókával, a melyet a csenderes (remiz) terem. Hiszen 
alig van vadászterület, a hol a vadnak megadják ezt a

— Csak szívósan ! — biztatta a táncolókat, diri
gálta a cigányt, szaporán hörpintgette a karcost és 
hébe-hóba ő is megforgatta Kata kisasszonyt, akinél 
jobb táncosnőt, be kell vallanom, rég nem láttam. A 
mulatozás reggelig tartott, akkor — kávésibrikekkel 
megrakodva, — főibukkant Borbála asszony és a po
kolba kergette a cigányokat.

Dél volt, mikor fölébredtem. Gyorsan fölkaptam 
hálóköntösömet és papucsomat, aztán átfutottam 
Kackócy hoz.

-  Pál! -  dörögtem a békésen szunnyadó fülébe.
- Gyerünk! Most már békén elereszthet Prakfalvy: 

méltó utódokat állítottunk.
Kackócy lassan ébredezett, aztán kiitta a kávéját 

s hozzá a megszokott pohár bort.
— Furcsa egy éjszaka volt, — mondta. — Azt 

hiszem, be is csíptem egy kicsit.
— Én is azt hiszem.
Fogolytársam egy ideig maga elé nézett, aztán 

igy folytatta:
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kényeimet. Az őz, szarvas és dámvad jó szívvel fogad
ja a lombtakarmányt is s ennek a gyűjtése kevesebbe 
kerü1, mint a legjobb széna, és sokkal nagyobb a táp
láló ereje. A disznó nem szorul etetésre, csak akkor, 
ha a föld erősen megfagyott és ha nagy a hóállás, 
a mikor élelmét nem birja kitúrni.

Az apróvad kényelmét és védelmét szolgálja 
- mint mondottam — a csenderes is, a melyet kevés 

költséggel bármely vadászterületen lehet létesíteni. 
Két hóid föld, beültetve csicsókává, nyuikenyérrel, 
valami bogyót termő bokor-félével, és készen van a 
csenderes. Állandó búvóhelye lesz ez a vadnak, a 
mely védi őt a négylábú és szárnyas ragadozóktól.

A vadászmizériák tömegében elsőrangú helyet 
foglal el a vadászati törvényekben helytelenül meg
állapított tilalmi idő.

A törvény legmostohábban gondoskodik az erdők 
legkedvesebb vadjáról, az őzről. A sutát január 1-től 
október 15-ig, a bakot pedig jánuár 15-től április 1-ig 
védi a törvény. A suta lelövését egyáltalán be kellene 
tiltani s csak a meddő suták lelövését lehetne meg
engedni júliusban. A bak tilalmi idejét erősen meg 
kel! rövidíteni. Elég volna, ha junius 1-től október 
15-ig zaklatná a vadász, a mikor aggancsdisze pom
pázik. A szarvas és dámtehén lelövését — a meddő 
állatok pusztítása céljából — szintén ki kell terjeszteni 
júliusra. A foglyok, nyulak és fácánok tilalmi idejét 
is meg kell toldani 15—30 nappal, mert igen sok 
vemhes nyúl, csibéit vezetgető fogoly és fácán esik 
az úgynevezett stüsszik vadászdühének áldozatául. 
A házi galambokról is könnyelműen intézkedik a tör
vény, a mikor lepuskázásukat megengedi, holott a 
tenyésztő sokszor nagyértékü tenyészállatját veszti el. 
A viziszárnyasok is megérdemelnének egynéhány heti 
pihenőt, a költés ideje alatt.

A községek igen helytelenül cselekesznek akkor^ 
a mikor a vadászati szaklapokban a községi terület

bérabadását oly hibásan hirdetik, hogy sem a terület 
nagyságát, minőségét és hozzá férhetőségét, sem a 
vadál ományt illető adatokat, sőt gyakran még a kiki
áltási ár és bánatpénz nagyságát sem közük. Pedig 
ezzel károsítják magukat, mert ha a közelebbi adato
kat leközölnék, a területre többen pályáznának s na
gyobb árt adnának érte.

Még egy pár szót akarok irni a magyar vadászati 
szakirodalomról. Ha végignézünk a nyugati államok 
szakirodalmán, szomorúan kel! tapasztalnunk, hogy 
kevésben vagyunk annyira elmaradva, mint éppen ezen 
a téren. Különösen a német szakirodalom az, a mely 
messze túlszárnyal minket. Pedig kevés olyan ország 
van, a hol a vadászok annyi érdekes dolgot tapasz
talnának, mint nálunk. Újságunk is van elég. De 
újságon kívül szakmunkát elenyészően kevés számban 
találunk, s ezeknek kiválóságát a közönség nem 
méltányolja.

A magyar vadászgárdát föl keli rázni letargiájá
ból. Keljen föl s vadász-tehetségével rövid időn be
lül kellő színvonalra fogja emelni a vadászatot házánk- 
ban.

ífj. Ferdinándy Béla.

Mézgafa (Eucalyptus) termelése.

Hazánkban csak mint kerti disz és mint 
gyógyhatású növény bir értékkel. Hazájában, 
Ausztráliában, igen magasra, 120— 150 méter
nyire is megnő és rendkívül s z ív ó s , kemény,

-  Ez a Kata tulajdonképp pompás egy leány. 
Nem is gondoltam, hogy ilyen jókedvű és — barátom! 
— hogyan táncol, hogyan táncol! Hol az ördögbe 
tanulnak meg ezek a sárosi lányok igy táncolni?

— Azt majd eldöntjük útközben, — feleltem 
higgadtam. — Öltözzél már.

— Igen, igen — dörmögte barátom, de továbbra 
is az ágyban maradt, sőt hajlandónak mutatkozott 
tovább aludni.

— Mi lesz már? — kérdeztem türelmetlenül.
Kackócy fölriadt.
— Tudod mit? — mondta hirtelen. — Ha már 

ennyi ideig itt maradtunk, eltölthetnénk még egy na
pot. Megígértem Katának, hogy megmutatom neki 
Prakfalvy agarait, meg ökreit . . . Aztán délután ki- 
kocsikázhatnánk . . . Odahaza úgy sincs dolgom, az 
eperjesi kölcsönnek már befellegzett.

Kezdtem tisztán látni a dolgot. Kackócynak 
megtetszett Kata kisasszony. Ez végre érthető is volt,

mert Kata tényleg szép leány volt, de mit csináljak 
én Prakfalun?

Hirtelen összeszedtem a sátorfámat és egy őrizet
len percben, a veteményes kerten át odébb állottam.

T íz óra múlva Budapesten voltam: hálókabátban 
és papucsban, ami meglehetős feltűnést keltett a pálya
udvaron, egyébként azonban nem járt következményekkel.

Egy ködös késő őszi napon képeslevelezőlapot 
hozott a posta: egy pezsgősvignettából csinált kár
tyát, amelyre ez volt Írva:

»Gyakran gondolunk rád és visszavárunk.
Jól érezzük magunkat és napjaink jól múlnak.
Kata, Pál, P. s. Még mindig Prakfalván tartóz-
kodunk.« .
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értékes fája van. Olaszországban is nagyon el 
van már terjedve maláriás helyen, hol is ezen 
betegség ellen a mézgafa leveleiből készített 
teát isszák. Ez a tea különben más láz ellen 
is jó hatású. Levelei örökzöldek, épszélüek és 
bőrnemüek. Virágai zöldes, .fehéres színűek, 
nagyok és csoportosan állók. Júniusban nyílnak. 
A mézgafa elég szépen díszük minden porha- 
nyós kerti földben, de az ideális talaja a kavi
csos, homokos agyag. Virágos kertekben cso
portosan igen jól elhelyezhető volna, mert nagyon 
gyorsan nő, egy év alatt három métert, néha 
többet is nő, mint díszfa bizonyára megfelelő 
lenne. Magvait cserepekbe kell vetni, kora 
tavaszszal április végéig, honnan nyáron át a 
növények a szabad földbe ültetendők ki csopor
tosan. A mézgafa a hideget nem bírja el, már 
hat fok hideg elegendő arra, hogy kiveszszen, 
tehát kiteleltetésének fagymentesnek kell lenni.

Kajszi és őszi barackfák ültetése.

A csontmagu gyümölcsöknél, igy a kajszi 
és őszi barack ki ültetésénél is szabályszerűen 
kell eljárni, különben nem lesz eredményes a 
munkánk. Ezen fák rendszerint mint egyéves 
csemeték lesznek kiültetve, mert ennél idősebb 
korukban nehezen fogamzanak. Az egy-két éves 
facsemete egy szép vezérhajtással és kifejlett 
gúla alakú oldalágazattal bir, melyek erős növé- 
süek ugyan, de kevéssé ellentálló képesek, minek 
következménye, hogy ily fák sok esetben el
száradnak, ha nem lesznek helyesen kezelve. 
A pusztulást hatásosan ellensúlyozni lehet azzal, 
ha a fiatal csemetét alaposan visszavágjuk és 
pedig az éves vesszőket, azok erősségéhez ké
pest felére vagy kétharmadára metszük vissza 
és mindig egy kifelé álló szemre. A korona 
visszametszésénél határoz az is, hogy milyen 
erős a csemete gyökérzete, általában itt azt 
mondhatjuk, hogy minél erősebb a gyökérzet, 
annál kevésbé kell a vesszőket visszavágni és 
viszont. Az ültetést tavaszszal, az erősebb nedv
keringés megindulása előtt kell végezni. Az 
őszibarackféléket 2 3 méternyire lehet egy
mástól ültetni.

Mérgezett narancs.

Mint ismeretes, minden narancs között a 
vörösbélü a legkedveltebb. S ez természetes,

mert a külsőleg is sötétvörös szinü gyümölcs 
húsa kiválóan édes s csak kevéssé rostos. A 
közönség nagy szeretetét lelkiismeretlen keres
kedők arra használják föl, hogy savanyu, éretlen 
gyümölcsöt vörösbélüre változtassanak, néha mér
gezés árán is. A Praktisevszki Venus cimü orosz 
orvosi folyóirat egy ilyen, Szentpétervárott meg
történt esetet közöl.

Egy asszony néhány vérbelü narancsot 
vásárolt egy utcai kereskedőnél s odahaza egyi
ket kis fiának adta. Alig evett azonban a gyer
mek egy falatot, máris a fájdalomtól sikoltozni 
kezdett. A szájából csakhamar vér szivárgott s 
fájdalma minden uj nyelőkisérletnél egyre növe
kedett. Orvost hívtak, aki csakhamar fölfedezte 
a fájdalom okát. A fiú szájpadlásába tiidarab 
fúródott. Megvizsgálták a belül üreges tüvéget 
s kiderült, hogy vörös anilin festék nyoma 
van benne. Ugyanezt a festő anyagot mutatták 
ki a vörösbelii narancsokban is, amelyeknek szí
nét festékkel, édességét beföcskendezett cukor
lével adták meg.

K Ü L Ö N F É L É K .

M adártelepités a H ortobágyon. A Horto
bágyi puszta évről-évre visszatérő veszedelme a sáska
járás, mely különösen az elmúlt esztendőben öltött 
fenyegető mértéket, arra indította a földmivelésügyi 
kormányt, hogy a géppel való sáskairtás mellett a 
veszedelem másfajta ellenszereiről is gondoskodjék. 
A marokkói sáskát ugyanis — mint nekünk Írják, a 
tavalyi és tavaly előtti tömérdek költséget fölemésztő 
irtás sem tudta teljesen kipusztitani. A sáskaveszede
lem tehát tulajdonképpen ma is fenyegeti a Horto- 
bágyot és a szomszédos hajdú városok határait s ha 
a sáska állandó pusztításáról nem gondoskodnak, né
hány esztendő múlva ujult erővel támadhat föl az 
egyelőre leküzdött veszedelem. Az elmúlt esztendők
ben végzett sáskairtások alkalmával azt tapasztalták, 
hogy a különféle pusztai madarak, a vetési varjú, a 
bíbic, a seregély, a túzok, a fogoly, de különösen a 
füsti fecske szinte vetélkedtek az irtó gépekkel a sáska 
elleni hadakozásban. Nagy rajokban nyomon kisérték 
mindenütt a sáskairtó expedíciót s a füsti fecskék a 
hevenyészett napszámos sátrakra is fészket raktak. A 
Hortobágyon azonban olyan kevés a fa, hogy ezek a 
madarak most csak átutazó vendégek a nagy puszta
ságon, miután ott alkalmas költő helyek hiányában 
állandóan meg nem telepedhetnek. Debrecen városa 
már régen foglalkozik azzal a gondolattal, hogy

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG 127

fásítás utján, ákácos, füzes erdők ültetésével odaköti 
ezeket a hasznos madarakat a Hortobágyhoz. A föld- 
mivelésügyi kormány a maga részéről már megkezdette 
ott a megtelepítést s kiküldött emberei most járják be 
a pusztát, hogy a mennyire lehetséges, visszaadják 
annak régi madárvilágát, azt az eleven és hasznos 
hadsereget, amely nélkül olyan nagyon egyhangú, 
olyan szomorú és csöndes a Hortobágyi puszta.

Az özönvíz előtti szörnyeteg csontváza.
Amerikában nemrég egy diplodókus csontvázára akad
tak, mely az özönvíz előtti idők legóriásabb állatja 
volt. A csontvázat Carnegie vette meg rengeteg 
összegért s kedvenc alapítványának, a pittsburgi mú
zeumnak ajándékozta. De hogy a leletből az egész 
tudományos világ hasznot húzzon, a csontvázról há
rom gipszöntvényt készíttetett s ezeket az angol király
nak, a német császárnak s Páris városának ajándékozta. 
Minden egyes példány félmillió koronájába jött. A 
Párisnak szánt példányt 34 óriási ládába csomagolva 
most szállítja a »Savrie« gőzös. A diplodókus össze
állított csontváza 25 méter hosszú s 6 méter magas.

Az eltem etett város föltám adása. Azon 
rettenetes katasztrófa után, mely 1902. május 8-ikán 
Saint-Pierre városát, 35,000 lakosát a Mont-Pelée ki
törése következtében eltörölte a föld színéről, múlt 
február. 2 1 -én futott be az első gőzös a romváros 
kikötőjébe. Ugyanekkor Martinique sziget kormány
zója is első ízben látogatta meg a katasztrófa óta az 
egykor viruló város romjait. A kormányzót Ernoult 
fogadta, ki a katasztrófa idején helyettes polgármester 
volt s egyetlen volt a városi hivatalnokok közt, ki a 
veszedelmet túlélte. A város újra fölépítését a sziget 
5000 lakosa kéri, de a francia kormány e fölött még 
nem határozott. A romokat már földréteg s dús nö
vényzet borítja, kitűnő legelőt szolgáltatva a környék
beli földbirtokosok nyájainak.

Vadászati hírek. Szlimák János kartársunktól 
az Abauj-Torna vármegyei Ósváról kapjuk a követ
kező tudósítást: A hosszucsörüek itt nagyon rosszul 
húztak, alig lehetett esténkint egyet-egyet látni s azt 
is csak illő távolságban. Március 13-án láttam az el
sőt, azután azonban dacára a kedvező időnek 27-ig 
egyetlen egyet sem. Ezután a hideg szelek rontották 
meg a húzást. Nyulfiakat március 24-én találtam egy 
bükkfa tövében s ott is voltak egészen 30-ig, mikor 
a varjuk felfedezték s ugyan csak csapkodtak rájuk, 
mig puskámmal kettőt le nem szedtem. Ez este tör
tént s reggelre kelve a kis nyulacskák már eltűntek; 
nyilván a mamájuk szállította el biztosabb helyre. A 
kevés őzbak elég jól rakott fel, de az agancsok még 
burokban vannak.

Aranyrozs-m érgezés. Nagyváradról jelentik: A
belényesi és vaskói járás munkásnépe között szörnyű 
betegség pusztít A kiküldött hatósági orvosok hiányos 
táplálkozásból eredő aranyrozs-mérgezés tüneteit konsta
tálták. A tél folyamán a munkásnép között a megél
hetés viszonyai annyira roszszabbodtak, hogy még 
kenyérre valójuk sem akadt. A rósz termés és az 
erdővágís szünetelése következtében még kukorica- 
lisztet sem szerezhettek, a melylyel a telet átélhették 
volna. Kénytelenek voltak valami rozs.-, árpa- és zab
keveréket megőröltetni, és ebből készítettek kenyeret, 
a mely mindenhez hasonlít inkább, mint táplálékhoz. 
A tél elején megállapított betegségekről azt hitték, 
hogy pelagra, azonban a bettgség későbbi lefolyása 
teljesen különbözött a pelagra-betegség tüneteitől. 
A belényesi kórházban ápoltak vagy húsz e betegség
ben szenvedő beteget, kik közül ketten meghaltak, a 
többi most is kezelés alatt van. Mindkét járás köz
ségeiben pusztít a betegség; még eddig nem lehetett 
megálapitani, hogy mennyi áldozatot követeli a baj. 
A Magyar Távirati Iroda munkatársa fölkereste a vas
kói járás körjegyzőjét, a ki a betegségről ekként nyi
latkozott:

A faipar pangása már az őszszel megfosztotta 
a lakosságot a kenyérkeresettől, és minthogy a munka
szünet egész télen át tartott, a munkásnép rettenetes 
téli időszakot élt át. Még máiéra sem jutott. Ötven 
krajcár elég egy családnak a megélhetésre, de az ősz
szel és a télen ennyi sem jutott. A favágás szünetel, 
és az erdők némasága együtt jár a munkásnép szen
vedésével. Ötezer ember szokott dolgozni az erdők
ben, a kik most ősztől kezdve teljesen nélkülözték a 
munkát. Kenyeret valami ártalmas anyagokkal kevert 
rozs-, árpa- és zabkeverékből készítettek. Természete
sen, nem tudták, hogy a kenyérrel együtt mérget 
készítenek. A betegség egyik félreismerhetetlen szimp- 
tómája az, hogy a benne szenvedők görcsöt kapnak, 
mely oly erős fájdalommal jár, mint a legkinzóbb 
köszvény. A beteg keze-lába megmerevedik, karja 
pedig hátraszorul és mozdulatlanná válik. A görcs 
6 — 8 hétig is kínozza a beteget. Tudtommal sokan 
haltak bele a betegségbe. Eleinte nem tudtuk a baj 
okát, bevittünk egy beteget a belényesi kórházba és 
ott állapították meg az aranyrozs-mérgezést. A beteg
ség terjedése ellen mit sem lehet tenni, de a munkás
nép táplálékának megjávulásával megszűnik a beteg
ség is

Halálos vadászat. F. hó 5-én estefelé öt föld- 
1 birtoktosból álló vadásztársaság vonult ki a Pécska
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mellett elterülő kincstári erdőhöz, hogy őzbakra va- 
dászszanak. Minthogy az erdőben tilos a vadászás, 
a társaság az erdő szélén húzódott meg. A társaság 
tagjai közt voltak Kőmives Mihály és sógora, Bartók 
András, Donát Lajos és még ketten. Egy órai vára
kozás után Donát és Kömives kiléptek a bozotból, 
mert még mindig nem láttak vadat. Ebben a pillanat
ban eldördült Bartók fegyvere. Kőmives, a sógora 
holtan terült el. Nem messze tőle megtalálták Donátot 
is, akinek combján voltak súlyos sérülései. Bartók 
a szerencsétlenség láttára kétségbeesetten maga ellen 
emelte a fegyverét, vadásztársai azonban félrelökték a 
puska csővét s igy a sőrétek csak horzsolták Bartók 
karját. Azzal védekezik, hogy a sógorát a homályban 
őzbaknak nézte s azért sütötte rá a fegyverét.

Öngyilkos erdőlegény. Sztélék István m. kir. 
erdőlegény a gödöllői m. kir. erdőhivatal valkói erdő
gondnokságánál múlt hó 7-én szivén lőtte magát. A 
szomorú hir lapunk egy hívének szívességéből most 
jutott tudomásunkra. A világgal és önmagával meg- 
hasonlott szerencsétlen ifjúnak legyen csendes örök 
pihenése!

Szerkesztői üzenetek.

Körmöcy Illés urnák, Csála. Nagyon örvendünk K. L. 
kartársutik felépülésének s azt hisszük, hogy régi jó egészsége 
teljesen vissza fog térni, mit tiszta szivünkből kívánunk. A 

Kincsestár cimü műre lapunknál a következők jegyeztették elő 
magukat: Horváth János Iván, Juhász János Pétervásár, 
Mick Rezső Zboró, Újvári Sándor Szob, Dobál Ferenc 
Hruskovó, Morár Jakab Bukóvá. A miire való előjegyzéseket 
mi is szívesen közvetítünk. Fizetni csak annak megjelenése 
után kell. Uradalmi főerdőőrnek. A beküldöttet némi át
alakítással közöljük. Bizon szomorú, — de sajnos, nem uj, — 
dolgok vannak abban.

A kiadóhivatal postája.

Répássy Ferenc urnák, N. Gladna. Jtinius végéig van 
előfizetve. A bejentett cirnre a lapot megindítottuk. Köszönet! 
Hegedűs Antal urnák, Dobrest. Elhatározását sajnálattal vet
tük tudomásul. Farkas Izsák urnák, Vurpod. A 2 K beérkezett. 
Sípos János urnák, Ipolyság. A címet kiigazítottuk. Nagy 
Sándor urnák, Felsőbánya. A 2 korona bejött. HertI László 
urnák, Veselény. Igen, október 1-ig. Böjté János urnák, H. 
Komárom. Utánna néztünk a dolognak s e szerint Önnek van 
igaza; az előfizetés most junius végéig van rendezve. A rovarra 
vonatkozó kérdést nem kaptuk meg, szíveskedjék megismételni. 
Krejcsy Ernő urnák, Velséc. Üdvözöljük híveink sorában: 
Szíveskedjék lapunkat a környékbeli más kartársaknak is aján
lani. Kiss Ferenc urnák, Bezdán. A 2 koronát megkaptuk. 
Dobál Ferenc urnák, Hruskovó. Úgy a 2 K előfizetést, mint 
Cs. J. kartárs 1 K hozzájárulását megkaptuk. A Kincsestár 
megrendelői közé bejegyeztük. Lenkay József urnák, Nyögér. 
A 8 koronát köszönettel vettük. Kiss István urnák, Eötvös. A 
2 K beérkezett. Spangli Imre urnák, Bodola. Az előbbi üzenet 
Önnek is szól.

Házasság!

Barna, közép nagyságú, gör. k.tth. vallásu 31 
éves fiatalember vagyok, 4 év óta a m. kir. kincstári 
erdészet szolgálatában, tehát nyugdijképes állásban s 
a folyó évben várom altisztté való kinevezésemet, a 
mikor majd családalapításra kell gondolnom. Tágabb 
ismeretség hiányában kedves lapunk utján vélem fel
találhatni a gondviselés által részemre kijelölt hitves
társat, kinek jövőjéről már egyébként is 2000  koronás 
életbiztosítással gondoskodtam. Felkérem ennélfogva 
a tisztelt kartársak férjhezinenní vágyó leányait, kik készek 
lennének velem az élet édes örömeit megosztani, hogy 
erről az elhatározásukról Erdei élet örömei« jelige 
alatt D o b r e s t  (Bihar megye) poste restante értesíteni 
s kedves levelükhöz arcképüket is csatolni szívesked
jenek, megjelölvén egyúttal a legalább szerény gazdál
kodás megkezdéséhez szükséges hozományukat és 
életkorukat. Feltétlen titoktartást becsületszavammal 
biztositok. 3 _ 3

Pályázati hirdetmény.

Nagy-Küküllő vármegyében kettő község határára 
kiterjedő Medgyes város székhelylyel megüresedett 
összesen 960 korona illetmények és nyugdíjjal egybe
kötendő központi főerdőőri állásra pályázat hir- 
dettetik.

Pályázók felhivatnak, hogy
a) erdőőri szakvizsga bizonyitványnyal,
b) keresztlevéllel,
c) családi állapotukat is igazoló erkölcsi bizo

nyítvánnyal,
d) eddigi alkalmazásukról szóló szolgálati bizo

nyítvánnyal,
c) ép szellemi erő és egészséges testalkatukat, 

hibátlan beszélő és halló képességüket igazoló orvosi 
bizonyítvánnyal felszerelt és a közigazgatási erdészeti 
albizottsághoz Segesvárt címzett, sajátkezüleg irt kér
vényüket 1908. évi április hó 29-ig alulírott m. 
kir. állami erdőhivatalnál annál is inkább igyekezzenek 
benyújtani, mivel az elkésetten érkező folyamodványok 
tekintetbe nem vétetnek.

A kérvényben megemlítendő, hogy a magyar
nyelven kívül minő idegen nyelvet beszél. Irodai 
szolgálatban való jártasságát igazoló pályázó előnyben 
■részesül.

A kinevezendő erdőőr állásától a kinevezéstől 
számítandó 15 napon belől elfoglalni köteles.

A kinevezendő főerdőőr egy évig ideiglenes 
minőségben köteles szolgálni, mely ideje — véglege
sítés esetén szolgálati idejében beszámiítatik.

Kelt Segesváron, 1908. április hó 8-án.

M. kir. állami erdőhivatal.
Nyomatott HIENTZ J ÓZSEF  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 «

P én zk ü ld e m é n y ek :
a «Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik 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.

|J Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. április 23. 17. szám.

Ünnepi gondolatok.
A nagyhét napjaiban készül lapunk mai 

száma, mikor minden hivő keresztény embert 
ünnepi hangulat fog el s elmélkedésre késztet.

Valóban nagy napok is ezek, melyekben 
megtaláljuk a halál és a feltámadás napját.

Istennek nagy kegyelméből földre küldött 
fiát megcsufolják, meghurcolják, megalázzák, 
megkinozzák, kiontják ártatlan vérét s mindezt 
csak azért, hogy harmadnapon mindeneken, még 
a halálon is győzedelmeskedve feltámadjon s 
dicsőségével beragyogja az egész föld kerekségét. 
O maga eltűnt, elszállt az emberek köréből, de 
az eszmék, az igazságok, amelyeket hirdetett, 
nem tűntek el vele együtt, hanem élnek ma is 
és élni fognak mindörökön örökké.

Vannak ugyan olyanok, kik ideig-óráig meg- 
tántorodnak a hitben, de csak azért, hogy ahhoz 
újra visszatérjenek, mert nem engedi őket messze 
eltévelyedni az igazság szent eszméje.

Péter, a hűséges apostol égre-földre eskü- 
dözik, hogy bármely vész idejében is hűségesen 
kitart tanitómestere mellett s mégis, mielőtt a 
kakas megszólalt, háromszor is megtagadta azt 
s csak ekkor jutott eszébe, hogy rosszul csele
kedett és siratta az ő gyöngeségét, később pedig

a mester eltávoztával egyike lett az az által hir
detett igazságok legbuzgóbb terjesztőjének s lett 
őrizője a menyország kulcsának.

Ide-oda tizenkilenc századév telt el azóta, 
hogy az igazságot az istenember személyében 
megakarták ölni s bár akkor győzedelmeskedett 
is ellenségein, megmutatván nekik, hogy az ő 
élete örök, ellenségei még tovább is törtek és 
törnek ma is ellene, pedig jól tudhatnák, hogy 
azt bár lehet is ideig-óráig eltiporni, de teljesen 
lehetetlen végkép győzedelmeskedni fölötte.

így van ez ma s igy is lesz talán örökkön 
örökké, amig csak meglesz az emberekben a jó 
mellett a rossz indulat is. Az igazságnak min
dig voltak és mindig lesznek apostolai, de vi
szont ezeknek szintén mindig voltak és lesznek 
a jövőben is ellenségei.

Egy szükebb körre szorítva a mi szerény 
lapunk maga is az igazság hirdetői közé sora
kozott s annak az igazságnak lett a hirdetőjévé, 
mely életre keltve alkalmas lenne arra, hogy 
benne és általa az erdészeti és vadászati altisz
tek már földi életük fonalán boldoguljanak, hogy 
ne mondjuk: üdvözüljenek.

Hirdetjük az erdészeti és vadászati altiszti 
és szolga személyzet igazságát s keressük az 
utakat, amelyeken annak boldogulni lehetne. 
Keressük és —  nem találjuk s nem is találhat
juk meg, ami természetes is, mert hiszen azok 
legnagyobb része, akikért harcolunk, nem siet 
segítségünkre, hanem elnyomva idegen befolyások 
által, eltakarja szemeit az általunk hirdetett igaz
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ságok fényessége előtt s még az a kevés is, a 
kiket hűséges és buzgó osztályharcosoknak tekin
tettünk, jó nagy részében Péter apostol nyomdo
kait követve meg-megtándorodik s >: mielőtt a 
kakasmegszólal , vagyis mielőtt bekövetkeznék az 
általunk hirdetett s előbb-utóbb okvetlenül be
következendő virradat ideje, nem csak három
szor, de többször is megtagad bennünket.

Végig lapozgattunk a napokban apostol
társaink nyilvántartásán s gazdag tanulságot 
merítettünk belőle.

A közel háromezer nevet tartalmazó vaskos 
könyv egy egész kis történetet regél nekünk. 
Vannak abban élők, vannak félig és vannak 
egészen halottak, sajnos, hogy legkevesebben az 
élők. Mindegyiknek megvan a maga jelzése.

Az élők neve ott pompázik minden meg
jegyzés, minden jel nélkül, bizonyságául annak, 
hogy azok most is velünk harcolnak a mind
nyájuk közös igazáért s legföllebb az előfizetési 
dijak nyilvántartása mutatja kisebb vagy nagyobb 
buzgóságukat s ezek azok, akikre elmondhatjuk 
a menyei szózatot: Ez az én szeretett fiam, a
kiben gyönyörűségem telik!

Egyes fekete kereszt jelzi azokat, akiket a 
Mindenható akarata vagy a természet rendjén, vagy 
idő előtt elszólitott a halál az élet és a harc meze
jéről s a kiket bánatos könnyeink kisértek csen
des hazájukba. Bizon elég sokan vannak ezek 
is, alig pótolta őket a helyükbe sorozottak száma.

Kettős fekete kereszt áll a félig halottak 
egyrészénél, jeléül annak, hogy ezek egyszerűen

eltűntek, ismeretlen vidékekre távoztak, nem feled
kezvén meg arról sem, hogy útiköltségül többet 
vagy kevesebbet magukkal vigyenek abból az 
előfizetési díjból, amelyet nekünk tartoztak volna 
megfizetni. Bizon sok ez a dupla kereszt, nin
csen talán annyi hazánk összes görögkeleti tor
nyain.

Van végül még egy jelünk, a vörös kereszt, 
mely a legsűrűbben fordul elő nyilvántartásunk
ban s ez az, amelyik dacára vig színének, leg- 
jobbban elszomorít, jelezvén azokat, akik nem 
tűntek el, akikről ma is tudjuk, hogy hol élnek, 
sőt talán néha vigadnak is, de előttünk mégis 
meghaltak — erkölcsileg. Azok ezek, akik hű
séges tanítványokul mutatkoztak be, de azután 
Iskariótes Judásnak a nyomdokaiba lépve, elárul
tak s megtartván maguknak a tartozásukat ké
pező előfizetési dijakat vérdij fejében, hitványul 
cserben hagytak s engedték megtörténni, hogy 
az általuk nekünk okozott és az évek folyamán 
sok ezer koronára rugó költségeket mi fizessük 
meg érettük.

Minek is van ünnep, mely pihenő idejével 
alkalmat nyújtott nyilvántartásunk tanulmányozá
sára és ilyen szomorú tapasztalatok által a régi, 
már félig meddig behegedt sebek feltépésére?

De azért nem csüggedünk! Erős a hit 
bennünk, hogy azok a derekak, azok a hűsége
sek és buzgók továbbra is velünk és mellettünk lesz
nek, nem veszvén el hitük abban, hogy igazságuknak 
abban az esetben, ha érette kitartással tovább 
is küzdeni fognak, utóvégre egyszer mégis csak

Vadásztörténet.
— Francois de Nion. —

Soha sem lőttem nyulra, ha az a vackán fe
küdt, — jegyezte meg Dominique Veutré, majd letisz
tította hüvelyével a hamut pipájáról s folytatta: — 
Az gyilkosság s gyáva dolog volna.

-  Az ördögbe is, — szólt oda Gaudoin az 
asztal másik végéről. — Tudtál te egyáltalán valaha 
lőni?

Ez a beszélgetés a vadásztársaságban folyt le, 
pompás lakoma után, nevetés és tréfálkozás között. 
Párisi nyárspolgárok voltak valamennyien, akik csak

néha vedlettek át Nimródokká. A kávé párája össze
keveredett az erős füsttel és a pálinka illattal. A jó 
bor és a friss levegő, de főleg a szabadság érzése 
kissé megrészegítette az urakat, és büszkék voltak reá, 
hogy néhány órára mások lehettek. Voltak szenve
délyeik és gondolataik, melyek nem hasonlítottak a 
hétköznapiakhoz. Egyedül Veutré képviselte a mozgé
kony elemet. Pipere-ügynök volt, aki már sokat uta
zott, titokzatos parfümös üvegcséivel nemrégiben 
Gaudoin barátja tanácsára, aki a Gallerie des Dames 
tulajdonosa volt, Puteauxban vadászjegyet váltott. 
Vadásztörténetei után kitűnő lövő hírében állott. Igaz
ság szerint egy házinyulat, egy tyúkot, amelyet fácán
nak nézett és amelyért busás kártérítést kellett fizetnie 
és három verebet lőtt.

— Előre, — szólt az elnök, — eleget dőzsöl
tünk! Gyerünk a negyedik dűlőre.

Gyorsan a szabadba léptek, előre kergetve fürge 
kutyáikat Verőfényes őszi nap volt. Kutyaugatás és 
fegyvercsörrenés mellett mentek a földekre. Hangosan
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gyözedelmekednie kell, mert lebilincselni, elnyomni 
bár lehet, de végkép legyőzni nem.

Most, a feltámadás ünnepén, midőn ezeket 
a sorokat Írjuk, érezzük és valljuk, hogy a mi 
eszméink előbb-utóbb, de okvetlenül győzedel
meskedni fognak!

Vad récefogás az Északitenger part
vidékein.

(A ( Vadászat és Állatvilága után.) '— Irta : S. —

A mindent átölelő kultúra vasmarka az Északi
tenger gyérebb népességű partvidékeire is rátette mivelt- 
ségosztó kezét, mindamellett a hollandusok Rajnator- 
kolat vidékétől föl egészen Dánia partszegélyéig az 
Északitenger mellékein számtalan olyan pont akad 
még, a hol a vízi szárnyasvad eléggé háborittatlanul 
üthet tanyát, sőt fészkel, költ és fiakat is nevel ott. 
Ilyen helyek egynémelyikén, az északi tenger partvidé
keinek egyes népei, főként az Élbe és az Ems vizé
nek torkolata közt az úgynevezett »poolvadászat« 
metódusával fogdossák a viziszárnyasfélét, főként az 
ott is kedvelt vadkacsát.

A poolfogás idénye az ősz-szaka, a midőn a 
fiatal kacsanemzedék is megerősödhetett s kellően 
röpképessé vált.

A poolvadász fölszerelése, lőfegyvere s töltényein 
kívül nehány beidomitott kacsa, a melyeket zsákban 
magával visz a helyszínére.

A poolfogás céljainak legmegfelelőbbek a verő

fényes őszi napok. Esős vagy éppen ködös időjárás 
mellett a poolvadász hozzá se fog a vállalkozáshoz. 
Kemény őszi dér, méginkább csípős őszi fagy legbiz
tosabb előjelei az alkalmatos, derűs, szélcsöndes őszi 
napoknak; ilyenkor vidám kedvvel vonul a poolvadász 
a tengermellék mentein elhúzódó apró édesvizű tavak, 
tócsák, az úgynevezett >pool-ok mellé. A vadászme
tódus is ettől a fries eredetű szótól kapta elnevezését. 
A poolok egyike-másika, fáradsággal mesterségesen 
készült vízmedence, a melyet kizárólag a poolvadászat 
céljából létesiten k és tartanak fenn a poolvadászok.

A merterséges poolmedence vize alig félméter 
mélységű, úgy hogy abban a poolvadász vízhatlan 
csizmáival tetszés szerint ide-oda gázolhat. A pooltó 
két végében alkalmazott gát és zsilipek hivatottak a 
pool vizmenyiségét tetszés szerint szabályozni.

A poolmedencét szegélyező sűrű bozótféle és 
magasabb növésű vizinözényzet közé jól elrejtett les
kunyhó várja a poolvadászt. A leskunyhó vizrenyiló 
oldalán temérdek lőrés kínálkozik a poolvadász szá
mára. A poolvadász állandó tájékozódása szempont
jából azért a poolkunyhó mind a négy oldalán rést 
hagynak, a melyeken át a környéken történő dolgokat 
szemmel lehet tartani. Megesik olykor, hogy a pool
vadász teendője és lesmunkája több napot is igénybe 
vesz; a leskunyhó belsejének berendezése tehát ehhez 
szabott, úgy hogy egy alacsony ágyra s némi kony
haeszközökre valamenyi poolkunyhóban rá fogunk 
akadni. A csalogatársa hivatott récék számára, a 
kunyhó közelében alkalmas bozóírejtek közt ketrec 
van felállítva.

A poolvadász legfontosabb fölszerelési eszköze 
a hálószerkezet, a mely erős zsinegszemekből szőtt 
10 méter hosszú és 3 méternyi szélességű fogóhálót 
alkot. A háló elejét a vízpart szegélyén szokták meg
erősíteni, mindenesetre a leshunyhó közvetlen közelé
ben. Az óriási téglalap alakú hálót erősen kell ki

beszélgettek, örömmel tárgyalva, hogy lábuk alatt 
aszfalt helyett földet éreznek. Veutré ur következete
sen távol tartotta magát Oaudointól; az uj társak 
seregében a régi barát volt az ellenség. Az esetleges 
áruló, aki gyengéit ismerte s esetleg leleplezi. Észre
vette, hogy szomszédja titkolózott és nevetett, 
neheztelt ifjúkori barátjára és keserűen emlékezett 
vissza az iskolában véghezvitt csinyjeire.

A negyedik diilő rozszsal volt bevetve, melyet 
nem arattak le. Egészen az erdőig húzódtak rozsda
marta üres kalászok és a zöld erdőt egy sor ezüst- 
levelü nyárfa szegélyezte.

— Oaudoin! Előre! Lusta! Soha sincs itten, 
hogy a többivel lépést tartana! — kiáltott az elnök 
parancsoló, katonás hangon. Foglalkozása pedig nyá
jasságot követelt egy kis boltocskában, áradozó han
gon, cukorkát, csokoládét és gyümölcsízt árult. Durva 
vadászzubbonyban és vastag kabátjában egyéniségé
nek ellenkezőjét mutatta.

Gaudoin egy másik vadászszal kúszott át a

bokrokon és sietett állásához. Husz-husz lépés távol
ban haladtak egymástól. A kutyák előrefutottak és 
szaglálták a száraz gallyakat. Puska ropogás hallat
szott, a levegő és a föld nyüzsgött a menekülő, fel
zavart és megsebzett vadaktól.

Veutré egy domb szélén a liget oldalán maradt. 
Örült, hogy senki sem figyel reá, mert ügyességében 
nem bízott teljesen. Hallotta a nagy puffogást és 
észrevette, hogy egy mádárraj száll el fölötte és lába 
mellett valami barna dolog halad. Találomra kétszer 
lőtt, ijedten és dühösen a miatt, hogy meg találják 
hallani lövéseit és majd számon kérik tőle, hogy mit 
talált . . .

Távolabb a vadászkutyákat apportiroztatták és 
azt is látta, amint vadászszomszédja felvesz valami 
vadat. Egy madárraj alacsonyan szállt a liget felé és 
Veutré behunyván szemét, kétszer lőtt. Midőn ki
nyitotta szemét, azt gondolta, hogy foglyot lőtt és oda 
akart szaladni, hogy felvegye. A nyársfasoron át
haladva, a mohában kereste az elejtett vadat.
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feszíteni. A háló elejéről kiinduló elmés zsinórszer
kezet hivatott a kifeszitett hálót szabályozni s a kellő 
pillanatban villámgyorsan a hálóba került áldozatok
kal egyetemben Összevonni. A kifeszitett háló többi 
három vége a vízben s nem a parton van megerősítve.

A háló körülbelül 25—30 cmnyi mélységben 
rejlik a viz színe alatt. Felállítása a folyton vízben 
gázoló vadásznak nem csekély gondjába és fáradsá
gába kerül. 25 cinnél magasabbra emelni a hálószer
kezetet nem tanácsos, miután az úszkáló vadkacsák 
egyike-másika másként idő előtt beleakadhatna abba, 
miáltal többi társai a veszedelemre figyelmessé téve, 
hamarosan odábbállhatnának.

A kellően beszoktatott csalrécék ügyesen hozzá 
lesznek kötve a vizbe rejtett hálószerkezet egyik vég
pontját megerősítő czövekhez akként, hogy azért bizo
nyos távolságon belül, kissé ide-oda úszkálhassanak. 
Az erősítő czövek tetejét terjedelmes korong alkotja; 
azon a csalrécék úgyszólván rajta ülnek, a nélkül 
hogy a teljesen nyilt vizen volnának kénytelenek 
úszkálni. A korong, a mely perifériájában úgyszólván 
fogva tartja a csalrécéket, fries nyelven >bick«. A 
nyugtalanabb termésszetű gácsér-féle nem alkalmas az 
ilyes csal manipulációk céljaira, azért az ilyeneket a 
ketrecben hagyják.

Estalkony beálltára aztán bekövetkezik a poolva- 
dász szereplése s akcióba lépése. A vizszinen a csal- 
récéknek már csak elmosódott körvonalát lehet látni 
a leskunyhó résein át.

A vizek fölött estenden nyugovóra huzó vadré
cék már velük született kíváncsiságuknál fogva is, a 
vizen hábogó csalrécék csábszava iránt tüstént érdek
lődni kezdenek. Persze szokott óvatossággal, a csal- 
récéktől jókora távolságban szoktak előbb a viz tük
rére bocsátkozni.

A poolvadász óvatosan előrecsuszik most, hogy

kezébe vegye a hálószerkezetet szabályozó főzsineget, 
aztán pedig izgatottan várja a bekövetkezendőket.

A leküzdhetetlen kíváncsiságéi vadrécék lassan
ként aztán neki bátorodnak, s folyton közelebb és 
közelebb kerülnek a magukat helyhezkötöttségükben 
kétségtelenül eléggé kényetmetlenül érző fogoly vad
récék mellé. Ezzel a poolvadász félig már célt is ért, 
mert valamennyi vízre bocsátkozó idegen réce most 
már a hálószerkeret fölött úszkál.

A gyors cselekvés pillanata tehát bekövetkezett.
Izmos karral kormányzott egyetlen erőteljes rán- 

gatás s a hálószerkezet a vízből fölemelkedve, egyben 
összecsap sűrű és erős hálószemeivel a bukdácsoló 
s szárnycsattogó riadt vadréce népség fölött. Sorsuk 
meg van pecsételve, a nélkül hogy lőfegyverre csak 
sor kerü't volna. A fegyver inkább a ragadozó szár
nyasfélék elriasztása céljából ellengedhetlen kiegészí
tője a poolvadásznak, a mely névre máskülönben rá 
sem szolgálhatna.

A kétségbeesetten kapálózó jámbor szárnyasva
dat már éppen nem nehéz feladat a hálószemek kö
zül kifejteni.

Szép holdfényes estéken akárhányszor megesik, 
hogy a szerencsésebb kezű poolvadász, kétszer is 
részt vehet magának a kacsafogás élvezeteiből; éppen 
ezért igyekszik az első fogás befejeztével a hálószer
kezetet mielőbb megint fogóképes állapotba helyezni.

A gyorsan leöldösött vadkacsaféle, az Északiten
ger mellékén elterülő nagyobb kikötő városokban jó 
árak mellett szokott a vadpiacon elkelni, s igy a pool- 
vadászat a mellett hogy szórakoztató, egyben jövedel
mező keresetág is, a mely a lakosságnak busás mel
lékjövedelmet hivatott biztosítani.

A poolvadászok évente több ezer vadkacsát szál
lítanak igy idényszakában a szomszéd vadpiacokra. 
Mesterséges pooltó az Északitenger mellékein ma 12 
van; ám akárhány kisebb-nagyobb medence akad az-

Semmi nesz sem hallatszott a szundikáló erdő
ben és hiába leste azt a zajt, amelyet a vonagló 
madár szárnycsattogása okozni szokott. Hirtelen fel
éledt és szive hevesen dobogni kezdett: húsz lépés
nyire a lehullott sárga levelek között, barna, hosszu- 
fülü tömeget látott összezsugorodva. Nyúl! — gon
dolta. És eszébe jutottak az elnök szavai:

Aki nyulat lő, az a vadászok királya; a fogoly 
nem számit.

Veutré megtöltötte fegyverét és lőtt. A bokor 
megreszketett, de az állat nem mozdult. Odarohant, 
meg volt győződve róla, hogy megölte az állatot . . . 
Kicsi, kerékkel ellátott deszkára valaki agyonlőtt merev 
nyulat tett oly ügyesen, hogy élőnek látszott, s nya
kára egy cédulát kötött, melyre ez volt irva:

— Sohasem lövök oly nyulra, mely vackán fek
szik: az gyávaság.

Veutré körültekintett. Általános gunykacajt vált, 
de minden nyugodt maradt mellette. Messziről kutya
ugatás, lövések jelezték, hogy a vadászok eltávoztak.

Ezt a tréfát bizonyosan a visszatérésre rendezték, ha 
már átkutatták az erdőt. Szerencsés véletlen hozta 
ide és megmentette a blamázstól. Denikve, felemelte 
a nyulat, s örült, hogy lövése talált. A cédulát le
szakította róla és az állatot beletette táskájába. A töb
biek csak hadd várják. A háromórás vonatot még 
eléri és egyenesen Párisba megy.

Miután a vásárcsarnokban zsákmányát még két 
fogolylyal és egy nyullal kiegészítette, Veutré sétálni 
kezdett Páris utcáin, megvárva azt az órát, melyre 
hazajövetelét jelezte. Szomszédasszonyok, barátnők 
átjöttek a feleségéhez, hogy fogadtatásánál jelen 
legyenek. Veutréné úgy gondolkodott, hogy az ura 
úgy sem jön haza üresen. Tényleg kiterítette az asz- 
tálra a foglyokat, nyulakat. Mosolygott az asszonyok 
csodálkozásán. De a nagynéni körülszaglászta az 
egyik nyulat:

— Mily különös szaga van!
— Nem lehet romlott, mert hiszen csak reggel 

lőttem.
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ért a tengerpart mellékein, a melynek sekély vize meg
engedi azt, hogy abban a poolvadász tetszés szerint 
operálhasson.

A malacfalás elhárítása.

Malacfalásra rendszerint a süldő kocák szoktak 
rákapni. Ugyanis a malacozással járó heves 
fájdalmak és görcsök nagyon izgatottá teszik az 
állatot s az kínjában össze-vissza kapkod, harap- 
dál. Ha egy ily alkalommal beleharap malacába, 
s felfalja azt, a véres húsra reákap, s minden 
más alkalommal ismételten megeszi. Hogy ez 
ne történhessen, résen legyünk a fiadztatásokkor, 
s a mint világra jő egy-egy malac, elvesszük azt 
a kocától. Van azonban eset, amikor nem lehe
tünk jelen, ily esetben adjunk a malacozás előtt 
a kocának kamillateás tejet, melybe 15—20 
csepp, esetleg több ópiumot csepegtessünk. Ez 
a forrázat a kocát nyugodtabbá fogja tenni és 
fájdalmát csillapítja, hogy az a kínjában való 
malacevéstől eláll. Oly kocánál, mely már egy 
Ízben megette malacait, ezen elővigyázat nem 
sokat ér, itt nincs egyéb hátra, minthogy folyton 
mellette kell lenni, inig a fiadzás tart, sőt még 
azután is figyelmi egy darabig, mert ha fájdal
mas a szoptatása, akkor is baj eshetik.

De nem, ellenkezőleg. Szagold csak. Melanie 
ennek éppen olyan illata van, mint annak az uj kivo
natnak, a Parfüm des Nymphes-nek, amelylyel Domi- 
nique a múlt héten utazott.

És ügyes ujjaival az állat belsejébe nyúlt.
— Nézd csak! Hihetetlen, mit evett ez az állat!
Veutré minden tiltakozása ellenére felhasitotta

egy késsel az állat hasát.
Csörömpölve hullottak az asztalra az állatból a 

kis próbaüvegek, az uj parfüm mintái.
— Oh, az a nyomorult Oaudoin ! dühöngött 

Veutré. — Beletette az egész kollekciót, amit a múlt 
héten rásóztam!

[i

K Ü L Ö N F É L É K .

S o ro zás) h istó ria . Régebben történt, hogy 
egy k. u. k. katonaorvos a nagybereznai járásból elő
állított hadköteleseket vizsgálta annak rendi és módja 
szerint. Egyszer csak elébe öttik egy hórihorgas 
legény.

Az ezredorvos apró termetű emberke lévén, csak 
úgy lábujjhegyről pipiskédéit a Góliáth szerű tünemény 
felé, aki irigylendő higgadt flegmávl jártatta szét savó- 
szinü szemeit a tekintetes sorozóbizottságon.

Különben pedig beszélhettek tőle, ami éppen jól 
esett, nem értett egy kukkot sem magyarul, még a 
füle bojtját se mozdította.

Ezen aztán a kis ezredorvos erősen felpapriká- 
zódott, ami nem is csoda, mert már fél órája ordította 
a páciens fülébe az »orr pefogni« »kehegni megfan« 
stb. kifejezéseket.

Látva aztán a derék ember, hogy Így célt nem 
érhet, érzékenyebb húrokat kezdett pengetni. Oda
lépett az értelmetlenül bámészkodó orosz ivadék elé 
és saját külön ezredorvosi orrát kellő szakértelemmel 
megfogván, a szokásos egyéb gesztusok kíséretében 

kehegni kezdett! Azután intett a legénynek, hogy 
csinálja utána.

Az se volt rest! Belekapott óriási buzgalommal 
az ezredorvos orrába és addig rángatta a jelenlévők 
nagy gaudiumára, mig csak karhatalommal el nem 
távolították tőle.

Persze a katonadoktort a laposguta kerülgette 
erre a kellemetlen félreértésre s markába szedve össze- 
nyomorgatott szaglószervét, rekedt hangon recsegte a 
a halálra rémült polgártárs felé:

»Márs tisznó, az anád kereszt Istene aki megfan, 
kitakarogyol, fenne megete, — untauglick, — pides 
petyár! . . .« A legény pedig, — ki csupán az »untag- 
lick!« szót értette magyarul — nemes öntudattal ira
modott kifelé a sorozó helyiségből! . . .

Miért halt ki az ős állatvillág. A természet- 
tudományt régóta foglalkoztatja az a kérdés, mi volt 
az oka az őskori állatok óriási nagyságának, milyen 
körülmények tették lehetővé azoknak az állatfajoknak 
létezését, melyek a mai állatvilág alakjaitól annyira 
különböznek. Azok a csontváz-maradványok, melyek 
ezeknek az őskori állatoknak csodálatos méreteit mu
tatják, nem adnak fölvilágositást erre a kérdésre, nem 
adhat ilyen felvilágosító magyarázatot az őskor nö
vényvilágának ismerete sem, mert nyilvánvaló, hogy 
az állatok szervezeti milyensége nemcsak a táplálko
zástól, de más egyéb körülménytől is függ. A ter
mészettudósok tehát más okokat kerestek és találtak, 
melyek az őskori állatvilágnak a maitól való külön
bözőségét elfogadhatóbban magyarázzák meg. Tudjuk,
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hogy az állatvilág a földéletének harmadik korszakában 
keletkezett, mikor a növényi élet már teljes volt s a 
növények annyi élenyt tettek szabaddá, hogy az állati 
élet megkezdődhetett. Az állatvilág ősei tehát olyan 
légköri viszonyok között jöttek létre, mikor a levegő 
kevés élenyt és nagymennyiségű szénsavat tartalmazott, 
a vizekben pedig sok volt a mésztartalom. Ilyen élet 
föltételek mellett a harmadik korszak állatvillága, a 
szaurusok mindenféle faja szükségképpen óriási testi 
fejlettséget ért el. Bő táplálás mellett nagy mésztartalmú 
víz állván rendelkezésükre, érthető, hogy egyes fajok 
óriási nagyságot értek el. Ezeknek a fajoknak, a 
Brontoszaurusnak, Moroszaurusnak, Dryptoszaurus, 
Hegoszaurus, Plesioszaurusnak és a többinek kihalását 
az idézte elő, hogy azok az életföltételek, melyek kő
zett kifejlődtek, az úgynevezett kréta-korszakban már 
annyira megváltoztak, hogy szervezetük a nagyfokú 
változást vagy egyáltalában nem bírta ki, vagy ivadé
kaik pusztultak bele ezekbe a változásokba. A kréta
korszakban ugyanis elkövetkezett az az állapot, hogy 
a vizek már nem oldhattak föl annyi szénsavat, 
mint azelőtt, a vizek nagy mésztartalma is egyre 
csökkent, a légkör élenytartalma egyre nőtt s ezeknek 
az okoknak következtében kihalt egy sok ezer évig 
tartó korszaknak a maitól annyira elütő állatvillága. 
Bizonyos azonban, hogy egyes szaurus-fajok még él
tek akkor, midőn a mostani emlősök ősei kezdtek 
már a vízből kijárogatni és megkezdették a lassú át- 
hasonulást a szárazföldi élethez. A negyedik korszak 
állatvilágának ős alakja a gyik volt. Magának az em
bernek is gyik volt az őse. Az uj állatfajok aztán a 
a kevesebb szénsav, de nagyobb élenytartalmu lég
körben, kisebb mésztartalmú viz mellett fejlődvén, szer
vezetük ezeknek az okoknak következtében lényegesen 
elütött az előző korszak állatvilágától.

A szerves élet vége. Az emberiséget a kez
det kezdete óta állandóan foglalkoztatja a halálnak, 
a megsemmisülesnek örök problémája, nemcsak az 
egyén elmúlásának, de az egész emberi nem, az egész 
földi élet megszűnésének gondolata. Az uj-testamen- 
tum jelenéseinek borzasztó képeitől kezdve költői és 
tudományos munkák végtelen sora száz és száz vál
tozatát irta és jövendölte meg ennek a nagyszerű 
pusztulásnak. Fenyeget benünket a lehetőség, hogy 
az emberi civilizáció minden kincse, évezredes fej
lődés minden eredménye a földgolyóval együtt bele
zuhan a napba s mi elégünk majd földünkkel együtt 
ebben a rettenetes tüztengerben, mint a légy a gyertya 
lángjáöan. Egy másik véglet, a melyet akarva, nem 
akarva választanunk kell, a teljes megfagyás, a föld 
lassú kihűlése, a jég és hó örök éjszakája. A mai 
tudomány ez utóbbi eshetőséget már az előre kiszá
mítható valószínűségek közé sorolja s a különbség e 
számítások közt csak abban van, hogy az egyik né
hány évszázaddal hosszabb, a másik rövidebb életet 
mér ki az emberiség számára. Legvalószínűbb azon
ban valamennyi tudományos föltevés között az, a

melyik a szerves élet megszűnését nem a föld vagy 
a nap kihűlésétől félti, hanem a szénsav elfogyásától, 
mely az életnek elengedhetetlen föltétele. A szerves 
világnak földünkön való életét nagy mértékben meg 
fogja rövidíteni az a körülmény, hogy tüzelő anyaga
inkat nem tudjuk teljesen elégetni, vagyis tudományos 
nyelven szólva, nem tudjuk az összes szénenyt, a 
mely tüzelőanyagjainkban elraktározódik, szénsavvá 
alakítani át. E miatt igen sok széneny megy veszen
dőbe és a tudomány az elképzelhető legnagyobb 
szolgálatot akkor fogja tenni az emberiségnek, ha 
rájön majd arra, hogy miként lehetne tüzelőanyagjain
kat teljesen elégetni. A geológusok számításai szerint 
a föld szénkészlete még körülbelül hatszáz-ezer esz
tendeig lesz elég, a szénbányák kimerülésével fenye
geti tehát az emberiséget a pusztulás legközelebbi 
veszedelme. Ezzel a veszedelemmel és ezzel a számí
tással szemben egy amerikai tudós most azzal vigasz
talja meg az emberiséget, hogy a föld szénkészlete 
sokkal nagyobb, mint. a hogy azt eddig számították. 
Az eddigi számítások ugyanis figyelmen kivül hagytak 
egy rendkívül fontos körülményt, azt tudniillik, hogy 
földünk alakját és helyzetét az idők folyamán egyre 
változtatta. Ezeknek a változásoknak következtében 
óriási területeken, a hol ma szárazföld van, valamikor 
tenger volt és megfordítva. A tenger által elborított 
szárazföldön valamikor növényi élet volt, a mely a 
nagy változások, a tenger és szárazföld határainak 
eltolódása alkalmával a földdel együtt elsülyedt, viz 
alá került s az évezredek folyamán éppen úgy szénné 
alakult át, mint a szárazföldön föltárt szénbányák 
őskori növényvilága. Kőszén tehát a tengerek alatt 
is van, még pedig olyan óriási mennyiségben, a mely 
még kiszámíthatatlan hosszú ideig elég lesz az emberi
ségnek, ha hozzá tud valahogyan férkőzni. Mert 
arra nézve nem ad fölvilágositást az amerikai tudós, 
hogy milyen uton-módon juthatunk majd hozzá ehhez 
a jól elzárt tüzelőkészlethez.

A mi húsvéti piros tojásunk. Húsvéti 
piros tojás gyanánt vártuk azt a közel 400  drb 
postautalványt, melyeket a múlt hó végén azok
nak a tisztelt olvasóinknak lapjához csatoltuk, 
a kiktől részben elő, - részben utó, vagy 
pedig mindkét féle fizetést vártunk. Sajnos 
ezeknek alig negyedrésze érkezett vissza s igy 
most még egyszer megismételjük a kísérletet és 
azoknak a lapjához, kiktől előfizetési dijakat vá
runk, újból csatoljuk a becimzett postautalványo
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kát s kérjük, hogy ezeket mielőbb, de lehetőleg 
még e hó folyamán a megfelelő összegekkel ki
töltve beküldeni szíveskedjenek.

Fölakasztotta az urát. Sarkadon Kovács 
Pálné jelentkezett a csendőrségnél és sirva pa
naszolta el, hogy az ura az istállóban fölakasz
totta magát. A vizsgálatot megindították s csak
hamar kiderítették, hogy Kovács Pált a felesége 
gyilkolta meg. Kovács eladta a telkét s az 
asszony szeretett volna a pénzhez jutni. Leitatta 
pálinkával az urát s azután fölakasztotta. Az 
asszonyt, aki tettét mar beismerte, letartóztatták.

Erdőégés. Lőcséről jelentik: A putnoki 
határban nagy erdőégés volt, amelynek mintegy 
háromszáz holdnyi erdőterület esett áldozatul. 
A kár meghaladja a negyedmillió koronát. A 
tüzet gyújtogatás okozta.

A tőr. Velencéből jelentik: Munari ügyvé
det, egy kiváló sportférfiut, kedvesének Vanin 
Teréziának lakásán agyonszurva találták. A le
ány, aki a gyilkosságot elkövette, világitó gázzal 
megmérgezte magát. Az ügyvéd a leány félté
kenységének lett áldozata. Munari néhány hét
tel ezelőtt elhagyta Vanin Terézát és Maraglia 
Júliával, egy zeneszerző leányával kezdett sze
relmi viszonyt. Néhány nappal ezelőtt a két 
leány között nagyon izgalmas jelenet volt. Ma
raglia Júlia azt követelte Munaritól, hogy szakít
son Vanin Terézával, Vanin Teréza pedig a múlt 
kedden heves szemrehányásokkal illette az ügy
védet, mert elhagyta. Munarinak pénteken több 
ismerősével találkoznia kellett volna, de a meg
állapított időre nem jelent meg; ismerősei érte
sítették a rendőrséget, amely erre betört Vanin 
Teréza lakásába, ahol az ügyvédet több tör- 
szurással halva találták.

Huszárhadnagy a vonat előtt. Kecs
keméten a 8. huszárezred a város alján gyakor
latozott. A vasúti átjárónál Vaska András had
nagy lova megbokrosodott és át akart ugrani 
a sorompón, amely a közeledő vonat miatt volt 
leeresztve. A hadnagy lábaszára eltörött. Az 
utolsó pillanatban sikerült Gubodi János vasúti 
őrnek a sínről elvonszolni, a melyen aztán rög
tön keresztül robogott a vonat. A súlyosan 
megsérült hadnagyot a kórházba szállították.

Emberek a jégzajlásban. Pétervárról 
jelentik: A Néva jegének hirtelen elindulása 
következtében a jég magával ragadta az egyik 
ideiglenes tahidat, amelyen éppen akkor több 
száz járókelő ember volt. A hid a jéggel együtt 
rohamos gyorsasággal haladt a Néván s csak
hamar jégtáblák borították el. Az embereket 
nagy rémület fogta el. A legközelebb lévő ha
lászcsónakokat mentőcsónakokul használták föl 
és a halászok erőfeszítésének voitköszönhető, hogy 
emberéletben nem esett kár.

Szerkesztői üzenetek.

Fejes Károly urnák, Dunaszekcső. Az Évkönyv 1. év
folyamát elküldtük s azt hisszük, hog már megkapta, Recsicsár 
Károly urnák, Tamásda. Mint már lapunkból olvashatta, az 
Évkönyv Il-ik évfolyama helyett a »Kincsestár« fog megjelenni, 
ha ugyan elegendő jelentkező lesz. A Vadőr cimü könyv dol
gában levelezőlapot irtunk. Fetz Lajos urnák, F.-Szivágy. 
Pécely Lajos kartársunk úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna 
el s ma sem tudunk semmit újabb tartózkodási helyéről.

A kiadóhivatal postája.

Hermán Ferenc urnák, Rátkapuszta. Sötét Endre ur
nák, B.-Földvár. Molnár Gyula urnák, Mátrafüred. A címet 
kiigazítottuk. Lakatos János urnák, Debrecen. Előfizetése 
csakugyan a f. év végéig van rendezve. Tévedésből a szom
szédjának lejárata lett feljegyezve, miért szives elnézését kérjük. 
Pintér János urnák, Lorettó. A beküldött 8 koronával az év 
végéig van előfizetve. Miklai Pál urnák, Deseda.l A 2 K 
beérkezett. Fodor István urnák, Lovászpatona. Mint vissza
térő hívünket szívből üdvözöljük. Csiskó János urnák, Andrási. 
Pevny Ignác eltűnésének bejelentését köszönjük s nevét ennek 
alapján törültük. Kiváncsiak vagyunk, hogy lapját ki vette át 
mert ide nem érkezett vissza mint kézbesíthetien. Suba Farkas 
urnák, Aklos. A 2 koronát vettük.

1908/7 L
évi eg. ügyszám.

A brassói m. kir. járási erdőgondnokságtól.

Feketehalom községnél a Schönbergi erdő
szolgai állás üresedésbe jővén, erre ezennel pá
lyázat hirdettetik.

Javadalmazás következő: havi 36 korona 
bér utólagos részletekben, természetbeni lakás
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3-öl kemény tűzifa az erdőben, 6 szekér galy 
és hulladékfa és egy darab rét haszonélvezete.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy saját- 
keziileg irt kérvényeiket az erdőtörvény 37, §-á- 
ban előirt kellékek és eddigi szolgálatuk igazo
lására szolgáló okmányokkal, valamint egészséges 
erőteljes testalkatukat s jó látó, halló és 
beszélő képességüket tanúsító orvosi bizonyit- 
ványnyal felszerelve a Brassói m. kir. járási erdő- 
gondnokságnál, mint ideiglenes kezességnél a folyó 
évi május hó 10-ig nyújtsák be.

Brassó, 1908. évi április hó 9-én.

A m. kir. járási erdőgondnokság.

95/1908. sz.
A sajgótarjáni kőszénbánya részvény

társulat egyik erdélyi erdőbirtokába erdőőrt ke
res 864 kor. készpénz fizetés, természetbeni la
kás a havason és szabad tüzelés mellett.

A kinevezett egyén egy évi próbaszolgálat 
leteltével altiszti nyugdíjintézetünk tagja lesz. Fel
tételek: Havasi erdőgazdaságban való jártasság, 
35 éven aluli életkor.

Bélyegtelen folyamodványok, bizonyítvány 
másolatokkal fölszerelve alulírottnak beküldendő.

Petrozsény, 1908. április hó 12-én.
Fábry Alajos

főerdész.

Zemplén vármegyében lévő szinai m. kir. 
járási erdőőri állás lemondás folytán megürese
dett, ezen Ill-ad osztályú járási erdőőri állásra 
pályázat nyittatik.

Ezen erdőőri állomás évi javadalmazása: 
Évi bérfizetés 400 korona, lakás-, fa- és ruha
illetmény 100 kor., lótartási átalány 160 kor. 
összesen 660 kor. A javadalmazás havi utólagos 
részletekben fizettetik.

Pályázótól megkivántatik a magyar állam- 
polgárság, fedhetetlen előélet, legalább 24 éves 
életkor és hogy 35 évesnél nem idősebb, ép 
szellemi és testi erő, valamint az erdőőri szak
vizsga sikeres letétele. A hivatalos magyar nyel
ven kívül a tót nyelv ismerete is szükséges, 
mely adatok hiteles okmányokkal igazolandók.

Zemplén vármegye közigazgatási erdészeti 
bizottságához intézett egykoronás bélyeggel el
látott és sajátkezüleg irt kérvények 1908. május 
hó 1-ig sátoraljaújhelyi m. kir. állami erdőhiva

talhoz annál is inkább benyújtandók, mert a 
később érkezett kérvények nem fognak figye
lembe vétetni.

Sátoraljaújhely, 1908. évi január hó 18-án.
Matolai Elek

közig. érd. bízott, alelnöki"

A zágrábi érsekség billédi uradalmában betöl
tendő erdőőri szakiskolát végzett, két errdőőri állásra 
pályázatot hirdetek.

Pályázhatnak az erdőőri állásra 24 évet betöltött 
és 40 évnél nem idősebb, szakiskolát végzett erdőőrök.

Fizetés készpénzben 175'50 kor.; búza 12 mm., 
tengeri 6'90 mm., szalma 2 öl, polyva 2 öl, föld 
1600 -öl, 1 drb. tehéntartás, disznótartás, szabad le
geltetés, szabad lakás, házikert. Felvétel esetén uta
zási költségek megtéríttetnek.

A kérvényhez csatolandó: 1. erdőőri szakiskolai 
bizonyítvány, 2. keresztlevél, 3. orvosi bizonyítvány, 
4. szolgálati bizonyítvány, 5. erkölcsi bizonyítvány.

Megkivántatik a magyar és német nyelv tudása.
A folyamodók kérései sajátkezüleg írandók és 

legkésőbb 1908. május 31-ig az alanti hivatalhoz adan
dók be.

Zágrábi érseki uradalom 
jószágfelügyelősége.
Biléd. (Torontálmegye.)

Mindennemű
ragadozó és egyéb madarat

ragadozó állatokat, úgyszintén őz- és szarvas
agancsokat bármily mennyiségben vesz

Fr. J. Mayer
híres práparáló intézete

Ooldenöls
Trautenau, Csehország.

Levelek német nyelven kéretnek

1

Fürdetéseket
felvesz

az „Erdészeti Ujság“
kiadóhivatala.

Nyomatott HIENTZ J ÓZ S E F  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.
Fél é v r e ..............................  4
Negyed é v r e ..................................................2

P én zk ü ld e m é n y ek :
a < Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* cimére Szászsebesen küldendők.

XII. évfolyam.

Megjelenik minden csütörtökön,
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:

Podhradszky Emil.  

Szászsebes, 1908. április 30.

Flirdetési 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

18. szám.

A javadalmazás szaporítása.
A ki figyelemmel kiséri a napi eseményeket, 

megdöbbenve láthatja, hogy mennyi hazánkban 
az éhes ember s mily sokan vannak azok, akik 
valóságos harcot vívnak a kenyérért. Elkezdve 
a legutolsó fokon lévő munkáson föl a tekin
tetesekig, nagyságosokig, sőt még a méltóságoso- 
kig is mindenki panaszkodik a nehéz megélhe
tési viszonyok miatt s akit a sors nem áldott 
meg földi javakkal, hanem élete fentartásában 
akár eszének, akár pedig két kezének munkájára 
van utalva, valamennyi azon sopánkodik, hogy 
a mai nagy drágaság mellett keresetéből meg
élnie lehetetlen.

Látunk fölös számmal a panaszkodók közt 
olyanokat is, kiknek bevételei a régebbiekhez ké
pest tekintélyesen emelkedtek, de azért vissza 
sírják a régi időket a csekélyebb jövedelemmel, 
mert bizon könnyebben tudtak abból megélni az 
akkori alacsony piaci árak mellett, mint ma a 
sokkal nagyobb jövedelemből. Ez egyébként 
természetes is, mert hiszen a jövedelem senki
nél sem fokozódott olyan arányokban, mint a 
milyenekben megnőtt a drágaság.

Amint említettük, ' a panaszkodók sorában 
ott vannak azok is, akiknek ha nem is egészen

arányosan, de valamelyest mégis csak fokozódott 
a jövedelmük s így a mennyire annyira tür- 
hetővé tette nekik a megélhetést, de vájjon mit 
szóljanak azok, akiknek ma is csak ugyanabból 
a jövedelemből kell megélniük, amelyből még az 
olcsó világban is csak tengődni bírtak? Pedig 
vannak ilyenek is fölös számmal.

Nem említve másokat, ott találjuk az állami 
kezelésbe vett erdőknél alkalmazott védszemély- 
zetet, melynél — legalább a legnagyobb részé
nél az intézmény fennállása,, tehát 10 év óta a 
javadalmazási viszonyok úgy szólván semmiben 
sem változtak, mely állításunk mellett legjobban 
tanúskodnak az időközönkint, — bár elég gyéren, 
megjelenő pályázati hirdetmények, melyeknél 
összehasonlítva a mostaniakat a régiekkel, konsta
tálhatjuk, hogy bizon még néhol most is csak az 
a 4 — 5 -  600 korona és egyéb semmi járja, mint 
évekkel ezelőtt. Méltán kérdezhetjük már most 
azoktól, akik ezt a csekély javadalmazást nyújt
ják alkalmazottjainknak, hogy mikép tudják el
képzelni egy-egy családnak abból való meg
élhetését ?

Azt hozzák fel erre mentségül, hogy az 
erdők jövedelmezősége nem képes a mostaninál 
nagyobb terhet elviselni. Elhisszük, hogy ez a 
kifogás indokolt volt tiz évvel ezelőtt, midőn a 
védőszemélyzet járandóságait megállapították, de 
vájjon elfogadható-e ez ma, midőn a legutóbbi 
években a faanyagok vételára 50 100 sőt némely
választéknál ennél is nagyobb százalékkal emel
kedett ?
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Erre ellenvetésül fel lehetne hozni ugyan, 
hogy a javadalmazást nem lehet kapcsolatba 
hozni a fatermékek árhullámzásával, mert akkor 
azt az esetleges árcsökkenésnél apasztani kellene, 
mig olyan helyeken, ahol a személyzet úgyszól
ván tisztán csak kopár területek és vízmosásos 
helyek befásitásánál van alkalmazva, jövedelem 
éppen nincs, csak teher, tehát nincs is miből 
javítani a fizetéseket.

Az utóbbi ellenvetést a magunk részéről is 
készséggel elfogadjuk, de hát a kopár területek 
befásitása jóformán inkább köz - mintsem 
magán érdeket képezvén, ha valahol, úgy itt lát
nok helyén valónak az állami segítséget addig 
az időig, mig ezek a helyek jövedelmezőkké 
lesznek.

Az előbbire megjegyezzük, hogy nem is 
tartjuk mi múlhatatlanul szükségesnek magát a 
törzsfizetést emelni, hanem egyelőre megeléged
nénk azzal, ha az erdők jövedelmének bizonyos 
százaléka engedtetnék át az őrző személyzetnek, 
mint a hogy ezt számos magán uradalom, sőt 
némely város és község is gyakorolja.

A kiadások lehető apasztásával és a bevé
telek fokozásával a jövedelmet gyarapítani: ez 
lenne az itt felvetett kérdés legcélszerűbb meg-o o
oldása.

Ma ugyanis, midőn az az erdőőr vagy erdő
szolga látja, hogy bármennyire igyekezzék is 
kenyéradója érdekeit előmozditani, az által az ő 
sorsa miben sem változik, ha csak a természet 
valamely rendkívüli ambícióval meg nem áldotta,

nem sokat törődik azzal, hogy a gazdája több 
vagy kevesebb hasznot vághat-e zsebre, mig 
ellenben ha azt látná, hogy a mennyivel nagyobb 
hasznot hajt a gazdájának, annyival inkább sza
porodik az ő jövedelme is, bizonyosan sokkal 
nagyobb buzgóságot fejtene ki a reá bízott jó
szág megőrzésére, a kiadások apasztására és a 
bevételek fokozására.

A napszámbéreknek pár fillérrel való leal- 
kuvása, az erdő fájának belterjesebb kihasználása, 
a csemetekertek és ültetvények buzgóbb gondo
zása, az erdei károsítások fokozottabb megaka- 
kályozása mind olyan tényezők, amelyek alkal
masak az erdőbirtokos jövedelmét nagy mérték
ben fokozni, módot nyújtván neki ez által arra, 
hogy saját nagyobb megterheltetése nélkül sze
mélyzetének jólétét is emelhesse.

A személyzetnek a tiszta jövedelemből való 
részesedésének hasznos voltát régen belátták már 
az iparvállalatok, magán birtokok, sőt egyes 
állami üzletágazatok is, mint például az állami vas
gyárak, melyeknél a személyzetnek a jövedelem
ből juttatott osztalék gyakran egyenlő annak 
rendes fizetésével s e mellett a nagyobb haszon 
még mindig azé, aki az osztalékot adja, mert 
hiszen ennek reményében az összes személyzet 
vállvetve serénykedik a jövedelem fokozásában.

Mint minden téren, az erdészet itt is meg
lehetősen hátul ballag, ami szomorú folyománya 
a konservativizmusnak, a maradiságnak. Az 
államkincstár óriás erdőterületei ma alig képesek 
2 — 3 millió korona tiszta jövedelmet felmutatni.

m V §
f: T A R C Z A %IP Ül

A loponai hős.
Irta: Bársony István. A Bp. H. után.

Szeptemberi a'konyat volt s minden lépésemnek 
a helyét a legnagyobb óvatcssággel keresve, kapasz
kodtam föl a Drénó-tetőre. (Hont megyének Kemence- 
bernecei hegycsoportjában, a Deszkás erdőrészben.)

Mögöttem lépdelt Pomotyi, a legnyugodtabb 
vezető, akit valaha ösmertem. Egyébiránt túl az ötvenen 
ez már nem is akkora csuda; megszokhatta a szarvas
cserkészettel járó izgalmakat, minthogy volt benne 
része évtizedeken át bőségesen.

Már alkonyodott s aznapi próbálkozásom csak

elkésett kísérlet volt; aféle kémszemle; azért igyek
szünk a tetőre, hogy onnan hallgatózzunk: hol s merre 
szólal meg egy-egy hárem-basa ebben a mérföldekre 
terjedő, hegyet-völgyet boritó erdőségben.

Egy darabon negyedmagammal voltam; a Desz
kás gyönyörű zöldpázsitos völgyéből egyszerre indul
tunk kedves csokoládészinü barátommal; hallottam a 
meredek kapaszkodón, hogy fuj, szuszog mögöttem; 
azután elváltunk. Én meg Pomotyi a nehezebb, 
messzebbre szóló vállalkozásra, fel-fel a tetőre. A 
homályos erdő csöndje mindegyre mélységesebb. A 
cinkék elhallgatnak, elmaradoznak tőlünk; a sűrűség
ben feketén kacskaringózik előttünk a keskeny ösvény 
amelyen haladunk.

Napok óta sóvárogjuk az esőt, minthogy száraz 
minden s a haraszt zörög a talpunk alatt, akármilyen 
vigyázva, lélekzetünket visszafojtva teszegetjük is le a 
a lábunkat. Csöndes kétségbeeséssel állapítom meg 
magamban, hogy ilyen zörgéssel eredményesen cser
készni lehetetlen. A tetőn, az elhagyott erdőség gerin-
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Mérget vehetünk rá, hogy ezt a bevételt meg 
lehetne kétszerezni is, ha a kezelő és őrző sze
mélyzet biztos tudatában lenne annak, hogy a 
jövedelmezőségből ő is fog részesedni s ez a 
a részesedés annál nagyobb lesz, mentül nagyobb 
lesz a birtokos kincstár jövedelme. Az a néhány 
ezer korona jutalom, amelyben bevett gyakorlat 
szerint egyes hivatalok főnökeit részesítik, egy 
csöppet sem alkalmas arra, hogy a többi sze
mélyzet buzgóságát növelje.

Ezt vegyék fontolóra az erdőbirtokosok és 
nem fogják megbánni, ha tanácsunkat követni 
fogják.

&  f|  # #  H  #  # #  # #  #  0

A  fa rkasok veszettsége.
Valamint a kutyafélék családjának más fajai, 

hasonlókép a farkasok és a rókák is ki vannak 
téve a veszettség fertőzésének. Az állattani év
könyvekben ismételten találunk megbízható ada
tokat a vadon élő kutyafélék közt dúló rettene
tes dögvészek pusztításairól.

A veszettségen kivül a ríihösség, ez az 
undorító és soká tartó betegség az, mely leg
gyakrabban támadja meg a kutyafajokat és egész 
nagy vidékeket képes megfertőztetni, de még a 
pántlikás giliszták különféle nemeit is terjesztik 
ezek az állatok, melyek azután átragadván a 
másfaju állatokra is, gyakran a leghasznosabbak

között is irtózatos pusztítást visznek véghez, 
fia már most még az egyéb számos élősdit is 
hozzá vesszük ezekhez, amelyeknek a kutyafélék 
a legjobb tenyésztői és terjesztői, nyilvánvaló, 
hogy ezeket még a mainál is sokkal nagyobb 
ellenőrzés alatt kellene tartani. Maga a házi 
kutya is, mely pedig aránylag elég jó gond
viselésben részesül, számos veszedelmes nyavalyá
nak a terjesztője.

Régi idők óta Franciaország volt az, amely
ben legnagyobb számban tanyáztak a farkasok, 
sőt még ma sem lehetne biztosra állítani, hogy 
ebben a tekintetben Oroszországé az elsőség s 
bizon ez a duvad még ma is nagy mennyiség
ben található Franciaországban s igy csak ter
mészetes, hogy a farkasok közt dúlni szokott 
veszettségről innen kapunk legtöbb hirt.

A farkas sokkal erősebb a házikutyánál s 
igy sokkal nagyobb az ellentállóképessége is, 
minek következtében a különféle betegségeket is 
tovább bírja ki. így például mig a kutya a 
veszettség kitörését követő hetedik, de legkésőb
ben tizedik napon biztosan és menthetetlenül 
bele pusztul ebbe a rettenetes nyavalyába, addig 
az erőteljesebb farkas azt hetekig, sőt nem rit
kán hónapokig is kibírja s annak tartama alatt 
mindig képes a kóborlásra, harapásra és mar- 
cangolásra.

Irtózatos még csak el is képzelni egy egész 
nagy farkascsordát, amint a veszettség dühével 
végig barangolja az erdőket és mezőket; milyen 
iszonyatos pusztulás járhat ezek nyomában!

ces távlatain, még dereng valamicske a leáldozott nap 
világításából, de azért egészen este van már. A tiszta 
égen a telehold ragyog és meghinti fényével a bar- 
nuló tájékot.

Hallgatózunk. Sokáig várunk egy helyben s 
lessük a fel-feltámadó szél megpihenését: nem hallunk-e 
akkor valamit, ami megdobogtatná vadász-szivünket; 
egy nyögést, vagy egy felharsanó kiáltást, ami inkább 
orditás, semmint bőgés. (Parasztember nem mondja, 
hogy bőg a szarvas, hanem hogy ordít.)

Semmi; sehol semmi? Egy ölyv suhog át felet
tünk, amint éjjeli szállására siet. Hirtelen megriad 
lábunkra s elkanyarodik tőlünk nyugat felé, amerre az 
ég még most is világosabb. Addig nézek utána, a 
mig csak akkorának nem tetszik, mint egy szárnyas 
egér. Azalatt is folyvást hallgatózom, fülelek; kérdez
getem hangtalan gondolattal az erdőt: merre vannak? 
hol is lehetnek?! . . .

Későre jár s itt már nincs miért lesni a teljesü
kben ábrándokat. A hegy tetejéről lefelé ereszkedünk.

Átellenben van a könnyű járást kínáló Oszlopó-hegy; 
az is néma. Túl rajta a magas, roppant tömegű, 
meredek Lopona-bérc. Az is néma. Hát minden 
meghalt itt? Vagy elvándoroltak a szarvasok? Elmúlt 
ereikből a vágyak heve és nincs már hivó hangjok 
sem asszonyaik számára, sem a szerelemért versengő 
vetélytárs megfélemlítésére és fel izgatására?!

Már lent vagyunk az aljban, ahova a széles erdei 
rétekre s mezőkre derengő zuhataggal hull a barna 
fák közül a hold áttörő sugara. Már utolért bennün
ket a hegyek éjszakája. Patakokon botorkáltunk ke
resztül, hazafelé, az erdei tanyára, és ösztönszerüleg, 
folyvást lessük, hogy hátha! . . . hátha m égis! . . .

És ebben a várakozásos pillanatban egyszerre, 
mintha kürt harsanna meg az Oszlopó tetején: erős, 
rezgő, mélyen csengő, a másik helyről, a Mammuth- 
Loponáról visszacsapkodó hang állít meg bennünket.

Ott bőg egy szarvasbika!

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



140 ERDÉSZETI ÚJSÁG

A régibb időkben, midőn a hirszolgáiat 
nem volt még annyira kifejlődve, mint ma, 
bizon számtalan ember tűnt el úgy, hogy soha 
senki sem tudta meg, milyen sors érte s hová 
lett, biztosra vehetjük azonban, hogy az ilyenek 
nagy része is az ide-oda kóborló farkasoknak 
lettek martalékává.

A veszett farkasok fertőző mérge átterjed 
a hasznos vadakra és a háziállatokra is, miáltal 
azok egész vidékeknek valóságos csapásává, 
istenostorává lettek. De Lisle de Morcéi fran
cia iró egyik 1768. évben irt müvében meg
emlékezik arról, hogy 1763. és 1764. években 
egész nagy kopófalkák lettek Franciaországban 
a veszettség áldozataivá. A St. Germainben 
lévő királyi falkából, mely 120 kopóból állt, csak 
32 darab maradt meg, mig a versaillesiből a 
140 darab kettőre apadt le. Ezek a falkák ki
zárólag farkashajszára voltak betanítva s miután 
elpusztulásuk után a farkasok iizése, vadászása 
éveken át kénytelen volt szünetelni, könnyen el
képzelhető, hogy ezek mennnyire elszaporodtak.

Hasonló eseteket említenek az 1750., 1753. 
és 1767. évi hírlapok Metz környékéről s meg
emlékezik azokról a hivatalos Gazette de 
Francé is. Azokban az években a február és 
junius hónapok közötti időben dúlt legrémeseb
ben a veszettség, de majdnem kizárólag csak 
a farkasok között.

Egy híres farkasvadász, de Lisle de Morcéi 
nem egészen három év alatt 130 farkast ölt

meg, mégis azok megfogyatkozását alig lehetett 
észrevenni.

A Franciaországban oly gyakran dúló polgár- 
háborúk nagyban hozzájárultak nem csak az 
egészséges, de a beteg farkasok nagymérvű el
szaporodásához. Nevezetes ezekből az időkből 
az úgynevezett Gevendi farkas története, a 
melynek elpusztításáért még bucsujárásokat is 
tartottak.

Ez a bestia valóságos réme volt egy nagy 
vidéknek s az elpusztítására a király által kikül
dött Locivetier Denneval, a leghíresebb farkas
vadász, ki addig már ezernél több farkast ölt 
meg, semmit sem birt ellene tenni, sőt a vele 
való küzdelemben ő maga is életét vesztette. 
Végre a király egyik fővadászának vezetése alatt 
egy egész csapat farkasvadászt küldött ki, hogy 
a szorongatott vidéket mentse meg a bestiától, 
ami ugyan sikerült is, de azalatt a veszett far
kas a számtalan hasznos állaton kívül még 83 
embert ölt meg s részben fel is falt, 30 embert 
pedig súlyosan megsebesített.

A Bretagne egyik vidékén egy veszett nös- 
tényfarkas 63 embert marcangolt szét s gyilko
lásainál mindig egy és ugyanazt a rendszert kö
vette. Egyetlen egy napon 12 súlyosan s rész
ben halálosan megsebesített ember jött Guin- 
gamp város kórházába, s valamennyiöket ez az 
egy farkas támadta meg. Végre sikerült egy 
híres farkasvadásznak megszabadítani a vidéket 
ettől a csapástól.

Franciaország évkönyvei a vadászatot illető

Hajnal. — Sötét erdei hajnal, amelyre itt-ott 
viliódzó fényleplet borit a holdvilág. A hol a zöld
sugarak szétfolynak, ott szinte nappali a világítás és 
mégis sötét most még a hajnal, bent a fák közt.

Még csak háromnegyed háromra, szeptember 
utolsó harmadában. A hold nélkül meg valóságos 
fekete éj volna. S mink ketten már kifelé lopódzunk 
az Oszlo'pó irányába. Mellettünk jobbra-balra a nyer- 
geshátu hegylánc. Jobbról a meredek Szivszakasztó, 
a hova a szarvasok éjjelre a tarvágásokba váltanak ki. 
Balról a Drénó lejtős lánca. Középütt a hosszú 
smaragdos völgy, a csillámló gyöngyös patakfordulók
kal. Felettünk a hegyek a szél nyelvén üzengetnek 
egymásnak valamit. Néha felzugnak, néha felkacag
nak; néha csupa suttogás a szavak.

Amott pedig, az Oszlopó oldalán, szakgatottan, 
várakozásos időközökben, felel a szél tutulására egy 
erős, kürtös, érces, messze harsanó hang.

Ott folyvást bőg a mi esti szarvas-bikánk. Az 
egyetlen az egész nagy erdőségben, aki nem bir ma

gával és felriasztja a csöndet; izgalomba rántja önmagá
val együtt az egész környéket.

Kívüle minden hallgat; de mink azért tudjuk, 
hogy ez a hallgatás már nem élettelenség. Azt a har
sonás kiáltást hallgatják valakik. Az erdő barna ár
nyékában karcsú szarvastehenek jönnek-mennek, moz
golódnak, moszatolnak; közelednek a hivó hang felé, 
de csak úgy félénken, szemérmesen. Kéretik magokat 
várakoztatják a heves udvarlót; és mig hovatovább 
meghódolnak: mégis úgy mutatják, hogy nekik sem
mise sietős.

Ők várhatnak; hisz’ bizonyosak benne, hogy ezt 
a gavallért, ezt a kérőt, még erőszakkal se rázhatják 
le többé. Kikosarazást ez el nem fogad; ennek a fü
zét és merészségét legföljebb éleszthetik. Ami meg
törheti és megalázhatja: az már nem a nőstény. 
Egyesegyedül a nagyobb, nyersebb erő ; akinek har
cában szenvedett vereséget.

Most ? . : . most csak szól-szól; harsog, riadozik; 
üzen, és követelve hiv minden asszonyt a háremébe,

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG 141

részeikben évszázadokon át majdnem kizárólag 
csak a farkasokkal és azok vadászásával foglalkoz
nak s alig emlékeznek tneg szórványosan más 

kivált rótt és sörte vadról.
Jellemző a farkasoknak Franciaországban 

való nagy elszaporodására, hogy Vl-ik Károly 
király uralkodása idejében közvetlenül Páris vá
ros falai alatt egyetlen egy napon tizennégy 
embert marcangoltak szét és faltak fel a farkasok.

Nálunk Magyarországon sem volt ritka eset 
veszett farkasok garázdálkodása, igy lapunk meg
jelenése helyétől, Szászsebestől alig 20 kilométer
nyire fekvő Lomány községben 1887. évben egy 
veszett farkas kilenc embert s közel 60 darab 
lovat és szarvasmarhát mart meg. A megmart 
emberek közül nyolc megveszett és áldozatul 
esett a rettenetes nyavalyának, inig a kilencedik
nek csodálatosképen nem lett baja s talán még 
ma is él. A megtnart állatokat természetesen 
mind ki kellett irtani.

Pályázat erdősítési jutalmakra.
28967/1908. F. M. sz. Az edőtörvény (1879. évi 

XXXI. t.-c.) 165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos 
és futóhomokterületeken ez évben létesítendő, közgaz
dasági jellentőséggel biró erdősítések megjutalmazására 
az országos erdei alapból tizenegy (1 1 ) nagy jutalmat, 
tiz (10) elsőrendű és kilenc (9) másodrendű elismerő 
jutalmat tűzök ki, u. m .:

három egyenként 1000  koronás nagy jutalmat, 
(kettőt készpénzben, egyet dísztárgyban), 

négy egyenként 800 koronás nagy jutalmat, (kettőt 
készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

négy egyenként 600 koronás nagy jutalmat, kettőt 
készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 500 koronás elsőrendű elismerő 
jutalmat, (hármat készpénzben, kettőt dísztárgy
ban),

öt egyenként 400 koronás elsőrendű elismerő 
jutalmat, (hármat készpénzben, kettőt dísztárgy
ban),

öt egyenként 300 koronás másodrendű elismerő 
jutalmat, (hármat készpénzben, kettőt dísztárgy
ban),

és négy egyenként 200  koronás másodrendű el
ismerő jutalmat, (hármat készpénzben, egyet 
dísztárgyban.

Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bérlők) 
azon edősitéseikkel versenyezhetnek, a melyeket az 
1879. évi XXXI. t.-c. 165. §-ában körülirt kopár-, víz
mosásos, vagy futóhomokterületeken, állami pénzsegély 
igénybevétele nélkül a folyó év tavaszán vagy őszén 
foganatosítottak.

Megkivántatik azonban, hogy :
a) az 10 00  koronás nagy jutalmakra versenyző 

erdősítések egy tagban legalább 25 kát. hold terjedel
műek,

b) a 800 és 600 koronás nagy jutalmakra ver
senyző erdősítések egy nagy több tagban legalább 25 
kát. hold terjedelműek,

c) az 500 és 400 koronás elsőrendű elismerő 
jutalmakra versenyző erdősítések egy vagy több tagban 
legalább 10  kát. hold terjedelműek, és végül

d) a 300—200 koronás másodrendű elismerő 
jutalmakra versenyző erdősítések egy vagy több tagban 
legalább 5 kát. hold terjedelműek legyenek.

amelyet most szed össze. S a csinos szarvasdámák, 
a még nem érzéketlen érettkoru mamák, s a fiatal 
menyecskék, valamint a gyöngéd, félénk és sejtelmes 
szarvas-kisasszonyok, mindmegannyian mennek. A 
nagyur, a koronás Don Juan, megérzi őket, még mi
előtt megpillantaná. Fejét lehajtva szaglász és lassan 
szimatolva követi őket nyomról-nyomra; felordit köz- 
ben-közben és sürgeti a hajnali légyottot.

Hallgatjuk! . . . Mit is tehetnénk más? A homály 
még nem oszlik, hiába fénylik a hold a tisztásokon 
s a hegyek gerincén. Bent, az Oszlopó-patakban, a 
sziklás fekete cserkészutat még vaksötétség födi. Pe
dig a bikát oda várjuk a hegytetőről, le a patak völ
gyébe, amelyen át kell váltania, hogy vezetőm-jelezte, 
nappali pihenőhelyére juthasson. Már rég elmúlt négy 
óra s ámbár még csak a keleti szemhatáron sejthetünk 
egy kis homályoszlást, nem bírunk tovább várni; 
előre, a sötét patakmederbe; arra, a hol a szarvasok 
könnyű lábának a moszatolását vágyunk hallani.

A homályban kétszeres a halk mozgás nehéz

sége; kőről-kőre kell lépegetnünk és síkos, nyirkos 
kapaszkodókon följebb-följebb jutnunk. Lihegve fúj
juk ki magunkat időnkint s a mikor végre eljutunk a 
keresett vadváltóig, a hol most már a lélekzetünket is 
visszafojtva kellene várakoznunk, lesnünk a világos 
hajnal érkezését és egyszersmind a hangos, zajos 
szerelmes nagyurat: ime, az Oszlopó-hegy túlsó ol
dala felől harsan fel bődülése, a minek a visszhangja, 
mintha maga a valóság volna, úgy zeng a Lopona 
szirtes oldalán.

(Folytatása következik.)
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A pályázó birtokos a versenyre bocsátott erdő
sítést az első munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélé
sének idejéig állandóan gondozni, a szükséges pótlá
sokat foganatosítani s a létrejövő erdőt az 1870. évi 
XXXI. t.-cz. 2., illetve 4. §-ai szerint erdőként fentar- 
tani és kezelni tartozik.

A versenyre bocsátott erdősítések az 1913-ik év
ben fognak a helyszínén megbiráltatni. A jutalmak 
kiosztásánál az erdősítések sikere és közgazdasági 
jelentősége, az erdősítésnél felmerült nehézségek és az 
erdősítésre forditotl költségek fognak irányadóul szol
gálni, de a pénzjutalmak kiosztásánál figyelembe vétet
nek ezek mellett a birtokos vagyoni viszonyai is.

A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor tarthat 
igényt, ha a versenyre bocsátott és a jutalomra érde
mesnek ítélt erdősítés a jutalom odaítélésnek idejében 
is birtokában lesz.

Az odaítélt pénzjutalom egy haimadrésze az erdő
sítést teljesítő kezelő erdőíisztet (gazdatisztet vagy bér
lőt) fogja illetni. A dísztárgyat nyert birtokosok azon 
alkalmazottai pedig, — kik a jutalmazott erdősítések 
teljesítése körül kiváló érdemet szereztek, érdemük 
szerint külön pénzjutalom'an fognak részesülni.

A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket pe
dig legkésőbben folyó évi december hó 25-ig kell a 
birtokosnak a közigazgatási erdészeti bizottságnál, 
vagy a kir. erdőfelügyelőségnél pályázatra bejelenteni.

Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősítésekkel 
az erdősítést teljesítő erdő- vagy gazdatiszt, valamint 
a beerdősitett terület bérlője is, de pályázati kérelmé
hez mellékelni kell a birtokos írásbeli nyilatkozatát, 
melyben az kijelenti, hogy a pályázatban való részvé
telhez hozzájárul és egyszersmind kötelezi magát, hogy 
a versenyre bocsátott erdősítést az 1879. évi XXXI. 
t.-cz, 2. vagy 4. §-aiban meghatározott feltételek sze
rint állandóan erdőként fogja íentartani és kezelni.

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét (köz
ség, dűlő, helyrajzi szám), kiterjedését és az erdősítésre 
használt fanemeket pontososan meg kell jelölni.

Budapest, 1908. évi március hó.
M . k ir . fö ldm ivelésügyi m inister.

A tavaszi m unkák és a já rm o s  ökrök . A
nagy, nehéz és sürgős munkálatok idején, igy a tava
szi szántások alkalmával is, különösen ha csepergős 
időjáráskor is kint van az állat, a járom könnyen fel
töri az ökrök nyakát, különösen ha annak a nyakkal 
érintkező része a nedvesség következtében felpuhul. 
Hogy a nyak bőrének felhámját a nedvesség fel ne 
puhítsa és hogy a járom is sikamlós legyen, kenjük 
be mindkettőt nem avasodó zsiradékkal (vazelinnel).

Azon esetben, ha az ökrök nyaka már fel van sebezve,, 
természetesen előbb begyógyítjuk azt, csak gyógyultan 
használjuk újból az állatokat. A gyógykezelés: száritó- 
por alkalmazásából (rizspor), vagy enyhítő kenőcs 
használatából (minimum- vagy zinkkenőcs stb.) fog 
állani. A hintőport csak akkor vegyük igénybe, ha 
nem dolgozik a sérült állat. A gyógyulás pár nap 
alatt beáll.

K ím éljü k  az e rd ő t! Az erdő nagy közgaz
dasági jelentősége s jótevő hatása az ember egész
ségére, életére ma már nem szorul bizonyításra. S 
hogy az ember ösztönszerüen mindenkor érezte is 
ezt, bizonyítja a sok dal és költői dicséret, a mellyel 
költők s a nép adóztak az erdőnek. Mind a mellett 
a közönyösség, vagy a kapzsiság gyakran mellőzi 
vagy pusztítja a fát, olyankor is, a mikor a zöld 
lomb ideális értéke mást követelne. Magyarország 
erdőség tekintetében még megleh tősen előljár az 
európai államok között, de azért nagyon is helyén 
való volna egy olyan, az egész társadalomra kiterjedő, 
tevékeny és befolyásos egyesület, a mely az erdőnek, 
a zöld fának védelmét, kultuszának terjesztését tűzné 
ki feladatául. Különösen a fátlan nagy Alföldön. Az 
erdőpusztitás hatását, legvégső fokában, Kínában lehet 
látni. A kik Észak-Kina hegyvidékein utaztak, nem 
győznek eléggé sötét képet festeni az ottani tájék 
vigasztalanul szomorú voltáról. S ennek legfőbb oka 
az erdő tökéletes kipusztitása. S ha Kina messzevaló- 
nak tetszik sokak előtt, akkor közelebbi példát is kap
hatunk Dalmáciában. Vagy Írországban, a melynek 
ugyan sok a szépsége, de a mely egyike a legszegé
nyebb euópai országoknak. Hivatalos adatok szerint 
Írország népe, a melynek bizonyára nincs egy fölös
leges garasa sem, ma is huszonöt millió koronát fizet 
a külföldnek évenkint építő fáért. Pedig kétségtelen, 
hogy Írország földjét valaha teljesen erdőség borította. 
Ma azonban annyira kipusztult az erdő, hogy földje 
az egész területnek csak másfél százaléka, s ennek a 
töredéknek is jó részén kevésbbé értékes bokor-nö
vényzet nő. E mellett általában a szigetnek csaknem 
egy negyede teljesen művelés nélkül hagyott föld. 
Általában a híres zöld sziget egyike a fában legsze
gényebb tájékoknak. Legújabban erélyesen újra kez
dik Írországban az erdő-kulturát, de sok évnek, talán 
évszázadnak kell elmúlnia és sok milliónak elfogynia, 
mire a zöld sziget fatermelésben úgy a hogy függet
leníti magát a külföldtől.

K Ü L Ö N F É L É K .

Divatos állatok. Igazi előkelő angol hölgyet 
manapság kedvenc kutyája nélkül el sem lehet kép- 

I zelni. Legjobban keresik újabb időben a hosszú szőrű 
! pekingi ölebet. s a még kisebb liliputi tacskót, azon-
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bán az általánosan kedvelt kutya most is csak a va
lódi terrier, legyen az akár skót-, akár ir- vagy fox- 
terrier. Egy londoni kutyakereskedő minden évben 
nagy összeget keres kutyái révén: mert majdnem 
kizárólagosan ő az egyedüli szállítója az arisztokrata 
hölgyeknek. O maga is azt mondja, hogy a leg
szebbek a japáni és pekingi lágyszőrü ölebek, azon
ban a tacskók sokkal kedvesebbek. Egy valódi törpe 
tacskóért árverésen megadnak 400 600 koronát, sőt 
szebb példányért 1000 koronát is fizetnek. Az álla
tokat egyébként ma nagyon felkapták Angolországban. 
A kis gyermekeknek nem állat-automata játékokkal 
szereznek örömet, hanem élő állatokkal, amilyenek a 
mókus, teknősbéka, különféle apróbb leveli-béka, sőt 
kígyó is. Az éneklő madarak is kezdenek újból tért 
hódítani, de bár szívesen adnak egy kanáriért 60, egy 
papagályért 200  koronát, szívesebben keresik a tengeri 
malacot, házi nyulat, fehér egeret, stb.

A szarvas-gom báról. Erről a nálunk is dúsan 
termő, de még föl nem használt táplálékról Írja egy 
tanár a következő érdekes sorokat: Ismeretes, hogy a 
francia konyha nem nélkülözheti a szarvas-gombát. A 
legelőkelőbbek asztalán otthonos ez a termék s nincs 
az a francia gurman, a ki a sült szarvas-gombát ne 
szeretné. A franciák eme híres gombáját (a tuber melano 
sporumot) hazánkban ritkábban találják, de nálunk is 
van egy kisebb faj, a mely Ízletesség dolgában nem 
marad a francia mögött. A szarvas-gomba a föld alatt 
fejleszti ki termő testét, egy-két centiméternyire a föld 
színétől. Első példányait makkoló sertés-csorda túrta 
föl. Régebben nálunk is gyűjtötték s nem egy nemesi 
konyhán volt állandóan az étkek között. Ma azonban 
mind ritkábban kerül hazai termékünk az asztalunkra. 
Gyűjtésével és árusításával tudomásunk szerint most 
csak egy nyitrai tanító foglalkozik, a ki elég szép 
melékkeresetre tesz szert vele. Egyébként az Akadé
mia megbízásából most készíti Hollós László dr. a 
Magyarországon előforuló földalatti gombák monográ
fiáját. Az ő tapasztalatai szerint nálunk a szegényebb 
néposztály (erdőőrök, pásztorok, vasúti őrök) már ré
gebben élvezi e kitűnő gombafajokat, a melyek rész
ben rokonai a francia fajnak. Munkásságának nem 
csupán az a célja, hogy a leiró természettudományt 
e gombáknak fölkutatásával és megnevezésével előbbre 
vigye, hanem az is, hogy egy újabb keresetforrásra 
mutasson rá. Nekünk magyaroknak úgyis hibánk, hogy 
mindig a külföldet nézzük és utánozzuk, e mellett 
sokszor a magunk kincsét elfeledjük. A nép fölvilá- 
gositása bizonyára nem csekély hasznot hoz maga 
után. Hollós dr. körülbelül 10— 15 millió koronára 
teszi a jövedelmet, a melyet a francia termelési viszo
nyokból számított ki. Azt írja, hogy a Duna-Tisza 
közén több mint ötven ilyen gomba-fajt talált nagyob 
mennyiségben. Mennyi lehet még a magyar őserdő
ben, a mely a földalatti gomba igazi hazája!

A fóka-vadászat korlátozása. A Behring-szo- 
rosban Alaska és Kamcsatka félszigetek között és a

Sachalin szigetek környékén néhány évtized előtt ren
geteg sokaságban tanyáztak a fókák. így 1860 és lS70-ik 
évben az orosz halászok Kamcsatka mellett az Ochocki 
öbölben több millió fokáról tesznek említést. Jelenleg, 
mint az alaskai kormányzó jelenti az Egyesült-Államok 
kormányának, az Alaska partjain és St. Paul környé
kén a fókák teljesen kiveszőiéiben vannak. A pusz
tulás oka az, hogy a fókákat nemcsak az amerikai, 
hanem az oda iopódzó japán halászok is kegyetlenül 
irtják, mig a 70-es években, mikor még milliószámra 
lepték el fókák Alaska öbleit, a halászok nem mertek 
kikötni e partvidéken, mert akkor az még vitás terület 
volt. Részint az oroszok, részint az angolok tartottak 

Jgényt reájok, s Így folyton harcban állottak maguk a 
halász-népek is. De amidőn véglegesen megjelölték 
a határokat Britt-Columbia között és az Egyesült- 
Államok Alaskát az oroszoktól megvásárolták, mind
egyik törekedett a vidék jövedelmezését kihasználni. 
Mig a vitás helyeken nem volt szabad kikötni, addig 
a fókák is szabadon tenyésztek és nagyon elszaporod
tak, de azután iszonyúan irtották őket, nem csak hú
súk, hanem finom bőrük miatt. Legtöbbet irtottak ki 
a Hudson-társaság kiküldött emberei, akik százezren- 
kint fogdosták össze a fókákat és prémes bundáit 
Winipeg városába szállították. Később San-Francisko 
városba is rengeteg fúr seab bőröket vásárolt össze 
darabját 2 dollárért és Amerika, valamint Európa 
prémkereskedőit ellátta fóka prémekkel. A múlt szá
zad végén St.-Louis városa vette át a prémkereskedést 
és még drágábban vásárolta össze a fóka-bőröket, 
így nem csoda, hogy néhány évtized alatt majdnem 
teljesen kipusztitották a Beringtengerben élő fókákat. 
Különösen nagy kegyetlenséggel irtották őket a japáni 
halászok. Ezek nem kímélték még a fiatal fókákat 
sem. E pusztítás ellen most Rooseveit elnöksége alatt, 
aki nemrég a bölényeket is védelmébe vette, a fókák 
pusztításának méggátlására is törvényt alkottak az 
Egyesült-Államok. A törvény értelmében a fókákra 
ezután csak meghatározott időben és csakis enge
déllyel szabad vadászni Alaska partjain. Idegen, nem 
amerikai halászoknak pedig egyáltalán tilos. Ilyenfor
mán akarják a fókák kegyetlen lemészárlását és teljes 
kipusztulásukat megakadályozni.

A lapok megrendelése. A kúria érdekes elvi 
jelentőségű határozatot hozott. Kimondta, hogy min
denki, aki huzamosabb ideig elfogadja a neki postán 
kézbesített lapot, annak árát még akkor is köteles 
megfizetni, ha a lapot nem rendelte meg. Az ilyen 
perekben nem az adós lakhelyén levő bíróság, hanem 
az illetékes, mely a lap kiadásának vagy postára téte
lének helyén van.
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Vadorzók merénylete. Lippárói jelentik: A
szomszédos Bogdarigos községben Varga erdőőrt, a 
mint körútját végezte, vadorzók megtámadták és több 
lövéssel leteritették. Vargát az arra járók beszállították 
a lippai kőházba, de kihallgatni nem lehetett, mert 
öntudatlanul fekszik. Állapota reménytelen. A vizs
gálatot megindították.

H alálozás. Roskó József nyugalmazott m. kir. 
főerdőőr, lapunknak fennállása óta hűséges előfizetője 
28 napi szenvedés után folyó hó 2 1 -én tevékeny s a 
közügynek és családjának szentelt élete 66-ik évében 
Sályban meghalt. Adjon az Ég neki csendes pihenést!

S z erk esz tő i üzenetek .
H. J. urnák, Dobrest. A közlésért mint régi buzgó hí

vünktől senrmit sem kívánunk. Igazsága van, hogy ma a sze- 
rénysék ritka madár s mindenki szeret felfelé kacérkodni, no de 
azért akadnak kivételek is. Orend János urnák, Alsóárpás. A 
beküldőiteket hosszabb távollétünk miatt csak most vehettük elő 
s pár nap múlva levélben kimerítő véleményt adunk. Az ön
segélyző egyletre vonatkozó alapszabályokat csak azután véljük 
közölhetőknek, ha azok jóváhagyva lesznek, mert ha esetleg ilyen 
alakban nem lesznek elfogadva, kár lenne hibás mintát állítani 
olvasóink elé. A féláru vasúti jegy kérésére legcélszerűbb lenne 
fölöttes erdőhivatalukat felkérni, mely hivatalból tehetné meg a 
szükséges lépéseket. Keresztély Ferenc urnák, Dónya. A kincs
tárnál alkalmazott napidijas segéd- és póterdőőrök megfelelő 
folytonos szolgálati idő után kapnak némi csekély nyugbért, 
melynek nagysága a szolgálati idő és a napibér összege arányában 
lesz megszabva. Más erdőhatósághoz való áthelyezést nem kérhet
nek, mer.t alkalmaztatásuk nem végleges, de nincsen kizárva az, 
hogy őket kérésükre s ha rájuk szüksége lenne, más hatóság 
átveszi.

A kiadóhivatal postája.
Kovács István urnák, Kebele. Előfizetése múlt március 

hó végéig van rendezve. A Bedő-féle Erdőőr cimü tankönyvet 
megrendelheti az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalánál 
Budapest, V., Alkotmány utca 6. Ára 6 korona. Beszeda János 
urnák, Osztroluka. Azt, hogy a hiba honnan ered, most már 
bajos megállapítani, de a nyilvántartásunkat kívánságához képest 
kiigazítottuk A 4 koronát f. é. március 31-ig javára könyveltük.

Szám. 5855/908.
Brassó szab. kir. város Brassó fömösi edőgond- 

nokságánál egy II. oszt. erdőőri állás kerül betöltésre.
Évi fizetés 500 kor., igény a városi szervezeti 

szabályrendelet 116 §-ában meghatározott pótlékra öt
öt éves pótlék 10 0  kor. lakbér vagy természetbeni 
lakás, ruházat, 12 korona csizmaátalány és 24 ürméter 
bükkdorongfa..

A kinevezés egy évre ideiglenesen történik, a 
mely kielégítő szolgálattétel után a véglegesítés követ
kezik.

Az erdőőri szakvizsgát letett pályázók felhivatnak, 
hogy sajátkezüleg irt pályázati kérvényüket nyelvisme
reteik fölemlitése mellett, egy erkölcsi, egy szolgálati, 
valamint egy főorvosi bizonyitványnyal fölszerelve a 
városi erdőhivatalnál Brassóban legkésőbb 1908. évi 
május hó 15-ig nyújtsák be.

Brassó, 1908. április hó 4-én.
A. városi tanács.

A nagyvázsonyi uradalom évi 240 korona fizetés, 
természetbeni lakás kerttel, 1 hold illetményföld, 10  hl. 
rozs, 3'60 hl. árpa, 24 m. tűzifa házhoz szálitva, egy 
öltöny egyenruha kalappal, 18 m. m. erdei széna, 2 
darab tehénre nyári legelő, 6 darab sertéstartás és az 
uradalomnál szokásos lődij javadalmazással egybekö
tött erdőőri állásra pályázatot hirdet.

Pályázóktól megkivántatik, hogy az erdőőri teen
dőkben jártassággal bírjanak, 35 évesnél idősebbek 
ne legyenek, a német nyelvet legalább szóban tökéle
tesen bírják. Szakvizsgázott előnyben részesül.

Sajátkezüleg irt és bizonyítvány másolatokkal s 
fényképpel ellátott kérvények fo lyó évi m ájus hó 10-ig 
az alulirt erdőhivatalhoz nyújtandók be. A kinevezett 
erdőőr állását azonnal elfoglalni köteles.

Nagyvázsonyi uradalom erdőhivatala, 
N agyvázsony, Veszprém megye.

Szilfamagot
vásárol és mintázott árajánlatokat kér

Faragó Béla
Magyar Magpergető Gyára 
......... Zalaegerszeg. =

Mindennemű
ragadozó és egyéb madarat

ragadozó állatokat, úgyszintén őz- és szarvas
agancsokat bármily mennyiségben vesz

Fr. J. Mayer
hires práparáló intézete

Goldenöls
Trautenau, Csehország.

Levelek német nyelven kéretnek.

Nyomatott H I ENTZ J ÓZSEF  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 «

P énzk ü ld e m é n y ek :
a «Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. május 7. 19. szám.

A ,,S enki“  fiai.
A Senki gyermekének az olyan gyerme

ket szokás nálunk nevezni, amelyet házasságon 
kívül szül az anyja s vagy azért, mert szégyenli 
anyai állapotát, vagy pedig azért, mert botlásá
nak gyümölcsét nem képes eltartani és felnevelni, 
egyszerűen kiteszi az utca, vagy valamely kapu 
alá, rábízván a róla való további gondoskodást 
a jó Istenre és a jó emberekre. A szabad sze
relemnek ezekről a szerencsétlen gyümölcseiről 
mondjuk azután, hogy se apjuk, se anyjuk, tehát 
ők a senkié . Az igy saját jó vagy rossz sor
sára bízott gyermeket azután vagy a hatóságok 
helyezik el gyermekmenedékhelybe, vagy jó em
berek fogják pártját s felnevelik saját gyermekük 
gyanánt.

Eddig hozzá voltunk szokva, hogy csak az 
elbukott leányok magzataiból támadtak a senki 
gyermekei, újabban azonban arra a szomorú ta
pasztalatra jutottunk, hogy olyan emberek is, a 
kiknek annak rendje és módja szerint volt tör
vényes apjuk is, anyjuk is, akik őket tisztesség
ben, becsületben felnevelték, akkor, midőn már 
saját szárnyukra kelve röppentek ki az élet rögös 
porondjára, egyszerre csak a senki gyerme
keivé lettek. Ezek a szerencsétlen gyermekek

abból a szerelmi viszonyból származtak, mely 
tiz évvel ezelőtt az állam és a községi, úrbéri, 
vagyon közösségi síb. erdők közt keletkezett s 
mely be lett anyakönyvezve az 1898. évi XIX. 
törvénycikkbe.

Ezeknek az erdőknek a szerelmi viszony 
keletkezése alkalmával, vagyis akkor, midőn őket 
az állam saját kezelésébe és gondozásába vette 
gyermekei is voltak, amelyeket úgy a hogy 
tápláltak s amely gyermekek akkor valamennyien 
tudták, hogy ki a nevelő s eltartó szülőjük és 
hogy az miként gondoskodik az ő ellátásukról. 
Értjük ezek alatt az ezeknél az erdőknél alkal
mazásban állott erdőtiszteket, altiszteket és szol
gákat.

A szerelmi viszonynak a törvény anya
könyvbe való bejegyzése s igy törvényesitése 
alkalmával az állam a gyermekek kisebb részét 
pártfogásába vette, adoptálta őket, saját törvé
nyes gyermekeinek ismerte el s azóta gondosko
dik is róluk jó és hűséges atyához illendően, de 
nem gondoskodott sehogy sem arról, hogy ebből 
a jó sorsból a gyermekek nagy többségének is 
jusson valami. Elismerte ugyanis magáévá az 
erdőtiszteket s nagyot lendített azok sorsán, mert 
hiszen ma már látunk köztük magas rangokba 
helyezetteket, akik pedig az állam ilyetén gondos
kodása nélkül még most is csak községi, járási, 
úrbéri vagy vagyonközösségi erdészek volnának, 
régi rangjukkal és régi javadalmazásukkal, de 
nem tette ugyanezt az erdőőrökkel és az erdő
szolgákkal, sőt ellenkezőleg, ezek a helyett, hogy
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146 ERDÉSZETI ÚJSÁG

az uj házasság folytán törvényesítve lettek volna, 
jóformán még azt az egy szülőt is elvesztették, 
amellyel bírtak.

Ez az állításunk nem légből kapott s nem 
csak arra akar szolgálni, hogy vele hatást kelt
sünk, avagy általa magunknak reklámot csináljunk, 
hanem folyománya egy előttünk fekvő levélnek, 
amely hü tükre annak a viszás, de egyúttal 
siralmas helyzetnek, amelyben némely vidéken 
az állami kezelésbe vett erdőknél alkalmazásban 
álló erdőőrök és szolgák leledzenek és itt talán 
legcélszerűbb lesz, ha a további elbeszélést 
magára a levélre bízzuk.

Azt mondja nekünk ez a levél, hogy H. 
vármegyében a közigazgatási bizottság a megye 
területén 140 községben szétszórttan álló 20.000  
kát. hold volt úrbéri erdőknél még 1894. évben 
két erdőőri állást szervezett, amelyet azután 
1900. évben egygyel szaporított.

A három járási erdőőrt még 1899-ik év
ben szóbelileg felvették a vármegyei nyugdíj- 
intézetbe s fizettették velük 1894. évtől vissza
menőleg az erre eső járulékot, anélkül, hogy 
erre nézve akár bizottsági, akár közgyűlési hatá
rozatot hoztak volna, szóval hallgatagon ment 
a dolog egészen 1907. év október haváig. Hát 
eddig ez ellen mit sem lehetne szólni, sőt ezt 
az eljárást mint derék atyai gondoskodást csak 
dicsérettel lehetne illetni.

A mondott időben, vagyis 1908. év október 
havában történt azonban, hogy L. P. járási er
dőőr 11 évi szolgálat után meghalt s miután

*  , m
m  T  A R C A :#

A loponai hős.
Irta: Bársony István. A Bp. H. után.

(Folytatás és vége.)

Csalódtunk! . . . A bika nem erre tér. Megy át 
a Drénóra; vagy a messzeség ködében szürkéllő 
Bugyihóra! . . . Nem, ezt a kijátszást, ezt a rászedést 
nem tűrjük. Sietve vissza! Hozzá! Fel az Oszlopó 
tetejére, amelyre a köves patak medrén végig bukdá
csolva s aztán a szomszéd-hegy éles gerincére kapasz
kodva jutunk. Most nincs miért ügyelnünk, nehogy 
megrecscsenjen talpunk alatt a száraz galy, s nehogy 
elrúgjunk egy-egy ;kövecskét, amely pattog, csattog a 
hegyről lefelé-gurultában. Most csak előre; hisz’ a

ennyi ideig hallgatagon bár, de hozzájárulásai 
címén mégis csak tagja volt a vármegyei nyug
díj intézménynek, a nyomorúságban hátramaradt 
özvegy kérte az őt megillető nyugdíj folyósítását.

itt azt hinné az ember, hogy a vármegyei 
nyugdijválasztmánynak nem volt sürgősebb teen
dője, mint az özvegy nyugdiját megállapítani és 
kiutalványozni, de bizon nem igy történt.

A választmány reference ugyanis legelőször 
azon akadt meg, hogy a járási erdőőrök nem 
megyei közegek a miben talán igaza is 
van, de viszont nem tartozhatnak a községiek
hez sem, annál kevésbé, mert hiszen nem álla
nak a község szolgálatában, hanem talán inkább 
úrbériek lennének, csakhogy viszont ilyen össze
vont testület sem azelőtt nem volt, sem most 
nincs, hanem csak valami társult úrbéri birtoko
sok azok, akiket szolgálnak, bár ezek is egy
szerűen letagadhatják őket, mert hiszen nem ők 
fogadták fel, sőt ha rájuk van bízva, bizon nem 
is alkalmaznák, tehát nyilvánvaló, hogy ők tulaj
donképen a senki fiai.

Második kifogása a referensnek az volt, 
hogy a járási erdőőröknek a vármegyei nyugdíj 
intézménybe való felvételére vonatkozólag a köz- 
igazgatási bizottság határozatot nem hozott 
a miben megint csak igaza van de a csodá
val határos, hogy mindezt nem vették észre,
midőn a járási erdőőröket a nyilvántartásba be
vezették, sem évek hosszú során akkor sem, a 
midőn tőlük a járulékokat beszedték és el
könyvelték, hanem csak most és abból az

szarvasok messze vannak innen; majd ha zakatoló 
szívvel, ziháló tüdővel a közelókbe jutunk: ráérünk 
akkor is, hogy a lélekzetünket visszafojtsuk, és a 
lopódzó hiuz mozdulataival jussunk a célunkig.

' Már a tetőn vagyunk; a világos hajnal is meg
érkezett velünk; már tisztán látni mindent; a hegy
oldal szálfái közt könnyű volna már észrevennünk a 
szarvastehenek vörhenyes csuháját, s a bika barna tes
tét; ágbogas agancsait. Szinte a föld fölött libegő 
árnyékká válunk, olyan halkan, óvatosan lépünk; nem 
a bikától tartunk, hogy megneszel; ő most egyedül a 
maga kalandvágyának é l ; hanem a tehenek annál 
éberebbek; azok résen vannak; százfelől is nyitott 
szemmel figyelhetnek; hallgatóznak, fűlök a legkisebb 
neszre is lapátosán hajlik előre; pompás finom szag
lásuk messziről megérzi a gyanús idegent.

S a bika is hallgat. Jó darab idő óta egyetlen 
egy morgást se hallatott; vájjon hova lett? merre 
indult? hová forduljunk most utána, izgult lélekkel s a 
sok fáradtságtól kimerült tagokkal?!
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alkalomból, a midőn egy özvegynek a szerzett 
jogait érvényesíteni is kellene.

Summa summárum, a dolog vége az, hogy 
egy úgynevezett járási erdőőrnek az özvegye 
dacára annak, hogy elhalt férje 11 éven át 
fizette a vármegyei nyugdíjintézmény pénztárába 
a hozzájárulást és élt abban a hitben, hogy ezzel 
akár a saját, akár az ő jövőjét biztosítja, most ott 
áll, hogy esetleg kiszúrják a szemét azzal a cse
kély összeggel, amelyet férje apránkint befizet- 
getett s miután ezt rövid idő alatt elélte, veheti 
nyakába a koldustarisznyát és kilincselhet a jó
emberek ajtain, könyörögve egy-egy falat kenyér
ért és éjelliszállásért.

Talán igy is történnék ez, ha a dolog H. 
vármegye nyujdijintézményének választmányára 
lenne bízva s abba senki másnak beleszólása 
nem lenne, de nem hisszük hogy igy maradjon.

A dolog ugyanis úgy áll, hogy nem elég a 
a befizetett részleteket visszaadni az özvegynek, 
mert hiszen ha férje ugyanezeket az összegeket 
valamely biztosító társaságnak fizette volna, szép 
kis tőkét biztosíthatott volna halála esetére hátra
hagyott családjának, amit akár a vármegye fölöt- 
tes hatósága, a belügyminisztérium, akár pedig 
bármely hazai bíróság — ha az ügy elbírálás 
végett eléje kerül — bizonyosan elismerni és 
méltányolni fog s elmarasztalja a vármegyei 

- nyugdíjintézményt a hallgatólag bár, de elvitáz- 
hatatlanul megszerzett jogok érvényesítésében.

Az ügyet első sorban kötelessége kezébe 
venni a járási erdőőrök fölöttes hatóságának:

A válságos nagy bizonytalanságban felhangzik 
végre az uj jeladás; a várvavárt harsona megcsendül 
— lent, a mély patakban, a honnan csaknem egy 
órai kínos vergődéssel siettünk ide fel, a hol most 
vagyunk.

A szarvasok végképpen rászedtek bennünket. 
Csakugyan lementek az Oszlopó-patakba s onnan 
bujkálnak most a sűrűségben a Lopona oldalán fel- 
jebb-feljebb. Oda már nem mehetünk utánok; el
késnénk.

*

Izgalmas, nyugtalan várakozás reggeltől alkonya
iig. Végeden hosszúságú órák; pedig a tündérszép 
őszi nap inkább arra volna méltó, hogy megállítsuk a 
a múlandóságot s itt fogjuk örökre pazar pompájával, 
bizsergető langyosságával; felséges légi azúrjával, 
sárguló-piruló, tarkálió erdejének felülmúlhatatlan szin- 
pompájával; a mélabunak azzal a szelíd mosolygásá
val', ami csak a szeptemberi tájak arculatának a bűvös 
tulajdona.

az állami erdőhivatalnak s ennek közvetítésével 
magának a földmivelésiigyi m. kir. ministerium- 
nak, mely midőn hatáskörébe vonta az erdők 
felügyeletét és kezelését, nem zárkózhatott el a 
természetszerűleg folyó ama kötelezettség elől 
sem, hogy az ezeknél az erdőknél alkalmazott 
minden rendű és rangú személyzet érdekeit is 
megvédi.

Ez az eset is nyomós ok arra, hogy a 
;>senki fiai« végre valahára kifejezetten róluk 
gondoskodó apához jussanak s ne legyenek 
továbbra is ilyen bizonytalan és szinte lehetetlen 
helyzet martalékává. Figyelembe kell venni, hogy 
ha valakinek, úgy éppen a kicsinyeknek és a 
legkisebbeknek van szükségük legnagyobb véde
lemre, mert ezek vannak úgy alárendelt helyze
tüknél, mint gyenge anyagi erejüknél fogva leg
jobban kitéve az önkény, a jogtalanság túl
kapásainak.

Itt az ideje, hogy a :>senki gyermeke foga
lom teljesen kiküszöböltessék s a hazának min
den hü gyermeke legyen meggyőződve és erős 
hite legyen abban, hogyha minden más, ha még 
szülő anyja is cserben hagyja, a haza, az állam 
védő szárnyai alá veszi és nem engedi el
pusztulni.

Legyen ez a hitük és bizalmuk h . vármegye 
eddigi senki fiainak is és reméljük, hogy nem 
fognak abban csalatkozni.

Hiába, most felajzott képzelettől sarkantyuzott 
vadászok vagyunk, akiknek a fülükben cseng a szarvas
bika szerelmes szózata s azt vágyunk újra, mielőbb 
hallani.

A kora délután már az Oszlopó tetején ért; a 
szelek halk civódását ott hallgattam; lestem, mikor 
szólal meg odaát a Lopona-bércen az én Don Jüanom 
hogy aztán átváltson hozzám az asszonyaival, és a 
mikor ideér a világos hegytetőre: egyetlen dörgő üd
vözléssel fogadhassam.

Még világos nappal volt, a mikor először fel
mordult. De milyen mordulás volt az! A Lopona-bérc 
oldala rengett belé. Az Oszlopó patakot átugrálta az 
én hegyemről visszaverődő visszhang.

Valahára! . . .
Itt vagy előttem, légvonalban legfeljebb ha két

száz lépésnyire! . . .
Mintha mellettem harsogna, nyögne, bömbölne 

a hangod!
És mégsem látlak.
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Nagybőjti prédikáció minden jószívű 
vadászhoz.

A Magyar Erdész utám.

Aki a vadakat szereti nemcsak pecsenyének, de 
eleven jólétben is látni, annak rövidesen elmondom, 
hogy mit kell csinálnia most a tavasz és majd a nyár 
folyamán, ha vadjainak télire terített asztalt óhajt biz
tosítani. Már a múlt évben is szóltam én erről, de 
jó magyar szokás szerint aligha jutottam messzebb a 
papírkosár csendes fenekénél. Pedig én meg is ittam 
azt a vizet, amit prédikáltam! És prédikálni fogok 
ezentúl minden tavaszkor éppen a nagyböjt idejében, 
hogy eszébe jusson minden igaz vadásznak az a szo
morú tény, hogy a lelki üdvösségünk érdekében sem 
könnyű a koplalás, de százszorta kínosabb éhezni 
akkor, midőn nincs mit enni s hozzá még velőkig 
hat a zord tél gyötrő hidege és minden fordulónál 
leskelődik a halál az étien, elhagyottan, vergődő nyo
morult vadakra.

Vannak emberséges vadászok, a kik minden nó
gatás nélkül úgy gondoskodnak a szegény vadakról 
is, mint egyéb házi állataikról. Ezek érdemesek, mél
tók arra, hogy részük legyen a vadászat nemes élve
zetében. És ezeknek van is élvezetük nemcsak a lö
völdözésben és a vadászati dinum-dánumban, hanem 
abban is, hogy vadjaiknak jólétében gyönyörködhetnek.

A ki vagyonilag képes arra, hogy vadászterületet 
béreljen, fegyvereket tartson, drága muníciót fogyasszon, 
és a vadászattal jáió számtalan fő- és mellékes kiadást 
fedezzen, annak számadásában a vadak téli gondozása

alig okoz észrevehető többletkiadást. Hasonlókép na
gyon csekély áldozatot igényel ez a humánus köteles
ség azok részéről, a kik hivatásuk körében foglalkoz
nak a vadászattal és a vadakkal.

A mit e téren tapasztaltam: néhány ledöntött fa, 
széna, répa, csicsóka, egy kis ocsu s más efféle, mind 
igen jó szolgálatot tesz és sokszor a pusztulástól 
menti meg a drága vadállományt. Ezekről azonban 
már annyit Írtak, hogy újdonságot nem tudok róluk 
mondani. A mi iránt jelenleg ismételten akarok figyel
met kelteni, az az úgynevezett takarmánykáposzta, vagy 
mint a gazdasági árjegyzékek nevezik: leveles, vagy 
marhakáposzta.

Ez a kevésbé ismert és még kevésbé felkarolt 
gazdasági növény elsőrendű zöldtakarmány a szarvas- 
marha részére is; ez irányú jelentőségével azonban 
nem célom ezen a helyen foglalkozni. Én kizárólag 
a vadaknak tenyésztem s hogy mily rendkívüli hálás 
sikerrel, arról írom meg tapasztalataimat.

Már a magárjegyzék azt mondja, kogy „az ezer
fejű marhakáposzta 3—4 lábnyi magasra nő, igen sok 
dús levelet hajt és a legkeményebb hideget is jól ki
állja" . . .; „az öles marhakáposzta H/2— 2  méter ma
gasra is megnő, a hidegtől nem szenved . . . "  És az 
árjegyzék ezen reklámszerű dicsérete szóról-szóra igaz 
valóság!

Egy élelmes vadásznak elég annyit mondani, hogy 
létezik olyan dúslevelü káposzta, mely embernyi nagy
ságra nő és a legkeményebb hideget is kiállja. Ebből 
már nagyon könnyű levonni azt az alapos következ
tetést, hogy ez a növény rendeltetve van arra, hogy 
minden gondozott vadászterületen meghonosíttassék. 
illetve tenyésztessék. így okoskodtam én is és követ
kezőleg tettem vele kísérletet.

Hozattam lh  kg. magot (2.30 K.) s azt április 
hóban elszórtam a kertemnek egyik darabka felásott 
porhanyó földjébe; az elszórt apró magot gereblyével

A sűrűség tökéletesen elföd; a hegyoldal erdejé
nek sátoros lombozata borul s én meg nem pillant
hatlak.

Az ilyen percek, félórák és órák próbálják ki a 
vadászt. A mikor nincs mit tennie, csak felajzott ér
zékekkel várni - várni. Úgy, hogy minden pillanat 
forduló eshetőségét rögtön fölhasználja. S a közben 
a türelme el ne fogyjon, figyelme ne lankadjon, kitartó 
ébersége semmit se csökkenjen.

Valami szokatlan élénkség lehetett odaát, mert a 
koronás ur szinte percről-percre jobban megmámoro
sodott, s ha eleinte szakgatottan harsant fel ordítása, 
most szinte szünetlen zúgással lökdöste ki dagadt 
torkából a vad és indulatos, lázas hangokat.

Az erdők egy megtébolyodott trubadúrja, aki a 
hrát hősi hangokra váltja s a hőstenorból át-átcsap a 
mély, búgó basszusba, amely mintha a bérc bensejé- 
ből döngne ki.

Szinte látnom kellett képzeletemben, hogyan 
öklöndözik, amikor előre nyújtott püffedt nyakának

örvénylő belsejéből ki-kidobálja a feljajduló, indulatos, 
minden érzékiség skáláját zengő úwahh ! úwahh-t!

Aztán egyszerre még ez is kevés lett neki. Még 
többet, még ellenállhatatlanabbat akart mondani; el
kezdett röfögni gyors ütemben.

Ah! . . . ennek az értelmét ki kellett találnom!
Az asszonyai ott voltak körülötte! . . . Ott vol

tak mind! Az egész hárem . . .  És a nagyur, az ő 
megbomlott örömében, a széptevés és udvarlás özönét 
valamennyinek egyszerre szórta torkából a lába elé.

De a fenyegetés hangját is, ami a féltés vad 
indulatából kelt benne életre.

Mert túl a völgyön, a széles választóterületen, a 
Szivszakasztó oldaláról egyszerre csak megcsendült a 
versenytárs harci riadója. — Felelet ennek itt; és 
egyszersmind csábítás az eljegyzett asszonynép csoport
jának.

Az uj gavallérnak még nem volt felesége; asz- 
szony nélkül bújta a rengeteget; nőt keresvén benne 
mindenfelé. — Talán később mozdult meg benne az
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takartam föld alá. Mikor a palánták már arasznyi 
nagyra nőttek, akkor a gondjaimban lévő vadászterü
leten több kisebb-nagyobb mély fekvésű tisztást fel- 
szántattam, porhanyóra megboronáltattam és egy jó 
májusi eső után, minden nap csakis délután 4 órától 
kezdve (mert forró nap alatt nem tanácsos!) 50—50 
centiméter távolnyira kiültettem a palántákat, kis lyu
kütő fácskák segélyével. A V2 kg. magból kelt palán
tákkal éppen egy kát hold területet t  írtam bepalántázni. 
A palántákat háromszor kapáltattam meg, mindig a 
mikor nagyon gazosak voltak; szeptemberben utoljára. 
Azontúl aztán már csak gyönyörködtem bennük, mert 
minden egyéb gondozás nélkül csodálatosan növeked
tek. A tél beállta előtt azonban nagyon gyanúsnak 
tűnt elő az a tapasztalatom, hogy vadakat sohasem 
láttam a káposztában, de még közel sem. Szinte attól 
tartottam, hogy a vadak ösztönszerűleg félnek tőle 
valami elhallgatott káros tulajdonsága miatt; rágásnak, 
kóstolásnak nyoma sem volt sehol. Október hó vé
gén volt nálam a Grófom először fácánozni s ekkor 
észrevéve az ember magasságú káposztarezulát, nagyon 
melegen érdeklődött iránta s megígérte, hogy majd a 
tél derekán is meglátogat a kísérlet tanulmányozása 
céljából. Ez persze még inkább növelte kíváncsiságo
mat, de a teljes csalódásra is el voltam készülve, mert 
biz én soha életemben sehol sem láttam még ilyen 
káposztát, de még csak nem is hallottam felőbé más
tól, mint egyedül az én udvari magkereskedőmtől, an
nak is csupán árjegyzéke révén.

Vártam hát türelmetlenül és nem egyszer töp
rengtem a felett, hogy miképen tudnám megértetni 
vadjaimmal, hogy a káposzta mégis csak jobb, mint a 
sárgult fű, meg a fonnyadt lomb, tehát iparkodjanak 
megkóstolni. Mielőtt azonban ennek a módját kitalál
hattam volna, egyszerre csak beállott a fagyos tél s a 
november meghozta az első havat is. És uramfia, a 
merre csak nézek, az én kedves jó őzikéim mind a

káposztán legelnek és gyöngyörű kis pofáikkal mintha 
mondanák, hogy hiszen tudtuk mi jól, hogy ez a ká
poszta felséges eledel, de éppen azért tiltogattuk tőle 
magunkat, hogy akkorra maradjon, mikor már a fony- 
nyadt gyepet, lombot is elrabolja tőlünk a kegyet
len tél.

Volt aztán örömöm, kárpótlásom bőven, mert 
nap-nap után fogyott a káposzta és közötte ugyan
olyan mértékben szaporodott az egészség és jólét két
ségtelen bizonyítéka: a töméntelen őz- és nyűlhullaték.

Dezember végén jött hozzám ismét a Gróf ur 
és a kellemes látványtól szinte meghp.tottan, szép tanú
ságát adta nemes érzületének a következő szavakban: 
„Látja barátom, maga itt az erdő magányában ugyan
azt cselekszi ezekkel a szegény vadakkal, mint a jó 
emberek a városok zajában, midőn fölös garasaikat 
ingyen tej és kenyér alakjában nyújtják az éhezőknek.-

És elmúlt a hosszú, zord tél és vele együtt el
fogyott a káposzta is hegyétől tövéig minden szála. 
De az én vadjaim vígan is vannak, mint még soha; 
mert mig ezelőtt minden tavaszkor 10— 15 drb. őzet 
s megannyi nyulat találtunk elpusztulva, most egyetlen 
egyet sem!

Más teleken is adtam én vadjaimnak eleséget: 
szénát, lóhert, vadgesztenyét stb., de a mostanihoz 
hasonló jó sikert csak akkor értem el, midőn szekér
számra szedettem nekik a fagyöngyöt (Viscutn). Ezt 
is úgy szeretik, mint a káposztát, mert ez is éppen 
olyan célszerű téli takarmány, mint amaz, minthogy 
nem csak tápláló, Ízletes eleséget nyújt, de a szomjú
ságot csillapító nedvességet is tartalmazza, ami télen 
a vadakra nézve létkérdés! Mert ha a vad ugyanis 
száraz takarmányt kénytelen enni, arra nagyon szomja
zik és vagy nem talál vizet, vagy ha talál is, jeges 
hideget, melytől átfázik, sőt igen gyakran halálosan 
meg is betegszik. És a szegény pára jól tudja ezt, 
azért a száraz takarmányhoz csak végszükségben vég

érzés? Vagy talán elverték valahol s most a futás 
szégyenében uj versenytárssal kész összemérni agancsa 
pengéit?! . . . Riasztó, éles, harcias bőgést hallatt és 
közeledik. Amint fönnállók az Oszlopó tetején, szinte 
lépésről-lépésre figyelhetem, merre tart; honnan vár
hatom, hogy egyszer csak vak hevületében elém 
toppan.

Érzéki csalódás! . . . Hisz’ a túlsó hegyoldalon 
bőg és onnan felelget á t ; köztünk az egész nyílt 
völgy, amelyen most még nem merne átjönni; korán 
van arra; a nap még nem áldozott le, csak a hegy 
mögé bujt.

De ime, ez itt a loponai hős, megindul a hegy
oldalon és sietős igyekvéssel tart lefelé arra, miközben 
fuj, nyög, s fel-felröffen. Amonnan jön a válasz . . . 
Egyik a másik után.

Hajh, ha ezek most találkoznának, ott a völgy
ben ! . . . Minő királyi látvány volna az!

Még a dörgő üdvözlés vágyát is feledve lopód- 
zom arrább-arra, lejebb az Oszlopóról, abba az irányba,

amely felé a loponai trubadúr igyekszik. Már izgulok 
a csudás viadal reményétől, amikor az én hősködőm, 
mintha meghátrálna, visszafordul és a bérctető felé 
tart, úgy folytatja harsogó riadását.

Nem kell őt elitélnünk. Nem gyávaság az, ami 
más szándékra birta, hanem kényszerűség . . .  Az asz- 
szonyai változtattak irányt s most azokat követi.

Mind távolabbról hallik ordítása; eközben pedig 
be is sötétedik. A hold végig ragyogja a Szivszakasz- 
tót, az Oszlopót, a Loponát, a mély erdei völgyet, a 
smaragd-legelőt, a csillámos patakot . . .

#
Másnap hajnalban hiába vártam a Loponán. 

Egy hang se, egy biztató jel se volt ott.
A loponai hős eltűnt, elment, talán elbujdosott.
Az erdőőrök mondták, hogy késő éjjel hallották 

a vadásztanyáról, hogyan vált át a szivszakasztóbeli 
bika bőgése az Oszlopó felé s onnan a Eoponára.

Tehát mégis utána ment a kalandor a loponai 
hősnek.
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szükségben nyúl s ha van vadszederlevél, fagyöngy, 
vagy pláne káposzta, akkor amazt sohasem eszi meg.

Már ez oknál fogva is szinte kötelessége volna 
minden okos vadtenyésztőnek, hogy a takarmány- 
káposztával behatóan kísérletezzék, mert ez a növény 
célszerű jó tulajdonságaival busásan meghálálja a 
csekély áldozatot mindenütt, a hol megfelelő talajban 
tenyésztetik s ilyen talaj a legtöbb erdőségben fel
található : nedves, laza föld neki a legkedvezőbb.

Reményiem, hogy a jövő évi nagyböjtben már 
tanítványaim is segíteni fognak ezen üdvös prédi
kációban! (? )

S.

vitatni, hogy a feltalajnak következetes ellátása 
kellő ásványi anyagokkal és a mély szántás és 
talajforgatás mégis biztosan hathat a talaj here
fáradtságának orvoslására, mert idővel a tápláló
anyagok jórészben mégis csak eljutnak a mélyebb 
rétegekbe s a növény által felvehetőkké válnak, 
illetőleg és tehát ekkép a talaj u. n. herefádtsá- 
gát orvosolják. Külföldön sok helyen általános 
volt a panasz utóbbi években a talaj herefáradt
sága fölött, e panaszok azonban fokozatosan 
elnémultak azóta, amióta következetes és erő
teljes trágyázást hajtottak végre kivált Thomas- 
salakkal, kainittel és mészszel s illetőleg mióta az 
altalajnak jobb trágyázásával igyekeznek a bajon 
segíteni és pedig máig oly eredménynyel, hogy 
a talaj herefáradtságáról már alig hall itt-ott 
az ember valamit.

A talaj herefáradtsága. A kotlási düh vagy láz.

Általános a panasz, hogy az első évben 
szép hozamú herések a második évben meg
csökkennek. Ennek az okát kétségtelenül a talaj 
alsó rétegeinek növényi táplálékban szegény 
állapotában kell keresnünk. A herefélék tudva
levőleg mélyen gyökerezők s emiatt esetleg már 
a második évben felélik a talaj mélyebb rétegei
nek is a táplálóanyagait, különösen ha e rétegek 
ilyen táplálóanyagokban szegények. Meg is 
kísérlik azt, hogy a táplálóanyagokat mindenféle 
eszközzel a mélyre juttassák, de ezideig nem 
sok eredménynyel. Mindazáltal lehetetlen el-

S ha utánament, akkor találkoztak.
Akkor bizonyosan megvolt a nagy párbaj a 

melynek csak az erdő meg a holdvilág volt a tanúja.
No, meg az asszonyok. A szarvas-dámák, a ma

mák, a menyecskék és a kisasszonyok.
Akik azután mind a győzteshez szegődtek s a 

megvert leventétől elfordultak.
Vájjon ez a nagy hallgatás nem azt jelenti-e, 

hogy a kalandor győzött s a loponai hős szenvedett 
csúfos vereséget?! . . .

i

Amily kívánatos tulajdonság bizonyos ese
tekben, oly kellemetlen és hátrányos más esetek
ben, pl. a tojáshozamra dolgozó tenyészetekben. 
Evvel a bajjal szemben szokásban van pl. a 
tyúknak hideg vízzel való leöntése, az eleség 
megvonása egészen az éhenhalásig, sötét, nedves 
pincezugba helyezés és egyéb állatkínzó, ember
telen művelet, amivel annál inkább szakítani 
kellene, mivel egy egészen egyszerű és természe
tes módon is leküzdhető a tojáshozamra hátrá
nyos ezen >láz<. E mód abban áll, hogy az 
ember a lázadozó kotlót elhelyezi egy világos, 
nem tágas helyen, közepes takarmányt nyújtva 
neki s mellé tesz egy tüzes kakast. Az a maga 
feladatát teljesítve, csakhamar megtöri a lázat 
s a tyuk a tojásadást folytatja.

K Ü L Ö N F É L É K .

A d o h án y zás. Két német tanár, Davidovics 
dr. és Lieberman dr. kísérletek és megfigyelések alap
ján bebizonyították, hogy a szivar, pipa, vagy a szi
varka gyors szívása sokkal ártalmasabb, mint a-lassú 
szívás. Ha a dohányfüstöt vászondarabkán, vagy 
gyapotton keresztül fujjuk, akkor barnás foltokat hagy 
hátra, vagyis olyan kátrányszerü anyagokat, amelyek 
a dohány égésénél fejlődnek és mérges összetételüek. 
A két tudós most bebizonyította, hogy egy bizonyos 
mennyiségű dohány annál több kátrányszerü, vagyis 
mérges anyagot fejleszt, minél gyorsabban ég el. Egy
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kísérletnél azt tapasztalták, hogy egy ugyanaz a 
mennyiségű dohány öt percnyi idő a'att égvén el, 
háromszor annyi mérges anyagot fejleszt, mintha 
tizenöt perc alatt ég el. A ki tehát gyorsan szívja 
a dohányt, sokkal több mérges anyagot szed magába 
mint az, aki mérsékletesen és kényelmes lassúsággal 
pöfékel.

A leghosszabb repülés. Hogy mekkora 
távolságot képesek átröpülni a madarak, még nincs 
megállapítva. Az Englisch Mechanic közli egy tudós 
megfigyeléseit. A galambokat eléggé megfigyelték már 
különösen a postagalambokat, amelyek elég nagy 
rekordot érnek el a távröpülés terén. Az illető a 
Behring tenger vidékén élő madárfajt tette megfigye
lése tárgyává. Ezek a madarak a Hawari és Fammig 
szigetek tájékán töltik a telet s igy kerek 3300 km.-t 
kell elrepülniük. Hozzá még olyan fajtájú madarak 
ezek, amelyek képtelenek megpihenni a tenger színén 
s igy egyfolytában koloszáUs távokat kell megtenniük.

Dráma a tengeren. A Gilbert szigeteknél az 
Apanama-lagunák bejáratánál a Laurel angol vitorlás 
egy zátonyra jutott két árbocosra akadt, melynek födél- 
zetén gyanús viselkedésű két ember volt. Papírjuk 
nem volt s a hajó neve is el volt tüntetve. Az angol 
vitorlás emberei a két gyanús embert letartóztatták s 
Taravába vitték őket. Útközben a fiatalabbik be
vallotta, hogy a zátonyra jutott hajón, az olasz lobogó 
alatt vitorlázó »Neuvre Tigre<-en borzalmas dráma 
történt. Alig, hogy a hajó Callaóból elvitorlázott, az 
egyik letartóztatott, Montiner belga szakács a kor
mányost fejszével le akarta ütni, de csak karját zúzta 
össze. Az elősiető kapitányt Mortimer leütötte s az 
eszméletlenül terült el. A szakács töltött fegyverrel 
most azt a választást engedte a kormányosnak, hogy 
vagy agyonlövi, vagy ugorjék a tengerbe. A kormá
nyos ez utóbbit választotta s ottveszett. Hasonló sors 
érte az időközben magához tért kapitányt is, kinek 
szmtén a tengerbe kellett ugrania. A fiatalabb társ 
Jackson állítólag nem mert ellenállni.s igy a szakács 
lett a hajó korlátlan ura. Az egész legénység ugyanis 
csak négy emberből állott. A rakományt tengerbe 
dobálták, a hajó nevét bemázolták s Ausztráliába 
igyekeztek, hol Mortimer a hajót el akarta adni. De 
mivel a vitorlakezeléshez nem értettek s csakis teljes 
szél mellett tudtak haladni, Apamama-szigeteknél zá
tonyra jutottak, hol a Laurel legénysége letartóztatta 
őket.

Aki negyvennégy év múlva nyerte vissza 
beszélőképességét. Firenzéből Írják, hogy egy 
közeli falucskában valami Carlotta Tani nevű ötvenegy 
éves asszonynak, aki hat esztendős kora óta süket
néma volt, övéinek nagy bámulatára, aminap, tehát 
negyvennégy év múltán, váratlanul megeredt a nyelve 
mintha soha semmi baja sem lett volna. Állítólag az 
asszonyt még gyermekkorában egy vén koldusasszony 
megbabonázta. Most az egész környék csodájára jár 
s a babonás nép csodatételéről beszél.

Óriási sáskaraj. Kairnan felől még soha nem 
látott óriási sáskaraj érkezett Tuniszba. A raj Ó0.000 
hektár területet foglalj el s számtalan falunak a vidé
két teljesen elpusztította. A sáskák iszonyú mennyi
ségű tojást raktak a földre s az uj ivadék kibúvását 
május 5-re várják.

Egy család tragédiája. Nyíregyházáról jelen
tik, hogy Tardoson Jónás Mihály magát és három 
tagból álló családját amiatti bánatában, hogy mások 
jótállásáért egész vagyonát elvesztette, gázmérgezéssel 
megölte.

A tetszhalott asszony. Londonból jelentik: 
Feltűnést keltő tetszhaláleset történt Tonbridge váro
sában. Egy Charton nevű vasúti hivatalnok feleségét 
rövid ideig tartó betegség után halottnak nyilvánították 
s koporsóba fektették. Az asszony azonban nem halt 
meg, csupán merevgörcsöt kapott és mindenről tudott 
ami körülötte történt, de moccanni nem tudott. Köz
vetlen a temetés előtt a teljesen megtört férj arra 
kérte a jelenlevőket, hogy hagyják magára pár percig 
elhunyt feleségével. Amikor a férj egyedül maradt s 
egy bucsucsókot nyomott a halottnak hitt asszony ar
cára, észrevette, hogy a holtest még meleg. Gyorsan 
orvost hívtak, aki megállapította a tetszhalál esetét. 
Az asszony később magához tért s már a gyógyulás 
utján van. Elmondotta, hogy mindent hallott, amit 
körülötte beszéltek s látta azt is, hogy férje zokogva 
rogyott ágyára, de nem tudott életjelt adni magáról. 
Annak köszönhette életbenmaradását, mondotta — 
hogy férje ajka az arcát érintette a bucsucsókban.

Tél áprilisban. Kézsmárkon és vidékén — 
mint egy távirat jelenti valóságos tél van. Hétfőn 
éjjel hirtelen erős északi szél kezdett fújni és ez oly 
siirü havazást hozott, hogy az egész vidéket fehér hó
lepel takarta. Még kedden is esett a hó.

Véres búcsú. Mosonból jelentik: Kis-Bodajkon 
vasárnap búcsú volt, mely alkalommal a búcsún részt
vevő nagy néptömeg magaviseleté arra kényszeritette 
a csendőrséget, hogy közbelépjen. Miután a csendőr
ség ismételt felszólalásának nem volt eredménye, az 
kénytelen volt fegyverét használni. Egy ember meg
halt, nyolc megsebesült.
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Elpusztult község. Abaujszántóról jelentik: 
E hó 26-án délelőtt Göncruszka községben eddig még 
ki nem derített okból tűz támadt és a nagy szélben, 
még mielőtt oltáshoz foghattak volna, 38 ház és a 
hozzátartozó melléképületek lángokban állottak. A tűz 
csak akkor szűnt meg, midőn a szél irányában fekvő 
házak mind beégtek. A viz hiánya és az oltási esz
közök csekély száma úgyis lehetetlenné tett minden 
oltási kísérletet. Emberéletben nem esett kár. Biztosítva 
kevés ház volt és igy az anyagi kár igen nagy, mert 
a tűz gyors terjedése miatt nem lehetett semmit sem 
megmenteni.

Halálos csónakázás. Ma reggel négy munka- 
nélkül levő nyomdász: Lochner József, Kleckner Antal, 
Sumi Ferenc és Kohn Adolf ittas állapotban csóna
kázni mentek az összekötő vasúti hid mellett levő 
holt Dunaágra. Időközben a csónak felfordult s a 
nyomdászok a vízbe estek, Lochner József és Klekner 
Antal, akik nem tudtak úszni, nyomtalanul eltűntek, a 
másik kettő pedig kiúszott. A rendőrség most vizs
gálatot folytat, vájjon nem az életben maradtak gon
datlansága okozta-e szerencsétlenséget. A megtalált 
holttesteket az orvostani intézetbe szállították.

A kolduskirály székhelye. A világ 
egyetlen városában sem székel annyi koldus, 
mint Pekingben, a mennyei birodalom fővárosá
ban. Hiteles adatok szerint százezernél többen 
vannak a hivatásos koldusok, akik szervezve, 
külön testület gyanánt élnek. Nemcsak törvé
nyek, jogok és közigazgatási szabályok szerint 
működnek, hanem saját királyuk is van, a kol
duskirály, akinek hatalma a koldusok fölött kor
látlan. A koldusok rendesen be vannak osztva a 
város egyes kerületeibe és nagyon engedelmes 
hü alattvalói a kolduskirálynak. Minden évben 
kétszer, tavasszal és ősszel, nagy koldus-gyűlésre 
jönnek össze, amikor Peking utcáin tizenkettes 
sorokban vonulnak végig és hódolnak a koldus 
királynak. A tavaszi gyűlésük a múlt héten volt 
és mintegy százötvenezren gyülekeztek össze. 
Megjelent élükön a koldus-király is, aki most 
hetvenhét esztendős és már negyven esztendő 
óta uralkodik a koldusok fölött.

Szerkesztői üzenetek.

Tóth András urnák, Nyiracsád. A kérdezett erdész ur 
a munkácsi m. kir. járási erdőgondnokság vezetője; lakhelye 
Munkács, Bereg megye. Kelemen István urnák, Esztergom. 
A régi Vadőr cimii könyv most már értékét vesztette, inért most

jelent meg a földmiv. ministerium kiadásában egy uj. A régiből 
egy pár ami nyakunkban is maradt. Longauer József urnák, 
Iglóvéghely. Az hisszük, hogy az >Erdőőr cimii tankönyv az 
iglói könyvkereskedésben is kapható lesz ; ha nem, akkor fordul
jon az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalához, Budapest, 
V., Alkotmány utca 6.

A kiadóhivatal postája.

Papp Cyörgy urnák Zsigárd. A beküldött 4 koronával 
a folyó hó végéig van előfizetve. Reméljük, hogy iij.állom ását 
bejelenti s ott is hívünk marad. Licsár István urnák, Nagy
kanizsa. A 4 korona előfizetési dijat köszönettel nyugtázzuk. 
Nem lehetne ott még több előfizetőt gyűjteni lapunk részére ? 
Bruckner Mihály urnák, Somogyfajsz. Az előfizetés a most 
beküldött 8 koronával 1910 évi február hó 15-ig van kiegyenlítve. 
A lapot mindig a megjelenési nap előtt egy- néha két nappal 
előbb tesszük a postára s igy annak legkésőbb pénteken reggel 
kezei közt kell lenni, a hiba tehát csak az ottani postahivatalnál 
lehet. Fortenbacher Károly urnák, Urkul. Úgy a 4 K hir
detési, mint a 4 K előfizetési dijat készséggel nyugtázzuk. 
Cseresznyés József urnák, Iszkaszentgyörgy. A 2 K beérkezett. 
Gencsy Imre urnák, Szárhegy. A 16. számot pótlólag meg
küldtük. Miklai István urnák, Lengyeltóti. Skultéty József 
urnák Klementka. A lakásváltozást bejegyeztük. Ziegelhoffer 
Arnold urnák, Popfa. A 16., 17. és 18. számokat uj lakására 
elküldtük. Az Erdészeti Zsebnaptárra nézve irt lev. lapunkra 
máig sem kaptunk választ.

Szilfamagot
vásárol és mintázott árajánlatokat kér

Faragó Béla
Magyar Magpergető Gyára 

-  ■ Zalaegerszeg. --------

Mindennemű
ragadozó és egyéb madarat

ragadozó állatokat, úgyszintén őz- és szarvas
agancsokat bármily mennyiségben vesz

Fr. J. Mayer
híres práparáló intézete

Goldenöls
Trautenau, Csehország.

Levelek német nyelven kéretnek.

Nyomatott H I ENTZ | Ó Z S E F  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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E lőfizetési árak :
Egész é v r e ............................................. 8 kor.
Féi é v r e ............................................. * . 4
Negyed é v r e ............................................. 2

Pénzkiildemények:
a Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet címére Szászsebesen küldendők.

legjelenik minden csütörtökön
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P o d h r a d s z k y  Em i l .

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. május 14.

H irdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint

20. szám.

K incs tá riak  nyugd íjü g ye i.

Közel másfél évtized óta az erdészeti és 
vadászati altiszti és szolga személyzet érdekeinek 
szolgálatában kifejtett munkálkodásunk során is
mételten volt alkalmunk rámutatni azokra a 
bajokra és sérelmekre, amelyek az állami al
tisztekre és szolgákra általában a most érvény
ben lévő nyugdíjtörvény és szabályok intézkedé
sei folytán nehezednek.

Az, hogy a nyugdijképesség, illetve a nyug
id jra való jogosultság csak a megszakítás nélkül eltöl
tött tiz és semmivel, még egy nappal kevesebb szol
gálati év után következik be, a sérelemnek csak 
kisebb részét képezi, hanem annál nagyobb baj 
az, hogy a nyugdíj összege csak tiz-tiz évi cik
lusok szerint növekedik. Mig ugyanis az állami 
tisztviselők tiz évi szolgálat után a legutóbb él
vezett készpénzfizetésüknek negyven, azon túl 
pedig minden tovább eltöltött szolgálati év után 
annak két százalékát kapják nyugdíj fejében s 
ezekkel a százalékokkal emelkedik azután a nyug
díj összege negyven szolgálati év után a kész- 
pénzfizetés teljes összegére, addig az altisztek és 
szolgák tiz évi szolgálat után fizetésüknek egy 
negyed részét kapják, húsz év után annak felét,

harminc év után háromnegyedét, végre negyven 
év után a teljes, vagyis az egész fizetésnek meg
felelő nyugdijösszeget, az évdizedek közé ékelt 
idő után pedig semmi nyugdijat sem kapnak. 
Ilyen formán ha csak egy nap is hiányzik a 
teljes, a 20 évi szolgálatba, az ennyi idővel 
nyugalomba vonuló semmivel sem kap több 
nyugdijat, mintha 10 évi szolgálat után lett 
volna nyugdíjazva.

Hasonlókép sérelmes az, hogy az altiszt 
vagy szolga elhalálozása esetén annak hátra
maradt özvegye a férje által halálakor élvezett 
fizetésnek csak egyharmad részét kapják nyug- 
dijképen, miután pedig ebből kell lakást is fizet
niük, ruházatot is beszerezniük, szóval miután 
összes szükségleteikkel egyedül a nyugdijukra 
vannak utalva, abból magukat fentartaniok még 
a legnagyobb takarékosság mellett sem lehét- 
séges.

A lehető legmostahábban van azonban 
gondoskodva a kiskorú árvákról, a melyek abban 
az esetben, ha csak az atyát vesztették el, a 
megszabott életkorig havi 3 korona nevelési 
járulékban részesülnek, mig ha teljesen árvák, 
vagyis sem atyjuk, sem anyjuk nincs, ez a járu
lék 50 százalékkal emelkedik s igy havonta 
4 K 50 fillért kapnak.

Itt valóban megáll az ember esze, midőn a 
felett kellene gondolkozni, hogy mikép is lehet 
ennyiből nem csak felnőttebb, de még jóformán 
csecsemő gyermeket is eltartani, élelmezni, ruházni. 
Bizon ez vajmi gyönge segítség a csekély nyug-
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dijára utalt özvegynek, pedig még ennél nagyobb 
baja is van abban az esetben, ha csak két gyer
meke van, mert ezeknek eltartására, nevelésére 
segítséget egyáltalán nem kap. A nyugdíjtörvény 
ugyanis akkép intézkedik, hogy gyermeknevelési 
járulék csak abban az esetben jár, ha az özvegy
nek legalább három gyermeke maradt.

Mintha bizon egy vagy két gyermek nem 
kérne enni, mintha azt nem kellene ruházni, 
iskoláztatni, gyakran orvosi gyógykezelésben 
részesittetni, szóval mintha arra vagy azokra az 
anyjuknak semmi kiadása sem lenne, vagy pedig 
a saját megélhetésére is alig elegendő nyugdíj
ból egy-két gyermekét bármely más segítség 
nélkül is képes lenne eltartani.

Nagy hátrány még az is, hogy az altiszt 
elhalálozása után annak özvegye vagy más 
hozzátartozója, avagy ilyenek nem létében az, a 
ki eltemettetéséről gondoskodik, temetkezési járu
lékot nem kap s igy bizon akárhányszor meg
esik az a szégyenletes dolgot, hogy egy állami 
altisztet, ki életének javarészét az állam szolgá
latában töltötte, ha a sors különös szeszélye 
folytán nem sikerült némi vagyonkára szert 
tennie, könyöradományok gyűjtésével kell eltemetni.

Ezeken a sajnálatos állapotokon csak a 
mostan érvényben lévő nyugdíjtörvény alapos 
megváltoztatásával lehetne segíteni s ezt már 
eddig is évek óta és sürgetik ma is az állami 
alkalmazottak s ezen a téren jóformán valamennyi 
szakmabeliek tettek lépéseket, csak az erdészeti 
altisztek nem mozgolódtak.

A  tö rpék  országában.

Körülbelül egy éve lesz annak, hogy Hamison 
angol őrnagy Browne skót mérnök társaságában le
utazott Afrikába, hogy tanulmányozza és felkutassa 
Közép-Afrika őserdőit. Erről az útjáról a napokban 
jelent meg rendkívül érdekes könyve, melynek cime: 
»Life among the Pigmeis (Élet a törpék között). S 
valóban, ha kezünkbe vesszük Hamison könyvét, azt 
hisszük, hogy Gulliver utazását olvassuk a törpék 
országában. Hamison a még eddig fel nem kutatott

Most végre ezek is megmozdultak s a 
kezdeményezés di sősége ez alkalommal a besz
tercebányai m. kir. erdő igazgatóság kerületéhez 
tartozó altiszteket illeti, kik a lapunk második 
helyén egész terjedelmében közölt kérvényt ter
vezték s-ezt egyöntetű eljárás biztosítása céljá
ból megküldték űz összes kincstári erdőhatósá
gok központi altisztjeinek azzal a kéréssel, hogy 
a kerületükben összes altiszteket hasonló kér
vénynek a benyújtására ösztönözzék.

Meg vagyunk győződve arról, hogy a fel
hívásnak az összes kincstári altisztek a leg
nagyobb készséggel és örömmel eleget fognak 
tenni s igy e hó folyamán valamennyi kérvény 
felkerül rendeltetési helyére: a ni. kir. föld- 
mivelésügyiininister ur elé.

A kérvény majdnem mindazokat a sérel
meket elősorolja, amlyekre mi már anniszor rá
mutattunk, de egyről mégis megfeledkezik, neve
zetesen arról, hogy a gyermeknevelési járulékot 
nem kívánja már egy gyermek után is.

Nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül azt sem, 
hogy a mig a kérvénynek fő célja a meglévő 
igazságtalanságok megszüntetése, addig abban 
kérvényezők az egyik pontban maguk is igaz
ságtalan dolgot kérelmeznek, akkor, midőn azt 
kívánják, hogy a gyermeknevelési járulékot az 
özvegy anya nyugdijának egyhatod részében 
kérik megállapítani. Abban az esetben, ha ez a 
kérés teljesitteínék, beállana az a helyzet, hogy 
mig az 1300 koronás főerdőőr özvegyének gyer
meke mintegy 108 korona nevelési járulékban

Kongó-államban utazott, amelynek lakóiról különös 
dolgokat ir könyvében.

Az őrnagy és Browne mérnök Afrikába érkezé
sük után maguk mellé vettek egy banszülött arabot, 
Wahby Achmedet, aki szerzett nyolc szamarat és egy 
öszvért és a karaván igy indult útnak. Alig egy hét 
muiva az öszvér megszökött, úgy hogy reá sem akad
tak többet a sürü erdőségben és igy anélkül folytatták 
útjukat a törpék erdejéig. Az előre küldött vezetőknek 
sikerült rábeszélniük a vidék apró lakosait, hogy a 
fehér vendégeket tánccal fogadják.

Alighogy megérkeztünk, — Írja Harrison, — 
egy harmincöt főből álló furcsa kis csapat keresett fel 
bennünket. Apró termetű emberek voltak és ruha 
alig volt rajtuk. A férfiak ruhája valami bőrkötényből 
a nőké pedig mindössze két nagy falevélből állott. 
Egy öreg harcos valami dobféle hangszert ütött, ami
hez a többiek közel egy óra hosszáig táncoltak. 
Ajándékainkat nagy mohósággal fogadták s aztán 
eltűntek az erdő sűrűjében.
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részesülne, addig a 700 koronás harmadosztályú 
erdőőr özvegyének gyermeke csak 58 koronát 
kapna, tehát amazénak majdnem csak a felét, 
tehát ismét előállana az a furcsa felfogás, hogy 
az egyik gyermeknek kevesebb kenyérre és ru
hára van szüksége, mint a másiknak, vagy pedig 
az orvos olcsóbban gyógykezeli az egyiket, mint 
a másikat.

A mi szerény véleményünk szerint a gyer
meknevelési járuléknak a mostani igazán a nevet
ségességig csekély összege felemelendő, de min
denesetre valamennyi árvára teljesen egyenlő 
összegben állapítandó meg, mert ezt igy hozza 
magával az igazság.

Egyébként a kérvény sorsát teljes meg
nyugvással bizhatjuk a mostani földmivelésügyi 
kormány döntésére, mert az az utóbbi időben 
mindig tanujelét adta annak az atyai jóindulatnak, 
amellyel a kis emberek ügyei iránt viseltetik.

K incs tá ri a ltisztek kérvénye.
A nyugdíjtörvény megváltoztatása, illetve 

nyugdíjazásuk mostani módszerének méltányo
sabbá tétele iránt a kincstári erdőhatóságoknál 
szolgálatban álló altisztek közmegegyezéssel és 
fölöttes hatóságuk előleges beleegyezésével és 
támogatásával a következő kérvényt szándékoz
nak még e hó folyamán a m. kir. földmivelésügyi 
minister ur O nagyméltósága elé terjeszteni:

N agym é ltóságu  M in is te r U r !  
Kegyelm es U ru n k !

Az állami alkalmazottak nyugdíjazásáról szóló 
1885 évi XI. t. ez. 27 §-a az erdészeti altisztek 
nyugdiját a 10 -20 szolgálati év után a beszá
mítható illetmények *ó- éban, 20 30 év után
'/2-ében, 3 0 —40 év után3ö- ében, 40 éven felül 
pedig azok teljes összegében állapítja meg.

A törvény eme rendelkezése folytán minden 
oly erdészeti altiszt, ki a fent idézett törvény
cikk 20 §-ának a, pontja értelmében testi vagy 
lelki fogyatkozás miatt hivatalos kötelességének 
teljesítésére véglegesen, vagy legalább tartósan 
képtelenné válik, csakis a 10, 20 évi, avagy a 
30 évi szolgálati, illetve teljes nyugdíj eléréséhez 
esetleg még szükséges egy-két vagy több évi 
szolgálati idő híján csakis kerek 40 évi szolgá
lati ideje utáni nyugdíjban részesül s igy minden 
egyes ily esetben egy nehány évi szolgálati ide
jét elvesztette.

Ugyanezen törvénycikk 24 §-a a tisztvise
lőknek már 10 évi szolgálati idejük után a beszá
mítható fizetésnek 40 °/o-át és 10 évet meghaladó 
szolgálati idő minden éve után 2 2 %-ot ál
lapit meg.

Az államerdészet szolgálatában álló altisztek 
az államnak ép úgy alkalmazottai mint a tiszt
viselők s ámbár ezeknél sokkal terhesebb, sok 
esetben éjjeli s többnyire életveszéllyel járó szol

Az óriási legyek és repülőhangyák miatt az expe
díció tagjai meglehetősen sokat szenvedtek. A sürü 
erdőben nyomasztó csend uralkodott, amelyet csak 
néha vert fel egy-egy menekülő majomcsapat lármája.

Fegyvert ritkán szoktam magamnál hordani — 
mondja tovább Hamson — legföllebb egy sörétes 
puskát, hogy egy szebb madarat elejtsek. A kis em
berek nagyon megbámultak bennünket és különös 
figyelemmel nézegették fényképező gépemet. A falu
juk tiz-tizenkét' sátorból áll, amelyek mintegy hét-nyolc 
láb hosszúak és négy láb magasak. Oldalfalaik fonot
tak, tetejüket pedig banánafa leveleivel födik be. 
Mindegyik sátorban 8— 10 személy lakik s valamennyi 
sátor lakója, tehát az egész falu egy választott fő
nöknek engedelmeskedik, aki igazságot tesz közöttük 
vitás kérdésekben. Hajuk nagyon rövid és göndör, ezt 
azonban mesterségesen idézik e’ő és amig ruházatuk 
nagyon fogyatékos, a hajuk felbodritására órákat paza
rolnak. Némelyikük egészen kopasz és van közöttük 
olyan is, akinek a rendesnél nagyobb a haja s ez toll

vagy falevél díszt visel. Házi edényeik egy-két agyag
fazék és korsóból állna de nincs is szükségük egyébrek 
mert nomád életet folytatnak.

A Kongó őserdeinek ezek a lakói minden tekin
tetben érdekesek. Termetük alig magasabb három és 
fél lábnál s ha némelyikük izmos és kövér is, általában 
véznák, soványak. Asszonyaik sokkal erősebbek, szí
nük sötét-barna, vagy sötét-sárga. Ékszerük vörös és 
sárga rézkarikákból áll, amelyeket teleaggatnak apró 
kagylókkal. Késüket, dárdáikat és nyilaikat maguk 
készítik. Az összegyűjtött vasércet egy földbeásott 
lyukban megolvasztják és abból kovácsolják kezdetleges 
eszközeiket. Nagyon rövid ideig élnek s a férfiak úgy 
negyven, a nők harmincöt éves korukig. Ennek pedig 
az éghajlat az oka.

A majdnem nyolc hónapig tartó esőzés miatt ugyan
annyi ideig csupa posvány és ingovány az erdő talaja 
úgy, hogy részint a nedves és egészségtelen kigőzöl
gés miatt, de leginkább az élelmiszerek hiányában 
sokan elpusztulnak. Ilyen tartós esőzések alkalmával

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



156 ERDÉSZETI ÚJSÁG

gálatot kötelesek teljesíteni, - mégsem részesül
nek a szolgálatukban tényleg eltöltött összes éveik 
után kiérdemelt nyugdíjban. Mig tehát az er
dészeti altisztek nyugdijáról a hivatkozott törvény
ben igen mostohán van gondoskodva addig az 
állami vasgyárak altisztjei, — kik kevésbé terhes 
szolgálatot teljesítenek, - a fent idézett törvény
cikk 24 §-a szerinti nyugdíjban részesülnek.

Ugyanezen t. c. 36 §-a az özvegyi nyugdi
jakról rendelkezik akként, hogy ennek első be
kezdése az állami tisztviselők özvegyeinek nyug
diját a férj beszámítható javadalmazásának 1200 
koronáig 500,<>-át azon felüli összeg után 20 %-át 
állapítja meg s ugyanezen szakasz harmadik be
kezdése az erdészeti altisztek özvegyeinek nyug
diját a férj utolsó beszámítható javadalmazásának 
csak ’ó-ában biztosítja.

Mivel az erdészeti altisztek fizetése ritkán 
haladja meg az 1200 koronát, ennélfogva a tör
vényben megállapított, — de a mai kor követel
ményeinek semmiképen sem megfelelő, — özve
gyi nyugdíj oly csekély, hogy abból az özvegy, 
ki legtöbb esetben csak agg korában részesül 
nyugdíjban - s akkor már kereset képtelen lé
vén, csak igen nagy nélkülözések árán tarthatja 
fenn magát.

Az idézett törvény 43 §-ában az árvák ré
szére megállapított évi 36 korona nevelési járu
lékból a csekély nyugdíjjal biró özvegy gyerme
két a mai drága megélhetési viszonyok mellett 
fenn nem tarthatja.
■ W B B iia n . mii ii ii .Mi i— ■m anm iim r iiuwmiTi   n  —

megeszik a kígyót és békát is. A himlőjárvány majd
nem állandó közöttük.

Érdekesek a házassági szokásaik. Rendes körül
mények között nyolc, kilenc éves korukban nősülnek 
és asszonyaikat vásárolják. Egy asszony ára legalább 
tizenöt nyil. Ha a férfinak a leány megtetszik és 
komoly szándékai vannak, akkor egy nyilat ad át a 
leány apjának, de csak akkor viheti el a leányt, ha 
már a nyilakat, esetleg dárdafejeket pontosan be
szolgáltatta.

A gyermek születése nagy öröm. Ha fiú szüle
tik, nagy ünnepet csapnak, ha ellenben az újszülött 
leány, az apa banána-levéllel megveri a jövevényt. 
Igazságszolgáltatásuk szigorú és gyors. A gyilkossá
got föltétlenül halállal büntetik és pedig azonnal. A 
bűnöst lefogják és a meggilkoltnak legközelebbi 
rokona végrehajtja a halálos Ítéletet

A midőn ezen törvény 53 §-a tisztviselők 
és más ágazatbeli altisztek hátrahagyott özvegye
inek és árváinak a 2000 koronát meg nem ha
ladó évi javadalmazás után, ezek három havi 
fizetése összegével felérő temetési járulékot bizto
sit, akkor az erdészeti altisztek özvegyeit és ár
váit ezen kedvezményből eygenesen kizárja. Pe
dig az erdészeti altisztek hátrahagyott özvegyei 
és árvái férjeik illetve atyjuk által teljesített szol
gálat következtében ép úgy reá szorultak ezen 
temetkezési járalékra, mint a tisztviselők és más 
ágazatbeli altisztek özvegyei és árvái.

A tiszteletteljesen előadottak után a . . . . 
. . . . m. kir. erdőhivatal kerületének altisztjei ne
vében azon legalázatosabb kérelmünkkel járulunk 
Nagyméltóságodhoz, miszerint az 1885 évi XI. 
t. c. 27 §-ának rendelkezései alól az erdészeti al
tiszteket kivonni és a 24 § rendelkezései alá he
lyezni s az özvegyek nyugdiját pedig a férj 
utolsó beszámítható javadalmazásának 50 °/o-á- 
ban, az árvák nevelési járulékát az özvegy évi 
nyugdijösszegének ’/o-ában megállapítani, s végül 
az idézett törvény 53 §-ának a., pontjában meg
határozott temetési járulékot az özvegyek és ár
vákra is kiterjeszteni méitóztássék.

Osmerve Nagyméltóságodnak az erdészeti 
alkalmazottakkal szemben mindenkor tanúsított jó 
akaratát és atyai gondoskodását, azon tisztelet- 
teljes reményünknek vagyunk bátrak kifejezést 
adni, hogy Nagyméltóságod atyái szivét jogos 
ügyünk elő! ez alkalommal sem fogja elzárni, 
hanem ügyünket a nyugdíjtörvény módosítása

A  javorova i rabb i.
Roda Roda, a volt katonatiszt s most csak hó

ember irta ezt a kedves apróságot:
A javorovai rabbi szekéren ment a csemizli 

vásárra. Moseisken kereskedőember volt a bátyja, tehát 
elhatározta, hogy odaszáll. A minő egyszerű volt a 
terv, olyan nehéz volt a megvalósítása, mert a ese
tni :ii vásárra igyekező zsidók valamennyien ott száll
tak meg. A hogy a rabbi megérkezett, a házban 
minden talpalatnyi hely el volt foglalva s mit volt mit 
tenni, mint a kocsit a félszerbe huzni s ott aludni.]

Bandwurm Mojse, a kocsisa kifogta a lovakat. 
Szembe kötötte a saraglyával, megigazította a rabbinak 
a szekérben lévő fekvőhelyét s maga is a szekér alá bujt.

A rabbi elmondta az esti imát. A hogy végezte, 
igy szólt:

— Mojse, vájjon imádkoztál-e, hogy a lovainkat 
el ne lopják?
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végett mielőbb. az országgyűlés elé terjeszteni 
kegyes lesz.

Legalázatosabb kérelmünk ismétlése mellett 
maradunk Nagyméltóságodnak

alázatos szolgái.

A burgonya élősdiei.

A burgonya termelésfokozatos terjedése, kü
lönösen pedig a külföldről behozott burgonya
vetőmag, hazánkban a burgonyabetegségek szá
mos veszedelmes faját terjesztette el. Megdöb
bentő az a valóság, hogy észak-nyugati Magyar- 
országon, a dunántúli vármegyékben, sőt még a 
Nyírségben is ötven, sőt sok helyen 80 száza
lékkal csökkent az évi burgonyatermés. A leg
veszedelmesebb burgonyabetegséget a Phytophora 
infestans és az Alternaria sokain nevű gombák 
okozzák. Kártékony hatásukra nézve olyanok 
ezek, mint a szőlő peronoszpórája. A leveleken 
elszaporodnak, a szárak megragyásodnak, a gu
móktól a levegő elvonatik és a növény nagy el
változásokat szenved. A burgonyabetegségek mind 
veszedelmesebb terjedése arra bírta a földmive- 
lésügyi ministert, hogy egyrészt a burgonyavető
mag hazai forrásból való kicserélésével a vesze
delmes importot megszüntesse, másrészt a ma- * *

— Nem, rabbilében.
Hát imádkozzál; — de jól kösd meg a lovakat.

Mojse parancsot fogadott.
— Bandwurm, — szólt ismét a rabbi, — ha jól 

imádkoztál, s erősen megkötötted a lovakat és az éj
szaka nem fogsz aludni: nem hiszem, hogy a lovakat 
ellopják.

Én se, — felelte Moj.e.
A rabbi mind a két kezét a fejére illesztette ál

dást rebegett s ő is nyugodni tért.
*

Éjfél felé a kutyák csúnyán vonítottak. A rabbi 
fölébredt s halkan igy szólt;

Hé, Mojse!
— Mit kíván rabbikám.

Alszol, Mojse!
— Nem, rabbikám?

Hát mit csinálsz?
— Töprengek, rabbikám.
— S min tudsz te töprengeni, Mojse?

gyaróvári növénykisérleti állomást megbízta, hogy 
a permetezés és a csávázás újabb módjaival való 
kísérletek eredményeit szabatosan állapítsa meg s 
különösen Delarcoix dr., a világhírű phytopato- 
logus éveken át kísérletileg megállapított, legjobb
nak bizonyult védőszerét, a bordói port próbálja 
ki s erről a miniszternek tegyen jelentést, hogy 
az érdekelt gazdaközségnek tudomására hozat
hassa. Éppen a burgonyatermelés érdekében 
történt a miniszternek az az intézkedése is, hogy 
Stubnya székhelylyel szaktanárt küldött ki, aki 
az érdekelt gazdáknak minden, a burgonyater
melés dolgában felmerülő kérdésre vonatkozólag 
igyen szaktanácscsal szolgál.

Rétegezett gyümölcsmagvak vetése.
A múlt évben, őszutón és télelőn elrétege- 

zett magvakat tavaszszal meg kell nézni s a 
mennyiben csírázni kezdenének, a rétegezésre szol
gáló edényből kiszedjük és elvetjük a szabadba 
azokat, még mielőtt a csira nagyobbra fejlődhetne 
bennök. Az elvetéssel olyankor már megkéstünk, 
a mikor a csira hosszúra nőtt, mert a hosszan 
csírázott és későn vetett magból csak a legritkább 
esetben nő egyenes fácska, többnyire girbe-görbe 
hajtást hoz az ilyen mag, mit karó mellett óva
tosan nevelve is nehéz egyenesre hozni. Tehát 
a mint a csira látszik a magon, a vetést meg 
kell kezdeni.

Azon, hogy hová tűnik az égő gyertya
hamuja.

— Ha már te ilyen okos dologgal foglalkozol, 
akkor valószínűleg nem is fogsz elaludni, szólt a 
rabbi és nyugodtan lehajtotta a fejét.

*
A kocsiszínben hűvös levegő áramlat támadt. 

A rabbi ismét fölébredt.
— Hé, Mojse!
— Mit parancsol, rabbikám ?
— Alszol, Mojse?
— Nem én, rabbikám.
— Hát mit csinálsz.
— Töprengek.
— És min tudsz te töprengeni?
— Azon, hogy hova lesz az a forgács, amikor 

az ember szöget ver a deszkába.
— Ha már ilyen bölcs gondolatokkal táplálkozol, 

nem is fogja fejedet az álom kerülgetni, — felelte a 
rabbi s megnyugodva tért ismét pihenőre.
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K Ü L Ö N F É L É K .

Lánygyermekek kipusztitása Indiában. Ál
talában elterjedt nézet, hogy a keleti népek asszonyai 
fölöttébb alárendelt helyzetben élnek. Ez a nézet 
ugyan nem felel meg nagy általánosságban a valóság
nak, hanem például az indiai nők csakugyan semmi
képpen sem dicsekedhetnek valamely fényes sorssal. 
Zittelmann Katalin az egyik külföldi lap legutóbbi szá
mában érdekes közleményt tett közzé az indiai nők 
sanyarú sorsáról, akiket rendes körülmények között 
már 9 esztendős gyermekkorukban férjhez adnak. A 
szülők gondját képezi az, hogy lánygyermekeiknek fér
jet keressenek és rendesen annál nagyobb ez a gond, 
mert a házasság csak az egyes kasztok keretén belül 
köthető meg. Az atya éppen emiatt általában rossz 
szemmel nézi a lánygyermek születését és ha már azt 
megakadályozni nem tudta, utólag azzal könnyít ma
gán, hogy a felesleges lánycsecsemőt elpusztítja. Leg
több esetben az ilyen gyermekgyilkosságok igen egy
szerűen történnek. A siró-r/vó kis porontyot egy
szerűen az ágy alá dugják és ott hagyják mindaddig 
amig éhenpusztul. Az atya ilyenkor eltávozik hazul
ról és csak akkor tér ismét lakásába, ha már az nyo
morultan elpusztult. Akkor azután a kis holttestet 
kendőbe csavarják és a vízbe vetik. Az indiai kor
mány mindent elkövet, hogy eme bűnös és erkölcs
telen .szokást megszüntesse. Sem a pénzbírságok, 
sem pedig a szigorú fogházbüntetések nem tudják 
a benszülött lakosság előítéletét megtörni. Legutóbb 
egy magasrangu kormányzosági hivatalnok elmon
dotta, hogy a népszámlálás alkalmával egy falucs
kában 150 fiúgyermeket találtak a 7 éves koron alul,

niig lánygyermeket egyetlen egyet sem. Ezt pedig 
csakis a fentebb elmondott szokás alapján magyaráz
hatjuk meg.

Az állatok életkora. Az állatok életkorára 
nézve egy német szaklapban a következő adatokat 
találjuk: az elefánt 2  évszázadot él, az orrszarvú és a 
víziló 70—80 évet, a teve 40- 50, a ló 2 5 -  30 évet 
s ugyanilyen kort ér el a zebra és a szamár is. A 
bivaly életét 16— 18 évre becsülik, a szarvasát 30—35 
évre. Az iramszarvas 16 évet él, az őz 12 15, a
zerge ellenben 20 évet. Ennél 5 évvel tovább él a 
medve, tehát 25 évet s ugyanennyit a borz, oroszlán, 
párduc és tigris. A farkas és a Kutya 15 éves kort 
érnek el, mig a róka csak 10 11 évig él. A kisebb
vérszopók, mint a macska, kövi nyest, nyuszt menyét, 
görény, valamint a mókus 8 — 10 évig élnek. A sörte- 
vad élete 15 év, a mezei és házi nyúl, valamint a pat
kányok és egerek 8—9 éves korukban múlnak ki ter
mészetes halállal.

A legm agasabb kémény. Eddig Franciaország 
dicsekedhetett a legmagasabb kéménynyel, amely egy 
colxi gyár telepén, 10 0  méternyi magasságban ontotta 
a füstöt. De most Newyork mellett egy nagy 
fémöntöde részére olyan kémény épül, amely jóval 
felülmúlja a francia óriást. A4agassága ugyanis 154 
méter lesz, átmérője az alapjánál huszonöt, a felső 
nyilasánál pedig tizenöt méternyi. 112,264 köbméter 
füstöt fog percenként a felhők közé ontani, s belső 
felét olyan cementtel vonják be, amelynek nem árt a 
füst s könnyen letisztítható róla. A kémény súlya 
17.000 tonna lesz s egy tégla gyárat, — mely naponta 
10 0  tonna téglát tud előállitani, - külön azért létesí
tettek, hogy az épülő kémény anyagát készítse. A vi
lág legmagasabb kéménye körülbelül egy millió koro
nába kerül.

A csillagok fénye halaványodott. A kakas kuko- 
rikolása ébresztette föl szendergéséből a jámbor 
rabbit.

Hé, Mojse!
— Mit parancsol, rabbikám ?

Alszol?
Miért aludnék?

- Hát mit csinálsz?
- Töprengek.

— És min töprengedel!
- Rabbikám, az igazat megvallva, azon, hogy, 

hogy a kapu be van zárva, egész éjjel ébren voltam, 
nesz nem hallatszott és mégis — hová tűntek el a 
lovaink?

Kérdések és feleletek.
Lapunk érdekességének és belső becsének foko

zása céljából elhatároztuk, hogy a hozzánk érkező 
szakbeli és más kérdéseket, valamint az azokat felvilá
gosító válaszokat egy külön rovat alatt közöljük s 
örvendenénk, ha a feltett kérdésekre lehetőleg olvasó
ink adnák meg a választ, melyet azután közölnénk. 
A beérkezett válaszokat beérkezésük sorrendjében a 
következő két számban közöljük s a helyes megoldást 
a harmadik számra tartjuk fenn, a mikor vagy meg
jelöljük a helyes válaszokat, vagy ha egyet sem talál
nánk helyesnek, a saját véleményünket fogjuk nyilvá
nítani.

Most a következő kérdéseket adta fel lapunk 
egyik hive:
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I. Egy erdőőr védkerületének bejárás közben az 
egyik hegyoldalon lévő erdőben füstöt lát. Azon a 
helyen a tűzrakás tiltva van s ezért nyomban odasiet. 
Megérkezésekor a tűz már ki van oltva, de a tüzrakót 
még ott találja. Kikérdezi, hogy ki ő, mi járatban van 
s miért rakott tüzet a tilalmazott helyen. A kérdezett 
bemondja kilétét, igazolja személyazonosságát s ment
ségül azt mondja, hogy csak egy darabka szalonnát 
sütött s azután nyomban eloltotta a tüzet és gondja 
volt rá, hogy az erdőt fel ne gyújtsa.

Az erdőőr feljelenti őt az erdőtörvény 109. §-a 
alapján.

II. Ugyanez az erdőőr hasonló körülmények közt 
más helyen egy másik embert talál, aki ugyancsak 
tüzet rakott s azt eloltotta. A kérdésekre igazolja 
magát s azt mondja, hogy kiváncsi volt látni, mikép 
ég az erdő s igy a tüzet abból a célból rakta, hogy 
azt felgyújtsa, de azután megbánván szándékát a tüzet 
eloltotta. Megjegyzendő, hogy tulajdonképen ez is 
ételmelegités céljából rakta a tüzet, de ezt nem akarta 
bevallani. Ez ellen az erdőőr a büntetőtörvénykönyv 
422. §-a alapján gyújtogatás miatt teszi meg fel
jelentését.

Kérdés: milyen büntetés érheti a feljelentettet?

Román és m agyar munkások harca. Fugyi- 
vásárhely mellett egy bécsi cég erdejében mintegy 
háromszáz román és száz magyar munkás dolgozott, 
akik közt állandó volt a háborúság. A románok este 
megtüzesitett karóval és baltával rátámadtak a magya
rokra és véres csata fejlődött ki köztük. A csendőrök 
vetettek véget a csatának. Számosán megsebesültek. 
Húsz mnnkást letartóztattak.

Rablótám adás a vonaton. Romából jelentik: 
A Génuából Romába menő gyorsvonaton, Piza köze
lében, egy ismeretlen ember megtámadta Adangh, skót 
állampolgárt a ki az egyik elsőosztályu szakaszban 
utazott. A támadó késsel megszurta az utast, aki 
azonban revolvert rántott s háromszor egymásután 
rálőtt támadójára. A golyók nem találtak, de a rabló 
elmenekült.

A trón örök ös vadásza. Prágai távirat szerint 
Beneschauból jelentik, hogy Konopist mellett, Ferenc 
Ferdinánd trónörökös egyik erdejében, Kindl Ferenc 
nevű vadászát halva találták. Törvényszéki bizottság 
szállt ki a helyszínére, megállapítandó, vájjon gyil
kosság vagy öngyilkosság forog-e fenn.

Öngyilkos főhadnagy. Trienti távirat szerint 
Weber tüzérfőhadnagy, akit nemrég helyeztek át oda

Franzensfestéből, ma eddig ismeretlen okból, öngyil
kosságot követett el. Revolverrel szájába lőtt és 
nyomban meghalt.

Felgyújtott erdő. Kézdivásárhelyről Írják, hogy 
Háromszékmegye Sósmező határszéli községben isme
retlen tettesek fejgyujtották a Gyertyános nevű erdőt, 
mely szerda reggel óta ég. Körülbelül 100 holdnyi 
terület lángokban áll.

A fegyver. Elek községben Kovács Béla gőz- 
maiomtulajdonos fia pajtásával, Csap Istvánnál játsza
dozott. Játék közben a fiú kihozta atyjának fegyverét 
és azt babrálták. Közben a fegyver hirtelen elsült és 
a lövedék Csap István szivébe fúródott .A fiú azon
nal meghalt.

M erénylő életunt. Tótisz Gyula hentessegéd 
vasárnap a Dob-utca 7. számú háza előtt mellbe akarta 
szúrni magát. Politzer Adolf szobafestősegéd észre
vette az öngyilkos szándékot és megakadályozta. Tótisz 
ezen annyira dühbe esett, hogy megrohanta Po'itzert 
és a jobb karján megszurta. Politzert súlyos sebével 
a Rókus kórházba vitték.

Bikaviadal katasztrófával. Madridból jelen
tik: Granadában vasárnap rendkívül izgalmas bikavii- 
dal folyt le. Egy toreadort az egyik bika szarvával 
átdöfött s azután a levegőbe dobta. Így járt még há
rom toreador, akik társuk segítségére siettek. A közön
ség, amelyet felbőszített a jelenet, palackokat és köve
ket dobált az aréna porondjára, majd egy sereg fiatal 
sulnnc lement a porondra, hogy a dühös állatokat 
még jobban felingerelje. A bikák azonban ezeket is 
felöklelték s többet közülök átvetettek a porond kerí
tésén. Alig hagyta el a közönség az arénát, tűz ütött 
ki, amely a felső galériákat egészen elhamvasztotta.

Gyilkos hegycsuszam lás. Kaposvárról jelen
tik, hogy az őcsényi hegy egyik oldala éjjel meg- 
csuszamlott. A csuszamlás következtében Simon Fe
renc gazda háza összeomlott és a gazda feleségével 
és hét éves leányával a romok alá került. A házaspár 
súlyosan megsebesült, mig a kis leány holtan került elő.

A gondatlan szülő. Kézdivásárhelyről írják, hogy 
Torja községben Kádár Antalné földmivesasszony a 
szomszédba ment vízért és két éves gyermekét egye
dül hagyta otthon. Közben a gyerek a kályhához ért, 
ruhája lángot fogott és annyira összeégett, hogy bele
halt sebeibe.

Egy diplom ata balesete. Szófiából táviratoz- 
zák: Sir Buchanan itteni angol diplomáciai ügyvivő 
sétalovaglás alkalmával leesett a lóról és csonttörést 
szenvedett.

A pusztai talpastyuk. Menzbier Mibály, moszk
vai egyetemi tanár táviratban értesítette a Magyar
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Ornitológiái Középpontot arról, hogy az elmúlt napok
ban néhány pusztai talpastyuk (Syrraptes paradozus 
Pali.) mutatkozott Közép - Oroszországban. Ez az 
ázsiai nagy sivatagokban élő madárfaj némely évben 
tömegesen otthagyja rendes tartózkodó helyét, végig
vándorol egész Európán, helyenkint fészkel is, azután 
lassankint eltűnik és sokszor évtizedek múlnak el, a 
míg ismét megjelenik. Oroszországban való meg
jelenése után valószínű, hogy az idén is történhetik 
ilyen ritka és érdekes invázió, amelynek lehető alapos 
és széleskörű megfigyelése nagy érdeke a tudomány
nak. Hogy Magyarország is méltóan legyen ebben 
képviselve, az ornitológiái középpont egyrészt előre 
bejelenti a várható eseményt, másrészt fölkér minden
kit, akinek alkalma fesz a ritka vendégek megfigyelé
sére, hogy idevágó adatait, esetleg egy elejtett példányt 
a Magyar Ornitológiái Középponthoz (Budapest, Vili., 
József-körut 65., 1.) küldje be. Különösen az esetleges 
fészkelésről kér értesitést a középpont. A pusztai 
talpastyuk fölismerését rendkívül megkönnyíti a láb 
sajátságos alakulása: a lábbujjak össze varrnak nőve 
és egészen a körmökig finom, szörszerü toliakkal 
borítva, úgy, hogy a láb nagyon hasonlít valami ürge
vagy hörcsöglábhoz. A magyar nép korábbi meg
jelenése alkalmával ürgelábu, néhol hörcsöglábu tyúk
nak is nevezte. Röptében is elárulja hosszú, ékalaku 
farka, melynek két középső tolla nyilszeriien van meg
hosszabbítva. Nagyságra nézve kisebb a fogolynál. 
Röpülése gyors. Színe agyagos.

Szegén y  em b er pénze. Delatynbó! írják: 
Taubmann József zarzecei gazdálkodó háza, mialatt a 
tulajdonos a szomszédos Delatyn községben tartózko
dott, ismeretlen okból kigyuladt. A szomszédok hama
rosan oltani kezdték a tüzet, de nem nagy sikerrel. 
Javában égett a fából épült ház, mikor a tulajdonosa 
hazaérkezett. Kétségbeesetten kiáltozta a szerencsétlen 
ember, hogy munkás életének és sok fáradságának 
minden gyümölcse, ötszáz korona megtakarított pénze 
a lángok martaléka lesz. Egy Servasser nevű kocsis
nak megesett a szive a szerencsétlen emberen. A lán
gok közé ugrott és életének a kockáztatásával kihozta 
a pénzt tartalmazó ládikát.

Szerkesztői üzenetek.

Cyulay János urnák, Szolyva. A postautalványokat leg
jobb lenne átadni a környékebeli olyan kartársaknak, kik még 
eddig nem előfizetőnk s buzdítani őket lapunk előfizetésére. 
Nem tudná velünk közölni, hogy Vaszil Jánosnak, ki Bereg
szászon lakott, hol van most a lakása? Fetz Lajos urnák, 
Bácsfalva. Az uj állomáshoz sok szerencsét kívánunk! A címet 
ennek megfelelően kiigazítottuk.

A k iad ó h iv ata l p o stá ja .

Kom árom y M átyás urnák, Karád. A 4 koronát köszö
nettel vettük. G aá! G yörgy urnák, Alsóle.idva. A címet kiiga
zítottuk. Szem án M ihály urnák, Gölnicbánya. A 2 ko-onát 
beszámítottuk s igy előfizetése szeptember végéig rendezve van. 
M iklós Jó zse f urnák, Szepsi. A beküldött 3 koronával junius 
végéig kiegyenlítettnek vesszük. Szedlák M ihály urnák, Hernád
iak!. A címzést kiigazítottuk. B elin cán  \ ince  unnak. Furdia. 
A -4 koronát mellyel szeptember 15-ig van előfizetve, megkaptuk. 
Beszeda Já n o s  urnák, Osztroluka. Az év végéig szóló 6 korona 
vételét köszönettel igazoljuk. M inarcsik M ihály urnák, Ujhuta. 
A címet kiigazítottuk. Ha a lakhely változás miatt lapunk vala
mely számát nem kapta volna, szíveskedjék erről értesíteni, hogy 
azt mégegyszer megküldhessiik.

Pályázat erdőőri állásra.
Trencsén vármegye területén lévő s állami 

kezelés alatt álló erdőbirtokok őrzésére szervezett 
egyik kerületi erdőőri állomás megüresedvén, an
nak betöltésére pályázatot nyitok.

javadalmazás összesen évi 960 korona.
Pályázni szándékozókat felhívom, miszerint- 

az 1879. évi XXXI. t.-cikk 37-ik §-ának a., b, 
és c., pontjaiban jelzett kellékeket, valamint eddigi 
szolgálatukat igazoló bizonyítványokkal felszerelt 
kérvényeiket folyó évi junius hó 1-éig a tren- 
cséni m. kir. állami erdőhivatalnál nyújtsák be; 
megjegyezvén, hogy a magyar nyelvnek szóban 
és Írásban való bírásán kívül a tót nyelvben való 
jártasság is megkivántatik.

Az állás 1908. évi julius hó 1-én elfoglalandó.

B a r o s s ,

a közigazgatási érd. bizottság elnöke.

Vadőri állás betöltendő a szerencsi cukorgyár 
monoki bérgazdaságában. Akik ezen állást el
nyerni óhajtják, küldjék kérvényeiket bizonyitvány- 
másolatokkal felszerelve a gyárvezetőség címére 

Szerencsre.

Nyomatott H1ENTZ J ÓZSEF  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.

Megjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P od h rad szk y 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. május 21. 21. szám.

Az országos egyesület kérdése.
Ide-oda féléve annak, hogy lapunkban fel 

lett vetve egy Erdészeti és Vadászati Altiszti 
Országos Egyesület megalakítása, mely egyesület 
hivatva lenne a kebelében egyesülő tagjainak 
úgy erkölcsi, mint anyagi érdekeit minden téren 
előmozdítani.

Mi a magunk részéről már csak hivatá
sunkból kifolyólag, mely éppen ezeknek az 
érdekeknek a szolgálatában és védelmében csú
csosodik ki, szívesen és a legnagyobb készséggel 
magunkévá tettük az eszmét, bár jól ismertük 
azokat a rendkívüli nagy nehézségeket, amelyek 
egy ilyen egyesület megalakításának útjában 
állanak s készségünk tanúbizonyságaként meg
említjük, hogy erre vonatkozólag s a tagoknak 
előleges gyűjtése céljából felhívást bocsátottunk 
ki az eszmét megismertetve, és azt megküldtük 
összes kincstári, járási és magánuradalmi erdé
szeti hivataloknak, kérve azokat, hogy a két 
szakmához tartozó összes alkalmazottjaikkal az 
eszmét megismertetve, őket annak pártolására és 
a megalakítandó egyesület tagjaiul való jelent
kezésre buzdítsák.

Tudva azt, hogy hazánkban az erdészet 
szolgálatában álló altisztek száma mintegy tíz

ezer, a hivatásos vadászoké pedig szintén sok 
ezerre rúg, méltán elvárhattuk volna, hogy az 
egyesület eszméjéhez több ezer kartárs fog csat
lakozni, ennek ellenében pedig a lesújtó és mé
lyen elszomorító tapasztalásunk az, hogy alig két- 
háromszáz olyan kartárs akadt csak, ki késznek 
nyilatkozott a megalakítani tervezett egyesületbe 
tagul belépni.

Onkénytelentil is felmerül és előtérbe nyo
mul már most az a kérdés, hogy mi lehet az 
oka annak a szinte érthetetlen közönynek, a 
mellyel az erdészti és vadászati altisztek a saját 
érdekeik irányában viseltetnek.

Mi a magunk részéről tanulmány tárgyává 
tettük a dolgot és kutattunk az okok után s 
ekkor arra a megdöbbentő tapasztalatra jutottunk 
hogy az erdészeti és vadászati altisztek túlnyomó 
nagy részének egyáltalában tudomása sem volt 
az egész mozgalomról, nem pedig egyszerűen 
azért, mert a szétküldött ezernél több felhívás leg
nagyobb része a címzettek papírkosarába került 
és azokat az érdekeltek soha nem is látták.

Ennek a szomorú jelenségnek az alapját és 
indító okát legbiztosabban abban az ellenszenv
ben kereshetjük és találhatjuk meg, amely a 
szakszervezéssel szemben minden téren tapasz
talható. Ez az ellenszenv abban az erőszakos
kodásban leli magyarázatát, amely a legutóbbi 
időben számos iparos és munkás szakszervezet 
részéről tapasztalható volt és amely miatt min
den bármiféle szakszervezettel szemben a bizalom 
mélyen megrendült a vezető körökben. Ekklatáns
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bizonyságát Útjuk ennek abban a váíaszban, a 
melyet Kossuth Ferenc kereskedelemügyi minister 
ur őnagyméltósága adott az államvasuti mérnö
kök nála járt ötventagu küldöttségének, mely azt 
kérte, hogy szociális tömörülés és egy szakbeii 
egyesület megalakulása céljából engedje meg ne
kik a minister ur egy közgyűlés megtartását. 
A minister ur amint ezt a B. H, folyó havi 
14-iki számában olvassuk azt a választ adta 
a kérelmező küldöttségnek, hogy ő a maga ré
széről elvben szívesen támogatja őket szervez
kedésükben, azonban nyilatkozatot a maga ré
széről csak akkor tehet, ha az alapszabályokat 
beterjesztik, ő átnézi és jóváhagyja, m e r t  az  
ol yan s z ö v e t s é g n e k ,  m e l y n e k  s z a k s z e r 
v e z e t i  m é l l é k i z e  van,  p á r t o l ó j a  ő nem  
l e h e t .

A szakszervezeti mellékiz alatt egyebet alig 
érthetünk, mint a személyi és anyagi ambíciók 
kielégítésére szolgáló egyesülést, mert hiszen a 
szakszervezetek legtöbbje folyton bérharcot viv 
a munkaadókkal s küzd a személyi jogoknak ki
vívásáért is, mely küzdelmek pedig az utóbbi 
időben élénk visszatetszést szültek a vezető kö
rökben, sőt számos szakszervezetnek a feloszla
tását is maguk után vonták.

Ennek természetes folyománya az, hogy 
mostanában minden olyan mozgalmat, mely bele
nyúl a szolgálati viszonyokba, görbe szemmel 
szoktak nézni s még a legártatlanabbaknak lát
szó célok kitűzését is gyanakodva fogadják.

Ismerve ezeket a viszonyokat, nagyon jól

meg kell fontolnunk, hogy mily célok szolgálatát 
írjuk fel az alakitandó Erdészeti és Vadászati 
Altiszti Egyesület zászlajára s miképen alapozzuk 
meg annak majdan nagyra növelendő épületét.

A mi szerény véleményünk szerint a mai 
időben egy Országos Erdészeti és Vadászati 
Altiszti Egyesület csak abban az esetben remél
heti alapszabályainak jóváhagyását, ha egyelőre 
minden személyi és szolgálati kérdéseket félretéve 
tisztán csak kulturális és humanitárius, vagyis 
önmüvelési és jótékonysági feladatokat tűz ki 
céljául.

Lehet, hogy ez számos kartársnak nem lesz 
egészen ínyére és kedve szerint való, de hát az 
okos embernek mindenkor számolnia kell az 
uralkodó viszonyokkal és áramlatokkal s nem 
szabad a biztos keveset feláldozni a bizonytalan 
sokért.

Nagyon nagy nehézséget okoz az országos 
egyesülésnél a leendő tagok nagymérvű szétszó- 
ródottsága, mely megnehezíti egy országos gyű
lésnek tekintélyes számú résztvevővel való meg
tartását. Alig remélhető ugyanis, hogy egy ilyen 
országos gyűlésre még száz embert is összehozni 
lehessen, nem csak azért, mert jóformán minden 
egyesnek az idejét szolgálata majdnem teljesen 
igénybe veszi, de kivált azért is, mert az utazás 
költségeit vajmi kevesen tudnák szerény anyagi 
helyzetük mellett nagyobb megterhelés nélkül sa
játjukból fedezni.

Mérlegelve ezeket a nagyon fontos körülmé
nyeket, célszerűnek vélnök a dolgot olyképen

Gulyások.
A Bp. H. után. Irta Bársony István.

A magyar puszták világa lassankini összezsugo
rodik. Fogy a végtelennek tetsző rónaság, a melyen 
a határt ott kelle keresni, a hol a föld az éggel össze
ölelkezik. A róna ugyan megvan; de a kultúra szét
tagolja. A városok és a falvak terjeszkednek ; aki nem 
fér el bennük, kihúzódik a mezőségre és tanyát ver 
odakint. Pedig a pusztai tanya olyan, mint tavasszal a 
szélkiáltó madár. Ahol egy leszáll a szikes tó partjára, 
oda a társai közül százan is kívánkoznak. Ha a lakat
lan rónán felépül az első patics-viskó, amelynek álandó 
lakója van, csakhamar elkezdik verni, építeni valahol

a szomszédságban a másodikat, azután a harmadikat; 
s lassankint a többit. Eleinte annyira esnek egymástól, 
hogy az emberszó még nem ér el odáig, pedig a 
puszta felséges, tiszta levegőjében, nagy csendjében, 
hihetetlen messzeségből is átszólogat egymáshoz a 
tanyás. Egy kicsit emeli a hangját, de nem kiabál; -  
hisz’ abba beledagadna a nyaka és golyvát kapna tőle.

Lassú ütemmel mondja, amit mond, hogy minden 
szótag bátran szállhasson; se előttevalóval, se utánna 
következővel össze ne keveredjék. Így lehet könnyen 
megérteni; nem kérdik akkor onnan túlról : mi az ? 
mi baja kendteknek ? !  . . . Hovatovább közelednek 
azután a kintlakók egymáshoz. Ahol ezelőtt tiz eszten
dővel még úgy ácsorgott a széles mezőségen az a 
néhány tanya, mint mikor a bogárzó jószág szerte fut 
és ha nagy iramlása után megáll, csodálkozva néz 
szét, hol is lehet a többi; ma már olyan arra a puszta, 
mintha csudát látó gulya szaladna ö ssze ; (mert nem
csak széjjelriad ám attól); a sok fehér házikó mind
egyre szaporodik; maholnap akár faluvá sűrűsödik.
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nyélbe ütni, hogy egy országos nagygyűlés helyett 
körökre, például egy-egy vármegyére, vagy akár 
csak egy vagy két járásra,kiterjedő gyűlések tar
tassanak s ezeken helyi intéző elnökök választat
ván, vezetésük melletEaz alapszabályok megviíat- 
tassanak s elfogadva valamely kijelölendő központ
nak megküldessenek, az ezután megtartandó nagy
gyűlésre ezek a köri elnökök gyűljenek össze s 
mondják ott ki határozatilag az Országos Erdé
szeti és Vadászati Altiszti Egyesület megalakulá
sát és intézkedjenek a közösen elfogadott alap
szabályok jóváhagyása iránt.

Az ilyen közi gyűlések megtartására és ve
zetésére vonatkozó ipeutahást, valamint az alap
szabályok tervezetét legközelebb közülvi fogyuk.

(Folytatása következik.)

A vad ellátása magasabb 
hegyvidékeinken.

A Vadászat és Állatvilág után. Irta : Gy. Gy.

A vadállomány megfelelő gondozása és el
látása, kárpátjaink magasabb hegyvidékeire eső 
vadászterületeinken, kétségtelenül sokkalta több 
fáradtságot, gondot, körültekintést és költséget 
igényel, mint alföldeink, vagy dombos-hullámos 
enyhébb égalju olyan területeinken, a hol a ta
vasz rendszerint jóval előbb, a tél pedig sokkalta

később szokott beköszöntem, mint odafönt a 
Mármos, a Vihorlát, a Beszkidek, a Magas- 
Tátra stb. hótakart bércei közt, a hol ráadásul 
még egyben a nem épen szívesen látott télapó, 
kegyetlenül csattogtatja jégfogait és szigoruabban 
rázogatja hópelyhes szakállát, mint idelent a sik 
Alföld szelidebb végtelenjén, a hol a lengő ökör
nyál néha még karácsony táján is el-einyulik fe
hérlő ezüst szálaival.

Felvidékünk magasabb hegyvidékein, az év
nek több mint 150 napja, tehát 5 hónap szere
pel olyan időszakként, amely alatt, még normális, 
tehát enyhébb felvidéki telek idején is kettőzött 
gonddal kell a vadállomány téli ellátására kiter
jeszkednünk. Az 1906 1907. évi szokatlanul
hosszú és egyben borzalmas tél országos utó
csapásai keservesen megtaníthattak mindenkit 
olyan dolgokra, amelyeknek a kárvallott most 
már legalább hasznát veheti. Legalább annyi 
hasznot és tanulságot merítsünk tehát abból a 
kvalifikálhatlanul kemény tél konzekvenciáiból, a 
mely mellett a zord évszak bekövetkezte nem 
fog többé bennünket készületlenül találni! Hogy 
tápszerekben tulajdonképen mit adjuk vadállomá
nyunknak, főként az agancsosvadnak, arról becses 
szaklapunk hasábjaiban ismétetíen szó esett; mesz- 
szemenő részletességgel tehát mindezekre itt ki
terjeszkedni ezúttal terünk sincs; ám mindenek- 
fölött mégis hangsúlyoznom kell azt, hogy mind
abban, a miben a természet, nekünk utat és 
irányt szab, akkor járunk el leghelyesebben, ha 
a természet útmutatásai nyomán haladunk és

Ettől fogy el lassankint az igazi nagy puszta és 
az elmúlásba viszi magával mindazt, aminek addig 
volt rajta jó élete, amig a mező nem termett mást, 
csak zamatos füveket.

A földi végtelenség, ami beleröpült volt a menny
égbe, szárnyabénultan hanyatlik vissza a minden oldal
ról eléje vont mesgyék közé. Mint amikor Árgyilus 
királyfi megérinti Tündér Ilona fátylát, galambszárnyát 
s akkor elhal a varázslat, elernyed a íütídérhatalom ; 
földi asszonnyá válik a másvilág kisasszonya: olyan 
ez is. Jön a kultúra, az emberi haladás ez Árgyilus 
királyfia és amihez nyúl, az megváltozik; sokszor talán 
jobbá; annál ritkábban szebbé. Nekem ugyan beszélhet 
Kultúra őfelsége; az emberevő gyárakért, kőszénfüstös 
telepeikkel, szabadon vállait rabszolga munkáikkal és 
gépembereikkel, akik közül ezren meg ezren egész 
életükben egyazon csavart fúrják, faragják, ráspolyozzák 
s aztán azt az egyféle munkát tudják is, mint a pa
rancsolat ; (hogy meg nem őrülnek, mire a százezre
diket jubilálják!) mondom, ezért az egész nagyszerű

kulturvilágért nem adok egy kéve napsugarat, egy 
marék virágot, egy fuvallatnyi illatos enyhe szellőt; 

-  hogy ne is szóljak a fölséges, csodás végtelenségbe 
való elmerülésről, ami áhítattal tölt meg; — holott az 
emberrel zsúfolt városi kriptákban jobbára csak ökölbe 
szorított kezeket, véresre harapott szájakat, elégedetlen
ségtől sápadt arcokat látok; — és amit hallok, ez el
fojtott, vagy hangos káromkodás, amivel még az 
imádkozót is gyűlölet veszi körül.

A békesség nyugalmas hazája, a puszta érzi a 
kultúra türelmetlen érintését és attól rohanvást alakul 
át. Úgy megváltozik, hogy maholnap mindjobban el is 
fogy. — A fehér gulyák eltünedeznek róla és helyüket 
az importált » tarka jószág foglalja el, amelynek nem 
a szabadság — tehát nem is a puszta - a hizlalója, 
hanem az istállóban elfogyasztott sok mindenféle 
moslék. Minthogy a puszták — a régiek — változnak, 
eke alá kerülnek s igy a legelő jószág számára kiseb
bednek: csenevészedik és gyérül a kint lakó gulya is. 
Ahol gulya nincs, ott viszont minek a legelő? Íme a
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igyekszünk azokat szem előtt tartani akkor is, 
amidőn felvidékeink összvadállományának téli el
látása, gondozása szóba és tettre kerüi.

A téli vadtakarmányfélék közül hazánkban 
és külföldön egyáltalán a legszokottabbak a kü
lönböző szárított lombkötegek, a jobbminőségü 
réti széna és a magtakarmány. Mig azonban a 
réti széna inkább a szarvasnak megfelelőbb, ad
dig a kényes őzet e helyett üdvösebb első mi
nőségű szárított vörös lóheretakarmánnyal ellátni.

Hegyvidékeink pagonyainak övében temér
dek dúsan termő bogyóféle akad. Helytelenül 
járunk el akkor, ha megengedjük, hogy a külön
böző bogyótermés valamennyiét öregasszonyok, 
gyerkőcök az utolsó szemig leszüreteljék, letarol
ják. A málna, a szeder, a szamóca, a vörös és 
fekete áfonya csak olyan kedvelt és szükséges 
csemegéje az év enyhébb szakán át az erdő 
vadjainak, mint a csipkerózsa-bogyó, a tölgy-, 
makk-, a bükktermés, a vadgesztenye, a fenyő
toboz terméke s a borókabogyó a zord évszak 
idején. Ahol, főként az agancsosvad, mindezeket 
nélkülözni kénytelen, ott az állomány kvalitása 
kétségtelenül mögötte fog maradni annak a mi
nőségének, amely télen-nyáron egyaránt hozzá
juthat mindahoz, ami számára egyben nemcsak 
csemege, hanem változatos olyan koszt, amely 
az anyagcserére is kihatólag, az állati individuum 
egészségi állapotának fenntartásához, állandó jó 
kondíciójának biztosításához minden kétséget ki
záró módon nem csekély mértékben hozzájárulni 
hivatott.

A főtápszerí s az imént elősorolt csemege
tápszert aztán teljesebbé kiegészíteni hivatott a 
megfelelő sózok felállítása, amelyekről már álta
lánosságban is megemlékeztünk.

A vadállomány ellátásának mikéntjét illetőleg 
megint a bölcs anyatermészet az, amely ebben 
oktatónkul szegődik. Elsőbben is számot kell 
vetni a vadnak azzal a természetszabta tulajdon
ságával, hogy télen-nyáron egyaránt el-elkalan- 
dozik még megszokott csapái mellői is. Ezt a 
testmozgás életszükséglete teszi a vadnál is. Az 
elégülést folyamatba hozó testmozgást semmiféle 
élő individuum sem nélkülözi, annál kevésbé a 
soha tespedni nem szerető, eleven, mozgékony 
agancsosféle, Az állati testnek erre az életszük
ségletére tekintettel kell lennünk tél szakában is 
akkor, amidőn a téli etetőhelyek elhelyezéséhez 
és berendezéséhez látunk. Minél több helyen 
állítunk fel megfelelő etető, fő- és melléksózó 
helyeket, annál több szolgálatot teszünk a vad
nak, amely igy kénytelen a legzordabb téli idő
ben is egyik helyről a másikra vándorolgatni, 
hogy tápszerhez juthasson s igy egyben megfe
lelő testmozgást is végezhessen ; ami pedig amint 
tudjuk, a legnélkülözhetlenebb élettani funkciók' 
egyike. A vad aztán ebbeli utjai közepette, még 
tél szakában is ott fenn a kárpátok magaslatai 
közt hegyet-völgyet bejárva, egyben nemcsak a 
mesterséges etetőhelyek készleteiből lakmározik, 
hanem útjába eső mindenféle fa, bokor, csalit s 
azok növényzetének nyárról megmaradt termé
kéből kóstolgat itt-ott, ami szervezetének is csak

végzetes cirkulus viciózus, amelynek a pályáján nincs 
megállás.

A pusztai ember mélán dalolhatja: «Nem úgy 
van már, mint volt régen»; — a régi gulyás is más 
volt, mint a mai. De a mai is, meddig marad meg ? 
holott felszántják a pusztát a gulyája alól.

Ma még van gulyásélet; de a juhászságnak jó 
formán befellegzett. Minél olcsóbb a gyapjú, annál 
jobban kisül, hogy az ördögnek sem kell a juh. A 
juhász, ha teheti, vasúti bakternek megy, vagy béres
nek szegődik. A pásztornép közt juhásznak, kondás
nak van a leglustább, legunalmasabb élete; mind azt 
hánytorgatja, hogy sem vasárnapja, sem ünnepe ; ma
holnap nyolc órai munkaidőre kínálkozik nagy immel- 
ámmal, azontúl pedig őrizze a nyájat a gazda, akibe 
modern pásztori felfogás szerint, hadd csapjon a sis
tergő istennyila hétszer egymásután.

A régi gulyásnak még állott a világ. Eszembe jut 
öreg Istvány, a fonálbajuszu számadó, akinek varkocsba 
volt fonva a haja, a hangja pedig recsegett, mint a

repedt fagót. A Károlyi nagy homokpusztákon ő volt 
az ur, aki félvállról beszélt a grófjával is. Istállót sose 
látott, vad tinókat kezelt és sallangos, tüzes lovon 
járt, amely még a kurjantás milyenségéből is tudta, mit 
akar a gazdája. Amikor negyedévenként bejött Istvány 
Nagykárolyba az ángáriáért; félmarkába fogta a kesz
kenőjét (annak a csücskébe volt belegobozva a pénz), 
azután indult vágtatva haza; Károlyig meg sem állott. 
Ott odacsapta az egész járandóságot a felesége elé s 
felsőbbséges hangon ráparancsolt: Ne, asszony, osz- 
szad széjjel!

A mai gulyásnak már nincs is lova; — kivéve a 
nagypuszták utolsó mohikánjait — teszém azt, a Zu- 
borgányokat, a kecskeméti Bugacon ; meg aztán a 
hortobágyiakat; no meg, ahol nagyúri helyeken elég 
helye van a gulyának odakint. De minek lenne ott 
lovas gulyás, ahol a jószág jól neki sem iramodhat, 
úgy elszedték, felmüvelték alóla a pusztát?! . . .

(Folyt, köv.)
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javára válik. A neki megfelelő természetszabta, 
ám egyben változatos tápszert egyetlen vad sem 
nélkülözheti; ezt tehát figyelmen kívül hagynunk 
nem szabad.

Nehezen hozzáférhető felvidékünk hegyes- 
völgyes tájékain bármily fáradtságos is legyen 
az, azért kiváló gonddal kell a vadászterületek 
legtávolabb pontjain minél számosabb etetőt és 
sózót felállítani, hogy a vadat ezzel is szakadat
lan mozgolódásra, tevékenységre serkentsük. A 
legzordabb telek borzalmas hidegeit is sokkalta 
könnyebben fogja a vad eltűrni, ha ide-oda 
mozgása közben, a testnek szükséges hőpótlásról 
a stirün fel állított etetőhelyeken gondoskodni 
képes. Ez oknál fogva koncentrált olyan főetető
helyek, ahol úgyszólván mindenféle tápszert a 
legbusásabban felhalmoznak, ellenben a kellően 
szétszórt melléketetők szükségességének alig tu
lajdonítanak jelentőséget, épen zord hegyvidéke
inken, a hosszas telek szakában, korántsem fog
nak a vadállomány üdvére szolgálni. Ám az egy 
helyen való összpontosítás még azért is célsze
rűtlen, mivel az ilyen etetőhely körül aztán a 
vad apraja-nagyja egyaránt mohón összetömörül, 
az erősebb pedig, mint a természetben mindenütt, 
úgy itt is elfogja nyomni a gyengébbet s hozzá 
nem juttatja az eledelhez, minek következtében 
épen az istápolásra leginkább rászoruló zsengébb 
nemzedék lesz kénytelen nemcsak tűrni, nélkü
lözni és szenvedni, hanem egyben, mint a jövő 
nemzedékek képviselője, a gyöngülés, satnyulás, 
sőt elpusztulás veszedelmeinek néz eléje.

(Folyt, köv.)

Orvvadászok legerélyesebb üldözése.
Az orvvadászatnak a lehetőségig való meg- 

gátlása, vagy legalább korlátozása céljából a m. 
kir. belügyminiszter ur a következő rendeleteket 
bocsátotta ki:

427 5 0 — 1908.
V alam ennyi törvényhatóság első  tisztviselőjének.

A vadászatról szóló 1883: XX. t.-cikk ren
delkezéseinek megszegése nemcsak a vadászatra 
jogosultak érdekeit sértik, hanem közérdekből, a

vadállománynak a törvény által célzott védelme 
szempontjából is kiváló figyelmet igényelnek.

Az utóbbi időben pedig az élelmi cikkek, 
kiváltképen a hús drágulása folytán a vadak 
a közélelmezés terén is mind jelentősebb 
tényezővé válnak és ehez képest a vadászterüle
tek értéke is emelkedvén, azok nemcsak a ma
gánosoknak, hanem légióként a községeknek 
folyton fokozódó jövedelmi forrását képezik; to
vábbá nem lehet szem elől téveszteni azt sem, 
hogy a lőfegyvereknek az újabb időben nagy 
mértékben előrehaladott tökéletesedésével és e 
tökéletesített lőfegyverek nagyobb mérvű elterje
désével az orvvadászok a közbiztonságot, sőt 
magát az életbiztonságot is mind nagyobb mér
tékben veszélyeztetik.

Ezen fontos közgazdasági és közbiztonsági 
okokból és pedig annyival inkább, mivel újabban 
is oly egyének ellen, akiket élethivatásuk az orv
vadászok üzelmeivel közvetlen szembe állít, mint 
különösen az erdővédek, akik a törvény alapján 
egyszersmind a vadászat felügyeletével is meg 
vannak bízva, az orvvadászok ismételten merény
leteket követtek el: Czimed fokozottabb figyel
mét a vadászatról szóló 1883 : XX. t.-c. pontos 
végrehajtására ezennel felhívom.

Ez irányban a csendőrségnek egyidejűleg 
kiadott rendeletemet Címednek tudomás és mi
heztartás végett másolatban megküldöm.

Budapest, 1908. évi április hó 10-én.
A miniszter helyett:

H adik  s. k., 
államtitkár.

39983 1908.

V alam ennyi csendőrkeriileti paran csn okságn ak.

Az utóbbi időben az ország különböző vi
dékeiről vett jelentések szerint az orvvadászok a 
tulajdon- és személybiztonságot annyira' durván 
sértő merényleteket követtek el, hogy ezen tény
kedésük már a közbiztonságot is veszélyezteti.

Mivel tehát a múltnak mindig ismétlődő 
tapasztalatai újabban is igazolják azt, hogy az 
orvvadászat üldözése körül gyakorolt lanyhább 
eljárás következtében az orvvadászok a közbiz
tonságot is támadó közveszélyes egyénekké, sőt 
szövetkezetekké fajulnak; felhívom a kerületi pa
rancsnokságot, miszerint az 1883. évi X X . t.-c. 
39. §-a, illetve az e tárgyban már 1895. évi ja-
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nuár 27-én 1575. V-b. szám alatt kiadott bel
ügyminiszteri rendelet alapján alosztályait újra is 
nyomatékosan utasítsa arra, hogy az orvvadá
szatnak mint a közbiztonságot is veszélyeztető 
foglalkozásnak a törvény határai között való 
szigorúbb és eredményesebb üldözése körül az 
ezen célnak elérésére alkalmas állandó tevékeny
séget fejtsenek ki s a csupán magánvádra üldöz
hető esetekben, a II. Csend. Szóig. Ut. 98., illetve 
101. §-ai értelmében, az indítvány tevésére jogo
sítottat mindannyiszor értesítsék.

Egyben másolatban közlöm a kerületi pa
rancsnoksággal az ez irányban a törvényhatósá
gokhoz intézett rendeletemet.

Budapest, 1908. évi április hó 9-én.
A miniszter helyett:

H adik  s. k.,
államtitkár.

K Ü L Ö N F É L É K .

Em berevők közt. Egy angol tudós nemrég 
tette közzé az emberevők közt töltött hosszabb tar
tózkodása alatt szerzett tapasztalatait. Az emberevés 
még ma is javában divik a Csöndes-tenger némely 
szigetén, de legkivált az angolok uralma alá tartozó 
Fidzsi-szigeteken. Az emberevők igazi paradicsoma 
Mbau-szigeten van, melynek lakóit különös tisztelet
ben tartják és rettegik az egész archipellágus többi 
népei. Mostani királyuk elődje arról volt híres, hogy 
az emberevésben ő érte el a világrekordot, mert annyi 
embert, férfit és nőt egyaránt ebben nem volt 
válogatós, - még senki sem falt föl, mint amennyit 
ő életében; sátorában az áldozatok koponyáiból óriási 
halom emelkedett. Számos sajkáival portyázni indult 
a tengerre s foglyokkal dúsan megrakodva tért haza 
hol a szerencsétlen áldozatait előbb kalitkákban Ízlésé
nek megfelelő kövérre hizlalta s azután irgalom nélkül 
föifalta. Egyébként igen válogatós volt, mert az áldo
zatnak, különösen ha az kiváló személyiség volt, csak 
a szemét és az agyvelejét ette meg; a többi részét 
alattvalói falták föl. Az emberhúst az asszonyok ké
szítik el uruk parancsa és ízlése szerint. A mostani 
király bár nem vetekedhetik elődjével, szintén azzal 
büszkélkedhetik, hogy alattavalói között ő evett leg
több emberhúst. Az angol tudóst kitüntető szívesség
gel fogadta és körülbelül igy adta elő az emberevés 
pszikológiáját:

Jól tette, mondá a tudósnak, hogy 
közibünk jött, legalább tanulhat tőlünk. Mi vagyunk 
a világ legerősebb és legokosabb emberei, mert a meg
evett foglyok lelkét magunkba kebelezzük; az istenek

is azért oly hatalmasok és mindenttudók, mert ők 
meg a természetes halállal kimúlt halandók szellemé- 
val táplálkoznak. Az élet titkát tehát mi találálíuk meg.

Tamás bátya, — igy hívják az öreget alattvalói, 
- körülbelül nyolcvan esztendős és megjelenése ép

pen nem borzalmas. Azt állítja, hogy az ember húsa 
olyan izü, mint a csirkéé; mások ellenben a legizlete- 
sebb malacpecsenyéhez hasonlítják.

A m adár élete. Hogy a különböző fajta ma
dár meddig él, természetesen nem állapítható meg biz
tossággal. A fogságban élő madarak a természetes 
életviszonyoktól való eltérés miatt hol korábban pusz
tulnak el, hol meg nagyobb kort érnek, mint a szabad
ságban. A természettudósok mégis a fogságban élő 
madarak élettartamának megfigyelésére alapítva, némi
leg tájékoztató adatokat állapítottak meg. Ezt tette 
Gurney angol tudós is, akinek adatai a következők: 
Gurney egy sárga bóbitás kakaduról megállapíthatta, 
hogy nyolzvanegy évet élt. Három más papagály, 
mely 93, 102, illetőleg 120 éves életkort ért volna el, 
de ez adatot nem tartja kifogástalannak. Az emlitett 
kakaduhoz Gurney jegyzékében legközelebb áll egy 
lúd, melyet nyolcvan éves korában öltek le. Követ
kezik egy hattyú, amelyet a londoniak igen jól ismer
tek Old Jak néven s amely 1840-ben a James 
Parkban 72 éves korában múlt ki. De jóval 
öregebb hattyúról is van adat. Így Alkmar-ban, 
Amszterdam mellett 1675-ben egy hattyú múlt ki, 
amelynek nyakán az 1573. évszámmal ellátott fémkarika 
volt. A ragadozó madarak közül fölemlít egy sast, 
amely az amszterdami állatkertben él és ma már 58 
éves. Brehm és Fitzinger szerint a schönbrunni állat
kertben szirti sasok 86— 104 éves életkort értek el. 
Egy kondor, amely szintén az amszterdami állaíkertben 
él, jelelenleg 56 éves. Gurney sok hasonló adat után 
megemlíti Bechtstein följegyzéseit, a melyek szerint az 
apró madarak közül a fülemile 15—24 évet, a pacsirta 
24 évet, a tengelice 23 évet, a rigó 17, a mezei pa
csirta 14 évet, a kanári madarak 12— 18 évet érhetnek 
el gondos ápolás mellett.

Miennyi kárt tesznek a patkányok? Néhány 
évvel ezelőtt már megemlékeztünk arról, hogy Angliá
ban és főleg Londonban irtó hadjáratot indítottak a 
patkányok ellen. Ezzel kapcsolatban érdekes lesz be
számolni azokról a kísérletekről, amelyek arra vonat
koznak, mennyi eledelre van egy patkánynak naponta 
szüksége. Ebből a célból összefogdostak néhány 
patkányt és kezdetben egy negyed pence értékű hus- 
és burgonyakeveréket adtak nekik. Azonban kitűnt, 
hogy ez nem elég, mert az állatok egyre fogytak és 
soványodtak. Csak amikor megkettőzteíték az adagot, 
volt elég. Egy hivatalnok becslése szerint, aki a dok
kokban a patkányok elleni rendszabályok foganatosí
tását intézi, az Angliában lévő összes patkányok 
száma húsz millióra tehető. Ha tehát egy patkány 
napi eledelét egy fél pennyben állapítják meg, úgy
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úgy kitűnik, hogy ezek az éhes állatok naponta kilenc- 
százezer korona értékű eleséget fogyasztanak el, ami 
évente 300 millió huszonnégy korona kárt jelent 
Angliára nézve.

Kérdések és feleletek.
Kérdések.

I. Egy erdőőr kimegy az erdőbe egyedül s ott 
fegyverrel vállán, gondolataiba elmélyedve ballag, mi
kor egyszerre egy vastag fa mögül előugrik egy férfi, 
kezében lövésre kész fegyverrel s rákiált: «Állj, ha 
mozdulsz, lelőlek!

Kérdés: Mit fog az erdőőr tenni ebben az esetben?
II. Két erdőőr éjjeli szolgálaton van az erdőben; 

igen sötét van. Amint az erdő széléhez érnek, a sűrű 
bokrok közül lövés dördül el, melyre az egyik erdőőr 
holtan elesik.

Kérdés: Mit fog tenni életben maradt társa?

Feleletek.

A lapunk múlt számában feltett kérdésekre Újvári 
Sándor kartársunk Szobról a következő feleleteket 
küldi be:

I. Az az egyén, aki az erőben, hol a tűzrakás 
tiltva volt, tüzet rakott, hogy annál szalonnáját meg
süsse, bár azután a tüzet eloltotta, de miután ezáltal 
a hatósági tilalmat megszegte: az erdőben elkövetett 
veszélyes cselekményért 10 0  koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel, meg nem fizethetés esetén 10  napi el
zárással büntethető.

II. Az az egyén, aki azon célból rakta a tüzet, 
hogy -  állítása szerint — az erdőt felgyújtsa, később 
azonban tettét megbánva s anélkül, hogy erre kény
szerítve lett volna, a tüzet önként eloltotta: a büntető 
törvénykönyv szerint nem büntetendő.

Összedőlt barak. Ósebesheiy mellett az erdei 
favállalat munkásai fából készült barakban vannak el
helyezve. A barak összedőlt és Henning Mátyás mun
kást a fagerendák agyonütötték. A vizsgálat megindult 
hogy kit terhel a felelősség a szerencsétlenség miatt.

Em berirtó árviz. Pekingből érkezett távirat 
szerint Jangcekiáng a torkolatánál kiáradt és Hánkau 
város nagy részét elpusztította. Tízezer kínai elvesztette 
életét.

Drága kutya. A londoni kristály-palotában ren
dezett öieb-kiállitáson egy apió King Charles Spaniei- 
kutya látható, amelynek hossza mindössze tizennyolc 
centiméter, úgy, hogy kényelmesen elfér egy női muff- 
ban. A ritkaság számba menő kutya ára ötvenezer 
korona.

Egy őrült em ber tette. A Zürik közelében 
lévő Mellingen város lakosságát, mint Zürikből jelen
tik, nagy rémületbe ejtette egy őrült ember borzalmas 
tette. Egy Wasmer Keresztély nevű elmebajos ember 
puskaporral felrobbantotta azt a házat, amelyben lakott. 
A falak egy része összeomlott és a szomszéd ház is 
erősen megrongálódott. Tűz támadt, amelyet azonban 
hamarosan eloltottak. A harmadik emelet egyik abla
kánál állott Wasmer, aki revolverrel megfenyegetett 
mindenkit, aki hozzá akart közeledni. Végre mégis si
került két embernek a harmadik emeletre feljutni, de 
Wasmer abban a pillanatban, amikor ez a két ember 
meg akarta fogni, leugrott az utcakövezetre, hol ször
nyet halt.

128 éves aggastyán. Budnikov Mihály nyug. 
orosz altiszt, aki 1797-ben lépett be a testőrhuszárez
redbe, 80 évig volt tényleges katona s most 128 éves, 
a napokban Pétervárra éíkezett. Budnikov Kalugából 
való s 15 éves korában lett katona. Számos háború
ban vett részt, többi közt az I. Napóleon elleni hábo
rúkban is s a Szent Oyörgy-rend valamennyi fokoza
tával ki van tüntetve. Azért utazott Pétervárra, hogy 
felvegyen egy 5000 rubeles nyereményt. Különféle 
nyugdijakból összesen 12 0 0  rubel évi járadósága van. 
Az aggastyán még egyenesen jár, látása és hallása 
kifogástalan.

Gyilkos forgószél. A Daily News newyorki 
jelentése szerint, pusztító forgószél Arizonában és 
lilinoisban több helységet és farmot tönkretett. A vetés 
teljesen elpusztult. Több mint 40 személy meghalt, 
több száz pedig megsebssült. Arizonában Millersberg 
község tökéletesen elpusztult. — Omahából jelentik, 
hogy a forgószél tizenkét embernek került életébe és 
sokan megsebesültek. Egyike volt ez a leghevesebb 
tornádóknak, amelyek Nebraszka állam keleti részén 
valaha pusztítottak.

Sáskajárás. Hajdúböszörményből jelentik: Jab- 
lonovski József, a budapesti rovartani állomás igazga
tója a napokban Hajdúböszörményre érkezett és meg
tekintette a város határán a legelőket, hol sok sáskát 
talált. A sáskák irtására 24 gép érkezik oda és a mun
kások számára katonai sátrakat hoznak. Az igazgató 
háromféle sáskát talált: marokkói, olasz és cigánysás
kát. Az irtáshoz 56 ló és több száz munkás szükséges. 
A költségek felét az állam fizeti.

Elpusztult község. Csáktornyáról jelentik, hogy 
Őrség községben ma reggel tűz keletkezztt, mely a 
napok óta dühöngő szélvész következtében oly gyor-
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san terjedt tova, hogy csakhamar a szomszédos házak 
is tüzet fogtak. Délutánig 50 lakóház a melléképüle
tekkel együtt teljesen leégett. A nagyszámban kivonult 
tűzoltóság és a lakosság csak az esti órákban tudta a 
tüzet megfékezni.

Szerkesztői üzenetek.

Recsicsár Károly urnák Tamásda. A most legújabban 
megjelent Vadőr cimii könyvet 1 kor. 92 fillér árban folyó hó 
18-án postára tettük s az ahoz csatolt levélben válaszoltunk fel
tett kérdéseire. — Többeknek. Akik az országos egyesület meg
alakítása ügyében részben tudakozódtak, részben sürgettek, szol
gáljanak egyelőre feleletül és megnyugtatásul a most, mai lap
számunkkal meginduló közlemények.

A kiadóhivatal postája.

Flóra Károly urnák Belényes. Nagyon lekötelezne, ha a 
következő volt a olvasóink mostani lakását tudatná: Dragomir
Pompejus, ki Tárkányon, Barbosz Illés, ki Petrócon és Petri 
Imre, ki Sarkadon lakott. — Falda Antal urnák Otura. A be
küldött 4 koronával június hó végéig van előfizetve. — Olsovski 
Károly urnák. Üdvözöljük híveink sorában! Azon a vidéken sok 
kartárs van, aki lapunkat nem járatja, mert nyilván nem ismeri. 
Legyen szives ezeket a lap pártolására buzdítani. — Csonka 
János urnák Pusztagyöngyös. A 4 kor. beérkezett s azzal junius 
végéig van előfizetve. — Obornyik János urnák Pusztadolina, 
igen, szeptember végéig. — Eiben Sándor urnák Alvinc. A 2 
kor. beérkezett. Kiss Pál urnák Vízakna. Előfizetése junius 
hó végéig van redezve.

Pályázat erdőőri állásra.
Trencsén vármegye területén lévő s állami 

kezelés alatt álló erdőbirtokok őrzésére szervezett 
egyik kerületi erdőőri~allomás megüresedvén, an
nak betöltésére pályázatot nyitok.

Javadalmazás összesen évi 960 korona.
Pályázni szándékozókat felhívom, miszerint 

az 1879. évi XXXI. t.-cikk 37-ik §-ának a., b, 
és c., pontjaiban jelzett kellékeket, valamint eddigi 
szolgálatukat igazoló bizonyítványokkal felszerelt 
kérvényeiket folyó évi junius hó 1-éig a tren- 
cséni m. kir. állami erdőhivatalnál nyújtsák b e ;

megjegyezvén, hogy a magyar nyelvnek szóban 
és írásban való bírásán kívül a tót nyelvben való 
jártasság is megkivántatik.

Az állás 1908. évi julius hó 1-én elfoglalandó.

B a r o s s ,
a közigazgatási érd. bizottság elnöke.

8 7 2 5 — ki. 1908.

Pályázati hirdetmény.

Gyöngyös város tanácsa részéről a város 
tulajdonát képező pusztabenei (Mátrafüred) nagy 
erdőnél lemondás folytán megüresedett erdőőri 
állásra pályázat hirdettetik.

Pályázóktól megkivántatik a magyar állam- 
polgárság, fedhetlen előélet, legalább 24 éves, de 
36 évesnél nem magasabb életkor, ép szellemi 
és testi erő, az erdőőri szakvizsga képzettsége, 
az erdőőri szakiskola letétele, születési kivonat 
és orvosi bizonyítvány.

A pályázók saját kezűleg irt kérvényeiket 
1908. junius 15-ik napjáig adják be Gyöngyös 
város polgármesteri hivatalához, a később beér
kezett kérvények figyelembe nem vétetnek. Az 
erdőőri állás folyó év julius 1-én elfoglalandó.

Ezen erdőőri állással egybekötött javadal
mazás a természetbeni lakáson kivü! évi 600  
korona, 60 korona talpalló illetmény, 12 méter 
kemény tűzifa fuvarral.

Gyöngyösön, 1908. évi május 16-án tartott 
tanácsüléséből.

K e m é n y ,
polgármester.

Nyomatott H1ENTZ J ÓZSEF  könyvnyomdájában Szászsebesen..
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Egész évre E,őfizetési árak: 8 kor. Megjelenik minden csütörtökön,
Fél é v r e .....................................................4 « ___
Negyed é v r e ............................................. 2 j Felelős szerkesztő és tulajdonos

P énzk ü ld em ény eit: lapkiadó:
a ' Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet- 1  n  . .  , . r  . ,

kezet címére Szászsebesen küldendők. * O u h r a ű S Z k y  t m i l .

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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. május 28. 22. szám.

Az országos egyesület kérdése.
(Folytatás.)

Lapunk előző számának ilyen című bevezető cikkében 
az utolsó pont a szedés széthullása következtében 
teljesen hibásan és érthetetlenül lett újból kiszedve és 

lenyomtatva s az teljesen igy hangzik:

Az ilyen köri gyűlések megtartására és 
vezetésére vonatkozó útmutatást, valamint a sza
bályok tervezetét legközelebb közölni fogjuk.

A köri alakulásoknál mindenesetre első sor
ban arra van szükség, hogy minden egyes vi
déken akadjanak lelkesedni és másokat is lelke
síteni tudó kartársak, akik az egyesülés eszméjét 
magukévá téve, azt a környékbeli kartársakkal is 
megismertetni s megkedvelteim igyekezzenek.

Mostani viszonyaink mellett, midőn nemigen 
lehet kilátásunk arra, hogy teljesen szájunk ize 
szerint való egyesületet alakítsunk, nem túlságo
san sürgős a dolog, sőt szükséges, hogy inkább 
megfontolva, lassan haladjunk s eselekvésiinkben 
óvakodjunk az elhamarkodástól. Fő célunk az 
legyen, hogy az egyesülés eszméjének minél több 
hívet szerezzünk s már az első kezdő-lépéseknél 
is kitűnjék, hogy nem egy jelentéktelen, kicsiny 
töredék az, amely «Erdészeti és Vadászati Al
tiszti Országos Egyesület > hangzatos cim alatt 
óhajt a nagy nyilvánosság elé lépni, hanem az

összességnek ha nem is az egész mindensége, 
de legalább tekintélyes nagy része az, amely saját 
érdekeinek zászlaja alá tömörül.

Amint már cikkünk elején megemlítettük, az 
erdészeti és vadászati két testvér-ágazat altiszt
jeinek a száma bár erre nézve nincsenek tel
jesen megbízható, pontos statisztikai adataink 
ha nem is üti meg egészen, de mindenesetre 
megközelíti a húszezret.

Ezzel a kis hadseregnek is méltán beillő 
hatalmas tömeggel szemben azoknak a száma, 
akik a múlt év vége felé kibocsátott felhívásunk 
következtében mint az egyesülési eszme hívei 
jelentkeztek, az egésznek két százalékát sem teszi 
ki s igy ha mi most tisztán csak ezekkel lépnénk 
a nyilvánosság elé s ezek nyilatkoztatnák ki, hogy 
ők egy országos egyesületet alakítanak, méltán 
kérdezhetné bárki, sőt a kérdés önmagától lépne 
előtérbe, hogy hát ebből a mozgalomból hol 
maradt tulajdonkép az ország > ?

Egy ilyen merész vállalkozás minden való
színűség szerint csak kudarccal végződhetnék, a 
minek természetetes következménye az lenne, 
hogy újabb hívek szerzése helyett még azok is 
elkedvetlenednének és az egyesülés eszméjéért 
való tovább küzdésről lemondanának, akik most 
tántorithatlan híveknek lenni látszanak, ennek az 
előrelátható elbukásnak pedig szép és nemes 
eszménket kitenni nem szabad.

Azok, akik most annyira türelmetlenek, ne 
feledjék el, hogy az egy elhamarkodott lépés 
által tett rombolást száz újabb megfontolt lépés-
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sel is nehezen lehet helyrehozni. A nagy és nemes 
eszmék megtestesítése nem lehet pillanat müve, 
hanem sokáig tart azok vajúdása és életképesen 
való születése.

Amint már lapunk előző számában említet
tük, az egyesülés eszméjéhez való csatlakozásra 
irányuló felhívásunkat ezernyi példányban küld
tük szét az összes általunk ismert és az Erdészeti 
Zsebnaptárból kiböngészhető erdészeti hatóságok
nak és hivataloknak s azt, hogy a kartársak 
mégis csak olyan elenyészőleg csekély számban 
jelentkeztek, semmi másnak, hanem egyedül csak 
annak tulajdoníthatjuk, hogy felhívásaink túlnyo
móan nagy része az érdekelt kartársaknak egy
általán meg sem lett mutatva. Nyilvánvaló ebből, 
hogy mi bármely irányú mozgalmunkban leghe
lyesebben cselekszünk, ha önmagunk látunk hozzá 
eszméink terjesztéséhez és kiviteléhez.

Az egyesülés eszméjének a legszélesebb 
körben való terjesztéséhez fölötte nagy szüksé
günk lenne lehetőleg valamennyi erdészeti és 
vadászati altiszt címével rendelkezni, mit termé
szetesen legkönnyebb lenne úgy elérni, hogy az 
illetők elöljáróit kérnénk fel alkalmazottaik cím
jegyzékének megküldésére; ezt azonban akár 
meg se kíséreljük, mert a már eddig szerzett 
tapasztalatok megtanítottak arra, hogy erről az 
oldalról vajmi kevés támogatásra számíthatunk.

Leghelyesebb itt is csak a saját erőnkben 
bizakodva eljárni s ezért ezzel az alkalommal 
felkérjük lapunk összes tisztelt olvasóit, hogy a 
környékükön szolgálatban álló összes erdészeti

és vadászati kartársakról pontos címjegyzéket 
készítve, azt lapunk szerkesztőségéhez mielőbb, 
de lehetőleg a jövő hó végéig beküldeni szíves
kedjenek.

A címjegyzék tartalmazza a következő ada
tokat : '

1. Név.
2. Rangfokozat.
3. Lakhely.
4. Utolsó posta.
5. Megye.
A beérkező ciniek nyomán azután összeál

lítjuk az országos címtárt s egyúttal minden 
egyes címre rövid időn belül elküldjük a létesí
tendő egyesület alapszabályainak tervezetét, vala
mint egy jegyzőkönyvi mintát is, amelynek nyo
mán kell majd megszerkeszteni az egyes kerüle
tekben felveendő jegyzőkönyveket.

Ennek a jegyzőkön)vnek mintáját már la
punk jövő számában fogjuk közölni, hogy olyan 
helyeken, ahol az egyesület megalakításának esz
méje már ismeretes, azonnal hozzá lehessen látni 
a köri gyűlések megtartásához és az alapszabályok 
tervezetének megvitatásához és elfogadásához.

Ezek a jegyzőkönyvek azután az alapszabály 
tervezetekkel együtt lapunk szerkesztőségéhez 
lesznek beküldendők, mely azokat a lehetőleg 
mihamarabb megtartandó országos gyűlésig meg
őrzi s ezen majd a lapunknak személyesen meg
jelenendő szerkesztője előterjeszti.

(Vége következik.)

G ulyások.
A Bp. H. után. Irta Bársony István.

(Folytatás és vége.)

A mai gulyás gyalogszerrel kerít és szerez, ha 
arra kerül a sor; de ebben azután semmit sem enged 
a régieknek; sőt amazokkal szemben még meg is nö
vekedett a fortélya, huncutsága, minthogy — civilizá- 
lódott.

Ki hinné, aki nem tudja, hogy itt Pestvármegyé
ben, az ország szive mellett, a fő- és székvárosnak 
úgyszólván tőszomszédságában, máig is olyan furcsán 
és szinte misztikusan szervezett gulyás-élet lehessen,

amiből sem a betyár-romantika nem hiányzik, sem a 
modern szociálizmus, ami a közösséget hirdeti és an
nak gyakorlatilag is érvényt szerez — a maga javára. 
Gyönyörűséges rónák terülnek itt, alig egy futamodás- 
nyira a gőzparipával. Ha a keleti pályaudvarról indulok 
ki az Alföld felé, egy óra se telik s már elérem Lac- 
házát, Kunszentmiklóst, a nagypuszták e messzeségbe 
vesző rónavidékét. A nyugati pályaudvarról meg, 
Kecskemét irányában, Ócsa és Dabas tájékán újra 
benne való világban, kivált arra, Adacs-Peszér táján, 
ahonnan azután mehetek tovább Baracsnak, Sallósár- 
nak, Mánteleknek, Urbőnek, Szúnyognak, el Kunszent- 
miklós felé, le Kecskemétig; közben a nagyállási, sza
badszállási, fülöpszállási rónák; azután tovább Kerek
egyháza, még beljebb Orgovány és Kecskemét alatt a 
híres Bugac! . . . Mind arra teremtette az Úristen, hogy 
otthon legyen rajta a gulyás. Otthon is van ma 
még. Legalább százezer holdon, ha nem is egyben, 
csak úgy szakgatottan. Hanem azért egymással folyto
nos érintkezésben, hihetetlenül szoros kapcsolatban, a
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A  vad ellátása m agasabb 
hegyv idéke inken .

A Vadászat és Állatvilág után. Irta : Gy. Gy.

(Folytatás és vége.)

Kisebb vadászterületeken, költségkímélés 
szempontjából azért aként iparkodnak a koncent
rált főetetőhelyek mizériáján segíteni, hogy egy- 
egy a belsőbb körbe állított etetőhely elkerített 
részén épen csak akkora réseket hagynak, ame
lyeken át a fiatalabb nemzedék akadálytalanul a 
kitett eleséghez juthat; azért az öregek sem 
szenvednek rövidséget, miután azok, egy-egy 
magasabban elhelyezett etetőrekesz készleteiből, 
bőven kielégíthetik szükségleteiket.

Az ilyen központosított kizárólagos főetető
helynek hátránya még az is, hogy az ahoz szok
tatott vad, miután máshol úgysem talál terített 
asztalra, úgyszólván állandóan tanyát üt az 
egyetlen etető körül; ezáltal szabad mozgása is 
korlátozást szenved s ahelyett, hogy másfelé 
nézne némi természetadta tápszer után is tél 
szakában, úgyszólván kényszerítve lesz ellustulni 
az által, hogy folyton egyazon terület szűk kö
rében marad, ahol aztán ha már jóllakott, egyébre 
ügyet sem vet. Ennek következményeként előbb- 
utóbb emésztési zavarok keletkezhetnek a vadnál.

I Az emésztési zavarok nyomán gyomor- és bél
bajai támadnak; már pedig ilyesmi, épen zord 
tél idején, ott fenn a hozzáférhetlen hegymagas
latokon, ugyancsak megtizedelheti, vagy legalább 
is kvalitásban gyöngítheti az amúgy is nehezen 
áttelelő agancsosíélék kényes vadállományát. 
Egyes telek idején, amidőn, kivált fenn a kárpá
tok hegymagaslatain, borzalmas hóesések a köz
lekedést nemcsak a pagonyokban, de sőt még 
egyes községek között is hosszabb-rövidebb időre 
megakasztják, úgy, hogy a vadgondozásra hivatott 
személyzet a legnagyobb önfeláldozás árán sem 
képes a vadak szükségleteiről gondoskodni, egy- 
egy ilyen egyetlen pótra összpontosított etető 
közvetlen környéke néha valóságos sirhantjává 
vált azoknak a vadaknak, amelyek az eledelt 
nyújtó fészer mellől még távozni sem mernek, 
miután nem volt gondoskodás téve arról, hogy 
másfelé távoztukban esetleg egyebütt is ellátás
hoz juthassanak.

Eszerint legcélszerűbb a magasabb hegyvi
déken is nem egy, hanem megfelelő számú több 
etetőt, egy-egy a közelben elhelyezett sózóval 
együtt felállítani; mégpedig mindazokon a vona
lokon, ahol a vad szokott csapáit tartja, vagy 
legalább is azoktól nem olyan távol. Egymás 
közelében felállított etetők és sózok, kivált tél
szakában, rendeltetésüknek kellően megfelelni 
sohasem fognak.

Ma, amidőn a ski-sport hazánkszerte népsze
rűbbé lett, korántsem okozhat nehézséget az, ha 
a hótaljoakkal ellátott erdész- és vadászszemélyzet,

mi még sokkalta igazibb, mint az annyit emlegetett és 
megcsodált cigányösszetartás, a vándorló-kóborló sá
toros feketenépség között.

A gulyás összetart és akármi terheli egyiket- 
másikat, ki nem adja egymást. A terhelt többnyire 
szerez vagy kerít, azaz nem igaz utón jut valami jó
szághoz. De hogy ki tette, azt ugyan se csendőr, se 
biró, se fenyegetés, se szép szó ki nem veszi belőlük. 
Annyira szoros a szervezetük, (amiben jóval megelőzték 
a szociálista szervezkedéseket, úgy, hogy attól tanul- 
niok őnekik nem kellett), hogy még csak nem is fo
gadhat pestmegyei birtokos más gulyást, mint akit 
egyenesen őhozzá jelölnek. Ha gulyásváltozás készül 
valahol, (de nem úgy ám, hogy a földesur változtat, 
hanem a gulyás akar máshol próbálkozni), annak hire 
megy és idejére jelentkezik az oda kirendelt uj gulyás, 
akit, ha tetszik, ha nem, meg kell fogadni; mert ha 
máshonnan való gulyás meri vállalni a gulyát, annak 
két hét leforgása alatt a fél gulyája szőrén-szálán el
vész. Nincs olyan gulyásszem, amelyik örökké nyitva

maradhatna s ha csak a fél szemét meri is lehunyni, 
már annak kárát vallja. Addig nincs nyugalma, amig 
te  nem áll a mit mondjak? -  bandás szervezetbe; 
hanem attól fogva azután egy húron is pendül a töb
bivel. De nehogy ezt a beállást csak olyan könnyű- 
szerűnek gondolja valaki. Érdemet kell arra szerezni; 
először hűséges összetartással, amivel a gulyás a gu
lyáshoz húz és ennek akármi bizonyítékát is kész adni. 
Azután következik a nagyobb, a java, amikor a már 
erkölcseiben kipróbált gulyást a többi fölavatja.

A fölavatás nagydolog gulyáséknál és csak szám
adót illethet; bojtárt soha. A bojtár az engedelmes 
eszköz mindenben, aki még a bajt is vállalja; sőt kö
teles vállalni, ha számadóról van szó. Megesik, hogy 
a számadó gulyájában idegen tehén vagy tinó találódik 
(ami egyáltalában nem is nagy ritkaság); ilyenkor a 
számadó vállat von — - Mit tudom én, kié-mié? hoz
zám úgy hajtotta ez meg ez a bojtár, füpénzre, hogy 
aszongya, a sógoráé, vállaljam, mint a többit; én csak 
nem kereshetem apját-anyját?»
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zord telek idején, a hegymagaslatok hozzáférhet- ; 
lenebb pontjait is megközelíti s időnként igy 
tájékozódást szerez afelől, hogy vájjon a rengeteg 
melyik pontján van szüksége a vadnak az eddi
gieknél is esetleg messzebbmenő védelemre és 
gondozásra. Észak népei ski-talpaikkal akkora ter
het képesek vállukon magukkal vinni, aminőt ski 
nélkül a legizmosabb napszámos sem volna ké
pes a havas utakon továbbítani. A ski-talpakon 
tovasikló emberi test majdnem oly könnyűnek 
érzi magát, mint a vízben úszó s igy alig okoz
hat nehézséget, vagy számbavehetőbb fáradtságot 
az, ha a ski-vel pagony-és vadszemlére kivonuló 
erdész- vagy vadászszemélyzet s annak vezetése 
mellett egy-egy, a ski-sportban gyakorlatra szert 
tett munkásember, némi takarmányfélét visz leg
célszerűbben zsákban magával az olyan etető
helyekhez, a melyeknek készlete kiegészítésre 
ugyancsak rászorult már s ahova másként, mint 
hótalpakkal, úgyszólván hozzájutni sem lehetne.

Anélkül, hogy a vadnak télen megújítani 
szokott tápszerfélék mibenlétét most már részle
tezném, felemlítem befejezésül még csak azt, hogy 
több neves uradalom újabban finomra őrölt 
tölgykérget vegyit az ismert Holfeld-féle táppor 
közé. A tölgykéreg anyagát, kivált tél szakában, 
az agancsosféle alig nélkülözheti; egyrészt annak 
csersavtartalmát az agancsosok orgánuma úgy
szólván megköveteli; másrészt a csersav maga, 
épen tél idején, amidőn a bélbajok veszedelme 
amúgy is folyton ott ólálkodik a vad körül, ki
válóan alkalmas preventív-szernek bizonyul.

Baromfi-élősdi elleni védekezés.

Sajnos, nálunk még csak kevés baromfi- 
tenyésztő tartja szükségesnek állományát az élős
ködőktől tisztán tartani; pedig a paraziták, név- 
szerint tetvek, tyukpoloskák stb. elég számmal 
lépnek fel egyes telepen és tesznek nagy károkat. 
Ha már nagyobb dolgot nem akar csinálni a 
gazda, legalább azt a fáradtságot vegye, hogy 
dohányport gyűjtsön össze, vagy szerezzen be 
és ilyenkor, a kotlások idején, a tojót behintve, 
valamint a kotlófészket beszórva, tartsa tisztán. 
A dohánypor megvédi a baromfit az élősditől. 
A fürdőhomokba is igen célszerű beleszórni, itt 
azonban a dohányport még más rovarporral, pl. 
(Zacherlinnel) is kell keverni. A tyúkot lábainál 
felemelve, a port a tollak és szárnyak alá hintjük, 
illetőleg azon helyekre, hol a paraziták legjobban 
megtámadták. Az élősködők ellen számtalan 
zsírok, kenőcsök vannak forgalomban, csakhogy 
ezek a legtöbb esetben nem váltak be a gyakor
latban. A gazda előtt mindig a tisztaság lebegjen 
szem előtt és hajtsa ezt végre úgy a tyúkokon, 
mint az ólon, akkor baromfi-állományában sem 
lesz hiány, sem az állat fejlődésében akadály.

Azt a bizonyos bojtárt azután előveszik; de ak
korra már megvan számára a híradás. A bojtár azután 
vall. Beismeri, hogy ő lopta biz’ a tinót. És ül a 
számadóért, akinek még a hajaszálát se érheti bántódás.

Amikor Kancsár István gulyásszámadót avatták, 
valahol a peszéri puszta táján, összegyűlt ott messze., 
környékről a sok gulyás, meg a jó Isten tudja, mi 
mindenféle ember, akit ott előbb sose láttak. Nagy 
üstbográcsban főtt a paprikás és a legfinomabb cuk
rászsüteményt kínálták a meghívott kevés úri vendég
nek. Hogy micsoda lakoma lehetett az, sejteni lehet 
abból, hogy amikor három nap múlva vége volt, a 
számadó padlásán még tizennégy megmaradt juh és 
vagy öt borjú csüngött, levágva, elfogyasztásra készen. 
Rezesbanda muzsikált és messze földön nem volt 
egészen józan ember; de olyan sem ám, akinek azért 
eljárt volna a szája.

Csendőrfajta, mondom itt nem boldogul. Hiába
való a faggatás, az előállítás, a vallatás, a nyaggatás; 
úgy eligazítják a kiváncsi bíróságot, hogy mindig

északfelé keresi, amit délnek hajtottak el. Megesett, 
hogy valamelyik vádlott, akiért tűvé tették a megyét, 
két esztendeig bujkálhatott pusztáról-pusztára, senki 
ki nem adta. Utoljára mégis akadt judása, jó pénzért; 
egy kapzsi bojtár, aki megsúgta a csendőröknek, hogy 
a szalmazsák alatt lapul odabent, akit keresnek. Erre 
aztán a humoros őrsvezető bement a társával a házba 
és ráült a kérdéses szalmazsákra. Ott fészkelődtek 
rajta jó darabig mind a ketten, amig a bujdosó el nem 
nyögte magát a hosszas élvezet során. Akkor kiásták 
s lefülelték.

A furcsa gulyásszervezet ma még virágában 
diszlik, de csak idő kérdése, hogy meddig. A puszta 
fogy; legalább az, amelyen gulya és ménes úgy lak- 
hatik, mint régen. A nagy puszták összezsugorodásá
val kevesbedik a kintjáró szabad jószág. Gulyásra, 
a régi értelemben, egyszer majd nem is lesz már 
szükség.
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Az aludttej mint az élet meghosszabbítója.

Chicago város érseke, monsignore Fallows 
már régebben hírre tett szert orvosi és életrendi 
felfedezéseivel. Az érsek nr utóbbi időben többet 
foglalkozik a közegészség kérdéseivel, mint egy
házmegyéje ügyeivel. Legutóbb a hosszú élet 
titkát sikerült megtalálnia. A minap egy hosszú 
cikkben kifejtette erre vonatkozó elméletét. Sze
rinte minden ember megérhetné százhuszadik 
születése napját, ha bölcsen élne. Az emberi 
élet tavasza úgymond az öreg érsek a 
nyolcvanadik esztendővel ér véget. Azután jön a 
nyár. Fallows érsek hatvanhárom éves, de azt 
állítja, hogy fiatalembernek érzi magát s frissebb
nek, mint tiz évvel ezelőtt. Az emberek rövid- 
életiiségének okát mint előtte annyi tudós
ember az ütőerek korai elmeszesedésében 
látja. A diagnózis megállapítására szorítkozó tu
dósokkal szemben ő azonban a gyógyszerét is 
megtalálta a korai halálnak. Az ütőerek elkemé- 
nyedését, az ő tapasztalatai szerint, könnyen 
megakadályozhatja bárki, ha naponként három
szor aludttejet iszik és sok vajat eszik. Az állatok 

úgymond a tudós érsek -  átlag hatszorannyi 
ideig élnek, mint amennyi ideig az ifjúkoruk tart. 
Ha az ember ifjúkorának határa a húsz év, ak
kor az ember élettartama átlaga mért ne legyen 
százhúsz esztendő? Persze az aludttejivás erre 
a célra még nem elégséges. Szükséges az is, 
hogy korán feküdjünk le, napkeltével bújjunk ki 
az ágyból, sokat mozogjunk, testünket edzzük, a 
lelkiismeretünk tiszta legyen, szeressük Istent és 
felebarátainkat, végre pedig, hogy — aludttejet 
igyunk.

Hogy Amerikában mily komolyra értik az 
érsek fejtegetéseit, bizonyítja az, hogy a lapok 
hasábokat szentelnek neki s arról Írnak, hogy 
megkellene alakítani mihamarabb az aludttejivók 
egyesületét.

A platánfák hatása az egészségre.

Már a régi korban említették a platánfák
nak az egészségre való káros hatását, ami később, 
sőt a legújabb korban is bebizonyosodott. A 
káros hatást az a tömérdek csillagos szőr okozza, 
mely a fiatal leveleket borítja. Ezek a szőrök a 
levelek kibontakozása közben lehullanak és a 
levegő belélekzése következtében a légzőszerve
ket nagymértékben izgatják, köhögésekre ingerel

nek. Indokolt tehát, ha ezt a különben szépen 
és erősen növekedő fanemet nagyobb mennyi
ségben nem ültetik, kivált olyan helyeken, ahol 
sok ember huzamosabb ideig szokott tartózkodni, 
milyenek az iskolák, fürdőhelyek, kórházak kertjei. 
Külföldön egyébiránt ebben a tekintetben egye
nesen tiltó rendeletekkel intézkednek az egészség- 
ügyi hatóságok.

Tizenöt em ber egy kígyó ellen. Drámai je
lenet játszódott le néhány nappal ezelőtt a newyorki 
állatkertben. A kígyók ketreceinek őre belépett egy 
óriási boa constrictor ketrecébe, hogy megetesse a 
rengeteg hüllőt. A veszedelmes állat aludni látszott, 
mire az őr letette melléje az elemózsiát s kifele indult 
a ketrecből. Ebben a pillanatban felszökött a kigyó, 
rávetette magát a gyanútlan emberre s néhány másod
perc alatt teste köré tekergőzött. A szerencsétlen em
ber előbb a maga erejéből próbálkozott kiszabadulni 
a borzasztó ölelésből. De csakhamar kiderült, hogy 
egészen tehetetlen a kigyó szörnyű erejével szemben. 
Szerencsére összefutottak eközben a társai. Tizenöt őr 
kelt ketségbeesett küzdelemre a kígyóval, amely las- 
sankint kiszorította áldozatából a lelket. Már ugylát- 
szott, hogy a szegény ember menthetetlenül elveszett. 
Csak az utolsó percben sikerült a tizenöt ember egye
sült erőfeszítésének lerázni a kígyót áldozatáról. Mikor 
a szerencsétlen embert kivitték a ketrecből, már alig 
lélekzett.

Szerencsés oroszlánvadász. Pietersburg mel
lett, Transzvál északi részén egy tizenkilenc esztendős 
legény, Erazmus József farmernek a fia, negyed óra 
alatt három oroszlánt lőtt. A fiatal ember egy kaffer- 
gyerek társaságában a Messina-bányák felé igyekezett. 
Jókedvűen hajtotta szamár-fogatát a magányos vidéken, 
mikor a fogat előtt kocogó kaffergyerek halálhalványan 
futott vissza s azt jelentette, hogy három nagy orosz
lánt látott elősompolyogni, melyek valószínűleg a két 
szamarat kinézték maguknak. Alig kapta arcához pus
káját a fiatal Erazmus, amikor az oroszlánok már elő 
is rohantak. Erazmus lőtt s egy hatalmas nőstény 
oroszlánt leteritett. A másik két oroszlán vad ugrások
kal közeledett a szamarak felé, de Erazmus második 
lövése az egyiket leteritette közülük. A harmadik 
oroszlán a bozótba menekült, de Erazmus egy lövés
sel felriasztotta s ezt is leteritette. Mindez negyedóra 
alatt történt.

Napszámárak száz esztendővel ezelőtt.
Szabolcsvármegye levéltárából való az alábbi kimutatás, 
melyben a vármegye megszabja az 1792-ik esztendőre
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a napszámárakat: A kézi munkálkodásra nézve min
den ezen megyében közönségesen folytattatni szokott 
munkáktól fizetendő bére a napi számosoknak a kö
vetkezendőképen határoztatik meg: Tengeri, vagy más
féle kapásnak étellel 9 krajcár, étel nélkül 15 krajcár; 
magyar kaszásnak étellel 17 krajcár, étel nélkül 24 
krajcár, orosz kaszásnak étellel 1 2  krajcár, étel nélkül 
18 krajcár, aratóknak étellel 9 krajcár, étel nélkül 15 
krajcár, szántónak négy ökörre, ugarra és keverésre 
étellel 40, anélkül 51 krajcár. Átaliyába munkálkodó 
kőműves és egyébféie mesteremberek körül dolgozó 
napi számosok bére étellel 1 2  krajcár, étel nélkül 18 
krajcár; nádvágónak 10 0  kévétől étellel 2  krajcár, étel 
nélkül 17 krajcár; ölfavágónak egy öltől étellel 15 
krajcár, étel nélkül 24 krajcár; téli, akármely másféle 
munkát tévő napi számosoknak étellel 7 krajcár, étel 
nélkül 10 krajcár lészen napi bére.® Az érdekes munka
árszabás felsorolja még egész csomó napszámosmunka 
bérét, amelyek azonban nem emelkednek az ötven 
krajcáron felül. Bárczay Miklós, Jármy Mihály és Vay 
Ádám asszesszor és Osváth Lajos hites nótárius Írták 
alá ezt a kimutatást az urnák 1792-ik esztendejében. 
Azóta nagyot változtak az idők.

A m űvészet kutyái. Nem amerikai izü tréfa, 
hanem igaz valóság, hogy nemsokára nemcsak a párisi 
Louvre, hanem a többi műgyiijteményeket is kutyákkal 
fogják őriztetni. A kutyáknak a múzeumokban való 
használhatóságára ezelőtt pár héttel lettek figyelmessé 
Párisban, amikor egy kutya meghiúsította a Louvre 
hires Apolló-termébe tervezett betörést, hol több kincs 
közt a koronagyémántokat is őrzik. Dujardin-Beaumetz 
a szépmüvészetek minisztere a rendőrfőnökkel egyet
értve elrendelte, hogy a Louvre őreit éjjeli kőrútjuk 
alkalmávál ezentúl kutyák is kisérjék, melyeknek éber
sége az őröknek kettős védelmet nyújt. Természetesen 
nem nagy kutyáknak alkalmazásáról van szó, melyek 
tartása mindenféle kellemetlenséggel jár, hanem spitze- 
ket és foxterrier-eket fognak beszerezni, melyeknek 
rendkívüli éberségében teljesen meg lehet bízni. A 
francia vidéki múzeumok közül már többet kutyákkal 
őriztetnek. A kis foxterrierek ezt a hivatalt ingyen és 
hűségesen látják el.

Május a vadászatban.
Most már elmentek a tavasz hírnökei is tőlünk, 

északra, a hűvös, nedvekben gazdag hegyek közé, 
hogy végre a sok üldözés után megpihenjenek és 
nyugodtan lehessenek, élhessenek a családi életnek, 
nevelhessék a kisdedeiket, hogy felnevekedve, őszre 
apástól-anyástól visszajöjjenek hozzánk. Sokáig voltak 
itt, tovább egy hónapnál, kivették részüket belőlük a 
vadászok, volt sok olyan kis tojó is közöttük, amely 
szerelme gyümölcsét, a kis szalonka-tojásokat, nem 
tudta odavinni, ahol megélhetése könnyebb lett volna

és részint az Alföldön, részint a kisebb hegyeinkben 
rakott fészket, mert nemtudott elmenni a nagy hegyek 
közé a nagy hó, rossz idő miatt. Az előrelátó vadász 
már a rendes vonulási idő beálltakor abbahagyta a 
szalonkák vadászását, később meg egyáltalán nem ül
dözte őket.

Az őzbakok már letisztították agancsaikat, az idei 
enyhe tél folytán a legtöbb helyen kitünően raktak fel. 
Ott, ahol alkalom kínálkozik, most már kitünően lehet 
vadászni hazánk e kecses vadjaira.

Sok helyen még ebben a hónapban is szoktak 
vadkacsákra vadászni, igaz, hogy a gácsérok lövésével 
nem tesznek sok kárt, de gyakran megtörténik, hogy 
gácsér helyett tojó kerül terítékre. Jobb is abbahagyni 
a kacsa-vadászatot, hiszen a nagy szerelemtől lesová
nyodott gácsérok különben sem élvezhetők.

Akinek őzterülete nincsen, lövési hajlamain meg 
nem tud uralkodni, vadászni meg mindenáron akar, 
az keresse fel a ragadozók fészkeit, lőjje le úgy az 
anyát, mint az esetleges fiókákat. Ez is vadászat, még 
pedig a legnemesebb vadászatok közé tartozó, csak 
sajnos, kevés magyar vadász szereti és ismeri. Az 
ilyen vadászattal óriási hasznot teszünk nemcsak saját 
magunknak, de egyáltalában az egész ország vadász- 
területének is.

AAost kell szorgalmasan pusztítani a ragadozókat, 
mert e hónapban már mind világra hozza kölykeit és 
ezek a gonosz párák ragadozó húson fel nem nőnek, 
ezek mind hasznos vadra lesnek, amit területeinkről 
szedhetnek csak össze. Az ubuzás most fizeti ki ma
gát nagyon jól, mert minden egyes ragadozó élete 
árán tömérdek kis nyulat, fogolyt és fácánt mentünk 
meg. Az öröm sem utolsó ennél a mulatságnál. Ami
kor egy-egy ilyen ragadozó gazembert aggatékra tehe
tünk, a nemes vadásznak az egyik legnemesebb érzése.

A rókák már a múlt hónapban világra hozták 
tolvaj fattyaikat, sok hasznos vad élete árán nevelik 
fel ezeket a kis gazokat. Úgy a kotorékban, mint min
denütt irgalmatlanul pusztítani kell az öregeket és 
nagyreményű sarjaikat is. Esős időben kell felkeresni 
a kotorékokat, ilyenkor a vén gazok is otthon vannak. 
Úgy tacskók, mint foxterierek igen nagy szolgálatot 
tesznek a vadásznak. Ha nem boldogulnánk másképen, 
csapó-vasakat teszünk a kotorék szájához, de nagyon 
ügyesen és óvatosan, mert furfangos egy állat a róka, 
könnyen kinevetheti ügyetlenségünket a ravaszdi.

A borzoknak se kegyelmezzünk, mert ezek nem
csak a gyökereket és gyümölcsöt szeretik, hanem a 
rántottát is nagyra becsülik, kivált ha az fogoly- vagy 
fácántojásból van. Azért vadászterületeink ez ádáz 
ellenségeit tüzzel-vassal pusztítanunk kell.

Az őszi buza-vetések az idén a legtöbb helyen 
igen ritkák, a foglyok valószínűleg szívesen fognak 
fészkelni a sűrűbb lucernásokban, ezeket pedig május 
közepén lekaszálják. Aki tehát teheti, jól teszi, ha a 
fészkelő foglyokat naponta kutyával többször megkeresi 
és kihajtja a lucernásból, hogy ott ne fészkeljenek. Ha 
pedig a fészkelés már megtörtént volna, úgy vigyáz-
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zunk a fészekre; a tojásokat lehetőleg össze kell szedni 
és házi kotlóval kikeltetni. A kikelt kis foglyokat leg
jobb olyan helyre vinni, ahol frissen kelt foglyok 
vannak, a fogolymamák ezeket a kis árvákat majdnem 
biztosan gondozásuk alá veszik. Ez a foglyoknak a 
legegyszerűbb felnevelési módja, csak megbízható jó 
kutyára van szükség, hogy a kint levő foglyokat meg
kerestethessük. Ugyanez áll a fácánokról is, azzal a 
különbséggel, hogy ezeknek csibéit nem lehet kiéri sz- 
teni, a fácán sokkal butább, és vadabb, semhogy a kis 
idegeneket elfogadná.

Az idei nyulszaporulat igen jónak mutatkozik, de 
becsüljük is meg őket. Vigyázni kell a kint dolgozó 
földművesekre, akik szívesen hordják ki kutyáikat a 
mezei munkához. A nyulállományban az ilyen össze
vissza csatangoló kuvaszok tesznek legtöbb kárt.

Az orvvadászokra, mint a vadászat leggonoszabb 
ellenségeire úgy most, mint minden időben nagyon 
vigyázzon a vadőri személyzet, mert ezek nemcsak a 
vadállományra, hanem az azt őrző személyzetre is ál
landó veszélyt jelentenek.

Kérelem !
L apu n k m ai szám ához m indazoknak, kikn ek  

előfizetése vagy m ár régebben  lejárt, vagy p ed ig  
fo ly ó  h ó  végén fo g  lejárni, becim zett postau tal
ványokat csatolunk s kérjük az  illetőket, hogy  
elő fizetési d ija ika t lehetőleg  jö v ő  h ó  végéig be
kü lden i szíveskedjen ek. S zó l különösen e kérésünk 
azokn ak, ak ik  m ég a  m últ évről is hátralékban  
vannak s ak ik  m iatt m indaddig, m ig tartozásu kat 
leg a lább  a  fo ly ó  év elejéig  k i nem egyenlítik, két 
nyilvántartást k e ll vezetnünk, am i m unkánkat 

fe le tte  m egszaporitja.

Agyonlőtt vadorzó. Amint Selmecbányái tudó
sítónk értesít, a város környékén a vadorzás rendkívül 
virágzik. A lelőtt vadak húsát nyilvánosan és szabadon 
árusítják a vadorzók s vakmerőségük már oly nagy, 
hogy az erdőőri személyzettel is szembeszállnak. A 
városhoz tartozó hodrusi-erdőben hir szerint a napok
ban egy vadorzó megtámadta a szolgálattevő erdő- 
suhancot, ki szorongattatásában kénytelen volt fegyve
rét használni s lelőtte támadóját, aki hamarosan még
is halt. Most folyik a vizsgálat arra nézve, hogy jogos 
volt-e a fegyverhasználat vagy nem. A vadorzók zöme 
állítólag az ottani bányász-munkásokból kerül ki.

A veszett ember. Newyorkból jelentik: Egy 
March nevű gyáros ezelőtt néhány nappal kutyájának

cirógatása közben jelentékeny sérülést szenvedett a 
kezén. A gyáros másnap észrevette, hogy nehezen nyel, 
orvosát hivatta, aki a Pasteur-intézetbe szállíttatta. Ott 
kijelentették neki, hogy a legnagyobb fokú veszettség- 
ségben szenved. A beteget ezután görcs lepte meg; 
teste.egészen megmerevedett és eszméletét elvesztette. 
Az orvosok kijelentették, hogy nem tudnak rajta se
gíteni.

Veszedelmes katonai menetelés. Szalcburg- 
ból jetentik: A Szalcburgban állomásozó 59. gyalog
ezred és a 41. hadosztály-tüzérezred legénységét folyó 
hó 19-én reggel 5 órakor Colard Hermann dandár
parancsnok rendeletére riadóval hívták gyakorlatra. 
Egy órával később megkezdődött a menetelés. Már 
reggel hat órakor tűrhetetlen volt a hőség és mikor a 
két ezred ötven kilométernyi utat hagyott maga mögött, 
a legénység már teljesen el volt csigázva. Az 59-ik 
gyalogezredben a tényleges szolgálatban levő legény
ségen kiviil 750 tartalékos is volt. Délután három 
órakor kezdődött a harci gyakorlat és este nyolc óra 
is elmúlt, amikor a legénység végre ebédhez jutott. 
Fél kilenc órakor tértek vissza a csapatok a szalcburgi 
kaszárnyákba. A legénység annyira el volt gyötörve, 
hogy alig vonszolta magát. A 750 gyalogsági tartalékos 
közül háromszázan megbetegedtek, hat legény nap- 
szurást kapott és az aktív katonák közül is körülbelül 
kétszázan dőltek ki.

Az elárult bűn. Egy évvel ezelőtt Ritter Ferenc 
újvidéki korcsmáros feleségét és leányát a korcsma
üzletben agyonverve találták. A gyanú ekkor Veszelszki 
János közöshadseregbeli zászlóalj-kürtösre irányult, aki 
a hadbíróság elé is került, ahol azonban felmentették. 
Veszelszki ezután kilépett a hadsereg kötelékéből és 
Bécsbe költözött, ahol kocsis lett. Veszelszkit azóta 
két detektív állandóan figyelte, majd a barátságát is 
megnyerte. A minap Veszelszki e két barátjának dicse
kedve mesélte el, hogy ő gyilkolta meg Ritternét és 
leányát, mire a detektívek azonnal letartóztatták. Ve
szelszkit Újvidékre szállították a péterváradi katonai 
börtönbe.

Csónakázók szerencsétlensége. Szerbneuzina 
torontálmegyei községben egy tiz tagból álló társaság 
csónakázott a Temes folyón. A túlterheléstől a csónak 
felborult és az egéez társaság a vizbe esett. Hárman: 
Magyarka Jánosné, Fülöp Ágnes tizenhárom éves lány 
és Csermák Tamás nyolc éves fiú, a vizbefultak.

Gyilkos őrm ester. Félegyházán az első hon
védgyalogezred egyik őrmestere szolgálati revolveréből 
hatszor rálőtt egyik őrmestertársára, aki rögtön meg
halt. A gyilkost letartóztatták.

Dinamit a kemencében. Dávidháza községben 
Klein József halász gondatlansága szerencsétlenséget 
hozott egész háza népére. Klein dinamit-patronokat 
rejtegetett a kenyérsütő kemencében s mialatt nem volt
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odahaza, a felesége befütötf, hogy kenyeret süssön. 
A dinamit a kemencében felrobbant s az asszonynak 
egyik kezét, a közelben levő leányának pedig egyik 
lábát tépte le. A legénysorban levő fia szörnyet halt. 
Az anya és leánya haldokolnak.

Szerkesztői üzenetek.

Orosz G yula és Roskó Pál uraknak, Óhirta. Az egye
sület dolgára felvilágosításul szolgál most folyamatban lévő ve
zércikkünk, de ezenkívül legközelebb kimentő magánlevelet is 
fogunk Írni, részletesen rámutatva a különféle akadályokra. — 
Lázár József urnák, Szentistván. Feltett kérdéseire a válasz ed
dig azért késett, mert a tabbletták dolgában kérdést intéztünk a 
fafaragászati iskolákhoz, de onnan választ mai napig sem kaptunk. 
Erre nézve kérjen árjegyzéket a Plöki és Haas> cégtől (Buda
pest, VI. Andrássy-ut 13). Dámvad agancsokra nézve rövid hir
detést iktatunk be, lehet, hogy lapunk olvasói közt is akad olyan, 
aki azokat szállíthatná.

A kiadóhivatal postája.

Postai megbízások el nem fogadóit s illetve ezek közül 
azokat, kik tartozásuknak miként való törlesztésére sem nyilat
koztak, értesítjük, hogy a lap küldését beszüntetve, tartozásukat 
a hitelszövetkezetnek fogjuk kimutatni beszedés végett. Azt hisz- 
sziik, hogy midőn egy évet meghaladó ideig türelmesen vára
koztunk, elmentünk a méltányosság legvégső határáig. — Rübl 
Róbert urnák, Técső. A. küldött 4 koronát igéretünkhöf képest 
számoltuk el. - Papp János urnák, Balatonfiired. Utánna fo
gunk nézni a dolognak. Üdvözlet!

1976 1908. szám.

Hirdetmény.
Szászsebes szab. kir. r. t. város a Gross- 

wald nevű erdőrészben, nyilvános árverésen 
darabszám szerint elad:

a) 717 darab vágott tölgyfarönköt, külön
böző hosszúságban és átméretben 183.262 m3 
összmennyiségben;

b) 440 darab lábon álló tölgy- és bükkfa
rönköt, melyek között 797 darab tölgyfarönk 
359.600 m3 haszonfamennyiség van;

c) nem méretezett tölgy és bükk haszon- 
és tűzifát 1438 korona 50 fillér becsárban;

d) 2G2 darab rőzsecsomókat 282 korona 
80 fillér becsárban.

Az árverés a helyszínén 1908. évi május hó 
24-én reggeli 8 órakor kezdődik és - amig a 
készlet tart május hó 31-én, június hó 3-án,
4-én, 15-én és 16-án folytatódik.

Esős időben az illető napon az árverés 
elmarad.

Vevő köteles — a vételár magasságához 
képest a vételár 10 20 °/0-át az árverező
bizottság kezéhez azonnal, a hátralékot pedig az 
árverés napjától számított 30 nap alatt a városi 
pénztárnál lefizetni.

A többi árverési feltételek a városi tanács
nál a rendes hivatalos órák alatt betekinthetők.

Szászsebes, 1808. évi május hó 18-án.

A városi tanács.

D A M V A D A G A N C S O K A T
KERESEK M EGVÉTELRE

AJÁNLATOKAT KÉREK A KÖVETKEZŐ CÍMRE

L Á Z Á R  J Ó Z S E F
SZENTISTVÁN U. P. LŐCS (BARANYAMEGYE)

Nyomatott HIENTZ J ÓZS E F  könyvnyomdájában Szászsebesen.

Elsőrendű , szavato lt, vegytiszta ré sg á lico t kg .-k in t 12 f illé ré rt  
Elsőrendű raffia h áncso t kg .-k in t 60  fillé ré rt
K irá ly-V erm o rell perm etezőgépet drb. 4 4  ko r.-é rt

s z á l l í t  a Magyar Gazdák Értékesítő Szövetkezete székelyföldi kerületi fiókja Marosvásárhelyen,
Ugyanott mindenféle gazdasági-gépek és eszközök a legjutányosabb árban beszerezhetők.
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H irdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint

E lő fizetési árak :
Egész é v r e ..................................................8 kor
Fél é v r e ......................................................... 4
Negyed é v r e ............................................   2 « j|

P én zk ü ld e m é n y ek :
a -Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet- j j  

kezet- címére Szászsebesen küldendők.

. Megjelenik minden csütörtökön,
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P od h rad szk y Em il.

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. junius 4.

Az országos egyesület kérdése.
(Folytatás és vége.)

Felette fontos még az alakítandó egyesület 
igazgatásának kérdése, mely pedig épen a leendő 
tagok felette nagy szétszóródottsága miatt igen 
nagy nehézségekbe ütközik. Az igazgatás helyes 
és akadálytalan vezetéséhez ugyanis arra lenne 
szükség, hogy olyan központ teremtessék, ahol 
egycsomóban lehetne találni az elnökségre, alel- 
nökségre, jegyzőségre, pénztárosságra és legalább 
8 12 választmányi-tagságra szükséges kartársa
kat s ezeknek lehetőleg mindnyájuknak egy 
ugyanabban a városban, vagy pedig legalább 
annak közvetlen tőszomszédságában s jó és olcsó 
közlekedési viszonyok mellett kellene lenniök, 
ilyen helyet pedig találni vajmi nehéz.

Mindenesetre legjobban megfelelne ennek a 
célnak hazánk fővárosa: Budapest székesfőváros 
nemcsak azért, mert jóformán az ország közép
pontjában, úgyszólván annak a szivében van, 
hanem azért is, mert a vasutak összes zónái 
itt futnak össze s igy a legtávolabb lakó kartár
sak is aránylag legkönnyebben utazhatnának ide 
előforduló szükség esetén, elkerülhetvén ezáltal a 
több zónán át való utazással járó nagyobb költ
ségeket. Itt talán az elől említett tisztségekre al-

23. szám .

kalmas s elegendő kartársakat is lehetne találni, 
mert eltekintve attól, hogy a m. kir. földművelés
ügyi minisztériumnál is rendszerint több altiszt 
teljesít szolgálatot, akik pedig tudomásunk sze
rint valamennyien a képzettebbekhez tartoznak; 
magának Budapest székesfővárosnak is számos 
erdészeti altisztje van, akikhez még társulhatnának 
a közel fekvő ráckevei korona-uradalom, a pilis
csabai főhercegi-uradalom s a gödöllői m. kir. 
erdőhivatal közelebb lakó erdészeti altisztjei és 
vadászai, nemkülönben a legközelebbi környék
beli egyes községeknek állami kezelésbe vett 
erdeinél alkalmazásban álló kartársak s igy az 
igazgatásban meglehetősen osztoznának a külön
féle ágazatok is.

Előnye lenne ennek a központnak még az 
is, hogy előforduló esetekben az elnökségnek 
bármikor módjában lenne a földművelésügyi mi
nisztériumnál, vagy az Országos Erdészeti Egye
sület vezető-férfiainál előfordulható fontos ese
tekben és kérdésekben eljárni.

A vidéki városok közt is akadhatna egy pár 
olyan, amely nagyobb kincstári erdőhatóságok 
székhelye. Ilyen lehetne talán Besztercebánya, 
Máramarossziget, Kolozsvár, Ungvár, Lippa, a 
melyekben és környékeiken szintén található 
annyi alkalmas kartárs, akikből a tisztikar és vá
lasztmány kikerülhetne; sőt itt is jutna hely nem
csak a kincstári erdészeti altiszteknek, hanem az 
állami kezelésbe vett erdőknél alkalmazottaknak, 
magánuradalmiaknak s hivatásos vadászoknak is.

Egy vidéki központ kijelölésével azonban
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eltekintve az ország távolabb eső vidékeiről 
való megközelítésének költségesebb voltától 
még félnünk kellene az esetleges versenygéstől 
és irigykedéstől, aminek az egyesület csak kárát 
vallhatná.

Az előadottakból kifolyólag a magunk ré
széről Budapest mellett vagyunk kénytelenek 
állást foglalni s ezt ajánlani a megalakítandó 
Országos Erdészeti és Vadászati Altiszti Egyesület 
központjának és székhelyének; természetesen mint 
minden másban, úgy ebben sem tartván a ma
gunk véleményét csalhatatlannak és irányadónak, 
amelyet másokra reáerőszakolni akarnánk,' hanem 
nyitva hagyjuk a kérdést s annak megoldását a 
megtartandó országos nagygyűlésre bízzuk s itt 
a kérdést csak azért vetettük fel már most, hogy 
azt minden kartárs, ki a megalakítandó egyesület 
iránt érdeklődik, az már előzetesen komoly meg
fontolás tárgyává tehesse s a megtartandó köri 
gyűléseken már mindenki kész javaslattal és annak 
megindokolásával léphessen fel.

Cikksorozatunk legvégére hagytuk még a 
legfontosabb dolgot s nem más ez, mint az, hogy 
mint minden lépésünknél, úgy enné! a mozga
lomnál is első sorban meg kell nyernünk esz
ménknek felettes hatóságainkat s ezt megelőzőleg 
a kivitelre nézve egyetlen lépést sem szabad 
tennünk. Megköveteli ezt tőlünk az alárendelt 
helyzetünk; ott, ahol ilyenek vannak, egyenest 
parancsolják a szolgálati szabályok; de még ha 
ilyenek nem is lennének, egyenest reánk paran
csolja az idomosság.

ismételten volt ugyanis alkalmunk tapasztalni, 
hogy egyes jó és életrevaló eszmék egyenest 
azért szenvedtek hajótörést s nem lehetett azokat 
megtestesíteni, mert az azok felvetői elmulasztot
ták ezeket az eszméket előzetesen elöljáró tiszt
viselőikkel közölni, őket azok életrevalóságáról 
és célszerűségéről meggyőzni, a megtestesítésük
höz annyira szükséges jóindulatukat és mozgal
muk megindításához előzetes engedélyüket ki
kérni.

Nem is említve a többit, ilyen volt a kincs
tári kartársaknak az a mozgalma, amely mostani 
egyenruhájuknak megváltoztatását célozta. Ez a 
mozgalom is nagy hullámokat vetett; ahoz a 
kincstári kartársak tekintélyes része készséggel 
és örömmel csatlakozott, az erre vonatkozó jegy
zőkönyvek nagy tömege érkezett be a mozgalom 
megindítóihoz s mikor már minden rendben lát
szott lenni, akkor tűnt ki, hogy egyelőre le kell 
mondani minden további lépésről, mert ahoz a 
felettes hatóságok nem adják beleegyezésüket; 
pedig jól tudjuk azt, hogy a kincstári tisztviselők 
nagyobb része amint nincs megelégedve a saját 
egyen ruházatával, éppen úgy megvan győződve 
arról, hogy alantas személyzetének ósdi, már 
régen idejétmúlt egyenruhája nemcsak hogy nem 
célszerű, de a mai kor igényeinek sem felel meg. 
A mozgalom azért mégis el lett Ítélve s annak 
folytatása és a végcél elérése már jóformán a 
kezdet kezdetén meg lett akadályozva.

Okulva az ilyen tapasztalatokon, már most 
figyelmeztetjük az összes kartársakat, hogy min-

A  k íg yó  átka.
Sir Harry johnston.

Néhány évvel azután, hogy kinőttem a gyermek
cipőkből, vicekonzulíá neveztek ki a brit német gyar
matokra, Nyugat-Aírikába. A Foreign Office épen arró! 
tálgyalt, hol legyen székhelyem s mivel már egyszer 
jártam ezen a vidéken, az én véleményemet is meg
kérdezték.

Arra kértem a tanácsot, engedjék meg, hogy a 
Mondole nevű kis szigetet választhassam lakhelyemül, 
az Ambas-öbölben. Itt meg lennék védve a vadak tá
madásától, brit területen volnék, egészséges házban és

mégis csak kétmértföldnyite a vizen át, a kis civilizált 
néger Viktória-földtől. Kérésemet szívesen teljesítették 
s nemsokára utrakeltem; egyúttal egy angol építőmes
ter is elindult velem, hogy cementből, vasból és fából 
a mondóiéi alkonzul számára lakást építsen. Mondole 
szigetét gyönyörű szépnek találtam, ötszáz láb magas
ban a kék öböl fölött. Nyugatról az Atlanti-óceán 
vette körül s ugyancsak erre látszottak Fernando Po 
nevű óriás sziget körvonalai.

Keletről a Cameroon vulkánikus hegylánc emel
kedett égnek, tizenháromezer láb magasban a tenger 
színe felett, délre pedig egy hatalmas őserdő.

Első éjszakámat és a rákövetkező napokat egy 
kétszobás viskóban töltöttem, melyet valami lengyel 
építész emelt volt a maga számára s hagyott is el 
nemsokára, munka híján. Néhány bennszülött halász 
lakott a szigeten, de a tropikus kis szigetet ezeken 
kívül nem lakta emberi lény. Ehelyett azonban nagyon 
bőven el volt az látva kígyókkal. Első ténykedésem 
az volt, hogy egy jó négyszögü területen tisztást ké-
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den elhamarkodott lépéstől tartózkodva, még a 
szükebbkörii gyűléseiket is csak akkor és abban 
az esetben tartsák meg, ha ehez az alapszabályok 
tervezetének bemutatásával s céljaik tisztaságáról 
és nemes voltáról őket meggyőzve, fellebbvalóik 
előzetes beleegyezését és engedélyét megnyerniük 
sikerült.

Az általunk tervezett országos egyesület 
céljai annyira nemesek, hogy azokat jóindulatú 
ember nemhogy nem ellenezheti, hanem csak 
helyeselheti és pártolhatja s ezért nem kételke
dünk abban, hogy az egyesület megalakításához 
s ahoz, hogy személyzete abba tagokul belépjen, 
minden egyes hatóság a legnagyobb készséggel 
és jóindulattal megadja beleegyezését, elöljáróink 
pártolása mellett és úgyszólván védő szárnyaik 
alatt pedig nemcsak a tervezett egyesületünk 
megalakításának, de hatalmassá válásának is si
kerülnie kell s bizton remélhetjük annak majdan 
való felvirágzását.

Ezeket tartottuk szükségesnek elmondani s 
ezekből láthatják mindazok, kik az egyesület 
kérdésének látszólagos szunnyadása miatt már 
türelmetlenkedni kezdtek, hogy az eszme némi 
pihentetésére s annak komoly megfontolására és 
minden oldaláról való gondos és lelkiismeretes 
tanulmányozására szükség volt s akkor volt sza
bad és lehetett azzal csak a nagy nyilvánosság 
elé lépni, amidőn az már a megtestesítésre 
megérett.

Tervünk sikere természetesen azon fordul 
meg, hogy milyen mértékben karolják fel az

egyesülés eszméjét a kartársak s erre a választ 
a legközelebbi jövő fogja megadni.

A z O rszágos Egyesület megalakítása.
Lapunk három legutóbbi számában kimerí

tően foglalkoztunk magával az egyesület kérdé
sével és azzal, hogy ezt miként véljük megalaki- 
tandónak; a megalakítás módozataira nézve pedig 
irányitóul itt mondunk el egy és más szükséges 
tudnivalót.

Amint azt már az előbb említett cikksorozat
ban kiemeltük, az Országos Erdészeti és Vadá
szati Altiszti Egyesület megalakítását úgy véljük 
legcélszerűbben elérhetni, ha annál a fiókrendszert 
hozzuk be oly módon, hogy egyes kerületek, vagy 
körök az eszmét magukévá téve, az egyesület 
megalakításának szükségét kimondják, annak 
alapszabályait elfogadják, nyilatkozzanak a köz
pont székhelyére nézve, válasszák meg maguk 
kebeléből azt a tagot vagy tagokat, akit vagy 
akiket a megtartandó országos gyűlésen való 
képviselésükkel megbíznak s mindezeket jegyző
könyvbe véve, ezt a jegyzőkönyvet küldjék be 
lapunk szerkesztőségéhez, mely aztán intézkedni 
fog az országos gyűlés megtartásának idejére és 
helyére, valamint az egyes kiküldötteknek arra 
való meghívására nézve is.

szittettem jövendőbeli lakásom részére. E munkámban 
nagy harcokat kellett vívnom a kígyókkal.

Ezek az idevaló kígyók a rendkívül mérges fa- 
cobra fajtához tartoznak, ahoz a kigyófajhoz, melyről 
számtalan legenda él az afrikaiak ajakán. Azt tartják 
például róla, hogy a dendraspis (fa-cobra) úgy kuko
rékol, mint a kakas, azonkívül a szintű tulajdonságai
val is bir s rendkívülien vad. A fa-cobra álmából is 
kirohan, hogy megtámadja az embereket.

A parttól a házamnak szánt hely felé vezető 
utón volt különösen egy óriási széles bombax-fa, 
melyben egy pár cobra lakott, tizennégy és tizenkét 
láb hosszúak voltak, palaszinü, kékes csillogásu bőrük 
volt s sárga hasuk. Valahányszor erre mentem, min
dig láttam, amint szeretkeztek, össze voltak fonódva 
egészen s olyanok voltak, mint egy száradt faág, 
nagy mozdulatlanságukban.

Néger munkásaim közül egyik sem akart a fához 
közelíteni, mert azt tartották, hogy ha a kígyókat meg
sértik, ebből rettenetes baj származhatik. így ez a

bombax-fa tovább állt fenn, mint testvérei s a cobrák 
egészen megszokták jövés-menésünket. Eleinte senkit 
sem bántottak, de később nagyon kellemetlenekké 
váltak, mert minden szelíd kacsámat elpusztították. Ezt 
soká nem tűrhettem. Egy nap a himkigyót az utón 
találtam, amint egy brazíliai kacsámat a szájában tar
totta ; méregbe jöttem és meglőttem. Ettől a perctől 
kezdve, úgy, amint a négerek megjövendölték, csupa 
kellemetlenség ért. Elsőben is a nősténykigyó egysze
rűen elzárta minden közlekedésünket. Egy négert meg
harapott a lábán, s két óra múlva bekövetkezett halála 
arra késztette négereimet, hogy canoéjukba szánjanak 
s otthagyják a szigetet. Kruboyokkal pótoltam őket. 
Ezek Ó-Calabarból való bennszülöttek voltak, de idő
közben indiai szolgámmal és Acra szakácsommal 
egyedül maradtam a szigeten, mindaddig, mig az angol 
építész meg nem érkezett embereivel. Elhatároztuk, 
hogy ezalatt megöljük a nőstény kígyót s neki is láttunk 
ennek a dolognak. Ledöntöttük a nagy bombax-fát s 
embereim a földrepottyant kígyót doronggal agyonverték.
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Első sorban tehát arra van szükség, hogy 
akár minden egyes vármegyében, akár pedig 
kisebb területeken is, például egy vagy két köz- 
igazgatási járásban a kartársak közül valamelyik 
élére állván a dolognak, kezébe vegye az ügyet 
s kieszközölve ehez a felettes hatóság vagy ha
tóságok beleegyezését, a többi kartársakat egy 
erre a célra legalkalmasabb napon megtartandó 
gyűlésre hívja meg.

Különös gondot kell fordítani a gyűlés he
lyének megválasztására. Ilyenül lehetőleg olyan 
várost vagy községet kell kijelölni, amelyben 
vagy környékén nagyobb számban laknak a kar
társak, hogy a gyűlésen való tömegesebb rész
vétel már ezáltal is biztosítva legyen; de ügyelni 
kell arra is, hogy a gyűlés helyéhez vezető köz
lekedési eszközök minél nagyobb könnyebbségére 
szolgáljanak a résztvenni szándékozóknak.

Nagyon fontosnak és magára a kitűzött 
célunkra nézve üdvösnek tartanók még, ha a 
gyűlésen való megjelenésre s az ott tárgyalandó 
dolognak figyelemmel kisérésére az illető kerület
ben lévő felettes tisztviselő urak is felkéretnének, 
hogy már itt is meggyőződést szerezhessenek az 
Országos Erdészeti és Vadászati Altiszti Egye
sület megalakításának szükségességéről s az ez 
által követendő célok nemes voltáról. Az itt 
szerzett jó benyomások maradandók lennének 
lelkűkben s őket egy csapással megnyerhetnők 
eszméinknek.

Betartva mindezeket, következik már most 
magának a gyűlésnek, illetve az értekezletnek

megtartása. A dolog természetében rejlik, hogy 
az összegyűltek üdvözlése és az összejövetel 
céljának rövid ismertetése magának az összehívó
nak a feladata és kötelessége, minek megtörténte 
után következik maga az értekezlet megtartása, 
melynek további vezetése csak abban az esetben 
marad meg továbbra is az ő kezében, ha ezzel 
őt az értekezők megbízzák, ellenkező esetben ez 
az egybegyűltek által az értekezlet vezetésére 
megválasztott elnök feladatává válik.

Választ ezenkívül az értekezlet egy jegyzőt 
is, ki a felveendő jegyzőkönyvet az elnökkel 
egyetemben aláírja. A jegyzőkönyv mintája legyen 
a következő:

Jegyzőkönyv.
Felvétetett 1908. évi

hó n., a
környékbeli (megyei, járási stb.) erdészeti és va
dászati altisztek értekezletén.

T á r g y :

Egy Országos Erdészeti és Vadászati Al
tiszti Egyesület megalakítására.

N. N. mint az értekezlet összehívója, üdvö
zölvén a megjelent kartársakat, felkéri őket, hogy 
a tanácskozás vezetésére egy elnököt és egy 
jegyzőt válasszanak.

Az értekezlet elnökké N. N., jegyzővé N. N. 
kartársat választja meg.

A megválasztott elnök a tanácskozást meg
nyitván, rövid szavakban ecseteli az erdészeti és 
vadászati altisztek szolgálati és társadalmi viszo-

De a szerencsétlenség tovább folytatódott. Az 
előbb emlitett indiai szolga azelőtt hűséges emberem 
volt, de most lázt kapott s miután magához tért, a 
dühöngő őrültség tört ki rajta. Gyorsan egy barakkot 
állítottunk össze a számára, ahol mindaddig fogva 
tartsuk, amig hajó jön erre s kedvezőbb éghajlat alá 
küldhetjük.

Egy este, midőn épen le akartam feküdni s csak 
a pyjama és a papucs volt már rajtam, kis viskóm 
ajtaja felnyílt s a zártnak vélt indiai lépett be rajta. A 
kezében egy gerenda-darabot tartott.

Rám nézett, majd igy szólt:
Ha nem lett volna mindig olyan jó hozzám, 

ma este vége lenne!
Nem mertem bízni benne s belefujtam a folyton 

nálam lévő sípba, mire hat Kruboyom megjelent.
Tört angol nyelven megpróbálták rávenni az in

diait, hogy menjen vissza helyére. De ő hirtelen düh
rohamában az egyiket fejbeütötte, a másikat megsebe
sítette. Ekkor a többi rémülen megfutamodott s én

egyedül maradtam az őrülttel. Övéből egy kést vett ki 
s rámutatott:

Eldobom, nehogy kisértésbe essem önt is
megölni.

Első gondolatom a sebesültet illette. Mindkettő 
ott feküdt előttem, de azt vettem ápolás alá, amely 
kisebb sebet kapott. Mialatt ezzel voltam elfoglalva, 
meglepetten vettem észre, hogy az őrült gyertyát ra
gadott s világított munkámhoz. Mikor minden dolgot 
elvégeztem a két sebesült körül, akkor nyugodtságot 
erőltetve fordultam az indiaihoz s igy szóltam hozzá : 

És most kötelességem tégedet vasra verni.
Ő engedelmesen tartotta elém két csuklóját.
Ezalatt az angol építész megérkezett s két em

bere evezése mellett átjutottunk Viktóriába, ahol az 
indiait biztos őrizet alatt hagytuk.

A Kruboyok egyike meghalt, a másik felépült. 
Az indiai helyét egy néger szolga foglalta el, aki a 
Salamon névre hallgatott. Oly csúnya és visszataszító 
volt, hogy el sem lehetett hinni, mily nemes lélek la
kozott e rettenetes burok alatt!
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nyait, rámutatva azokra a bajokra és nehézsé
gekre, amelyekkel azoknak mindkét téren meg
küzdeniük kel. A küzdelmet felette megnehezíti 
az a körülmény, hogy az erdészeti és vadászati 
altisztek mint testület nem képeznek egy 
tömör egészet, hanem szolgálatukból kifolyólag 
teljesen szét vannak szóródva s épen ezért szét
forgácsolt voltukban nem képesek jogos és mél
tányos érdekeiket úgy megvédeni, mint ahogy 
arra szükség lenne.

Teljesen indokolt ennélfogva az a mozgalom, 
mely egy Országos Erdészeti és Vadászati Al
tiszti Egyesület megalakítását célozza. Ez az 
egyesület lenne hivatva egy olyan központul 
szolgálni, amelybe az összes erdészeti és vadá
szati altisztek érdekei összefutnának s itt meg
felelő védelemre és előmozdításra találnának. 
Ezenkívül feladata lenne az egyesületnek önmű
velődésükben, sőt tehetségéhez képest, rendkívüli 
baleseteknél, vagy más szorongattatásukban első 
sorban a tagokat, de lehetőség szerint még az 
egyesületen kivül állókat és azok családtagjait is 
támogatni és istápolni. Egyébként a tervezett 
egyesület céljait a felolvasott alapszabályok kö
zelebbről megjelölik. Ajánlja, hogy a megjelent 
kartársak az egyesület eszméjét tegyék magukévá 
s elfogadva az alapszabályok tervezetét, a további 
teendőkre nézve az elnököt bízzák meg.

Úgy tetszett nekem, mintha a Salamon megérke
zésével a szerencsétlenségek sorozata is megszakadt 
volna. Egy nap azonban át kellett mennie Viktóriába 
s magamra hagyott. Mikor este visszatért a kis expe
díció, az evezősök kékre voltak fázva s csupa viz volt 
mindakettő. A nyílt tengeren szélvihar érte őket s fel
döntötte csónakjukat. Ez magábanvéve nem lett volna 
baj, hiszen jól úsztak mindannyian, de Salamont el
nyelte egy krokodilus.

E sok hajszának és izgalomnak az lett a vége, 
hogy komoly beteg lettem. Ó Calabarba kellett men
nem. Később azonban ismét visszatértem a kis szigetre, 
de valahányszor oda betettem a lábamat, mindig tör
tént velem, vagy hozzátartozóimmal valami kellemet
lenség és szerencsétlenség.

De mindez, ami történt, megtörténhetett volna a 
kígyók meggyilkolása nélkül is, azért mégis minden 
bennszülött azt tartotta, hogy ennek köszönhetem az 
engemet üldöző balsorsot.

Később ledöntötték a házat. A sziget ma német 
ültetvényesek birtokában van s remélem, hogy kultú
rájuk megérttette a néppel, hogy egy cobra-család ki
irtásának semmi köze nem lehet az ott lakó családok 
bajaihoz vagy boldogulásához.

Beható eszmecsere után a megjelentek ki
jelentik, hogy az Országos Erdészeti és Vadászati 
Altiszti Egyesület megalakítását szükségesnek és 
időszerűnek tartják s annak rendes tagjaivá óhajt
ván lenni, mint a központ fiókja fognak az 
imént felolvasott és általuk ezennel elfogadott 
alapszabályok alapján egyesülni.

Megbízzák továbbá az elnököt, hogy az 
egyesület végleges megalakítása céljából megtar
tandó országos gyűlésen képviseletükben vegyen 
részt s ebbeli költségeire az általuk aránylagosan 
fedezendő........ koronát engedélyeznek.

Más tárgy nem lévén, az elnök az értekez
letet berekeszti s a jegyzőkönyv hitelesítésére N. 
N. és N. N. kartársakat kéri fel.

Kelt mint fent.

Az igy kiállított jegyzőkönyv és az elnök és 
jegyző által aláirt alapszabálytervezet azután —  
amint már előzetesen is jeleztük, lapunk szer
kesztőségéhez lesz beküldendő.

Az alapszabályok tervezetét lapunk jövő 
számában fogjuk közölni.

(Folyt, köv.)

Tenyészmarha a kisgazdáknak.
A Délvidéki Földművelők Gazdasági Egyesü

letének 20 tagból álló társasága Dőld István egye
sületi titkár vezetésével május hó első napjaiban 
Diósberényt, az állattenyésztésről híres tolnamegyei 
községet kereste fel nyugoti tenyészszarvasmarha 
beszerzése végett. Ez alkalommal összesen 31 da
rab szebbnél-szebb üsző és tehén került megvé
telre közel tizenkétezer korona vételáron. A meg
vett anyagból Ujfutakra 16, Temesvárra 3, Klekre 
8, Dunacsébre 3 és Szenthubertre 1 darab kerül. 
A Délvidéki Földművelők Gazdasági Egyesülete 
eddig egymillió értékű tenyészmarhát vásárolt a 
Délvidék részére s ezen a téren úttörő munkát 
fejt ki.

A takarmány termesztéséről.

Minden gazdaságban készenlétben kellene 
tartani őszi répamagvakat, hogy más takarmány- 
növény nem sikerülte, jégeső vagy egyéb meg-
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lepetés esetén rögtön pótlásról gondoskodhassunk. 
Kedvező vetési idő esetén júniustól augusztusig 
vetünk a felszántott gabonaföldön, tarlón, vagy 
üres kerti ágyakon. Az őszi répa olyan takarmány, 
amelyet szívesen fogyaszt őszi és téli eledelül 
minden háziállat és a sárgarépához és kalarábé- 
hoz hasonlóan, amelyeknél termőképesség tekin
tetében sem áll hátrább, télire eltehető. Dús ter
mést szolgáltat a marha számára, a tehenek édes, 
vastag tejet szolgáltatnak tőle, a vaj aromatikus 
és a zsir viaszsárga; edényeink és hordóink 
megtelnek téli időre és aki egyszer kísérletet tett 
az őszi répával, bizonyára amellett marad ezentúl 
is. A délbajor őszi répa további jó tulajdonsága, 
hogy rendkívül jó savanyu káposztát szolgáltat 
és általában igen egészséges főzelék. Kívánatos 
volna, hogy minden háztartásban feltalálható le
gyen ily egészséges őszirépa-káposzta.

Békarokka irtása.

A békarokka, vagy más néven mezei surló 
mélyen gyökerező évelő gyomnövény, amely 
nedves szántóföldeken, réteken és legelőkön te
rem. E gyom gyakran igen nagy mennyiségben 
fordul elő a nedves legelőkön és réteken, annyira, 
hogy az ilyen rétek szénáját a ló kivételével 
semmiféle háziállat meg nem eszi, sőt azokra 
mérgező hatással is van. A szarvasmarha számára 
az ilyen széna értéktelen. E kellemetlen gyom 
legbiztosabb irtási módja az, ha az illető rétet, 
legelőt vagy szántóföldet a felesleges víztől meg
szabadítjuk, amit legcélszerűbben mély alagcsö- 
vezéssel érhetünk el.

K Ü L Ö N F É L É K .

A fecske sebessége. Jól választ az az ismert 
népdal, amely a fecskét bizza meg levélhordójának. 
Ez a szép alakú madár bámulatosan gyors röptű is. 
Egy anverszi baromfitenyésztő nemrég érdekes kísér
letet tett, hogy megállapítsa a fecske csodállatraméltó 
sebességét. A házának eresze alatt fészkelő fecskét 
elvitette több postagalambbal együtt egy galambver
senyhez a franciaországi Cornpiegnébe. A fecskét 
Compiegnében a galambokkal együtt reggel negyed
nyolc órakor bocsátották útnak. A postagalambok ele
inte szokás szerint nagy iveket Írtak a levegőben, mig 
a követendő irányt megtalálták, de a fecske, amint 
szárnyra kapott, egyenes északi irányba vette útját.

Nyolc óra huszonhárom perckor a fecske már Anversz- 
ben volt a fészkén, mig az első postagalamb csak 
tizenkettedfél órakor érkezett meg. A fecske tehát 235 
kilométer utat egy óra nyolc perc alatt tett meg, vagyis 
egy perc alatt 3355 métert repült.

Égő hegy. A sok tüzhányóhegyen kívül még 
több olyan hegy van a földön, amelyik ég, de nem 
vulkanikus működéssel. A leghíresebb ilyen égő hegy 
a kisázsiai Frigiában van. Erről a hegyről csinálták a 
Kiméra mondáját. Hogy ilyen égő hegy még ma is 
sok van, bizonyítják Arnold, Anderom és Johnson 
geológusoknak Kaliforniában végzett kutatásai. Legu
tóbb Santa Barbara környékén találtak égő hegyeket, 
amelyekben földolajat tartalmazó rétegek vannak. Ezek 
a rétegek gyuladtak ki. A Santa-Monica hegységben 
szintén találtak égő hegyet, amelyet mindeddig vulkán
nak tartottak, de Johnson geológus megvizsgálta s 
kutatásainak eredményéről most beszámolt egy tudo
mányos folyóiratban. Ez a hamis vulkán csak néhány 
száz méternyire van a tengerparttól és terciér palából 
áll, amely számos apró hasadékból világos kékes 
szürke szinü kéngőzöket lövel ki. E hasadékok szom
szédságában a pala vörösen izzó, úgy hogy a kőzetbe 
vert facölöp azonnal gyulád; ámbár a legnagyobb hő
fok csak néhány centiméternyire a felszín alatt van, a 
földön mégis nagyon kellemetlen a járás, mert a hőség 
keresztülhatol a cipőtalpon és sok helyen egy pillanatra 
sem érinthető a puszta kézzel. Egy ponton kifelé folyó 
olajos agyagot találtak, amelynek olyan a szaga, mint 
a forró aszfalté. A geológiára nézve különösen fontos 
az a körülmény, hogy az eféle égés változásokat idéz
het elő a kőzet színében. A Sania-Monika-hegyekben 
a palának sárgásszürke szine van, amely a hőség be
hatása alatt előbb megfeketedik, aztán ragyogó vörössé 
válik. Ez a szinelváltozás a szanta-mariai petróleum 
kerületben oly gyakori, okvetetlenül fel kell tenni, hogy 
az eféle égéseknek hajdan sokkal nagyobb kiterjedésük 
volt. A pala sokszor szétmálik, zöldes-szürke hamuvá 
lesz, ami még jobban fokozza a vulkánikus tünemé
nyekkel való hasonlatosságot. Újabban nem észleltek 
tulajdonképeni tüzkitöréseket, habár régebben állítólag 
gyakoriak voltak. A tűz igazi eredetét még nem tudják. 
Minthogy a környéken nem nő semmiféle növény s 
általában élő lény ott nem tartózkodik, ennélfogva 
nem lehet feltenni, hogy a tüzet valamiképen élő lény 
gyújtotta volna. Nemrég nagy zivatar volt és lehetsé
ges, hogy villám gyújtotta meg a gyúlékony gázokat.

Kalandok Közép-Afrikában. Belga lapok az 
utóbbi időben ismételten útirajzokat közöltek egy Ad- 
ler nevű antverpeni polgár tollából. Adler Transvalból 
emberevők lakta vidékeken keresztül a Kongó felé 
utazott, ahonnan nemrégiben bajnélkül visszatért Ant- 
verpenbe. Adler, akinek bátyja tekintélyes gyémántkö- 
szörüs Antverpenben, öt évvel ezelőtt telepedett le 
Johannesburgban. Ott aztán elhatározta, hogy huszonöt 
emberből álló csapattal felfedező utat tesz a Nyassza-tó
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területén. A nagy nyugat-afrikai felkelés azonban meg
akadályozta az előrehaladásban és kísérői közül leg
többen útközben cserbenhagyták. Utengula-ban, ahova 
rettenetes fáradalmak között jutott el, huszonnégy 
szolgát toborozott, hogy velük a Tanganyika-tóig nyo
muljon. Útközben gyanús viselkedésű négerek csatla
koztak a kis csapathoz. Ezek arra kényszeri tették Ad- 
lert, hogy a nála levő élelmiszereket adja ki nekik. 
Adler engedelmeskedett és csak egy kecskét tartott 
meg. Amikor a négerek azt is akarták, Adler rájuk 
szegezte puskáját és lelövéssel fenyegette meg őket. 
Ettől kisidőre meghunyászkodtak. A rákövetkező éjjel 
egy hiéna felfalta a kecskét. Erre a kétségbeesett em
ber kijelentette a négereknek, hogy nembánja, ha 
agyonütik és felfalják. Jó falat úgysem akad rajta. Ké
sőbb azonban arra ajánlkozott, hogy mint kitűnő va
dász, élelmet szerez majd nekik. Napokon keresztül 
leteritett több antilopot, melyeknek húsát nyersen falták 
fel a négerek. Később Adler elkerült a kitabua-négerek 
falujába. Ezek a négerek, akik addig még sohasem 
láttak fehér embert, Adlert második falufőnöknek vá
lasztották meg. Nyolc hónapot töltött köztük és gyak
ran részt vett oroszlánvadászatukban, melyeket csak 
lándzsával végeznek.

Idom ító és hiéna küzdelme. Párisból jelentik: 
Nimes városában a napokban kezdődött meg a nyári 
nagyvásár. A rómaiak korából fenmaradt ősi arénában 
ebből az alkalomból egy állatsereglet ütött tanyát. Mi
közben az alkalmazottak az előadásra készülődtek, egy 
idomító bement a hiéna-ketrecbe és gyakorlatokat vé
geztetett egy kis hiénával. Egyszerre borzalmas jajgatás 
hallatszott. A személyzet összefutott; a ketrecben véré
ben fetrengett a szerencsétlen idomító s a mellén 
guggolt a hiéna..Óriási fáradtságba került a nekidühö- 
dött állatot letépni áldozatáról. A szegény ember, mi
kor a fenevad megtámadta, kétségbeesetten védekezett 
egyideig, de a hiéna rettenetes marásai végre is elfo
gyasztották erejét és alul került. Erre azután rettenete
sen széjjel marcangolta a vérengző állat. Az idomító, 
akinek neve Eernando, most élet-halál közt lebeg a 
kórházban.

h í r e k

E ljeg y z és . Egy lapunk szerkesztőjéhez beküldött 
kedves kis eljegyzési kártyából örömmel értesülünk, 
hogy Magdó Márton radvánci kartársunk kedves leányát 
Margitkát eljegyezte Kéray József ur. A fiatal jegyes
párnak sok szerencsét kívánunk kötendő frigyükhöz!

A kasztás m eg h ív o tt k ö z ö n sé g  e lő tt. Az el
rettentés elméletének különös alkalmazójává szegődött 
az a pensylvániai biró, áki newyorki távirat szerint

Radzius Fülöp szláv bányamunkásnak gyilkosság miatt 
való akasztására meghívta az összes lengyel, magyar 
és horvát munkásokat abban a feltevésben, hogy a 
példa szemlélete a pensylvániai zavargó elemekre el- 
rettentőleg fog hatni.

A haragos feleség. Kézdivásárhelyről írják, 
hogy Fészek Mihály osdolai faipari munkás össze
szólalkozott feleségével, majd azután összeverekedtek, 
miközben az asszony férjének arcát, orrát, valamint az 
ajakát összeharapta. Fészek Mihály a kapott sérülésekbe 
vérmérgezés következtében belehalt. Az asszonyt letar
tóztatták.

A fegyver. Kaposvárról jelentik, hogy Stifter 
Antal Som községbeli molnár 8 éves Zoltán nevű fia 
játék közben oldalbalőtte 6 éves öccsét, Ferencet. A 
fiút súlyos sérülésével Budapestre szállították.

Véres lakodalom . Lapusnyák községben Pet- 
reszk Tódor cipészmester lakodalmát ülte. Éjjel a kö
zönség közé beállított a három Hoszan testvér, a falu 
valóságos rémei és mivel őket nem hívták meg a la
kodalomra, úgymond az egyik vérre szomjaznak. 
Erre előrántották késeiket és szurkálni kezdték a lako
dalmas vendégeket, kik közül Zsozsan Viktort és Petrut 
halálosan, többeket súlyosan megsebesítettek. A vé
rengző legényeket a csendőrség elfogta.

A kincskeresők. Ságvár községben egy csapat 
vándorcigány kincskeresés ürügye alatt több embert 
az edőbe csalt, kiknek mindegyike 300 koronát vitt 
magával a cigányok magjutalmazására. Az erdőben a 
cigányok egyszerre megrohanták az embereket, kira
bolták azokat s közülük az egyiket, Kürti Mihály 
földművest összeszurkálták. Kürti haldoklik. A cigányok 
megszöktek. A vizsgálat megindult.

Agyonkalapálta a leányát. Borzalmas dráma 
játszódott le a minap Bordeauxban. Egy Auguste For- 
card nevű negyvennégy éves órás a tizenöt éves leá
nyával élt egy külvárosi házban. Forcardon már néhány 
év óta az elmezavar jeleit figyelték meg hozzátartozói. 
Évekkel ezelőtt elvált tőle a felesége és ez a csapás 
renditette meg annyira a szegény ember lelkét. Attól- 
fogva ivásnak adta magát. Minap délelőtt tiz óra táj
ban rémes jajveszékelés hallatszott Forcandék lakásá
ból. Az apa egy súlyos kalapácsosai esett a leányának 
s a boldogtalan teremtésnek a szó szoros értelmében 
összetörte a csontjait.

Ne sírj, vigasztalta a halálra való szegény 
teremtést én is megölöm magam; legalább együtt 
megyünk a halálba.

A sikoltozásra összefutottak a szomszédok. De 
mire az eszeveszett emberre rátörték az ajtót, az már 
felhajtott egy üveg marólúgot s azután kivetette ma
gát az ablakon. Holtan szedték fel a kövezetről. 
Boldogtalan gyermeke csak néhány perccel előzte meg 
a halálban.
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Rablóvilág. Kaposvárról jelentik, hogy a bagolai 
erdőben napok óta fegyveres haramiák garázdálkodnak. 
Az utasokat kifosztják, a szekerek rakományát elrabol
ják. Három járás csendőrségét összpontosították, hogy 
a rablókat kézrekeritsék.

Szerkesztői üzenetek.

Fajdkakas küldőnek Balázsfalva. A kakas teljesen férges 
és rohadt állapotban érkezett meg s kibontásakor darabokra esett. 
Lőve ideérkezése előtt legalább 8—10 nappal lehetett. Ide május 
hó 24-én érkezett meg. A kitömésre szánt madarakat, kivált ilyen 
meleg időben, lehetőleg már a lövés napján kell postára tenni.

Pasztorek Antal urnák, Farnad. Kérvényét lássa el 1 koronás 
bélyeggel. Sajnosán tapasztaljuk egyébként, hogy az ilyen kérvé
nyek elintézése nagyon lassan halad, igy ismerünk olyan kartársat, 
kinek hasonló tárgyú kérvénye már 3 éve hever elintézetlenül.

A kiadóhivatal postája.

Karvaly Ignác urnák, Felsőmislye. Mégis csak különös, 
hogy Ön akkor lett egyszerre ismeretlen, midőn másfélévi elő
fizetési dij beküldését kértük. Ez nemnagyon fér össze az emberi 
tisztességgel. — Nagy József urnák, Bolya. A lapot visszautasí
totta, de 12 kor. hátralékát eifelejtette beküldeni. — Weydauer 
Antal urnák, Bakóvár. Előfizetése junius végéig van rendezve. 
— Lehotzky Cyóző urnák, Répáshuta. A 4 korona előfizetési 
dijat köszönettel vettük. — Janda József urnák, P.-Földes. La
kása változtatását nem jelentette be s ezért maradhattak el a 
lapok. Most a múlt havi négy számot még egyszer megküldtük. 
Előfizetése március elejével kezdődik.

a) 717 darab vágott tölgyfarönköt, külön
böző hosszúságban és átméretben 183.262 np 
összmennyiségben;

b) 440 darab lábon álló tölgy- és bükkfa
rönköt, melyek között 797 darab tölgyfarönk 
359.600 m3 haszonfamennyiség van;

c) nem méretezett tölgy és bükk haszon- 
és tűzifát 1438 korona 50 fillér becsárban;

d) 202 darab rőzsecsomókat 282 korona 
80 fillér becsárban.

Az árverés a helyszínén 1908. évi május hó 
24-én reggeli 8 órakor kezdődik és amig a 
készlet tart május hó 31-én, junius hó 3-án, 
4-én, 15-én és 16-án folytatódik.

Esős időben az illető napon az árverés 
elmarad.

Vevő köteles a vételár magasságához 
képest a vételár 10 20 %>-át az árverező
bizottság kezéhez azonnal, a hátralékot pedig az 
árverés napjától számított 30 nap alatt a városi 
pénztárnál lefizetni.

A többi árverési feltételek a városi tanács
nál a rendes hivatalos órák alatt betekinthetők.

Szászsebes, 1808. évi május hó 18-án.

A városi tanács.

1976 1908. szám.

Hirdetmény.
Szászsebes szab. kir. r. t. város a Gross- 

wald nevű erdőrészben, nyilvános árverésen 
darabszám szerint elad:

D A M V A D A G A N C S O K A T j
KERESEK MEGVÉTELRE 

AJÁNLATOKAT KÉREK A KÖVETKEZŐ CÍMRE

L Á Z Á R  J Ó Z S E F
SZENTISTVAN U. P. LŐCS (BARANYAMEGYE)

Nyomatott HIENTZ J ÓZ S E F  könyvnyomdájában Szászsebesen.

Elsőrendű , szavato lt , vegytiszta ré sg á lico t kg .-k in t 75 fillé ré rt  
Elsőrendű  raffia h áncso t kg .-k in t 6 0  fillé ré rt
K irá ly-V e rm o rell perm etezőgépet drb. 4 4  ko r.-é rt

s z á l l í t  a Magyar Gazdák Értékesítő Szövetkezete székelyföldi kerületi fiókja Marosvásárhelyen.
Ugyanott mindenféle gazdasági-gépek és eszközök a legjutányosabb árban beszerezhetők.
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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.

Megjelenik minden csütörtökön,
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P od h rad szk y 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. junius 11. 24. szám.

Kassai ha jdú va g yo k  én!
Valamikor régen, talán nem is igaz; még 

kicsiny diákkoromban, vagy negyven évvel ezelőtt 
egy kedves kis versecskét tanultam, amelyben a 
Kassa szabad királyi város hajdúja eldicsekedvén 
az ő jó sorsával, minden egyes versszakot azzal 
a büszke felkiáltással fejez be, hogy:

Kassai hajdú vagyok én !
Sajnos, nem dicsekedhetem azzal, hogy 

Kassa nemes városát közelebbről ismerném, mert 
— mi tűrés-tagadás én bizony, — bár a sors 
sokfele hányt-vetett, —  ott sohasem voltam s 
igy nem volt alkalmam meggyőződni arról, hogy 
igaza volt-e akkor a kassai hajdúnak, amikor 
ország-világ előtt úgy feldicsérte jó sorsát, vagy 
pedig az egész vers csak a költő agyában szü
letett; de mégis inkább adok hitelt az elsőnek, 
bár készséggel elismerem, hogy bizony a hajdúk 
hébe-korba tóditani is szoktak.

Igen, én készséggel hitelt adok a kassai 
hajdú dicsekvésének s elhiszem, hogy jó sora 
volt félszázaddal ezelőtt, sőt ha ilyennel a mai 
eldicsekednék, annak is szívesen hitelt adnék; 
mert hogy Kassa szabad királyi városban a kö
rülményekhez képest elég jó lehet az élet, annak 
bizonyítéka most, midőn soraimat irom, előttem 
fekszik.

Most olvasom ugyanis Kassa város tisztvi
selői fizetésrendezésének a tervezetét egy fővárosi 
napilapban s mint minden közérdekű dolog, úgy 
ez is megragadta a figyelmemet.

Nem akarom itt felsorolni s nem is tartozik 
lapunk keretébe az egyes tisztviselők javadalmait, 
hanem kiszakítom csak azt a részét a tervezet
nek, amely az erdészeti személyzet tervezett ja
vadalmazására vonatkozik.

A tervezetnek ez a része mint a szemet, 
lelket vidámitó rózsás hajnal fénye tiindöklik az 
erdészetnek eléggé borús egén s ha ennek 
nyomdokait követve fogják a napsugarak vala
mikor bevilágítani egünk sötétségét, akkor még 
szép, verőfényes napokban is lehet részünk az 
erdészeti pályán.

Kassa szabad királyi város ugyanis a kö
vetkező fizetésekben szándékozik erdészeti sze
mélyzetét részesíteni:

Erdőtanácsos; 4800, 5400, 6000 korona fi
zetés, 840 korona lakáspénz, 60 m3 bükk hasáb, 
2400 korona átalány. Főerdész: 3600, 4000, 
4400 korona fizetés, 700 korona lakáspénz, 48  
m3 bükkhasáb, 1200 korona átalány. Erdész: 
2600, 2900, 3200 korona fizetés, 560 korona 
lakáspénz, 48 m3 bükkhasáb, 1200 korona áta
lány. Erdészeti számtiszt, erdészjelölt, faraktáros: 
2000, 2200, 2400, 2600, 2800 korona fizetés, 
490 korona lakáspénz, 35 mp bükkhasáb. Fő- 
erdővéd, faraktári ügyelő: 1000, 1100,  1200, 
1300, 1400 korona fizetés, 300 korona lakáspénz, 
30 m3 vegyes tűzifa, 3 hold szántó, 2 darab
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tehén, 1 borjú, 3 sertés és malactartás. Főerdőőr: 
800, 810,  900, 910, 1000 korona fizetés, termé
szetben lakás, 24 m3 vegyesfa. Erdőőr: 600, 650, 
700, 750, 800 korona fizetés, természetben lakás, 
24 m3 vegyesfa.

Amint látjuk, itt nemcsak a legalacsonyabb, 
a kezdőfizetések olyanok, amelyekből szerényen 
bár, de jó beosztás mellett tisztességesen meg
lehet élni, hanem azonkívül meg van minden 
egyesnek a kilátása és módja a fizetési-létrán 
felfelé haladni s a legfelsőbb határon olyan ja
vadalmazásban részesülni, amilyet még az állam- 
kincstári erdészetnél sem lehet elérni; holott 
eddig tudomásom szerint fizetés dolgában a 
kincstáriaknak volt a legkiváltságosabb helyzetük.

Kassa szabad királyi város bölcs vezetősége 
belátja tehát, hogy a megváltozott életviszonyok 
és a folyton tartó, sőt előreláthatólag fokozódó 
drágaság mellett alkalmazottjai eddigi javadalma
zásukból nem lesznek képesek megélni s nem 
várva sem személyzetének mozgolódására, sem 
máshonnan jövő példára, önmagától lép a mél
tányosság terére és elhatározza, hogy a lehetőség 
határai közt és a sáját tu 1 terheltetése nélkül ösz- 
szes alkalmazottjainak javadalmazását olyformán 
fogja rendezni és javítani, hogy azok ne legyenek 
kénytelenek ínséget és hiányt szenvedni s pana
szos hangokat hallatni; hanem büszkén, önérze
tesen állhassanak oda a világ elé, dicsérve az ő 
kenyéradójukat; mint ahogy az egykori hajdú 
büszkén, önérzetesen vágta oda a világ sze
mébe, hogy:

Kássai hajdú vagyok én!

Megvagyok győződve arról, hogy a város 
képviseletét nemes elhatározásánál nem a feltű
nési vágy vezette és a személyzete fizetésének 
ilyen szabályozása nem közönséges hencegés 
folyománya, hanem annak rugóit egyedül a bölcs 
belátásban kell keresnünk, mely jól tudja azt, 
hogy csak az élet legfőbb gondjaitól mentes 
személyzet képes arra, hogy szolgálatát önzetle
nül, teljes odaadással és hűséggel végezze s az 
irányában méltányosan eljáró szolgálatadója érde
keit minden más érdekek fölé helyezve, legelsők
nek tekintse.

Csodálatos, hogy ezzel a bölcs belátással 
különösen az erdészeti és vadászati szolgálat 

terén — vajmi ritkán találkozunk s még mindig 
nagy többségben vannak azok a szolgálatadók, 
akik máig is csak ugyanabban a javadalmazásban 
részesítik személyzetüket, amelyben annak ezelőtt 
tiz vagy húsz évvel is része volt; amely időben 
ötven, sőt több százalékkal is olcsóbban lehetett 
megélni s még csak arról sem gondoskodtak, 
hogy személyzetüknek bizonyos évfordulókkal 
korpótlékot adjanak.

A javadalmazások fokozatos emelését ugyanis 
nagyon indokolttá teszi az a körülmény, hogy 
idővel jóformán minden családban, annak termé
szetes szaporodásával a háztartás kiadásai és 
gondjai is nagy mértékben szaporodnak s alig 
van egynél is eset arra, hogy egy vagy több 
évtized múltán is abból legyen képes megélni, 
ami elejével elegendő volt a mindennapi szük
ségletre.

M edvekaland.
— A V. Á. után. —

Barsvármegye U ........... városában történt az eset
1895. augusztus havában.

Furcsának tűnik te! talán, hogy én e hangzatos 
címet éppen Barsvármegye és annak egy városához 
kötöm, mint amely helység már geográfiái szempontból 
sem alkalmas arra, hogy egy medvekaland színteréül 
szolgáljon; de mert magam is furcsának és szokatlan
nak, de amellett elég érdekesnek találom az esetet, azt 
hiszem, nem végzek felesleges munkát, ha elbeszé
lem azt.

Kis diák voltam s ha jól emlékszem, a gimnázi
umot végeztem be és a vakáció boldog tétlenségének 
örömeit élvezgettem, amikor egy este -  épen vacsora 
közben — lélekszakadva a házunkba rontott Gulyás 
Pál tanyai parasztgazda.

Mindnyájan kíváncsian meredtünk a szokatlan 
jövevény felé, akinek jó időre volt szüksége, mig a 
sietéstől és félelemtől belészorult hangnak érthető for
mát tudott adni.

< Nagyságos uram, szóit fulladozva az 
Istenért, jöjjön hamar, mert mindnyájunkat összetép, 
összemarcangol!»

No, mi a menykő az, Pál gazda, szóit tré
fálkozva apám, ami magukat összetépi, szétmarcan
golja ?»

Egy medve, nagyságos főerdész ur, egy óriást 
barna medve, szólt a paraszt.*

Anyám felsikoltott, én elsápadtam, apám pedig 
nyugodtan rágyújtott egy szivarra.

No most igyák egy pohár bort, Pál gazda, igy
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Kassa szabad királyi város nemes elhatáro
zását ennélfogva bízvást odaállíthatjuk a nemes 
példát mutatók sorába s kívánatos is, hogy azt 
azok az erdőbirtokosaink, kiknél a személyzet 
még mindig nyomorúságosán van fizetve, miha
marabb kövessék. Kassa városának pedig legyen 
méltó jutalma az, hogy nemcsak hajdu'ja, hanem 
minden egyes alkalmazottja büszkén kivághatja 
a nagy világ előtt, hogy ő K a s s a i  !>

A z O rszágos Egyesü le t megalakítása.
(Folytatás.)

A létesíteni szándékolt egyesület alapszabá
lyai tervezésünk szerint a következők lennének:

A z «O rszágos E rdészeti és V adászati A l
tiszti E gyesü let ■»

Alapszabályai.
1. §. Az egyesület cime:
Az egyesület az Országos Erdészeti és 

Vadászati Altiszti Egyesület * nevet viseli.
2. §. Az egyesület pecsétje:
A hivatalos pecséten az erdészetet és vadá

szatot jelképző cserlevél és puska körül körirat
ban az 1. §-ban meghatározott elnevezés alkal
mazandó.

3. §. Az egyesület székhelye:
Az egyesület székhelye Budapest szfőváros.

4. §. Az egyesület ügyviteli nyelve:
Az egyesület ügyviteli nyelve a hivatalos 

magyar nyelv; ezen a nyelven vezetendők nem
csak jegyzőkönyvei, hanem az összes kezelési 
könyvei, számadásai, költségvetései, levelezései és 
összes kiadványai. A közgyűlések, valamint a 
választmányigyülések tárgyalási nyelve ugyancsak 
a magyar; olyan tagok azonban, kik ezt a nyel
vet nem bírják, saját anyanyelvükön is felszólal
hatnak s ebben az esetben felszólalásaik magyar 
nyelven tolmácsolandók.

Az alapszabályok magyar nyelvűek, ha azon
ban más anyanyelvű tagok nagyobb száma ezt 
indokolttá tenné, gondoskodni fog az .egyesület 
arról, hogy azok más hazai nyelvre, vagy nyel
vekre is lefordittassanak. Ugyanez az eljárás 
követendő az egyesület bárminemű kiadványai
nál is.

5. §. Az egyesület célja:
Az egyesület mig egyrészt hivatva van a 

Felséges koronás királyunk és hazánk iránt való 
hűséget és ragaszkodást tagjai közt fejleszteni; 
másrészt összekötő-kapcsot képez az országban 
szétszórtan élő erdészeti és vadászati altisztek 
közt s ezeket és működésüket minden tőle kitel
hető módon támogatván, jogos érdekeiket a 
fennálló törvények és szabályok tiszteletbentartá- 
sával védi és előmozdítani törekszik. Gondot 
fordít az egyesület az erdészeti és vadászati al
tisztek szellemi képzettségének fokozására is, mely 
célból vagyoni erejéhez mérten támogatja a szak
beli irodalmat s ha ezt körülményei megengedik

szólt, foglaljon helyet és mondja el nyugodtan elejétől 
végig, hogy hol és mit látott?

Megjegyzem, hogy a mi vidékünk medvét csak 
minden 2 3 esztendőben lát s azt is csak akkor, a 
mikor oláh gazdája láncon táncoltatva vezeti be köz
ségünkbe s akkor is olyan csenevész, olyan korcs 
formában, hogy minden egyébre inkább alkalmas, csak 
arra nem, hogy ekkora ijedelmet okozzon. S igy ért
hető kíváncsisággal vártuk Pál gazda érdekesnek ígér
kező elbeszélését.

Pál gazda ekkor inkább hadarva, mint beszélve, 
elmondta, hogy a szomszédja napok előtt figyelmez
tette, hogy a háza körül esténkint egy mozgó, fekete 
tömeg szokott feltünedezni, amely a közeli erdőrészből 
Pál gazda tanyája felé irányítja cammogását. Ember 
nem lehet, mert négy lábon jár, kutya sem lehet, mert 
óriási nagynak látszik. S igy arra a meggyőződésre 
jutott, hogy a fekete tömeg nem lehet más, mint egy 
medve, egy óriási barna medve.

«Én persze, folytatta tovább, nem hittem neki,

de mert váltig erősítette, sőt meg is esküdött rá, hogy 
igazat mond, elhatároztam, hogy ma este nem megyek 
ki a határszéli rétemre, ahová minden máscdnap ki 
szoktam járni, hanem otthon maradok és meggyőződöm 
róla, hogy mi igaz abból, amit szomszédom mond.

Ma este tehát, mit sem szólva tervemről felesé
gemnek, fogtam a fejszémet és az erdővel szemben, 
egy sürü bokor mögött lesbe álltam.

Katona ember voltam, főerdész ur, de megvallom 
az igazat, erősen dobogott a szivem még a bokor 
mögött is.

Nem sokáig kellett várnom. Egyszerre csak meg
mozdult az erdő és egy sötét árny bontakozott ki 
annak sűrűjéből.

A vér elhült ereimben. Eleinte nemhittem a sze
meimnek, de mikor az árny lassan cammogva, félel
mesen közeledik felém és minden kétséget kizárólag 
felismertem benne a szörnyeteget, eszeveszett futásnak 
eredtem és megsem álltam addig, amig ide nem jutot
tam. Oly igaz, mint egy Isten a mennyben; szóról- 
szóra úgy volt, ahogy azt elmondtam.
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a két szak bármelyikén való kiképzésnél az arra 
érdemes, szegénysorsu ifjakat anyagilag is tá
mogatja.

Az erkölcsi támogatáson kívül az egyesület 
saját tagjait, vagy azok családjait, -  rendkívüli 
balesetek esetén,- anyagi erejéhez képest segé
lyezi s bevételeinek bizonyos részét az évi költ
ségvetésekbe erre a célra beilleszti.

6. §. Az egyesület tagjai:
Az egyesület tagjai négyfélék; nevezetesen:
a) tiszteletbeliek;
b) alapítók;
c) rendesek;
d) pártolók.
7. §. Tiszteletbeli tagok:
Tiszteletbeli tagok azok, kiket a közgyűlés 

— a hazai erdészet és vadászat terén, kivált pe
dig az ezeket szolgáló altisztek érdekeinek elő
mozdításában szerzettt érdemeikért ilyenekül 
megválaszt.

8. §. Alapitó tagok:
Alapitó tag az, ki az egyesület alaptőkéjének 

gyarapításához egyszer s mindenkorra 200 koro
nával hozzájárul,

9. §. Rendes tagok:
Az egyesületnek rendes tagjai lehetnek a 

hazánkban és kapcsolt részeiben az erdészetnél 
alkalmazott összes altisztek (ide számítva azokat 
is, kik altiszti minősítésük mellett egyes uradal
maknál erdész, alerdész, vagy más cimet viselnek) 
s az ezekkel ugyanezt a célt szolgáló egyéb er
dészeti alkalmazottak, mint famesterek, faraktá

rosok, munka- és müfelügyelők, fürészmesterek, 
az állandóság jellegével alkalmazott erdőlegények, 
segédőrök, a vadászat terén szolgáló vadászmes
terek, fő- és alvadászok, vadőrök, szóval mind
azok, kik ilyen minőségben akár kincstári, akár 
közhatósági vagy magánágazatoknál szolgálatot 
teljesítenek, mindaddig, inig a tagság megszűnését 
maga után vonó s alább részletezett valamely 
körülmény őket abból ki nem zárja.

A rendes tagok évi tagsági-dij fizetésére 
kötelezők, mely tagsági-dij egyelőre négy (4) 
koronában állapittatik meg. Abban az esetben, 
ha idővel, megizmosodása után az egyesület 
nyugdíj, temetkezési segély, vagy más címen 
óhajtaná tagjait segélyezni, ez a dij a közgyűlés 
által természetesen csak az alapszabályoknak 
ilyen irányban való módosításával — megfelelően 
emelhető.

Az évi tagsági-díjon kívül köteles minden 
egyes tag az egyesületbe való belépése alkalmá
val egyszer s mindenkorra kettő (2) korona be
iratkozási-dijat lefizetni.

Sem a beiratkozási-, sem a tagsági-dij vissza
fizetésére a tagok igényt nem tarthatnak.

10. §. Pártoló tagok:
Pártoló tagja az egyesületnek mindenki lehet, 

ki az egyesületi vagyon gyarapításához évi kettő 
(2) koronával hozzájárul.

11. §. A tagok felvétele:
A rendes tagokul belépni kívánók a saját 

körük elnökénél jelentkeznek s ennél igazolni 
tartoznak, hogy a 9. §-ban előirt kellékekkel

Most könyörüljön meg rajtam, nagyságos főer
dész ur és tegyen valamit, mert az a fenevad épen a 
tanyám felé tartott. Ki tudja, hogy mi történhetett 
azóta. Szegény barmaim, szegény feleségem!

Vacogott a foga a félelemtől, amig mindezt egy 
lélekzetvételre elmondotta, de megvallva az igazat, 
vacogott az enyém is.

Apám azonban nyugodtan, szemhunyoritás nél
kül hallgatta végig Pál gazda félelmes panaszát. Gon
dolatokba merült, miközben hatalmas füstfellegeket 
eresztgetett szivarjából. Mi pedig feszülten lestük, hogy 
mikor fog már megszólalni. Végre megszólalt; néhány 
kérdést intézett Pál gazdához, hogy milyen időtájt és 
milyen formában jelentkezett a szörnyeteg, honnan és 
merrefelé tartott stb. S amikor mindenre megkapta a 
választ, lakonikusan azt mondta: Gyerünk!

Anyám felsikoltott, én pedig majd kővé meredtem 
az ijedelemtől. < Apám azonban nyugodtan átment a 
másik szobába, hogy a hűvös esthez mérten átöltöz
ködjék. Anyám sírva követte; kérte, hogy az Istenért,

ne menjen, ne tegye kockára életét; apám azonban 
valami megnyugtatót mondhatott anyámnak, mert szó 
nélkül tűrte, hogy apám zsebrevágja kipróbált pisztolyát, 
kezébe fogja elmaradhatlan botját és elinduljon.

Gyerek, te is velem jössz! Szólt indulás előtt 
parancsolólag hozzám, amitől mintha gyökeret vert 
volna a lábam, reszketve, sápadtan áltam és a földre 
sütöttem szemeimet. Csak nem félsz? szólt tréfál
kozva apám, — egy-kettő öltözködj és gyere. >

Mit volt mit tenni, az anyám segítségével felvet
tem esti köpenyegemet és remegve, apámmal és a még 
mindig reszkető Pál gazdával nekivágtunk a szürkülő 
estnek.

Szótlanul haladtunk egymás mellett. Csak apám 
szólalt meg néha, néhány közömbös kérdést intézvén 
Pál gazdához annak koráról, családi életéről; egyben 
pedig figyelmeztette, hogy egyelőre tartsa titokban a 
mai est élményeit, nehogy a felesleges zaj elriassza a 
fénevadat és meghiúsítsa tervünket.

(Folyt, köv.)
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rendelkeznek. Az egyes körök által elfogadott és 
felvett tagokat az egyesület központi igazgatása 
vissza nem utasíthatja, hanem köteles azok ré
szére a tagsági igazolványt kiállítani és nekik 
saját körük elnöksége utján kézbesíteni.

12. §. A tagság kezdete:
A tagság annak az évnek elejével kezdődik, 

amelyben a tag felvételre jelentkezett s illetőleg 
ilyenül felvétetett; amiből önként következik, 
hogy a tagsági-dij az illető év elejétől esedékes; 
az évközben jelentkezőknek jogukban áll azonban 
felvételüket csak a következő év elejétől kérni, 
aminek viszont természetes folyománya, hogy 
tagsági jogaik is csak akkor veszik kezdetüket.

Barackot ültessünk a szőlő által kiélt 
talajba!

Egy hírneves kereskedelmi kertész e tárgy
ban a következő figyelemreméltó dolgokat mondja:

Bortermelő vidékeken sok a szőlőhegy és 
kert, amely kifáradt voltában képtelen már kellő 
hozamokat adni. Mig megy a dolog valahogy, 
legfeljebb helyénkinti felújításra gondolnak tulaj
donosaik, ahelyett, hogy véglegesen kicserélnék 
ott a szőlőt valami háladatosabb növénnyel, pl. 
barackkal.

E mulasztást tudva, nem lehet csodálni, hogy 
a bortermelés ily helyeken hovatovább nehezebbé 
válik, a tőkében mindenféle kárttevő tanyát üt és 
pusztít. A segítség a barackkal való kicserélésben 
adva van, mert ez a szőlő talaját kedveli. A ba
rackültetvény a 3-ik évben már hozamot ad s 
bár nem sokáig tartja magát, 12 15 évig jöve
delmez, annyi ideig tehát, mig a talaj a szőlőre 
nézve megint háladatossá válhatik.

Legjobb a barackra tudvalevőleg az áteresztő 
meszes talaj, de agyagos homokban is háladatos, 
kivált ha mésztrágyázással istápoljuk.

Célszerű egyéves nemesitett csemetékkel be
plántálni a szőlőtől megtisztított területet s nem 
érdemes azzal vesződni, hogy betegeskedő szőlő
tőke közé csak itt-ott ültessük el a barackcseme
téket. Hazánk egyes vidékein meg lehetne próbál

kozni ily módon baracktermeléssel, ami kétség
telenül jövedelmezőbb, mint bármely más növény.

Baromfiak lábdaganata.
Aközött a sok betegség között, amelynek 

baromfiállományunk uton-utfélen ki van szolgál
tatva, van egy ritkábban előforduló, de makacs 
baj is, amiről szakkönyveink hallgatnak. Ez a 
baromfiak lábdaganata, mely a talpán keletkezik, 
az állatnak nagy fájdalmakat okoz és gennye- 
désbe jut.

A bajnak oka vagy meghűléstől, vagy pedig 
a vékony, kemény ülőrudaktól származik és ka
nárimadaraknál is elő szokott fordulni.

A dagadt lábat naponta langyos vízben kell 
fürösztenünk, ólomvizben leáztatnunk, utánna 
pedig tiz rész vizben feloldott egy rész glicerin
keverékkel kenjük be és az állatot lehetőleg tiszta 
fészekben zárjuk el és ne sokat háborgassuk.

Hogy a glicerinkenőcs jobban megmaradjon 
a beteg részen, tanácsos azt keményitőporral 
behintenünk, amely azután erősen beleszárad a 
glicerinbe.

Ha a baj nagyon makacs, akkor ólomke
nőcsöt, gennyedés alkalmával pedig ólomfehér- 
kenőcsöt használunk. Megjegyzem azonban, hogy 
ez a kenőcs mérges, tehát csak úgy alkalmaz
hatjuk, ha bekenése után a beteg lábát jó szo
rosan bekötjük egy kis bőrzacskóba, úgy, hogy 
azt az állat le ne csipegethesse magáról és az 
ólomkenőcs a gyomrába ne juthasson, mert az 
esetben többet ártunk vele, mint használunk. Ez 
ellen a betegség ellen is a tisztaság a legjobb 
védekezés.

A kakasok kora.
Sokan azt tartják, hogy az éves kakasok 

előnyben részesitendők az idősebbek felett. Ezt 
a tételt azonban nem lehet általánosítani, mert 
sok függ a vérmérséklettől és a fajtától. A nehéz 
fajtáknál, mint pl. cochin, brahma, hacsak nem 
egészen korai kelésüek, nem is tanácsos éves 
kakasokat alkalmazni, de a középnehéz és könnyű 
fajtáknál sem árt, ha a kakas 2 3 éves. Habár
általában azt tartják, hogy a fiatal tyúkokhoz 
idősebb kakasokat s fordítva kell adni, hogy jól 
termékenyített tenyésztojásokat kapjunk, mégis be 
van bizonyítva, hogy a vérmérsékletnek nagyobb 
befolyása van, mint a kornak. Éppen azért jól 
kell állatainkat megfigyelnünk, hogy a legjobban 
kihasználhassuk tulajdonságaikat.
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K Ü L Ö N F É L É K .

Nyulverseny. Mig nálunk egész vagyont tesz
nek fel az emberek a totalizatőrnél annak a bebizonyí
tására, hogy futó lovak közt az egyik jobban fut, mint 
a másik, addig Kuba szigetének lakói a sport amaz 
ágának hódolnak, hogy melyik nyúl mekkora fürgeség
gel tudja bőrét biztonságba helyezni. Ők ugyanis nyul- 
versenyt rendeznek. Hosszú arénát építtettek, melynek 
egyik végén apró lyukak vannak, épen csak akkorák, 
hogy azokon egy nyúl beférjen. Az aréna másik végén 
nagy ketrec áll, melyben minden verseny előtt hat nyúl 
várja a startot. Adott jelre eleresztik a tapsifüleseket 
és egy szájkosaras kutya űzőbe veszi a megriadt álla
tokat. Ahogy a nyuszik a kutyát meglátják, usgyé, 
menekülnek; s miután más nyílás nincs, mint az előre 
elkészített lyukak, arrafelé tartanak. Amelyik legelsőnek 
tudja magát biztonságba helyezni, az a győztes; körül
hordják, számát kiteszik s a nézők boldogan moso
lyognak. Sok idejük azonban nem marad a gyönyör
ködésre, mert hamarosan másik verseny kezdődik. 
Egy délután húsz versenyt is tartanak s azonközben 
a kutyákat is váltogatják, mert a közönség gyanakvó 
és attól tart, hogy esetleg a vállalkozó betanítja őket 
ugyanama nyúl hajszolására. A fogadás igen élénk; 
40 filléres tiketteket hoznak forgalomba, melyeket, ha 
nyerő számok, még a börzén is vásárolnak. A nyerő
nek a tét ötszörösét fizetik s igy a játékszenvedély 
nem fajulhat el.

Százhét esztendős invalidus. Odesszában a 
minap a kikötői hivatalban megjelent egy 107 éves 
öreg ember és beszélni akart Perilisin tábornokkal. 
Körülbelül hatvan évesnek látszott. Amikor előadta 
papírjait, kiderült, hogy Ivanovics ivanov Sándornak 
hívják és 107 esztendős. Tizennégy éves korában mint 
dobos lépett a seregbe. Később néhány esztendeig 
Archangelben élt, 1836-ban belépett a flottába, ahol 
1903-ig szolgált. Vitézkedett a sinopci csatában és 
egyike volt Sebastopol védőinek. 1903-ban visszatért 
szülővárosába, Visnegó Bolocskába. Amikor ott roko
nai közül senkit sem talált életben, Kronstadtba ment, 
hogy nyugdijat követeljen. Ezt meg is Ígérték neki, de 
akkor a szegények házába kellett volna mennie. Ezt 
nem akarta, hanem inkább Odesszába ment és a vám
házban keresett állást. Az invalidusok menedékházáról 
hallani sem akart, azt hangoztatva, hogy szolgálatban 
akar meghalni. A tábornok erre meg is ígért neki egy 
állást, de egyelőre mégis az invalidusok hajlékába küldte.

Vadállatok árverése. Érdekes árverést rende
zett a zoológiái társaság a múlt hó végén Antverpen 
városában. Ez a társaság az állatkert fölösleges állatait 
minden évben egyszer tartani szokott árverésen érté

kesíti és ezekért tekintélyes összegeket szed be. Az 
árverésen résztvevők többnyire az állatkertek, állatse
regletek tulajdonosai, vagy ezek alkalmazottjai vesznek 
részt s ilyenkor összesereglenek a világ minden tájé
káról. A most megtartott legutóbbi árverésen a vad
állatok a következő árakon keltek e l: Egy kongói 
oroszlán 50Ö0, egy nőstény oroszlán 6000, egy pár 
jaguár 3000, különféle fajtájú hiénák darabja 500, egy 
nagy pettyes hiéna 1000 frankon. A krokodilusok da
rabja nagyság szerint 400 - 800 frank volt. Egy szelíd 
zsiráfért 1900, a zebrák párjáért 6000, gnu párjáért 
5000, 5 darab stucért 1500 frankot adtak. Egy para
dicsommadarat 6000, egy bölénypárt 24000 frankért 
adtak el. Elkeltek azonkívül még különféle gazella és 
antilop fajok 600—2000 frankért páronkint. Az árverés 
eredménye kereken 300.000 frankot tett ki.

Szirti fogoly vadászása M arokkóban. Egy
a Marokkó belsejében huzamosabb időn át tartózko
dott német vadász egy német vadászati szaklapban 
megemlékezik arról a módról, ahogy ott az arabok 
vadásszák és fogják a szirti foglyot. Ezt a madarat 
ugyanis az ottani kabylok is kedvelik finom húsáért s 
úgy vadásszák, hogy 20 25 emberből álló csapat 
rajvonalban, élénk kiabálással halad a törmelékes lejtő
kön s mikor a megriadt fogoly-csapatok tömötten fel
röppennek, ökölnyi köveket dobálnak azokra s aki 
nem látta, nem is hinné, hogy egy-egy ilyen kőzápor 
után 5— 6 fogoly is zsákmányukká lesz. A foglyok 
befogásának módja még kezdetlegesebb, mert egysze
rűen felpeckelt kosarakat használnak erre a célra s 
ezek alá búzát hintve, a fogoly-csapatokat csendesen 
arra terelik s mikor ezek bevonulnak a csalétekhez, a 
lesben álló arab elrántja a kosarattartó pecket és igy 
lebontja az alatta lakmározó madarakat. Természetes, 
hogy a kosarakat előbb lombbal, levéllel úgy eltakarják, 
hogy az egész egy bokor látszatát kelti.

Egy hadnagy furcsa szökése. Székesfehérvár
ról Írják a következő furcsa esetet: Simonidesz Ödön 
honvédhadnagy megszökött a székesfehérvári honvéd
ség kerületi fogházából és a vasútállomáson a buda
pesti félhat órai gyorsvonat ütközőjére hátulról felka
paszkodván, Dinnyésig ment. Ekkorra telefonon érte
sítették az állomásfőnököt, aki aztán Simonideszt 
szóval tartotta mindaddig, mig egy foglár és egy 
detektív Székesfehérvárról odaérkeztek, akik Simonideszt 
ismét visszavitték Székesfehérvárra.

Katasztrófa egy hegyi sikló-pályán. Nancy 
városában majálist ültek a környékbeli fiatal leányok a 
város kirándulóhelyén, Prévillében. A gyepes, virágos
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-dombra hegyisikló visz, amely olyan szerkezetű, mint 
minden más hegyisikló s még eddig soha nem volt 
vele baj. Akkor is kifogástalanul működött s estefelé 
nagy tömegekben szállította le a hazaigyekvő mulató
kat. Egyszer azonban baj történt. Az egyik kocsit, 
amelyben hét fiatal leány s egy apáca foglalt helyet, 
nem sikerült az akasztóhorogba beleilleszteni. Az al
kalmazottak néhány percig kétségbeesett erőfeszítéssel 
tartották a kocsit, de azután elfogyott az erejük és 
semhogy őket is magával ragadja, inkább elbocsátották 
a kocsit. Ez rettenetes sebességgel megindult és ro
hant le a pályán. Akkora volt a sebessége, hogy 
utóiért egy nála jóval előbb megindult kocsit, amely
ben szintén több utas ült. Az elszabadult kocsi uta
sainak sikoltozására ezek kitekintettek s a veszedelem 
láttára kiugrottak kocsijukból; megtehették baj nélkül, 
mert az ő kocsijuk csak mérsékelt sebességgel' haladt. 
A bizonyos haláltól menekültek meg vele. A következő 
pillanatban belerohant, a felülső kocsi az alulsóba s 
mindakettő pozdorjává zúzódott. A nyolc utas közül 
egy fiatal leány a helyszínen meghalt, a többi kórház
ban fekszik és a halállal vivődik. Mindnyájuk életéről 
lemondottak az orvosok.

Felfalt hajószem élyzet. A Vilié des Bruges 
belga gőzös nemrég elmerült a Kongó folyam torko
latánál. Épen a part felé igyekezett, mikor egy rette
netes vihar léket ütött rajta. A hajó legénységének 
rettenetes sorsáról a minap Antverpenbe érkezett 
«Bruxelles Vilié gőzösnek a Kongóból visszatért 
utasai hoztak részletekek. Lundgron kapitányt és Ro- 
ning hadnagyot a vihar a parancsnoki hídról a ten
gerbe sodorta. Mind a kettőnek sikerült ugyan partra 
vergődni, de ott ellenséges bensziilöttek megtámadták 
őket, agyonverték s azon nyomban megették. A hajó 
fedélzetén még három fehér Kongó-hivatalnok volt, 
kik a katasztrófa alatt az ebédlőben voltak. Bizonyos, 
hogy őket is megették a benszülöttek. Ez öt fehéren 
kivül tizennégy néger matróz a tengerbe fűlt; a fűtőt 
pedig, ki szintén fehér ember volt, a parti erdőségben 
találták meg. Megőrült s az erdőben bolyongott.

A pestis . Hongkongból táviratozzák, hogy ott a 
pestis nagyban uralkodik s szedi áldozatait. A napok
ban halt meg ebben a betegségben először európai. 
Naponta 20—30 megbetegedést jelentenek. A halálos 

l kimenetelű megbetegések száma rendkívül nagy.

Automobil-baleset. Aradról értesülünk, hogy 
ott a napokban Ursprung Rudolf huszárkaitpány 
automobiljával elütötte Magyari Mátyás földművest, 
kinek keze, lába összetört. A szerencsétlenül járt em
ber az aradi kórházban beismerte, hogy az automobillal 
versenyt akart futni és igy történt a baleset.

sokat a tikkasztó hőségtől. Állatokat nagyszámban kell 
megölni. Sok gyalogjáró sem tud ellentállni a rettene
tes napsugaraknak. Az Unter den Lindenről és a 
Friedrichstrasseről értesülésünkkor is tíznél több embert 
szállítottak el ájultan. Főképen a gyártelepeken okoz 
sok bajt a hőség a munkások közt; csupán egy gyár
ból 9 férfit és asszonyt vittek el a mentők.

Tüzkatasztrófa egy bécsi gyárban. Bécsből 
jelentik, hogy ott f. hó 6-án délelőtt rettenetes szeren
csétlenség történt a Roseggergasseban levő Sailer-féle 
celluloid-gyárban. A gyár pincehelyiségében nagy
mennyiségű celluloid ismeretien okból meggyuiadt és 
fellrobbant. A következő pillanatban a láng felcsapott 
az első emeletig, ahol a munkásnők és munkások 
dolgoztak. A munkások menekülni igyekeztek, de a 
kijárót elzárta a láng s a szerencsétlen emberek nagy 
része benne veszett. Az eddigi számítás szerint a ha
lottak száma tizenhat vagy tizenhét, a sebesülteké, kik 
közül a legtöbbnek állapota nagyon veszedelmes, tíznél 
több. Az áldozatok többnyire még gyermekkorban lévő 
fiuk és leányok.

Hóvihar Péterváron. Pétervárról jelentik, hogy 
junius 6-án a városban nagy hóvihar dühöngött. Pár 
perc alatt a város utcái ujjnyi vastagságú hóval voltak 
borítva. A havazást erős fagy követte, mely a vetésben 
óriási kárt okozott.

Faldöntő zivatar. Toulouseból jelentik, hogy 
rettenetes zivatar következtében a katonai fogházat 
körülvevő faiak egyrésze beomlott. Egy ember meghalt, 
egy súlyosan megsebesült. A romok alatt állítólag még 
több ember van eltemetve.

Szerkesztői üzenetek.

Kozma Lázár urnák, Kishavas. Mi a kartársak közt semmi 
külömbséget sem teszünk, hanem egyaránt szolgáljuk valameny- 
nyinek az érdekeit. Az a hiba, hogy az uradalmiak nem igye
keznek velünk sorsukat megismertetni, hanem sorsukkal egyálta
lán nem látszanak törődni. Mi szívesen foglalkoznánk bajaikkal, 
ha erre nézve adatokat szolgáltatnának. Ígéretét egyébként tudo
másul vettük s kérjük annak mielőbbi beváltását. — B. R. urnák 
Kisgyőr. A vonatkozó intézkedés az alkalmazottak nejeiről nem 
szó! ugyan egyenesen, de az a dolog természetében rejlik, hogy 
a férjeik szolgálatadójával szemben ezek sem álhatnak szerződéses 
viszonyban, sem legeltetési bárcákat nem válthatnak, mert hiszen 
ők a férjeikkel egy test, egy lélek* s ezzel bizony az egész in
tézkedés iliuzóriussá válnék s könnyű lenne annak a kijátszása. 
- K. I. urnák, Gy.-Solymos. Köszönet a küldöttért. Lapunk jövő 
számában fogunk azzal foglalkozni.

A kiadóhivatal postája.

H őség Berlinben. Berlinből táviratozzák, hogy 
az immár négy napja tartó rendkívül nagy hőség sok 
kárt okozott. Naponta felfordulnak lovak az utcán. 
Különösen az omnibusz-lovak szenvednek roppant

Mezey Károly urnák, Bácsfalu. Mint uj hívünket szívből 
üdvözöljük s kérjük, hogy vidékén más kartársakat példájának 
követésére buzdítani szíveskedjék. Répássy Ferenc urnák, 
B.-ujváros. A lapot úgy, mint a múlt évben, mindkét helyre 
küldjük. A névjegyeket nyilván már megkapta. — Huber Vendel
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urnák, Megyes. Szemán Mihály urnák, Göinicbánya. A hiányzó 
számot lapunk előző számához csatoltuk. Zalamegyei kar
társainkat kérjük, hogy velünk Farkas Lajos volt tapolcai kartár
sunk mostani lakását közölni szíveskedjenek. — Zahoránszky 
Ferenc urnák, Rezsőpart. Az előző lejárat számításunk szerint 
november vége volt s igy előfizetése május hó végén járt volna 
le, de ha azt hiszi, hogy tévedtünk, az egy havi csekély külömb- 
ségtől szívesen eltekintünk. A közlőit cimre küldtünk mutatvány- 
számot; köszönet érte. — Seemann Norbert urnák, Eszterháza. 
A cimet kiigazítottuk.

521 1908. sz-
Pályázat.

A fehértemplomi m. kir. járási erdőgond
nokság kezelése alatt álló fehértemplomi vagyon- 
községi erdőknél megüresedett egy Il-od osztályú 
erdőőri állásra pályázat nyittatik.

Az állományszerü illetmények a következők: 
600 K évi bér, 120 K lakpénz, 60 K ruhaátalány, 
4 K iroda- és 12 iirm3 biikkfahasáb-illetmény 
tűzifa.

Az állás nyugdijképes.
Az ezen állomásra pályázók felhivatnak, hogy 

az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában előirt szak- 
képzettségét, ép és erős testalkatukat, különösen 
jó látó-, beszélő- és hallóképességüket hatósági
orvos által kiállított bizonyítvánnyal, valamint 
életkorukról és illetőségükről, eddigi alkalmazta
tásukról, nyelvismereteikről, katonai kötelezettsé
gükről szóló bizonyítványokkal felszerelt és 
Krassószörényvármegye tek. közig. érd. bizottsá
gához címzett sajátkezüleg irt kérvényeiket 1908. 
évi julius hó 15-éig alulirt m. kir. járási erdő
gondnokságnál nyújtsák be.

M . kir. já r . erdőgondnokság.

Pályázati hirdetés.
Báró Jósika Sámuel ur Ő Excellenciája 

csákigorbói hitbizományi uradalmában egy erdőőri 
állásra pályázatot hirdetek. A kinevezendő erdőőr 
lakása Kendermezőn (Szilágymegye) lesz. Java
dalmazása : 600 K készpénz, havi előleges rész
letekben, 2 szoba, konyha, kamarából álló lakás, 
a ház körül lévő kerttel, istállóval együtt, 10 kát. 
hold föld haszonélvezete, amit azonban ő tarto
zik megmunkálni, első évben 1 drb, a véglege
sítés után pedig ami egy évi sikeres szolgálat 
után fog megtörténni 2 darab marhának a 
borjújával együtt való nyári legeltetése, végül az 
általa feljelentett erdei kihágásokból 10%.

Pályázhatnak oly egyének, akik az 1879. 
évi XXXI. t.-cz. 37-ik §-ában előirt képesítéssel 
bírnak és az oláh nyelvet is beszélik. Pályázati 
kérések kellőképen felszerelve báró Jósika Sámuel 
ur O Excellenciájához címezve, sajátkezüleg írva 
az alulirt erdőgondnoksághoz Csákigorbóra, leg
később folyó évi julius hó 1-ig küldendők be. 
Az állás a kinevezés után lehetőleg azonnal 
elfoglalandó.

Csákigorbó, 1908. évi május hó 26-án.

B á ró Jó s ik a -fé le  hitbizom ányi uradalom  
erdőgondnoksága.

D A M V A D  A G A N C S O K A T !
KERESEK M EGVÉTELRE

AJÁNLATOKAT KÉREK A KÖVETKEZŐ CÍMRE

L Á Z Á R  J Ó Z S E F
SZENT1STVÁN U. P. LŐCS (BARANYAMEGYE)

Nyomatott H1ENTZ J ÓZS E F  könyvnyomdájában Szászsebesen.

Szőlőbirtokosok figyelmébe! Elsőrendű , szavato l!, vegytiszta ré sg á lico t kg .-k in t 15 f iilé té rt  
Elsőrendű  raffia h á n cso t kg .-k in t 6 0  fillé ré rt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  K irá ly-V e rm o reil perm etezőgépet drb. 4 4  ko r.-é rt
s z á l l í t  a Magyar Gazdák Értékesítő Szövetkezete székelyföldi kerületi fiókja Marosvásárhelyen,
Ugyanott mindenféle gazdasági-gépek és eszközök a legjutányosabb árban beszerezhetők.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

Előfizetési árak:
Egész évre . . .
Fél é v r e ......................................
Negyed é v r e ..............................

8 kor.
4
2

P én zk ü ld em én y ek :
a Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön,
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P odhradszky Emi!.

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

XII. évfolyam . Szászsebes, 1908. juníus 18. 25. szám.

Hatszáz korona nagy fizetés.
Az emberi kutató elme sohasem pihen, ha

nem bármi kerüljön eléje, azt aláveti vizsgálódá
sainak s okulni igyekszik belőle. Mi is úgy 
vagyunk vele, hogy akadjon kezünkbe bármilyen 
akár nyomatott, akár ákombákom betűkkel be
hintett papírdarab, nem nyugszunk addig, amig 
az azon lévő irás tartalmával meg nem ismer
kedünk; s jó is ez igy, mert az ember sohasem 
tudhatja, hogy hol, miből és mi módon gyara
píthatja ismereteit s tanulhat olyat, amit még 
eddig nem tudott.

A minap esett meg, hogy régi papirosok 
közt kutatva, böngészve, kezünkbe akadt a 
«A Polgár cimü napilap 1907. julius hó 27-iki 
számának egy darabja s bevett szokásunkhoz 
híven figyelemmel átolvastuk ezt a gyűrött újság- 
darabot s ime a jó sors gazdagon megjutalmazta 
csekély fáradtságunkat, mert ott a hirek rovatában 
a következő tanulságos kis közleményre akadtuuk:

«—  H atszáz koron a nagy fizetés. Ezt a 
szociális tételt valamelyik vármegye erdészeti bi
zottsága mondotta ki. Egy járási erdőőr, akinek 
hatszáz korona évi fizetésért húsz község hatá
rában szétszórtan fekvő hatezer hold erdőterületet 
kell hegyes vidéken bejárnia, fizetésfelemelést kért

a tekintetes vármegyétől. A tekintetes és nagy- 
pipáju vármegye erdészeti bizottsága meghallgatta 
ebben az ügyben a járási erdőgondnok vélemé
nyét, aki azt szakmagyarázta , hogy hatszáz 
korona a mai viszonyok között Magyarországon 
oly nagy évi fizetés, amekkorát semmiféle vár
megye semmiféle erdőőre nem kap. Az erdő
gondnok ur szerint a volt úrbéreseket, akik a 
hatezer hold erdőség birtokosai, a fizetésjavitással 
nem lehet megterhelni. Már most hova menjek ?

kérdezi tőlük K. J. erdőőr, akin ez a rikító 
méltánytalanság megesett. És mi is kérdezzük a 
tekintetes vármegyétől (amelyet csak azért nem 
nevezünk meg, nehogy bosszút álljon az erdő
őrön), mit csináijon az az ember, akit hosszú 
időn át való hűséges szolgálatáért ilyen bornirt 
szakvéleménnyel elégítenek ki. Azután, ugyebár, 
csodálkozni méltóztatnak, hogy már nem lehet 
bízni a vármegye embereiben sem . De csak 
próbálják ki előbb magukon a megye szakértő 
urai, hogy tényleg olyan nagy pénz-e egy évre 
az a hatszáz korona.-

Valóban, ezt a kis ujságdarabot érdemes 
volt elolvasni, mert abból sok mindenfélét tanul
tunk.

Megtanultuk első sorban azt, hogy az 
A Polgár cimü napilap, mely szociálista irány

zatánál fogva bizony néha felfújva és nagyon 
tragikusan tálalja olvasói elé a dolgokat; most 
egy cseppet sem túlzott, midőn azt állította, hogy 
H. vármegyében az állami kezelésbe vett erdők
nél a járási vagy kerületi erdőőrök évi fizetése
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csak 600 korona. Nem tudjuk, hogy a H. betű
vel kezdődő vármegyék melyikéről szól a köz
lemény s nem is firtatjuk, mert ez magára a 
dolog érdemére lényegtelen s előttünk ezzel 
semmi újságot sem mondott, mert hiszen két 
vármegyét is ismerünk olyat, amelyekben a kér
déses erdőőrök javadalmazása csupán csak 600  
korona, ez tehát nekünk nem tanúság.

Tanultunk azonban a fenti közleményből 
sokkal érdekesebb dolgokat, ha az ugyan teljesen 
való dolgokat tartalmaz.

Megtanultuk ugyanis, hogy akadt (állítólag) 
olyan járási erdőgondnok, akinek tudomása van 
arról, hogy hatszász korona a mai viszonyok 
között Magyarországon oly nagy évi fizetés, a 
mekkorát semmiféle vármegye semiféle erdőőre 
nem kap.

Hát ha az az erdőgondnok ur szakvélemé
nyében, amelyet H. vármegye közigazgatási bi
zottságához valamelyik alárendelt erdőőrének 
fizetésemelés iránti kérvényére benyújtott, csak
ugyan benne foglaltatnék az előbb említett állítás, 
akkor az csak az illető gondnok ur nagy tájé
kozatlanságának lenne bizonyítéka s jele annak, 
hogy a saját szakmájabeli ügyekkel nem sokat 
foglalkozik; mert hogyha figyelemmel olvasná az 
erdészeti különféle szaklapokban — bár gyéren 
megjelenő pályázati hirdetéseket, amelyek erdőőri 
állások betöltése céljából vannak időnkint közzé
téve, láthatta és tapasztalhatta volna, hogy bár az 
erdőőri fizetések, még a legmagasabbak sem, 
valami fényesek, de igenis vannak vármegyék,

amelyekben azok a 600 koronát meghaladják, 
sőt akad olyan is, ahol ezek még 1000 koronánál 
is nagyobbak.

Csodálatosnak kellene találnunk még az 
erdőgondnok urnák azt a véleményét is, hogy a 
600 korona olyan nagy fizetés, amelyből egy 
családnak a mai megélhetési viszonyok között 
meglehetne élni. Fel kell ugyanis tételeznünk, 
hogy az erdőgondnok ur nem csak mostanában 
került ki az akadémiáról, tehát nem oiyan fiatal 
ember, aki mindeddig csak a papa zsebjén élve, 
nem ismerné az élet viszontagságait és az élet 
gondjait, hanem már férfikorban lévő ember, 
talán családapa, akinek magának is van háztar
tása s igy nyilván tudnia kell, mi mindenre van 
szüksége még a legszerényebb, a legszegényesebb 
háztartásnak is; ha pedig mind ezt tudja, akkor 
jobb meggyőződése ellen tehette csak meg azt a 
kinyilatkoztatást, amelyet neki az < A Polgár» 
közleménye imputál.

Nem állhat meg a véleménynek az a része 
sem, amelybe az van foglalva, hogy az illető 
erdőbirtokosok 600 koronánál nagyobb fizetést 
nem bírnának megadni.

Tudnivaló és közismert tény ugyanis, hogy 
a járási erdőőrök járandóságai egy évtizeddel 
ezelőtt lettek megállapítva s rendezve (?), még 
pedig az erdők jövedelmezőségének mérlegelésé
vel s itt bizony sehol sem igyekeztek a maxi
mumot megadni, hanem inkább a minimum felé 
törekedtek; már pedig azt sem tagadhatja senki, 
nem pedig kivált erdészeti szakember, hogy az

Medvekaland.
A V. Á. után. —

(Folytatás és vége.)
Amitői viszont Pál gazda is bátorságot merített 

és félénken kérdezte apámtól, hogy mért nem hozott 
puskát magával? Mert hátha ott rejtőzik a medve és 
megtámadja őket. Hisz fegyver nélkül minden pillanat
ban az életükkel játszanak. Apám azonban megnyug
tatta: <Ne féljen Pál gazda, pisztolyommal, amelyet 
magammal hoztam, nemcsak egy medvét, de még egy 
elefántot is a másvilágra tudnék küldeni.?

Erre aztán megnyugodott. De nekem is nagy kő 
gördült le a szivemről, mert nekem is ugyanaz a kér

dés lebegett ajkaimon, de nem mertem vele apám előtt 
kirukkolni.

Eközben kiértünk a város végére. Nagyot dob
bant a szivem, amikor alig száz lépésre megpillantottuk 
Pál gazda portáját, amint az esti homályból félelmesen 
kibontakozott.

No most mondja meg Pál gazda, kérdezte 
halkan apám — hogy honnan indult ki és merre tar
tott a maga medvéje ?»

Pál gazda ekkor remegő hangon, reszkető karral 
mutatott a közeli erdőrész felé, ahonnan a medve elő
bukkant ; mutatta az irányt, amelyben haladt és a helyet, 
ahonnan mindezt megfigyelte.

< Jól van Pál gazda, szólt apám, most maradjanak 
itt s amig én előre megyek, maguk maradjanak hátul 
és szép csendben, szó nélkül várjanak rám addig, mig 
visszajövök.*

Azt hiszem azonban, hogy ezt felesleges is volt 
meghagynia, mert amint Pál gazda remegéséből kivet
tem, a világ minden kincséért sem ment volna előre; 
ami pedig engem illet, én olyan erősen szorongattam
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erdők haszonhajtása az évtized előttihez képest 
nagymértékben emelkedett s attól, hogy a régi 
sorba visszaessék, alig lehet tartani.

Mi az erdőtiszt urakat eddig úgy tanultuk 
ismerni, hogy ők az alájuk rendelt altisztek és 
szolgák irányában atyai jóindulattal viselkednek 
s érdekeiket ott, hol azok nem ütköznek a szol
gálat érdekeibe, mindenképen előmozdítani igye
keznek, vagy legalább nem vetnek gátat előmoz
dításuknak s csak kivételesen akadhatnak köztük 
olyanok — mert hiszen mindenütt van kivétel —  
akik ezzel a szép erénnyel nem dicsekedhetnek 
s csak ha az itt emlegetett erdőgondnok ur is 
ezek közé tartoznék, lehetne megérteni, de semmi 
esetre megbocsátani véleményét.

Ismételten hangoztatjuk azonban, hogy ke
serű szavaink csak feltételesek s csak abból a 
feltevésből íródtak, hogy az alapjukat képező 
közlemény valóságon alapul; de még ha az 
erdőgondnok ur kedvezőbb véleményt is adott 
volna s a H. vármegye bizottsága adott volna ebbeli 
nézetének kifejezést, hogy hatszáz korona nagy 
fizetés, csodálkoznunk, sőt megbotránkoznunk kel
lene a dolgon, mert ilyen kinyilatkoztatás még a 
kutyabagosi kupaktanácsnak is szégyenére válnék.

Ha jól emlékezünk, a múlt évben lett sta
tisztikailag megállapítva, hogy egy cegléd- vagy 
kecskemétvidéki béresnek az összes javadalmazása 
megüti a 800 koronát s akadtak, kik egy béres
család megélhetésére még ezt is keveselték, amint 
hogy szigorúan véve —  nem is valami sok, 
kivált ha elgondoljuk, hogy abból még félre is

kellene tenni valamit az öreg napokra; s így az 
emberi méltóság ellen elkövetett merényletnek 
kell kinyilatkoztatnunk azt az indokolást, hogy: 
hatszáz korona nagy fizetés.

Az Országos Egyesület megalakítása.
(Folytatás.)

13. §. A tagság tartama és megszűnése:
A belépés bejelentésének ténye a belépőt 

legalább egy évi tagságra kötelezi s ha a belépett 
tag az egyesületből való kilépésének szándékát 
az év leteltét megelőzőleg egy hónappal be nem 
jelentené, ujabbi egy évre tagnak tekintendő.

A tagság megszűnik, ha a tag:
a) meghal;
b) önként kilép;
c) ki lesz zárva.
Az önkéntes kilépés mindenkor az elnökség

hez idejekorán benyújtott írásbeli bejelentés alapján 
történik, de az esetleges tagságidij-hátralék vagy 
már ezt megelőzőleg, vagy a bejelentéssel egy
idejűleg kiegyenlitendő.

Az egyesületből való kizárás oka csak va
lamely olyan megbecstelenítő cselekedet lehet, 
amely az illetőt méltatlanná teszi arra, hogy tisz
tességes emberek társaságában megtűrhessék; de 
oka lehet az is, ha valamely egyesületi tag az

Pál gazda kezét és olyan félénken lapultam hozzá, 
mintha tőle vártam volna minden védelmet, segítséget.

Mi tehát elmaradtunk; apám pedig biztos, hatá
rozott léptekkel tartott a tanya felé.

Amikor pedig mintegy 20 lépésre megközelitette 
azt, egyszerre zörgés, zaj hallatszott a tanya felől. 
Apám meggyorsította lépteit, majd futni kezdett, . . . . 
egy lövés . . . .  második lövés . . . .* aztán újra kísér
teties csend.

Mi kővé meredten álltunk és szivszorongatva 
vártuk, hogy mi fog következni.

Rövid idő múlva, ami azonban végnélküli órák
nak tűnt fel előttem, a tanya felől jött apám. Hála 
neked jóságos Atyám, sóhajtottam fel, nem halt meg, 
nem történt semmi baja és lelkendezve futottam feléje.

Ő azonban magához szólított Pál gazdát, néhány 
szót váltott vele és otthagyta. Nekem pedig csak 
annyit mondott: «A medvét megöltem, erről azonban 
senkinek egy szót sem szabad tudnia. Megértetted ?»

Ezt megértettem; az egész medvekalandból azon

ban, ha a fejem et vág ták v o ln a  is  le, nem  értettem egy  
betűt sem . S  id őve l te ljesen  el is  felejtettem.

*
É v e k k e l azután  azo n b an , am ik o r m ár én  is  k e zd 

tem a tanya kö rü l settenkedn i, e g y sze r apám  e lm ondta  
az  e g é sz  m ed vekaland o t, jo b b an  m o n d va  Pál gazd a  
trag ik u s h istó riá já t ; ez p ed ig  teljes szo m o rú ság áb an  a 
kö vetkező  :

P á l g azd a, aki akkortájt a tanyai nép  egyik  leg
m ó d o sab b  g azd ája  vo lt, a fenti b o rza lm a s esem ényt  
m eg elő ző  e szten d ő b en  a su tb a  lö k ve  b ú s  ö zveg ység ét, 
m egtette azt a b o lo n d o t, h o g y  d eres fővel fiatal m e
n yecsk é t ho zo tt a házába. P e d ig  m eg van  irva, h o g y  
a d e re sh a ju  férj é s a ro p o g ó  m e n y e csk e  se h o g ysem  
ille n d ő se k  e g ym ásh o z .

S  am ik o r Pál g azd a  a szó b a n  fo rgó  estén  lé lek
sza k a d va  h á zu n k b a  rontott és e lp an aszo lta  a b o rza lm a s  
m ed veh istó riá t, apám  m érlegelve  az előadottakat s  k ü 
lö n ö se n  szem elő tt tartva azo n  kö rü lm én yt, h o g y  a 
m ed ve  m in d ig  akkortájt szo k o tt fe ltün ed ezn i, am ikor
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egyesület ellen áskálódik, annak céljait meghiúsítani 
törekszik, vagy erre más kartársait rábeszéli.

Az önként kilépett tag bármikor ismét 
visszatérhet az egyesület kebelébe; az azonban, 1 
aki abból egyszer már ki lett zárva, többé be 
nem fogadható.

Úgy a kilépés elfogadása, valamint a kizárás 
fölött nyílt, vagy titkos szavazással a választmány 
dönt.

14. §. A tagok kötelességei:
Minden egyes tagnak kell, hogy hivatásszerű 

feladatát képezze az egyesület megizmosodásának, 
felvirágoztatásának s az összes kartársak érdekei
nek teljes erejéből és minden tehetsége szerint 
való előmozdítása. Ezen az erkölcsi kötelességen 
kívül még tartoznak a rendes tagok tagsági-dijaikat 
az egyesület pénztárába pontosan befizetni.

15. §. A tagok jogai:
A tiszteletbeli, alapitó és pártoló tagok az 

egyesület közgyűlésein részt vehetnek, azokon 
indítványokat is tehetnek, de szavazati joggal 
közülök csak az alapitó tagok bírnak.

A rendes tagok a közgyűléseken akár sze
mélyesen, akár pedig megbízottjaik közvetítésével 
részt vesznek s ott úgy indítványozó, mint sza
vazati joggal bírván, befolynak az egyesület 
igazgatásába, választják annak tisztviselőit s a 
mellett, hogy választói joggal bírnak, egyúttal 
bármely tisztségre meg is választhatók. Igényük 
van továbbá a rendes tagoknak az egyesület 
részéről nyújtható minden erkölcsi és anyagi 
támogatásra.

A közgyűléseken való képviselésükkel a ren
des tagok bármely más rendes tagot megbízhat
nak; a megbízott azonban saját szemétében 

1 harminc szavazatnál többet nem egyesíthet.
16. §. Az egyesület jövedelme:
Az egyesület jövedelmét képezik
a) a felvételi- és tagsági-dijak;
b) az alapitó és pártoló tagok járulékai;
c) az egyesület tőkéjének kamatai;
d) esetleges adományok; az egyesület javára 

rendezett mulatságok jövedelmei.
17. §. Az egyesületi vagyon felhasználása:
Az egyesület javára az alapitó tagok által

befizetett összegek annak törzsvagyonát képezik 
és ennek, valamint a létesítendő tartalékalapnak 
csak a kamatai használhatók fel —  a 18. §-ban 
foglalt megszorítással — az egyesület folyó ki
adásaira. Ez utóbbiak fedezésére szolgálnak ezen 
kivül a befolyó rendes és pártoló tagsági-dijak 
és adományok, valamint bármely más jövedelmek.

Az egyesület igazgatásával járó különféle 
kiadások után fennmaradó s az év végével mu
tatkozó tisztajövedelem egynegyedrésze a tarta
lékalaphoz csatolandó, egynegyedrésze az edészeti 
és vadászati népies szakirodalom fejlesztésére 
fordítandó, mig az ezután fennmaradó kétnegyed- 
részből az életüket szolgálatukban vesztett tagok 
családjai, elnyomorodásuk esetén pedig maguk a 
tagok lesznek segélyben részesitendők.

Abban az esetben, ha a szolgálatban ért 
baleset folytán segélyben részesítendő tagok, 
vagy ezek családjai nem jelentkeznének, a segé-

Pál gazda a házonkivül, a határszéli réteken kalando
zott, rögtön átlátta, hogy kutya van a kertben és hogy 
Pál gazda medvéje a kikapós menyecskével szoros ok 
és okozati összefüggésben áll.

Ezt súgta meg akkor megnyugtatásul kétségbe
esett anyámnak és azért vitt engem is magával, hogy 
tudva a kaland veszélytelen voltát, bátorsághoz szok
tasson engem.

S folytatva az események egymásutánját, amikor 
atyám bennünket hátrahagyva, Pál gazda tanyája felé 
közeledett, a tanyán ugylátszik észrevették közeledését, 
mert a házban hirtelen sürgés, mozgás támadt s rá 
egy pillanatra kiugrott a házból a félelmes fenevad és 
sietve a közeli erdőség felé igyekezett.

Ebben az állapotában azonban korántsem volt 
olyan félelmes, mint amilyennek Pál gazda leírta, mert 
csodálatos módon csak félig volt medve, félig pedig 
ember, mert a nagy sietségben ugylátszik nem volt 
ideje teljesen helébujni a báránybőrből készült borzal
mas medve mezbe.

Apám látva az ijedt fenevadat, meggyorsította 
lépteit, hihetőleg élve akarta elfogni, a medve azonban 
aközben a szérű mögé került és egy pillanatra eltűnt. 
Amikor azonban onnan előbujt, akkor már újra rajta 
volt a félelmetes medvetoalett és betanult szerepéhez 
híven, négykézláb bukdácsolva igyekezett a közeli erdő 
felé. Valószínűleg nem gondolta, hogy apám követi, 
mert különben nemigen jutott volna eszébe négykézláb 
mókázni.

Apám látva a menekülő állat igyekezetét, rászólt, 
hogy álljon meg. A medve azonban hihetőleg félre
értve a parancsot, komikus sietséggel törtetett előre. 
Apám ekkor elővette pisztolyát és a levegőbe durrantott.

A medve meghőkölt és egy pillanatra habozva 
megáit. Azonban hirtelen összeszedte magát és szere
péről végleg megfeledkezve, kétlábra ált s őrült futással 
igyekezett az erdő felé. Apám ekkor még egyet lőtt, 
a medve újból megáit, megtántorodott és arcra bukott.

Apám ekkor hozzálépett a félelmében didergő, 
fenevadhoz, előfogta botját és a báránybőr vastagságára
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lyezésre szánt összeg a másféle balesetek, elemi 
csapások vagy betegségek folytán szorult hely
zetbe jutott tagok segélyezésére fordítandó.

Kivételes esetekben s ha erre megfelelő fe
dezet lenne, az egyesület a kebelén kívül álló s 
hasonló viszonyok közé kerülő erdészeti és va
dászati altiszteket, vagy ezek családtagjait is ré
szesítheti segélyben.

A segélyezés mérvét a felosztásra kerülő 
összeg és a szükség nagyságának mérlegelésével 
az egyesület választmánya határozza meg.

18. §. Tartalékalap:
Az alapitó tagok által befizetett összegekből 

és a 17. §. szerint erre a célra fordítandó évi 
járulékokból gyűjtött tartalékalap növelése egyik 
fő feladatát képezi az egyesületnek s ezért a már 
meglevőnek kamatjai felerészben mindig a tarta
lékalaphoz csatolandók s csak a másik felerész 
képezheti az egyesület folyó jövedelmét.

A tartalékalap gyűjtésének célja az, hogy 
annak felhasználásával az egyesület idővel az 
összes tagjaira kiterjesztendő temetkezési s esetleg 
nyugdij-alapot is létesíthessen s ezt az alapsza
bályok megfelelő módosításával életbeléptethesse.

19. §. Az egyesület szervezete és igazgatása:
Az egyesület szervezete és igazgatása két

féle, úgymint belső és külső.
A belső alatt értve van a központi igazgatás, 

mig a külsőt a vármegyék, vagy kerületenként 
alakítandó fiókok képezik.

A központi igazgatás élén áll az egyesület

való kellő figyelemmel, először tartós emlékű nyomokat 
vésett a heverő állat legjobban kidomborodó testrészére, 
azután pedig figyelmeztette a leleplezett csábitót, hogy 
hordja el nyomtalanul az irháját és ne merjen még 
egyszer a medve szerepére vállalkozni, mert különben 
kegyetlenül pórul fog járni.

Azután bement Pál gazda házába és a megriasztott 
menyecskét, aki szivszorongatva leste a történendőket, 
a legsúlyosabb következmények terhe mellett figyelmez
tette hitvesi hűségére és az urának tett fogadalmára.

Pál gazdának pedig csak annyit mondott, hogy 
valamelyik éretlen suhanc űzött bolond farsangi tréfát, 
azonban nem lesz kedve többet megháboritani a békés 
polgárok csendes nyugalmát.

Eddig a szomorú történet. Azóta több mint egy 
évtized telt el. Ha azonban végig gondolok ezen a ma 
már hétköznapi eseményen, nem győzöm eléggé han
goztatni ezen szomorú eseményből leszűrt s ma már 
közmondássá vált tanúságot:

«Ne bomolj öreg! Bizd azt a fiadra !

elnöke, kit elnöki teendőiben való akadályoztatása 
esetén a másodelnök helyettesit.

A vidéki fiókok ügyeit az ezek által saját 
kebelükben választott alelnökök intézik s ezek 
képezik az összekötő kapcsot és közvetítik az 
érintkezést az egyesület központja és a tagok 
között.

Az elnökségen kívül az egyesület ügyeinek 
vezetésében a következő tisztviselők osztoznak:

a) a jegyző, aki egyúttal ellátja a pénztári 
ellenőri teendőket is;

b) a pénztárnok;
c) az ügyész, aki az egyesületnek szükség 

esetén jogi tanácsadója és képviselője;
d) a választmány, mely elsősorban van hi

vatva az egyesület beléletét igazgatni.
A választmány 12 rendes és 6 póttagból áll.
Úgy az összes tisztviselőket, mint a választ

mányt a közgyűlés közfelkiáltással, vagy név
szerinti szavazás utján, szótöbbséggel választja. 
Húsz tag kívánságára titkos szavazás rendelhető 
el. A választás három évre történik.

A tisztviselők állása egyelőre tiszteletbeli, 
idővel azonban —  ha az ügykezelés növekvése 
ezt indokolttá tenné — azok mérsékelt tisztelet- 
díjban részesíthetők. Az egyesület székhelyén kívül 
lakó választmányi-tagoknak a választmányi gyű
lések alkalmából felmerülő utazási költségeik 
megtérítendők.

Vadászfegyverek előnyös beszerzése.

Vadászat! Alig lehet amaz embereknek sok
féleségét felsorolni, akiknek vérét ez az egy szó 
gyorsabb keringésre ne késztetné. Szép hazánk
nak alig van épkéz-láb embere, aki ezt a sportok 
legnemesebbjét, legideálisabbját ne gyakorolná, 
vagy legalább is égő vágygyal ne volna eltelve, 
hogy ezt gyakorolhassa. Egyikünket vére hajtja, 
hogy fegyverrel kezében barangolja be a határt 
s élvezze a természetadta gyönyöröket, másikunk
nak egészséges testmozgást és ezzel egészséget 
hoz a vadászat, ismét másunknak élete hivatását 
képezi az.

Nincs azonban tökéletes boldogság sehol.
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A vadászatra is áll ez a legteljesebb mértékben. 
Az első és jókora csepp üröm a gyönyörök 
kelyhében a puska kérdése, mert hisz’ mi kevés 
kivétellel lőfegyverrel áldozunk e nemes mulat
ságnak.

Túl vagyunk már azokon az időkön, mikor 
a vadászat drága úri passzió volt s szinte napról- 
napról látjuk, hogy ezen még ma is inkább 
sport hogyan emelkedik feltartóztathatlanul ko
moly nemzetgazdasági tényezővé s hogy ez a 
tényező minél komolyabb és súlyosabb legyen, 
erre törekedni minden magyar embernek köte
lessége.

Nagy akadálya volt a vadászat komoly fej
lődésének az alkalmas lőfegyver beszerzése. Nem 
részletezhetem, micsoda kiszámíthatatlan károkat 
okoz a rossz, vagy nem a célnak megfelelő 
fegyver a vadállományban, de mindnyájunknak 
élénken él emlékében nem egy eset, hogy a rossz 
puska mérhetlen bosszúságot okozott s nem 
egyszer lett az eredményesnek Ígérkező vadászat
nak elrontója. Igen sokan azt fogják erre felelni, 
hogy ez mind igen helyes, de hát a jó puska 
drága s ezt nem tudom magamnak megszerezni. 
Pedig rossz puskával vadászni nemcsak veszélyes, 
de lelkiismeretlen dolog is.

Egy hazafias magyar cég a könnyű fi
zetési feitételeiről ismert Aufrecht és Goldschmied 
cég vállalkozott a múltban arra, hogy mint 
úttörő szerepeljen egy olyan üzletágnál, mely a 
mellett, hogy a kevésbbé vagyonos ember szá
mára is hozzáférhetővé tette a legjobb fegyve
reket is, még nemzeti missziót is teljesít azzal, 
hogy előmozdítva s számtalan esetben egyáltalán 
lehetővé téve sokaknak a vadászat gyakorlását, 
mintegy kényszeríteni fogja a vadászokat a vad 
tenyésztésére, minek eredménye csakis a vadá
szatnak gazdasági fellendülése lehet; hisz tudjuk, 
hogy nincs annyi vadunk, amit meg ne vennének.

Ez a cég most nagy körültekintéssel s rend
kívüli szakavatottsággal olyan fegyvergyűjteményt 
állított össze, melyben igazán meg lehet találni 
mindenféle vadászatra alkalmas fegyvert, a kis 
gyakorló Flóberttől a legjobb galamlövőig, az 
egyszerű Toplevertől a legfinomabb páros pus
kákig. E mellett minden egyes fegyver típust 
képvisel s ezen típusok elsőrendű gyárak legjobb 
gyártmányai.

Felhívom vadásztársaimat, nézzék át ennek 
a cégnek a jegyzékét figyelemmel, támogassák

azt s azzal maguknak a jó, megbízható fegyver 
által sok kellemes órát, édes hazánknak pedig a 
vadászati gazdaság fellendítése által hatalmas 
támaszt szereznek.

F ónagy Jó z se f.

K Ü L Ö N F É L É K .

A növények m ozgása. A növények mozgása 
elsőbben, mint növési tünet, két irányban nyilvánul, 
így a gyökér folytonos növés közt a föld alsó rétegei 
felé halad; de mozgását nemcsak azért végzi, hogy a 
föld nedves rétegeit táplálkozási célból kiszimatolja és 
oda behasson, hanem azért is, hogy földalatti elterje
désével a növénynek szilárd támaszt és alapot nyújtson.

Ugyanama mozgékonyságot, melyet a gyökér és 
a gyökér-végek a földalatti sötétségben kifejtenek, a 
növénynek a földből kinövő részein, első sorban az 
indákon tapasztaljuk. Figyeljük meg meleg napon ki
tartással, mily folytonos rezgő, csavaró mozgást végez
nek. Ezek mindegyike támasztó pontot keresve, végét 
hol le, hol felfelé addig mozgatja, mig ilyenre nem 
akadt. Ilyet lelve, rövid idő alatt az inda hajlított vége 
a támpontot, például a falba bevert szöget gyűrűszerűén 
föloldhatatlanul átöleli, azután csavarszerüen összehu- 
zódva megrövidül s magát a tőt felfelé húzza. Ilyen 
jellemző mozgást minden falra, tőre kúszó növény 
végez.

De nemcsak az indás növényeken, hanem min
den más növényen tapasztaljuk a növény egyes részei
nek szemmel látható szabad mozgását. Figyeljük csak 
a virágzó rétet, a zöldülő herét, a burgonya-földet, az 
akácfa-ültetvényt nappal s azután éjjel lampafény mel
lett. Látni fogjuk, hogy a nappali pompában és szin- 
változatosságban viruló rét a beállott éjszaka alkalmá
ból igen komor, elszomorító képet mutat; mert éjjel a 
nappal viruló réten egyetlen egy virító virágot nem 
látunk. A csengetyüke bájos kék harangja s többi vi
rágzó társának virágja mind csukottan a föld felé le
konyult. A nappal fehér ibolyás színbe öltözött bur
gonya csillagos virága éjjel csukott, lekonyult. A nagy 
kiterjedésű burgonyaföldnek éjjel igen szomorú és 
komor, sötét képe van. A nappal kék, vagy vörös 
színben pompázó lóheretábla éjnek idején ugyanazon 
képet mutatja, mint a rét, mert nemcsak hogy a virág- 
fejecsek lekonyulnak, de a hármas levele is összecsu
kódott. Az ákácfa levele, mely nappal az ismert víz
szintes elhelyezésben van; az éj beáltával teljesen 
megváltozott képet mutat, mert a közös levélnyélen 
elhelyezett levélkék vízszintes irányukat megváltoztatják 
és a közös nyélen lefelé konyulva, a levélnek sátor- 
szerű képet nyújtanak; még a közös nyél is lefelé 
konyul. Ezt a tüneményt már Linné is ismerte és a 
növény álmának tartotta, amely észlelését a >Somnus 
Plantarum:> cimü dolgozatában irta meg.
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A növény tehát a fény változása szerint hol 
nyitja, hol csukja virágját. A legszebben a Zernest 
fölött emelkedő, virágjaink legritkábbjait nevelő Király- 
kövön észlelhető e tanulságos tünemény az oly bájos 
s valóban magyar Dianthus callizonus nevű szegfűn. 
E remek, rövidszáru, pompás színekben ékeskedő 
szegfű tallérnagyságu kiterjesztett virágát csakis nap
sütötte helyen láthatja a kutató. Ha a napot csak egy
néhány pillanatra is felhő födi el, a virág szemünk 
láttára csukódik s ez a tünemény a nap elhomályoso- 
dásával egy rövid negyedóra alatt 5 6-szor is meg
ismétlődik.

Halálos rózsatövisek. Dr. Giano Cattaneo 
milánói orvos és ismeretes szakiró ritka halállal halt 
meg a minap. Stresai rózsakertjében, a Lago-Maggiore 
mellett megcsúszott s hogy el ne essék, egy tüskékkel 
telerakott rózsaágba kapaszkodott. A tüskék belefuród- 
tak a tenyerébe s bár nyomban eltávolította őket, egyik 
ujján gyorsan terjedő vérmérgezést kapott. A bajt ő 
maga akarta megszüntetni önmaga által végzett műtét
tel, de mivel javulás nem ált be, Cernezzi tanárhoz 
ment, aki haladéktalanul kózházba szállíttatta s ott le
vágta az egész karját. Ez sem használt!; a tudós rop
pant kínok közt nemsokára meghalt.

Érdekes m egfigyelések a naptárból. A nap
tárt nagyon sokan forgatják, de csak kevesen veszik 
észre, milyen érdekes szabályossággal váltakoznak az 
évnek, vagy a hónapoknak bizonyos napjai. így pél
dául, ha megnézzük az 1800., 1900. stb. évi naptárakat, 
láthatni fogjuk, hogy a század nem kezdődhetik soha 
szerdai, pénteki vagy szombati napon. Október hónap 
mindég a hétnek ugyanazon a napján kezdődik, mint 
január, amiről minden kéznél lévő naptárból meggyő
ződhetünk. Április mindig ugyanazon nappal kezdődik 
mint julius ; december pedig mindig azzal a nappal, 
mint szeptember. Február, március és november min
dig a hét ugyanazon napján kezdődnek, mig május, 
junius és augusztus különböző napokon. De ezek a 
szabályok nem vonatkoznak a szökő évre. A rendes 
év mindig a hétnek ugyanazon napján végződik, mint 
amelylyel kezdődött. Végül, mint azt mindenki tudja, 
az egész naptár minden 28 év után ismétlődik.

A villám csapás áldozatai. Borsodmegyében 
tömeges szerencsétlenséget okozott a minap egy vil
lámcsapás. Felsőkelecsényben pénteken, junius 5-ikén 
délután 5 óra tájban zivatar keletkezett. Az égiháboru 
elől haza igyekezett mindenki a határból. Egy villám- 
csapás mégis utóiért egy embercsoportot, kik közvet
lenül egymás hátamögött mentek egy gyalogösvényen.

Egy asszonyt, névleg Szabó Antalnét azonnal megölte 
a villám, mely leányának, Esztinek a szemevilágát el
vette; egy másik asszonynak, Imri Zsuzsánnának lábát, 
Gecse Pálnénak a kezét bénította meg. Ugyanabban 
az időben Szuhaküllőben is szerencsétlenség okozója 
volt a villám. A lovak megbokrosodva, elragadták Kis- 
házy Kálmán kocsiját s halálra gázoltak egy 14 és egy 
8 éves kis fiút.

Budapestről Debrecenbe lóháton. Follis 
Jenő huszárfőhadnagy, ki csak nemrég érkezett meg 
lóháton Csernovitzbó! Budapestre, a napokban foga
dást kötött tiszttársaiva! a tisztikaszinóban, hogy tizen
hat óra alatt kétszázötven kilométert tesz meg lóháton, 
vagyis, hogy ennyi idő alatt érkezik le Budapestről 
Debrecenbe. A főhadnagy, aki még alig pihenhette ki 
a csernovitzi ut fáradalmait, hétfőn reggel indult el 
Budapestről s tizennégy órai lovaglás után megérkezett 
Debrecence. Útközben csak Szolnokon pihent meg két 
óra hosszáig. Szolnoktól alig egy kilométernyire egy 
kis baleset érte a főhadnagyot, ki ennek következtében 
csaknem elveszítette a fogadást. Lovának hátulsó lába 
ugyanis beleakadt egy vasúti sínbe s csak egy órai 
erős munka után sikerült a nemes állatot kellemetlen 
helyzetéből kiszabadítani. A lovas és a ló a legjobb 
állapotban érkeztek meg Debrecenbe.

Betörés egy járásbíróságnál. Vakmerő betö
rést követtek el a napokban a torda-aranyosmegyei 
Felvinc községben. Imeretlen tettesek behatoltak a 
járásbíróság hivatalos helyiségeibe s magukkal vitték 
a Wertheim-kasszát. A jelek szerint a betörést gyakor
lott és a helyi viszonyokat alaposan ismerő betörők 
követték el. A kár nagy, mert a pénzes-szekrényben 
több igen értékes hagyatéki irat volt. A csendőrség 
erélyes nyomozást indított ez ügyben, de még csak 
nem is sejtik, kik lehetnek a tettesek.

Jéghegyek az Atlanti Ó ceánon. New-Yorkból 
jelentik, hogy a < Kronprinz Wilhelm* Lloyd-gőzös, 
amelynek e hó 7-én kellett volna odaérkezni s 11-én 
lassított menettel érkezett a newyorki kikötőbe. A hajó 
heves hóviharban és ködben jéghegyekkel ütközött 
össze és eközben csavarát elvesztette. A hajó öt jég
hegy közé beékelve, kitért irányából és erősen küzkö- 
dött, mig ismét megtalálta az utat és rendes menet- 
sebességénél jóval lasabban útját folytathatta.

A gyémánt-krach. Rotterdamból jelentik, hogy 
az amsterdami gyémánt-ipar pangása következtében 
már hosszabb idő óta négyezer gyémánt-munkás ke
reset nélkül van. Most az Ínséges gyémántköszörüsök 
felszólították a munkás-szövetséget, hogy ossza ki a 
még meglevő <harci-alapot>, az úgynevezett hadi kincset 
amely most 500.000 márkát tesz ki. Ha a szövetség 
kiosztja a megmaradt tőkét segélyezésekre, akkor a 
hollandiai munkás szervezet, amely egy évtized óta a 
leghatalmasabb és legvagyonosabb volt, elveszti min
den tőkéjét.
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Fővárosi detektívek a császárünnepségen.
A bécsi császáiünnepélyek alkalmából várható nagy 
tömegfelvonulások a világ minden tájékáról oda csá
bítják a vállalkozó szellemű zsebtolvajokat, akik bő 
alkalmat találnak arra, hogy egy pár száz ember zse
bét kifosszák. A bécsi rendőrség ezt tudja és ezért a 
nagyobb világvárosok rendőrségét felkérte, hogy egy
néhány detektívet küldjenek Bécsbe, akik a maguk 
notórius zsebtolvajaikat ismerik. így aztán Budapestről 
is minap küldtek fel Bécsbe tizenkét detektívet, akik 
a felvonulások aiatt figyelemmel kisérik majd a buda
pesti zsebtolvajokat, akikből már jócskán vannak 
Bécsben. Pünkösd vasárnapján razzia volt Bécsben. 
Ez alkalommal huszonhárom tolvajt, köztük öt magyart 
letartóztattak. A Szent István-templomban letartóztatták 
Hubert Karolinát, aki már Magyarországon is több 
ízben büntetve volt és aki egy asszony zsebéből ki
lopott egy tárcát.

Szerkesztői üzenetek.

Lázár József urnák, Szent István. Azért a hirdetésért 
semmi sem fizetendő. Ilyen szívességet híveinknek mindig kész
séggel teszünk. Hodossy Sándor urnák, Budapest. Üdvözöl
jük híveink sorában. Szíveskedjék lapunkat környékén másoknak 
is ajánlani. — Tóth Ferenc urnák, Hertelendifalva. Örvendünk, 
hogy a lapunkban megjelent hirdetés Önnek kedvezett s uj állá
sához sok szerencsét kívánunk. Talán sikerül Önnek azon a vi
dékén lapunkat is terjeszteni. A két legutolsó számot uj állomá
sára elküldtük.

A kiadóhivatal postája.

Török József urnák, Kapolnokmonostor. A lakásváltozást 
bejegyeztük. — Sarkadi József urnák, Kaluger. A 4 koronát 
vettük s ezzel november 15-ig van előfizetve. — Csíky Dénes 
urnák, Pláton. A hiányzó 16. és 21. számot pótlólag megküldtük. 
A múlt évi előfizetése rendezve van. — Fartek Ferenc urnák, 
Sál. Az ígéretet köszönettel tudomásul vettük. — Sötét Endre 
urnák, Balatonföldvár. A 4 koronát, mellyel folyó hó végéig van 
előfizetve, megkaptuk. — Veress Károly urnák, Nagybár. A 
címet kiigazítottuk. Ha átköltözdödése miatt a lap valamely szá
mát nem kapta volna meg, szíveskedjék erről értesíteni, hogy 
pótlólag megküldhessük. — Neznik István urnák; Óviz. Az év 
végéig szóló 8 koronát köszönettel vettük. — Nagy Sándor 
urnák, Felsőbánya. A 2 korouát, mellyel szeptember végéig van 
előfizetve, megkaptuk.

Nyomatott HIENTZ J ÓZ S E F  könyvnyomdájában Szászsebesen.

Pályázati hirdetmény.
San Marco hercegi uradalmi erdőgondnok

ságnak nyugdíjazás folytán megüresedett III-ad 
osztályú erdőőri állásra pályázat nyittatik.

Ezen erdőőri állomás évi javadalmazása: 
Évi bérfizetés 240 korona, lakás, 400 -öl kert, 
1 hold kukoricaföld, 6 mm. elsőrendű búza, 8 
mm. kétszeres, 5-80 mm. kukorica. 500 köteg rőzse. 
Ruha-illetmény: 1 télikabát két évre, 1 zubony, 
1 mellény, 1 nadrág, 1 nyári mosó öltözet és 1 
sapka. Csizma átalány 38 korona. Szalma átalány 
32 korona. Lődij uradalmi díjtáblázat szerint.

A javadalmazás negyedévi utólagos részle
tekben fizettetik.

Pályázótól megkivántatik a magyar állam 
polgárság, fedhetlen előélet. Életkor 26 évtől 35 
évig; ép szellemi és testi erő, valamint az erdő
őri Szakvizsga sikeres letétele. A hivatalos magyar 
nyelven kívül a német és román nyelv ismerete 
is szükséges, mely adatok hiteles okmányokkal 
igazolandók.

Sajátkezüleg irt kérvények 1908. junius 30-ig 
az ősHTsanádi erdőgondnoksághoz benyújtandók.

Os-Csanád, (Torontál m.) 1908. junius 9-én.
S chébor Ferenc.

JUTÁNYOS ÁRON FELVESZ AZ w
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Ugyanott mindenféle gazdasági-gépek és eszközök a legjutányosabb árban beszerezhetők.
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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.

XII. évfolyam.

Megjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P odhradszky Emil.

Szászsebes, 1908. junius 25.

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

26. szám.

A kisemberek segítése.
A kincstári erdőknél alkalmazásban álló erdő

legények és segéd-erdőőrök mostani gyenge ja
vadalmazásának megjavítása céljából az Országos 
Erdészeti Egyesület felterjesztést tett a földművelés- 
ügyi m. kir. miniszter úrhoz. Ezt a felterjesztést 
a nevezett egyesület hivatalos lapja a követke
zőkben ismerteti:

«A segéderdőőrök és erdőlegények érdekében 
az Országos Erdészeti Egyesület a közelmúltban 
felterjesztéssel fordult a földművelésügyi miniszter 
úrhoz és remélhetőleg nem eredmény nélkül 
apellál a kisemberek iránt mindig meleg érzéssel 
viseltető szívéhez. Mert valóban a kincstárnak 
legmostohábban javadalmazott alkalmazottjai a 
segéderdőőrök és erdőlegények, akik 400 500
korona szegődménybérből alig fedezhetik a mai 
életviszonyok közt legszükségesebb életfentartási 
szükségleteiket. Ezen a szerény béren kivűl az 
erdőlegények még 12 iirm3 tűzifát kapnak házhoz 
szállítva, a segéderdőőrök ellenben csak tövön 
kapnak 12 kétfogatú szekér galy- és hulladékfát, 
amelyet tehát saját költségükön kell termeltetni 
és sokszor tetemes távolságból hazaszállíttatni. 
Kincstári lakásban ez alkalmazottaknak csak egy 
része lakik, a többi lakbérben nem részesül.

Az Országos Erdészeti Egyesület kérelme 
oda irányúi, hogy kincstári erdőkben a védkerű- 
letek száma a változott gazdasági viszonyok és 
szándékolt belterjesebb gazdálkodásnak megfelelő 
módon szaporíttassék és az összes segéderdőőrök, 
akik az erdőőri szakvizsgát már letették és 24-ik 
életévüket betöltötték, rendszeresített altiszti állásra 
neveztessenek ki, mi mellett figyelmet érdemel, 
hogy ne csupán az erdőőri, hanem a főerdőőri 
állások is szaporíttassanak.

Hogy pedig a 24-ik évüket még el nem ért, 
vagy a szakvizsga hiánya miatt erdőőrré még ki 
nem nevezhető egyének jelenlegi mostoha hely
zetükből szintén kiemeltessenek, alkalmaztassanak 
600 korona rendes fizetés mellett, amely a költ
ségvetésben ne különféle termelési rovatok alatt, 
hanem személyi járandóságok rovatán számol
tassák el.

Nyugdíjazás tekintetében a segéderdőőrök 
addig is, amíg a nyugdíjtörvénynek az erdészeti 
altisztekre vonatkozó, felette hátrányos rendelke
zései a törvényhozás útján nem módosíttatnak, 
az altisztekre vonatkozó szabályok alá vonandók.

A segéderdőőrök (ideértve mindig a mostani 
erdőlegényeket is) a felterjesztés szerint, továbbá 
a lehetőséghez képest kincstári lakásban részesí- 
tendők, illetőleg részükre ilyen építendő, ha pedig 
kivételesen épenséggel nem kaphatnának termé
szetbeni lakást, úgy rendszeresíttessék részükre 
olyan lakbér, amely megfelelő lakás bérelésére 
tényleg elegendő.
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Mellékilletményként az Országos Erdészeti 
Egyesület javaslatba hozott:

1. Két kát. hold illetményföldet, mely nőtlen 
segéderdőőröknek, ha azt természetben igénybe 
nem vennék, vagy ha az megfelelő terűlet hiá
nyában nem volna kiadható, a tényleges átlagos 
használati értéknek megfelelő összeggel (tehát nem 
a most megállapított holdankinti 10 koronával) 
megváltandó.

2. Ugyanoly állatállomány tartására, illetőleg 
legeltetésére való jogosultságot, mint az altisztek. 
Ez a kedvezmény a nős segéderdőőrökre szorít- 
kozhatik. Ezzel kapcsolatosan az összes erdészeti 
altisztekre nézve azt kéri az egyesület, hogy azok 
ne feltétlenül csakis erdei legelőben részesüljenek, 
hanem ott, ahol az erdő az altiszt lakásától igen 
távol esik, igen silány legelőt nyújt, vagy abban 
a csekély állatállomány legeltetése is érezhető 
kárt okoz; az altiszti és segéderdőőri személyzet 
részére szabad gyeplegelő jelöltessék ki.

3. A fajárandóság, hasáb- vagy dorongfa, 
házhoz szállítva, nőtlen segéderdőőrnél 12, nősnél 
18 ürmében állapíttassák meg.

4. Részesíttessék a segéderdőőr is az altisz
tekre nézve megállapított évi 50 korona ruházati 
átalányban.

Ezek az Országos Erdészeti Egyesületnek a 
segéderdőőrök javadalmazására vonatkozó kíván
ságai, melyeken kivűl azonban a jó altiszti sze
mélyzet nevelése érdekében is javaslattal lépett 
a minisztérium elé, kiindúlva abból a tapasztalat
ból, hogy az erdőlegények és fiatal segéderdőőrök

majdnem kivétel nélkül kizárólag irodai munkát 
teljesítenek, az erdőbe csak ritkán jutnak s eként 
a szakiskolán, vagy a tankönyvből elsajátított 
ismereteiket éveken át nem érvényesíthetvén, akkor, 
amikor azután védkerűletet kapnak, szolgálatukat, 
az erdőt és a gyakorlati gazdaságot nem ismerik 
és csak hosszabb idő múltán válnak valóban 
használható altisztekké. Viszont kint a védkerű- 
letekben nem egy olyan altiszt akad, aki a sok 
évi nehéz szolgálat által megviselve, a külső 
szolgálatban már kevésbé felel meg, ellenben az 
irodában még jó szolgálatot teljesíthetne. Az 
egyesület úgy véli tehát, hogy a kincstári erdő- 
gazdaságnak javára válnék, ha intézkedés történ
nék arra, hogy a fiatal erők ne végezzenek kizá
rólag irodai teendőket, hanem kerületi erdőőrökhöz 
beosztva, vagy különleges megbízással alkalmat 
nyerjenek arra, hogy jövendő hivatásukra gya
korlatilag alaposan előkészítenek; másfelől, hogy 
az irodai teendőket, főként a külső szolgálatban 
megviselt, de egyébként azokra alkalmas idősebb 
altisztek látnák el.» (Folyt, köv.)

Az Országos Egyesület megalakítása.
(Folytatás.)

20. §. Az elnök:
Az elnök képviseli az egyesületet hatóságok

kal és más harmadik személyekkel szemben, mely

A havas alján.
(A Bp. H. után.)

Irta Bársony István.
Félálmomból erős kopogtatásra riadok fel.

- Féltizenkettőre! Tessék felkelni!
Körülbelül kilenc órakor feküdtünk le. De az a 

tudat, hogy a sötét hajnalnak már a havas alján kell 
érnie bennünket, csak annyira engedett elaludnom; 
mintha örvény szélén feküdtem volna, ahonnan a leg
kisebb mozdulatra is százöles mélységbe zuhanhatnék.

Egy szempillantás alatt talpra ugróm.
Először is az ablakhoz sietek és nézem, milyen 

az idő. — Biz’ az borultas; — de a fiatal fenyőfák 
csúcsa nem mozog, tehát a tegnapi bolond szél eltűnt 
valahára.

A lehotai Sírókő jut eszembe, amelynek ma dél

után nem akartam hinni. Ez a Sírókő lapos, meredek, 
szürke sziklaalap, amely úgy van beékelve a fenyvessel 
borított bércoldalba, mintha palatábla volna. A különös 
táblára csak az időjárás írja fel a maga jegyzeteit, 
jóslásait. A környékbeliek bizonyosra veszik, hogyha a 
Sírókő közepén lehúzódó vályúszerű horpadás elsötétül, 
akkor eső lesz. — Azt a sötétedést a lecsapódó nyir
kosság festi a sziklafalra. Minél sötétebb a Sírkő 
vályúja, annál nagyobb esőt lehet várni. És én ezt a 
vályút elég sötétnek láttam.

Mindegy; — nincs mit tétovázni, ingadozni. Ki 
tudja, meddig tart ez a sírós időjárás. És most lega
lább a széllel nincs bajunk. Pedig a mi vállalkozásunk
nak a szél még nagyobb akadálya, mint az eső.

Hamar öltözködünk. Egy csésze tea a reggelink. 
Azután fel a havasvídéki parasztszekérre, amelynek 
magas, fonottkas-bordái közé úgy kell bebújnunk, mint 
a tyúkketrecbe. — Négyen vagyunk rajta. Velem szem
közt főerdész-barátom; mögötte a vezetőnk, a villogó 
szemű kis Kabzány, lámpással a kezében. Ő előtte
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hatásköréből kifolyólag minden az egyesület és 
annak tagjai érdekében kiadott bárminemű ok
iratot, melyben az egyesület akár kérelmez, akár 
jogot nyer, vagy olyant szerezni kíván, avagy a 
melyben kötelezettséget vállal; szóval az egyesület 
minden hivatalos iratait és kiadványait a jegyzővel 
együttesen írja alá. Összehívja a közgyűlést és a 
választmányi gyűléseket és azokon elnökölvén, 
tanácskozásaikat vezeti. Szükség esetén jogában 
ál! rendkívüli közgyűlést is összehívni. A köz
vagy választmányi gyűlések napját és tanácskozási 
tárgyait ő határozza meg. Megnyitja, vezeti és 
berekeszti a tanácskozásokat. A gyűléseken elő- 
fordűló szavazásoknál rendszerint nem vesz részt; 
a szavazatoknak egyenlő megosztása esetén azon
ban az ő szavazata dönt.

A közgyűlés és választmány határozatainak 
foganatosításáról és végrehajtásáról az elnök gon
doskodik s a hatáskörébe eső, de 50 koronát 
meg nem haladható halaszthatatlan kiadásokat 
utalványozza.

Mint az egyesületnek legfőbb őre, az elnök 
ellenőrzi az egyesület összes tisztviselőinek mun
kálkodását; tapasztalt nagyobb szabálytalanságok 
esetén azokat állásuktól felfüggesztheti s helyüket 
a legközelebbi választmányi- vagy közgyűlésig, 
amelyeken eljárását indokolni köteles, ideiglenesen 
másokkal töltheti be ; esetleg valamely felfüggesz
tett tisztviselő teendőinek ideiglenes ellátásával 
más tisztviselőt bízhat meg. Az elnöknek valamely 
tisztviselő felfüggesztésére vonatkozó ilyen hatá
rozata csak akkor emelkedik jogerőre s válik

végérvényessé, ha azt a választmány, illetve végső 
fokon a közgyűlés jóváhagyta. Abban az esetben, 
ha valamely tisztviselő hivatalos teendőinek vég
zésében huzamosabb időre akadályozva lenne, 
az elnök a választmány tagjainak sorából helyet
test vagy helyetteseket rendelhet ki.

Az elnöknek nem csak jogában áll, hanem 
kötelessége is az egyesület pénzbeli, vagy más 
egyéb vagyona felett őrködni s azt évnegyeden- 
kint egyszer megvizsgálni, vélt szükség esetén 
azonban bármikor tarthat rendkívüli vizsgálatot 
is, melyet senkinek sincs jogában megakadályozni.

Minden bármely az egyesület ügyeit érintő 
ténykedéséről esetről-esetre a választmányi gyű
lésnek, végűi pedig a közgyűlésnek beszámol.

21. §. Az alelnöki
Az alelnök a teendőinek elvégzésében gátolt 

elnököt mindenekben s az annak kiszabott hatás
körre! helyettesíti; az ebből kifolyólag tett intéz
kedéseiért azonban az egyesülettel szemben sze
mélyes felelősséggel tartozik.

A vidéki fiókokat vezető alelnökök a saját 
fiókjaiknál elnöki hatáskörrel bírnak; mégis azzal 
a korlátozással, hogy űtalványozási joguk csak 
20 koronáig terjed ki.

Utóbbiak működésükről és annak eredmé
nyéről időnkint beszámolnak az elnöknek.

22. §. A pénztáros:
A pénztáros kezelője és őrízője az egyesület 

összes vagyonának; átveszi és nyugtázza a be
érkező pénzeket s ezekről pontos nyilvántartást 
vezet. A pénztár állásáról félévenkint kimutatást

pedig, kivííl a kason, Janó, a tót kocsis. Szinte egy 
sorjában vagyunk így, nem pedig egymás mellett. 
Máskép a keskeny szekéren el nem férnénk.

Éjfél elmúlt. Indúlunk. A vihodnai erdész
lakásból ki a fekete fenyvesbe, amely itt mindenütt 
körülvesz. A szekerünk síró nyöszörgéssel, ropogó- 
pattogó kattogással halad a kacskaringós, kígyózó 
úton, amelyet Kabzány világít meg a lámpásával. Nem
sokára híd dübörög alattunk. Lent a fehér Vág rohan 
áradó, zúgó hullámzással. Alig látom a sistergő víz 
egy-egy fodrának a villanását. A habok egymás hátán 
nyargalnak s rohanásuk közben olyan hangokat hallat
nak, mint a felhorkadó mén, amely nem akarja tűrni 
a zabolát.

Azután következik a fenyves. A tűlevelű daliák 
hallgatag serege, amely fent a magasban egybefolyik, 
amint egymást ölelgeti kinyújtott karjaival. A fekete 
boltozat alatt pedig szikár, egyenes oszlopok vannak, 
ág nélkül, lomb nélkül.

Halálos némaság! — Szürke az ég ; — szagga

tottan és lomhán úsznak egymás mögött a felhőrongyok 
a levegő tengerén. Idelent egy szentjánosbogár piciny 
fénye dereng bele a nagy homályba, a mi lámpásunk 
az. De még ez a parányi csillag is elég arra, hogy 
keskeny súgár-sávokat küldözgessen a fenyves rejtel
mes árnyékába. Néhol szakadékos mély medencébe 
futnak le a csupasz oszlopok; néhol meredek kapasz
kodón sorakoznak és mindenütt egyformák.

Hegynek fel, hegynek le; egyik kanyarodó a 
másik után. Ilyenkor, éjszaka, igazi labirint ez.

Egyszerre halvány derengés szűrődik át az osz
lopok között, velem vízszintesen. Az a gyér világosság 
az égbolt. Magam előtt látom, nem fölöttem. A tetőn 
vagyunk és a magas fák lombtalan dereka közt nézek 
ki a nagy messzeségbe, a halkan sóhajtozó éjszakába.

Ezt a sóhajtást az imént jobban hallottuk; most 
jobban érezzük. Kint vagyunk a pusztaságban, ahol 
már nem fogja föl a szelet az elmaradozó erdő. A szél 
itt szabadon ér és jelenti, hogy nem hajlandó túlsá
gosan a kedvünkben járni. Az eső is csepereg, harma-
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készít s azt az elnök ellenjegyzése mellett aláírván, 
a választmánynak bemutatja. Minden év végével 
elkészíti a zárszámadást s azt a felülvizsgálás 
elrendelése végett az elnöknek bemutatja. Az 
általa vezetett naplók helyes vezetéséért és a 
pénztár hűséges kezeléséért nem csak személyesen 
de vagyonilag is szavatol. Az elnök, illetve a 
választmány, vagy közgyűlés által utalványozott 
összegeket kifizeti.

A pénztárban készpénz gyanánt 100 koro
nánál nagyobb összeg nem tartható készletben, 
hanem köteles a pénztáros a mutatkozó feles
leget a közgyűlés által megjelölendő pénzintézet
nél, vagy pénzintézeteknél gyümölcsözőleg elhe
lyezni. A takarékpénztári betéti könyvek és érték
papírok az elnök és az ellenőri teendőket is 
teljesítő jegyző együttes jelenlétében helyezendő 
biztos zár alá.

A tagsági díjakon kivűl kezeihez érkező 
minden adományt köteles a pénztáros beutalvá- 
nyozás céljából az elnöknek bejelenteni s azután 
szabályszerűen elkönyvelni.

23. §. A jegyző:
Végzi az egyesület összes írásbeli teendőit; 

jegyzőkönyvvezetője a választmányi- és közgyű
léseknek s az ezeken felvett jegyzőkönyveket az 
elnökkel együttesen aláírja. Ezenkívül gyakorolja 
a pénztár felett való ellenőrzést és segédkezik a 
pénztárosnak az évi költségelőirányzatok és zár
számadások összeállításánál. Minden az elnök, 
vagy helyettese által kiadott iratokat és okmá
nyokat, valamint a pénztári utalványokat ellen-

jegyzi. Őre az egyesület hivatalos pecsétjének és 
irattárának.

24. §. Az ügyész.
Az ügyész az egyesületnek jogi tanácsadója 

és a bíróságoknál képviselője harmadik szemé
lyekkel szemben.

Etetés fejés közben.
Sok gazdaságban az a szokás, hogy a teheneket 

fejés közben etetik. Ez feltétlenül elítélendő dolog, 
mert ezzel a tehén tejszolgáltatását nem csekély mér
tékben csökkentik. Ha a tejszolgáltatás független volna 
az állat testének általános állapotától, úgy, hogy az 
egyik a másikra befolyással nem volna, akkor közöm
bös volna az, hogy az állattal fejés közben mi történik. 
Azonban nagyon is ismeretes dolog, hogy a tejszol
gáltatás, mint alig egyik más szolgáltatási készsége az 
állatnak, a közérzűlettől függ. Ha például a tehén 
megbetegszik, a tej szolgáltatás rögtön csökken, vagy 
teljesen megszűnik, vagy olyan hibás változásokat 
mutat, amelyeket gyakran lehet megfigyelni.

Ismeretes továbbá az, hogy bizonyos mértékig 
az állat, ha akarja, visszatarthatja a tejet, aminthogy 
másrészt külső eszközökkel izgatással és gyakor
lattal — a tejszolgáltatást fokozhatjuk és bizonyos 
körülmények között felébreszthetjük. A közérzűlet és a 
tejszolgáltatás között fennálló ez a kapcsolat a főérv 
amellett, hogy a teheneknek fejés közben való etetése 
ellen nyilatkozzunk. Ha a teheneket fejés közben etet
jük, sohasem állanak olyan nyugodtan, mint az üres

tozik. Vihodna fölött járunk a hibbei rétek alatt, 
ahonnan már csak néhány órányira van a lengyel határ.

Hí

Kabzány már rég leszált a szekérről s az apró 
lovacskák előtt siet a lámpásával. Rettenetes út! Egyik 
döccenő a másik után. Itt mindep automobil tönkre 
menne. Húszszor is azt hisszük — no, most felború- 
lunk. De a mi várunk — kasunk csak visszabillen 
megint.

Tocsog a lovak lába alatt és egyszerre kellemessé 
válik a talaj. Fent vagyunk a réten, — a határszéli 
falvak kaszáló területén.

Előttünk elszórtan sötét és kevésbé sötét bokrok. 
— Csupa boróka- meg mogyoróbokor. — A boróka 
fekete, a mogyoró még alig hányja a rügyét, tehát 
csupasz vesszeivel nem bír annyira egybefolyni. — 
Egymástól jókora távolságra, — száz, kétszáz, három
száz lépésnyire, — egy-egy komor, sötét torony. Meg
annyi vén fenyőfa. Néhol az sem. Csak sivatag, pusz
taság, ezer meg ezer holdon.

A szekerünk megáll. Tovább a lovak itt nem 
mehetnek. Az útnak, ösvénynek vége. A helyenkint 
tőzeges talajon hepe-hupás buckák s mellettük vízzel 
telt gödrök vannak. — Itt csak gyalogszerrel juthatunk 
feljebb az ernyőkhöz.

Leszállunk a szekérről s kinyújtóztatjuk meggém- 
beredett tagjainkat. — Első iépésemmel is vízbe top
panok. Nagy bagaria csizmám fel sem veszi ezt az 
újabb megpróbáltatást.

Kabzány körülnéz. Keresi az irányt, hogy merre 
találjuk meg a sötét éjszakában, a véghetetlenül egy
forma fensíkon a leső ernyőket. Aközben én is szét
tekintek. Az éjszaka felhős derengésében gyengén 
látszanak az emelkedő gerincek, amelyek itt már csak 
dombok; de a hegytető dombjai.

Megnézem az órát. — Pontban kettőt mutat. S 
nekünk jó háromnegyed órányi sétánk van még 
ezen a nedves szőnyegen, amely helyenkint fél
szárig is süpped, akár ha zsombikos mocsártalajon 
volnánk.
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jászol előtt. Mert az evés és fejés olyan két munka, 
amelyek egymást kölcsönösen hátráltatják. A tehén 
természetesen a fejésről kevesebb tudomást vesz, mint 
a takarmányról; figyelme a helytelen időben megejtett 
etetés által eltereltetik legfőbb gazdasági szolgálatától.

Hogy az állatot csendesen és szelíden kell kezelni, 
hogy a megnyugtatás mindenféle módja a tejszolgál
tató képességet növeli, szintén tudott dolog; a tejszol
gáltató képesség legnagyobb megzavarásához tartozik 
azonban az, ha a teheneket fejés közben evésre és a 
takarmány után való kapkodásra izgatjuk. A tejelválasztó 
folyamatnak a szervezetben történő megzavaráson kivűl 
az etetésnek és fejésnek egyidőben való elvégzése 
azonban még más alkalmatlanságot is von maga után. 
Például azt, hogy az állat nyugtalansága folytán a 
cseléd sokszor maga is nyugtalanná válik és azután 
barátságtalan és kegyetlen az állattal szemben. így 
azután a fejés úgy az állatra, mint pedig a cselédre 
nézve is kellemetlenné válik; mind a ketten arra tö
rekszenek, hogy egymástól mielőbb szabaduljanak, ez 
pedig a tejszolgáltatás rovására esik.

Az a még nagyon elterjedt nézet, hogy az etetés 
előtt megejtett fejőskor az állatok reggel nagyon nyug
talanok, téves; addig, amíg csak fejünk, teljesen nyu
godtan viselkedik az állat, ha a fejőst helyesen végez
zük. Az állat csak akkor kezd nyugtalankodni, ha 
észreveszi, hogy takarmányt hordanak be az istállóba.

Köldök-gyúladás.
Az elletési idő alatt és később igen nagy gon

dunk legyen a borjú-rekeszek tisztántartására, miután 
az oly gyakran előforduló köldök-gyúladást rendszerint 
tisztátalanság okozza. Hogy ezt megakadályozzuk, első 
sorban vigyáznunk kell, nehogy olyan rekeszbe tegyük 
a borjút, melyben már előzőleg több kisebb-nagyobb 
borjú által átnedvesítetr alomban fertőzést kaphat. A 
köldökzsinór, mely még a szakadáson felül teljesen 
nyers, inficiálódik. Továbbá figyelmeztetni kel! a tehe-

nest, nehogy a borjút szoptatás alkalmával, mikor az 
még a lábán megállani nem tud, tisztátalan kézzel 
épen a köldökzsinórnál fogja át. Megtörténik, hogy a 
már száradó köldökzsinórt a tehén erős nyalással fel
szakítja, ezáltal is előállhat fertőzés. Legcélszerűbb 
tehát az újszülött borjút a köldök elkötése után szub- 
limátos oldattal naponkint kétszer jól lemosni és mind
addig elkülöníteni, míg a köldökzsinór teljesen beszá
rad ; úgyszintén az almot naponta szárazzal felcserélni. 
Ha mindezen elővigyázat dacára is a köldök körűi 
daganat támadna, azt naponta kétszer higanykenőccsel 
kenjük be. Itt a fő a gondos és gyors eljárás, ami 
által a betegség könnyen gyógyítható.

A szénaterm és biztosítása.
A Keleti-tenger tartományaiban faállványokat állí

tanak fel, amelyek kettős létra alakúak; a fő szélirány
ban párosával egymáshoz és középen összekötik a 
legfelső fokokat szalmaköteggel. Ily állványon a széna 
sokkal jobban szellőz át, mint a közönséges lóhere
létrán, mert a szél úgyszólván a tető alatt vonúl át és 
belülről való száradást idéz elő. A kezelés igen egy
szerű, biztos, nincs dolgunk egyes alkatrészekkel, 
amelyeket könnyen elhányunk, vagy amelyeket más 
célra fordítanak. Ezzel szemben a létráknak a gazda
ságban való alkalmazása igen sokoldalú. Az említett 
tartományokban széna, lóhere, nyári rozs, borsó szárí
tására, valamint szállítható, átmeneti kerítések, pásztor
kunyhók előállítására stb. használják. A lóherelétrákkal 
szemben hátrányuk a nagyobb faanyagszükséglet és a 
valamivel több munka; mert nagyobb felvevőképessé
gük folytán a szénát stb. messzibbről kell hozzájuk 
cipelni és magasabbra is emelni. Az első hátrány 
azonban oly gazdaságokban, amelyek saját erdejük 
felett rendelkeznek, elesik, mert vasalkatrész nem kell 
ehez a létrához. Kiemelendő még, hogy a lóherelétrákat 
a Keleti-tenger tartományaiban állandóan használják 
úgy a nagy-, mint a-kisbirtokokon.

Kabzány elindúl végre és Szepesi főerdész nem
sokára megcsóválja a fejét.

— Jól megyünk-e, Kabzány? Én sehogy sem, 
tudom.

A vezetőnk dörmög valamit és halad gyorsan 
tovább. — Ahoz képest, hogy már több mint egy 
órája gyalogolt a szekér előtt, szinte hihetetlenül is 
gyorsan. Elfúladok utána, pedig magam sem közön
ségesen bírom a sietést. — Ennek az embernek nyilván 
két pár tüdeje van; és ráadásúl acélrugókon járó lába.

Egy darabig ráérek, hogy a gondolataimmal fog
lalkozzam. — Minő sivár, kietlen világ e z ! Pedig tele 
van valamivel, ami nagyon hasonlít emberlakáshoz. Az 
alakja ház; kis hegyi faház, aminőben lakni is lehetne.
-  Csakhogy az egymásra fektetett gerendák nincsenek 

kitapasztva sárral. Télen itt megvenné az embert az 
Isten hidege.

Ezek a havasi rétek szénatartói. Augusztusban, 
amikor itt kaszálnak, ezekbe gyűjtik, préselik a hibbei 
tótok a szénát ; azután meg kell várniok a telet, a ha

vat, amikor szánkán lehordhatják. Mert szekér nem 
járhat erre. A szénásszekér minden húsz lépésnyire 
felborúlna. Az aprócska szénapajták környéke most 
néma és kihalt. Minden pajta üres. A szél keresztül 
süvít a bordáin.

— Jól megyünk-e, Kabzány?! . . .  — hallom 
megint a főerdész kissé aggodalmas hangját.

Kabzány megáll. — Maga elé mered. — Indúl 
jobbra. Azután indúl balra. Látom, hogy tétovázik, de 
azért olyasmit dörmög, hogy — jól.

Zuhogó patakon megyünk át. A főerdész megáll 
a partján és figyel, tanakodik. — Merre folyik a víz? 
— kérdi gyanakodva. — A sötétben ezt bizony nem 
látni; lehajlok és a tenyeremet éllel mártom a vízbe. 
A kezem fején érzem a víz sodrását. — Erről megál
lapítom, hogy jobbról balra folyik. Szepesi felkiált:

— Akkor rosszúl megyünk!
Kabzány megint megáll. Riadtan forog maga körűi. 

Ernyőt csinál a tenyeréből, úgy néz a messzeségbe, a 
sötét éjszakába. A lámpást félkézzel maga mögé dugja,
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Éneklő erdők. Schweinfurt, az ismert Afrika- 
útazó leírta a Silluk-földön lévő «elvarázsolt erdő> ze
néjét. Ebben az erdőben nő ugyanis a furulya-ákác 
(Acacia fistulosa); elefántcsont-fehér tüskéjének alsó 
részét a rovarok, fehér gömböcskékké szélesítik ki és 
mikor kimásznak belőlük, apró lyukacskákat hagynak 
hátra a tüske gömbös felületén. Ezeken a lyukacskákon 
szól aztán a szél furulya-nótája; a furulya rezgésfalául 
a tüske kigömbölyödő része szolgál. Schweinfurt azt 
állítja, hogy ebben az erdőben ezer furulya és fü'yűlő 
hangzott egyszerre a fülébe. A fütyülő-fából egyet a 
Kairó melletti Eszbékieh parkiába is elültetett, mely 
azóta annyira elszaporodott, hogy a kelet felé vivő 
legnagyobb turistaút kirándulói Kairóba menet élvez
hetik zenéjét. A természet eme csodás játékát — más 
alakban bár — de egyebütt is megcsodálhatjuk. Euró
pában is van akárhány éneklő völgy ; ; ezekből a 
hangot a délkeleti szél csalja ki, amint szűk hegyszo
roson át a tágas völgybe süvít. Sterne a Rajna-vidéken 
fekvő throneckei éneklő völgy -ről; továbbá a stájer- 
karintiai Alpok csengetyű hangjáról tesz említést és 
kiemeli, hogy itt a völgy és hegy közötti nagy hő- 
mérsék-külömbség is közrejátszik, mert ha így nem 
volna, gyakrabban lehetne ezt a csiiingeléshez hasonló 
hangot hallani. A vízesések különös muzsikájáról eze
ket írja ugyancsak Sterne: Ha az ember sebes vizű
folyó partján valami nótát más hangnemből, mint C- 
durból énekel, éles disszonancia érezhető az emberi 
ének és a víz morajlása között, úgy, hogy az énekes, 
akarata ellenére is, a víz morajának hangját követi. » 
A vízesések zenéjére nézve Tyndall, a jeles fizikus

úgy keresi az irányt a puszta sötétségben. A homlokát 
törölgeti. Fúj, nyög, káromkodik.

A lámpás; . . . a lámpás! . . . — dörmögi 
ijedten, zavartan. S egyben hozzáteszi: nem látok 
én lámpással, kérem szépen.

Eltévedtünk.
Éjjel egynegyed három órakor, ebben a sivatag

ban. Csepegő esőben. Bokáig vízben !
Nem tehetünk egyebet, mint hogy visszasíessünk 

a szekérhez s onnan keressük újra a jó irányt. Szinte 
futunk. — Hisz minden pillanat drága most. Piíymal- 
latkor a helyünkön kell lennünk, különben minden 
fáradtság hiába volt.

A nyírfajdkakas első bugyogását, csuhúzását már 
az ernyőből kell hallgatnunk, vagy már ne is menjünk 
odáig, ha már észrevesznek. - Pedig a nyírfajdnak 
minden szál tollán egy-egy szeme van, ezt mindenki 
tudja, akinek valaha nyírfajddal volt dolga.

(Folyt, köv.)

különben megállapította, hogy ezek a hangok nem 
annyira az alázuhanó víztömegek loccsanásából kelet
keznek, mint inkább a milliónyi, összepréselt levegőből 
álló gömböcskének szétpukkadásából, amely gyors 
egymásutánban történő pukkanások aztán zenei hanggá 
csoportosúlnak.

A rinocerosz hályoga. Tizenöt amerikai állat
orvos együttes tudománya állapíthatta csak meg, hogy 
egy rinocerosz teljes érzéstelenítéséhez 900 gramm 
chloroform és 200 gramm éter szükséges. Ezt a ren
geteg adag chloroformot múlt pénteken adták be a 
newyorki állatkert indiai rinoceroszának, a temérdek 
testű Mogul >-nak, hogy a szemén hályogműtétet vé
gezhessenek. Az állat egy óráig volt a kábítószer hatása 
alatt s mikor magához tért, rettenetesen kezdett röfögni, 
de különben nagyon jól érezte magát. A műtétet dr. 
Mater, a newyorki állatgyógyintézeten a szemészet 
tanára vegezte tizennégy állatorvos és sebész, hat hír
lapíró, három fotográfus és tiz állatkerti őr jelenlétében. 
Legnehezebb volt az alkalmazandó chloroform-adag 
megállapítása, hogy az állatot egészségének veszélyez
tetése nélkül altassák el. Az állat bőre oly vastag volt, 
hogy érverését lehetetlen volt megfigyelni s a külön 
ez alkalomra készült sebészi műszerek használhatatlanok 
voltak. Mogult erős bőrszíjakkal kötözték le s a chlo
roformot gyapotba takart golyók alakjában adták be 
neki. Mielőtt a szer teljes hatását kifejtette volna, a 
rinocerosz kigőzölgése oly erős volt, hogy a jelenle
vőket ájúlás környékezte. A műtét félóráig tartott s 
teljesen sikerült.

A Hargita-h egység. Svájcnál mégegyszerte na
gyobb országrészünk, Erdély, a Kárpátok e leghatal
masabb tagja, a magas párkány-hegyektől koszorúzott 
úgynevezett délkeleti felföld képében a Közép- és Al- 
Duna síkságából védővárszerű bástyatoronyként emel
kedik ki. Ennek a földrajzi individuálitással felruházott 
sziklavárnak egyik legnevezetesebb természetes erődít
ménye a Hargita-hegylánc, mely a Székelyföld valóságos 
gerincoszlopa. A csík-gyergyói és háromszéki havasok
ból álló keleti határláncolattal párhúzamosan húzódnak 
az erdélyi Trahit-hegylánc, illetve a szűkebb értelemben 
vett Hargita csúcsai, úgymint a Kelemen-havasok Piet- 
roszulja (2102 m.), továbbá a Görgényi hegycsoport 
Mezőhavasa (1777 m.), a tulajdonképeni Hargita hasonló 
nevű csúcsa (1798 m.), a Hermányi hegység Kakuk- 
hegye (1560 m.) és a Bodoki vagy Kászoni hegység 
Büdöse (1104 m.). A Maros és Olt nyúgati oldalán 
északról délfelé halad egész Kézdivásárhelyig a laza 
anyagból felépült Hargita vulkánikus szerkezete, mely
nek dús borvízforrásai szintén a régi tűzhányói műkö
désnek a kétségtelen következményei. Szorosabb érte
lemben azonban csak azt a 30 km. hosszú és 15 km. 
széles hegységet nevezzük Hargita-hegységnek, mely a 
Maros forrásától kezdve déli irányban a 975 m. magas 
Tolvajoshágóig, a Hargita e széles és mélyen behor
padt átjárójáig vonúl. Ez egyúttal a határvonal a Har
gita és a Hermányi vagy Baróti hegység között. Ha a
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szépen épülő Székely udvarhelyről Homoród-fürdő felé 
indúlunk, Udvarhely vármegye északkeleti határa felé 
tekintve, egy zord, lakatlan, sötét, erdős hegylánc áll 
őrt, — ez a Hargita, mely 822.000 kataszteri hold 
terjedelmű.

Tisztelt Olvasóinkhoz!
A m ásodik félév, illetve a harm adik évnegyed kü

szöbén kérjü k  lapunk összes barátait, hogy tám ogatásuk
ban to váb b ra  is  részesíteni s azok, ak iknek előfizetése  
m ár előbb le járt, vagy a fo lyó  hó végével le já r, azt a 
lap ju kho z csatolt postautalvány fe lh aszn á lásáva l jö vő  hó 
első felében beküldeni szívesked jenek. T arto zásu k  rende
zésére különösen azokat kérjü k , k ik  részben még a múlt 
évről van nak  hátra lékban , részben pedig a folyó évben 
még mit sem fizettek, k iknek szám a a kétszázat meg
közelíti.

Uj huszkoronás bankjegy. A hivatalos lap 
közli az Osztrák-Magyar Bank hirdetményét a most 
forgalomban lévő vörös színű huszkoronás bankjegy 
bevonásáról. Az új bankjegy kibocsátása junius 20-án 
kezdődött abban a mértékben, amint a most forgalom
ban levő bankjegyeket bevonják. A régi benkjegyet 
1910 junius 30-ig kell beváltani, ezután az Osztrák; 
Magyar Bank a régi bankjegyet már csak 1916. junius 
30-ig fogadja el beváltás végett. Ez időponton túl a 
bank többé a régi bankjegyet nem köteles sem elfogadni, 
sem becserélni. Vörös színe volt eddig a huszkoronás 
bankónak, most már ezentúl nem lesz vörös a színe. 
Ki fog menni a divatból, mint ahogy kiment a divatból 
a pepitanadrág is. Pár hét múlva kékhasú lesz a husz
koronás. A magyar-osztrák bank az újítást nem okolja 
meg azonban, hogy miért van szüksége a régi papiros
pénz bevonására. Meg kell tehát elégednünk azzal a 
magyarázással, hogy a vörös színű bankó nem volt jó, 
talán nem is volt szép, nem volt célszerű; az új bizo
nyosan jobb lesz. Az uralkodó szín az új bankón kék. 
Az emberek ezt tudomásúl veszik. Vannak köztük, 
akiknek mindegy, hogy milyen színű a bankó, mert 
tömve vele a Wertheim-kasszájuk. Ezek nem törődnek 
a változtatással. Vannak aztán, kiknek nincsen a vörös 
színű papirosból; ezeknek akkor sem lesz, ha kékre 
változik; a vörös szín. Ezek sem törődnek az újítással.

A nappal hossza. A nap kelte junius 25-től 
már rövidülni fog percenkint. Míg előtte való napon 
a nap 4 óra 3 perckor kel, 25-én már egy perccel 
későbben s így percenkint hanyatlik ugyan, de úgy 
azonban, hogy julius 31-én már 31 perc lesz a kü- 

. lömbség. így leszünk a nap nyugtával is ; a nap nyugta 
julius 3-án kezd korábban beállni s julius 31-én már 

„34 perccel korábban nyugszik, mint július 3-án.

A katonák élelm ezésének reform ja. Egy
bécsi lap értesülése szerint a hadsereg vezetősége 
fontos reformokat tervez a hadsereg legénységének 
ellátása körűi. A hadsereg vezetősége már hosszabb 
idő óta arra törekszik, hogy a legénység táplálkozásá
ban a hús mellett még a tejet, túrót és a sajtot is 
kellőképen felhasználják a legénység ellátásánál. Ter
mészetes dolog, hogy e termékeket közvetlenül a ter
melőktől szereznék be. E célból útasították az élelmező- 
bízottságokat, hogy tegyenek kísérletet, mikép lehetne 
a tejet és a sajtot felhasználni — különösen a gyakor
latozás közben. Az élelmező-bízottságok már érintke
zésbe is léptek a különböző gazdasági testületekkel 
és termelő szövetkezetekkel. Hogy a havasi juhtejből 
készült «csemege juhtúró > mily alkalmas a katonaság 
élelmezésére és mily tápláló és izomerősítő hatása van, 
arról tanúságot tehet a Székelyudvarhelyen, miniszteri 
kirendeltség által létesített juhtúrógyár, melynek készít
ményeit a honvédség, csendőrség, katonai méntelepek 
legénysége már is nagymértékben fogyasztja és kedveli 
is. Az erdélyi juhtenyésztők örömmel veszik a hadsereg 
vezetőségének ezen újítását, mert ezáltal az elhanyagolt 
erdélyi juhtenyésztésnek fellendülését reméllik.

Égő erdő. Petrovából jelentik, hogy a vaséri 
erdőgondnokság fajnai vágás terű létén az idén kitermelt 
mintegy 50.000 koronát érő felmáglyázott fenyőfa 
ismeretlen okból kigyúladt. Felsővissóról mintegy 200 
munkás ment ki a tűz elfojtására. A közeli erdőben 
is több helyen kigyúladtak a fák.

Parasztdrám a. A torontálmegyei Karlova köz
ségben Makrin Zsiva gazda leszúrta a tőle különváltál! 
élő feleségét, mert nem akart hozzá visszatérni. Az 
asszony kiáltozására odarohant az asszony két legény
testvére, akik Makrint agyonverték.

Titokzatos holttest. Szatmárról jelentik, hogy 
Szinérváralja határában, az úgynevezett Vas-hegység 
egy mély szakadékéban egy mintegy harmincöt éves 
elegáns túristaruhás férfi holttestét találták meg. A 
halott zsebe ki volt fosztva s semmiféle írást sem ta
láltak nála. Minden jel arra mutatott, hogy bűntettről 
van szó. A csendőrség megindította a vizsgálatot.

A puskaporos cigaretta. Bodó Zsigmond kály
hássegéd Budapesten Zsigmond-utca 35. számú házá
ban levő lakásán cigarettára gyújtott. Alig tett néhány 
szippantást, a cigaretta felrobbant és Bodó eszméletle
nül összeesett. A mentőket hívták, akik az eszméletlen 
embert, aki az arcán és kezén sebesült meg, bekötöz
ték és az irgalmasok kórházába szállították.

Szerkesztői üzenetek.
Kelemen István úrnak, Esztergom. A magunk részéről 

sokkal célszerűbbnek vélnők, ha a kerületből valamennyien együt
tesen kérelmeznének, mert így mindenesetre nagyobb nyomatéka 
lénne a dolognak. Egyes ember olyannak tűnik fel, mintha csak 
őmaga elégedetlenkednék s nem érné be azzal, amivel a többi
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beéri. Erre nézve legcélszerűbb lenne a fizetés felvétele alkalmá
val, vagy pedig a szokásos kihallgatáskor az egybegyűlteknek 
tanácskozni és megállapodásra jutni. Ilyen alkalom lapunk ter
jesztésére is nagyon előnyösen felhasználható. Egy nagyszabású 
kérvény megszerkesztésére szívesen vállalkozunk, ha ehez az 
adatokat megkapjuk. Kérését egyébként pár napon belül készség
gel teljesítjük. A küldött névsort köszönjük s kiegészítését várjuk.

A kiadóhivatal postája.
Lengyel János úrnak, Bodrogolaszi. Igen; október 1-ig 

ki van egyenlítve. — Kaffka Károly úrnak, Tinkova. Felette 
Sajnáljuk ilyen régi hívünk elvesztését; reméljük azonban, hogy 
mint már annyi sok más, ismét vissza fog térni kebelünkbe. — 
Czipszer Antal úrnak, Sz.-Huta. A lakhelyváltozást bejegyeztük. 
— Fördös József úrnak, Répcelak. Új lakása környékén szíves
kedjék más kartársakat is lapunk pártolására buzdítani. — Kántor 
Lajos úrnak, Deliblat. Szeptember 30-ig van előfizetve. — Kul
csár István úrnak, Oy.-Solymos. Örömmel fogadtuk híveink közé 
való belépését. Bár a még tőlünk húzódó, sok ezer bajtárs is 
követné példáját!

H I R D E T M É N Y E K

1626/1908. sz.
Pályázati hirdetmény.

Nyitra vármegyében, Alsóvesztenicz székhelylyel 
egy kerületi erdőőri állás megüresedvén, arra pályázat 
hirdettetik.

javadalmazás: Bérfizetés 400 korona, lakbér 80 
korona, lótartási átalány 80 korona, tűzifa-illetmény 
40 korona, összesen 600 korona, mely összeg a be
osztott erdőbirtokosok által megfelelő előleges havi 
részletekben szolgáltatik ki.

Pályázhatnak oly magyar honpolgárok, akik a 
magyarnyelvet szóban és írásban tökéletesen bírják; 
ezenkívül a tót nyelvben is jártasak s egyúttal az 
1879. évi XXXI. t.-e. 37. §-ában előírt kellékekkel bírnak.

A kellően felszerelt s sajátkezűleg írt pályázati 
kérvények folyó évi julius hó 2 0 -ig a privigyei m. kir. 
járási erdőgondnokságnál nyújtandók be.

A kitűzött határidőn túl beérkezett pályázatok 
figyelembe nem vétetnek.

A választás határidejét folyó évi julius hó 31-ére 
tűzöm ki.

A megválasztott erdőőr állását 1908. évi szep
tember hó 1 -én elfoglalni köteles.

Nyitrazsámbokrét, 1908. junius 10.
A főszo lg ab író .

Pályázat önálló birtokkezelői állásra.
Egy 4000 holdas Háromszékmegyebeli erdőbirtok 

önálló kezeléséhez egy erélyes, egészséges, tapasztalt

és kellő gyakorlattal bíró, megbízható és legalább 30 
éves, erdőőri vizsgával bíró szakember azonnali belépés 
mellett kerestetik.

Évi fizetés egyelőre 12 0 0  korona, azonfelül ter
mészetbeni lakás, legelőjogosúltság és tüzelőfa. Aján
latok bizonyítványmásolatok csatolása mellett a birto
koshoz — Dr. Scher Emil ügyvéd, lakik Eacseten — 
intézendők.

Pályázati hirdetmény.

A székesfehérvári püspökség tési erdőgondnok- 
nokságában egy főerdőőri állás szerveztetvén, ezen 
állás betöltésére pályázat hirdettetik.

Évi javadalmazás: 300 korona készpénz, 100 ko
rona lakbér, 3 20  q. búza, 7'20 q. rozs, 2’80 árpa, 0.12 
q. főzelék, 1 2  kg. kősó, 16 ürköbméter kemény dorong
tűzifa, 1 Ú2 m. hold szántóföld és ’/s-ad m. hold kert
pótlék elmunkált haszonélvezete, 1 drb tehén számára 
nyári legelő, téli tartására erdei fűkaszálás után nyert 
széna, korlátlan sertéstartás, eladott tűzifa után megál
lapított jutalék, lődíj, egyenruházat, ingyenes orvosi 
gyógykezelés a kinevezett és családtagjai részére.

Pályázhatnak mindazok, kik magyar állampolgárok, 
fedhetlen előél etűek, 24-ik év életkort betöltötték, de 
35 évesnél nem idősebbek, ép szellemi s testi erővel, 
jó látó-, halló-, beszélőképességgel bírnak és az erdő
őri szakvizsgát sikerrel letették. Mindezek okmányilag 
igazolandók.

Kinevezett főerdőőr állását azonnal is elfoglalhatja, 
de legkésőbb 1908. október hó 1-én el kell foglalnia, 
melyben egy évi próbaszolgálat után fog véglegesíttetni.

Sajátkezűleg írt kérvények 1908. augusztus 1-ig 
a székesfehérvári püspökség erdőhívatalához, Tés 
(Veszprémmegye), adandók be.

Tés, 1908. junius hó 6-án.
R iffer Sándor,

püspöki urad. főerdész.

H I R D E T É S E K E T  l/|
JUTÁNYOS ÁRON FELVESZ AZ ™

E R D É S Z E T I  Ú J S Á G  h
KIADÓHIVATALA Sw? | ^

Nyomatott HIENTZ J ÓZS E F  könyvnyomdájában Szászsebesen

Szőlőbirtokosok figyelmébe! Elsőrendű , szavato lt , vegytiszta  ré sg á lico t kg .-k in t 75 f il lé ré it  
Elsőrendű raffia h á n cso t k g .-k in t 6 0  fillé ré rt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  K irá ly-V e rm o rell perm etezőgépet drb. 4 4  ko r.-é rt
s z á l l í t  a Magyar Gazdák Értékesítő Szövetkezete székelyföldi kerületi fiókja Marosvásárhelyen.
Ugyanott mindenféle gazdasági-gépek és eszközök a legjutányosabb árban beszerezhetők.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

E lőfizetési árak :
Egész é v r e ..............................
Fél é v r e ......................................
Negyed é v r e ..............................

8 kor. 
4 a 
2 «

P én zk ü ld e m é n y ek :
a «Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:

P odhradszky Emil.

H irdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint

XII. évfolyam . Szászsebes, 1908. julius 2. 27. szám.

A  kisem berek segítése.
(Folytatás és vége.)

Az Országos Erdészeti Egyesület > vezető 
férfiainak teljes elismeréssel tartozunk ezért a 
feliratért, mely igazolja azt, hogy újabb időben 
ez a hatalmas testület a kisemberek bajával is 
kezd foglalkozni.

Azt, hogy a kincstári erdőlegények és segéd- 
erdőőrök helyzete dacára annak, hogy az utolsó 
évtized alatt lényegesen javult, még ma sem 
olyan, mint amilyennek lennie kellene, senki sem 
tagadhatja. Az erdőlegények és segéderdőőrök 
ugyanis majdnem kivétel nélkül szegénysorsú 
szülők gyermekei, akiktől semmiféle segítséget 
nem várhatnak, sőt tudunk példát arra, hogy 
még ők kénytelenek a szülőiket segíteni, sőt nem 
egy esetben el is tartani.

A mostani szegődménybér a mai nagy drá
gaság mellett alig elég a mindennapi kenyérre s 
arra, hogy abból egy fiatalember tetőtől talpig 
ruházkodjék, gondolni sem lehet; erre bizony 
elég szűkecskén fog jutni még abból a javadal
mazásból is, amelyet az Országos Erdészeti 
Egyesület a kincstári erdőlegények és segéderdő
őrök részére megadni kér.

Igaza van az Országos Erdészeti Egyesület
nek abban is, hogy úgy az erdőlegényekre, mint

magára a szolgálatra is felette hátrányos az, hogy 
ezeket a fiatalembereket rendszerint irodai szol
gálatra alkalmazzák, mely szolgálat közben szak
beli tudásuknak javarésze legnagyobb részben 
elpárolog s mire évek után erdőőrökké kinevezve 
védkerűletbe jutnak, akár újból kezdhetik az egész 
tanúlást, nem nagy hasznára a kezelésnek.

Másik hátránya az irodai alkalmaztatásnak 
még az is, hogy a múlatozások és kicsapongások, 
meg a fényűzés iránt legfogékonyabb korban 
nagyobb városokban élvén, könnyen belekerülhet
nek rossz társaságokba és a könnyelmű élet forga
tagába s szerény javadalmazásukból nem bírván 
ennek költségeit fedezni, már pályájuk kezdetén 
adósságokba merülnek s nyögik azután ezek terhét 
egész életükön át.

Véleményünk szerint is a fiatal erdőlegény
nek és segéderdőőrnek kint az erdőn, a kezelés
nél van helye, mert tulajdonkép csak itt van 
módja és alkalma tapasztalt kezek vezetése mellett 
derék altisztté kiképződni.

Kívánatos dolog az is, hogy az erdőőri és 
főerdőőri állások szaporítása mellett a 24 éves 
életkort elért erdőlegények és segéderdőőrök 
erdőőrökké neveztessenek ki s lenne is erre elég 
hely, mert hiszen felette sok az olyan kincstári 
védkerűlet, amelyeket napibéres kisegítők látnak 
el azért, mert azokban nincsenek megfelelő la
kások az erdőőrök részére; félni kell tehát, hogy 
a lakás nehéz kérdésének megoldása kerékkötő
jévé lesz ennek a felette kívánatos és magára a 
kincstári erdőkre is hasznos intézkedésnek.
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Az Országos Erdészeti Egyesületnek azon
ban nem szabad megállnia azon az üdvös úton, 
amelyen a kisemberek érdekeinek felkarolása te
kintetében megindult, mert vannak ugyan a 
kincstári erdészetnél is kicsiny emberek, de van
nak azután az erdészet más ágazatainál ilyenek 
sokkal nagyobb számban; sőt dacára erdőőri s 
így altiszti minőségüknek javadalmazás tekinteté
ben még az erdőlegényeknél és segéderdőőröknél 
is aránylag jóval kisebb emberek.

Ennek az állításunknak bizonyítása végett 
nem kell messzire mennünk. Aki annak valódi
ságában kételkednék, olvassa el a nyitrazsámbokréti 
főszolgabíró által 1626/1908. szám alatt az alsó- 
vesztenici kerületi erdőőri állomásra kiírt s lapunk 
előző számában közzétett pályázatot, amelyből 
látni fogja, hogy ennél az állásnál a bérfizetés 
400 korona, lakbér, 80 korona, tűzifailletmény 
40 korona s így az összes évi javadalmazás 600  
korona; tehát kevesebb annál, mint a mennyit 
egy első osztályú kincstári erdőlegény élvez, mert 
ennek szegődménybére 500 korona, lakáspénze 
100 korona s 12 ürméter fája 5 koronával szá
mítva 60 korona s így az összes évi bére 660  
korona; ez utóbbit pedig rendszerint magános 
legény-ember kapja, legalább ilyennek van szánva, 
míg kerületi erdőőri állásokat többnyire családos 
emberek foglalnak el s jóformán rá is vannak 
útalva, hogy önálló háztartással bírjanak.

Az alsóvesztenici kerületi erdőőri javadal
mazás pedig nem áll elszigetelten egymagában, 
hanem még számtalan más ilyen van az ország

ban; hiszen csak nemrég volt alkalmunk írni 
arról, hogy egy vármegye közigazgatási bizott
sága elfogadta azt az érvelést, hogy évi 600  
korona elég nagy fizetés egy erdőőr és családja 
részére. (Vájjon mit szólnának az illető bizottsági
tagok, ha csak egy évig is 600 korona fizetésből 
kellene élniök? A szedő.)

Az Országos Erdészeti Egyesület nem tisz
tán csak a kincstári erdők kedvéért alakult, hanem 
azt a szép hivatást és célt tűzte ki maga elé, 
hogy az egész ország erdőgazdaságának ügyét 
felkarolva, azt felvirágoztatni tekinti fő feladatának 
s így természetesen ki kell terjesztenie figyelmét 
nemcsak a kincstári, hanem a többi erdészeti 
ágazatokra is, mit ha meg tesz, módjában lesz 
megismerkednie ezek kisembereivel és azok élet
viszonyaival is; ezek megismerése után pedig 
nem zárkózhatik el az elől a nemes feladat elől 
sem, hogy ezek sorsának javításán is lendíteni 
igyekezzék.

Meg vagyunk győződve arról, hogy egy 
olyan hatalmas és mindenütt nagy befolyással 
bíró egyesület szava, mint amilyen az Országos 
Erdészeti Egyesület, nem fog elhangzani és el
veszni a pusztában, hanem meghallgatásra talál 
ott, ahol megadatott a segítés módja.

Ma ott állunk, hogy számos kitűnően ki
képzett erdőőr más pályákon kénytelen keresni 
boldogúlását, mert a saját pályáján vajmi kevés 
az olyan állomások száma, amelyek —  ha nem 
is a teljes boldogúlást, de legalább a szerény 
megélhetést biztosítanák az ő s majdan családja

T  A  R C  A
n c s --------------

-“1
A  havas alján.

(A < Bp. H. után.) Irta Bársony István.
(Folytatás és vége.)

Kabzány eloltja a lámpást és sötétben rohan neki 
az úttalan útnak. -  így aztán megtalálja.

— Erre, erre! — kiáltja örvendezve. És most 
már szinte vágtat. Facsaró vízzé izzadok mögötte a 
veszett rohanásban.

A főerdész elmarad tőlünk. — Az ő ernyője 
másfele van. Mi csörtetünk-törtetünk, bukdácsolunk 
feljebb; oda, ahova kilenc kakas szokott beszállani 
pitymallatkor.

A pitymallat már itt van. Három óra múlt; 
mindjárt egynegyed négyre. Előre, előre! ahogy a 
lábunk bírja. Azt a keserves eltévedést valahogyan 
jóvá kell tennünk a sietéssel.

Kabzánynak úgy jár a szeme, mint a leskelődő 
ragadozóé. — Minden egyforma itt, — ő mégis egye
nest tart egy iránynak. A változó gödrök és igen ritka 
bokrok közt nekimegyen egynek; ott egy pillanatra 
megáll; majd hirtelen közéje búvik és leguggol. Ez itt 
az ernyő. Helyben vagyunk.

Helyben; akkora területen, ahol épen csak hogy 
elférünk ketten, szorosan egymás mellett. Körülöttünk 
alig méter magas fenyő- és borókasövény, amely csak 
egy-két csipkézetén nyúlik fel ötnegyed méternyire. 
Fölöttünk a nyílt ég. Ennyi az egész ernyő. Tessék 
itt egy embernyi-embernek — elbújni és mozdulatlant 
lesni órahosszat.

Kabzánynak könnyű, mert ő kicsiny. Befúrakodik 
a fenyőfalba és ott úgy kucorog, mint a vackán lapuló 
nyúl. — De nekem, készen kellene lennem s nincs 
más elképzelhető helyem, csak hogy a jobb térdemre 
térdelek, jobb öklömre letámaszkodom, hogy eléggé 
bújhassak; a bal talpamra nehézkedem és a balkezem
ben tartom a tusára állított, töltött puskát. (Tessék ezt 
irigyelni.)

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



211ERDÉSZETI ÚJSÁG

számára; míg viszont az általuk méltón betölt
hető helyeket a megfelelő szakismereteket nélkülöző 
avatatlan emberek foglalván el; az így megterem
tett fonák helyzet nagy mértékben hozzájárul 
erdőgazdaságunknak ha nem is teljes pusztulásá
hoz, de mindenesetre pangásához.

Igyekezzék tehát nem csak az Országos 
Erdészeti Egyesület, hanem mindenki, akinek erre 
mód és hatalom adatott, segíteni az erdészet 
kisemberein, mert ezek boldogulása nélkül hiába 
várjuk hazánk erdőgazdaságának felvirágzását!

A z O rszágos Egyesü le t megalakítása.
(Folytatás és vége.)

25. §. A választmány:
Hatásköre: a pénztárnak és egyéb ügyvitel

nek a megvizsgálása; új tagok felvételének felül
vizsgálása és jóváhagyása, az évi költségvetés 
összeállítása, zárószámadások megvizsgálása s 
mindkettőnek a közgyűlés elé való terjesztése. 
Ezenkívül rendkívüli esetekben segélyeket utal
ványoz.

A választmány bejelenti az új tagok felvételét 
a közgyűlésnek s javaslatot tesz a kívánalmaknak 
meg nem felelő tagok kizárása kérdésében.

26. §. A közgyűlés:
Minden évben közgyűlés tartandó, amelyre 

az összes tagok a vidéki fiókegyesűletek elnöksége

Alig hogy lihegve elhelyezkedünk, Kabzány nagyot 
rándúl; nyitott szájjal, kimeredt szemmel figyel.

— C siu-ssú j! C siussúi!
Egy nyírfajdkakas kezdi a csuhukolást, nem 

messzire tőlünk. Már pitymallik.
Újra megszólal — csiussű j! — És oldalvást is, 

messzebbről is, még messzebbről is kapja a választ a 
hívásra, ami egyszersmind kihívás i s : csiussúi!

Minden hajnalon itt szoktak találkozni; ezen a 
nedves, gödrös, gyéren bokrozott, aszott gyeppel bo
rított fensíkon, sivatag pusztaságon.

Csodálatosképen mindig itt, évről-évre; amint a 
tavasz megjön s amint meghozza és beléjük lopja az 
első tavaszi fűvalom a skerelem vágyát. Apáról fiúra, 
ivadékról-ivadékra száll az a fajd-hagyomány, hogy 
párt keresni, feleségre szert tenni, tüzes udvarlótáncoí 
lejteni, heves párbajt vívni sehol sem lehet úgy, mint 
épen itt, a véghetetlenűl egyforma rétségnek, az ezer 
meg ezer holdra terjedő emberlakatlan pusztaságnak 
épen ezen a pontján.

útján a tárgyalásra kerülő tárgysorozatot 
magában foglaló meghívóval, a közgyűlést meg
előzőleg 30 nappal előbb —  meghívandók. A 
vidéki fiókok elnökei a meghívó vétele után 
azonnal gyűlésre szólítják saját kebli tagjaikat 
s itt a tárgysorozat felolvasása és megvitatása 
után lesznek megválasztva a központi közgyűlésre 
kiküldöttek, kik megbízást nyernek a résztvevő 
tagok képviselésére; ez azonban nem zárja ki azt, 
hogy a ki nem küldöttek közűi is bármely tag 
a közgyűlésen megjelenhessen.

A közgyűlés határozatképességéhez az összes 
tagok háromnegyed részének személyes, vagy 
képviselés útján való jelenléte szükséges. Abban 
az esetben, ha a szabályszerűen összehívott köz
gyűlés az azon résztvevők csekély száma miatt 
nem lenne határozatképes, az elnök nyorpban 
egy űjabb közgyűlést hirdet, amely azután —  
tekintet nélkül a megjelent, vagy képviselt tagok 
számára —  a tárgyalásra kitűzött ügyekben jog
érvényesen határoz.

A közgyűlésen, mint a fiókok kiküldöttjei 
megjelenők, kiküldésüket a vonatkozó jegyző
könyvvel, más megjelenő tagok ellenben tagsági 
jegyeik felmutatásával kötelesek jogosultságukat 
igazolni. Ugyancsak a közgyűlés előtt kell be
mutatni a más tagok képviselésére esetleg nyert 
külön meghatalmazásokat is.

Az egyesület összes ügyeinek végérvényes 
elintézésére a közgyűlés van hívatva s így az 
egyesület életébe vágó minden fontosabb moz
zanat itt nyer elintézést.

Ezek a pontok a nyírfajdkakasok dürgőhelyei; 
amilyen több is van ugyan, de sok soha sincsen. 
Igazán jó és bizonyos pedig csak egy pár ha akad a 
sem hossza, sem vége területen. Ám akárhol legyen 
is ; ernyőt (vadász-búvót) mindig csak az ilyen hagyo
mányos ponton érdemes csinálni. De csak olyat, hogy 
a környezettől feltűnően még se különbözzék, mert a 
legkisebb szokatlan változás elég, hogy az ernyőhöz 
fajdkakas közel se menjen. Ezért kellett a mi ernyőnk
nek a gyérbokros sivataghoz illőnek lennie. Kettétör
hetett a derekam ; bénává zsibbadhatott karom, lábam 

mozdúlatlanúl kellett görnyedeznem ebben az ernyő
ben ; s azt sem tudhattam — meddig.

Élesen, sziszegve, ingerülten szólalt meg mellet
tem az ernyő fala között csiussúj! Kabzány 
kezdett beszélgetni a kakasokkal, amelyek valahol a 
hepehupás, gödörhajlatos mezőn bújkáltak egyelőre. 
Szólott innen is, onnan is a csiussúj! . . .  És egyszer 
csak rákezdte az egyik a kahintó hebegést, ami már 
hevület és amit tüzes udvarlás szokott követni.
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A közgyűlés választja a tisztikart és a vá
lasztmányt ; őrködik az alapszabályok pontos 
betartása felett, azokat a szükséghez képest mó
dosítja s ehez a magas kormány hozzájárulását 
kieszközli.

Az első közgyűlés az egyesület székhelyén 
tartandó meg; a további közgyűlések megtartá
sának helyére nézve pedig mindig az előző köz
gyűlés határoz.

A közgyűlés van hívatva jóváhagyni az évi 
számadásokat; megadván ezekre vonatkozólag a 
felmentvényt s megállapítja véglegesen a követ
kező évi költségvetést.

A szabályoknak meg nem felelő tagok ki
zárása tekintetében végérvényesen a közgyűlés 
határoz s ez van hívatva a tiszteletbeli tagok 
választására.

Segélyek és más adományok kiosztása, vala
mint az elodázhatlan szükség folytán a választ
mány által útalványozott rendkívüli segélyek 
helybenhagyása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A választmány és tisztikar évi működéséről, 
valamint az egyesület tevékenységéről szóló jelentés 
felülbírálása a közgyűlés feladata.

Rendkívül fontos ügyeknek időközben való 
felmerülése esetén az elnök rendkívüli közgyűlést 
hív össze, melynek hatásköre a rendes közgyű
lésével azonos.

27. §. Hatósági felügyelet:
Az egyesületnek ügy a vagyonát, mint bel- 

ügyeit az elnökség s a választmány függetlenül 
kezeli ugyan, de arra felügyeleti joga van a helyi

közigazgatási hatóságnak és a magyar királyi 
belügyminisztériumnak.

Abban az esetben, ha az alapszabályokban 
meghatározott célt és hatáskört az elnökség, a 
választmány, vagy a közgyűlés be nem tartja és 
hogyha ilyen irányú működése által akár az 
egyesület, vagy tagok vagyoni és erkölcsi érdeke, 
akár pedig az állam biztonsága veszélyeztetve 
lenne, jogában áll a felügyeletre hívatott hatóság
nak az egyesület működését azonnal felfüggesz
teni és a megejtendő vizsgálat eredményéhez 
képest az egyesületet vagy véglegesen feloszlatni, 
vagy pedig különbeni feloszlatás terhe alatt az 
alapszabályok szigorú betartására szorítani.

28. §. Az egyesület megalakűlása és feloszlása:
Az egyesület megalakul, ha az alakuló köz

gyűlés a megalakulást kimondja és az alapsza
bályok hatósági jóváhagyást nyernek.

Abban az esetben, ha az egyesület fennállását 
akár a tagok számának csekély volta, akár vala
mely más fontos körülmény, vagy elháríthatlan 
akadály veszélyeztetné, az elnök a választmány 
hozzájárulásával rendkívüli közgyűlést hív össze 
s annak a fennálló viszonyokról jelentést téve, 
felveti az egyesület feloszlásának kérdését. A fel
oszlást végérvényesen csak a szabályszerűen 
megtartott közgyűlés mondhatja ki.

Az egyesület feloszlása esetén a meglevő 
vagyon első sorban az esetleg fennálló tartozások 
kiegyenlítésére fordítandó, mig a fennmaradó rész 
az Országos Erdészeti Egyesület* kezelésébe 
adandó át azzal a kikötéssel, hogy az szegény-

Kabzány óvatosan feszítette szét féltenyerével az 
ernyő falát. Csak annyira, hogy kiláthassunk a kis 
nyíláson. A szemével intett; a szemöldöke szinte vil- 
lámlott ho’.zá:

— Ott n i! . . .
Odanéztem. Fekete, koromfekete őrüit madár 

ugrált veszettül, tőlünk vagy százhúsz lépésnyire. 
Szárnyát leeresztette, lantos farkával sátorozott, nyakát 
meggörbítve előre nyújtotta, fejével hajlongott, bókolt, 
köszöngetett; forgott-pörgött maga körül; le-ledobbant, 
meg újra felpattant, mint a gumilabda. Tökéletesen 
meg volt bolondulva.

Messziről bugyogott egy másik kakas: Blublu- 
blublublu! Blublublublublu! Az ott még csak a leve
gőnek ömlengett; hangoltatta szerelmi hangszerét. A 
csuhukoló kakasok ellenben már keresték egymást; 
azok azt mondták : hol a párom ? ki a vetélytársam ?! 
Akárhol van is, elibe megyek! magam elé várom! -  
És jöttek; figyelve, óvatosan, rendkívül vigyázva, ahogy 
olyan valakikhez illik, akiknek mindenik tollán egy-egy 
szemük van — nyitva

Az ernyő alól élesen, metsző rikoltással hangzott 
fel hirtelen — taktaktaktaktak!

Ez a tyúk hangja. Kabzány tehát most átváltozott 
epedő jércikévé, aki pásztorórára kínálkozik.

Nagy surrogás. Suhogó, szinte meggondolatlanúl 
siető repülés zaja. Az egyik kakas alig negyven lépés
nyire zuhant le elénk, mellénk, a rétre, egy kis vakond
túrásalakú halomra. Ott kinyújtózott, tipegett-topogott, 
élénken tekingetett az ernyő felé és rákezdte: csiussúj!... 
itt vagyok, szentem, rózsám, mutasd már magadat!

A szempillámat se mertem rebbenteni ; az ernyő 
ujjnyi nyílásán át lestem, mikor penderül táncra; hadd 
sürögne-forogna, hahogna, hadd dobálná magát, mint 
az akrobata-bohóc, hogy gyönyörködném benne, mi
előtt hevületének az önkivűletében, a hetedik ég kapuja 
előtt a másvilágra küldöm.

Négyfelől is bugyogott-dobolt a láthatlan udvarló- 
sereg; hajh, ha közülük egy pár megirigyelné ezt itt 
és jönne, hogy megvívjon vele a sóvárgott jegyesért!

De nem kakas jött, hanem egy igazi tyúk, amely 
talán attól tartott, hogy Kabzány elszereti tőle a ga-
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sorsú erdészeti és vadászati altisztek gyermekei, 
vagy árvái iskoláztatásának előmozdítására hasz
náltassák fel. Erre nézve a feloszlást kimondó 
közgyűlés alapító-levelet bocsát ki.

A közgyűlésnek a feloszlásra és a vagyon 
hovafordítására vonatkozó határozata foganato
sítás előtt jóváhagyás végett a m. kir. belügy
minisztériumhoz terjesztendő fel.

Fácán házi költésben.
Baromfitenyésztéssel foglalkozó emberek igen 

könnyen nevelhetnek tenyésztésükben fácánokat is. 
Bármely fácántenyésztőtől elég jutányos áron szerez
hetnek be fácán-tojásokat, melyeket jól ülő pulyka alá 
tesznek kiköltés végett. Mikor a kis fácánok kikeltek, 
huszonnégy óráig pihenni hagyjuk őket, majd hangya
tojást és apróra vagdalt, keményre főtt tojást szórunk 
elibük s egy lapos kis tálkában, melynek tetejét, nehogy 
a kis fácánok belelépjenek, dróthálóval befedjük, vizet 
adunk nekik. A pulyka anyát a kis fácánokkal és a 
fészekkel együtt egy deszkával elkerített, pár négyszög
méter területű hálóval borított helyre tesszük. Az anya 
fölé egy hatvan centiméter magas, fél méter széles és 
egy méter hosszú ládikát borítunk, melynek elejét léc
rácsozattal látjuk el, olyan sűrűn, hogy a kis fácánok 
ki- és beszaladgálhassanak rajta, a pulyka anya ellenben 
csak a fejét és a nyakát dughassa ki. Ha a kis fácánok 
már három-négy naposak, apróra vágott zöld salátát,

vallérját. Lomhán, fáradtan repült, de nem szált le; 
csak csalogatva húzott el felettünk és — magával vitte 
a kakast is, amely riadó sietéssel kapott szárnyra és 
rohant után na.

*
Ott maradtunk magunk a széljárta ernyőben. 

Messziről bugyogtak a kakasok. Egy-egy csuhukolt is. 
-  A havasalj-tájék pacsirtája csengő énekkel fúvolázott 

bele a fajd-koncertbe.
Már világos volt és ha a hajnal pirosságát nem 

takarta volna el előlünk az állandó borúlat, láthattuk 
volna a vén Krivánt galambősz fejével, amelyre rózsa
koszorút tűz a kelő nap.

A nyírfajdok kezdtek elhallgatni; némelyiket lát
hattuk messziről, amint nagy körben, az örvös galambé
hoz hasonló repüléssel libegett át a völgyön, hogy a 
túlsó domboldal valamelyik magas őrfenyőjére eresz
kedjék. Ott dürgött azután.

Most már tudtuk, hogy ez a befejezés. Mert 
amikor a nyírdfajdkakas fára száll dürödni, nincs a 
vadásznak tovább mit várnia az ernyőben. Aznapra 
vége a reménységnek.

sóskát, parajt keverünk az eledelükhöz, melyhez később 
főtt húst is adhatunk teljesen apró darabkákra vágva. 
Később főtt kölest is adhatunk nekik. A keveréket 
minden etetésnél frissen kell megcsinálni. Nagyon 
hasznos még alacsony, apró ládikákba búzát, árpát, 
vagy zabot vetni s a frissen kelt veteményt ládástól a 
fácánok elé tenni. A kéthetes kis fácánoknak már 
úgynevezett madár-eleséget (ausztráliai köles) is adha
tunk; mikor pedig az állatok már jól kifejlődtek, azaz 
hat-nyolc hetesek, búzaszemeket is szórhatunk elébük. 
Ha a kis fácánok már kiszabadúlnak az anyai gondo
zás alól, akkor a dróttal elkerített kifutóban helyezzük 
el őket. Szabadon azonban ne eresszük a fácánokat, 
mert elrepülnek, elkószálnak és sohasem találnak haza.

A három szori fejés.

A háromszori fejés előnye abban áll, hogy több 
és zsírosabb tejet kapunk. Ezt kísérletek oly kétségbe
vonhatatlan módon bebizonyították, hogy ezen kétel
kednünk többé nem lehet. Már régebben megfigyelték, 
hogy ha a tej rövidebb ideig marad a tőgyben, zsír- 
dúsabb, mint hogy ha hosszabb ideig összegyűl a 
tőgyben és abból azt a következtetést vonták le, hogy 
a vajtermelés szempontjából előnyösebb, ha a tehenet 
naponta háromszor fejjük meg, mint hogy ha csak 
kétszer fejnők meg. A napi tejszolgálmány figyelembe
vételével azt találták, hogy háromszori fejés esetén 
nemcsak hogy mintegy 14 százalékkal több tejet kapunk, 
hanem a zsírtartalom is háromszori fejés esetén 4'1%-ot 
tesz ki, míg kétszerinél csak 3'5%-ot. Ezzel áll össze
függésben az a tény is, hogy a reggeli tej mindig zsír- 
szegényebb, mint az esti tej, mert a reggeli utolsó 
fejés utáni szünet nagyobb volt, mint délben és este. 
Ha a gyakorlatban mégis sokan azon a nézeten van
nak, hogy kétszeri fejés elégséges, annak oka abban 
rejlik, hogy némely gazdaságban kényelmesebb kétszer 
fejni, vagy pedig az, hogy a tej vevőjének alkalmasabb, 
ha naponta csak kétszer kell a tejet átvennie; ennek 
folytán a vevő hamar kész azt a nézetet terjeszteni, 
hogy a több szolgálmány- nem ellensúlyozza a több 
munkát. Az a kérdés, hogy az állat szempontjából mi 
egészségesebb: a kétszeri, vagy pedig a háromszori 
fejés, általában nehezen dönthető el; mert az állat 
háromszori fejés esetén erősebb tejszolgáltatásra kész
tetik, minek folytán egészségét is erősebben vesszük 
igénybe. E tekintetben azonban megfontolandó, hogy 
gazdaságilag mégis helyesebb, hogy az egyes állatok 
rövidebb ideig éljenek és őket a legnagyobb tejszol
gáltatásra késztessük, mint az, hogy az állat talán né
hány évig tovább éljen és mi eközben megelégszünk 
közepes tejszolgáltatással is.

Erdei m agvizsgáló intézet.

Darányi Ignác földművelésügyi miniszter a Selmec
bányái központi erdészeti kísérleti állomással kapcso
latban erdei magvizsgáló intézetet létesített, amelynek 
jóváhagyott szabályzatát most tették közzé. Az intézet 
úgy a hatóságoknak, mint magánosoknak rendelkezé
sére áll. A magánosok bizonyos mérsékelt díjat fizetnek.
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Azon vállalatoknak, akik évente nagyobb számú vizs
gálatot végeztetnek, a földművelésügyi miniszter meg
engedte, hogy jelentékenyen mérsékelt előfizetési díjért 
vehessék igénybe az intézet szolgálatait.

A mész és a kő ára régente.

Milyen ára volt hazánkban hajdanta a mésznek 
és a kőnek, arról a következő levél tanúskodik, melyet 
Nádasdy Tamás nádorhoz kasznárja, Udvary György 
írt 155Ó. április 15-én. A levél így szól:

Kegyelmes és nagyságos Uram örökké való 
szolgálatomnak utánna.

Mindjárást mihelen az meszet hozták és az sze
kérről lemérték azonnal megkellyett János dejáknak az 
árrát fizetnem, mert Nagyságod rreghatta volt János 
dejáknak, hogy megkérje tőllem és az szekeresek is, 
kik az meszet hozták különben le nem mérték volna 
az szekérrel. Még azt is nehezen várták, hogy it fen 
én magam a Nagyságod házában megolvassam és úgy 
attam oda alá János dejáknak és ő úgy fizetett ot alat 
az mészért. Az mész Nagyságos uram 27 szekér volt 
és 42 forintra mérték ki. Követ pedig Nagyságos 
uram immár 17 hajóval attak ez ideig, ezért 28 forintot 
és 90 pénzt attam, annak hajóját egy forinton és hetven 
pénzen agyák.

Továbbá Nagyságos uram az pénzbe kit Bothka 
uram kezemhez adott, az magyar pénzbe 10 2  forint 
vagyon és cseh garas 58 forint vagyon. Az előbbenibe 
is, ki nálam volt talléról és paccól, 36 forint vagyon.

Az Ur Isten tarcsa meg Nagyságodat az én ke
gyelmes asszonyommal és kis urammal egyetemben 
nagy sok esztendeig. Dátum Viennae 15. április 1556. 
Az Nagyságod örökké való alázatos szolgája Wdvardy 
György.

Méhtenyésztés a háztetőn.

Érdekes újítás számba megy a méhtenyésztés 
nagy városokban a háztetőn. Egy londoni híres méhész 
erről az újításról úgy nyilatkozott, hogy nincs benne 
semmi lehetetlenség. A méhek tenyésztése különben 
sem jár valami sok gonddal s így a ház mézszükség
letét könnyű szerrel meg lehet termelni a háztetőn. A 
méhek néha öt kilométer távolságra is elkalandoznak, 
virágot keresvén. Londonban pedig tudvalévőén sok a 
nyilvános kert és beültetett tér, ahol a méhek bőséges 
táplálékot találnak. Kísérletképen legközelebb egy népes 
méhkaptárt állítanak fel a Daily Mirror> épületének 
tetején, ahonnan pedig a méheknek jó messzire kell 
majd elrepülniük, mert a legközelebbi virágos kert, a 
Regent-park és a St. James-park, bizony távol esik. A 
méhek nagyvárosi életét majd behatóan tanúlmányozni 
fogják és megfigyelik, mely virágfajokat kedvelik leg

inkább. Ha ez a kísérlet sikerrel jár, akkor a londoni 
házak magas tetőit csakhamar a méhek ezrei népesítik be

A cigaretta csutak.
Párisban egy ember a vagyonszerzés eredeti 

módját eszelte ki. A nagy árúházak segédei ugyanis 
délben, miután ebédjüket elfogyasztották, sietve tértek 
vissza, de útközben elszívtak egy cigarettát. Az árúház 
kapujában még szippantottak egyet — és azzal a 
csutakot — amelyben mindig marad még egy kevéske 
dohány — elhajították. A mi emberünk ezekre a csu
takokra alapította tervét. Pléhdobozt akasztott a nya
kába és odaált a Vie de Marchand egyik árúháza elé. 
A segédek ettől fogva nem hajigálták az útca köve
zetére megmaradt szivarkájukat, hanem beledobták a 
szegény ember pléhskatulyájába. Tiz esztendeig tartott 
ez így s az alkalmazottak annyira megszokták a csutak
gyűjtőt, hogy mikor egy napon nem jelent meg, cso
dálkoztak elmaradásán. Még nagyobb volt meglepeté
sük, mikor délután az egyik főnök felbont előttük egy 
díszes pléhdobozt, melyben tízezer frank készpénzen 
kivűl levél is volt. Ebben azt írta Mathias Meroussier, 
a csutakember, hogy most már köszöni a siető segéd 
urak jószívűségét, mert tiz esztendő alatt hetvenötezer 
frankot takarított meg az értéktelen szivarkacsutakok 
eladásából. Most tízezer frankot a segédek nyugdíj- 
egyesületének ad, a többiből pedig visszavonúl szülő
falujába földbirtokosnak.

Mérges-e a vadgesztenye m agja.

A vadgesztenye magjának mérges voltát keserű 
ízéből következtetik, pedig az irodalmi adatok alapján 
ez nem igaz, mert e magvakkal disznót, marhát és 
juhot etetnek. Lőcsén és egyebütt is e magvakat gyűjtik 
és télen a juhoknak adják, amit ezek nagyon szívesen 
fogyasztanak. A vadgesztenye magjaiból helyenként, 
kivált Franciaországban, keményítőt is készítenek, mely
nek keserű íze, híg szódaoldattal majdnem teljesen 
eltávolítható. E keményítőt gabonaliszttel keverve, 
kenyérkészítésre is használják. A keményítő készítése 
azonban némi nehézséggel jár és drága, de mivel a 
magvak tizenhét százalék dextrint és cukrot tartalmaz
nak és így a szeszgyártásban hasznosíthatók, a drága 
előállítást ezen mellékalkalmazása némileg ellensúlyozza.

A barlang hőm érséklete.

Brunhes és Dávid francia kutatók, mint a Natur- 
wissenschaftliche Rundschau-ban olvassuk, a Puy de 
Döme csúcsához közeli barlangban rendszeres hőmér
sékleti megfigyeléseket végeztek. Körülbelül öt méter
nyire a bejárat alatt a barlangban egy termográfot 
helyeztek el, amelyet hetenkint új szalaggal láttak el. 
A termogramokat két évig gyűjtötték s leolvasásuk 
után a következő eredményeket állapították meg: Napi 
ingadozása a hőmérsékletnek télen egyáltalán nem volt. 
A téli barlangi hőmérséklet állandóan 41 és 4-2 fok 
között volt 0 fölött még akkor is, ha a szabadban 
— 16 fokra sűlyedt a hőmérő. A napi ingadozás csak 
tavasz vége felé jelentkezett; így 1907. március 28-ika
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és április 1 -je között, amidőn a szabad levegő hőmér
séklete már meghaladta a fagypontot és 0-5 és 8.9 fok 
között ingadozott. A hőmérséklet a barlangban április 
végéig ismét állandó maradt és májusban is csak két 
ízben volt nagyobb változás megfigyelhető. Júniusban 
már tekintélyessé vált a hőmérséklet ingadozása a 
barlangban is. E hőmérsékleti viszonyok állandó volta 
predesztinálta már ősidőktől fogva lakásul a barlangokat.

Kísértetek egy kastélyban. Mornin francia 
falu szomszédságában egy szép dombon, festői kör
nyezetben áll a La Perre De Roo-k kastélya. Ez idő 
szerinti tulajdonosa egy belga bárónő, aki egymaga 
lakja a kastélyt. A bárónő nyugalmát néhány hét óta 
különös jelenségek zavarják. Éjjeli időben járó-kelők 
léptei hallatszanak a fasorban s a léptekre keserves 
vonítással felelnek a kutyák. A bárónő éjfél táján nap
nap után felkel ágyából, kinyitja az ablakot és belelő 
revolverével az éjszakába. Kocsisa, aki egy szomszédos 
kis épületben lakik, nyomban követi példáját és rásüti 
puskáját a láthatatlan ólálkodóra. A lövések azonban 
meg nem rémítik a kísérteteket; másnap ismét csak 
megjelennek. A kastélybeliek reggelenkint mindig meg
állapítják, hogy a titokzatos vendégek bejutottak a 
kastély nagy csarnokába, jóllehet a kaput súlyos vas
rúd zárja el. Immár két hete örökös rettegés a kastély 
lakóinak élete. A minap éjjel a bárónő a kert egyik 
fasorában egy villamos robbantó készüléket helyeztetett 
el. Éjfélkor felrobbant a töltény, mire a lesben álló cse
lédség valóságos sortűzzel felelt. Hiába volt minden; 
a titokzatos vendégek megint eltűntek nyomtalanúl. 
Azt hiszik, hogy valaki rossz tréfát űz; bár ez a fel
tevés nem igen valószínű, mert hiszen a jókedvű tré
fálkozó a bőrét teszi kockára a tréfája kedvéért. A 
bárónőnek most már sem éjjel, sem nappal nincs 
nyugalma. Be is látta végre, hogy egymaga nem bol- 
dogúl a kisértetek ellen s néhány nappal ezelőtt a 
csendőrökhöz fordúlt segítségért. Az egész környék 
izgatottan lesi most, mi lesz a csendőri beavatkozás 
eredménye.

Egy kis fiú utazása. Nagyváradról jelentik: A 
szegedi vonattal egy öt éves fúcska érkezeit ide. A 
nyakában kis cédula volt ezzel a felírással: Nevem- 
Újvári József; Szabadkán, Szegeden át Váradra útazom. 
A gyermeket Fiumében nénje ültette vonatra, Fiumébe 
pedig az apja küldte Amerikából, ahová tavaly vándo
rolt ki Nagyváradról. A gyermek baj nélkül érkezett 
meg, az útasok mindenütt jól tartották. Itt a gyermek- 
menhelyre vitték.

A barlanglakó. Máramarosszigetről jelentik : A 
barcánfalvai csendőrség a község melletti erdőben a 
hegyoldalba vájt, kimohozott üregben lerongyolódott

és kiéhezett emberre akadt. Mikor az üregből kihúzták, 
alig birt lábán állni. Rögtönzött hordágyon a községbe 
szállították és enni, inni adtak neki. Mikor némi erőre 
kapott, vallatni kezdték, hogy miért lett barlanglakó. 
Hosszas biztatgatás után elmondta, hogy Pálinkás Fe- 
dornak hívják, háza és kis földje van Nagykirván. 
Felesége két hónappal ezelőtt gyermeket szült, de 
Pálinkás ezt nem akarta magáénak elismerni és félté
keny lett feleségére, azt hitte, hogy az megcsalja. Mi
kor a gyermek háromhetes volt, feleségét a Nagykirva 
melletti erdőbe hívta és ott a gyermekkel együtt meg
ölte és elásta őket. A gyilkosságot mintegy negyven 
nap előtt követte el és azóta lelkiismerete nem hagyja 
nyugodni. Elbujdosott az erdőbe és gyökerekkel és 
fűvekkel táplálkozott. A barcánfalvi erdőbe csak néhány 
napja került. A csendőrök a barlanglakot behozták a 
máramarosszigeti törvényszékhez, de ott semmit sem 
tudtak a gyilkosságról. A csendőrök Pálinkást Nagy
kovára vitték annak kiderítése végett, hogy mi igaz 
Pálinkás vallomásából.

Szerkesztői üzenetek.
Horváth József úrnak, Kisszállás. A vizsgák minden év- 

október havában leszuek megtartva s így ennek a hónapnak az 
elején kell majd kérvényét beadni. A vonatkozó hirdetmény benne 
lesz annak idején lapunkban is. — Panaszkodónak. Ön panasz
kodik, hogy 12 korona előfizetési díj hátralékért az itteni hitel- 
szövetkezet beperelte. Itt panaszra csakugyan nincsen oka, mert 
ötnegyed év alatt annyiszor lett kérve az előfizetési dij beküldé
sére, hogy bizony módjában lett volna azt épen úgy békés úton 
kiegyenlíteni, mint ahogy most költségekkel együtt kifizette. 
Egyébként nem Ön az egyedüli, mert 67 hátralékos ellen kellett 
ezt a végső eszközt alkalmazni, akiknél közel 800 korona előfize
tési díj van kinf.

A kiadóhivatal postája.
Márkus Sándor úrnak, Nagypéczely. A beküldött 4 ko

ronával folyó julius hó végéig van előfizetve. — Kerencsik 
András úrnak, Kisbeteg. Mint új hívünket szívélyesen üdvözöljük. 
Szíveskedjék lapunkat környékbeli kartársainak is ajánlani. — 
Csányj János úrnak, Bulzesd. Köszönjük a közlőit címeket, a 
melyekre mutatványszámokat küldtünk. — Kovács Lőrinc úrnak, 
Csála. Sorai nem egy régi előfizetőnk elvesztése miatt, hanem 
az azokban közlött bajáért mélyen elszomorítottak s igaz rész
vétet keltettek bennünk. Nekünk itt Szászsebesen nagyon híres 
szemorvosunk van, kit szembajosok messze tájakról felkeresnek; 
vájjon nem tudna ez a baján segíteni? Esetleg téli betegségének 
lefolyását s mostani állapotát közölhetné velünk, hogy szembaja 
dolgában véleményét kikérjük.

H I R D E T M É N Y E K

477/1908. etd. sz.

Pályázati hirdetmény.

Szatmárnémeti szab. kir. város erdőhívataláná! 
egy erdőszolgai állás betöltendő.

Évi javadalmazás: 460 korona készpénz havi
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utólagos részletekben, 32 korona csizma-pénz félévi 
részletekben, egyenruha, lakás, illetmény-föld, jószág
tartás, 16 ürm. kemény botfa, stb.

Ezen állás 1 évi próba-időre lesz betöltve, mely 
idő leteltével, ha a kinevezett megfelel, véglegesítve 
lesz és a próba év a nyugdíjba beszámíttaíik. A szol
gálati idővel, ha törvényes kellékei meg vannak, több 
ízben fokozatos előléptetésben részesülhet.

Pályázhatnak 35 évesnél nem idősebb, ép, erős 
testalkattal, jó látó- és hallóképességgel bíró egyének; 
továbbá magyar honpolgár és legalább 4 elemi osztályt 
végzettnek kell lenni; szakvizsgázott, katonaviselt, vagy 
már gyakorlattal bírók előnyben részesülnek.

Saját kezűleg írt és Polgármesterre címzett folya
modványok, — melyek 1 K. bélyeggel ellátandók - 
mellékletekkel együtt a Városi erdőhívatalhoz folyó év 
julius hó 30-ig benyújtandók.

Szatmárnémeti, 1908. junius 25-én.
Városi erdőhívatal. Léber A ntal

főerdész.

E l a d ó  fegyverek!
Egy igen jó karban lévő 3 csövű fegy
ver (Drilling), 16X16X11. caliberű, bal 
cső choke fúratú, mindhárom cső jól 
belőve, igen olcsó áron: 90 koronáért 

Egy darab felemás fegyver (Büchsflinte), elől fekvő 
zárakkal, a serétes cső 16, a golyós 
12/500 fúratú, füstnélkűli porral belőve, 
dús vésésekkel, igen csinos kivitelű, 
teljesen jó karban, melynek beszerzési 
ára 2 2 0  kor. volt, most 10 0  koronáért 
eladó. Bővebb felvilágosítással szolgál

=  Szeifert Antal —
682/1908. szám.

P ályázati h ird etm ény  erd ő ő ri á llá sra .

A fogaras vármegye területén, illetve az alúlírt 
m. kir. állami erdőhívatal kerületében megüresedett egy 
(1) erdőőri állásra a törvényha'ósági érd. alb. 1908. évi 
1172. sz. alatt kelt határozata alapján pályázatot hirdetek.

Az erdőőrök javadalmazása: 480 korona évi bér, 
előleges havi réezletekben; 80 korona évi lakpénz; 
64 korona tűzifa átalány és 60 korona legelőváltság 
előleges negyedévi részletekben.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy magyar ál
lampolgári minőségüket, fedhetlen életüket, a 24 éves 
életkor betöltését, az erdőőri szakvizsgálat letételét és 
ép szellemi erő és egészséges testalkat mellett, hibátlan 
beszélő, látó és halló képességüket igazoló: a) illetőségi 
igazolványnyal, b) hatósági erkölcsi bizonyítványnyal, 
c) születési anyakönyvi kivonattal, d) erdőőri szakvizs
gálati bizonyítványnyal, e) közhatósági orvosi bizonyít- 
ványnyal, végűi f )  esetleg még szolgálati bizonyítvány
nyal felszerelt, szabályszerűen bélyegzett és Fogaras 
vármegye törvényhatósága erdészeti albizottságához 
címzett, sajátkezű leg  írt folyamodványukat alúlírt m. 
kir. állami erdőhívatalnál legkésőbb folyó évi julius hó 
2 0 -ig benyújtsák.

Megjegyzem végűi, hogy azok a pályázók, kik az 
állam nyelvének feltétlenül megkövetelt szóban és 
írásban való tökéletes bírásán  kivűl a román nyelv 
tudását is igazolják, előnyben részesülnek és hogy a 
hiányosan felszerelt, valamint az elkésve beérkező pá
lyázati kérvényeket figyelembe nem veszem.

Fogaras, 1908. junius hó 26-án.
M. kir. állam i erdőhívatal.

Nyomatott HIENTZ J ÓZSEF  könyvnyomdájában Szászsebesen.

o o uradalmi erdész o ,o 
o o S zerb -O h áb a  o o
u. p. Batta. (Krassó-Szörény megye)

#  S  #  # #  % %  #  &  # ■ #  Ü  . #

Nyúl vadászatra
kitűnően alkalmas, 1 éves kan kopó, 
sárga-fehéren tarkázott; a vadászat 
felhagyása miatt eladó. Ara cso
magolással együtt 30 korona. Szál
lítás vevőt terheli. Küldés utánvéttel

O lase r E rik , Szászsebes.

H IR D E T É S E K E T
JUTÁNYOS ÁRON FELVESZ AZ

E R D É S Z E T I  Ú J S Á G
KIADÓHIVATALA Sw?

Szőlőbirtokosok figyelmébe! Első ren d ű , szavato lt, vegytiszta ré sg á lico t - kg .-k in t 15 fillé ré rt  
Elsőrendű  ratfia h á n cso t kg .-k in t SÖ fillé ré rt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K irá ly-V erm o rell perm etezőgépet drb. 4 4  ko r.-ért
s z á l l i t  a Magyar Gazdák Értékesítő Szövetkezete székelyföldi kerületi fiókja Marosvásárhelyen,
Ugyanott mindenféle gazdasági-gépek és eszközök a legjutányosabb árban beszerezhetők.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

E lőfizetési árak :
Egész évre . .......................................8 kor.
Fél é v r e ...................................... . 4 ■
Negyed é v r e ............................................. 2 «

P én zk ü ld em én y ek :
a «Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön,
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P odhradszky Emi!.

H irdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. julius 9. 28. szám.

M ik ó  László.
Midőn a vándorló a napsugarak tikkasztó 

hevében róvja a hosszű utat, amely vándorlása 
céljáig vezeti, meg-megpihen valamely fa-, vagy 
ha ilyen nincs, egy-egy mértföld mutató kő csekély 
árnyékában s egyik tekintetét hátrafelé veti a már 
megtett útra, a másikat pedig előre, arra, amely 
még előtte van; mintegy mérlegelve, hogy mennyi 
erejét fogyasztotta el már az eddigi és a még 
hátralevőnél mennyire lesz szüksége, hogy azt is 
sikerrel megjárhassa.

Az ember élete sem egyéb egy hosszabb - 
rövidebb vándorútnál; ez is fáradozás bizonyos 
célok elérésére s a két vándorlás közt a kiilömb- 
ség csak az, hogy míg az országútak vándorát 
a távíró póznák, a mértföldmutató kövek, a faluk, 
városok tornyai biztos irányban vezetik, addig 
az élet vándora folyton a bizonytalanság ködében 
vándorol s csak mintegy a sötétségben tapoga
tózva keresi a helyes irányt, amelyet még így is 
csak ritkán sikerűi megtalálni s vajmi kevés van 
olyan, aki ereje teljességében érné el az általa 
önmagának kitűzött s minden erővel követett célt.

Az élet eme vándorűtján is, midőn a meg
élhetésért való küzdelem hevében eltikkadunk, 
szívesen keresünk egy-egy pontot, amelyen rövid

időre megpihenve, tekintetünket hátrafelé a már 
megtett és előre, a még megteendő htunkra vetjük.

Az élet vándorának ilyen pontjait jubileumok
nak nevezik az emberek latin nevén, ami egyéb
ként ünneplést jelent a mi nyelvünkön.

Ilyen jubiláris alkalmakat szereti a mi népünk, 
mert jólesik neki azokon kissé kipihenni az élet 
fáradalmait, feledni annak száz gondját, búját, 
baját. Szívesen veszi ilyenkor a rokonok és jó 
barátok üdvözlését, jubileumszámba megy nálunk 
a születésünk, névnapunk évfordúlója, szolgála
tunknak, tanúlmányainknak, vagy egyéb neveze
tesebb cselekedeteinknek tizedévi, negyed- és fél
százados fordúlói, az ezüst és arany lakodalmak.

Egy egyszerű nevet írtunk fel cikkünk hom
lokára, egyszerűt, szerényét, mint amilyen annak 
a viselője. Nem fűződnek ahoz világra szóló 
események s csendes, de a közjónak szentelt 
életének folyását közvetlen környezetén kivűl alig 
ismeri más. Egyszerű vándora az életnek, mint 
amilyenek legtöbben vagyunk, akik az élet rögös 
útján haladunk, küzdve a mindennapi kenyérért 
s eredményeket nem magunknak, hanem mások
nak érve el.

Mikó László, a mi kartársunk és barátunk 
a napokban élete útján nem is egy, hanem egy
szerre számos pihenő ponthoz ért s ebből az 
alkalomból kedves kötelességünknek ismerjük róla 
megemlékezni.

Kedves kis családi ünnepnek volt tanúja 
múlt hó 27-én a zemplénmegyei Erdőhorváti 
község, kivált pedig annak az a szerény kis haj-
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léka, amelyben Mikó László járási erdőőr kartár
sunk tartja lakását. Ezen a napon ünnepelte 
névnapján kivűl ötvenedik születése napját, boldog 
házasságának negyedszázados fordulóját, huszadik 
évét annak, hogy hazánk erdészetének és vadá
szatának szolgálatában áll s ezek felvirágoztatásán 
fáradozik és buzgólkodik s ekkor emlékezhetett 
meg arról, hogy harminc évvel ezelőtt küzdött 
Boszniában a magyar huszár dicsősségeért.

íme, egyetlen egy napon mennyi nyugvó 
pont egyetlen egy ember életében, abban az 
életben, mely nem egyéb a folytonos küzködés 
láncolatánál s amelybe némi derűt, némi boldog
ságot csak annak az élettársának hűséges sze- 
retete hozott, aki hosszú huszonöt éven át segített 
neki viselni az élet fáradalmait s akinek buzgó 
segítsége, szeretetteljes buzdítása nélkül bizony 
régen összeroskadt volna a folytonos küzködés 
terhe alatt.

A boszniai hadjáratban kezdte meg a küz
dést a kenyérért s itt esett meg vele, hogy egy
szer éjjel éhségében otthagyva csapatát, neki 
vágott egymagában az erdőnek s egy abban 
lévő házikó felé törekedett, hogy ott némi élelmet 
szerezhessen. Alig haladt még pár száz lépést, 
mi veszélyt sem sejtve s jó reménnyel eltelve, 
midőn egyszerre egy tizenkét főből álló bosnyák 
csapattal találta magát szemközt, amely megállí
totta s kérdezte, hogy kicsoda, micsoda. Nem 
ismerve nyelvüket, nem tudott egyebet felelni, 
mint hogy katholikus; de már erre kezdte őt a 
csapat bekeríteni, nem számolva azzal, hogy mi

egy magyar huszár. Pillanat alatt megvillant 
kezében a kard s egy derék hármas vágásra 
három bosnyák harapott a fűbe, a többi pedig, 
— mint a héjától megriadt csirkék —  széjjel 
ugrott s ő felhasználva a kapott rést és az ellen
ség zavarát, húsz éves lábainak gyorsaságával 
inait vissza elhagyott csapatához, melyet szeren
csésen el is ért s kapott ott a századosától vitéz
ségéért dicséretet, azért pedig, mert a csapatát 
szigorú tilalom ellenére elhagyta, öt napi börtönt

Itt kezdődött már a küzdelme a kenyérért s 
további élete csak folytatása volt és folytatása 
ma is ennek, mert hiszen mi más egy járási 
erdőőrnek az élete a mindennapi kenyérért való 
folytonos küzdelemnél?

Ezt a nehéz küzdelmet folytatja Mikó László 
kartársunk immár húsz év óta, amióta az erdé
szeti pályán van s dicséretére legyen mondva, 
hogy bármily nehezére esik is ez a küzdés, a 
pályájához való hűséget soha meg nem szegte, 
szolgálatát mindig buzgón teljesítette, bár tudta 
és tudja azt, hogy az neki csak a töviseket, a 
rózsákat pedig másoknak termi.

Aki figyelemmel olvassa a lapokat, majd 
minden számban talál megemlékezést magasabb 
rangú tisztviselők, vagyonos polgárok különféle 
évfordulóiról, de vajmi keveset a szegényebb 
sorsú emberek ilyen ünnepjeiről; mintha bizony 
kisebb érdem lenne szegénységben, nyomorúság
ban végig küzdeni egy pár évtizedet, mint a jó
létben; pedig talán épen ennek a megfordítottja 
az igazi.

V  ^ T t  a r c  a  c

Szent A nna tava.
Mint egy nagy tál fenekén a víz, pihen Szent 

Anna tava, égbe nyúló hegyek aljában. Köröskörűi 
fenyvesek koszorúzta hegyek. Járjatok be minden földet 
s szebb képet ennél nem találtok. Ugyan, ki gondolná, 
hogy ennek a gyönyörűséges tónak a helyén egykor, 
régesrégen, szörnyű magas hegy volt s hogy tetején 
büszke vár, amely kevélyen nézett le a csíki, meg a 
háromszéki falukra. De nem egymaga kevélykedett e 
vár Csík és Háromszék felett; átellenben, egy órányira, 
a ként lehelő, fojtós szagú Büdös-barlang felett is vár 
állott. Jaj, de rég lehetett! Nyoma sincs most e várnak. 
No de az emléke, -  a szomorú emléke megmaradt 
mind a két várnak.

Két testvér lakott a két várban; mind a kettő

kevély, gőgös, szertelen. Szívükben nem lakozott sze
retet senki iránt. A föld népét sanyargatták, fosztogat
ták s egymást nem szerették. Mindég vetélkedtek, di
csekedtek — kinek van többje. Mind a két vár pincé
jében kádakban, élére verve állt a tenger arany, ezüst.

Egyszer aztán, honnét, honnét nem, messze 
földről egy nagy úr jött látogatóba a büdösi vár 
urához. Hatlovas hintón jött. Na, ilyen hintót, ilyen 
hat lovat még nem látott a világ. Színarany volt annak 
a hintónak kereke, tengelye, rúdja; arannyal, ezüsttel, 
gyémánttal volt kiverve a lovak szerszáma s haj ! — 
a lovak tüzesebbek voltak a sárkánynál. Hiszen nem 
is volt többet nyugodalma a büdösi vár urának, amint 
meglátta ezt a hintót, ezt a hat lovat. Mindjárt rásze
gődött a vendégére, nem hagyta békében: adja el neki 
a hat lovat hintóstól, szerszámostól.

Adok érte hat kád aranyat.
— Nem eladó, — mondotta a vendég.

RáadásúI a torjai uradalmat.
— Nem eladó!
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Mi azt tartjuk, hogy a szegénységben hű
ségesnek, jó sáfárnak, buzgó szolgának megma
radni, nem a saját, hanem a mások javáért fára
dozni —  a legnagyobb érdemek közé tartozik s 
ezért örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy 
Mikó László kartársunkat az egyszerre ünnepelt 
számos évfordúlója alkalmából szívünk egész 
melegével üdvözöljük.

Egyike ő is ama sokaknak, akikre méltán 
lehetne alkalmazni a Szentírás ama szavait: «Jól 
vagyon, jó és hű szolgám; kevésben hű voltál, 
sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örö
mébe !>

Buzdító példa gyanánt szolgálhat Mikó 
László kartársunk élete fiatalabb nemzedékünknek 
is, megmutatván nekik, hogy a szegényes sorssal 
is meglehet küzdeni; meg lehet tartani abban is 
a hűséget s hogy az igazi kötelességtudás, az 
önzetlenül teljesített szolgálat ha sok fáradtságot 
okoz is, de megédesíti keserű kenyerünket az 
abból folyó tiszta öntudat

Mikó László kartársunknak pedig őszinte 
szívből kívánjuk, hogy őt a Mindenható kedves 
életepárjáva! még hosszú éveken át jó egészség
ben s szegényes sorsukban is teljes megelégedett
ségben tartsa meg. Szerény szorsukban boldogítsa 
őket az az öntudat, hogy az ember legfőbb kö
telességét, a mások- és közjóért való munkálko
dást egész életük folyamán szorgalmasan, kitartóan 
és hűségesen teljesítették!

Az őz hívásról.
(Csalogatás.)

A «V. A.» után. Irta M arna Tivadar.

Azt hiszem, a vadászat különköző nemei 
közűi az «őzhívás> az, melyről annyi vita merül 
fel lépten-nyomon. Míg egyrésze a vadászvilágnak 
épen eredménytelennek tartja azt, addig a másik 
rész a legnagyobb elragadtatással emlékezik 
meg róla.

Ha ennek okát keressük, abban találjuk, 
hogy épen az eredményes sípolás -nál igen sok 
finom körülményt kell szem előtt tartani s még 
a legalaposabb ismeretek mellett is kellő tapasz
talattal és igen sok érzékkel kell bírni, hogy 
fáradozásunk meddő ne legyen.

Tapasztalom, hogy a vadászok közűi 
mondhatni - elenyésző csekély számban űzik e 
nemét a vadászatnak s még ezek közt is igazán 

j hozzáértő nagyon kevés van.
Az őzbaknak csalsíppal való ( hívás , sípo

lás >) vadászata főleg az üzekedési időben törté
nik, amidőn az őzüsző (suta) hívogató hangjának 

| utánzásával csaljuk fegyverünk elé az óvatos bakot.
Egy másik módja e vadászatnak, midőn az 

őz panaszhangját (síró-vészhang) utánozva, ejtjük 
el az odasiető bakot; többnyire még az üzeke
dési időn kivűl is, tehát minden időben.

- Megálj, — gondolta magában — azért mégis 
az enyém lesz.

Nagy vendégséget csapott; folyt a bor, akár az 
Olt vize s mikor a vendég virágos kedvre derűit, a 
büdösi vár ura elővette a kockajátékot Arra számított, 
hogy majd a kockán elnyeri a lovakat hintéstől, szer
számostól. Hát jól számított, mert vele járt a szerencse. 
Elnyerte a vendégének mind a pénzét; s tetejébe a hat 
szép lovat, mindenestől. Ahogy aztán elbúcsúzott a 
vendég, első dolga volt, hogy meglátogassa a testvérét. 
Csak úgy repesett a szíve az örömtől, mikor elé állott 
a hatlovas hintó. Hej, de megirígyü majd ezt a testvére! 
Lehet aranya, ezüstje több mint őneki, de ilyen hatlovas 
hintája nincsen.

A testvére épen ott ült a vár pitvarában, mikor 
bevágtatoít a hatlovas hintón. Szeme-szája elált a cso
dálkozástól.

—  No öcsém, van-e ilyen hat lovad? — kiáltott 
diadalmasan.

— Ilyen nincs — mondta az öcs de lesz külömb.

De már azt szeretném látni!
— Hát huszonnégy óra sem telik belé, meglátod!
Nagyot kacagott a büdösi vár ura.
— Ennél külömb! Én meg .azt mondom, hogy 

legyen a tied a váram s minden uradalmam, ha enné! 
különb hat lóval jössz hozzám.

— Nem is hattal, — tizenkettővel !
Egész nap tűnődött az öcs, hogy honnét szerez

zen különb tizenkét lovat. Hiába tűnődött, hiába törte 
a fejét, nerrt\ tudta elgondolni, hogy hol találna nagy- 
hirtelen olyan hat lovat; nem olyat, különbet s nem is 
hatot, tizenkettőt. Keservesen megbánta a hirtelen
kedését. Hanem egyszerre csak mi jutott eszébe? Az, 
hogy várába hozatja a vidék legszebb tizenkét lányát, 
azokat hintóba fogatja s úgy megy a bátyjához. 
Összeparancsolía a jobbágyait s küldte őket minden
felé, ki hol a legszebb leányt tudja, hozza ide.

Egy fé! nap sem telt bele, jöttek a jobbágyok s 
velők a leányok; voltak százan is, egyik szebb a má
siknál, de a legszebb köztük egy Anna nevű volt. Ezt
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Ezúttal tisztán az üzekedés időbeni eljárásról 
fogok szólani s célom az leend, hogy amiket 
e téren eredménynyel tapasztaltam és tanultam, 
megírjam röviden azok számára, kik talán 
szívesen tanulnának valamit, de nem jutnak hozzá, 
vagy akik az eddigi eredménytelen munkájuk 
következtében kedvűket vesztve, felhagytak vele.

A suta hangjának helyes utánzása, maga egy 
művészet! Tisztán leírásból megtanulni véle
ményem szerint lehetetlen. Legcélszerűbb azt 
egy hozzáértő mestertől, vagy épen a legnagyobb 
mestertől, az — őzsutától megtanulni.

Bár a suta hangjának utánzása egy sípon 
nem épen nehéz dolog, de mégis rengeteg gya
korlat és különösen finom utánzóképesség kell 
hozzá, hogy az még elvétve sem legyen hamis.

Vannak emberek, sőt vannak vadászemberek, 
kik annyit és annyit járnak az erdőben az év 
minden szakában s még sohasem hallották az 
őzsuta hangját. Vagy ha hallották is, fülüket 
meg sem ütötte e hang, észre sem vették. Ilyen 
emberek igazán ne is fogjanak e művészethez, 
mert úgysem fogják azt elsajátítani.

A suta hangjának a sípon való utánzásáról, 
valamint ennek megtanúlásáról cikkem végén 
fogok szólani.

Az üzekedési idő az éghajlat és vidék szerint 
meglehetősen különböző. Vannak bakok, melyek 
bizony már junius végén is beugranak és még 
augusztus végén is, ez azonban nem szabályos; 
hibás volna tehát ezek után megállapítani az 
üzekedés idejét.

Arra nézve, hogy a napnak mely időszaka 
legalkalmasabb a hívásra, a nézetek igen eltérők. 
Általános vélemény, hogy délelőtt 10 12 óra
és délután 4 6 óra közt ugrik a bak legjobban.
Az én nézetem nem ez.

A sípolás akkor eredményes, ha a bak mellett 
nincsen ott a suta; vagy még eredményesebb, 
ha épen a sutát kereső útjára indúlt; ez pedig 
az erős bakoknak, az előbb említett időben nem 
szokásuk.

Több eredménynyel járók a hajnali és kora 
reggeli órák, 3 6 óra közt. Ez időben rendesen
erős bakok ugranak és pedig igen hamar és 
hevesen. Felette alkalmas a csendes holdvilágos 
éjszaka; de ennek hátránya az, hogy csakis igen 
közeire tudunk lőni és még akkor is jól meg kell 
néznünk, vájjon nem-e suta ugrott be sípunkra. 
Mindenesetre kívánatos volna, ha erre nézve 
mások is ismertetnék tapasztalataikat.

Az is általános nézet, hogy forró augusztusi 
nap a legjobb a sípolásra; bár mondhatom, hogy 
sokszor a legmelegebb nap nem hozta meg azt 
az eredményt, melyet egy hűvös, csepergős idő
ben elértem. Szabályt természetesen itt sem lehet 
állítani.

Mindenesetre teljesen alkalmatlan az erősen 
esős, vagy zivataros idő; ez sem azért, mintha 
akkor az üzekedés mérve csökkenne, de maga 
az a körülmény, hogy nem hallani a hangot, 
nagyon akadályozza az eljárást. Ép ily rossz a 
szeles idő is, amidőn mi sem halljuk a bak kö
zeledését, mert ki kell emelnem, hogy a csalo-

választotta először a vár ura. Aztán még tizenegyet 
melléje. S mikor ott külön, szép sorjában állottak, a 
szín alól előhúzatta aranyos hintóját s elébe fogatta a 
tizenkét leányt.

Szegény leányok ! Reszketve állottak a hintó előtt. 
Szemükből szakadt a köny, mint a záporeső; feltekint- 
gettek az égre, onnét sóhajtottak segedelmet. Azután 
az űr felugrott a bakra, kieresztette bakos ostorát, 
nagyot rittyentett, hogy csakúgy zengett, zúgott belé 
az erdő.

— Gyi előre, g y i!
A leányok támolyogva léptek előre, de meg sem 

tudták mozdítani a nehéz hintót.
Hej, szörnyű haragra gerjedt a hatalmas úr. Elé

vágott a rézcsapós ostorral, épen Annára, aki legelői 
állott. Patyolat fehér húsából kiserkedt a vér s jajszava 
felhallatszott a magas egekig.

Gyi, Anna, g y i! ordított az úr s másod
szor is rávágott.

Verjen meg az Egek Ura! — jajdúlt fel 
Anna. Sűlyedj a föld alá, ártatlanok megölő gyilkosa !

S ím, abban a pillanatban elfeketedett az ég, 
villámlott, dörgött, ég-föld megindúlt, recsegtek-ropogtak 
a fák, a vár tornya ingadozni, hajladozni kezdett, aztán 
hirtelen összeomlott, utánna az egész vár s a föld 
sűlyedt mind alább-alább, mígnem egyszerre víz alá borult

És halljatok csudát; mikor lecsendesült az ég 
haragja, a vár helyén egy gyönyörűséges tó pihent s 
a tóban tizenkét hattyú úszkált. Távol tőlük egy sár
kány vergődött a tó forgatagában ; erőlködött, hogy 
megfogja a tizenkét hattyút, de nem tudott kikerülni 
a forgatagból.

A tizenkét hattyú meg csak úszott, úszott szép 
csendesen; kiszállottak a tó partjára, ott megrázkódtak 
s leánynyá váltak ismét. Siettek haza mind a falujokba, 
csak Anna maradt ott. Kápolnát építtetett a tó partján 
s ebben a kápolnában töltötte az életét csendes imád
kozással. És jöttek, zarándokoltak a népek mindenfelől 
a kis kápolnához, együtt imádkoztak a szent életű 
leánynyal, kit még életében szentnek nevezének, halála 
után pedig róla nevezték el a tavat Szent Anna tavának.
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gatásnál a hallás a fő ; először üti meg fülünket 
a nesz és csak azután tudjuk látóképességünket 
teljesen odairányítani.

Nagyon fontos a hely megválasztása, ahol 
sípolunk s azt hiszem, itt sokak részéről történ
nek hibák.

Egészen helytelen, ha valaki ott sípol, ahol 
az üzekedés előtt a bak tartózkodott. Ez időben 
a bak elhagyja rendes tartózkodási helyét és 
nyugtainál jár s kel és épen ezért ne a bakot, 
hanem a sutát keressük, mert ott lesz aztán a bak is.

Eredménytelen oly helyen is sípolni, hol azt 
a bizonyos üzekedési gyűrűt (boszorkánygyűrű) 
találjuk, mert itt a bak már többé ne . igen 
tartózkodik.

Tanácsos már az üzekedési idő előtt kinézni 
a helyeket, hol sípolni akarunk. Én ugyan mindig 
az üzekedési idő alatt, esetről-esetre kerestem 
azokat, mert máskép időm és sokszor alkalmam 
sem volt s azért mégis eredményes volt a mun
kám. Feltétlenül szükséges, hogy azon a helyen, 
ahol sípolunk, legalább 5 6 percig kitartsunk
a sípolás előtt, hogy esetleg a közelben lévő bak 
a hallott neszre lecsendesedjék és megnyugodjék.

A sípolásnál én a következőképen járok el: 
A legnagyobb csendben, teljes figyelemmel 
meg-megállva haladok az erdőben s ott, ahol 
alkalmasnak vélem a helyet, megállók és elhelyez
kedem. Legjobb egy kettős, vagy hármas fa közé 
beállani, vagy egy ilyen törzsre leülni. A lábam 
alatt a harasztot elkaparom, hogy ha talán for
dulnom kellene, zajt ne csináljak. Ha ezzel készen 
vagyok, úgy 5 6 percet kitartok és csak azután
kezdek sípolni. A sípolást a következő szünetkekkel 
eszközlöm: Három sípolás 3 - 4 másodperc szü
netekkel; ezután 2 -3 perc szünet; majd három
négy sípolás 3 4 másodperc szünetekkel. Ezután
5 6 perc szünet s az egészet újra kezdem.

Ha skálaszerű formába írnám, így nézne ki:

1. 5 -6  perc szünet;

3 perc szünet; 
szünet.
2. Ismétlés elölről.

három hívás 
3—4 mp. szünetekkel 

három-négy hívás 
3—4 mp. szünetekkel 5 - 6

Természetesen ez sem minden esetben jó, 
mert például, ha az első hívásra halljuk, hogy 
már a bak ugrik és 150 200 lépésre megállt,
úgy a második sípolást nem szabad mindjárt adni, 
mert hamar gyanút keltünk a bakban s ott ólál- 
kodhatik egy-két óra hosszat is anélkül, hogy

lövésre kerülne. Ilyenkor várni kell s a bak gon
dolván, hogy még jó messze hallotta a hangot, 
esetleg egy kis fülelés után nyugodtan közeledik 
fegyverünk elé.

Ha a bak más irányt venne, ügy mihelyt 
ugrik, sípoljunk háromszor. Tehát nagyon poli
tikusnak kell lenni. Akkor sípoljunk általában, 
mikor a bak mozgásban van, mert ekkor ő nem 
képes olyan finoman megfigyelni az amúgy is 
kontár hangokat.

Ez egy főszabály s nagyon sokan azért nem 
is lőnek semmit, mert a bakot a sok egymás
utáni sípolással már messzebb távolságra megál
lítják s így nem látják azt, bár előttük áll.

(Folyt, köv.)

A méhes helyek feállítása.

Új méhes létesítésénél arra kell törekedni, hogy 
az mindenben megfelelő, a méhek életére a legkedve
zőbb legyen. így tehetjük azt egyszersmind a legjöve
delmezőbbé is. A méhest úgy kell elhelyezni, hogy 
elejével délkeleti irányban legyen; mert így már kora 
reggel éri a napfény és védve van a forróságtól, a 
mennyiben a déli órák árnyékot nyújtanak. A forró
ságtól védik a méhest a fák is; de itt ügyeljünk arra, 
hogy azért azok ahoz közel ne essenek, hogy a szabad 
levegőt el ne vegyék s a röplyukat el ne takarják. Az 
ültetett fák mézelők legyenek. Amennyire ügyelni kell 
a méhes előtti szabad levegőre, ép úgy védeni kell a 

.hátfalat a hideg szelektől. A méhes hátúlját tehát védő
fallal, vagy ösvénynyel kell körülvenni. A méhes előtti 
térség ne legyen gazos, hanem vagy simára tarolt, 
vagy kavicsos. A méhek nem szeretik a háborgatást; 
épületüket mozgatni-bolygatni nem szabad; az tehát 
szilárd legyen és ereszszel ellátott, hogy esőzések al
kalmával a tetőről lecsorgó víz a méhek közt zavart 
ne okozzon, hanem onnan levezethető legyen.

A sziámi fácán.

A sziámi fácán rendkívül könnyen tenyészthető 
házilag is. Természetes, hogy aki otthon fácánt akar 
tenyészteni, annak előbb megfelelő nagyságú voliért 
kel! csináltatnia, minél több és mentő! sűrűbb bokor
ültetéssel, ami feltétlenül szükséges a sikeres tenyész
téshez. A sziámi fácánt is voliérben kell tenyészteni. 
Ez a fácánfaj meglehetősen edzett; a hideget jó! bírja, 
csupán a nedvességtől kell óvni. Eleinte, mint minden 
íajrokona, ő is bizalmatlan és félénk, később azonban 
hozzászokik a gondozójához és teljesen megszelídül.
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A fődolog, hogy nem szabad megijeszteni. Ezért min
dig fütyörészve, énekelve, vagy hangosan beszélgetve 
kell a voliérhez közelíteni, hogy a fácánok figyelmessé 
legyenek s a hirtelen megjelenéstől meg ne riadjanak. 
A voliérben nevelt sziámi fácánt szaporább tojásra is 
lehet kényszeríteni, ügy, hogy a fészkéből naponként 
elcsenünk egy-egy tojást. Vigyáznunk kell azonban, 
hogy a fészekben legalább 4—5 tojás maradjon, mert 
különben a fácán észreveszi, hogy megbolygattuk a 
fészkét és nem tojik többet, sőt még a fészkét is el
hagyja. Túlságba vinni a tojásszaporítást természetesen 
nem szabad, mert ez a következő évi tenyésztésre is 
káros. Kellő ellátás mellett a sziámi fácán 25— 30 tojást 
is tojik ilyen módon; az a tenyésztő azonban, aki 
észszerűen vezeti baromfi-gazdaságát, az megelégszik 
12 15 tojással is, mit magával a fácántyúkkal költet
ki. A. fácán különben is jobb anya, mint a tyúk. A 
hangyatojást nem eszi el kicsinyei elől és féltő gond
dal óvja őket, akárcsak a pulyka. Ha fácánokat tartunk, 
nagyon ajánlatos sziámi fácánt nevelni, mert ez dúsan 
kamatoztatja a ráfordított pénzt és fáradtságot.

A gyümölcsfák tisztogatása.

A gyümölcsfák tisztogatását sokkal ajánlatosabb 
a nyári mintsem a tavaszi időszakban, különösen 
julius hónapban végezni. A tavaszi fatisztításnak gyak
ran a fa betegsége lesz a következménye; mert a 
cukordús nedvre és a gyümölcszamatra káros hatással 
van a nedves, meleg levegő ; számtalan bőrbetegséget 
is kaphat így a gyümölcsfa. Nem ritkán a ráknak is a 
tavaszi tisztítás az oka. Ezek a veszélyek mind elkerül
hetők a nyári tisztítás által s ezenkívül ebből a gazdára 
még az az előny is hárul, hogy a sérült ágakat nyáron 
könnyebben felismeri és ami a fő, a sebek begyógyú- 
lása könnyebben történik.

Amerikai gyorsaság.
Az az eset, amely a minap Csikágóban történt, 

az igazságszolgáltatás olyan gyorsaságáról tesz tanú- 
bizonyságot, amilyenről mi, vén európaiak, még csak 
álmodni se merünk. Egy Wyeíh nevű ember ugyanis 
megjelent Csikágó La Salle nevű állomásán délelőtt 
tiz órakor, hogy feleségével és kis leányával Rochesterbe 
utazzék. Tíz óra 35 perckor éles sikoltás töltötte be a 
várótermet; Wyethné kétségbeesetten kiáltotta, hogy 
valaki ellopta pénztárcáját. A további események szinte 
drámai gyorsasággal peregtek le. Tiz óra 40 perckor 
az asszony átadja gyermekét férjének, maga pedig egy 
detektivvel a tolvaj keresésére indúl. Tiz óra 45 perc
kor tetten csípik George Rudolphot, amint egy zálog
házban épen el akarja zálogosítani a lopott pénztárcá
ban talált ékszereket. Tiz óra 55 perckor Wyethné

megjelenik a detektivvel s Rudolphfal Gemmil bíró előtt.. 
Az asszony megesküszik, hogy Rudolph lopta el a 
pénzét és ékszereit. Rudolph bevallja tettét. Tizenegy 
órakor Gemmil bíró Rudolphot egy évi fogházra és 
száz dollár pénzbüntetésre ítéli s az értéktárgyakat 
visszaadja tulajdonosának. Tizenegy óra 5 perckor 
Wyethné találkozik férjével a La Salle állomáson s a 
legközelebbi vonattal elutaznak. Az egész bűnügy tehát, 
a tett elkövetésével, a bűnös kinyomozásával és elítélésé
vel egyetemben, mindössze 25 perc alatt bonyolódott le.

Szárnyasok életkora.

A szárnyasok életkorát a következők alapján ha
tározhatjuk meg: Öreg libáknak erős szárnyuk van, 
csőrük vastag és kemény, bőrük vastag; ellenben fiatal 
libáknak a szárnyuk alatt gyenge bőr van. A fiatal 
kacsák aránylag hosszú csőrrel bírnak ; míg az öreg 
kacsáké húsosabb és így nagyobb, mint a fiataloké, 
minélfogva a csőrük kisebbnek látszik. Fiatal tyúkot a 
lábán látható fénylő friss pikkelyekről és vékony taré
járól ismerhetünk fe l ; az öreg tyúkok pikkelyes lába 
kissé érdes és emellett taréjuk vastag és csőrük merev. 
Fiatal foglyok lábai sárgák, ellenben az öregeké kékes
szürkék ; emellett ez utóbbiak csőre fehér és szemük 
körűi vörös gyűrű látható.

Szalonka tollából való ecset.

Szalonkavadászoknál gyakran fordúl elő, hogy 
ereklye gyanánt szalonkatollat őriznek tárcájukban. Azt 
szokták mondani, hogy ebből készül a legfinomabb 
ecset. Bár gyárak is készítik a szalonkatoll-ecsetet, a 
gyakorlatban vajmi ritkán lehet azt látni. Ez az ecset 
használata úgy látszik a múltba vezet vissza, midőn a 
miniatűr- és cimerfestők a finom nyers ecsetet nem 
szerezhették meg könnyen. Az említett toliból minden 
erdei szalonkán csak kettő van, még pedig mind a két 
szárnyán a könyökben egy-egy. Hosszúsága két-három 
centiméter és az. a tulajdonsága, hogy a nyersecsetnél 
is ruganyosabb, amellet igen hegyes. Bárki úgy készít
heti el, hogy egy tollacskapárt egymásra fektetve, a 
szárakon pecsétviaszszal összeragasztja, azután toll
szárba, vagy nádszárba illeszti. Az így nyert ecset igen 
ruganyos és rajztoll gyanánt jól használható, mert vele 
igen vékony, de egyúttal igen vastag vonal is húzható 
anélkül, hogy az ecsetből a festék, vagy tus igen 
bőven folyna.

Száztíz fontos kisded.

Newyorkban csodájára járnak egy huszonöt hó
napos kis leánynak, aki már is száztíz font nehéz. A 
kis óriáshölgyet Adelina Guitillának hívják s egy sze
gény szabónak a gyermeke. Mikor a világra jött, alig 
volt súlyosabb a többi normális gyermeknél, de aztán 
szülei nagy rémületére rohamosan nőtt. Már sok orvos 
megvizsgálta, de nem konstatáltak rajta egyebet, mint 
rendkívüli súlyát. Az az érdekes, hogy a kis Adelina 
temérdek súlyához képest nagyon keveset eszik. Mivel 
még egyre óriási arányokban nő, nemsokára a világ 
legelső óriáshölgye lesz.
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A százéves orvos.

Sir Henry Alfréd Pitman, Angliának leghíresebb 
orvosa, julius elsején ünnepelte születésének századik 
évfordulóját. Ez alkalommal felkeresték barátai és tisz
telői falusi magányában, Enfieldben s ezüst asztali 
készlettel ajándékozták meg. Sir Henry magas kora 
dacára kitűnő egészségnek örvend, csak a szemevilága 
gyenge kissé. Hosszú életének titka szerinte a sok 
gyaloglás. Mint gyakorlóorvos, sohasem használt kocsit, 
hanem mindenhová gyalog ment.

A király vadászaton. Ischlből jelentik, hogy 
Őfelsége múlt hó 29-én délután negyed négy órakor 
vadászruhában egészen egyedül vadászni ment. Őfelsége 
két derék szarvast terített le és tizedfél órakor vissza 
tért nyaralójába. A király nagyon jókedvű volt és azt 
mondta kíséretének: Tehát még mindig elég jól megy!

Vaddisznó-kaland. Kanizsai János bezdáni 
gazdának érdekes kalandja volt a minap. A Bezdánnal 
szomszédos főhercegi uradalom erdejéből az elmúlt 
hetekben nap-nap után átlátogattak a vaddisznók a 
bezdáni földekre s az itt virágjában álló vetésekben 
pusztítottak. A hívatlan vendégsereg azután, hogy jól
lakott, úgy amint jött, apraja-nagyja, visszaúszott át a 
Dunán a «kalangyos»-ba. Kanizsai János a Dunára 
menet, találkozott egy ilyen csapattal. Egy anyajószág 
öt—hat éktelenül sivalkodó kis vadkocával törtetett elő 
egy sűrűségből. Az állatok megijedtek, de megijedt az 
ember is és a Dunáig meg sem állt. Kinn a Dunán 
aztán újabb meglepetés érte. Három erős kifejlett vad
disznó úszott épen a bezdáni part felé. Gondolt egy 
nagyot és merészet; beugrott egy ladikba s egyenesen 
az egyiknek hajtott. A ladik átsiklott a vaddisznón 
íkétszer-háiomszor, de sokkal könnyebb volt, semhogy 
a nagy, erős állatot a víz alá szoríthatta volna. Ekkor 
az úszó vaddisznó mellé kormányozta ladikját Kanizsai, 
lehajolt a vaddisznóhoz s a két fülét megmarkolva, 
teljes erejével a víz alá nyomta. Pár percnyi küzdelem 
után kihúzta a partra s kését a szívébe döfte.

Harc a vadorzókkal. Sövényháza mellett az 
uradalmi erdőben éjszaka idején véres küzdelmet foly
tattak az erdőőrök a vadorzókkal. A küzdelemben egy 
golyó Muha főerdészt érte, akinek a karját e miatt le 
kellett vágni. Takács vadőr halálosan megsebesült. Az 
erdőőrök egy vadorzót agyonlőttek, négy vadorzónak 
azonban sikerűit elmenekűtni.

Végzetes vadászat. Pécska határában egy öt
tagú társaság vadászgatott a határban. Eközben történt, 
hogy Bartók András sörétes töltése tévedésből Kőműves 
Mihály földbirtokos mellébe fúródott, A sebesült rövid 
idő alatt elvérzett. A szerencsétlen kezű vadász ön

gyilkosságot akart elkövetni, de megakadályozták benne. 
Az aradi ügyészség vizsgálatot indított. Bartók azt 
vallotta, hogy a lesőhelyen álló Kőművest őzbaknak 
nézte és azért lőtt rá.

Egy huszárhadnagy' bravúrja. Nagyváradról 
írják, hogy érdekes távlovaglásra vállalkozott Komáromy 
László huszárhadnagy, a nagyváradi honvédhuszár 
osztály egyik fiatal tisztje. 246 kilométeres útra indúlt 
lóháton múlt hó 28-án hajnali 1 órakor. A megszabott 
feltétel szerint ez útat 24 óra leforgása alatt kellett 
megtennie lóháton. Útirány volt: Nagyvárad, Érmihály- 
falva, Debrecen, Balmazújváros, Nádudvar, Püspök
ladány, Berettyóújfalu, Nagyvárad. Komáromy huszár
hadnagy a 246 kilométerre terjedő útat 20 óra alatt 
tette meg Murcus nevű lován. Visszaérkeztekor Ulm 
alezredes és Nagy Miklós őrnagy, d’Orsay gróf és 
Szabó hadnagyok, honvédhuszártisztek fogadták a 
tisztikar nevében Komáromy hadnagyot, aki az óriási 
útról fáradtság érzete nélkül, üdén vágtatott be piripáján.

D inam itm erénylet Déváról értesülünk, hogy 
Muzsariban egy porosz társaság tulajdonát képező 
aranybányatelepen dinamitmerényletet követtek el Láger 
Károly üzemvezető ellen. Láger családjával a társúlat 
igazgatósági épületében lakott. Éjjel egy órakor erős 
robbanásra ébredtek fel Lagerék. A nyitva hagyott 
ablakon egy dinamittöltényt dobtak be, mely felrobbant. 
Szerencsére azonban Láger családjával a harmadik 
szobában aludt és így a robbanás Láger családjában 
nem tett kárt; a szoba bútorzata azonban tönkrement 
teljesen. A merényletet valószínűleg valamelyik elbo
csátott bányász követte el bosszúból. A csendőrség 
már a merénylő nyomában van.

Szárazság és éhínség. Grácból távíratozzák: 
Stájerország alsó részeiben olyan óriási a szárazság, 
hogy ha még néhány napig eltart, éhínség fog beállani. 
A magasabb fekvésű alpesi falvakban négy-öt hete 
már, hogy nem esett az eső és nincs víz, úgy, hogy 
több órajárásnyiról kell vizet hordani.

Szerkesztői üzenetek.
Grastyán Gábor úrnak, Bozsok. Bizony mélyen elszomo

rító dolog, hogy a jól megérdemelt csekély fizetést is per útján 
kell a közbirtokosokon behajtani; s erről a felettes hatóság nem 
gondoskodik. Ideje lenne az ilyen viszás állapotnak véget vetni. 
— Leendő közalapítványinak. A kérdezett adatok megszer
zésére nézve intézkedtünk s rövid időn belül teljesen pontos fel
világosítást fogunk adhatni; addig is szíves türelmét kérjük. — 
N. L. úrnak, nagyatád. Folyó hó 3-án kimerítő levelet írtunk s 
hogy megkapásában biztosak legyünk, szíveskedjék ezt — esetleg 
az abban kértek beküldésével — jelezni.

A kiadóhivatal postája.
Varga V. Antal úrnak, Terecseny. Üdvözletét szívből vi

szonozva értesítjük, hogy előfizetése ez év végéig van rendezve. 
— Vaszek András úrnak, Turdosin. Augusztus 15-ig van elő
fizetve. — Tóth András úrnak, Nyíracsád. A beküldött 6 korona
szeptember végéig szó! s így az év végéig még 2 korona fog
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járni. Spangli Imre úrnak, Brassó. Az új lakást bejegyeztük. 
Szíveskedjék új helyén lapuukat terjeszteni. — Csokona József 
úrnak, Verbóka. A részletet vettük s a többit várjuk. — Repiczky 
János úrnak, Berencsfalu. Múlt junius hó végéig van rendezve. 
A lapot rendesen küldjük s így a hiba az ottani postán lehet. 
A hiányos három számot pótlólag elküldtük. — Ormósi Ipoly 
úrnak, Nagybocskó. Kívánságához képest cselekedtünk. Vájjon 
az ottani nagyszámú kartársak közt nem akadna több pártolója 
lapunknak? — Baka János úrnak, Csurgó. A 4 koronát köszö
nettel vettük. — Vaszil László úrnak, Színfalu. Úgy a 1!., mint 
a III. évnegyedi előfizetési díja beérkezett s így szeptember vé
géig van előfizetve. Medveczky József úrnak, Dobsina. A 
két hiányzó számot újból elküldtük. — Lakatos János úrnak, 
Debrecen. A változást bejegyeztük. Az ottani kartársak címeit várjuk.

H I R D E T M É N Y E K

Eladó fegyverek!
Egy igen jó karban lévő 3 csövű fegy
ver (Drilling), 16X16X11. caliberű, bal 
cső choke fúratú, mindhárom cső jól 
belőve, igen olcsó áron: 90 koronáért 

Egy darab felemás fegyver (Büchsflinte), elől fekvő 
zárakkal, a Serétes cső 16, a golyós 
12/500 fúratú, füstnélkűli porral belőve, 
dús vésésekkel, igen csinos kivitelű, 
teljesen jó karban, melynek beszerzési 
ára 2 2 0  kor. volt, most 10 0  koronáért 
eladó. Bővebb felvilágosítással szolgál

Szeifert Antal 1
Pályázati hirdetés.

A kolozsvári vadásztársaság egy vadőri állásra 
pályázatot hirdet. Megkívántatik, hogy a pályázó katona
viselt, nős ember legyen, magyarúl beszélni, írni-olvasni, 
románúl beszélni tudjon ; vadtenyésztéshez, vadetetés
hez, duvadmérgezéshez értsen s mindezeket szabály- 
szerűleg igazolja.

Javadalmazás: 600 korona törzsfizetés, lakás, a 
lődíj, a feljelentésidíj (minden egyes esetben 2 0  kor.) 
és kutyatartás után járó jövedelem.

A bizonyítványokkal felszerelt ajánlatok alúlíroít 
vadásztársasági titkárhoz küldendők.

A kolozsvári vadásztársaság választmányának 1908 
junius 26-án tartott ülése határozatából.

Dr. Ifj. L. Sípos G ábor
titkár,

(lakik Szép-utca 1. sz. alatt.)

238/908. E. sz.
Erdőőri állás.

o o uradalmi erdész o o 
o o Szerb-Ohába o o
u. p. Batta. (Krassó-Szörény megye)

Nyúl vadászatra
kitűnően alkalmas, 1 éves kan kopó, 
sárga-fehéren tarkázott; a vadászat 
felhagyása miatt eladó. Ara cso
magolással együtt 30 korona. Szál
lítás vevőt terheli. Küldés utánvéttel

Glaser Erik, Szászsebes.
Alúlírott uradalomban egy erdőőri állás 600 kor. 

évi bér, lakás vagy lakbér, tűzifa s legelő illetménnyel 
javadalmazva, betöltendő. -

Erdőőri szakiskolai végzettség, erdőőri szakvizsga 
s a magyar nyelven kivűl a román nyelvnek legalább 
szóbeli ismerete s 35 évesnél nem idősebb életkor 
kívántatik.

Okmányokkal felszerelt, sajátkezűleg írt kérvények 
folyó évi augusztus hó 15-ig alúlírt hivatalhoz nyúj
tandók be.

Belényes, 1908. julius 1-én.
A nagyváradi gör. kath . püsp. uradalom  

E rdőhívatala.

Nyomatott HIENTZ J ÓZSEF  könyvnyomdájában Szászsebesen.

JUTÁNYOS ÁRON FELVESZ AZ

E R D É S Z E T I  ÚJSÁG
KIADÓHIVATALA

JKS,
E lső ren d ű , szavato lt , vegytiszta  ré sg á lico t kg .-k in t 75 fillé ré rt  
Elsőrendű  raffia h á n cso t kg .-k in t 60  tillé ré rt
K irá ly -V e rm o re ll perm etezőgépet érti. 4 4  ko r.-é rt

s z á l l í t  a Magyar Gazdák Értékesítő Szövetkezete székelyföldi kerületi fiókja Marosvásárhelyen.
Ugyanott mindenféle gazdasági-gépek és eszközök a legj'utányosabb árban beszerezhetők.
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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

kezet* cimére Szászsebesen küldendők.

megjelenik minden csütörtökön
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
Podhr ads zky 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

XII. évfolyam . Szászsebes, 1908. julius 16. 29. szám.

Erdőőri szakiskolák.
A magyar királyi erdőőri szakiskoláknak már 

oly régóta minden oldalról sürgetett reorganizá
ciója végre a földművelésügyi m. kir. minisztérium 
által folyó évi 66420 szám alatt kibocsátott sza
bályzattal megtörtént.

Lapunk tisztelt olvasóit a szakiskoláknak ez 
az uj szervezése minden tekintetben felette érdekli. 
Érdekli azokat, akik a szakiskolát végezték, mert 
módjukban van összehasonlítani a régi rendszert 
a most életbelépővel; de érdekli azokat is, akik 
az erdőőri pályára magán utón készültek annyi
ból, hogy nagyon sok közülük fiát, vagy fiait a 
saját pályájára az erdőőri szakiskolában óhajtja 
kiképeztetni.

Tekintettel erre az általános érdeklődésre, a 
kérdéses szabályzatot lapunkban teljes szövegé
vel közöljük a következőkben:

A m agyar királyi erdőőri szakiskolák szabályzata.

I. A szakiskolák szervezete.
/. A szak isko lák  célja.

1. §. A szakiskoláknak az a célja, hogy rend
szeres elméleti és főként gyakorlati oktatás utján 
az 1879. XXXI. t.-c. értelmében teljesítendő erdőőri 
teendők végzésére alkalmas egyéneket neveljenek.

Ennek a célnak szolgálatában a szakiskolák 
gondot fordítanak egyrészt az erdőgazdaság fej
lődő igényeihez képest arra, hogy a tanulók a 
tulajdonképeni erdővédelmi teendőkön kívül a 
műszaki segédmunkálatok teljesítésében is ele
gendő jártasságra tegyenek szert; másrészt a 
vadászatügy érdekében arra, hogy a tanulók az 
erdőgazdaság körében okszerűen űzhető vadte
nyésztés terén s a vadászat gyakorlására nézve 
is kellő ismereteket szerezzenek.

2 . A z oktatás iránya, m ódja és anyaga.
2. §. A szakiskolák céljához képest az oktatás 

iránya és módja határozottan gyakorlati.
3. §. A mennyiségtani, természettudományi 

és más alapismeretekből csak azok taníttatnak, 
amelyek a szakismereteknek könnyebb megérté
séhez és elsajátításához szükségesek, de azok 
tanítása is lehetőleg szemléltető módon és életből 
vett példákkal történik; a rokon gazdasági ágak 
ismertetése s más tudnivalók tanítása pedig csak 
annyira terjed, amennyire a tanulók jövőbeli hi
vatása megkívánja.

4. §. A szakismeretek — tárgyuk rokonsága 
és összefüggése szerint csoportosítva — úgy ta
níttatnak, hogy az elméleti oktatás a gyakorlati 
kiképzéssel szoros és lehetőleg közvetlen kapcso
latba kerüljön. Ezért a gazdasági ismeretek taní
tásának sorrendje a gazdálkodás gyakorlati sor
rendjéhez alkalmazkodik.

5. §. A munkabírás és gyakorlottság, a testi 
edzettség s kézügyesség megszerzése és növelése
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érdekében a tanulók a szakiskola gazdaságában 
rendszeresen előforduló, vagy az oktatás érde
kében alkalmazott mindenféle kézimunkának és 
szolgálatnak végzésében személyesen is részt- 
vesznek és az egyes kézimunkákban, a szolgálati 
teendők teljesítésében mindaddig gyakoroltatnak, 
mig azokban megfelelő jártasságot nem szereznek.

6. §. A gyakorlati munka és szolgálat köte
lezettsége alól a tanulók csak vasárnapokon és 
ünnepnapokon vannak felmentve, de a mulhatlanul 
végzendő teendőket és szolgálatokat felváltva ily 
napokon is teljesitik.

A szabad tanulók ily napokon valláserkölcsi 
oktatásban részesülnek s egyszersmind kötelesek 
a szakiskolához legközelebb eső egyházban az 
istentiszteleten lehetőleg résztvenni.
3. A szak isko la  felü gyelete, vezetése, tanszem élyzete

7. §. A  szakiskolák a m. kir. földművelésügyi 
miniszter felügyelete alatt állanak.

A  szakiskolát az igazgató vezeti és képviseli.
Az oktatást az igazgató vezetése és közre

működése mellett az e célra rendelt tiszti sze
mélyzet tagjai s a szükséghez képest megbízott 
szakférfiak teljesitik.

4. A tanulók felvétele.
8. §. A tanulóknak felvétele a szakiskolákba 

pályázat utján tönténik.
Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhet

nek felvételre, a szakiskolai igazgatók tanácsának 
javaslata alapján a m. kir. földművelési miniszter 
állapítja meg.

A felvételre jelentkezők közül azokat, akik a 
felvételi vizsgálatot kiállják, a szakiskolába az 
igazgató veszi fel.

9. §. A  pályázó által sajátkezüleg irt és 
kellően felszerelt kérvényt a pályázati hirdetmény
ben megjelölt határnapig ahoz a szakiskolához 
kell beküldeni, melybe a pályázó felvétetni kiván; 
azt azonban, hogy a kijelöltek melyik szakisko
lánál jelentkezhetnek felvételre, a pályázók szá
mához és az egyes szakiskolák tanulóinak meg
állapított létszámához képest, a pályázók kíván
ságának lehető figyelembevételével a szakiskolai 
igazgatók tanácsának javaslata alapján a m. kir. 
földművelésügyi miniszter határozza meg.

A  pályázati határidőn túl beküldött, vagy 
megfelelően fel nem szerelt kérvények figyelembe 
nem vétetnek. (Folyt, köv.)

Az őzhivásról.
(Csalogatás.)

A <tV. Á.» után. Irta Marno Tivadar.
(Folytatás és vége.)

Minden eljárásnál a természetest kell keres
nünk. Ha gondolkozunk e felől, be fogjuk látni, 
hogy az előbb említett nagyon is helyes, mert 
az a bak, amidőn a suta tényleg hívja, még 
akkor is néz és figyel s csak ha a sutát meg
látja, akkor veszti el óvatosságát. Most már

'— 'Ö O  V

=si T  Á R C A is=
=- — ---  ---- _ f)

Ami elmúlt s ami elmúlik.
A «Bp. H. után. Irta: P. dr. —

A lomb lehull a fáról, a virág elhal. Ez a képe 
a földi mindenség életének. Az egész természet, hegy, 
völgy, a föld belseje, a tenger mélysége nem egyéb, 
mint óriási temető, hol a szervesek következő nemze
déke szemfödöként borul az elődökre. Ha az Alpok 
égbenyuló mészkőszirtjei, az Elbavidéknek csodálatos 
homokkövei, az agyagpala, a márga beszélni tudnának, 
föltárulna előttünk nagyszerű valóságban Földünknek 
egész története. E kőzetek a múltnak levéltárai; min
den egyes réteg a benne rejlő kövületekben oly okmá
nyokat hord magában, melyeknek néma ajka nagyon 
is hangosan beszél. Egyöntetüleg, egyértelemmel hirde
tik, hogy nincsen állandóság a Földön. Szervezetek

jönnek-mennek; a régiek eltűnnek, helyükbe nemcsak 
újak, de egészen mások is lépnek.

A szervesek élete nagyon szerény növényekkel, 
tengeri moszatokkal kezdődött. Ennek igy kellett lennie, 
mert csak a növény tudja aszszimilálni a szervetlen 
anyagot szervessé, a melylyel aztán az állati szervezet 
táplálkozik. E moszatoknak lenyomatait megtaláljuk az 
egykorú mészköveken. Az állatvilágot az őskorban bizo
nyos rákfajok képviselik. Roppant mennyiségben, rop
pant nagy faji változatokban töltik meg az ős tengere
ket; tenyésznek nagyszerűen, aztán eltűnnek, élő hír
mondó sem maradván belőlük. A kőszén korszakban 
a tropikus kiima és páratelt levegő hatása alatt erőtől 
duzzadó növényi tenyészet indul meg. Fanagyságu 
káka és zsurló. Az évek millióin át halmozódnak, szol
gáltatják kőszeneink anyagát; aztán eltűnnek a föld 
színéről s csak egyik-másiknak maradt egy-egy elsat- 
nyult utóda a jelenkorra. Sőt a tulajdonképpeni alko
tója a kőszeneknek, a csodálatos Szigillaria egészen 
eltűnt, úgy, hogy hovatartozandóságáról még szenesült
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hogyne figyelne kétszeresen, midőn nem Iát sutát, 
de hallja a hangot egy bizonyos helyen.

A ruházat színére is kell vigyáznunk. Feltűnő 
színű, vagy pláne fehér ruha határozottan rossz. 
De bármily feltűnő is a ruha, mindig jobb, ha 
mozdulatlan vagyunk, mintha alkalmas ruhában 
kissé is mozgunk.

Ha dacára a gondos eljárásnak sem jutnánk 
eredményre, ne veszítsük türelmünket, gyerünk 
e helytől 4— 500 lépésre s kezdjük munkánkat 
újra és ismét újra.

Amig a fiatal bak sokszor minden meggon
dolás nélkül ugrik, néha rohan, addig a vén, 
óvatos bak sokszor lépve kerülget, anélkül, hogy 
látnok; azért tehát minden kitartás és türelem 
nélkül nem csak célt nem érnénk, de még tova- 
mozgásunk által el is zavarnánk a már odacsalt 
bakot.

Nem szabad olyan helyet választanunk a 
sípolásra, ahol nem látunk legalább 70— 80 lé
pésre, mert éppen az előbb említettek folytán 
nem vesszük észre a bakot. Sürü cserjésekben 
hívni nem lehet; de éppen ilyen rossz ennek 
közvetlen közelében is, mert abból a közelben 
hallott hangra ki nem jön a bak.

Igen eredményes az a módszer, hogy például 
amely irányból a bakot várhatjuk, oda két -három  
puskást ültetünk s a  hivó hátrább megy 100 150
lépésre. A bak ilyenkor a hang felé figyelve, az 
elől ülő puskások mellett sokszor két— három 
lépésre megáll anélkül, hogy azokat észre is venné.

Tapasztaltam, hogy egyes vidékeken éppen

nem ugrott egy bak sem; ennek okát abban 
láttam, hogy azon a vidéken vagy sok volt a 
suta, vagy sok a kontár sípoló. Mi sem könyebb, 
mint bakokat a sok hamis és helytelen hangokkal 
elrontani.

Néhány évvel ezelőtt Rozsnyón észleltem 
éppen ezt.

Ellenkezőleg a mondottakkal, nagyon sokszor 
a leghamisabb hangra is beugrik a bak, pláne 
ahol sok a bak és ilyenkor a kezdő hivó azt 
hiszi, hogy ő már mester s azzal érvel, hogy 
hiszen ha nem tudná hívni, nem ugrott volna 
be hívására.

Miskolcon 1906-ban egy cs. és kir. ezredes 
neje —  ki igen szenvedélyes vadász volt —  kért, 
hogy tanítsam őt a sípolásra. Mit voltam mit 
tenni, tanítottam, habár tudtam, hogy rövid idő 
alatt úgy sem sajátítja el. Négy-öt napi iskola 
után kiment egy olyan területre, hol igazán soha 
senki sem pusztítja őket és sok bak lehetett; 
mindjárt az első hamis sípolásra két bak jelent
kezett, melyeket persze a közelében álló férjének 

ki kevésbbé volt vadász nyugtalankodó 
viselkedése folytán el is engedett.

Nem lehet tehát eléggé hangoztatni, hogy 
mozdulatlanul lenni és türelemmel kitartani!

Sípunkra sokszor ugrik a suta is, különösen 
a vén suták. Előfordul, hogy ilyenkor utánna jő a 
bak is; tehát erre is figyeljünk.

Megesik igen gyakran, hogy —  különösen 
ha sípunk magasra hangolt — az anyaőz ugrik.

Kozma (Zemplén megye) vidékén 1905-ben

maradványai sem nyújtanak felvilágosítást. A későbbi 
korok egyikében, a Jurában, hihetetlen sokaságban 
lepik el a tengereket kosszarvhoz hasonló csigák, az 
ammonitek, melyeknek házai a Bakonyban egész he
gyeket alkotnak. Velük egyetemben csodálatos és óriás 
tengeri szörnyek töltik meg hihetetlen tömegekben a 
vizeket; óriás hattyunyaku szörnyek, nyolc-tiz méter 
hosszú krokodilus forma tengeri rablók. Hatalmasan 
fejlődnek, nagy sokféleségben; s utána következő kor
szakban nyomuk sincs; mintha a szél hordta volna 
el őket. A mai kort megelőző kornak derekán a száraz
földeket és a mocsarakat hatalmas, vastagbőrü állatok 
lepik el. Nagy, ormányos szörnyek, két lefelé nyúló 
agyarral az óvilágban, négy agyarral az újvilágban. 
Hozzájnk szegődnek Délamerikában elefánt nagyságú 
lajhárok, óriási öves állatok, melyeknek pajzsa a későbbi 
korú ősembernek koporsóul szolgált. Az óvilágban e 
nagy vastagbőrüek között megjelent az erdőségek rend
őre, egy óriási macska, melynek hatalmas agyarai, szem
fogai, azt mutatják, hogy az oroszlánnál, tigrisnél na

gyobb volt. Mind ez a csodálatos lény igen dús tenyé
szetben virágzott s aztán egyszerre csak letűnnek a 
lét színpadáról.

E nagyon nagy vonásokban festett vázlatunk 
eléggé igazolja, hogy nincs állandóság a föld színén. 
Csakhogy e nagyszerű események láttán az a kérdés 
merül fö l: mi az oka annak, hogy egy-egy korszaknak 
jellemző s mindig renkivül nagy tenyészetet mutató 
flórája és faunája egészen eltűnt a létezők sorából? 
Micsoda okok s körülmények készítették elő pusztu
lását s idézték elő vesztét? A természetrajz legnehe
zebb s legrejtettebb kérdéseinek egyike ez. Az kétség
telen, hogy a klimatikus viszonyok változása, az ele
gendő tápláléknak hiánya föltétien befolyással van a 
szervesek életére. Az őskorban s a föld életének kö
zépső korában e pusztító befolyások nem voltak meg. 
A tenger, a kiima még a középső korban is tropiku
san meleg volt; ebben a nedves és meleg kiimában a 
kőszénkor növényzetének továbbra is megvolt létezési 
föltétele, mindazáltal kiveszett. Az állatvilág ugyanez
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egy olyan helyen hívtam, ahol igazán csak éppen 
egy kis helyem volt a lövésre. Midőn sípomat 
megfujtam, azonnal jött egy vágtatva s nem is 
számítva arra, hogy az nem lehet más mint bak, 
még mielőtt a sűrűből kiugrott volna, rálőttem ; 
csak azután sajnálkoztam, midőn láttam, hogy 
egy anyaőzet lőttem.

Kis szünet után és másnap azon a környé
ken az ott vélt árván maradt kicsit hívtam, de 
nem jelentkezett; ezt annak tudom be, hogy azt 
már én előttem valaki vagy valami elrabolta; erre 
következtetett az anyaőz oly hirtelen ugrása is.

Ahol sok a bak, ott előfordul, hogy kettő 
is áll előttünk s az ott vélt sutáért erős vereke
désben törnek ki.

Most áttérek a sípra s az azon való tanulásra.
Általában kétféle sípot ismerünk; az egyiken 

szájjal fújva ejtjük ki a hangot, a másikon kézzel 
való nyomás által.

Az utóbbi fajtájúban a «Buttolo»-félét isme
rem, mely igen praktikus.

Az őzüsző hangja — mint már előbb emlí
tettem —  körülbelül egy < pi-a>' hangzású szóval 
fejezhető ki. Ezen hangot a - Buttolo»-hívón úgy 
kapjuk, ha arra felülről hüvelykujjunkkal egy nem 
túl hirtelen, de nem is lassú nyomást gyakorolunk 
és pedig a gumin körülbelül félig.

A másik sípokon természetesen a szájjal kell 
eltalálni a fuvás mérvét, hogy a helyes «pi-a» 
dallamos szócskát megkapjuk.

A szájjal fuvandó sípok rendesen hangol
hatok és erre igen kell vigyázni. Mert ha nagyon

vékonyan hangoljuk, úgy a kis őz hangját adja 
s bizony erre csak az anyaőz fog legfeljebb be
ugrani. A nagyon mély, öreg suta hangja sem jó 
mindig, mert erre is csak az üzekedési idő vége 
felé ugrik a bak. Tehát a sípnak helyes hangolása 
nehéz dolog. Feltétlenül egy hozzáértőtől kell 
igen sokat hallani, hogy a fülünkben maradjon.

Legjobban ajánlom ennek tanulását az erdő
ben hallgatva az őzüszőtől, üzekedési időszakban.

Ez  volna tehát röviden mindaz, amit egy 
kezdőnek ha nem is kell, de jó tudni. A  többi, 
még igen sok fel nem sorolt körülményekre a 
gyakorlat mindenkit megtanít, ha van hozzá érzéke 
és szenvedélye.

Beiratkozás szakiskolai tanfolyamra.
A görgényszentimrei, királyhalmi, liptóujvári és 

vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba a folyó év 
szeptember havában kezdődő uj, kétéves tanfolyamra — 
részint állami ellátás mellett, részint pedig saját költ
ségén — több tanuló fog felvétetni, a következő sza
bályok szerint:

1. A tanulók felvétele a szakiskolákba pályázat 
utján történik.

2. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően fel
szerelt kérvényt folyó évi julius hó 25-ig ahoz a szak
iskolához kell beküldeni, amelybe a pályázó felvétetni 
kíván; azt azonban, hogy a kijelöltek melyik szakisko
lánál jelentkezhetnek felvételre, a pályázók számához 
s az egyes szakiskolák tanulóinak megállapított létszá
mához képest, a pályázók kívánságának lehető figye
lembevételével a szakiskolai igazgatók tanácsának javas

okoknál fogva akkor is, később is mindig talált bőven 
elégséges táplálékot, mégis kihalt. A majmok a föld 
uj korában jelentek meg a létezők sorában; Európá
ban is otthonosak voltak; erről tanúskodnak Francia- 
országban a sváb Alpon s Görögországban lelt kövült 
maradványaik. Hogy a majmok Európában elpusztultak, 
mikor a föld legújabb korában a tél hóval és fagygyal 
köszöntött be, az egészen természetes. A majom meleg 
égövi állat; a hideget nem tudja elviselni. De hogy 
Délamerikában, hol a kiima nem igen változott s a 
táplálék gazdasága sem csökkent, kivesztek az óriás 
lajhárok, hogy a kosszarvu csigák a tropikus tengerek 
meleg vizeiben sem maradtak meg, Az érthetetlen. Ép 
ily érthetetlenek az óriás macskáknak pusztulása Euró
pában az újkor végén. Hisz az oroszlán, tigris nem fél 
a hidegtől; az előbbit sörénye, az utóbbit erős, tömött 
szőre védelmezi. De különben is tudva van, hogy a 
tigris hazájából, Keletindiából a Himalája és Tibetnek 
szörnyű bércein át elkalandozik egész Szibériáig.

E kérdés megoldásának kulcsát az egyének élete 
adja meg. A mag kikel, a gyümölcsfa növekedik, pár 
év múltán gyümölcsöt is terem; folyton fejlődik, erő
södik, aztán eléri termőképességének non plusz ultrá
ját. Ebben az erőteljességben éveken át megmarad, 
aztán hanyatlani kezd, elöregszik; végül meghal. Miért 
öregszik el, miért hal meg? Ki tudná megmondani? 
Hisz a további életnek minden feltétele meg v o lt! Ez 
is egy rejtély. De igy van; a fa elöregszik, kimerül és 
elpusztul. Ugyanennek kellett történnie az egyes kor
szakok szerveseinek életében is. Megjelentek a lét 
tengerében, fejlődtek és szinte a féktelenségig gyara
podtak; aztán mintha a dér csípte volna meg őket, 
elvénhedtek, hanyatlottak s kihaltak! Hogy miért tör
tént s történik ez igy, örökké titok marad előttünk.. 
Szinte szemünk láttára pusztult ki Madagaszkárnak 
óriás futó madara, a három méter magas Dinornis. 
T íz literes tojásai oly épek, mintha ma tojta volna őket 
a jérce. Kipusztult; miért, nem tudjuk.

(Folyt, köv.)
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lata alapján a m. kir. földművelésügyi miniszter hatá
rozza meg.

(Az egyes m. kir. erdőőri szakiskolákhoz a kér
vényeket a közetkező helyekre kell címezni és pedid: 
1 ) a görgényszentimreihez Görgényszentimrére, 2 ) a 
királyhalmihoz Királyhalmára u. p. Szabadka, 3) a liptó- 
ujvárihoz Liptóujvárra, 4) a vadászerdeihez Vadász
erdőre u. p. Temesvár-gyárváros.)

3. A pályázati határidőn túl beküldött, vagy meg
felelően fel nem szerelt kérvények figyelembe nem 
vétetnek.

4. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy 
a pályázó melyik szakiskolánál kiván felvétetni és hogy 
ellátását a szakiskolában a saját költségére, vagy az 
állam költségére kivánja-e s végül, hogy kérvényére a 
válasz milyen cim alatt s hová (vármegye, utolsóposta
állomás) küldessék.

5. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles ira
tokkal a pályázónak igazolnia kell a következőket; 
nevezetesen:

a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a pályá
zat naptári évében a 17 évet meghaladta, de a 25 évet 
még el nem éri (kivétetnek a «Tanusitvány»-nyal el
látott továbbszolgáló katonai altisztek, akik 28 éves 
korukig folyamodhatnak felvételért);

b) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy legalább az 
elemi népiskola hatodik, — illetőleg valamely közép
iskola második osztályát sikeresen elvégezte;

c) kincstári, erdészeti, katonai, vagy hatósági 
orvos által kiállított bizonyitványnyal azt, hogy ép, 
erős, egészséges, munkához és az idő viszontagságai
hoz szokott, edzett testalkattal s különösen jól látó-, 
halló- és beszélőképességgel bir;

d) hatóság által kiállított erkölcsibizonyitványnyal 
azt, hogy kérvényének benyújtásáig kifogástalan maga
viseletét tanúsított;

e) hatóság által kiállított bizonyitványnyal, vagy 
más irattal azt, hogy katonai kötelezettségben áll-e, 
vagy nem;

f) aki valamely alkalmazásban áll, gazdájának, vagy 
gazdája megbízottjának bizonyítványával azt, hogy az 
alkalmazás mióta tart s mire rerjed;

g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal azt, 
hogy szülei milyen állandó foglalkozást űznek, vagy 
űztek; továbbá hogy ha szülei látják el, — milyen a 
vagyoni helyzete szüleinek, ha pedig szülőtlen árva, 
illetőleg ha fentartásáról önmagának kell gondoskodnia,

milyen a vagyoni helyzete önmagának;
h) aki saját költségén való ellátásra kiván felvé

tetni, királyi közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, 
hogy az érette járó ellátási költséget, 330 (háromszáz
harminc) koronát — arra az időre, melyet az iskolánál 
tölt — szülője, gyámja, vagy más hozzátartozója, avagy 
maga a szakiskola igazgatójának kezéhez félévi előleges 
részletekben, a kitűzött időre pontosan lefizeti.

6 . Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek 
felvételre, a szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata 
alapján a m. kir. földművelési miniszter állapítja meg

7. A felvételre való kijelölésnél és illetőleg a fel
vételre való alkalmasság és érdemesség sorreendjének 
megállapításánál elsőbbségben részesülnek :

a) elsősorban azok, akiknek iskolai előképzettsé
gük nagyobb;

b) másodsorban azok, akik már is valamely erdő- 
gazdaságnál gyakorlati alkalmazásban vannak, vagy 
pedig voltak;

c) harmadsorban azok, akik erdőgazdaságnál al
kalmazottaknak, vagy földműveseknek, erdő- vagy mező- 
gazdasági munkásoknak gyermekei.

Azok közül, akiknek felvételre való alkalmassága 
és érdemessége a jelzett szempontokból véve egyenlő, 
elsőbbségben az részesül, aki saját költségén való el
látásra kiván felvétetni.

8 . A felvételre kijelöltek kötelesek annál a szak
iskolánál, melyhez beosztattak, a szakiskola által velük 
közölt időben felvételi vizsgálatra jelentkezni.

9. A felvételre jelentkezőket a szakiskola igazgatója 
első sorban orvosi vizsgálat alá veti.

Akit a szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy 
a szakiskolai foglalkoztatás mellett könnyen nem gyó
gyítható betegségben szenvedőnek, vagy hiányos testi 
szervezetűnek talál, az felvételi vizsgára nem bocsátható.

10. A felvételi vizsgát a szakiskola igazgatója a 
tanszemélyzettel együtt tartja meg.

A felvételi vizsga annak szigorú megállapítására 
szolgál, hogy a jelentkező tényleg birtokában van-e 
legalább azoknak az ismereteknek, amelyek az elemi 
népiskola VI., illetőleg a középiskolák II. osztályára 
megállapított követelményeknek megfelelnek.

Aki a felvételi vizsgát ki nem állja, felvételét a 
szakiskolába csak újabb pályázat alkalmával kérheti.

11. Azokat, akik a felvételi vizsgát sikeresen lete
szik s a szabályzat egyéb feltételeinek is megfelelnek, 
az igazgató a szakiskolába befogadja s a szakiskolai 
tanulók törzskönyvébe bevezetteti.

12. A szakiskolába való belépés alkalmával min
den tanuló köteles uj állapotban magával hozni: hat 
inget, hat alsónadrágot, hat zsebkendőt, tiz pár kapcát 
vagy harisnyát, egy pár — erdőjárásra alkalmas — erős 
bagariacsizmát.

A tanulók egyéb ruházatáról, valamint a szükséges 
tankönyvekről, tanszerekről s eszközökről, nemkülönben 
a tanulóknak lakással és élelmezéssel való ellátásáról 
a szakiskolában töltött idő alatt a tanulókért fizetett 
ellátási költség fejében, illetőleg az erre szolgáló állam
költségvetési hitel terhére, a szakiskola gondoskodik; 
de viszont a szakiskola helyiségeinek, berendezésének 
és felszerelésének rendbentartása és tisztogatása a ta
nulók kötelességét képezi.

13. Az állami ellátás ahoz a feltételhez van kötve, 
hogy az abban részesülő tanuló a szakiskola tanfolya
mát tényleg sikeresen végezze.

Éhez képest a szakiskolába állami ellátás mellett 
felvett tanuló — végleges befogadását megelőzőleg — 
királyi közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal biztosítani 
tartozik azt, hogy amennyiben a szakiskolából a két
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évi tanfolyam bevégzése előtt önként kilépne, vagy 
saját hibájából elbocsáttatnék, abban az esetben érte a 
szakiskolában töltött időre eső ellátási költséget szülője, 
gyámja, vagy más hozzátartozója a szakiskola igazgató
jának felszólítása után hat héten belül megtériti.

Ez alól a kötelezettség alól csak azok menthetők 
fel, akik hitelesen igazolják, hogy az ellátási költség 
megtérítéséről egyáltalán nem gondoskodhatnak.

Budapest, 1908. junius havában.
M . kir. földm űvelésügyi miniszter.

A gyümölcsfák faértéke.
Ha gyümölcsfáinkkal már nem vagyunk megelé

gedve, akkor távolítsuk el azokat, mielőtt odvasokká 
és korhadtakká váltak, vagy teljesen elhaltak volna. A 
legértékesebb fát adja a diófa; olyan ötven éves diófa, 
melyekért százötven koronát fizetnek, nem is tartozik 
a ritkaságok közé. A diófa szerény igényeire, dús 
termés hozamára, különösen azonban fájának értékére 
való tekintettel ennek a fának az ültetését ajánlhatjuk. 
Az almafa fája kiválóan alkalmas esztergályos munkára. 
Továbbá gyümölcsprések előállítására, mely célra csak 
igen kemény fát használhatunk, szintén előszeretettel 
s nagy előnynyel használják az almafa fáját. A körtefa 
fája valamivel az almafáé mögött áll. Igen jó 1 használ
ható rajzsinek és háromszögek stb. készítésére, mert 
azzal az ellőnynyel dicsekszik, hogy nem tágul s nem 
vetemedik meg, mint másfajta fa, mikor azok a levegő
nek vannak kitéve. A körtefa továbbá a puszpángfa 
pótlására és a becses ébenfa utánzására szolgál. Az 
öregebb cseresznyefák fáját az asztalosok a becses és 
ritka mahagónifa pótolására és utánzására használják. 
Különösen igen könnyen fényesíthető és akkor igen 
szép színűvé válik. A szilvafa fája főleg technikai esz
közök, mint töltögető kannák, vedrek stb. előállítására 
való. A barackfa fáját szép szine és szép farajza miatt 
finomabb asztalos munkára használják. A téli idő a 
legalkalmasabb arra, hogy olyan fákat, amelyek már 
nem teremnek, vagy egyébként kívánni valót hagynak 
hátra, kiirtsuk.

Magyar fa a hangszergyártásban.
Hangszerkészítőink a hegedű és más vonóhang

szer fenekét és oldalait alkotó juharfadeszkát túlnyomó 
részben Csehországból és Türingiából kénytelenek 
beszerezni, bár nálunk több e célra szolgáló juharfa 
van, mint akárhol. Az élelmes külföldi gyárosok potom 
áron vásárolják össze a magyar juharfát, nyersen, vagy 
durva félgyártmány alakjában, hogy azután drágábban 
visszaadják és bőven juttassanak belőle a külföldi 
hangszergyárosoknak is. Felül van egy félmillión, amit 
ezen a réven veszítünk. Darányi Ignác földművelésügyi |

miniszter elrendelte az összes kincstári erdőhivatalok
nak, hogy a hangszerfa készítésre alkalmas juharfa
anyagot különválasztva értékesítsék s úgy intézkedjenek, 
hogy ilyen fa állandóan kapható legyen. Szükséges 
lenne már most, hogy a magánerdőbirtokosok sem 
vesztegessék el juharfájukat, hanem ismerjék az értékét 
és eszerint értékesítsék. Ilyenformán a magyar hang
szerkészítő ipar részére biztosítható a szükséglet. Nem 
fogják a mi értékes fánkat külföldre kapkodni s hang
szerkészítőinket arra szorítani, hogy az itthon termő 
jó anyagot drágán szerezzék be külföldről. Hangszer
készítőinket e dologról bármely kincstári erdőhivatal 
megfelelően fogja informálni.

A nemes gesztenyefa.
Kevés fa van, amely annyi haszonnal járna, mint 

ez. Gyümölcse, mely délvidéken sokszor a kenyeret 
pótolja, keresett árucikk. Már a tizedik évben terem; 
húsz év múlva megadja a rendes termést és ebben 
aztán kitart a legvénebb koráig; százötven—kétszáz 
liter a termése egy évben. Négyszáz, sőt hatszáz éves 
korig is elél. Fájából gerenda, ászokfa, deszka és küszöb 
kerül ki, kitűnő minőségű, mely vetekszik a tölgygyei. 
A Földközitenger országai boros- és olajoshordókat 
gyártanak belőle és sok más edényt, melynél a tartós
ság a főkivánalom. A németek építésre használják fel 
és tapasztalatból tudják, hogy tartós a belőle épült 
ház is. A jól kezelt gesztenyefaerdő — kivált lapályon 
és mély, nyílt völgyben — több hasznot hoz, mint 
akármely más fa. Elszászban megfigyelték, hogy éven
ként százötven—kétszáz márkát hoz egy hektár ilyen 
erdő, az élőfák pedig tizenöt— tizenhat méterrel nőnek 
ezalatt nagyobbra. Melyik más fáról mondhatjuk ezt? 
Téves az a nézet, hogy a szelíd gesztenye csak a dél
vidéken fizet jól. Ahol a szőlő megterem, ott jól fizet 
ez is. Elszászban hatszáz méter magas hegyeken talál
juk pompás állapotban. A Harz vidékén, nyiikos, sötét 
völgyekben jobban él, mint sok meleg tájon. Hollan
diában, hol már a szőlő nem terem, sok helyen talá
lunk gesztenyefát egyenkint, fasorban, vagy csoportban. 
Korzika híres gesztenyeerdőit azonban most veszély 
fenyegeti, mert a fa héjából gallassavat csinálnak, mely
nek igen magas az ára s e célra erősen irtják az erdőt.

Növényi tej.
Egy japáni folyóirat olyan tejről tesz említést, 

mely növényből készül. A szójababot ugyanis először 
vízben megpuhitjuk, aztán szitán keresztülnyomkodjuk, 
a szitán átcsurgott anyaghoz kevés cukrot és foszfor
savas káliumot kevernek és addig főzik, mig tejsürü- 
ségüvé lesz. Ennek a növényi tejnek a szine egészen 
olyan, mint a tehéntejé, ize is alig különbözik tőle ;
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igen tápláló és olcsó, épen ezért a japán háziasszonyok 
igen szívesen használják főzésre.

A veszedelm es kőszáli sas.
A kőszáli sas az Alpesek dísze, de egyersmind a 

vadászok legnagyobb ellensége is, mert nagyon pusz
títja a vadállományt. Az idén ismét nagyszámban mu
tatkoznak a sasok, — írja egy svájci vadász. Ezek a 
vadorzók karmuk közé kerítenek mindent, amit meg
pillantanak. Tavaszkor a kisebb vadat pusztítják, de 
nyár derekán a nyulat sem kímélik. A legnagyobb kárt 
azonban a zergeállományban teszik. A kis fiókzergét 
az anyja emlőjéről tépik le s viszik a magasba. Hogy 
mennyit rabol össze néhány kőszáli sas, azt csak az 
tudja, aki már látta a fészkét. A fészek körül halmazá
val fekszik az áldozatok csontja. A természetrajz szerint 
a sas elélhet száz évig is. Az a vad, amelyet egyetlen
egy sas egész életén át elpusztít, megtölthetne egy 
nagy erdőt. A medveirtásért száz frank jutalmat tűzött 
ki a hatóság, a kőszáli sasért csak tizet, pedig egy sas 
több kárt okozhat a vad között, mint néhány medve. 
Ezenkívül a sasra igen nehéz vadászni, mert ravasz s 
a vadászt már messziről megismeri éles szemével és a 
levegő legmagasabb rétegeibe menekül puskája elől. 
Ezt a fajzatot csakis fészkében lehet megközelíteni és 
pedig olyképen, hogy a tojásait, vagy fiókáit kiszedik. 
De ki teszi meg ezt a veszedelmes utat tiz frankért, 
mikor néhány száz méter kötél szükséges, hogy hozzá 
juthasson a fészkéhez az ember. Éhez a munkához 
legalább is három ember kell és igy alig jut valami a 
veszedelmes utért és az irtásért egy-egy emberre a 
jutalomból. A természet barátai azt mondják, hogy 
nincs szebb látvány, mint a kőszáli sas, amint kiter
jesztett szárnyaival úszik a levegőben és kiirtása meg
fosztaná az Alpeseket legszebb díszétől. A szép látvány 
azonban nem pótolja azt a sok kárt, amit rablásra való 
hajlamával okoz. A vadászok annyira el vannak ellene 
keseredve, hogy önkéntelenül is ökölbe szorul a kezük, 
ha legnagyobb ellenségüket, a kőszáli sast megpillant
ják a levegőben.

H Í R E K

A dohányzó gyerm ekek. Szatmármegye tör
vényhatósági bizottsága legutóbb tartott közgyűlésén 
kimondotta, hogy tizenöt éven aluli gyermekeknek sem 
szivart, sem cigarettát eladni nem szabad. A határozat 
meghozatalánál az egészségügyi szempontokon kívül 
főleg az vezette a közgyűlést, hogy a nyáron olyan 
gyakori tűzesetek többnyire a gyermekek vigyázatlan
ságából keletkeznek, akik tűzzel, égő cigarettával jár
nak. A közgyűlés elhatározta, hogy ebben a dologban 
feliratot intéz a képviselőházhoz. A feliratot a többi 
törvényhatóságoknak is megküldték támogatás végett.

Egy község férfi nélkül. A Petrikóban állo
másozó dragonyosoknak egy szakasza Lázi faluban 
letartóztatta az összes parasztokat a kincstári erdők 
erőszakos elpusztítása miatt. A dragonyosok az összes 
paraszt férfiakat elvitték Petrikóba és most Láziban 
egyetlen férfiú sincsen.

A hűtlen vőlegény. Orosháza felől Szegedre 
tartó személyvonat az állomástól pár kilométernyire 
egyszerre nagy zökkenéssel hirtelen megállt. Az utasok, 
kik a debreceni katasztrófa hírének hatása alatt álltak, 
rémülettel rohantak az ajtókhoz, hogy megtudják a 
megállás okát. Elől a podgyászköcsinál egy halottra- 
vált leány élesztgetésével foglalkozott a személyzet. A 
leány a kerék elé dobta magát, de az utolsó pillanatban 
egy arra járó munkásnak sikerült elkapnia. Az ájultan 
fekvő leányt élesztési kísérletekkel magához téritették 
és ekkor elmondta, hogy Hódmezővásárhelyről való, 
jómódú szülők gyermeke és azért akart megválni az 
élettől, mert vőlegénye, akivel évek óta jegyben járt, 
most, amikor pályáját befejezte, — ügyvéd lett — 
cserben hagyta. A szerencsétlen fiatal teremtést haza
vitték szüleihez.

Bestiális család. Würzburgban, mint onnan je
lentik, az alsófrank esküdtbiróság egy hihetetlenül 
szennyes bünpör tárgyalását kezdte meg. A bünpörben 
ugyanis vádlottként szerepel egy családfő és két mos
toha leánya, különböző fajtalankodási, vérfertőzési és 
gyilkossági váddal terhelve. A fővádlott Höfling János 
György 40 éves kovácsmester, aki 1900-ban nősült 
másodszor s ekkor Rieneckben özvegy Nickelnét vette 
nőül, akinek egy fia és két leánya volt. A bestiális 
vágyakkal terhelt mostohaapa mihamar elcsábította 
előbb az idősebb, akkor még alig 16 éves Johannát, 
valamivel utóbb pedig a fiatalabb, az akkor 14 éves 
Saroltát és azóta mindkét leánynyal folytatta a bűnös 
viszonyt, a közben mutatkozó következményeket pedig 
részben már előre megakadályozta, részben pedig utó
lag eltüntette. A vádirat szerint Höfling János György 
két esetben elkövetett fajtalankodással, ugyancsak két 
esetben folytatólagosan elkövetett vérfertőzéssel, öt 
esetben a magzatelhajtásra való rábírással, három eset
ben a gyermekgyilkosságra való csábítással van vádolva. 
Nickel Johanna 24 éves varrónőt, Höfling idősebbik 
mostohaleányát, két esetben magzatelhajtás kísérletével, 
három esetben gyermekgyilkossággal, Nickel Sarolta 
2 1  éves vasalónőt pedig magzatelhajtás kísérletével és 
gyilkosságravaló csábítással vádolják. A rettenetes 
családi életet Höfling mostohafia, Nickel Ferenc jelen
tette fel az ügyészségnél egy családi viszálykodás al
kalmából. A feljelentés alapján letartóztatott vádlottak 
a kihallgatás alkalmával szinte hihetetlen részleteket 
mondottak el vallomásukban a vizsgálóbíró előtt. A 
leányok mostohaapjukat vádolták, hogy előbb minden
féle Ígérgetéssel, ennek eredménytelensége után pedig 
fenyegetéssel bírta őket engedelmességre, mig az apa 
azt állítja, hogy a leányok erős csábításainak nem tudott 
ellentállani. Az egész környék lakossága érthető nagy 
érdeklődéssel várja a tárgyalás eredményét.
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Szerkesztői üzenetek.
Borsos János urnák, Pilisszántó. A vadásznaptár megkül

désére nézve intézkedtünk. — Kelemen István urnák, Esztergom. 
Az összes küldött címekre mutatványszámok már pár hét előtt 
mentek, mostmár mi várnók az előfizetők jelentkezését. A másik 
dolgot már eddig bizonyára megkapta. — Orend János urnák, 
A.-Árpás. A feljelentésst mindenesetre tegye meg; késedelmét 
teljesen igazolja az, hogy a tettest nyomozni kellett. A biztosításra 
nézve kérje ki az ottani elöljáróságtól az erre vonatkozó füzetet, 
mely minden irányban felvilágosítással szolgál. — Kozma Lázár 
urnák, Kishavas. A szakiskolákba való felvételre vonatkozó hir
detmény benne van mai számunkban s ebből láthatja az összes 
tudnivalókat. Kedves fia még az idén nem pályázhat, mert még 
nincs 17 éves. Legjobb lesz őt a jövő évig otthon, vagy más er
dőknél gyakorlatilag foglalkoztatni, mert ez majd előnyt biztosit 
részére. — Kovács János urnák, Csurgó-Rák. A szakvizsgák 
október hó 20-ika után lesznek megtartva; az erre vonatkozó 
hirdetmény benne lesz majd lapunkban is. Önnek a legjobban 
kézre esnek: Győr, Pécs, Szombathely.

ruha kalappal, 18 mm. erdei széna, 2  darab tehénre 
nyári legelő, 6 darab sertéstartás és az uradalomnál 
szokásos lődij javadalmazással egybekötött erdőőri ál
lásra pályázat hirdetíetik.

Pályázóktól megkivántatik, hogy az erdőőri teen
dőkben jártassággal bírjanak, 35 évesnél idősebek ne 
legyenek, a német nyelvet legalább szóban tökéletesen 
bírják. Szakvizsgázottak és akik a szarvascserkészetben 
jártasak, előnyben részesülnek.

Sajátkezüleg irt és bizonyítvány másolatokkal s 
fényképpel ellátott kérvények folyó évi augusztus hó 
1-re alulirt erdőhivatalhoz nyújtandók be. A kinevezett 
erdőőr állását augusztus 1 -én elfoglalni köteles.

Nagyvázsony, 1908. évi julius hó 7-én.
A nagyvázsonyi uradalom erdőhivatala, 

Nagyvázsony, Veszprém m.

378/1908. sz.
Pályázati hirdetmény.

A kiadóhivatal postája.
Szűr Ferenc urnák, Ubald. A 2 koronát, melylyel folyó 

évi május 15-ig van előfizetve, vettük. —• Kiss István urnák, 
Eötvös. A 111. évnegyedre szóló 2 korona beérkezett. — Takács 
András urnák, Sáp. A beküldött 2 koronával folyó hó végéig van 
előfizetve. Elhatározását sajnálattal tudomásul vettük. — Boncz 
József urnák, Gosztony. Az év végéig szóló 4 korona beérkezett. 
— Miklai Pál urnák, Deseda. Igen, a beküldött 2 koronával 
október 1-ig van előfizetve. — Mázsa Imre urnák, Zalaegerszeg. 
Szeptember végéig van rendezve. — Kiss Dénes urnák, Bánffi- 
telep. Mint uj hívünket, szívből üdvözöljük. Két lapszámot az 
előző hónapról is küldtünk. Szíveskedjék lapunkat azon a vidéken 
a kartársak közt terjeszteni. — Morár Jakab urnák, Bukóvá. Az 
év végéig vau megfizetve. — Janda József urnák, P.-Földes. 
Augusztus hó végéig van rendezve. — Mold Vilmos urnák, 
Székudvar. A szeptember végéig szóló 2 koronát vettük. Egyben 
kérjük — mivel tudtunkkal Ön rokoni összefüggésben is van a 
Wenkheim gróf uradalmi erdészeivel — azoknak és a többi azon 
a vidéken lévőknek címeit hozzánk juttatni szíveskedjék. — Varga 
Ferenc urnák, Lankóc. Az előbbi üzenet Önnek is szól. — 
Csekey Károly urnák, Várszeg. A beküldött 4 koronával az év 
végéig van előfizetve. Nem közölhetné velünk az érseki uradalom 
összes személyzetének név- és címjegyzékét ?

H I R D E T M É N Y E K  * 1

Pályázati hirdetés erdőőri állásra.

A nagyvázsonyi uradalomban nyugdíjazás folytán 
ismét egy erdőőri á lás jön üresedésbe augusztus 1 -re.

Évi fizetés: 240 kor., természetbeni lakás kerttel,
1 hold illetményföld, 3 -60 hl. búza, 10 hl. rozs, 3 -60 hl. 
árpa, 24 m. tűzifa házhoz szállítva, egy öltöny egyen-

Pályázat nyittatik az alulírott Közalapítványi erdő
gondnokságnál megüresedett erdőlegényi állásra.

Az njonnan kinevezendő II. oszt. erdőlegény évi 
javadalmazása: 400 korona szegődménydij, 80 korona 
lakbér és 9 m3 I. oszt. dorong vegyes kemény tűzifa 
házhoz szállítva.

Pályázótól megkivántatik a magyar állampolgárság,, 
fedhetlen előélet, 35 évnél nem magasabb életkor, ép 
testi és szellemi erő, a magyarnyelvnek szó- és irásbani 
tökéletes bírása, valamint az erdőőri szakvizsga sikeres 
letétele, mely adatok hiteles okmányokkal igazolandók.

Szakiskolát végzett s katonai kötelezettségüknek 
altiszti minősítéssel eleget tett, szép irásu egyének 
előnyben részesülnek.

Pályázók az ezen állás elnyerése iránti, 1 koronás 
bélyeggel ellátott, sajátkezüleg irt kérvényeiket a nagy- 
méltóságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztéri
umra címezve, az alulírott erdőgondnokságnál folyó 
évi augusztus hó 15-ig nyújtsák be.

Kelt Nagyköveres, 1908. évi julius hó 6-án.
Közalapítványi erdőgondnokság.

Nyomatott H1ENTZ J ÓZS E F  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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XII. évfolyam . Szászsebes, 1908. julius 23. 30. szám.

Erdőőri szakiskolák.
(Folytatás.)

10. §. A  pályázati kérvényekben meg kell 
említeni, hogy a pályázó melyik szakiskolánál 
kíván felvétetni és hogy ellátást a szakiskolában 
saját költségére, vagy az állam költségére kivánja-e 
s végül, hogy kérvényére a válasz milyen cim 
alatt s hová (vármegye, utolsó posta) küldessék.

A  pályázati kérvényekhez csatolandó hiteles 
iratokkal a pályázóknak igazolniok kell a követ
kezőket, nevezetesen:

a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a 
pályázat naptári évében a 17 évet meghaladja, 
de a 25 évet még el nem éri; (kivétetnek a 
«Tauusitvány -nyal ellátott tovább szolgáló kato
nai altisztek, akik 28 éves korig folyamodhatnak 
felvételért);

b) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy legalább 
az elemi népiskola hatodik, — illetőleg valamely 
középiskola második osztályát sikeresen végezte;

c) kincstári erdészeti, katonai, vagy hatósági 
orvos által kiállított bizonyítvánnyal azt, hogy ép, 
erős, egészséges, munkához és az idő viszontag
ságaihoz szokott, edzett testalkattal s különösen 
jól látó- halló- és beszélőképességgel bir;

d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyit

ványnyal azt, hogy kérvényének benyújtásáig 
kifogástalan magaviseletét tanúsított;

e) hatóság által kiállított bizonyitványnyal 
vagy más irattal azt, hogy katonai kötelezettség
ben áll-e vagy nem;

f) aki valamely alkalmazásban áll, gazdájának, 
vagy gazdája megbízottjának bizonyítványával azt, 
hogy az alkalmazás mióta tart s meddig terjed;

g) hatósági bizonyitványnyal azt, hogy szülei 
milyen állandó foglalkozást űznek, vagy űztek; 
továbbá, hogy ha szülei látják el, milyen a va
gyoni helyzete szüleinek; ha pedig szülőtlen árva, 
illetőleg ha fenntartásáról saját magának kell 
gondoskodnia, milyen a vagyoni helyzete önma
gának;

h) aki saját költségén való ellátásra kíván 
felvétetni, királyi közjegyző előtt kiállitott nyilat
kozattal azt, hogy az érette járó ellátási költséget 
— arra az időre, melyet a szakiskolánál tölt 
szülője, gyámja, vagy más hozzátartozója, avagy 
maga a szakiskola igazgatójának kezéhez, félévi 
előleges részletekben, a kitűzött időre pontosan 
lefizeti.

11. §. A felételre való kijelölésnél s illetőleg 
a felvételre való alkalmasság s érdemesség sorrend
jének megállapításánál elsőbbségben részesülnek:

a) elsősorban azok, akiknek iskolai előkép
zettségük nagyobb;

b) másodsorban azok, akik már is valamely 
erdőgazdaságnál gyakorlati alkalmazásban vannak, 
vagy voltak;

c) harmadsorban azok, akik erdőgazdaságnál
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234 ERDÉSZETI ÚJSÁG

alkalmazottaknak, vagy földműveseknek, erdő
vagy mezőgazdasági munkásoknak a gyermekei.

Azok közül, kiknek felvételre való alkalmas
ságuk és érdemességük a jelzett szempontokból 
véve egyenlő, elsőbbségben az részesül, aki saját 
költségén való ellátásra kíván felvétetni.

12. §. A szakiskolai igazgatók tanácsa a fel
vételre való kijelölés ügyének elintézése céljából, 
a m. kir. földművelésügyi miniszter megbízottjá
nak elnöklése mellett, évről-évre más szakiskolá
nál ül össze.

A tanács a felvételre alkalmasaknak és érde
meseknek talált pályázók sorozatos kimutatását 
—  a 11. §. értelmében —  megállapítván, az egyes 
szakiskolákhoz a 9. §. első bekezdésében fog
laltak szem előtt tartásával —  legfeljebb másfél
szer annyi pályázót oszt be, mint ahány hely az 
illető szakiskolánál betöltésre vár s az eként 
összeállított felvételi tervezet javaslataképpen a 
m. kir. földművelésügyi miniszter elé terjeszti.

Az egyes szakiskolák a hozzájuk beosztott 
pályázók sorozatos kimutatása alapján először 
csak annyi jelöltet hívnak be felvételi vizsgára, 
ahány hely náluk betöltésre vár.

A jelöltek annál a szakiskolánál, melyhez 
felvételi vizsgára behivattak, ugyanazon évi szep
tember hó 1-jétől legkésőbb 10-ikéig jelentkezni 
tartoznak. i

A szakiskolák azok helyett, akik a felvételi 
vizsgát ki nem állották, vagy a felvételi vizsgától 
visszaléptek, nyomban azok helyett pedig, kik 
a megszabott határidőig nem jelentkeztek, a ha

táridő leteltével megfelelő számú pótjelöltet 
hívnak be.

Elkésetten jelentkező még ha késedelmét 
elfogadhatóan igazolja is — lefeljebb szeptember 
hó végéig, s csak abban az esetben bocsátható 
felvételi vizsgálatra, ha a szakiskolánál a növen
dékek meghatározott létszáma még nincs betöltve.

13. §. A felvételre jelentkezőket a szakiskola 
igazgatója elsősorban orvosi vizsgálat alá veti.

Akit a szakiskola orvosa valamely ragályos, 
vagy a szakiskolai foglalkoztatás mellett könnyen 
nem gyógyítható betegségben szenvedőnek, vagy 
hiányos testi szervezetűnek talál, az a felvételi 
vizsgára nem bocsátható.

14. §. A felvételi vizsgát a szakiskola igaz
gatója a tanszemélyzettel együtt tartja meg.

A felvételi vizsga annak szigorú megállapí
tására szolgál, hogy a jelentkező tényleg birto
kában van-e legaláb azoknak az ismereteknek, a 
melyek az elemi népiskola VI., illetőleg a közép 
iskolák II. osztályára megállapított követelmények
nek megfelelnek.

Aki a felvételi vizsgát ki nem állja, felvételét 
a szakiskolába csak újabb pályázat alkalmával 
kérheti.

15. §. Azokat, akik a felvételi vizsgát sike
resen leteszik s a jelen szabályzat egyéb feltéte
leinek is megfelelnek, az igazgató a szakiskolába 
befogadja s a szakiskolai tanulók törzskönyvébe 
bevezetteti.

16. §. A m. kir. földművelésügyi miniszter 
fenntartja magának azt a jogot, hogy a tanfolyam

T  A R C A
^  — -

Ami elmúlt s ami elmúlik.
— A «Bp. H. után. Irta: P. dr. —

(Folytatás és vége.)

Mikor már az ember is megjelent a föld színén, 
egészen természetes, ő is beleszólt a szervesek életébe. 
A nagy vadak sem tűrik az ember jelenlétét. Ezelőtt 
ötven évvel még nem volt ritkaság a krokodilus Felső- 
Egyiptom határán, Asszuánban. Ma ezerkétszáz kilo
méterrel beljebb kell menni Afrikába, hogy nyomát 
leljük. Az állatok királyának, az oroszlánnak is ez lesz 
a sora. Amint Afrikát hatalmába veszi a fehér ember s 
keresztül-kasul szeli vasutakkal, az oroszlán létezési 
feltételeiben, az abszolút szabadságban korlátozva lesz 
s magától is kipusztul.

Nagyon érdekes, hogy: mennyi állatnak okozta 
már az ember vesztét. Az ősi ember Európában felvette

a harcot a barlangi oroszlánnal, a barlangi medvével, 
a mammuttal, a barlangi hiénával és kiirtotta őket. A 
rénszarvasra, az ősembernek egyik vadászzsákmányára 
még 1159-ben vadásztak Skóciában. A medve VII!— IX. 
században pusztult ki Angliában; a farkast VII. Henrik 
alatt irtották ki; Skóciában 1743-ig élt. Amerikában a 
bölényt szemünk láttára irtották ki. A múlt század 
utolsó negyedének kezdetén még több millió számban 
uralkodott a Missziszippitő! nyugatra eső mérhetetlen 
térségeken. 1879-től 1883-ig négy millió állatot ejtettek 
el s ezzel a bölény Amerikában megszűnt élni. Néhány 
százra menő csapat van még a Yelloszton parknak 
tiltott területein és Kanadában. Európában is sokáig 
élt az erdőknek e hatalmas, nemes vadja. Franciaor
szágban még az Y-ik században, a Harz hegységben 
Vll-ikben, Csehországban a XlV-ikben, Lengyelország
ban a XVI-ikban, Erdélyben a XVII— XVIlI-ik század
ban sokszor vadászták; sőt állítólag 1814-ben lőtték 
az utolsót Udvarhelymegyében. Ma még Litvániában 
él a bialovici erdőben s a Kaukázusban. Ez utóbbi
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tartama alatt, az egyes félévek végén bármely 
tanulót a szükséghez képest egyik szakiskolából 
a másikba államköltségen áthelyezhessen.

5. A sz a k isk o la i tanfolyam  tartam a és beosztása.
17. §. A szakiskolai tanfolyam két tanévre 

terjed.
Az első tanév szeptember hó 1-től a követ

kező évi augusztus hó végéig, a második tanév 
pedig szeptember hó 1-től a következő évi június 
hó végéig terjed.

Minden tanév két félévre tagolódik, úgy, 
hogy az első —  téli —  félév a tanév, elejétől a 
következő évi január hó végéig, a második —  
nyári —  félév pedig február hó 1-től a tanév 
végéig terjed.

6. T an ítási szünetek és a  tanulók szabad ság o lása .
18. §. A rendszeres iskolai tanítás a tanfo

lyam első tanévének két utolsó hónapjában —  
julius és augusztus hóban — szünetel.

A szünet ideje alatt az igazgató a tanulók 
egyik felét julius hóban, másik felét augusztus 
hóban szabadságra bocsáthatja.

Ezenkívül szünetel a rendszeres iskolai tanítás 
minden tanévben december hó 23-tól január hó 
2-ig és husvét előtti csütörtöktől husvét utáni 
szerdáig.

Ezekre a szünetekre az igazgató csak azokat 
a tanulókat engedheti szabadságra, akik ellen sem 
szorgalom, sem magaviselet tekintetében nem 
merült fel kifogás.

A szakiskolában tartott tanulók a gazdasági

munkákat, gyakorlatokat és szolgálatokat a rend
szeres iskolai tanítás szünetelése alatt is tartoznak 
teljesíteni.

Az igazgató megokolt kérelemre a rendes 
szüneteken kívül legfeljebb öt napi szabadságot 
engedélyezhet.

7. A szak isk o la i tanfolyam  tantárgyai.
19. §. Az elméleti és gyakorlati oktatás anyaga 

a következő tantárgyakba csoportosítva tanittatik:
1. Magyar helyesírás s nyelvhasználat; irodai 

és számadási ügyvitel.
2. Szépírás és rajzgyakorlat.
3. Elméleti és alkalmazott mennyiségtan.
4. Természettudományi alapismeretek.
5. Politikai földrajz és történelem.
6. Erdőművelés.
7. Erdővédelem.
8. Erdőhasználat.
9. Vadtenyésztés, vadászat, fegyverhasználat.
10. Legelőgazdaság.
11. Kisgazdaságok berendezése és kezelése.
12. Törvények és rendeletek; közigazgatás.
13. Mezőgazdaság (mező- és rétmüvelés, 

kertészet, gyümölcstenyésztés, méhészet, haálászat).
14. Háziipar.
15. Egészségtan; első segélynyújtás; egész

ségi testgyakorlás.
20. §. Az oktatás anyagát és annak az egyes 

félévekre való felosztását, valamint az oktatásnál 
használandó tankönyveket és taneszközöket a 
szakiskolák javaslata alapján a m. kir. földművelés
ügyi miniszter határozza meg.

helyen a Fekete tenger északkeleti partvidékein, a 
Mihailovics Szergej nagyherceg tulajdonában levő ku- 
báni vidéken él még nagyobb számban. Ezen a kétezer 
négyzetkilométernyi területen élősködik még néhány 
száz; számuk azonban folyton csökken, ami öt—tízévi 
időközben már észrevehető.

A hód is a pusztuló állatok közé tartozik., Puszr 
tulását szükséges életfeltételeinek hiánya okozza. El
vették tőle a vizet, a füzeseket s a zavartalan csendet. 
Hogy ez a rágó állat nállunk is nagy számmal volt, 
mutatják a nevével összetett helynevek: Hódos, Hód
ság, Hódmezővásárhely. Bajorországban hatvan hely 
viseli a hód (Bieber) nevét. Az utóbbi harminc—negy
ven év alatt azonban csaknem egészen kipusztult. 
Wesztfáliában 1877-ben ejtették el az utolsót. Orosz
országban is már olyan gyér lett, hogy midőn Cser- 
nobitnál a Dnjeper mellett nem régen fogtak egyet, 
mint fontos eseményt, a kormányhatóságoknál bejelen
tették. Ez az érdekes állat még két helyen él Európá
ban nagyobb számban; az Elbánál s a francia Kamarg-

ban a Róne deltájában. A középső Elbánál, főleg az 
anhalti hercegségben a hetvenes években még vagy 
száz hódépiményt számláltak össze és Wittenberg és 
Magdeburg között a hódak számát kétszázra becsülik. 
Azonban számuk azóta is csökkent. Ugyanez a sorsuk 
Délfranciaországban. A Róne folyó mellett épített védő
töltések felügyelősége 1885-ben minden hódra tizenöt 
frank jutalmat tűzött ki. Azt hitték ugyanis, hogy a 
hódak a védőtöltéseket rongálják. Ami ugyan nem áll. 
Mert a hód mesterséges lakását nem a töltésbe, hanem 
a folyam partjainak legalsó részébe építi. Csak rövid 
idő kérdése, ■ hogy ez az érdekes állat Európában már 
elpusztul.

De hát most vájjon mi lesz az emberiség sorsa? 
Lappareux, a párisi katholikus egyetem tanára abból 
az ismeretes tényből indul ki, hogy a lékköri befolyá
sok, eső, szél, fagy szakadatanul bomlasztják a száraz
földet; a v í z  színe fölött lévő részeket elhordják, úgy, 
hogy ki lehet számítani azt az időpontot, melyben a 
szárazföld egészen a tenger mélyébe kerül. Faye sze-
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Az egyes félévekre kitűzött tananyag taní
tásának sorrendjét, a heti tanítási óráknak és a 
gyakorlati foglalkozásnak beosztását a szakiskola 
igazgatója állapítja meg.

8. A szak isk o la i rendes és ja v ító  vizsgálatok.

21. §. A tanulók az egyes félévekre előirt 
tananyagból a tanszemélyzet előtt a tanítási idő
szakok végén vizsgát tesznek.

A félévi vizsga az 1. tanévben január és jú
nius hó, a II. tanévben pedig január és május hó 
utolsó hetében tartatik meg.

22. §. A félévi vizsga eredményéhez és a 
félév folyamán tanúsított magatartásukhoz képest 
a tanulók részére következő osztályzatok adhatók:

a) az egyes tantárgyakban tanúsított előme
netelből: kitűnő, jeles, jó, kielégítő, nem elegendő;

b) az erdőgazdasági munkákban való gya
korlottságból: kiváló, megfelelő, nem elegendő;

c) szorgalomból és ügyességből: kiváló, meg
felelő, nem elegendő;

d) magaviseletből: példás, megfelelő.
Az osztályzatok a tanulók törzskönyviapjára 

félévenkint bevezettetnek.
23. §. A kellő előmenetel hiánya miatt a 

félév végén azonnal elbocsáttatik az a tanuló:
a) aki (szépírást és rajzgyakorlatot kivéve) 

legalább három tantárgyból,
b) aki vagy az erdőgazdasági munkákban 

való gyakorlottságból, vagy pedig szorgalomból 
és ügyességből s egyszersmind még (a szépírást 
és rajzgyakorlatot kivéve) egy tantárgyból is,

c) aki az erdőgazdasági munkákban való 
gyakorlottságból s egyszersmind szorgalomból és 
ügyességből

«nem elegendő* osztályzatot nyert.
Más esetekben a tanuló a vizsgára következő 

negyedik héten abból a tantárgyból, amelyből 
«nem elegendő* osztályzatot nyert, javító vizsgát 
tartozik tenni.

A javító vizsga elmulasztása, vagy sikertelen
sége a tanuló haladéktalan elbocsátását vonja 
maga után.

Az a tanuló, aki az erdőgazdasági munkák
ban való gyakorlottságból, vagy szorgalomból és 
ügyességből nyert «nem elegendő* osztályzatot, 
a következő félév alatt legalább megfelelő* osz
tályzatra meg nem javítja, vagy aki az erdőgaz
dasági munkákban való gyakorlottságból, illetve 
szorgalomból és ügyességből a tanfolyam utolsó 
félévének végén nyer «nem elegendő osztályzatot, 
a szakiskolából szintén elbocsáttatik.

24. §. Magaviseletből a megfelelő* osztály
zatnál alacsonyabb fokozatú osztályzatnak nem 
lehet helye.

Az a tanuló, aki a fegyelemnek súlyos, vagy 
ismételt megsértésével arra szolgáltat okot, hogy 
magaviseletből «megfelelő* osztályzatra se tekin
tessék érdemesnek, a szakiskolából fegyelmi utón 
már évközben, de mindenesetre még a félévi 
vizsgálatot megelőzőleg elbocsáttatik.

9. S zak isk o la i v izsgálati bizonyítvány.

25. §. A szakiskola az egyes félévekről vizsga-

rint a nap folyton hűi, fölszine lassankint meg fog 
szilárdulni s egykoron megszűnik majd az a két tényező, 
mely az életnek elengedhetetlen feltétele: a világosság 
és a melegség. Mivel azonban Lappareux szerint a 
szárazföldnek teljes elhordása csak négy és féli millió 
év múlva következik be, Faye szerint pedig a Nap 
majd csak nagyon hosszú idő múlva hűl ki ideig- 
óráig nem kell aggódnunk az emberiség sorsán. Brial- 
mont, belga akadémikus az emberiség szaporodásában 
s a föld korlátolt termőképességében látja a veszedel
met. Szerinte a föld legföllebb tizenkét milliárd embert 
bir eltartani. (Jelenleg van ezerhatszáz millió ember.) 
Azt a nagy számot azonban az emberiség már 2160- 
ban eléri. Azután az éhhalál és az élelemért való küz
delem fogja az emberiséget tizedelni.

Nem tekintve azt, hogy ez utolsó vélekedés nem 
jelenti az emberiség végét, mind a három vélemény 
inkább érdekes, mint komoly. De hát mi is lesz az 
emberiség sorsa? Annyi bizonyos, hogy az ember is 
tagja a nagy természetnek és testi élete egészen a ter
mészet törvényeinek megfeieiőleg folyt le. A logikus 
következtetés tehát csak az lehet, hogy az emberiség 
elpusztulása is az általánosan érvényes törvények sze
rint fog bekövetkezni. Nietsche és iskolája azt vallják,

hogy az ember még nem érle el fejlődésének tető
pontját. Koponyája, agyveleje még fejlődik, nagyobbo
dik s ugyanebben az arányban rágó szervei, különösen 
alsó állkapcsa visszaképződik, vagyis kisebbedik. A 
jövendő korok emberének nagy, előredudorodó hom
loka lesz, kicsiny, csenevész állkapcsa s ekkor aztán 
szelleme eljut az «emberfólöttiség» (Ubermensch) stá
diumába. Ez azonban igen nagy időknek lesz a gyü
mölcse s az emberiség végéről fölösleges beszélni. 
Nem vitatkozunk afelől, mennyi igaza van a fönnebbi 
vélekedésnek. Csak kettőt jegyezünk meg. A legősibb 
embertől a mai emberig a koponya s igy az agyveiő 
semminémü növekedést ném"' mutat; azt kell tehát 
mondanunk, hogy az elért fok a tetőpont. De továbbá 
a természet minden fejlődést célirányosan vezet; már 
pedig a túltengő nagy fej, az elcsenevészett állkapocs 
nem a célirányosság, hanem a beteg, a hanyatló em
bernek benyomását keltik.

Az emberiség is eljut majd a végére. Testileg a 
természet törvényeinek van alávetve. Fejlődésének tető
pontját elérve — él, cselekszik, működik, mint a múlt 
korok szervesei. Aztán miként az egyént, eléri majd az 
elaggultság; s aztán lassan-lassan közeledik a vég, —- 
az általános halál. De mikor? Ki tudná megmondani?
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bizonyítványt nem állít ki, hanem —  ha ezt a 
tanuló elfogadhatóan megokolva kéri — a törzs
könyvből ad kivonatot.

26. §. Azok részére, kik a kétéves tanfolyamot 
teljesen elvégezték, kívánságukra a szakiskola 
végbizonyítványt állít ki.

A végbizonyítványban a tantárgyak a 19. §. 
szerint soroltatnak fel s az osztályzatok az egyes 
tantárgyaknak, valamint az erdőgazdasági mun
kákban való gyakorlottságra, szorgalomra és 
ügyességre, végül a magaviseletre nézve a félévi 
eredmények törzskönyvi adatai alapján állapíttat
nak meg.

A tanulók a végbizonyítványban általános 
osztályzatot is nyernek.

Ennek fokozatai: kitűnő, jó, kielégítő.
27. §. A szakiskolai végbizonyítvány követ

kező tartalommal adatik ki:

Törzskönyvi szám

A m. kir. erdőőri szakiskola
Bélyeg hely:

VÉGBIZONYÍTVÁNYA.
Osztályzat fokozatok:

Előmenetelből: Az erdőgazdasági 
kitűnő munkákban való
jeles gyakorlottságból:
jó  kiváló
kielégítő megfelelő

Osztályzat fokozatok:

Szorgalomból és Általános 
ügyességből: osztályzat:

kiváló kitűnő
megfelelő jó

kielégítő

szakiskolai tanuló, aki
Magyarország vármegyéjének községben
1 évben született, a m. kir. erdőőri szakiskola
kétéves tanfolyamán tanúsított előmeneteléről a félévenkint megtar
tott vizsgálatok eredményei alapján a következő osztályzatot nyerte:

1. Magyar helyesírás es nyelv- 
használat, irodai és szám
adási ügyvitel

2. Szépírás és rajzgyakorlat
3. Elméleti, gyakorlati mennyi

ségtan
4. Természettudományi alapis

meretek
5. Politikai földrajz és törté

nelem
6. Erdőművelés
7. Erdővédelem
8. Erdőhasznnálat
9. Vadtenyésztés, vadászat és 

fegyverhaználat
10. Legelőgazdaság

11. Kisgazdaságok berendezése 
és kezelése

12. Törvények, rendeletek, köz- 
igazgatás

13. Mezőgazdaság (mező-és rét- 
müvelés, kertészet, gyümölcs 
termelés, méhészet, halászat)

14. Háziipar
15. Egészségtan, első segély

nyújtás, egészségi testgya
korlás

16. Erdőgazdasági munkákban 
való gyakorlottsága

17. Szorgalma és ügyessége

Általános osztályzata

Kelt, 19 évi hó napján.

(P. H.) N. N.
a szakiskola igazgatója.

Terjesszétek lapunkat és igyekezzetek 
t uj előfizetőket szerezni!

Gyümölcsevés.
A gyümölcsök táplálóanyagtartalma elég nagy és 

emészthetősége is kedvező. A táplálóértéket tekintve 
az aszaltgyümölcsök, dió és mogyoró kiváló figyelmet 
érdemelnek. De a többi gyümölcs is alkalmas cukor- 
tartalmánál fogva arra, hogy az ember enerzsiaszükség- 
letét részben, vagy egészen is kielégítse. Ezért helyte
len az a nálunk nagyon elterjedt szokás, hogy a gyü
mölcsöt az ebéd, vagy vacsora után csak ráadásul 
adják, amikor már a gyomor amúgy is tele van más 
táplálékkal. Ilyenkor természetesen a gyümölcs tápláló
értéke nem érvényesül. Osszuk be a gyümölcsöt napi 
ételrendünk keretébe úgy, hogy az ne csak higiéniai 
jó hatását, de tápláló értékét is érvényesíthesse. Együnk 
gyümölcsöt reggelihez, délelőtt és délután, ha munka
közben kissé megéhezünk. Hiszen a gyümölcsök na
gyobb része amúgy is energiát ad a munkához. Ame
rikában, Angliában és az európai kontinens müveit 
álamaiban egyre nagyobb tért hódit az a szokás, hogy 
a reggelit friss vagy befőzött gyümölcscsel kezdik meg 
s napközben is gyakran esznek gyümölcsöt. Ha pedig 
igy a gyümölcscsel éhségünket csönkkentjük, annyival 
kevesebb húsra és kenyérre van szükségünk; ekkor a 
gyümölcsevés gazdaságos és egészséges is.

A legyek az istállóban.
Igen praktikus módját eszelték ki a legyek ellen 

való védekezésnek az istállókban. Tudjuk, hogy a legyek 
a világosságra mennek és a világos istállókban agyon 
csípik az állatokat. Vegyünk kindruszt, denaturált spi
rituszban (mert vízben nem oldódik), oldjuk fel olyan 
sürü haluska-féle vastagságban, eldörzsölve jól, vízzel 
hígítva, úgynevezett gyermekpéppé; ezen péppel azután 
ecsettel mázoljuk be az ablaküvegeket, majd úgy néz
nek ki, mintha posztóval lennének bevonva. Ezáltal az 
istállók természetesen sötétek és hűvösek, mert a fe
kete üveg nem ereszti át a napsugarakat.

A réti széna sulyvesztesége.
A réti széna sulyvesztesége a kaszálástól a követ

kező év tavaszáig 7— 12 százalék között ingadozhat. 
Legnagyobb a súly- és táplálóanyagveszteség az első 
hetekben, de akkor is a legkisebb abban az esetben, 
ha a széna jól szikkadva került behordásra. Nagyobb 
a sulyvesztés akkor, ha réti fűvelőben sok a hereféle. 
Jól szikkadt édesfűvü s kevés herefélét tartalmazó széna 
a behordás utáni első négy hétben mintegy tiz, sava
nyú, vagy sok herefélét tartalmazó, úgy nemkülönben 
a hereszéna pedig tizenkét—tizenöt százalékot veszíthet 
súlyából. Sarju ugyanennyi idő alatt, különösen ha kissé 
nedvesebben hordatott be, húsz százaléknyi veszteséget 
is szenvedhet s ez tavaszig harminc százalékra is fel-
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mehet. Észleltetett, hogy teljesen kedvező időjáráskor 
nyert és raktárolt széna az izzadás után nemcsak hogy 
nem vesztett, hanem nyert súlyban s ezen súly egész 
télen át megmarad.

Az erdei levélalom gyűjtése.
Az erdei levélalom gyűjtéséről meg kell jegyezni, 

hogy ez az alom az erdőben épp oly szükséges, mint 
szántón a trágya. A levelek elkorhadva a humust se
gítik képezni. A fák hajszálgyökerei ebből veszik táp
lálékukat s ha elvonjuk azt tőlük, megsinylik, sőt ki is 
vesznek a fák. Különösen káros fiatal fáktól elvonni e 
levéltrágyát. Csakis öregebb fák alól tanácsos 3—5 
évenkint a levélalmot eltávolítani a akkor is csak felső 
rétegében, hogy maradjon is vissza valami. Lehetőleg 
fa- és nem vasgereblyével hajtassék végre a gyűjtés, 
mert a tulerőszakos felszaggatása a levélrétegeknek 
káros a fiatal fákra.

A gyüm ölcs értékesítése.
Darányi miniszter rendeletet bocsátott ki az or

szágos gyümölcsészeti biztoshoz, hogy a termelőket 
a gyümölcs értékesítése tekintetében megfelelően 
támogassa és a szükséges felvilágosításokkal a 
magyar termelőknek minden tekintetben rendelkezé
sükre álljon. E rendelkezés alapján Molnár István or
szágos gyümölcsészeti biztos most a magyarországi 
termelőkhöz körlevéllel fordult, melyben részletes fel
világosításokkal szolgál a gyümölcs értékesítése, vala
mint a nyers állapotban nem értékesíthető gyümölcs- 
fölösleg feldolgozása tekintetében. Figyelmezteti azon
ban az érdeklődő közönséget, hogy a miniszteri biztos 
közvetítése nem terjed tovább, mint hogy a külföldi 
vevőknek és a hazai eladóknak pontos jegyzékét nyil- 
váatartja és kívánatra e jegyzéket az érdeklődőknek 
kölcsönösen megküldi. A gyümölcsértékesítés munkája 
tehát első sorban magukra a termelőkre hárul, akik 
azonban támogatást és tanácsot az országos gyülöl- 
csészeti miniszteri biztos utján bármikor kaphatnak. 
A gyümölcseltartásra vonatkozó útmutatás egyébként 
külön füzetben is megjelent, mely részletes terveket és 
költségvetéseket is foglal magában és ez a mü az ér
deklődő gyümölcstermelők által a földművelésügyi mi
niszternőn utján megszerezhető.

S ^ \
K Ü L Ö N F É L É K

Az asszony az orosz közm ondásban.
Azt mondják, hogy a közmondás a nép leikéből 

ered és belőle meg lehet ismerni a nemzet erkölcsét 
és jellemét. Ha ez igaz, akkor az orosz közmondásból 
kiviláglik, hogy az orosz asszony nem lehet nagyon 
boldog. Az asszonyról szóló legjellemzetesebb köz
mondás : Szeresd a feleségedet, mint a szamaradat és 
rázd meg, mint a gyümölcsfádat. Azoknak a férfiaknak,

akiknek ez a tanács nem eléggé világos, a következő 
közmondás szolgál tájékoztatásul: Nyugodt lélekkel 
ütheted a feleségedet a seprő nyelével; egyik sincsen 
porcellánból. Ez a módszer azonban orosz szokás 
szerint csak akkor hathatós, ha többször ismétlik, azért 
tanácsolja ez a közmondás: Ha a feleségedet reggel 
megverted, este el ne feledd ugyanezt megtenni. Vagy: 
Mennél jobban ütöd az asszonyt, annál jobban gon
doskodik rólad. Az indiánusok, akik nem annyira civi- 
lizálódtak, mint az oroszok, másképpen gondolkoznak 
az asszonyaikról; az ők közmondásuk ez: Ne üsd az 
asszonyt még a liliom szálával sem.

Előfizetési felhívás Amerikában.
Január és julius elejével a lapok hírrovatának élén 

pontosan megjelenik az az udvarias figyelmeztetés, 
hogy a félév lejárt s az előfizetők újítsák meg előfize
tésüket. Egy amerikai újság ezt az Európában sablonos 
szövegű figyelmeztetést most julius elsején igy fogal
mazta meg: «A takarékosság szép erény. El tudjuk 
képzelni, hogy valaki annyira megy a takarékosságban, 
hogy inggomb helyett a szemölcsére gombolja gallér
ját; hogy a takarékosság kedvéért a vasúti kocsi ütkö
zőjén utazik; hogy megállítja az óráját, nehogy elkop
janak a kerekei; hogy Írásában pontot, vesszőt nem 
tesz s igy takarítja meg azt a néhány csepp tintát. De 
a takarékosságnak ezek az eszeveszettjei azért mind 
előkelő dzsentlmenek azokhoz a polgártársakhoz képest, 
akik takarékosságból nem fizetnek elő az ujságra.» 
Bizony a mi kartársaink közül is igen sokra ráillene 
ez a felhívás.

A bagó.
Az Egyesült-Államok tengerészeti vezetősége a 

minap százezer font bagót vásárolt a tengerészek szá
mára. A vételnél kikérték néhány matróz szakértő vé
leményét is. A tengerészeti hivatal a bagózás terjesz
tésével a matrózokat le akarja szoktatni a cigarettáról, 
melyet a tengerészet orvosai ártalmasnak mondanak.

Az eper.
A Láncét nevű ismert londoni orvosi folyóirat 

cikket ir az eperről. Eszerint az epernek kitűnő hatása 
van az étvágy gerjesztésére. Még a cukorbeteg is ag
godalom nélkül eheti, mert rendkívül csekély a cukor- 
tartalma. Mivel sok benne az alkalikus só, a köszvé- 
nyesnek is jót tesz. Mecsnikov szerint az eperhez 
tapadó földrészecskékben sok a veszedelmes baktérium. 
Éppen ezért jól meg kell mosni az epret, mielőtt még 
az asztalra kerülne.

Az Esperanto országa.
Belgium és Poroszország között van egy egész 

kicsi semleges földterület, mely hivatalosan köztársaság
nak szerepel. Moresnetnek hívják és az első «állam», 
mely mindenképpen terjeszti az Esperanto mesterséges 
világnyelvet. A négyezer lakosú államocska iskoláiban 
hetenkint hatszor adják elő az Esperantót. Moresnet- 
ben nemsokára már az Esperantót fogják megtenni 
hivatalos államnyelvnek.
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Fe lk érjü k  azokat a tisztelt o lvasó inkat, k ik  e lőfize
tésüket még eddig nem rendezték, hogy azt még a folyó  
hóban megtenni szíveskedjenek.

Eljegyzés. Buzi József kartársunk, lapunk buzgó 
hive, eljegyezte magának leendő hitestársul Oszrón 
Kentler Mariskát. Az önzetlen, tiszta szerelemből folyó 
ezen frigyhez őszinte szívből sok szerencsét kívánunk.

Meggyilkolt vadorzó. Hajdúböszörményből 
Írják folyó hó 13-ról, hogy Sánta János 75 éves szabad
tanyás ezelőtt tizenkét nappal eltűnt. Tegnap találták 
meg a tanya előtti hid alatt, ahol Sánta hullája teljesen 
feloszlásnak indult. A törvényszék vizsgálóbirája kiment 
a helyszínére, hogy a vizsgálatot megindítsa, mert 
bűntény esete sincs kizárva. Sánta vadorzó volt s egy 
Ízben a vadőrökre fegyvert is ragadott.

Leégett erdő. Kaposvárról táviratozzák, hogy 
Festetich Tasziló gróf szentai erdejét a vonat mozdo
nyából kipattanó szikra háromszor egymásután felgyúj
totta. Az erdő teljesen leégett.

Égő erdők. Quebekből sürgönyözik, hogy Déli 
Quebekben nagy, értékes erdőterület a lángok martaléka 
lett. Két falu elpusztult. Egy vonat huszonhat kocsija 
meggyuladt; egy másik vonatnak pedig harminchat óra 
hosszat kellett várni, hogy átszaladhasson a háromszáz 
mértföldnyi hosszúságban égő erdőn.

Elgázolta a vonat. Lippáról jelentik, hogy a 
szomszédos Temeshidegkut községben a Temesvár 
felől jövő személyvonat elgázolta Nagy Péter hétéves 
fiút, ki teheneket legeltetett s közben a síneken elaludt. 
A vonat mindkét lábát elvágta. Haldokolva szállították 
a kórházba. Életbenmaradásához nincs remény.

H alálos lovaglás. Amint aklosi tudósítónk ér
tesít, Kecskés Mihály 2 2  éves csikcsekefalvi legény f. 
hó 11-én Csíkszeredára vitte a lovát vásárra. A lovat 
nem sikerült eladnia s Így délután 4 óraíájt felült arra 
s hazafelé indult. Eközben a ló valamitől megbokro
sodván, megugrott s ifjú gazdája oly szerencsétlenül 
esett le róla fejtetőre, hogy nyomban szörnyethalt.

Szerkesztői üzenetek.
N. L. urnák, Nagyatád. Kívánsága szerint fogunk cselekedni 

s a kérdéses iratot rövid időn belül megkapja. Az, hogy a kér
déses lap nem fogadta el nyílt kérelmüket, nem meglepő; hiszen 
az erdészeti altiszti személyzet személyi ügyeivel eddig még a 
kötelességeket kivéve nem foglalkozott s óvatosan elkerült min
dent, ahol jogokról is szólni lehetett volna; az azonban, hogy a 
közlés megtagadásának okát nem közölte, nem helyeselhető. — 
Kelemen István urnák, Esztergom. Az újabban közölt címekre

mutatványszámokat küldtünk. Itt látszik hátramaradottságunk és 
közömbösségünk. Öntől mintegy negyven címet kaptunk s az 
összes közt nincs három olyan, ki lapunkat pártolná. Bizony szo
morú viszonyok ezek s nehéz mellettük a boldogulásért küzdeni. 
— Mező Károly urnák, Hegyközujlak. A szolgabirónak igaza 
van. Az erdőtörvéuy 38. paragrafusa szerint csak 24 éves korban 
tehető le a hatósági eskü.

A  k iadóh iva ta l postája.
Csemba Lajos urnák, Farkasgyepü. A 4 koronát köszö

nettel vettük. — Szakoíczai Ignác urnák, Hrasitz. A III. évne
gyedre szóló 2 korona beérkezett. — Buváry Ferenc urnák, 
Deliblat. Az elmaradt 27. számot lapunk előző számához csatolva 
újból megküldtük. — Kerekes Gusztáv urnák, Kalina. Szeptem
ber végéig van előfizetve. — Ujváry Sándor urnák, Szob. 
Készséggel elismerjük az év végéig szóló előfizetés beérkezését. 
— Arovits Rudolf urnák, Kabolás. Örömmel üdvözöljük híveink 
sorában. Szíveskedjék vidékén lapunkat más kartársaknak is aján
lani. — Csíki György urnák, Zfernest. Előfizetése múlt hó végén 
járt le s igy a beküldött 1 koronával csak a jövő hó közepéig s 
nem az év végéig vau előfizetve. Az év végéig 4 koronát kellett 
volna küldenie. — Csitkővics Antal urnák, Szülök. A címet ki
igazítottuk. — Csisko János urnák, Dobsina. A lakásváltozást 
bejegyeztük. — Kárpáti József urnák, Mánfa. Igen, a beküldött 
4 koronával az év végéig fizetett elő. — Farkas József urnák, 
Kékszürü. Augusztus 31-ig van előfizetve.

H I R D E T M É N Y E K

Pályázók figyelm ébe!
Nyitravármegyében, a rudnói völgyben, Nevidzén 

községben, méltóságos gróf Normann ur birtokához 
tartozó mezőgazdaságba oly nős vagy nőtlen tapasztalt 
egyént keresnek, ki egyúttal az erdészeti teendőkben is 
jártas. Aki ezen állást hajlandó lenne elfoglalni, jelent
kezzék nevezett gróf urnái írásban, vagy személyesén. 
Fizetés megfelelő. Ha a jelentkezni szándékozók bővebb 
felvilágosítást kívánnának, forduljanak az alábbi címre.

Nyitrarudnó, 1908. évi julius hó 15-én.
Km ostinecz Ján os.

2939— 1908. sz.
Pályázati hirdetmény.

Alulírott m. kir. erdőhivatal kerületében két 1. oszt. 
erdőaltiszti (egy főerdőőri és egy famesteri), továbbá 
négy II. oszt. erdőaltiszti és egy I. oszt. segéderdőőri, 
előléptetés esetén hat 11. oszt. erdőaltiszti (erdőőri) és 
egy 1. oszt. segéderdőőri állásra pályázat nyittatik.

Az 1. oszt. altiszti állással 800 kor. évi fizetés és 
200  kor. személyi pótlék, a II. oszt. altiszti állással 600 
kor. fizetés és 100  kor. személyi pótlék; mindkettőre 
nézve természetbeni lakás, vagy annak hiányában tör
vényszerű lakbér és lakbérpótlék, valamint egyéb rend
szeresített illetmények; a segéderdőőri állással 500 kor. 
évi szegődménydij, természetbeni lakás, vagy ennek 
hiányában törvényszerű lakbér s egyéb rendszeresített 
mellékilletmények vannak összekötve.

Altiszti (főerdőőri és erdőőri) állásra pályázók az 
1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt szakvizsga le
tételét, az állami erdészeti szolgálatba belépni kívánók 
ezenfelül ép és erős testalkatukat, különösen jó halló- 
és látóképességüket kincstári erdészeti orvos, megyei 
főorvos, vagy honvédtörzsorvos által kiállított bizonyit- 
ványnyal, továbbá életkorukról és illetőségükről tanús-
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kodó anyakönyvi kivonatta!, végű! eddigi szolgálatukat 
s annak eredményét, nemkülönben a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és Írásban való teljes bírását igazoló 
okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket 
elöljáró hatóságaik, esetleg az illető járás politikai ható
sága utján folyó évi augusztus 1 -ig alulirott erdőhiva
talnál nyújtsák be.

Bustyaháza, 1908. évi julius hó 6-án.
M. kir. erdőhivatal.

Pályázati hirdetés erdőőri állásra.
A nagyvázsonyi uradalomban nyugdíjazás folytán 

ismét egy erdőőri állás jön üresedésbe augusztus "l-re.
Évi fizetés: 240 kor., természetbeni lakás kerttel, 

1 hold illetményföld, 3-60 hl. búza, 10 hl. rozs, 3‘56 * * * 60 hl. 
árpa, 24 m. tűzifa házhoz szállítva, egy öltöny egyen
ruha kalappal, 18 mm. erdei széna, 2  darab tehénre 
nyári legelő, 6 darab sertéstartás és az uradalomnál 
szokásos lődij javadalmazással egybekötött erdőőri ál
lásra pályázat hirdetíetik.

Pályázóktól megkivántatik, hogy az erdőőri teen
dőkben jártassággal bírjanak, 35 évesnél idősebek ne 
legyenek, a német nyelvet legalább szóban tökéletesen 
bírják. Szakvizsgázottak és akik a szarvascserkészetben 
jártasak, előnyben részesülnek.

Sajátkezüleg irt és bizonyítvány másolatokkal s 
fényképpel ellátott kérvények folyó évi augusztus hó 
1-re aluiirí erdőhivatalhoz nyújtandók be. A kinevezett 
erdőőr állását augusztus 1 -én elfoglalni köteles.

Nagyvázsony, 1908. évi julius hó 7-én.
A nagyvázsonyi uradalom  erdőhivatala.

Nagyvázsony, Veszprém m.

378/1908. sz.
Pályázati hirdetmény.

Pályázat nyittatik az alulirott Közalapítványi erdő- 
gondnokságnál megüresedett erdőlegényi állásra.

Az újonnan kinevezendő 11. oszt. erdőlegény évi 
javadalmazása: 400 korona szegődménydij, 80 korona 
lakbér és 9 m3 I. oszt. dorong vegyes kemény tűzifa 
házhoz szállítva.

Pályázótól megkivántatik a magyar állampolgárság, 
fedhetlen előélet, 35 évnél nem magasabb életkor, ép 
testi és szellemi erő, a magyarnyelvnek szó- és irásbani 
tökéletes bírása, valamint az erdőőri szakvizsga sikeres 
letétele, mely adatok hiteles okmányokkal igazolandók.

Szakiskolát végzett s katonai kötelezettségüknek 
altiszti minősítéssel eleget tett, szép irásu egyének 
előnyben részesülnek.

Pályázók az ezen állás elnyerése iránti, 1 koronás 
bélyeggel ellátott, sajátkezüleg irt kérvényeiket a nagy- 
méltóságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztéri
umra címezve, az alulirott erdőgondnokságnál folyó 
évi augusztus hó 15-ig nyújtsák be.

Kelt Nagyköveres, 1908. évi julius hó 6-án.
K özalapítványi erdőgondnokság.

56. érd. sz. Zemplénvárm. közig, erdészeti bizottságától.
Pályázati hirdetmény.

Zemplénvármegyében levő szinnai m. kir. járási
erdőőri állás lemondás folytán megüresedett; ezen ill-ad 
osztályú járási erdőőri állásra pályázat nyittatik.

Ezen erdőőri állomás évi javadalmazása: Évi bér
fizetés 400 korona, lakás, fa és ruhailletmény 100 kor., 
lótartási átalány 160 korona, összesen 660 korona. A 
javadalmazás havi utólagos részletekben fizettetik. Pá

lyázótól megkivántatik a magyar állampolgárság, fedd
hetetlen előélet, 24 éves életkor és 35-né! nem több, 
ép szellemi és testi erő, az erdőőri szakvizsga sikeres 
letétele; nem szakvizsgázott egyén is pályázhat, ki azon
ban szakvizsgabizonyitványát egy éven beiül bemutatni 
tartozik. A hivatalos magyar nyelven kívül a tót nyelv 
ismerete is szükséges, mely adatok hiteles okmányok
kal igazolandók.

Zemplénvármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságához intézett, egy koronás bélyeggel ellátott, saját
kezüleg irt kérvények 1908. julius 30-ig a s.-a.-ujhelyi 
m. kir. áll. erdőhivatalhoz annál inkább benyújtandók, 
mert a később érkezett kérvények nem fognak figye
lembe vétetni.

Sátoraljaújhely, 1908. január 18.
M atolai E tele s. k. közig. érd. biz. alelnök.

Pályázat erdőöri állásra.
Nagyméltóságu Gróf Festetich Pál ur böhönyei 

uradalmában folyó évi julius hó 24-én, illetve október 
hó 24-én erdőőri állás betöltendő.

Évi javadalmazás: 140 korona készpénz, 600 liter 
búza, 10 00  liter rozs, 1 hold tengeri föld, 1 hold rét, 
2 darab tehén, 3 darab göbére legelő, lakás kiskerttel, 
10  ürméter tűzifa, karácsonyi ajándék 2 0  korona, a 
kártékony vad után rendszeresített lődij és végre meg
felelő szolgálat esetén 5 év múlva béremelés.

Pályázhatnak 35 évnél nem idősebb, kis családdal 
biró, ép, egészséges, szakvizsgázott magyar erdőőrök 
«Dunántúlról ». Folyamodványok csakis bizonyítvány- 
másolatokkal, melyek vissza nem küldetnek, alulírotthoz 
mielőbb benyújtandók.

Böhönye, (Somogymegye) 1908. julius 7.
M ayer G yula, urad. főerdész.

E l a d ó
30 koronáért egy Pointer és Griffon szülőktől 
származott 6 hónapos, májbarna, szuka vizsla- 

kölyök (szép példány).
V argh a Antal erdővéd, Terecseny (Somogym.) 

u. p. Almamellék.

Vizslaköíykök
tiszta faj, 3 hónaposok, kanok, német, rövid szörüek, 
kitűnő eredetűek; az egyik gesztenyebarna, kis fehér 
csillaggal a rrellén, míg a másik nagy barna foltokkal 
tigrisszerüen tarkázott; darabonkint 40 koronáért hely
ben eladók. A tulajdonos betegsége folytán ugyancsak

eladó ezen kö lykök  anyja,
4 éves, rövid szőrű német faj, gesztenyebarna, kis 
csillaggal a mellén, a rudolfsburgi tenyészetből, úgy a 
szárazon, mint a vizen kifogástalanul működik, kitűnő 
apportírozó s elveszett vadat kereső, gyönyörű tenyész 
szuka. Ára helyben 300 korona. Húsz év óta fennálló 
tiszta fajú tenyészetem széles körben igen ismeretes. 

Hatzinger József Sopron (Orsolyatér).

Nyomatott HIENTZ J ÓZS E F  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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Előfizetési árak:
Egész é v r e ..................................................8 kor.
Féi é v r e ......................................................... 4 «
Negyed é v r e ..................................................2 «

P én zk iiid em én y elt:
a «Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
Podhr ads zky Emil.

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

j j  helye 20 fii. Ajánlkozásoknál, eladás vételnél 
|i minden szó után előre beküldendő 4 fii. 
j! Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér

sékelt dijak egyezség szerint

XII. évfolyam . Szászsebes, 1908. julius 30. 31. szám.

Erdőőri szakiskolák.
(Folytatás és vége.)

II. A tanulók ellátása és fegyelmezése
/. A tanulók ellá tásán ak m ódja és a  költségek

viselése.
28. §. A tanulók az egyes szakiskolákba 

meghatározott számban és részint állami ellátás 
mellett, részint saját költségükre vétetnek fel.

A saját költségén való ellátásra felvett tanuló 
köteles a megállapított évi ellátási költséget két 
egyenlő részletben, a tanév két félévének első 
hónapjában, előre a szakiskola igazgatójának ke
zéhez lefizetni.

29. §. A szakiskolába való belépés alkalmá
val minden tanuló köteles uj állapotban magával 
hozni: hat inget, hat alsónadrágot, hat zsebkendőt, 
tíz pár kapcát, vagy harisnyát, egy pár — erdő
járásra alkalmas —  erős bagariacsizmát.

A tanulók egyéb ruházatáról, valamint a 
szükséges tankönyvekről, tanszerekről s eszközök
ről, nemkülönben a tanulóknak lakással és élel
mezéssel való ellátásáról, a szakiskolában töltött 
idő alatt a tanulókért fizetett ellátási költség 
fejében, illetőleg az erre szolgáló államköltségvetési 
hitel terhére, a szakiskola gondoskodik; de viszont 
a szakiskola helyiségeinek, berendezésének és fel

szerelésének rendbentartása és tisztogatása a ta
nulók kötelességét képezi.

30. §. A tanulók azon szolgálati ruhát viselik, 
—  fegyverzet és jelvény nélkül — mely a kincs
tári erdőőrök részére van megállapítva.

31. §. A tanulók élelmezése a m. kir. föld
művelésügyi miniszter által erre nézve megállapított 
szabályok szerint történik.

32. §. A tanulók a szakiskolában töltött idő 
alatt betegség esetén ingyenes orvosi gyógyke
zelésben részesülnek.

Ragályos betegség fellépése esetén az igaz
gató a szakiskola orvosának javaslatához képest 
intézkedik.

33. §. Az állami ellátás ahoz a feltételhez 
van kötve, hogy az abban részesülő tanuló a 
szakiskola tanfolyamát tényleg sikeresen végezze.

Éhez képest a szakiskolába állami ellátás 
mellett felvett tanuló — végleges befogadását 
megelőzőleg — királyi közjegyző előtt kiállított 
nyilatkozattal biztosítani tartozik azt, hogy a 
mennyiben a szakiskolából a két évi tanfolyam 
bevégzése előtt önként kilépne, vagy saját hibá
jából elbocsáttatnék, abban az esetben érte a 
szakiskolában töltött időre eső ellátási költséget 
szülője, gyámja, vagy más hozzátartozója a szak
iskola igazgatójának felszólítása után hat héten 
belül megtéríti.

Ez alól a kötelezettség alól csak azok ment
hetők fel, kik hitelesen igazolják, hogy az ellátási 
költség megtérítéséről egyáltalán nem gondos
kodhatnak.
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2. A tanulók kötelességei és fegyelm ezése.
34. §. A szakiskolába való befogadás alkal

mával minden tanuló józan és erkölcsös maga
viseletre, tanulásban és munkában való pontosságra 
és szorgalomra, a szakiskolai szabályoknak és 
utasításoknak, valamint a részére adott parancsok
nak lelkiismeretes teljesítésére, a szakiskola gazda
ságának, épületeinek, berendezéseinek, eszközeinek 
s általában összes vagyonának kíméletére, gon
dozására és megőrzésére, összes elöljáróinak tisz
teletben tartására s tanulótársainak megbecsülésére 
kötelezi magát.

35. §. Az igazgató gondoskodik arról, hogy 
a tanulók által megtartandó általános kötelességek 
és tilalmak háziszabályokba foglaltassanak s azok 
a szabályok a szakiskola helyiségeiben állandóan 
kifüggesztessenek.

Az időnként szükséges utasítások, rendelke
zések s tilalmak esetről-esetre kiadott napiparancs
ban hozatnak a tanulók tudomására.

36. §. A kötelességeknek, parancsoknak, vagy 
tilalmaknak megszegése fegyelmi vétséget képez.

A fegyelmi vétség elkövetőjét a következő 
büntetések érhetik:

a) Megdorgálás a tanszemélyzetnek azon tagja 
által, akinek a vétség elsősorban jut tudomására.

b) Megdorgálás igazgató által négyszemközt/
c) Egyszeri, vagy felváltva többszöri étke

zéstől való eltiltás.
d) Egyszerű, vagy a c) pont szerint súlyos

bított szobafogság; * > . ; ■;
e) Megdorgálás az igazgató által az összes

tanulók előtt az elbocsátással való megfenyegetés 
mellett.

f) A szabadság megvonása.
g) Az állami ellátás megvonása.
h) Elbocsátás.
Ha a tanuló a fegyelmi vétség elkövetésével a 

szakiskolának kétségbevonhatlanul megállapítható 
kárt is okozott, a fegyelmi büntetés kiállása mellett 
egyszersmind köteles a kárt is megtéríteni.

37. §. Az a tanuló, kinek erkölcsisége kifogás 
alá esik, vagy aki társait kötelességeik teljesítésében 
akadályozza, avagy aki társaira egyébként káros 
befolyást gyakorol, a szakiskolából eltávolittatik.

38. §. A 36. §. c) és d) pontjában említett 
büntetések kiszabása az igazgató hatáskörébe 
tartozik.

Ugyanazon paragrafus e), f), g) és h) pont
jában említett büntetéseket, valamint a 37. §. 
alapján való elbocsátást, az igazgató a tanszemély
zettel együttesen hozott határozattal mondja ki.

Ugyanazon paragrafus g) és h) pontja és a 
37. §. alapján hozott határozatok csak a föld
művelésügyi miniszter jóváhagyásával válhatnak 
jogerőssé. ■

39. §. Az igazgató a jogerősen kiszabott 
fegyelmi büntetést a tanuló törzskönyviapjára 
bevezeti.

III. A szakiskolai „erdőőri szakvizsgálat4* szabályai.
(MegáHapitíattak a nr. kir. belügyminiszterrel egyetértőiig am . kir. 

földművelésügyi miniszter 1908. évi 66420. sz. rendeletével.)

■. 40. §. Azok a szakiskolai tanulók, kik a két 
éves tanfolyamot sikeresen elvégezték, ugyanazon

= \}C /=

T A R  C  A

Magányos utakon.
A Bp. kg után. Irta: B ársony István. —

Nyílott a vadrózsa és a Hegyék lábánál; minden 
rózsabokor tele volt pirosió, moáóiygó virággal;'' ' ::

A h'ajlös rózsavessző úgy!'csüngött- min;t a: $zo-• 
morufüz. Roskadozott a saját virágterheralatí, ahogy a..
fehér akác szokta. Minden Ilyen; ..sxeRőleflgette jves^tön 
szemérmesen pirult a sok virág, mintha a hajnal csókos 
ajkának a nyomán .fakadt volna. v .

,,-Junius. .-közepe volt s a nagy síkságon már él'is-' 
hullatta gyöngéd szirmát az istenek e bűbájos;virága;-
Itt még nem érte a nagy forróság; megmentette a gyors 
elmúlástól a hűvös hajnal s a hűvös alkonyat. Olyan 
a vadrózsa, mint az esthajnalcsillag — akkor legszebb, 
amikor kél s amikor nyugszik a Napisten.

Alkonyat volt s a vadrózsabokrok tündérkoszorui-

ról a diszbogarak portyázó séregé 'lopkodott valamit, 
amiből az emberi érzékek számára ésak égy parányi 
illat válik valósággá.

i :  De milyen illat:!:.... Az álomlátások országából 
; Maió; minőt a leggyöngédfbb képzelet jis rögtön elmúló, 

tovasuhanó gyönyörűségnek az érzetével éivez. A vad
rózsa illata csak addig való minekünk, amíg egy hosszú 
sóhajtással magúnkba bírjuk szivríi'. A z u t á n m i n t h a  
meghalna,'élfógyna, 'semmivé válna —'‘ egyre gyengül. 
Utoljára' mar elvész gyarló fogékonyságunk .ereje s csak 
alig-áltg, vagy éppen nem érezzük. De. az az első só
h a jtá s — az üdvözülés. .

. • : . *
A titkos gyönyörűséget sóvárgó diszbogarak be

furakodtak a hajnalarcu $irág keblének rejtekébe s ott 
dusiakódtak, ott dobzódtak. Némelyik odatapadt és 
szinte meghált az elbírhatatian élvezettől; olyan mozdu
latlan kábultságba esett. Amelyik a nagy mámorból 
lassankint magához tért, megéledt s nehézkesen bon
togatta smaragdos szárnyát; egyszer csak zugó búcsú-
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szakiskolánál erdőőri szakvizsgára bocsáttatnak.
Az erdőőri szakvizsgát minden év julius hó 

első hetében a m. kir. földművelésügyi miniszter 
által —  az Országos Erdészeti Egyesület és az 
illető kerületi királyi erdőfelügyelő javaslata alap
ján esetről-esetre kijelölt háromtagú vizsgáló 
bizottság tartja meg.

A vizsgáló bizottság egyik tagja mindig az 
illető szakiskola igazgatója.

41. §. A vizsgálat tárgyát képezi mid az, 
amit az erdészeti műszaki segédszolgálat sikeres 
teljesítésére s az erdőőrnek az erdőtörvényben 
(1879. évi XXXI. t.-c.) előirt teendőire és jogaira 
nézve tudni kell.

A vizsgálat szóban és Írásban tartandó.
Az írásbeli vizsgálatnál, mely a szóbeli vizs

gálat előtt tartatik meg, az összes jelentkezők a 
vizsgáló bizottság elnöke által feltett ugyanarra 
a három kérdésre felelnek.

Az írásbeli vizsgálat tárgya csak olyan kér
dés lehet, melynek Írásbeli utón való megoldása 
a gyakorlati erdőőri szolgálatnál előfordul.

42. §. A m. kir. földművelésügyi miniszter 
nevében annak az erdőőri szakiskolának pecsétje 
alatt, melynél a vizsgálat megtartatott, a sikeresen 
kiállított vizsgálatról bizonyítvány adatik ki, melyet 
a vizsgáló bizottság elnöke és tagjai írnak alá.

Ez a bizonyítvány az 1879. évi XXXI. t.-c. 
37. §-ában foglalt határozatok szempontjából tel
jesen egyértékü a m. kir. földművelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi miniszter által a m. kir. belügy
miniszterrel egyetértőleg 1880. évi 25347. szám i

alatt kiadott utasítás értelmében megszerezhető 
erdőőri szakvizsgálati bizonyitványnyal.

43. §. A bizonyítványban a sikeresen kiállott 
vizsgálat eredményének feltüntetésére a következő 
osztályzatok alkalmazhatók: ^kitűnően alkalmas»,

jól alkalmas*, kielégítően alkalmas*.
A kiérdemelt osztályzatot a vizsgálóbizottság 

egyetértésben, vagy szótöbbséggel állapítja meg.
44. §. A vizsgálatról a következő tartalmú 

bizonyítvány anatik k i:

Erdőőri szakvizsgálat bizonyítványa.
A vizsgálóbizottság által megállapítható

(P. H.) osztályzatok:
«kitünően alkalmas*, ^jól alkalmas;. 

«kieiégitően alkalmas*.

A m. kir. földművelésügyi miniszter ur 19 évi 
hó napján szám alatt kelt rende

leté alapján a m. kir. erdőőri szakiskolánál
( -on) 19 évi hó napján
megtartott erdőőri szakvizsgálat alkalmával alulirott 
vizsgálóbizottság által , aki Magyarország

vármegyéjének községében
1 évben született s az erdőőri szakiskola tanfolyamát 
a .....m. kir. erdőőri szakiskolánál sikeresen elvé
gezte, az erdészeti műszaki segédszolgáiat teljesítéséhez 
szükséges ismeretekből megvizsgáltatott s az 1879. évi 
XXXI. t.-c. értelmében teljesítendő erdőőri szakszolgá
latra alkalmasnak találtatott, miről is részére
ez a bizonyítvány kiadatott.

Kelt 19 évi hó n.

N. N. N. N.
vizsgálóbiztos, (erdőtiszti állás) a vizsgáló bizottság elnök''.

(erdótiszti állás)
N. N. (P. H.)

 ̂ vizsgálóbiztos, (erdőtiszti állás)

dallal szállt el s fényes páncélját ragyogtatván, másik 
virág megrablására indult.

*
A hegyek alját boritó erdőben bolyongtam s még 

akkor is ott kápráztak képzeletemben a ragyogó disz- 
bogarak, meg a rózsakoszorus bokrok, amikor előttem, 
a nagy fák homályában, már csak az avar közt kéklő 
harangvirág apró csengettyűin lódított egyet-egyet a 
lopódzó szellő. A pici kék harang úgy himbálódzott, 
mintha láthatatlan tündérkék rángatnák; de hangja nem 
volt. S mégis, mintha véghetetlenül halkan és nagyon 
messziről harangoztak volna. — Megállottám és hall
gatóztam. A visszhangos csendülés átváltozott mélán 
s hosszasan búgó kürthivogatóvá. A puskám csövébe 
tutult belé a szellő — azt hallgattam.

*
Milyen igazi békesség és nyugalom van itt ! — 

Semmi más élet, csak fa és bokor. Hallgatag egyetér
téssel élnek meg egymás mellett . . .

Alig hogy ezt így elgondolom, — egy oszlop-

szunyograjon akad meg a tekintetem. Az oszlop ka
nyargó hánykódással nyúlik az ég felé s elmondhatatlan 
káprázattal rezeg minden része. Ahány picike lény csak 
ebben az egyetlenegy gyülekezetben van, több, mint 
ahány fát ma az utamban egyenkint láthattam. S mégis 
csak a fát és a bokrot vettem észre eddig. — És lám, 
a nagy fák hatalmas lombozata alatt nincsen bokor; 
az árnyék, amit a terebély örökössé teszen, megöli a 
gyengébbet, aki nap nélkül nem élhet.

Hát béke ez? Nyugalom ez vájjon? Hisz ez sem 
más, mint az örökös küzdés; a véget nem érő háború 
— a létért. Ahol egy csoport fenyőfa sötétlik, ott hova
tovább az ő sötétsége hatalmasodik el. — A fenyőfa 
a többiek gyilkosa; túlnövi valamennyit, amelyiket mel
léje dob a balsors. Elfogja tőlük a világosságot, az 
éltető sugarat. Csendesen, lassan, de biztosan fojtogat 
igy, a legnagyobb béke látszatával. És mégis, mintha 
itt laknék a békesség istene . . . Igazibb hozzája hol 
lehetne?!

*
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45. §. A vizsgálat egész folyamáról jegyző
könyv vétetik fel, amelynek tartalmaznia kell a 
vizsgálat leírását, a vizsgálatra bocsátottak s tény
leg megvizsgáltak nevét, a vizsgáló biztosok által 
egyenkint adott osztályzatokat, valalamirjt azt az 
osztályzatot, melyet a vizsgálóbizottság az illetők 
részére a 43. §. értelmében megállapított.

A vizsgálóbizottság elnöke a bizottság vala
mennyi tagja által aláirt jegyzőkönyvet a m. kir. 
földművelésügyi miniszterhez terjeszti fel.

46. §. Ki a vizsgálatot nem állotta ki, annak 
letételére legfeljebb még kétszer bocsátható.

47. §. A vizsgálóbizottság tagjai működésükért 
díjazásban részesülnek és pedig: államhivatalnokok 
az őket szabályszerűen megillető napidijban, nem 
államhivatalnokok pedig 10(tiz) korona napidijban.

A vizsgálatra bocsátottak a vizsgálóbizottság 
elnökének kezéhez vizsgálatidij fejében 10 (tiz) 
koronát kötelesek fizetni.

IV. A szakiskolai továbbképzőtanfolyam szabályai.
48. §. Azok számára, akik az erdőőri szak

iskola kétéves tanfolyamának elvégzése és az 
erdőőri szakvizsga sikeres letétele után az erdészeti 
műszaki segédszolgálat terén kiterjedtebb ismere
teket, teljesebb gyakorlatot és olyan fokú önálló
ságot kívánnak szerezni, hogy amennyiben magán
birtokosok (az 1879. évi XXXI. t.-c. 17. §-ában 
nem említett birtokosok) csekélyebb terjedelmű 
erdőbirtokának kezelésével bízatnak meg, az erdé
szeti műszaki segédszolgálat körébe tartozó teen
dőkön kívül, a birtokosnak, vagy megbízottjának

irányítása és ellenőrzése mellett, az erdőgazdaság 
olyan teendőit is képesek legyenek teljesíteni, a 
melyek nagyobb gazdaságokban szakképzett erdő- 
tiszteknek képezik a feladatát, illetőleg melyeknek 
teljesítésével az 1879. évi XXXI. t.-c. 17. §-ában 
felsorolt erdőbirtokosok erdeinek kezelésével kizá
rólag csak a törvény 36. §-ában meghatározott 
minősítéssel biró erdőtisztek biztatók meg, a m. 
kir. földművelésügyi miniszter a szükséghez képest 
egy vagy több szakiskolánál egy éves továbbképző 
tanfolyamot nyit.

49. §. Továbbképző tanfolyamra csak azok 
jelentkezhetnek, kik valamelyik szakiskolán a két 
éves tanfolyamot legalább «jó» általános osztály
zattal végezték s az erdőőrí szakvizsgálatot már 
az első alkalommal letették s azon legalább «jól 
alkalmas* osztályzatot nyertek.

Azok, akik nem a szakvizsgálatuk letétele 
után következő legközelebbi tanfolyamra jelent
keznek, felvételre csak abban az esetben tarthat
nak számot, ha a közbeeső —  legfeljebb három 
évi időt valamely erdőgazdaságnál gyakorlati 
alkalmazásban, vagy pedig katonai kötelezettségük 
lerovásával töltötték.

50. §. A továbbképző tanfolyamra való fel
vételért a kérvényt legkésőbb julius hó végéig

annál a szakiskolánál kell benyújtani, melynél 
a folyamodó az erdőőri szakvizsgálatot letette.

A kérvényben meg kell említeni, hogy a 
folyamodó saját költségén, vagy pedig az állam 
költségén való ellátásra kiván-e felvétetni s egy
szersmind a kérvényhez csatolni kell: előbbi eset-

Valaki megszólal odabenn, a magas fák sóhajtva 
lélekző ezrede közt. Búgó nyögéssel panaszkodik, de 
olyan hevület van a hangjában, hogy ez a beszéd nem 
lehet a magány jajszava. — Egy másik valakinek kell 
ott lenni, aki hallgatja-hallgatja . . . Örvösgalamb fészkel 
a közelemben.

Az erdő méla lelkének ő a lantosa. Ahonnan a 
fiatal erdőért rajongó vadgerle kiszorult, ott ver tanyát 
ez a bús trubadúr. A gerle megcsattogtatja könnyű 
szárnyát s Íves, köröző repüléssel száll le a napsütötte 
száraz ágra, onnan gurrogja szét szerelmes örömét, 
párjának szóló édes üzenetét. — Az örvös elbuvik és 
szinte szégyenli, hogy nem bir a szivével; a homályos 
sűrűség között sir és panaszkodik.

*
Hogy siet az este! . . .  Az imént még aranyos 

volt a hegycsúcs; most már csak az ég magasán van 
egy kis fényzománc. A hegy közt mindenütt barna 
árnyék ;... kanyargós utam régóta beletévedt a járatlan 
ösvények uttalanságába . . .  Amerre lépek, füvet-gyepet

tiprok; halasztón gázolok; avar zizzen meg a talpam 
alatt. Rég nem járt erre ember s mégis ráakadok egy- 
egy bujkáló, sűrűségbe vezető, járt ösvényre — az a 
vadállaté. Csak olyan vadváltó az, amelyen hiába indul
nék el. —• Lejutnék rajta a mély völgyek dágványos 
aljáig, ahol szarvas fürdik hüs nyári hajnalokon; bele
kerülnék a morajló patak valamely elhagyott sármeden
céjébe, ahol vadkan bűzétől terhes a levegő.

*
Valahol hárs virágzik, érzem !... Úgy szimatolok, 

ahogy a többi erdei lakó szokta. A felséges illatot a 
túlsó hegyoldalról hajtja felém az erre surranó szél. 
Ott csupa hársfa van; ez itt a híres hársas; a hegyközi 
liget, a júniusi illateldorádó.

Már öregeste van s az én utam a csererdőn át 
visz hazafelé. — Ritka erdő, nem is valami lom bos; 
— a hold sarlója könnyen meghintheti az alját gyér 
sugárral. — A magány csak annál nagyobbnak tetszik 
itt, minthogy a sötét erdőben is látok a derengő fény 
világítása mellett.
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ben a szabályzat 10. §-ának h) pontja szerint, 
utóbbi esetben pedig a szabályzat 33. §-a szerint 
kiállított nyilatkozatot.

Aki nem közvetlenül az erdőőri szakvizsga 
letétele után folyamodik, az kérvényéhez — szak
vizsgálati bizonyítványon kívül még a jelen 
szabályzat 10. §-ának d), e) és f) pontjában meg- 
jetölt bizonyítványokat is csatolni s egyszersmind 
felvétele esetén jelentkezésekor magát a szabály
zat 13. §-ában megjelölt orvosi vizsgálatnak alá
vetni tartozik.

51. §. A felvétel kérdésében a m. kir. föld
művelésügyi miniszter határoz.

52. §. A továbbképző tanfolyam szeptember 
hó 1-től kezdődik és a következő évi junius hó 
végéig tart.

A tanfolyamra felvettek közül azok, akik a 
kijelölt szakiskolánál legkésőbb szeptember hó 
15-ig nem jelentkeznek, e határidőn túl csak a 
m. kir. földművelésügyi miniszter engedélyével 
fogadhatók be a szakiskolába.

53. §. A továbbképző tanfolyamot a szak
iskola tanszemélyzetének ezzel megbízott tagja 
vezeti, az igazgató irányítása és közreműködése 
mellett.

54. §. A továbbképző tanfolyamon az elmé
leti és gyakorlati oktatás anyagát általában véve 
a szakiskolai tanfolyam tananyaga képezi ugyan, 
de ez a tananyag az elemi és előkészítő ismere
teknek csak szükség szerinti futólagos felfrissítése 
mellett inkább az erdőgazdaság gyakorlati szak
kérdéseinek alaposabb tárgyalásával tanitíatik és

pedig a továbbképző tanfolyam céljának megfe
lelően különös tekintettel arra, hogy a tanulók 
az erdőgazdasági műszaki segédszolgálatban, va
lamint a vadtenyésztésben és a vadászat gyakor
lása terén való fokozottabb jártasság mellett 
kisebb erdőbirtok gazdasági berendezése, valamint 
a kezelési és értékesítési teendőknek önálló ellá
tása tekintetébben is kiterjedtebb ismereteket és 
gyakorlottságot szerezhessenek.

Éhez képest a tanulók az egyszerűbb erdé
szeti földmérési műszerek kezelésére, térképek 
szerkesztésére, egyszerűbb földmérési feladatok 
megoldására, kisebb ut-, viz-, híd- és más egy
szerű építkezések, szállítási s más gazdasági be
rendezések tervének s költségvetésének szerkesz
tésére, az erdei termékek házilagos feldolgozásának 
és értékesítésének intézésére, kisebb magán erdő
birtok egyszerű üzemtervének összeállítására, ille
tőleg önálló végrehajtására, valamint a vadállomány 
mesterséges szaporításának módozataira, vadas
kertek létesítésére, vadászatok rendezésére 
lehetőleg egyénenkénti gyakorlás és külön-külön 
foglalkoztatás mellett annyira beoktattatnak, 
amennyire azt egyéni hajlamuk és előképzettségük 
lehetővé teszi és illetőleg amennyire az az érdek, 
hogy a tanult ismereteket lehetőleg teljesen elsa
játítsák s azok használásában lehetőleg biztos 
gyakorlottságra tegyenek szert, az oktatás anya
gának kiterjesztését a rendelkezésre álló időhöz 
képest megengedi.

Másrészt látkörük és tapasztalásuk gyarapí
tása céljából a továbbképző tanfolyam tanulói

A faoszlopok nem mozdulnak, mégis úgy tetszik, 
mintha nesztelenül lépkednének felém. A hold teszi. 
Amint a fydhőrojtok mögül előbukkan, a fát erébb tolja; 
s ha újra elbuvik, a fát messzebbről sejtem.

Káprázat kél, káprázat tűnik; — az erdő mélyén 
beszélget a patak, amelynek mintha félénkebb volna a 
szava nappal . . . Egy kuvik sikolt bele a homályba, 
ami itt már fölér az éjszakával. — Más hang most 
semmi sincsen. Hiába állok, várok s leselkedem, a titkos 
sötétben nem mozdul halk lépés; nem jár most erre 
sem vadászó róka, sem a vágásba igyekvő nagy vad. 
—  még egy egérke sem.

*
És mégis kezdődik valami, ami zajtalanul is moz

galmas élet ; ami a némaságával is csupa nyugtalan 
kiváncsiskodás.

Megjelenik egy fénypont a homályban s remegő 
bizonytalansággal rezeg etébb-erébb. Egy pici zöld 
csillag, amely úgy hasonlít azokhoz odafent, csakhogy 
sokkal elevenebb. — Alig hogy egynek a rejtelmes

fénye kigyul, megvillan a nyomán a másik is; minden 
pillanat uj meg uj röpködő lámpást lobbant; számuk 
egyre szaporodik; látom őket a levegőben, mintha egy 
ponton állanának, pedig csak leszáll egyik-másik a sö
tétben láthatatlan galyra. Látom a vándorló csillagot, 
a lidércfényü tévelygő csöppséget, amint úszva száll s 
egymást elérvén, tovább suhan. Jön — jön az egyik 
s közeledik; — a másik megy és távolodik; — meg
annyi ragyog, villog, fénylik; kísérteties csendben 
sürög-forog; lihegve táncol, mint a vilii.

Szentjánosbogarak éjszakája van ma.
júniusi éjszaka; amikor a kis földi csillagok ez

rével jelennek meg s rendezik a nagy csillagvándorlást, 
a legszebb csillaghullást, itt, a méla erdőség mélyén, 
ahol ezt a tündéri színjátékot nem szokta más látni, 
mint a lopódzó róka s a vágás felé igyekvő szarvasnép.

Halotti csend! Még a szellő is elült, elszunnyadt. 
Ez kell a szentjánosbogárnak; mozdulatlan levegő, a 
melyben a maga gyenge szárnya is bátran szállíthatja. 
Honnan jönnek? Hová igyekeznek?... Nézem egy fa
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évközben állami költségen rövidebb-'nosszabb időre 
lehetőleg más erdőőri szakiskolához is átküldetnek, 
vagy pedig arra alkalmas erdőgazdaságokba tanul
mányútra vitetnek.

55. §. Az ellátás, valamint az ellátási költségek 
viselése, a kötelességek és tilalmak, a foglalkoztatás, 
fegyelem tekintetében s más ilyen szempontokból 
a továbbképző tanfolyam tanulói ugyanazon el
bánás alá esnek, mint amilyen a jelen szabályzat 
28— 39. §-aiban a szakiskolai tanulókra nézve 
meg van állapítva.

56. §. A továbbképző tanfolyam befejeztével 
a tanulók a szakiskola igazgatója és tanszemély
zete előtt évzáró vizsgát tesznek s arról, hogy a 
tanfolyamot milyen sikerrel végezték, általános 
osztályzatot nyernek.

Az osztályzat fokozatának megállapításánál 
azonban nem egyedül az évzáró vizsga eredménye, 
hanem és pedig első sorban a tanulónak 
évközben tanúsított buzgósága, ügyessége, pontos
sága és előmenetele esik mérlegbe.

Az osztályzatok fokozatai: «kiváló>, «jó>, 
«kielégítő».

57. §. Annak a tanulónak erdőőri szakvizs
gálati bizonyítványára, aki a továbbképző tanfo
lyamot legalább «kielégítő — sikerrel végezte, 
a szakiskola pecsétje alatt az igazgatónak és a 
tanfolyam vezetésével megbízott szakiskolai tanár-

mögé lapulva; pedig őmiattuk ott kint is figyelhetnék; 
magam sem volnék külömb, mint ezek a nekik ártatlan 
cserfák.

Rajzik a sok kis villogó csillag . . .  ha a kezemmel 
elérem némelyiket, amint gyanútlanul száll a közelem
ben, kicsi puha féreg lesz belőle. Sötéttestü, nyomorult 
kis féreg, melyen a csillagra csak egy gombostüfejnyi, 
halványan, titkosan, félénken fénylő kis pontocska 
emlékeztet.

Lábujjhegyen lopódzom el innen.
Minél tovább megyek, annál jobban fogy a földi 

csillag. Nyilván országgyűlést tartanak ott — mögöttem. 
Az is mind arra siet, amelyikkel még találkozom.

*
Egyszer csak kint vagyok megint az erdő szélén 

s megismerem a sötét bokrok alakjáról, hogy ezek az 
én vadrózsabokraim.

Ugyanazok, amelyek úgy tele vannak hajnalarcu 
virággal; csakhogy most a virág is tötét rajtuk.

Csak onnan tudom, hol kell itt is, ott is vadró
zsának nyílni, hogy amint a hold sarlójáról az enyhe 
fény lesikük a bokorra, néhol megcsillan rajta valami.

Egy diszbogár az; — egy rózsa keblén álmodó 
kalandor.

Hogy irigylem az ágyát!

nak aláírásával következő tartalmú záradék (bizo
nyítvány) vezettetik:

Bizonyítvány.
Ezen erdőőri szakvizsgálati bizonyítvány tulajdo

nosa: N. N. az 19 /19 -iki tanévben tartott tovább
képző tanfolyamot a m. kir. erdőőri szak
iskolánál sikerrel végezte.

Kelt 19 évi hó mn.

N. N. (P. H.) N. N.
szakiskolai tanár. a szakiskola pecsétje. szakiskolai igazgató.

58. §. Az a tanuló, aki a tanfolyam első 
felének tartama alatt olyan csekély buzgóságot, 
ügyességet, pontosságot és előmenetelt tanúsít, 
hogy tőle a tanfolyamnak legalább «kielégítő >> 
sikerrel végzése nem remélhető, a szakiskolából 
a tanfolyam első felének végével elbocsáttatik.

Az elbocsátási határozat, melyet az igazgató 
a tanszemélyzettel együttesen mond ki, a m. kir. 
földművelésügyi miniszter jáváhagyásával válik 
jogerőssé.

r

V. Átmeneti határozatok.
59. §. A jelen szabályzat 26. §-a alapján 

«szakiskolai végbizonyítvány > csak azok részére 
adható s a 40 -4 4 . §§-ok szerint tartandó «szak
iskolai erdőőri > vizsgálatra csak azok bocsáthatók, 
kik a szakiskolákba már a jelen szabályzat alapján 
vétettek fel.

60. §. A továbbképző tanfolyamra való fel
vételre nézve a jelen szabályzat 49. és 50. §§-aiban 
foglalt határozatok csak akkor lépnek hatályba, 
amikor a szakiskolai erdőőri szakvizsga letételére 
nézve -  a jelen szabályzat 40 44. §§-aiban 
megállapított szabályok a megelőző 59. §-ban 
foglaltakhoz képest már szintén alkalmazásba 
vétettek.

A közbeeső idő alatt a felvétel iránt lénye
gében véve a jelen szabályzat 4 9 -  50. §§-aiban 
meghatározott feltételek megkövetelése mellett 
a m. kir. földművelésügyi miniszter külön rende
lettel intézkedik.

61. §. A jelen szabályzat életbelépésével az 
1895. évi 94,573. FM. ügyszám alatt kiadott 
szabályzat hatályát veszti.

Budapest, 1908. évi junius hó 26-án.

D arán yi s. k.

Terjesszétek lapunkat és igyekezzetek 
uj előfizetőket szerezni!
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A tehén fejősének nehézségeiről.
Az állatoknál is találunk igen különböző termé

szeteket; az általában véve jámbornak nevezett tehe
neknél is olyanokat, melyek különösen a fejősnél, sok 
bosszúságot okoznak gazdáiknak. Az okozat egy, az 
ok azonban többféle lehet. Ezt kell tekintetbe vennünk, 
ha változtatni akarunk a helyzeten. Az első borjazás 
előtt álló tehenet, ha csiklandós, ajánlatos a fejőnek 
gyakran végigsimogatni a hasán és tőgyén; szép szó
val és sós kenyérrel magát megszerettetni vele. Néha 
a tehén a jó bánásmód mellett is rúg, mikor tőgyéhez 
hozzányúlnak, akkor bizonyosan tőgybaja van. Ha az 
állat önfejű, rúgni fog a simogatásra is ; ilyenkor kell, 
hogy valaki jól végigvágjon rajta; de a rúgás után 
mindjárt, hogy a tehén tudja, miért érte a csapás. Ilyen 
állatoknál jó, ha fejőskor feltartjuk az egyik első lábát 
és igy meglehetősen ártalmatlanná tesszük. Ennél biz
tosabb módszer, ha azt a lábát, melylyel rúg, farka 
tövéhez szijjazzuk, melyet rúgáskor megránt s fájdalmat 
okoz magának. A tehén megfélemlítés által is szelídít
hető ; midőn nyugtalankodik, hideg vízzel leöntjük a 
farát s ezt párszor ismételjük, ha nem használ, zajt is 
csapunk mellette, mely félelemmel tölti el a tehenet és 
szelíddé válik. A tehén gyengédebb aikotásu, érzékeny 
állat. A rossz bánásmód makacscsá, önfejűvé teszi, míg' 
a jó szóért, hízelgésért hálás lesz.

A lovak rossz szokásairól.
A legtöbb lónak van valami rossz szokása. Kez

detben és helyesen alkalmazott bánással leszoktathatjuk1 
az állatot azon cselekvéséről, amelyre rákapott. Van 
ugyan rá eset, hogy a , rossz szokás va'amely szervi 
hibából eredő, de a legtöbb esetbért mélyebb okban 
nem gyökeredzik ,s többnyire a nem megfelelő bánás
módnak a következménye, így pl. sok helyen a lónak 
takarmánysóval való ellátását feleslegesnek tartják s csak 
ritkán adnak abból lovak elé. Ennek következményé a 
belső életrendi zavarokon kivül az, hogy fellép egy 
rossz szokás, a jászol nyalogatása; más esetben a 
jászolrágás, mely utóbbi különben azért is hátrányos, 
mert az arra rászokott ló rosszul táplálkozik s amit 
felvesz, azt sem használja fel kellő mértékben. Előállhat 
a karórágásból szélkólika s böfögés is, nemkülönben1/' 
az, hogy az állat fogazata idő "előtt elvásik. Segíteni 
ezeken a bajokon úgy lehet, hogy: az istállózáá alatt 
úgy lesz kötőfékezve a ló, hogy, semmi olyan tárgyhoz, 
mit megrághatna, hozzá ne férhessen. Az etetések al
kalmával a jászolrágáshoz szokott lovak ügyelendők, de 
még jobb, ha pl. az abrakot az abrakolózsákbaii kapják. 
Ha a felvett szokás kezdetleges, az állat attól hamar 
elszokik. Egy másik rossz szokás a lovaknál az, hogy

szétterpesztett állásban fejüket himbálják, vagyis — 
mint mondani szokták — szövést végeznek. A fejnek 
jobbra-batlra való mozgatása, eltekintve attól, hogy az 
fárasztó, nagyon nem szép s a lónak az értékét igen 
leszállítja; ezért azon eljárással, ha a lovat szűk állásba 
deszkafalbk közé tesszük, hol ha szövő szokását el
kezdi, minduntalan a deszkafalakba ütődik, arról lassan 
leszoktatjuk. Éppen úgy leszoktatható a ló a kötőfék- 
ledörzsölésről, torok- és homiokszijnak a kötőféken 
való alkalmazása által. Némely ló a homlokát és fark
részét dörzsöli; arról úgy szoktatható le, ha a tiszto
gatásnál azon részek sem hagyatnak ki. Ezen baj tehát 
a rosszul végzett tisztogatás eredménye. Ezen néhány 
felsorolton kivül van még számtalan rossz szokás, de 
ezek egy része sokszor az állat hibáján kívüli okból 
ered; igy rosszul látó lovaknál rendszerint megvan az 
ijedősség és az elragadásra hajló természet.

Csodaforrás Fogarasm egyében.
Sebők Samu írja Adatok a fogarasmegyei oláhság 

néprajzához> cimü cikkelyében:
Fogaras vármegye keleti határán emelkedik a 

Persányi hegység, melyet több szakaszra lehet osztani 
és pedig az almásmezői, feketehalmi, persányi és apá- 
caira. Ez utóbbit Giesterwaidnak is hívják a szászok, 
de ennek az elnevezésnek a szellemekkel semminemű 
összeköttetése sincs, mert Apácáról, Brassómegye egyik 
hegységéről kapta a nevét, mely falut a szászok Geist- 
nek neveztek el. Ez az apácai erdő leginkább jura- és 
mészkorszakbeli kőzetből áll, melynek megkarsztoso- 
dását eddigelé azok a sürü erdőségek akadályozták 
meg; melyek tetejét borítják. De azért a karsztképződ- 
ményeket, legalább kezdő fokon, itt is fel lehet találni 
s ha a sürü erdőségek meg is védik a hegyhátakat, 
azért mégis észrevenni rajtuk a hosszúra nyúlt gerincek 
mentén a poljék vályuszerü mélyedéseit s itt-ott jelleg
zetes töbörők is keletkeztek. Ebből az következik, hogy 
buvó , patakokban s időszaki forrásokban sirtcs hiányá- 

. bán ez a vidék; igen szép képződésü, majdnem sza
bályos időközökben : fel-felbukkanÖ. ilynemű forrásra 
akadtam a Kucsuláta Hidegkút közötti határban. Az 
országidtól jobbra emelkedik egyv.széleishátu, tisztán 
juramészből álló hegy,, melynek álján1 körülbelül Virág- 
vasárnaptól kezdve Urunk mennybemenetele napjáig 
meglehetősen bővizű fbrrás fakad. Már pünkösd táján 
azonban alig'vart víz a kútfőben, de a közbeeső időben 
nagyon sokan zarándokolnak a forráshoz, hogy annak 
vizét használva, különböző nyavalyától megszabadulja
nak. A falusi nép nagy tisztelettel veszi körül ezt az 
általa szentnek tartott forrást s csodadolgokat mesél 
annak jótékony hatásáról. A vízzel megmossák a fájós 
szemet, a fájós testrészüket; uj merővel merítik onnan
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a vizet s megisszák belső bajok eilen. És ha kétkedve i 
azt kérdeztem a paraszttól, vájjon igazán használ-e a j 
v í z , mindig azt felelte: Hát hogyne, uram, hisz csak j
a szent időben folyik!» (azaz husvéttó! pünkösdig). 
Amikor a forrásból kiapad a viz, még a meder fene
kéről is összeszedik a törmeléket, mészdarát s iszapot 
és bedörzsölik vele a fájós testrészeket, állhatatosan 
bizakodva abban, hogy még ez is használ. A forrás 
haszálatának történetére pedig azt hallottam, hogy az 
oláhországi Schit la Jalomica nevű kolostor egy kaiu- 
gyerje valaha itt kéregeteit a vidéken s egy könyörtelen 
paraszt csúfot űzött a jámbor férfiúval s elhullott bir
kák húsával etette. A kegyes férfiú nagyon beteg lett, 
iszonyú láz gyötörte s lázas álmában folyton ezt a 
forrást emlegette s kérte ápolóit, hogy hozzanak neki 
vizet e forrásból. S a viz meg is gyógyította a beteget.

Az időszakiság megmagyarázása nem valami ne
héz ; a hegy hátán nagy polje képződött, mely a hosszú 
tél alatt színig megtelik hóval. Amidőn pedig kitava
szodik, a hóviz lassan-lassan beszivárog a meszes kő
zetbe s ahol a rétegek talpát a csillámpala alkotja, ott 
bukkan elő a forrás. Hogy pedig nyáron nem telik meg 
vízzel, azt a hegyet fedő vastag moha- és szárazlomb- 
takarónak lehet tulajdonítani, amely a lecsapódást fel
szívja magába.

Szerkesztői üzenetek.
Farkas István urnák, Vértesnána. A «Vadőr* cimii köny

vet Nagel Ottó könyvkereskedésében (Budapest, V ili., Muzeum- 
körut 2.) szerezheti meg. Ezt külön levelezőlapon is közöltük s 
itt még azért közöljük, hogy esetleg más érdeklődő olvasóink is 
tudomást vegyenek róla. — Böjté János urr.ak, H.-Komárom. 
A dologhoz való hozzászólását és észrevételeit nagyon szívesen 
vennők. — K. D. Az erdőlegénynek, ki megelőzőleg akár a 
pénzügyőrségnél, akár pedig a csendőrségnél megszakítás nélkül 
szolgált s innen ismét megszakítás nélkül, közvetlen lépett át a 
kincstári erdészet szolgálatába, éppen úgy meg van a nyugdíj
jogosultsága, mint az altiszteknek; tiz évi folytonos szolgálat után 
tehát beigazolt szolgálatképtelensége esetén legutóbb élvezett 
szegőd menydijának egynegyedét kapja; a lakpénz s tűzifa nyug
díjalapját nem képezi. Tiz éven aluli, de öt évet meghaladó szol
gálat után végkielégítésre van igénye.

A kiadóhivatal postája.
Schleier Károly urnák, Ceméte. Úgy Önnek az eperjesi 

Ceméte fürdőre, mint Szedlák János kartársunknak onnan Tótsó- 
várra való átköltözködését feljegyeztük. — Szabó János urnák, 
Bukkhát. A 4 koYonát köszönettel nyugtázzuk. Bár minden olva
sónk ilyen pontos lenne az előfizetésnél. — Keresztes István 
urnák, Kürpod. A beküldött 8 koronával az év végéig van ki
egyenlítve. — Sas József urnák, B.-Apátfalva. A névváltoztatást 
feljegyeztük. — Jagos Flórián urnák, Sülelmed. A folyó havi 
számokat nyilván azért nem kapta meg, mert lakása változtatását 
nem jelentette be. Most mind a négy számot újból elküldtük. — 
630. sz. előfizetőnek. Feljegyzésünk szerint a lapot a múlt évi 
november hó elejétől küldtük meg, de kívánságához képest ki
igazítottuk a lejáratot november 15-re. Az előfizetés beküldésére 
azért biztatjuk gyakrabban olvasóinkat, mert ha már egy évire 
szaporodig fel, nehezebben esik beküldeni, mint kisebb részletek
ben, de mi sem bimók a mintegy 4000 koronányi kiadást éven át 
s abban a reményben, hogy olvasóink majd ekkor fizetni fognak 
— saját zsebünkből előlegezni.

Nyomatott HIENTZ J ÓZS E F  könyvnyomdájában Szászsebesen.

..H I R D E T M É N Y !
Egy az erdőőri szakiskolát végzett, az 
erdőőri szakvizsgát letett nős egyén, 
ki most egy fürészgyárnál mint hivatal
nok van alkalmazva; az erdészeti és 
vadászati teendőkben kitünően jártas,

m e g f e l e l ő  á l l á s t  ke r e s .
Címe megtudható a szerkesztőségnél.

A J Á N L K O Z Á S !
Jó  Írással biró, 25 éves, nős, katonai 
szolgálatának altiszti minőségben eleget 
tett, kiszolgált csendőr, ki az állam nyel
vén kiviil a tót nyelvet jól s a románt 
o o o  is beszéli, o o o
erdőlegényi vagy erdőszolgai
állást keres. Hasonló állásban már volt 
alkalmazva. — Cime megtudható e lap 
o o o  szerkesztőségénél. o o o

V I Z S L A !
Egy 2 éves, fehér, kávébarna foltos,angol, 
német keresztezésü, igen szép, erős nö
vésű kan vizsla eladó. A vadat jól állja; 
szépen keres s csoportiroz. Érdeklődők 
személyes meggyőződést szerezhetnek.

Ára 160 korona. Továbbá eladó:
Egy mauser rendszerű Manlicher 8 mm. 
vadász karabély, majdnem uj állapotban, 
100 drb kilőtt és 100 drb félállanybur- 
kolatu löveggel. Bárkinek, ki nagy vadra 
vadász, legmelegebben ajánlhatom. Ára 
64 korona. A vizslát személyes megjele
nésre, az ismétlő karabélyt pedig csakis 
postán, utánvéttel küldöm. Cim:

...........  M O L D  V I I  m o s  =
Székudvar (vasútállomás) Arad megye. >
H I R D E T É S E K E T

JUTÁNYOS ÁRON FELVESZ AZ

ERDÉSZETI ÚJSÁG
KIADÓHIVATALA Sfj?
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E lőfizetési árak :
Egész é v r e ..................................................8 kor.
Fél é v r e ......................................................... 4 «
Negyed é v r e ..................................................2 «

P én zk ü ld em én y ek :
a «Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* cimére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
Podhr ads zky Emil.

H irdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. augusztus 6. 32. szám.

A hátrányos előny.
Lapunk legutóbbi három számában folytató

lagosan leközöltük azt a szabályzatot, amelylyel 
a földművelésügyi m. kir. minisztérium a m. kir. 
erdőőri szakiskolákat az eddigitől lényegesen el
térő módon szabályozta.

Az erdőőri szakiskolák reorganizációra való
ban szükség volt s a szabályrendelet ezen a téren 
üdvös és hasznos munkát végez, mert az igy 
átalakított szakiskolák most már valóban hivatva 
lesznek arra, hogy az eddiginél még derekabb 
nemzedéket adjanak hazánk erdészetének, mint 
amilyent jó részben már eddig is szolgáltattak.

Jó részben, mondjuk, mert bizony a régi 
rendszer mellett a tagadhatatlanul sok jó mellett 
elég meglehetősen selejtes anyag is került ki az 
erdőőri szakiskolákból, ami csak természetes folyo
mánya volt annak, hogy a szakiskolába való 
bejuthatáshoz az előképzettségnek vajmi csekély 
mértékére volt szükség.

Az elemi iskola négy osztályának elvégzése 
ugyanis alig szolgáltatott többet a gyermekeknek, 
mint az amilyen-olyan irás, olvasás és a négy 
alapművelettel való számolás mesterségét, ami 
bizony édes kevés az erdőőri szolgálatnál meg
oldandó nehezebb feladatokkal való megküzdésre,

kivált ha tekintetbe vesszük azt, hogy még ebből 
a kevésből is a gyermek tizenhét éves koráig, 
mint amely korban az erdőőri szakiskolába belép
hetett, sokat felejtett.

Az ilyen éretleneknek a szakiskolába való 
íelvétele nagy hátrányára volt azoknak is, akik 
oda nagyobb előképzettséggel léptek, mert az 
oktatóknak tanításukat mindig a gyengébbek 
képzettségéhez kellett arányitani, ami a képzet
tebbek rovására ment. A vége természetesen az 
volt, hogy az, aki már magával is többet vitt a 
szakiskolába, többet is hozott onnan, mig aki 
bután ment oda, bizony nem mint okos került 
ki belőle.

Ennek volt szomorú következménye az, hogy 
mig az erdőőrök éppen olyan fontos hivatást 
töltöttek be, mint a más ágazatbeli altisztek, leg
nagyobb részük műveltség dolgában ezeknek 
mögötte maradt s ezekkel szemben és ezek ré
széről csak lenézés volt az osztályrészük s a sok 
selejtes anyag miatt szenvedték ezt a képzet
tebbek is.

Az uj szabályzat ezen a bajon előreláthatólag 
nagy mértékben fog segíteni, annyival is inkább, 
mert elvül ki van mondva az is, hogy a szak
iskolákba való felvételnél első sorban azok lesz
nek előnyben részesítve, akiknek iskolai előkép
zettségük nagyobb; tehát jövőben nyilván az 
intelligensebb elem fog túlsúlyba kerülni.

Ez tagadhatatlanul nagy előny az erdészeti 
altiszti kar jövendő nemzedékére nézve, de viszont 
nagy hátrány azokra, akik most szolgálatban
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vannak és fiaikat már előzőleg az erdőőri pályára 
szánták, abban az esetben, ha ezek az elemi 
iskolának csak a négy alsó osztályát végezték. 
Az ilyenek ugyanis most egész váratlanul elesnek 
attól, hogy magukat atyjuk pályájára a szakisko
lákban kiképezhessék, vagy legalább el kell ezt 
odázniok addig, amig az elmulasztott előtanul
mányokat magánszorgalommal pótolják s az ezt 
tanúsító bizonyítványt megszerzik.

Sok olyan erdőőr van a hazában, ki fiát 
éppen azzal a célzattal és abban a reményben, 
hogy majd megfelelő korában az erdőőri szak
iskolába fogja beadni, nem adta más pályára 
akkor, midőn az elemi iskola négy osztályát el
végezte, de nem is taníttatta tovább, mert szol
gálata helyén nem volt iskola, távol a háztól 
iskoláztatni pedig szerény javadalmazása nem 
engedte meg; ehelyett maga mellé vette s igye
kezett vele az erdészeti szak gyakorlati részét 
megismertetni és igy őt már előre az erdőőri 
pályával és annak tudnivalóival megismertetni.

Az ilyen gyakorlati kiképzés kincseket ér, de 
most többnyire holt kincs marad, mert azoknak, 
kik azt megszerezték, legnagyobb része már most- 
elesik attól, hogy magát az erdőőri szakiskolába 
felvétesse, hanem e helyett más — hajlamaival 
talán teljesen ellenkező —  pályát lesz kénytelen 
választani.

Itt érezzük már most ismét azt a nagy hát
rányt, amelyet az erdőőrök gyermekei iskolázta
tásának nehézsége okoz; amely nehézséget pedig 
a földművelésügyi m. kir. minisztérium által kilá

tásba helyezett, de még mindig nem létesített 
internátus sem fogja eloszlatni, de amint azt 
az eddigi eredmény mutatja nem fogja azt 
megkönnyíteni az a gyermeknevelési alap sem, 
melyet az Országos Erdészeti Egyesület Ígért az 

Az Erdő» cimü lap tiszta jövedelméből létesíteni, 
nem pedig azért, mert tudomásunk szerint ennek 
a lapnak a kiadásánál az első év nem nyereség
gel, hanem veszteséggel zárult s kevés a kilátás, 
hogy ez a helyzet ott hamarosan megváltozzék.

Ilyen körülmények közt vajmi keveset ér az, 
hogy az erdőőri szakiskolákba való felvételnél 
harmadsorban előnyben részesülnek az erdészeti 
alkalmazottak gyermekei is, mert bizony ezek 
legnagyobb része nem lesz képes fiát akár a hat 
elemi osztályon, akár négy elemin és két polgárin 
vagy gimnáziumon át taníttatni s ha mégis meg
tehetné, még akkor is nagyon kétségessé válik 
az ő fiának a felvétele; mert hiszen másodsorban, 
tehát a harmadsoru előny előtt még azoknak van 
előnyük, akik az erdőőri szakiskolába saját költ
ségükön óhajtatnak felvétetni.

Így válik az egyébként üdvös s már régóta 
várt reform előnye sok ifjú emberre és apára 
hátránynyá, mint ahogy minden reform, amely 
nagyobb átalakulásokat van hivatva előidézni, ha 
minden átmenet nélkül, hirtelen és úgyszólván 
váratlanul van megteremtve, sok hátránynak lehet 
és lesz szülőanyjává.

A tapasztalás nyilván ennél a reformnál is 
azt fogja igazolni, hogy egy-két évi átmeneti idő 
nem ártott volna.

T  A  R C  A
™  — ~

Duchony, a medve vadász.
A V. A. után. Irta: Iíj, Kölcsey Rudolf Gyula. —

A hatvanas évek vége felé Valcsa, turóczmegyei 
község határában annyira elszaporodott a medve, hogy 
a község lakói, kik jobbára békés pásztoremberek vol
tak, folytonos rettegésben éltek s ahányan közülök 
megfordultak az erdőben, mind újabb s újabb mesék
kel rémitették az amúgy is félénk, hiszékeny népet. 
Hogy azonban ezek a mesék nem nélkülöztek minden 
alapot, kitűnik abból is, hogy a megye tartott, illetve 
rendezett egy néhány hivatalos hajtóvadászatot; mivel 
azonban az ezen vadászatokon résztvevők legnagyobb 
része kirendelt finánc volt, akik a levegő lyukgatásán 
kívül egyéb kárt nem igen tettek, a hivatalos vadásza
tok eredménye alig volt észrevehető. Ebben az időben

került oda Duchony, ki a körülfekvő szerzetesrendek 
erdőségeit főerdőőri minőségben kezelte. Ez az ember 
vakmerőséggel határos bátorsága révén, huszonhét 
darab medvebőrnek lett birtokosává. Bámulatos az a 
merészség, amivel rendelkezett, mert bizony abban az 
időben az express-golyós fegyvereket nálunk még nem 
igen ismerték, a medve pedig semmivel sem volt 
veszélytelenebb ellenfél, mint napjainkban.

Ezernyolcszázötvenhét év karácsonyi havában, 
amint azt egy szemtanú beszéli, őzre vadásztak. A tél 
kemény, hideg volt, de hó aránylag igen kevés. Egy 
kupalaku, hatalmas hegy aljában álltak a vadászok úgy, 
hogy a hegy egyik oldalát legyezőalakban vették körül. 
Duchony két fiával és négy hosszúlábú kopójával 
voltak a hajtők, akik a hegy másik oldalán indultak s 
hegyes szög alatt igyekeztek a vadászok felé. Alig 
kezdődött meg a hajtás, három darab őz mindjárt esett. 
A társaság összegyűlt egy hegyre s várta a kutyákat. 
Kettő hamarosan megérkezett, de a másik kettő, név- 
szerint Diana és Valdó, gazdájukkal elmaradtak. Sokáig
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Két hét egy am erika i őserdőben.
A «K. M. Természettudományi Társulat) 

kitűnő havi folyóirat a Természettudományi 
Közlöny ) folyó évi julius havi füzetében Horváth 
Géza dr. tollából a fenti cim alatt egy felette 
érdekes hosszabb ismertetés jelent meg, amely 
tárgyánál fogva lapunk tisztelt olvasóit bizonyára 
érdekelni fogja s ezért azt nagyobb vonásokban 
a következőkben közöljük.

Dr. Horváth Géza a következőkép írja meg 
megfigyeléseit:

Mai napság sokat hallunk és sokat olvasunk 
Észak-Amerikáról, az amerikai élet óriási arányai
ról, az ottani sajátságos társadalmi és gazdasági 
viszonyokról, az amerikai nagy világvárosokról és 
óriási épületeikről, a 20 3 0 — 34 emeletes háza
ikról (felhőkarcolókról), valamint a gyárak és 
mindenféle ipari vállalatok hatalmas méreteiről, 
mert a legtöbb embert, ki az újvilág földjére lép, 
első sorban ezek érdeklik, mig a szabad termé
szettel vajmi kevesen ismerkednek meg.

Akárhány olyan emberrel találkoztam már 
itthon, aki hónapokat töltött Amerikában, arra a 
kérdésemre azonban, hogy milyen egy amerikai 
erdő, nem tudott feleletet adni.

Múlt év nyarán, a nemzetközi állattani kong

resszus alkalmából meglátogattam Észak-Amerikát, 
de meg kell vallanom, hogy ott jobban érdekelt 
a szabad természet s az abban lüktető állati élet, 
mint a városok és gyártelepek és a dollárokat 
hajszoló jankeek.

Augusztus 1-én értem New-Yorkba, de alig 
maradtam pár óra hosszat ebben a rengeteg 
világvárosban és 24 óra múlva már ott voltam 
egy északamerikai őserdő kellő közepén.

Hogy ez ily gyorsan ment, azt a New-York- 
ban élő Gerster Árpád dr. ifjúkori barátomnak 
köszönhetem. Vele ugyanis már előzőleg abban 
állapodtunk meg, hogy a bosztoni állattani kong
resszus megnyitása előtt meglátogatjuk a New-York 
állam északi részében fekvő Adirondack hegységet, 
amelyet még őserdő borit s ahol barátomnak 
nyaralója van. Itt, az Adirondack hegységben 
töltöttem azután két kellemes és tanulságos hetet; 
élveztem az őserdő szépségeit, megfigyeltem a 
benne nyilvánuló életet és tanulmányoztam érde
kes állatvilágát.

Általános tájékozásul előre kell bocsátanom, 
hogy az Adirondack hegység New-York államnak 
Kanadával határos északi részében, az Ontario 
tótól keletre és a Szent-Lőrinc folyamtól délre 
fekszik. New-York városától körülbelül annyira 
van, mint Budapesttől Fiume. Területe 28- 30000  
négyzetkilométer, tehát majdnem akkora, mint 
Pest-, Fejér- és Tolnamegye együttvéve. Átlagos 
magassága aránylag nem nagy; legmagasabb 
pontja, a Mount-Marcy csak 1628 méternyire 
emelkedik a tenger színe fölé, de van még benne

vártak, sípoltak, kürtőitek, de eredménytelenül, mert 
sem a kutyák, sem pedig Duchony nem jelentkezett. 
Egyszerre csak kiabálást hallanak: ide jönni urak, 
gyorsan, gyorsan! Senki sem tudta, mi történhetett; 
nekiindultak hát mindannyian a meredek hegyoldalnak. 
Nagy kínnal felkapaszkodtak a gerincre, ahol a követ
kező kép tárult eléjük: Duchony a két kutyával egy 
odvas fenyőfa előtt állott. A fa alján egy szakajtó 
nagyságú lyuk volt, amelyből két hatalmas karmokkal 
ellátott mancs nyúlt ki, mely a lyuk többi részét elta
karó megfagyott kemény földet igyekezett eltávolítani. 
A kutyák dühös morgást hallatva, vicsorgatták fogaikat 
s támadó állást foglaltak. Duchony lecsavarta zsebken
dőjét a pirametlikről, letérdelt s célba vette a dolgozó 
állat koponyáját. A kapszlik azonban nem sültek el, 
ugylátszik a zsebkendő dacára beáztak s átnedvesedtek. 
Félre dobta a puskát, előrántotta valaskáját s két erős 
ütést mért a medve fejére; mivel azonban ez nem 
sokat használt, megfordította a valaskát s élével húzott 
egyet a kemény koponyára. A medve már félig kint

volt a fából, s elkapva a valaska nyelét, kicsavarta azt 
Duchony kezéből s akárcsak egy gyufaszálat, kettétörte. 
A kutyák hevesen támadtak, de a medve azt egyáltalán 
nem látszott figyelembe venni s rémitően bömbölve 
igyekezett a lyukból kifelé. Már már veszélyessé kez
dett válni a helyzet, mikor az egyik fiú, aki alig volt 
tizennégy éves, odadobta apjának közönséges favágó 
fejszéjét, amivel aztán Duchony olyan ütéseket mért a 
medve véres fejére, hogy az agyvelő teljesen kiloccsant. 
Most belekapaszkodtak hárman s kihúzták.

Hatalmalmas nőstény példány volt.
Duchony, miközben gyöngyöző homlokát töröl- 

gette, azon véleményének adott kifejezést, hogy a fában 
több medvének is kell lenni. Rendbe hozta fegyverét, 
a zsákmányt két fiával félre huzattá, őmaga pedig be
nézett a fába, ahonnan két fényes szem meredt reá. 
Célba vette a fénylő pontokat s elrántotta mind a két 
ravaszt. A fény kialudt, azonban a lövés zajára valami 
furcsa nesz keletkezett, mintha valami kapaszkodott 
volna a fa belsejében felfelé. Az egyik Duchony fiú
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vagy két tucat olyan hegy, mely 1000 méternél 
magasabb.

Madártávlatból nézve az egész hegység erdő- 
boritott, hullámos dombvidékhez hasonlít, amely
ben sok kristálytiszta tó csillog és számos patak 
s kisebb-nagyobb folyócska kanyarog. Az utób
biak nagyobb része északnak tart és a Szent- 
Lőrinc folyam rendszeréhez tartozik; kisebbik 
részük délfelé folyik s a Hudson folyót táplálja, 
mely szintén innen ered.

A hegység tömegét granulit alkotja, melyet 
hajdan giecserek alkottak és lekoptattak. A hegyek 
tetején, vagy gerincén gyakran ötlik szemünkbe 
a glecserektől simára csiszolt és még most is 
csupasz kőszikla; a hegyoldalokon és a völgyek
ben pedig minden lépten-nyomon hol kisebb, hol 
nagyobb simára lekoptatott és legömbölyített 
sziklatömbökkel, úgynevezett vándorkövekkel ta
lálkozunk.

Amint említettem, az egész területet sürü 
erdő borítja, mely legnagyobbrészt még most is 
őseredeti állapotban van, sőt ezentúl is abban 
fog maradni, mert New-York állam 1885-ben 
külön törvényt hozott, mely az Adirondack hegy
ség erdőségeit államilag védett erdőterületnek 
nyilvánította s az erdők kivágását és kiirtását 
egyszer s mindenkorra megtiltotta. Csak egyes 
fákat szabad kivágni, de az erdőt — mint olyat 
fenn kell tartani.

Városok, nagyobb faluk sehol sincsennek 
ebben a hegységben. Van ugyan elvétve itt-ott, 
rendesen valamely nagyobb tó partján egy-egy

úgynevezett falu, de ezek tulajdonképpen csak 
kisebb házcsoportok, melyekben egy pár vegyes- 
kereskedő meg néhány farmer és favágó lakik. 
Néhol, kivált a hegység könnyebben hozzáférhető 
helyein már kisebb-nagyobb modern vendég- 
fogadók is találhatók, melyek nyaralók és turisták 
számára vannak berendezve.

Az Adirondack hegység lakossága az említett 
néhány kereskedőn, farmeren és favágón kívül 
tulajdonképpen csak azokból a jobbmódu, több
nyire newyorki, vagy bostoni polgárokból kerül ki, 
akik családjaikkal itt az őserdőben, rendesen va
lamely tó partján, magányosan álló tanyáikban 
nyaralni szoktak. Egy ilyen tanyája van Gerster 
barátomnak is a Long-Lake tó partján s ez a 
tanya volt főhadiszállásunk, amelyből nap-nap 
mellett hol gyalog, hol csónakon minden irányban 
kirándulásokat tettem s az őserdővel és annak 
életével megismerkedni igyekeztem.

Milyen is hát egy ilyen északamerikai erdő ?
Mikor először megpillantjuk, első benyomá

sunk a távolból az, hogy éppen olyan, mint egy 
európai erdő, de közelebbről megtekintve még 
laikus szemmel is hamar észrevesszük, hogy az 
erdőt alkotó fák ámbár némileg hasonlók —  
többé-kevésbbé eltérnek az európai erdők fáitól.

Az Adirondack hegységet fenyőfákkal vegyes 
lomberdő borítja, amelynek körülbelül egyharmad 
része fenyő, kétharmada pedig lombos fa.

A fenyők között a fehér fenyő (Picea alba) 
s a kanadai fenyő (Tsuga canadensis) uralkodnak. 
Elég gyakori a selyemfenyő (Pinus strobus), a

felmászott a fára és baltájával ütögetni kezdte annak 
oldalát. Jókora zuhanás hallatszott, mire egy fiatal 
medvefej bujt ki a lyukon. Duchony már készen várta 
s röviden végzett vele is.

Mikor a két medvét egymás mellé fektették, 
a vadász urak összenéztek és némám bólintgattak 
fejeikkel.

*

Más alkalomkor egy taplógombákat szedő zsidó
val járta az erdőt, de puska nélkül. Járkálás közben 
egy szűk sziklaoduban alvó medvére bukkantak, mely
nek sárgásbarna bundája meglehetős darabon kilátszott. 
Most mitevők legyenek? A zsidó ajánlotta, hogy azon
nal menjenek haza, mert itt baj lesz ; de Duchonynak 
más ötlete támadt. Elővette éles valaskáját s levágott 
két karvastagságu fiatal bükkfát, meghegyezte őket; 
azután tüzet rakott s a dorongok hegyeit kissé meg
pörkölte. Mikor elkészült, egyiket odaadta a zsidónak 
s kioktatta, mit kell csinálnia. Először is bátorságot 
akarván belé önteni, igyekezett elhitetni vele, hogy a

medve meglehetős jámbor állat, mely csak az esetben 
válhat veszélyessé, ha lövöldözések által lesz megva- 
ditva; különben olyan szelíd, hogy még a málnaszedő 
gyermekkel is megfér ugyanazon bokor mellett. Aztán 
megmagyarázta, hogyan fogják a nyílás két oldalát 
elállani s mit fognak azután csinálni. Én megpiszkálom 
a medvét, maga nyugodtan fog állni s erősen figyelni. 
Igen, válaszolt a zsidó s csak úgy citeráztak a lábai. 
Amint a medve felébred, azonnal kijön s most jól kell 
vigyázni, hogy amelyikünk felé első lábát előbb nyújtja, 
az azonnal szúrjon jól a hóna aljába irányítva és teljes 
erővel. Az uj medvevadász mindenbe beleegyezett, de 
úgy reszketett, mint a nyárfalevél. Duchony még egy
szer figyelmeztette, hogy csak jó erősen szúrjon, ha kell 
s elfoglalták helyeiket. A medve az első érintésre meg
mozdult s tompa morgást hallatva, igyekezett a szűk 
barlangból kifelé. Amint a szűk nyíláson kidugta első 
lábait, Duchony biztos kézzel s óriási erővel döfte 
oldalába fegyverét. A zsidó ijedtében elhajította a karót 
s futásnak eredt. Szerencsére nem is volt rá szükség.
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melyet itt a legszebb és legbecsesebb tűlevelű 
fának tartanak s amelyből néhol valóságos óriá
sokkal találkozunk. így Gerster barátom tanyája 
közelében is itt áll egy több száz éves és még 
mindig erős, hatalmas törzs, amelynek kerülete 
mellmagasságban négy és egynegyed méter és 
amely bizonyára már Columbus idejében is ott 
állhatott.

Nagyon gyakori az Európába is behozott 
közönséges tuja (Thuya occidentalis), melyet az 
amerikaiak «fehér cédrusának neveznek. A mi 
vörös fenyőnkre emlékeztet az amerikai vörös 
fenyő (Larix Americana), de ez csak gyérebben 
fordul elő.

A lombos fák között a nyírfák és a jávorfák 
uralkodnak. A tölgyfák, melyek az Adirondack 
hegységtől délre, például Boston és New-York 
vidékén a mi akácfáinkkal együtt oly szép erdő
ket alkotnak, épp úgy, mint a kanadai erdőkben, 
itt már teljesen hiányzanak. A leggyakoribb fa a 
sárga nyírfa (Betula lutea), amelyet azonban a 
laikus aligha nézne nyírfának, annyira elütő kül
seje van. Az itt tenyésző másik két nyirfa a 
papiroskérgü nyír (Betula papyracea) és a fehér 
nyír (Betula papulifolia) már inkább emlékeztet 
a mi európai nyírfánkra. Gyakori fa — kivált 
mocsaras helyeken, folyók, patakok s tavak partján 
a vörös jávor (Acer rubrum). Hasonló helyeken 
találjuk az Európában szintén honos hamvas 
égerfát (Alnus incana). Európai rokonságra val
lanak az amerikai bükk (Fagus americana) és az 
amerikai berkenye (Sorbus americana).

De nem akarom itt az erdőt alkotó külön
féle fanemeket mind felsorolni; inkább rátérek 
annak a vázolására, hogy milyen benyomást tesz 
ránk egy ilyen őserdő, ha belé lépünk és köze
lebbről szemügyre vesszük. (Folyt, köv.)

Tojásaikat felfaló tyúkok.
Egy francia szaklapban érdekes recipét olvasunk 

némely tyúknak az ellen a veszedelmes szokása ellen, 
hogy saját tojásaikat felfalják. Szabadon tartott tyúkok 
nem esnek ebbe a hibába; a fogságban tartott tyúkok 
is csak azért, mert az egyoldalú takarmányozás miatt 
nem jutnak elegendő mésztartalmú táplálékhoz. A to
jásaikhoz hozzányúló tyúkok kigyógyitására a fent 
hivatkozott szaklap a következőket ajánlja: Egy tojásba, 
amelynek tartalmát előbb kiürítettük, mustárral kevert, 
finommá reszelt fürészport helyezünk s mikor megtelt 
a tojás, a feltörés helyét gummizott papírral gondosan 
leragasztjuk. Azt mondják, hogy amelyik tyuk nekimegy 
ennek a csaléteknek, soha többé nem vetemedik arra, 
hogy a tojásba belekóstoljon. Legradikálisabb gyógy
szerül azonban természetesen a francia is csak azt 
ajánlja: “megfigyelni a tyúkot s amelyiknél a szóban 
levő veszedelmes szokást észleljük, könyörtelenül be- 
masiroztatni a fazékba, nehogy a bűnt más társak is 
eltanulják.

G yüm ölcsszedésre alkalm as idő.
Leghelyesebben akkor járunk el, ha a gyümölcsöt 

száraz, napos időben szedjük le, mert igy annak nagyobb 
az ellentálló képessége. Még inkább védjük a megrom-

mert valósággal felspékelte a medvét, mely ott nyom
ban kiadta páráját.

*
Egy októberi napon ismét vadásztársaság volt 

együtt a valcsai erdőségekben. Amint elhaladtak egy 
kiálló sziklatömb mellett, Duchony figyelmeztette a 
vadászokat, hogy ezen a helyen több Ízben látott már 
medvét. Rendesen a sziklatömb túlsó oldalán találta 
őket a sürü málna- és szederbokrok között. Csupán 
csupa kíváncsiságból fel is mászott, hogy egy kicsit 
körülnézzen. Amint felért a tetőre, hogy jobban láthas
son, egy kivágott fenyőtörzsre állott s úgy kémlelte a 
málnás oldalt; mivel azonban semmit sem vett eszre, 
visszafordult, leugrott a törzsről és sebes lépésben 
indult a meredeken lefelé. Az ugrás pillanatában nagy 
bőgéssel kelt fel egy anyamedve a fenyőtörzs mellől 
s két bocsa kíséretében eltűnt a sűrűbe. Azonnal meg
változott a vadászprogramm s valamennyien a medvék 
üldözésére siettek. Véletlenül kéznél volt a Duchony 
két medvés kopója is, melyeket azonnal a menekülők

után eresztettek. A kutyák egy pillanat alatt nyomon 
voltak s mérgesen kezdtek csaholni, ami azt jelentette, 
hogy a medvék egy helyben állanak. Duchony, akinek 
lábai szokva voltak a hegymászáshoz, nyomon követte 
a kutyákat, mig a társaság többi tagjai messze elma
radtak s rettenetesen küzdöttek a feljutás nehézségeivel. 
Amint Duchony lőtávolba jutott, célba vette az öreget 
s rásütötte az egyik csövet. A kutyák által amúgy is 
feldühösített állat a lövésre visszafordult s egyenesen 
feléje tartott; ekkor rásütötte a másik csövet is, de a 
medve még mindig élt s két hátulsó lábára állva igye
kezett magát ellenfelére vetni. Most az egyik kutya 
egy ugrással a medvén termett s erősen beleharapott 
a nyakába, mitől a másik kutya is vérszemet kapván, 
nekiesett a medvének s dühösen kezdte cibálni egyik 
vérző sódarát. A mackót az uj támadás kitérítette az 
útirányából s igyekezett lerázni kellemetlen függelékeit, 
mialatt Duchony időt nyerve, újra tölthetett. Következő 
pillanatban már az egyik kutya messze repült a med
vétől s úgy nekivágódott egy faderéknak, hogy ott is
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lástól a gyümölcsöt, ha nemcsak a száraz, napos időt, 
de amellett a déli órát használjuk fel szedésre. A déli 
órákban (körülbelül 12 3-ig) a harmat már felszáradt
és az esti nedvesség még nem csapódott le; felülete 
a gyümölcsnek ekkor teljesen száraz. Leverni a termést 
nem szabad a fáról, sem pedig lerázni, mert mindkét 
esetben törődött lesz; hanem kézzel kell megszedni, 
vagy ha igy el nem érnénk, úgy gyümölcsszedővel. 
Ez esetben épen marad a termés és jobban értékesít
hető. Alma, körtefélét a tökéletes megérés előtt pár 
nappal kell leszedni, hogy levesességükből ne veszít
senek s kásásak ne legyenek. Őszi és téli gyümölcsöt 
is jobb, ha egy kissé utóérésnek tesszük ki a kamarába.

Gyüm ölcsök ritkítása.
Némely esztendőben egyes gyümölcsfák tulerősen 

meg vannak rakva gyümölcscsel, oly annyira, hogy 
tartani kell attól, hogy a fa kellő tápanyaggal ellátni 
azokat nem tudja, minek következtében fejletlenek ma
radnak s jól be sem érnek. Ezt elkerülendő, ily esetek
ben a fa termésének egy részét le kell szedni; de 
ritkítunk más esetekben is, akkor, ha a fa fiatal és 
gyenge s nem akarjuk sok gyümölcstermeléssel meg
erőltetni. De helye van a ritkításnak ott is, ahol a 
kevesebb számú, szép, nagy gyümölcs jobban értéke
síthető a sok, kicsiny, silány termésnél. A tultermésben 
levő fát elsőbben meg kel! rázni jó erősen. E rázással 
lekerül arról a nem erősen függő gyümölcs. Ami igy 
le nem jön, azt kézzel szedetjük le. Kis fákon, ahol “a 
gyümölcsök meg is tekinthetők, a férgesét igyekszünk 
eltávolitani. Magas fákon a ritkítás sok esetben keresztül- 
vihetetlen. Ámde dió, cseresznye, szilva féléknél ritkítani 
nem is igen szoktak; leginkább a barackféléknél fordul 
ez elő. A leszedett gyümölcs a legtöbb esetben nem 
megy kárba; befőzés céljaira jól értékesíthető. A ritkí
tásnál szabály legyen előttünk az, hogy a gyenge 
ágakat erősebben, az erősebbeket kevésbé fosszuk meg 
a termésétől, mert ezzel a fa egyenletes fejlődését is 
nagyban előmozdítjuk.

maradt mindjárt; kegyetlenül vonitott, miközben sajgó 
derekát kezdte egyengetni. Duchony most már egész 
közelről harmadszor lőtt. A golyó a támadó kutya fejét 
súrolva, a medve torkába fúródott. Az odaért vadászok 
már csak a végvonaglását láthatták a hatalmas állatnak, 
mely még ezen állapotban is félelmes volt.

A két bocs a nagy zavarban eltűnt. Sokáig keres
ték, amig végre észrevette Duchony sas szeme, amint 
egy fiatal égerfa ágain kapaszkodott felfelé. Megvárta, 
mig odajöttek a vadászok, megmutatta nekik, de a 
dicsőség e részét is magának tartotta s két jól irány
zott lövéssel leszólitotta a fára kapaszkodó mackókat, 
melyek úgy zuhantak le, mint valami homokkal telt 
nehéz zsák.

C=== Tömörüljünk egy zászló alá! 
Érdekeinkben csak igy tehetünk lépéseket.

A szuhosodás m egakadályozása.

E baj a fáknál fordul elő és leginkább az idős, 
öreg fákat támadja meg. Oka, hogy a fán sebek ejtetnek 
s azok nem takartatnak be fatapaszszal; korhadni kezd 
a fa s elpusztul belsejének nagy része.Láthatunk ilyent 
eleget, különösen fűz- és nyárfáknál, melyekben néha 
embernagyságu korhadás is van. Ez a korhadás, vagy 
szuhosodás a fa életét előbb-utóbb megsemmisíti, ezért 
ha életben akarjuk tartani a fát, gondoskodnunk kell 
a baj tovaterjedésének megakadályozásáról. Kisebb 
üregeknél azok kitisztítása és tapasszal való ellátása 
elégséges; ha nagyobb a korhadék, akkor azt kiszedve, 
a korhadt rész széleit megszenesitjük, — mit elérünk 
az által, ha pár pillanatig tartó szalmatüzzel kiégetjük 
a fa belsejét, de vigyázzunk, hogy a láng az élőrészt 
ne bántsa. Nagyobb védelmül az égett rész fölé mész, 
agyag s marhaganéjból készült keveréket is készítünk. 
Ha az üreg úgy áll, hogy abba nedvesség csuroghat 
belé, úgy legjobb a rést befalazni, mert az a fa életének 
hátrányára nincsen.

Uj állatfaj.
Soós Lajos dr. Írja az Állatvilág -bán, hogy a 

tudományos világ nem kis meglepetéssel olvasta pár 
évvel ezelőtt, — amikor már azt hittük, hogy földünk 
nagy emlőseit mind ismerjük — hogy Afrika belsejében, 
Kongó állam északkeleti részében uj zebrafajt fedeztek 
fel. Ezt az állatot a benszülöttek <okapi>-nak nevezik.

Az okapiról legelőször Sir Harry Johnston, Angol- 
Uganda kormányzója adott hirt 1900-ban a levelében, 
melyet Sclaterhez, a londoni Zoological Society titkár
jához intézett.

Ezen levélben mondja, hogy az okapiról először 
Stanley, a híres utazó, később pedig a középafrikai 
őserdők Stanley óta híressé vált törpe benszülöttei 
beszéltek neki. Az okapi ez utóbbiak szerint öszvér- 
termetű állat, mely sávos, mint a zebra s az őserdőkben 
él. Johnstonnak nagyon valószínűtlennek tűnt fel, hogy 
az őserdőkben lóretmetü állat élhessen, azért elhatározta, 
hogy maga szerez bővebb adatokat ez érdekes állatról. 
Útja 1900-ban Kongó északkeleti határa közelében levő 
M'Beni erődbe vezette s akkor az ott állomásozó belga 
tisztektől tudakozódott az okapiról. Azok mind ismerték 
az okapit, bár élve egyikük sem látta, azonban az erőd 
benszülött katonái, a tisztek elbeszélése szerint, húsáért 
vadászszák és a zsákmányul ejtett állatokat az erődbe 
szokták hozni. Johnston erre több benszülöttei vett 
maga mellé vezetőül és napokig járta az ősrengeteget 
okapiért, de hiába; a benszülöttek azonban többször 
mutattak neki lábnyomokat, melyek szerintük az okapi 
nyomai. A lábnyomok hasadt körmü állat nyomai
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voltak, azért Johnston nem is igen adott hitelt vezetői
nek s mivel hivatalos teendői másfele szólították, 
kénytelen volt abbahagyni a kutatást anélkül, hogy 
valami biztos adatot tudott volna szerezni, sőt hallomás 
utján szerzett hírei is kétségesebbeknek tűntek fel, 
mint bármikor azelőtt.

E sikertelen kísérlet után nemsokára Eriksson, a 
m’benii erőd tisztje, egy teljesen ép okapibőrrel és két 
koponyával lepte meg Johnstont, aki azokat elküldte 
Londonba. Ez a példány kitömve ma a British Muzeum 
természetrajzi osztályában látható. A beküldött bőr és 
a két koponya szerkezete alapján csakhamar megálla
pították, hogy az okapinak semmi köze sincs a zebrá
hoz, hanem uj állatnem képviselője. A pontosabb 
vizsgálatok azt is hamarosan kiderítették, hogy az okapi 
a zsiráf félék közé tartozik; legközelebbi rokona azon
ban nem a zsiráf, hanem a görögországi Pikermi, 
továbbá Samos és Persia miocén rétegeiből ismert 
kihalt állat, a samotherium. Fraipont, az okapi legújabb 
ismertetője és terjedelmes monográfia szerzője, vizsgá
latai eredményét abban foglalja össze, hogy az okapi 
olyan zsiráf, melynek nyaka és elülső végtagjai még 
nem nyúltak meg olyan nagyon, mint a zsiráfon. Az 
okapi körülbelül olyan nagy, mint valamely nagyobb 
szarvas, vagy antilop; hossza az orrától a farka tövéig 
középmértékben 2.2, magassága másfél mtr. A hímnek 
két kurta, 8— 13 centiméter hosszú; hátrafelé hajló 
szarva van, melyet, mint a zsiráfokon is, bőr fed. A 
nősténynek nincsen szarva. A törzs és a nyak sötét 
gesztenyebarna, mely szin a háton, a lágyékon és a 
hason vörösesbe, a vállon és a comb táján feketés- 
barnába megy át. A végtagok alapszíne fehér, vagy 
sárgás, krémbe hajló, melyet barna harántsávok szelnek 
keresztül. E sávozottság a zebrára emlékeztet s innen 
van, hogy az okapit, mig tökéletlenül, hírből és hiányos 
bőr alapján ismerték, zebrának tartották.

Az okapi a középafrikai őserdők lakója. Amennyi
ben elterjedésének körét ismerjük, csak Kongó állam 
északi és északkeleti részén fordul elő a Mongala, 
Uele, Nepoko és Semliki folyók táján. Mindenütt a 
legelrejtettebb helyeken, a legsűrűbb erdőkben él. A 
félénk állat nappal elrejtőzik és csak éjjel jár tápláléka 
után. Táplálékát a fák lombja, elsősorban egy eddig 
ismeretlen lián levele alkotja. Rendesen párosával jár 
és csak nagy ritkán verődik össze nagyobb falkává. 
Ami keveset tudunk az állat életmódjáról, azt a ben- 
szülöttek elbeszéléseiből és néhány európainak meg
figyeléseiből tudjuk. Eleven okapit oly kevés európai 
látott, hogy megszámlálhatjuk őket a tiz ujjunkon. A 
legelső volt ezek közt három belga tiszt, akiknek egy 
példányt sikerült elevenen megkeriteniök, mely azonban 
— sajnos — csakhamar megszökött. Az Alexander- 
Gossling expedíció zoológusa, Lopez, több élő okapit 
látott, puskavégre azonban egyet sem sikerült kapnia, 
mig végre egyet nagy fáradtság után verembe fogott. 
A benszülöttek 1907. áprilisban Anguban fogtak egy 
fiatal, körülbelül nyolc napos példányt, melyet sikerült 
hosszabb ideig életben tartani.

A okapi vadászása a legnehezebb föladatok közé 
tartozik. Az állat hallása oly éles, hogy 50 lépésnél 
szinte lehetetlen megközelíteni; ilyen távolságról pedig 
a majdnem áthatolhatatlan sűrűségű erdőben alig lehet 
lelőni. Vadászásához csak a benszülöttek értenek, kik 
a természet emberének romlatlan ösztöne által vezetve 
macskaügyességgel, zajtalanul lopódzanak az állat köz
vetlen közelébe és dárdával ejtik el; ritkábban pedig 
veremben fogják meg. Vadászásának nehéz volta és a 
kongói kormánynak még 1903-ban kelt tilalma, mely 
az okapi vadászását csak azoknak engedi meg, akik 
erre külön engedélyt kapnak; magyarázza meg, hogy az 
okapi a legnagyobb múzeumi ritkaságok közé tartozik.

A föld legforróbb pontja.
A föld legforróbb pontja a Mahore sivatagban, 

a Kalifornia és Nevada közti • Halál völgyéiben van. 
A völgynek, amely nevét onnan vette, hogy ott egy
szer egy kivándorlócsapat elpusztult a forróságtól és 
szomjúságtól, nincs kijárása. Köröskörül magas hegy
láncok zárják be és ötven méternyire fekszik a tenger 
színe alatt. Megfigyelésekből kitűnt, hogy a < Halál 
völgyé -ben nyáron átlag 39 fok a hőség árnyékban. 
A hőség néhány napokon 50 foknál is több volt.

Bikaviadal Mexikóban.
Bár a törvény szigorúan tiltja, Mexikóban vasár- 

naponkint óriási közönség előtt tartanak bikaviadalokat. 
A hatóságok szemet hunynak és utólag «hivatalosan» 
megadják az engedélyt a bikaviadalra. A bikaviadal 
költségei igen jelentékenyek. A két főmatador egyenkint 
ötezer dollárt kap minden fellépéséért, azonkívül az 
egész szezonra húszezer dollár honoráriumot. A kor
mánynak pedig tizenöt százalék jut minden egyes elő
adás jövedelméből. Maga a mexikói bikaviadal utálatos
sága felülmúlja spanyol eredetijét. A lovaknak, melyeken 
a bikaviadorok lovagolnak, bekötik a szemüket, úgy, 
hogy nem tudnak kitérni a felbőszített bika elől. A bika 
feltépi a hasukat, úgy, hogy vértől fedett beleik kilóg
nak. A halálra sebzett lovat erre kivezetik az arénából, 
a belüket visszatolják a hasüregbe, a sebet két-három 
durva öltéssel bevarrják és a halálfélelemtől reszkető 
állatot visszahajszolják az arénába, hol néhány pillanat 
múlva ismét áldozata lesz a bikának. Minden előadáson 
átlag nyolc lovat kínoznak eképpen halálra. A közön
ség a legnagyobb extázisba esik ettől a látványtól. Az 
asszonyok kipirult arccal, ragyogó szemmel lesik a 
nyomorult lovak végső vonaglását.

A tenger titka.
A Riva della Sanitá mellett, a tenger fenekén egy 

csomagot találtak, amelyben egy leányfej volt törülkö
zőbe belecsavarva és vasdróttal összekötve. A csomag 
három kilogramm súlyú kőhöz volt kötve. Úgy látszik, 
csak a gyilkosság után vágták le a fejét. A leány tes
tének egyéb részeit még nem találták meg.

Terjesszétek lapunkat és igyekezzetek 
 ̂ uj előfizetőket szerezni! =
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G y ilk o s  ap ó s. Nagyváradról írják, hogy véres 
gyilkosság történt Dubricsony községben. Zaskó Si
mon jómódú földműves, aki ezelőtt egy évvel minden 
vagyonát a vejére, Lelle Flórára íratta át, afeletti elke
seredésében, hogy veje ennek dacára is rosszul bánt 
vele s több ízben ütlegelte, éjjel belopódzott lakásába 
és fejszével széthasította a veje fejét, úgy, hogy az szó 
nélkül kiszenvedett. A gyilkos apát letartóztatták.

Meglincselt néger. Newyorkból jelentik, hogy 
Greenvillben egy négert a minap a leggyalázatosabb 
módon meglincseltek. A négert a város közepén, egy 
szabad téren karóhoz kötötték, rozsét és fadarabokat 
halmoztak fel alatta és meggyujtották; a néger a leg
rettenetesebb kinok közt elevenen égett el. A borzal
mas látványt több száz ember nézte.

A villám áldozatai. A sztracenai völgyben erős 
zivatar volt. Egy család útközben fa alá menekült s a 
villám mellettük lecsapott; az anyát karjában lévő kis 
kis gyermekével agyonsujtotta, a férfit pedig súlyosan 
összeégette.

Szerkesztői üzenetek.
Tokéra János urnák, Mórágy. Kinevezése alkalmából fo

gadja legőszintébb szerencsekivánatunkat s kérjük, hogy hívünk
nek továbbra is megmaradván, lapunkat környékén terjeszteni 
szíveskedjék. — Lakatos János urnák, Debrecen. Köszönet a 
beküldött címekért. Bizony sokan vannak ott s szép kis fiókegye
sületet alkothatnának az illető kartársak, ha képesek lennének fel
fogni az egyesülés és összetartás nagy horderejét. Ezt megtanul
hatnák lapunkból, de sajnos, ennyi ember közt egy sem akadt 
eddig. Talán ha mutatványszámokat küldünk nekik, felocsúdnak. 
— E. Ignác urnák, Kismező. Kész a bocsánat, de bizony már- 
már féltünk, hogy ilyen régi hívünket és barátunkat elveszítjük. 
Szívélyes üdvözlet Neked is öcsém és R. Kálmánnak is.

A  k iadóh iva ta l postája.
Göndör Gusztáv urnák, Offenbánya. A lakásváltozást be

jegyeztük. Vidékén tudtunkkal sok kartárs van, szíveskedjék ezek 
közt lapunkat terjeszteni. — Aranyi Mihály urnák, Nyírbátor. 
A harmadik évnegyedre ki van egyenlítve. — Kaffka Károly 
urnák, Tinkova. Örvendünk, hogy szándékát megváltoztatta s az 
elmaradt számokat megküldtük. — Misuta István urnák, Bilié. 
A viszontlátásnak felette örülünk. Nem lehetne ott még másokat 
is a lap részére megnyerni ? — Máyer Ferenc urnák, Tintafa. 
Mint uj hívünket szívből üdvözöljük. Szíveskedjék a lapot a kör
nyékbeli kartársak közt is terjeszteni. — Kovács Sándor urnák, 
Beregszász. Üdvözöljük híveink sorában. Nagyon lekötelezne, ha 
egy volt olvasónk: Vaszil János címét, ki ezelőtt ott lakott, velünk 
közölné. — Kozlik Ignác urnák, Dobó. A 4 korona beérkezett.

H IR D E T É S E K E T
JUTÁNYOS ÁRON FELVESZ AZ

I  VI ZSLA!
Egy 2 éves, fehér, kávébarna foltos, angol
német keresztezésü, igen szép, erős nö
vésű kan vizsla eladó. A vadat jól állja; 
szépen keres s apportíroz. Érdeklődők 
személyes meggyőződést szerezhetnek.

Ara 160 korona. Továbbá eladó:
Egy mauser rendszerű Manlicher 8 mm. 
vadász karabély, majdnem uj állapotban, 
10 0  drb kilőtt és 10 0  drb félállanybur- 
kolatu löveggel. Bárkinek, ki nagy vadra 
vadász, legmelegebben ajánlhatom. Ára 
64 korona. A vizslát személyes megjele
nésre, az ismétlő karabélyt pedig csakis 
postán, utánvéttel küldöm. Cim :

~------- M O L D  V I L M O S  ■■
Székudvar (vasútállom ás) Arad megye.

TÁJ ÁN L K O Z Á S ! =="■'■
Jó Írással biró, 25 éves, nős, katonai 
szolgálatának altiszti minőségben eleget 
tett, kiszolgált csendőr, ki az állam nyel
vén kivül a tót nyelvet jól s a románt 
o o o is beszéli, o o o
erdőlegényi vagy erdőszolgai
állást keres. Hasonló állásban már volt 
alkalmazva. — Cime megtudható e lap 
o o o szerkesztőségénél. o o o

H I R D E T M É N Y !
Egy az erdőőri szakiskolát végzett, az 
erdőőri szakvizsgát letett nős egyén, 
ki most egy fürészgyárnál mint hivatal
nok van alkalmazva; az erdészeti és 
vadászati teendőkhen kitünően jártas,

m e g f e l e l ő  á l l á s t  ke r e s .
Cime megtudható a szerkesztőségnél.

Nyomatott H1ENTZ J ÓZS E F  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 «

P én zk ü ld em én y ek :
a «Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* cimére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. augusztus 13. 33. szám.

Magántanulók képesítése.
Lapunk előző számaiban egész terjedelmében 

leközöltük a m. kir. földművelésügyi minisztérium 
részéről az erdőőri szakiskolák reorganisációjára 
vonatkozó szabályzatot anélkül, hogy azt bonckés 
alá véve, alaposabban megbíráltuk volna, mert 
nem akarunk ezzel más szakavatottabbaknak és 
erre talán hivaíottabbaknak elejébe vágni, de meg 
objektív bírálatot tulajdonképpen csak akkor lehet 
majd mondani az uj rendszerről, amidőn majd 
egy pár év múlva annak gyümölcseit is meglát
hatjuk; mert nem lenne ildomos dolog már most 
törni pálcát fölötte, midőn még jó tulajdonságait 
nem tolhatta előtérbe. Ezzel természetesen koránt
sem azt akarjuk mondani, hogy az uj szabály- 
rendelet intézkedései mind hibanéiküliek és meg
változtatásra nem szorulnak ; de hiszen az ujitás 

történjék az bármely téren is — sohasem tel
jesen tökéletes, hanem a tapasztalatoknál meglátott 
hibákat gyakran, még évek után is javítani kell 
s azt hisszük, hogy igy lesz az majd az erdőőri 
szakiskolák uj szervezeti szabályával is.

A szakiskolák uj szervezéséből azt látjuk, 
hogy a szakiskolai tanfolyamokat sikeresen végző 
ifjak nem lesznek kénytelenek jövőben még kilenc 
hónapon át gyakorlati téren szolgálatot teljesíteni,

hogy azután az erdőőri szakvizsgát az arra ki
rendelt bizottságok előtt letehessék, hanem egye
nesen a szakiskolák részéről lesznek ellátva olyan 
végbizonyitványnyal, mely őket leendő pályájukra 
képesíti.

Ilyen rendelkezés mellett az erdőőri és va
dászati szakvizsgákat megtartó bizottságok elé a 
jövőben természetesen az erdészeti vagy vadászati 
altiszti pályára készülőknek egyedül csak az a 
része fog megjelenni, amelyik bármely oknál 
fogva nem juthat el az erdőőri szakiskolákba s 
igy magán utón kénytelen készülni az erdőőri, 
vagy vadőri szakvizsgára.

Az eddig dívott szokás szerint az erdőőri 
szakvizsga letételéhez a szaktudáson kívül nem 
kívántak mást, mint az elemi iskola négy osztá
lyának elvégzését, vagy tán még azt sem, hanem 
elég volt az irni, olvasni s a négy alapművelettel 
való számolás tudása; kifogás nélkül való életmód 
és kimutatása annak, hogy a vizsgára jelentkező 
az erdészeti szakmánál összesen három évet, akár 
egyhuzamban, akár megszakításokkal is három 
éven át szolgálatot teljesítvén, ez által magának 
a gyakorlati ismereteket megszerezte.

Arról, hogy a magán utón való készülés 
után vizsgázóknak talán nagyobb része eddig 
még ezekkel a csekély ismeretekkel sem rendel
kezett, ne legyen most szó, hiszen —  amint az 
mai számunk szerkesztői üzeneteiben is látható 

vannak vidékek, ahol az erdőőrök egy része 
sem irni, sem olvasni nem tud; arról sem akarunk 
most megemlékezni, hogy gyakran milyen érték
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kel bírtak és bírnak a három évi gyakorlatról 
szóló bizonyítványok, melyeket akárhányszor fel
mutattak például olyan hivatalszolgák is, kik erdőt 
közelről sohasem láttak és fa sem fordult meg 
más a kezükben, mint amelyet a kályhába raktak, 
vagy pedig a seprűnek a nyele.

Az erdőőri szakiskoláknál megkívánt nagyobb 
előtanulmányok folytán azonban most önkényte
lenül is homloktérbe lép az a kérdés, hogy vájjon 
ezzel párhuzamosan meg fogják-e kívánni az 
erdőőri szakvizsgára magán utón készülőktől is 
ugyanazt az iskolai képzettséget, amely a szak
iskolába való felvételhez okvetlenül szükséges, 
vagy pedig itt marad minden a régi mód mellett.

A szakiskolába való felvételhez megkívánt 
nagyobb előképzettség által a m. kir. földművelés
ügyi minisztérium nyilván azt a célt óhajtja elérni, 
hogy az erdőőri pályára jövőben az eddiginél 
képzettebb, intelligensebb elemek kerüljenek; már 
pedig ezt a célt teljesen még abban az esetben 
sem fogja elérhetni, ha ugyanazokat az előtanul
mányokat a vizsgára magán utón készülőktől is 
megkívánja, mert ezekkel szemben is megmarad 
a szakiskolásoknak a szakiskolai továbbképződése, 
amelyet magánszorgalomból teljesen elérni vajmi 
kevés magántanulónak sikerülhet; mig hogyha a 
magán utón vizsgára készülőknél a tudásnak 
csak az eddigi mértékét fogják ezentúl is köve
telni, akkor bizony még nagyon messze vagyunk 
a kitűzött cél elérésétől; sőt ehelyett még rosz- 
szabbodhatik a helyzet, mert a szakiskolák ifjú
sága tekintettel arra, hogy a felvételnél első sorban

a nagyobb iskolai képzettséggel bírók részesülnek 
előnyben, túlsúlyban könnyen éppen olyanokból 
kerülhet ki, akiket szülőik csak azért küldik a 
szakiskolába, mert itt könnyebben esetleg állami 
költségen való felvétel mellett, minden nagyobb 
költség nélkül bírják egy pályára kitanittatni, de 
akikben tulajdonképpen sem hajlam, sem hivatás 
nincs az erdészeti szolgálatra.

Ilyen viszonyok közt nagyon könnyen meg- 
eshetik, hogy jövőre az erdőőri szakiskolákból 
nagyobb általános tudással, hogy ne mondjuk 
műveltséggel biró ifjak fognak ugyan kikerülni 
az élet porondjára, de meglehet, hogy nagyobb 
részük vagy egyáltalán nem fog az erdészeti 
pályára lépni, mert az hajlamaiknak nem meg
felelő, vagy pedig ha kényszerítve lesz is azon 
megmaradni, szolgálatában - soha sem fogja a 
szakszeretet, hanem csak a kényszerűség vezetni 
s ilyen is lesz abban azután a köszönet, mig az 
ilyenekkel szemben kimagasló alakok lesznek az 
olyan magánszorgalommal vizsgázottak —  még 
ha általános műveltségűk alacsonyabb fokon fog 
is állani -  kiket pályájukra az erdő, a szabad 
természet szeretete és az ezek irányában érzett 
lelkesedés vonzott, mert ezek szivvel-lélekkel fog
nak szolgálatukban buzgólkodni nem csupán csak 
azért, hogy azzal a mindennapi kenyerükre rá
szolgáljanak, hanem azért, hogy szorgalmuk szép 
gyümölcseiben nekik maguknak is örömük legyen.

Azon esetben, ha az erdőőri, vagy vadőri 
szakvizsgák letehetéséhez kétféle, egymástól szem
betűnően eltérő előtanulmány kivántatnék, helyén

r i
Az útonálló.

— Irta: Roberto Bracco. —

. . .  A zsiványnak végre, éppen virradat előtt, kí
nálkozott a várvavárt alkalom. Csüggetegen s fáradva 
a hosszú portyázás miatt, ott ült az éjszaka páráitól 
nedves kövezeten a Piazza Cavouron levő kertek köze
lében, amelyeknek mindegyike komor és néma volt, 
mint a temető s átkozta belcsillagzatát. Figyelemmel 
kisérte a lassú szekereket, melyek nagy zajjal döcögtek 
tova a rossz kövezeten. Jó szerencse, hogy abban a 
pillanatban, amidőn meglátta azt az embert, akit meg 
akart támadni, nem járt közelében egyetlenegy szekér 
sem; azok pedig, amelyek az előbb jártak arra, már 
tnl voltak az emberi hang távolán.

Mindenesetre volt annyi ereje, hogy készülhetett

a támadásra. Hátulról ugrott neki a járókelőnek, aki 
lomhán és álmosan közeledett feléje; karját a nyakába 
kanyaritotta és jó erősen megfogva, reárivalt:

— Egy-kettő; ide mindeneddel!
Vékonydongáju, kicsiny ember volt a megtámadott,

szó sem lehetett róla, hogy szembeszálljon a rablóval.
-  Ne ölj meg! — Rimánkodott fogvacogva és 

térde összekoccant s az egész ember még kisebbre 
zsugorodott össze, mint aminő valósággal volt. — Itt 
van az órám meg a láncom, csak ne ölj meg; csak 
ne bánts!

— Az óra meg a lánc nekem nem elég.
— Arany mind a kettő . . .
— Nem elég, ha mondom. Add a pénzedet is. 
S éles kést szegezett a torkának.

Megálj . . .  Csak ne ölj m eg! . . .  Mi hasznod 
látnád, ha megölnél? Mindent odaadok. Várj.

— Azt majd elintézem magam. Úgy jobb lesz. 
Gyorsan megmotozta áldozatának zsebeit; elővett

belőlük egy zsebkendőt, egy kulcsot, néhány szivart
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való lenne, hogy a kétféle szakvizsgái bizonyítvány 
is bizonyos mértékben egymástól elhatároltassék, 
mert ha az eddigi szakvizsgálati bizottságok előtt 
ezután is teendő vizsgák után nyert erdőőri szak
vizsgái bizonyítványok teljesen egyenlő értékűek 
lesznek azokkal, melyeket az erdőőri szakiskolák 
igazgatóságai fognak kiszolgáltatni, majdnem vét
kes könnyelműség számba fog menni a szakiskola 
elvégzése, mert hiszen kevesebb költséggel és 
fáradtsággal ugyanazt a célt lehet majd elérni.

(Folyt, köv.)

Két hét egy amerikai őserdőben.
(Folytatás.)

A legelső, ami az őserdőben feltűnik, az a 
fák fajainak nagy változatossága. Itt nincsennek 
oly erdőrészletek, melyek kizárólag, vagy majdnem 
kizárólag csak egy bizonyos fanemből állanának; 
itt mindenféle fa egymással keverve fordul elő. 
Feltűnő továbbá az, hogy mindenütt a legkülön
bözőbb korú fákat látjuk. A legfiatalabb cseme
téktől kezdve egészen a valóságos faóriásokig 
keverve áll itt mindenféle korú fa egymás mellett. 
A fák törzsei általában sudarak, egyenesek, ma
gasak s rendesen csak 15 20 méternyi magas
ságban kezdenek elágazni.

Amerre csak nézünk, a talajt mindenfelé el
öregedett, kidőlt fák korhadó törzsei borítják és

és egy pénztárcát. A kulcsot és a zsebkendőt a kezé
ben hagyta s nyugodt hangon bocsátotta e l:

— Eredj utadra és meg ne fordulj. Kellemes jó 
éjszakát!

Az áldozat tova sietett, mint egy üldözött egérke 
és az útonálló, aki már nagyon szerette volna tudni, 
hogy mi van a tárcában, tüstént átugrott egy alacsony 
rácskeritésen és lopva egy félreeső fasor felé sietett, 
ahol, meglepetéstől nem tartva, nyugodtan vehette 
szemügyre a rablott jószágot.

Derült őszi éjszaka volt. A csillagos ég elég jól 
világított. Leguggolt és már-már kinyitotta a tárcát, 
amidőn egy négykézláb járó asszonyi alak majdnem 
halálra rémitette. De majdnem ugyanabban a pillanatban 
felállt a nő, ki maga is megrettent s kínosan erőltetett 
beszéddel igy szólt:

Nem; nem! Te nem jelenthetsz fel. Nem je
lenthetsz fe l! Még itt vagyok. Még nem mentem el. 
Még nem hagytam el. Nem jelenthetsz fe l!

Az útonálló, tőlük nem messzire, egy keskeny 
barázdában egy csomagot látott.

a járást nagyon megnehezítik, kivált a mocsaras 
helyeken, ahol csak az egymáson keresztül-kasul 
heverő kidőlt fatörzseken bírunk tovább haladni. 
Nem egyszer megtörténik, hogy az ember egy 
ily korhadó, de még elég épnek látszó fatörzsre 
ugrik, a törzs belseje azonban már annyira kor- 
hadt, hogy a még ép külső felülete súlyúnk alatt 
betörik, összeroppan és mi szépen a mocsárba 
pottyanunk.

Az erdő talaját alacsonyabb, sürü növényzet 
foglalja el. Ez az úgynevezett aljnövényzet kü
lönbözik a mi erdeinkben tenyészőtől. Főbb tagjai: 
az égerlevelü ostormén (Viburnum alnifolium), 
a kanadai tiszafa (Taxus canadensis), a kék bo- 
gyóju Clintonja borealis stb. Fenyőfák alatt az 
európai erdőkben is honos madársóskát (Oxalis 
acetosella) mint régi ismerőst üdvözöljük. Nyíltabb 
helyeken sok a málna (Rubus strigosus) és az 
áfonya (Vaccinium canadense), de gyümölcsük 
zamatosságban meg sem közelíti a mi málnánkat 
és áfonyánkat.

Különös említést érdemel egy alig 10— 20 
cm. magasságú törpe cserje, mely néhol, kivált 
sziklás helyeken egész szőnyeget alkot és cso
mósán álló skárlátpiros gyümölcsével már messzi
ről magára vonja a figyelmet. Ha csontmagu 
piros gyümölcse el nem árulná, alig hinnők, hogy 
ez egy somfaj, a kanadai som (Cornus canadensis).

Kiválóan gazdag és buja az aljnövényzet 
olyan helyeken, hol az erdő a vadászok gondat
lanságából keletkezett tüztől kisebb-nagyobb terü
leteken elpusztult. Ilyen helyeken a már említett

- Ohó, becstelen! — Kiáltott fe l ; de nyomban 
elfojtotta szavát, mely a leikéből tört elő. — Hiszen 
holt gyermek a z ! . . .

Nem holt, hanem élő — felelt amaz s azt hitte, 
hogy szóval igazolja magát. — Fiúgyermek az, fiú és 
pedig é l ! . . .

— Hadd látom!
— Ne nyúlj hozzá; alszik.

Alszik.
— Szép és erős gyermek volt szegényke, midőn 

a világra jött. Négy napig rejtegettem magamnál és 
gondosan gyapotba takargattam, mintha sohasem akar
tam volna megválni tőle. Mert nem kelhettem fel az 
ágyból s barátnőm, aki titkon segítségemre volt, csak 
nem tehette meg azt, amit magamnak kellett volna itt 
megtennem. De ma éjjel még nem volt bennem annyi 
bátorság, hogy megöljem . . .

— Hát azért íakartad elevenen eltemetni ?!
— Nem; nem ! . . .  Rá akartam bízni a gondvise

lésre . . .  Gondoltam magamban, ki tudja, hogy nem 
segiti-e meg a jóságos mindenható?
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cserjéken kívül tömegesen tenyészik az Európában 
is honos keskenylevelü füzike (Epilobium angusti- 
folium), melynek e miatt itt fizweed (tüzkóró) 
a népies neve. A leégett erdő helyén az erdei fák 
közül legelőször a nyírfák és nyárfák szoktak 
megtelepedni, amelyeknek világosabb zöld szinü 
lombja már távolról jelzi az egykori tűzvész helyét.

Miután eként az Adirondack hegység erdei 
növényzetével nagyjában megismerkedtünk, for
duljunk most az ott élő állatvilághoz. Valamint 
a növényzet, úgy az állatvilág is főbb vonásaiban 
az európaihoz hasonlít. Az egyes állatfajok nem 
egészen azok ugyan, de legnagyobb részük mégis 
többé-kevésbbé hasonló és rokon az európai 
fajokkal.

Az emlős állatok közül itt vannak amerikai 
hasonmásaikban a medve (Ursus americanus), a 
farkas (Canis lupus mexicanus), róka (Canis vulpes 
pennsylvanicus), hiuz (Lynx canadensis), a hód 
(Castor canadensis), a vidra (Lutra canadensis), 
a coboly (Mustella americana), a nyest (Mustella 
Pennontii), a nyérc (Putorius vison) és a mókus 
(Sciurus hudsonicus).

A két legnagyobb erdei vad a jávorszarvas 
és a kanadai szarvas. A sok vadászás következ
tében mind a kettő már jóformán kipusztult az 
Adirondack hegységben, de újabb időben ismét 
importálták őket Kanadából s most tilalmas lévén 
vadászásuk, megint elszaporodtak, különösen a 
jávorszarvasok.

Az amerikai jávorszarvas (Alces americanus) 
csak kevéssé különbözik az Európa és Ázsia

északi részén élő jávorszarvastól, de hatalmas 
termetével jóval felülmúlja óvilági rokonát. Hogy 
hajdan milyen nagy számban élhetett az Adiron
dack hegységben, annak egyik bizonyítéka az a 
meglehetősen sok hely, patak, folyó, tó stb. is, 
mely ott a jávorszarvasról (angol nyelven moose) 
kapta nevét.

A kanadai szarvas, az úgynevezett wapiti 
(Cervus canadensis) a mi európai gímszarvasunk
hoz hasonlít, de jóval nagyobb és termetesebb. 
Ismeretes dolog azonban, hogy Szibéria déli részén 
az Altáj hegységben és Mandzsúriában szintén 
már olyan szarvasok élnek, amelyek a wapitivel 
majdnem minden tekintetben egyenlők, sőt talán 
egészen azonosak.

Az őz és a mezei nyúl hiányzanak Ameri
kában, de nagyon gyakori és elterjedt vad a 
virginiai szarvas (Cervus virginianus), mely nagy
ságra nézve a mi gímszarvasunk és a mi őzünk 
között áll; kisebb, mint a mi szarvasunk, de az 
őznél nagyobb. Az Adirondack hegységben oly 
közönséges, hogy ámbár egy-egy vadásznak éven
ként csak két darabot szabad lőni, mégis minden 
évben 5 — 6000 darab kerül terítékre.

Van azonban az itt élő emlősök közt több 
olyan is, amelynek Európában nincs hasonmása. 
Elég legyen ezek közül a következő feltűnőbb 
fajokról megemlékeznem:

Ilyen az amerikai párduc, a sárgásvörös 
bundájú kuguár (Felis concolor), mely az észak
amerikai erdőket Mexikótól Kanadáig lakja és itt 
sem hiányzik.

— És neki ástad ezt a sirt?
- Esküszöm, hogy nem én ástam. Ezen módon 

találtam itt. Úgy tetszett, mintha reám várt volna.
— S volt lelked, hogy itt hagyd a hideg éjszaká

ban ezt az ártatlan kis teremtést ki véredből való vér? 
Hát nem igaz, hogy itt hagytad a hideg éjjeli levegőben?

-  Nem jelenthetsz fe l! Nem jelenthetsz fel, mert 
még nem hagytam el.

Nincs hitványabb nálad a föld kerekségén! 
A fegyház sem elég büntetésnek az ilyen alávalóságra. 
Jö jj velem ! . . .

Megfogta a keze csuklójánál fogva, mintha ma
gával akarná vonszolni. Amaz nem védekezett, csak 
fenyegetődzött:

- Hogyha feljelentesz, lecsukatlak, mert raboltál.
Erre az útonálló szó nélkül eleresztette és bele

harapott a tulajdon újaiba. Aztán nyugodtan kérdezte:
— Láttál?
-  ide lopózkodtam be, de a másik felől, amott, 

ahol sötétebb van. Nem akartam elmenekülni. Rendőr

nek néztelek. Ha menekültem volna, meghallod a zajt 
s akkor el vagyok veszve. Lefeküdtem a földre ott a 
pad árnyékában, vártam, hogy majd eltávozol. Nem 
mentél el, én nem moccantam. Midőn megmozdultál, 
hogy elálld annak az embernek útját, gondoltam ma
gamban: Zsi/ány az, hála istennek! Akkor aztán én is 
megmozdultam. Amig te kifosztottad azt az embert, 
a kicsikét az árokba fektettem, melyet már itt találtam 
készen. Nem hittem, hogy még át jössz ide i s . . . De 
látszik, hogy gonosztevők vagyunk s hogy az ördög 
vesztünkre tör! Ide jöttél s ha most nem hallgatsz, 
én sem hallgatok. Együtt megyünk a fegyházba!

-  Mit szóljak erre? Igazad van. Hogyan? Hogy 
én, ki szegény létemre kénytelen vagyok lopni, de a 
magam életét is kockára vetem, hogy megszerezzem 
a mindennapi kenyeret az én becsületes, jó feleségem
nek, és te, te gyalázatos, ki elevenen temeted el saját 
testedet s véredet, hogy mi ketten egyformák volnánk?

— Nekem nincs senkim, aki gondoskodjék rólam. 
Nincs uram. Nincs apám. Nincs bátyám. Nincs szere-
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Nem ritka a mosómedve (Procyon lotor), 
mely nevét — mint tudjuk attól a jellemző 
szokásától kapta, hogy eledelét, mielőtt elköltené, 
előbb a vízbe mártja s két első lába közt öblö
geti, mosogatja. Eledele mindenféle gyümölcsből, 
madarakból és ezek tojásaikból áll, sőt halakat, 
rákokat és kígyókat is eszik. Az Adirondack 
hegység tavainak s folyóinak partján mindenhol 
roppant sok üres kagylóhéjat találunk, amelyből 
a mosómedve ette ki az állatot. Ebben egyéb
ként a pézsmapocok (Fiber zibethicus) is segéd
kezik neki.

Gyakori itt továbbá a tüskés urzon, vagyis 
amerikai sül (Erethiron dorsatus), egy zömök 
termetű rágcsáló, melynek tömött bundája között 
nyolc cm. hosszú tüskék állanak és amely faké
reggel táplálkozik.

Nagyon csinos kis állat a csikós mókus is 
(Tamias striatus). A közönséges mókustól nem 
csak abban különbözik, hogy fején fehérszegélyü 
fekete szemszalaggal és testén egy fehér oldal
sávval van díszítve, hanem abban is, hogy pofa
zacskói is vannak.

A madárvilág nagyjából szintén az európai 
madarakra emlékeztet, de azért nem egészen 
azonos, hanem csak többé-kevésbbé hasonló fajok
kal van képviselve. Különösen sokfélék a rigók 
s a poszáták, meg a verebek, de ezek az utób
biak korántsem olyan szemtelenek és tolakodók, 
mint a mi európai verebünk. Egyébként az európai 
veréb, melyet csak a múlt század második felében 
importáltak Eszak-Amerikába és amely ott azóta

szerfelett elszaporodott, behatolt most már az 
Adirondack hegységbe is, de mindenütt csak 
odáig, ameddig a kocsiút tart. Azon túl nem 
merészkedik be az őserdőbe. A baglyokon, cin
kéken, légykapókon és harkályokon kívül külön 
megemlítem még a búbos szajkót (Cianocitta 
cistata), amelynek jellemző rikácsolása messze 
elhallatszik az erdőben.

H A S Z N O S  T U D N I V A L Ó K

Szarvcsonkulás s gyógykezelése.
A nyár derekán, a hordások idején, az igavonó 

szarvasmarha rendkívül erős és sietős munkára van 
fogva s igy megesik, hogy egyik-másik ökör szarva, 
munkaközben, véletlen ütés, leesés stb. miatt meg
csonkul, vagy éppen tőből tetörik. A tört szarvcsontok 
maradványát, vagy a tövet gondosan tisztán kell tartani 
és védeni a piszoktól és a külbehatásoktól. A tőből 
tört szarv csonkját kér százalékos karbolos vízzel kell 
kimosni, azután vattával és pólyával bekötni. A pólya 
megerősítése a másik szarvhoz történik. Ha a szarv
csap üregben vérmaradvány van, úgy az gennyedésbe 
mehet s gyuladást okozhat, mely sok esetben csak a 
homloköböl lékelése által tisztítható ki s mulasztható el.

Nyári barackfa nyesése.
Sokan gondolkoznak úgy, hogy a nyári barackfát 

nem lehet nyesni, mert ártalmára lenne a fának. Igaz, 
hogy ha tavaszszal metszszük meg, az a nagymérvű 
mézgafolyás és a megzavart nedvkeringés következté
ben könnyen gutaütésben pusztulhat el. De még ebből

tőm. Az, aki erőszakkal vesztembe vitt, meghalt. Halálra 
töröm-marom magam saját magamért és az anyámért. 
S ha megtudnák az emberek, hogy gyermeket hoztam 
a világra, a szemembe köpnének s nem kapnék többé 
munkát. Azt meg, ki is tartotta volna magánál azt a 
kis gyermeket? Hogyan tarthattam volna el?

— H m ! — Mondotta az útonálló kissé szelideb- 
ben. — Nem mindig folyik kedvünk szerint a világ. 
Mindig éppen ellenkezőleg. Mindig ellenünkre! . . . 
Tudom, hogy mit beszélek.

Levette sipkáját. Megkaparta a fejét. Fontolgatott 
magában.

Lehajolt a kis gödörre. Kíméletesen felemelt egy 
kis piszkos vászon csomagot. A gyermek feje előtűnt. 
A szeme le volt hunyva. Keskeny, vékony alsóajka 
elállt az inyjétől. Fülét a gyermek mellére szorította s 
néhány pillanat múlva megnyugtatva igy szólt:

— Nem halt meg. Lélekzik.
Felállt, kinyitotta a tárcát, figyelemmel megolvasta 

a bankjegyeket és dünnyögve mondotta :

— Jól van.
Aztán ridegen megismételte a nő előtt azokat a 

szavakat, amelyekkel azokat szokta útnak bocsátani, 
akiket megrabolt:

— Eredj most utadra és hátra ne fordulj!
— De hova gondolsz? — kérdezte a nő fojtott 

és remegő hangjának oly kifejezésével, mely nem volt 
minden szeretet nélkül.

— Elviszem haza — felelte amaz s fejére csapta 
sipkáját. — Jobb lesz neki nálam, mint ha eltemetik 
elevenen. Van még annyi pénzem, amennyi tejre elég. 
A többire pedig lesz gondja a feleségemnek. Odaadná 
az élete felét, ha volna egy fia. Elég szemrehányás ért 
már tőle, mert nem megy a fejébe, hogy minden dolog 
ellenünkre történik ezen a világon . . .  Ez nem lesz 
ugyan az ő fia, de mégis ajándék, melyet én adok neki. 
Olyan szokszor megszomoritott már azzal, hogy azt 
mondotta, hogy szeretne felnevelni legalább egy árva 
gyerm ek et!... Ha lesz valaki, aki marná -nak szólítja 
szegényt, akkor meg lesz elégedve.
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nem következik, hogy egyáltalán nem metszhető. A 
barackfát mindig augusztus hóban kell metszeni; más 
időben még a száraz, vagy fölösleges galyrészeket sem 
szabad eltávolitanunk, hogy a mézgásodást megakadá
lyozzuk. Augusztusban aztán nemcsak a száraz gályák 
vághatok le, hanem ha szükségesnek látjuk, akár az 
egész korona is megifjitható.

Őskori szörnyetegek.
Arrhenius s más tudósok tanúsága szerint a föld 

hőmérséke nem volt mindig olyan enyhe és a földrajzi 
szélességek szerint váltakozó, mint manapság. Millió 
évekkel ezelőtt a vulkánok tüzes szája sokkal több 
szénsavat fújtatott belé a levegő-égbe, mint ma és a 
szénsavdus atmoszféra tudvalévőén sokkal több párolgó 
vizet tud gőz alakjában feloldani s megtartani, mint a 
másfajta. Ez a geológiai korszak, haragos, gőzös egé
vel, fülledt, nyirkos levegőjével egy egészen különös, 
bizarr világ melegágya volt. A föld termékeny méhe, 
mely az élőlényeknek annyi sokféle fajtáját szülte ma
gából, óriásokat teremtett akkor.

Állat és növény ormótlan nagyra nőtt meg. Máig 
dudvává korcsosult, de akkoriban égig szökkenő fák 
álltak a posványos, nedvdus föld fölött; csodálatos 
hüllők, a félelmes halsárkány, az iktioszaurusz, meg a 
vetélytársa, a hatyunyaku vizisárkány, a plezioszarusz 
vertek tanyát a tengerek s végtelen mocsarák mentén. 
A föld hasonlított egy túlfűtött virágházhoz, melyben 
a kertész tobzódó fantáziája ciklopszi állatokat és nö
vényeket nevelt . . .  Ez a világ eltűnt a földről, hogy 
egy békésebb, finomultabb kornak adjon helyet. Amint-

Még egyszer lehajolt a gyermekre s a legnagyobb 
kímélettel ügyelve reá, hogy fe! ne rázza valahogyan, 
az ölébe vette.

S minthogy az asszony, baljóslatuan feldúlt arc
cal, még mindig ott állt mellette, biztatva súgta neki: 

Mégy-e, vagy nem mégy?
— Megyek.
— De, ugy-e, világosan megegyeztünk? Ne feledd, 

hogy mi ketten nem ismerjük egymást. Megértetted? 
Sohasem láttad az arcomat és én sem a tiedet. Meg
értettél ? Igen, vagy nem ?

— Megértettelek.
— Most eredj utadra és hátra ne fordulj!
A nő eltávozott, anélkül, hogy hátrafordult volna. 

Az útonálló homlokon csókolta a gyermeket.

Tömörüljünk egy zászló  a lá! =-__
j Érdekeinkben csak Így tehetünk lépéseket.

hogy ezen a földön, az örökös átalakulások e szín
helyén semmi sem állandó s jöhet olyan idő, amidőn 
millió évek múlva utánunk jövő csenevész, törpe utó
daink a mi csontjaink fölött álmélkodnak el s nem 
tudják elképzelni, miként lehettünk mi s a körülöttünk 
élő állatok és növények oly óriások . . .

Mi idézi elő ezt a csodát, Gulliver történetének 
tükröződését a paleontológiában? Az a csekélység, a 
mit már említettünk, vagyis a levegő szénsavtartalma. 
Ha ez fogy, vele fogyatkozik a hő, a nedvesség s ezzel 
viszont a szerves élet arányai. Növény, állat és ember 
tehát a levegőben foglalt szénsavmennyiség arányában 
óriásodik, vagy törpül. Az őskori leletekben gazdag 
párisi, pétervári és newyorki természethistóriai múze
umok pompás példányokat őriznek meg mutatóul 
számunkra ebből a letűnt világból és éppen a minap 
állították fel a legutóbbi helyen egy olyan ragadozó 
óriási csontvázát, mely hatmillió év előtt, a jurakorban 
élt. Ennek a szörnyetegnek, mely a tudomány utóanya- 
könyvelésében a dinoszaurusz-alloszaurusz nevet kapta, 
kétszázhetven méter mélységben lelték meg a fosziiis 
maradványait, másfél méteres koponyáját, mely kroko- 
diluséhoz hasonlított, félarasztos tigrisszerü tépőfogait, 
kétméteres mellső- és háromméteres hátsólábait, egy 
emberfejet körülfogó óriási karmait, nyolcméteres farkát, 
valamint többi részét, mely mind ily arányú. Az egész 
állat tizennégy méter hosszú volt és nyolc méternél 
magasabb, vagyis rendes tartásban is kényelmesen be 
tudott volna nézni egy modern ház másodemeleti ab
lakain. Az óriás egy kitömött modellje mellé tanulságos 
összehasonlításképpen egy mai ló van odaállítva, mely 
egészen elvész az őskori szörnyeteg mellett s apró 
arányaival úgy fest, mint egy játékparipa az igazi ló 
mellett. Az alloszaurusz húsevő ragadozó volt s Wyo- 
ming államban lelték 1879-ben Como-Bluffs mellett, 
egyazon földrétegben öt-hat más dinoszaurusz-fajjal. 
Közel e vérszomjas ragadozónak immár tehetetlenné 
lett csonthalmaza mellett bukkantak rá egy növényevő 
kortársának, a brontoszaurusznak maradványaira, mely 
negyven méternyi óriás lehetett s bár testének súlyával 
játszva feldönthetne ma bármely négyemeletes házat, 
mégis oly lomha és tehetetlen volt, hogy az ügyesebb 
és fürgébb alloszaurusznak gyakran áldozatul esett. A 
talált példányról is meg lehet állapítani, hogy erőszakos 
halállal múlt ki, mert hátgerincén ma is ott viseli az 
alloszaurusz rettentő fogainak nyomát. Talán éppen a 
vele együtt lelt alloszaurusz ejtette el, megrohanván, 
belé vésvén gyilkos karrait és végül darabokra mar
cangolván.

Mily szörnyű lehetett e fenomének küzdelme, az 
életét védelmező ciklopszi állat és a rárohanó ellenfél 
viadala az életért és ,a  táplálékért! Hja, az élőlények, 
a föld szerencsétlen kreatúrái már akkor is egymásból 
éltek . . .  Hogy düböröghetett alattuk a föld, hogy be- 
tölthette a levegőt dühös fujtatásuk, csatakiáltásuk s az 
elesettnek halálüvöltése, melylyel elbúcsúzott ettől a 
kegyetlen világtól . .  . Knight R. Károlynak, a neves 
természethistóriai festőnek ecsetje ezt a jelenetet örö-
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kitette meg a newyorki muzeum egyik festményén. A 
brontoszaurusz ezen már elesett s a diadalmas allosza- 
urusz rajta állva, cafatonként tépi hátáról a véres, me
leg, félig még élő h ú st. . .  A két csontvázat is igy 
csoportosította egymásra Osborn tanár s ezzel meg 
van jelenítve a mi késői korunk szeme előtt a hat 
millió év előtti borzalmas küzdelem látványossága és 
félelmes hangulata. Milyen jó, hogy mi nem éltünk a 
földön még akkor s milyen jó, hogy ma nem élnek 
többé ezek a leviatánok, melyeken nem fogna semmi
féle puskagolyó s melyek talán a rájuk támadó tüzér
séget is meg tudnák semmisíteni s az ágyúgolyót csak 
annyiba vennék bőrpáncéljuk oltalma alatt, mintha csak 
flóbert puskával támadnának rájuk. Egy csorda ezekből 
el tudná dönteni, taposni a fővárosokat kaszárnyástól, 
muzeumostól együtt; semmivé tudná tenni az egész 
kultúrát, amelyet az ember oly fáradtsággal teremtett. 
Az ember detronizációja volna ez a földi uralomban s 
egy H. G. Wells tollára mélfó fantasztikus rémhistória. 
De jó is, hogy ma már ezek a szörnyetegek csupán a 
múzeumok békés lakói és soha fel nem támadhatnak 
többé . . .

Alligátor, mint életm entő.
Londonból Írják a következő történetet: A magyar 

kiállítás területén van Bostocknak állatsereglete, hol a 
minap különös operáció történt. Scott dr. állatorvos, 
aki már Oroszlánokon, tigriseken s más ilyen előkelő
ségeken kimutatta ügyességét, körülbelül hét láb hosszú 
alligátornak operálta meg az állkapcsát. Az állat meg
sebesülésének érdekes a története. Az állatseregletben 
levő alligátorokat ugyanis egy indiánus lány gondozza. 
Taiált gyermek volt s Bostock csak kegyelemből vette 
magához. A lányka kis gyerekek bátorságával bement 
egy szép napon a fenevadak közé és ennivalót szórt 
nekik. Ezt az útját napról-napra megtette és egészen 
magához szoktatta már az állatokat, amikor Boctock 
rájött csinyjára. De nem bántotta érte; ellenkezőleg, 
egészen rábízta az alligátorok etetését. A minap a kis 
lány háttal a víztartónak fordulva, egy kis alligátorral 
játszadozott s egyszerre csak megcsúszott és háttal az 
alligátorok közé pottyant. Az egyik nem ismerte meg 
s rárohant, de a lányka kedvence, egy Didó nevű állat, 
rávetette magát társára s mielőtt az a lányt bánthatta 
volna, átharapta állkapcsát s igy megmentette az indi
ánus lány életét. Ezt a megsebesült állatot operálta 
most meg Scott doktor.

Az amerikai erdőégés.
Londonból sürgönyözik, hogy a crows-nesti ke

rület Brit-Kolumbiában jelenleg óriási erdőtűznek a 
színhelye, mely Kootenaytól déli irányban Kdaho hatá
ráig terjed. Állítólag megbízható becslések szerint több 
száz mérföldnyi területen pusztít a tűz. Hét várost és 
falut a tűz teljesen elpusztított. A legutóbbi becslések 
szerint körülbelül nyolcszáz ember, többnyire favágók 
és bányászok vesztették életüket a lángokban, de a 
szerencsétlenül jártak igazi számát talán sohasem fog
ják megtudni. Tízezer ember hajléktalan. Az anyagi kár 
két millió font sterling. Két vonat orvosokkal, beteg

ápolókkal és élelmiszerekkel a szerencsétlenség szín
helyére ment. Ez állítólag a legnagyobb katasztrófa, 
amely Amerikát a san-franciscói földrengés óta érte. 
— Később jelentik Chicagóból, hogy a ferniei erdő
égés óriási kiterjedésű. A lángok egyre tovább-tovább 
terjednek. Ha mihamarabb nem áll be eső, semmi re
mény sincs arra, hogy valamit megmenteni lehessen.

Terjesszétek lapunkat és igyekezzetek 
uj előfizetőket sze re zn i!

Szerkesztői üzenetek.
Zs. A. urnák, Selmecbánya. A kívánt összes lapszámokat 

készséggel megküldtük s mint hajdani hívünket szívből üdvözöljük. 
Legyen szives lapunkat ott terjeszteni. — Vas Kovács József 
urnák Őscsanád. Bizony mélyen elszomoritó dolog, hogy erdeink- 
nél még mindig olyan védőszemélyzetet alkalmaznak, mely Írni, 
olvasni nem tud. Ugylátszik, hogy sok helyen még mindig többet 
ér a cipő- és lópucolási kvalifikáció, mint a szellemi tehetségek. 
A beküldött 4 koronát egyébként teljes készséggel nyugtázzuk. — 
Mold Vilmos urnák, Székudvar. Az egyik hiba már lapunk előző 
számában, a másik pedig most lett kijavítva. A hibát egyébként 
a lapunkat szedő unokaöccse követte el, ki itten üdvözletét küldi.

A kiadóhivatal postája.
Bölcső András urnák, Rimaszabadi. A beküldött 4 kor. 

köszönettel nyugtázzuk. — Oravec Antal urnák, Ómassa. Az év 
végéig van előfizetve. — 137. sz. előfizető. Szíveskedjék lapunkat 
uj állomásán a kartársak közt terjeszteni. — Müller János urnák, 
Dés. A címet kiigazítottuk. — Szomora József urnák, Vorca. 
A 2 koronát szeptember végéig javára irtuk. — Kovács István 
urnák, Branyicska. Köszönet a szives felvilágositásért. — Obuch 
Mihály urnák, Hidaskürt. Október hó végéig van előfizetve. — 
Sötét Endre urnák, Almahegy. A 4 koronát, mely a folyó év 
végéig szól, megkaptuk. — Polcz József urnák, Eszék. Előfize
tése junius 30-án jár le.

H I R D E T M É N Y E K  * I.

3653/1908. sz.
Pályázati hirdetmény.

Alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületében egy
I. oszt. erdőaltiszti (főerdőőri), továbbá egy, kinevezés 
esetén két II. oszt. erdőaltiszti (erdőőri), egy II. oszt. 
erdőlegényi és kinevezés esetén kettő 1. oszt., illetve 
három II. oszt. erdőlegényi állásra pályázat nyittatik.

Az 1. oszt. altiszti állással 800 K fizetés és 200 
K személyi pótlék, a II. oszt. altiszti állással 600 K évi 
fizetés és 10 0  K személyi pótlék, mindkettőre nézve 
természetbeni lakás, v. annak hiányában törvényszerű 
lakbér és egyéb rendszeresített illetmények, az erdő
legényi állással 500, illetve 400 K évi szegődménydij, 
természetbeni lakás, v. annak hiányában törvényszerű 
lakbér és egyéb rendszeresített illetmények vannak 
összekötve.
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Az altiszti (főerdőőri és erdóőri) állásra pályázók 
felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában 
követelt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgá
latba újonnan belépni kívánók ezenfelül ép és erős 
testalkatukat, különösen jó látó-, halló- és beszélő
képességüket kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos 
Vagy honvédtörzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, 
továbbá életkoruk- és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, végül eddigi szolgálatukat és annak 
eredményét, nemkülönben a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és írásban való teljes bírását igazoló okmányok
kal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket elöljáró 
hatóságuk, esetleg az illetékes politikai hatóság utján 
folyó évi augusztus hó végéig alulírott erdőigazgató
sághoz nyújtsák be.

Lúgos, 1908. julius 21.
M. k ir . erdőigazgatóság.

3210/1908. sz.

Pályázati hirdetmény.
Az alulírott m. kir. erdőhivatal kerületében meg

üresedett egy famesteri állomásra pályázat nyittatik.
Ezen állomással a következő javadalmazás van 

egybekötve: 900 K fizetés, 100 K személyi pótlék, 60 
K lakbérpótlék, 50 K egyenruhaátalány, 36 m3 kemény 
bükkhasáb tűzifa, 4 kát. hold föld, vagy ez utóbbinak 
megváltása.

Ezen állomásra pályázók okmányokkal igazolni 
tartoznak az építészet körül szerzett gyakorlati jártas
ságukat, valamint a rajzolás és költségvetés szerkesz
tése körüli képzettségüket.

Ezenkívül az állami szolgálatba újonnan belépni 
kívánók ép, erős testalkatukat, különösen jó látó-, halló- 
és beszélőképességüket kincstári erdészeti orvos, vagy 
vármegyei tisztiorvos, avagy honvéd törzsorvos által 
kiállított bizonyitványnyal, életkorukat és illetőségüket 
anyakönyi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelv
nek szóban és Írásban való bírását beigazolni tartoznak.

Az igy felszerelt, sajátkezüleg irt kérvények folyó 
évi augusztus hó 2 0 -ig alulírott m. kir. erdőhivatalhoz 
nyújtandók be.

Tótsóvár, 1908. julius 18.
M. k ir . erdőhivatal.

2271/1908. sz. ______
Pályázati hirdetmény.

Nyitra vármegyében Alsóvesztenic székhelylyel 
egy kerületi erdőőri állás megüresedvén, arra pályázatot 
hirdetek.

javadalmazás: Bérfizetés 400 K, lakbér 80 K, 
lótartási átalány 80 K, tűzifa illetmény 40 K, összesen 
600 K, mely összeg a beosztott erdőbirtokosok által 
megfelelő előleges havi részletekben szolgáltaíik ki.

Pályázhatnak olyan magyar honpolgárok, akik a 
magyar nyelvet szóban és Írásban tökéletesen bírják, 
ezenkívül a tót nyelvben is jártasak s egyúttal az 1879. 
évi XXXI. t.-c. 37. §-ában előirt kellékekkel is bírnak.

A kellően felszerelt és sajátkezüleg irt pályázati 
kérvények folyó évi november hó 15-ig a privigyei m. 
kir. erdőgondnokságnál nyújtandók ba.

A kitűzött határidőn túl beérkezett pályázatok nem 
fognak figyelembe vétetni.

A választás határidejét f. évi december hó 10-ére 
Alsóvesztenic községházára tűzöm ki.

A megválasztott erdőőr állását 1909. évi január 
hó 1 -én elfoglalni köteles.

Nyitrazsámbokréth, 1908. julius 24.
Fő szo lg ab író .

Nyomatott hT e NTZ J ÓZSEF  könyvnyomdájában Szászsebesen.

H I R D E T É S E K E T
JUTÁNYOS ÁRON FELVESZ AZ

E R D É S Z E T I  Ú J S Á G  K
KIADÓHIVATALA Síi? | *

V I Z S L A !
Egy 2  éves, fehér, kávébarna foltos, angol
német keresztezésü, igen szép, erős nö
vésű kan vizsla eladó. A vadat jól állja; 
szépen keres s apportíroz. Érdeklődők 
személyes meggyőződést szerezhetnek.

Ára 160 korona. Továbbá eladó:
Egy mauser rendszerű Manlicher 8 mm. 
vadász karabély, majdnem uj állapotban, 
100 drb kilőtt és 25 drb félállanybur- 
kolatu löveggel. Bárkinek, ki nagy vadra 
vadász, legmelegebben ajánlhatom. Ára 
64 korona. A vizslát személyes megjele
nésre, az ismétlő karabélyt pedig csakis 
postán, utánvéttel küldöm. Cim :

= ^ —  M O L D  V I L M O S
Székudvar (vasútállom ás) Arad megye.

A J Á N L  K O Z Á S !  ---------- --
Jó Írással biró, 25 éves, nős, katonai 
szolgálatának altiszti minőségben eleget 
tett, kiszolgált csendőr, ki az állam nyel
vén kívül a tót nyelvet jól s a románt 
o o o is beszéli, o o o
erdőlegényt vagy erdőszolgai
állást keres. Hasonló állásban már volt 
alkalmazva. — Cime megtudható e lap 
o o o szerkesztőségénél. o o o

.. .........  H I R D E T M É N Y !
Egy az erdőőri szakiskolát végzett, az 
erdőőri szakvizsgát letett nős egyén, 
ki most egy fürészgyárnál mint hivatal
nok van alkalmazva; az erdészeti és 
vadászati teendőkben kitünően jártas,

m e g f e l e l ő  á l l á s t  ke r e s .
Cime megtudható a szerkesztőségnél.
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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.

Megjelenik minden csütörtökön,
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
Pod hradszky 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. augusztus 20. 34. szám.

— — — — — — — — — — -

L msm
M agántanu lók képesítése.

(Folytatás és vége.)

A különbség a szakiskolában és a magán
úton való kiképzésnél anyagi tekintetben feltűnően 
különböző. Mig ugyanis a szakiskolai növendék
nek még abban az esetben is, ha állami költségen 
van felvéve, a két tanulmányi év tetemes költsé
gébe kerül j mert hiszen ha egyebet sem, de a 
magával viendő ruhanemüek, a felvételre irányuló 
folyamodvány és annak szinte megszámlálhatlan 
mellékletei, valamint az utazások költségeit saját, 
illetve a szülői, vagy más hozzátartozói zsebéből 
kell fedeznie, addig a magánúton készülő szol
gálatot keres, mely díjazással jár s igy amellett, 
hogy a szükséges tapasztalatokat még talán jobban 
mint a szakiskolában, megszerzi, egyúttal meg
keresi élelmezését és a ruhára valót is.

Eddig még egy nagy előnye volt a magán
úton való készülődésnek, nevezetesen az, hogy az 
ilyenek az erdőőri szakvizsgán aránylag sokkal 
könnyebben csúsztak át, mint a szakiskolások, 
mert az utóbbiaktól a vizsgálóbizottságok rende
sen több tudást kívántak, támaszkodva arra, hogy 
hiszen szakiskolát végeztek és igy méltán többet 
lehet tőlük megkövetelni, aminek természetes 
következménye az volt, hogy az ilyeneknek foga
sabb kérdéseket adtak fel, gyakran olyanokat is,

amelyekre bizony a magánúton készülteknek vajmi 
csekély része tudott volna megfelelni.

Ilyen eseteknél önkénytelenül is homloktérbe 
lép az a kérdés, hogy vájjon az ilyen nehezebb 
kérdések megoldására múlhatatlanul van-e szükség 
az erdészeti altiszti pályán, vagy nem, mert ha 
igen, akkor bizony feltétlenül meg kellene kívánni 
azt, hogy azokat a magánúton készülők is képesek 
legyenek megoldani, ha pedig nincs rájuk szükség, 
akkor tudásukat a szakiskolásoktól is fölösleges 
megkívánni.

Az ilyen kétféle vizsgarendszer mellett olyan 
furcsa dolog is történt, hogy némely magánúton 
készülőnek az elméleti, de jórészben a gyakorlati 
készülődésében végzett szakiskolás volt az oktatója 
és vezetője s midőn egyszerre mentek vizsgázni, 
a magántanuló jó eredménynyel, mig az oktatója 
csak kielégítőre tette le a vizsgát, holott ha 
mindkettőnek ugyanazon kérdésekre kellett volna 
válaszolnia, a magántanuló minden valószínűség 
szerint elbukott volna.

A kétféle képzettségre való tekintettel min
denesetre választékoló rostát kellene alkalmazni, 
amelyiknek egyik oldalán azok kerülnének ki, 
akik nemcsak őrzési, hanem műszaki segédszol
gálatra is alkalmasak, mig a másik oldalán azok, 
akik csak az őrzésnél válhatnak be s fontosabb 
szolgálatokra nem alkalmazhatók.

Nem lehet azonban elvitatni azt az igazságot 
sem, hogy vannak nekünk kitűnő olyan erdészeti 
altisztjeink is, akik tudásukat nem a szakiskolában, 
hanem magánúton szerezték s akik nemcsak hogy
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mindenben kiállják a versenyt a szakiskolát vég
zettekkel, hanem azokat még sok tekintetben s 
különösen a gyakorlati tapasztalatok terén fölül 
is múlják. Ilyenekkel egyes nagyobb magánura
dalmaknál találkozhatunk, hol az erdőőri pályára 
úgyszólván születik a fiú s az állás apáról fiúra 
száll. Az ilyen fiú már zsenge gyermekkorában is 
hű kísérője a tapasztalatokban és az élet tudá
sában gazdag atyjának s a fogékony gyermek- 
lélekbe mintegy bevésődnek, belegyökereznek a 
szükséges tudnivalók. Mire az ilyen gyermek fel
cseperedik s abba a korba jut, hogy szakiskolába 
mehetne, már sokkal több kincset gyüjött magának 
a gyakorlat terén, mint amennyit az erdőt azelőtt 
talán sohasem látott végzett erdőőri szakiskolás. 
A tapasztalatokban gazdag ilyen ifjakat azután 
rendesen az erdészeti tisztviselők veszik egy pár 
hónapra oldaluk mellé s megismertetik őket a 
szolgálatuknál szükséges elméleti tudnivalókkal.

Ennél a módszernél úgyszólván csakis vér
beli erdőőrök kerülnek ki az élet mezejére, inig 
a szakiskolából bizony elég gyakran pályatévesztett 
ifjak kerülnek ki, akikben talán minden egyébbre 
van hivatás, csak éppen arra a pályára nem, 
amelyre készültek s látva később annak inkább 
tövises, mintsem rózsás voltát, szárnyaszegetten 
hullanak a kétségbeesés karjaiba s igyekeznek 
menekülni a természetükkel és hajlamaikkal nem 
egyező pályától és keresni a kenyérkeresetnek 
más, nekik jobban megfelelő módját; ha pedig 
ilyet nem találhatnak, kénytelen-kelletlen húzzák 
a nekik nehéz igát teljes életükön át s bizony

vajmi keveset ér azután az ilyenek szolgálata.
A képességek közt most tapasztalható nagyon 

széles határok felette sok panasznak és elégedet
lenségnek az okozói.

A jobban kiképzettek ugyanis látván azt, 
hogy a tudásban messze mögöttük állók közül 
sokan még jobban boldogulnak az erdészeti al
tiszti pályán s gyakran olyanok, akik az irás, 
olvasás és számolás legelemibb ismereteit sem 
sajátították el s általános műveltségűk semmivel 
sem nagyobb és látókörük nem tágabb, mint 
amilyennel a legutolsó napszámos is rendelkezik, 
az előmenetelnél még nagyobb kedvezményben 
részesülnek, mint ők; elkeserednek, elkedvetlened
nek s kivész belőlük minden ambíció, minden 
törekvés és igyekezet, kedélyállapotuk lehangolt, 
szivük fásulttá lesz és ennek csak természetes 
folyományaképpen szolgálatukat sem teljesíthetik 
azzal a lelkesedéssel, amilyet annak érdeke méltán 
megkívánna. Ezt nem is lehet egyébként csodálni, 
mert hiszen elég gyakori eset, hogy a szolgai 
alárendeltség, a mindenben való alkalmazkodni 
tudás nagyobb elismerésben részesül, mint az 
igazi tudás és szakképzettség.

Ennek a viszás helyzetnek csakis akkor és 
úgy lehet véget vetni, ha jövőben a magánúton 
való készülődés is szigorúbb elbírálás alá esik s 
az erdőőri szakvizsgák megtartása alkalmával a 
vizsgálóbizottság ugyanolyan rigorozitással jár el 
az igy készültekkel szemben s ugyancsak olyan 
ismereteket és tudást követel meg tőlük, mint 
amilyet —  és pedig méltán megkívánt az

T A R C A
^<\ — .

Babona és bűn.
— A < Bp. H.> után. Hellwig Albert könyve. —

A huszadik század fia, aki a vallás fölösleges 
voltáról beszél, mert a kultúrát a fejlődésnek olyan 
előrehaladott állomásán látja, hogy az emberi lelket 
egészen eltöltheti, bizonyára nem gondol arra, hogy 
még élnek közöttünk emberek, akik lelki műveltség és 
kultúra dolgában a valláselőtti őskorban élnek. Meg
lepő s megdöbbentő dolog, hogy itt, az ősi kultúrájú 
Európában, ma is erősen él még a boszorkányokban 
és babonákban való hit s nemcsak a kevésbbé müveit 
keleten, hanem a legműveltebb nyugaton is. Egy fiatal 
német tudós, Hellwig Albert, igen érdekes könyvet irt 
most a babona és a büntevés határvonalairól s rend
kívül sok esettel bizonyítja, hogy a babona milyen

hatalmas rugója sok embertelen bűntettnek s különben 
jóhajlandóságu ember teljes elvadulásának.

Ki hinné, hogy még ma is kell európai bírónak 
Ítéletet mondani olyan embereken, akik teljes meggyő
ződéssel boszorkánysággal vádolnak valakit? Eisenach 
törvényszéke két asszonyt Ítélt el 1904-ben, mert egy 
harmadik asszonyt megvádoltak, hogy az egyiknek a 
gyermekét cirógatás közben megbabonázta. A tárgya
láson erősen ragaszkodott a két asszony a vádjához, 
bár a bíróság elitélte őket, a nép hitt a vádban és a 
vádolt asszony kénytelen volt elköltözni Eisenachból. 
Egy esztendővel utóbb, 1905-ben egy másik német 
város, Kóburg bírósága foglalkozott hasonló pörrel. 
Ebben is asszony volt a vádlott. Egy asszony meg
vádolta szomszédasszonyát, hogy mértéktelen dicsé
rettel megrontotta a disznóját, kecskéjét és nyulait, 
úgy, hogy nem akarnak enni s a kecske tejet sem ad. 
A vádlott asszony ragaszkodott vádjához, mert a javas- 
asszony jövendőmondó tükörből nézte meg, hogy ki 
rontotta meg a barmait. A bíróság itt is megállapította
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erdőőri szakiskola tanfolyamát végzett szakisko
lásoktól.

így szigorúan megrostálva a szakvizsgára 
jelentkezőket, nem kerülhetnének be a tisztességes 
erdészeti altiszti testületbe olyan elemek, mint 
amilyenekkel most lépten-nyomon találkozunk és 
amilyenek amig egyrészt magának a szaknak és 
erdőgazdaságunknak alig vannak valami hasznára, 
addig nagyon alkalmasak arra, hogy az erdőőri 
pályát az arra valóban hivatottakkal megutáltassák 
és tőle azokat elriasszák s megszűnnék az a most 
közismert viszás helyzet, hogy az erdészeti al
tisztek jobbik részének szégyenkedni kell a másik 
selejtes rész miatt s az annyira szükséges kolle
gialitás és összetartás helyett kerülni kénytelenek 
egymás társaságát.

A képesítést minden körülmények között ha 
már nem is teljesen, de legalább megközelítőleg 
egyenlővé kell tenni s addig, amig módunkban 
nem lesz a szükséges összes emberanyagot tisztán 
csak a szakiskolákból nyernünk, szigorítani kell 
a vizsgákat a magánúton való készülődőknél s a 
vizsgára tulajdonkép csak azokat kellene engedni, 
kik félremagyarázhatlan bizonyítékát adják annak, 
hogy olyan előismeretekkel rendelkeznek, mint 
amilyeneket az uj szabályrendelet a szakisko
lába való felvételnél a legalacsonyabb fokon is 
megkíván.

Ez az egyedüli mód arra, hogy rövid idő 
alatt olyan erdészeti altiszti testületet teremtsünk, 
amelyre igazán büszkék lehetünk és amelyért 
soha, senki előtt nem kell szégyenkeznünk.

Két hét egy amerikai őserdőben.
(Folytatás.)

Elmélázva az őserdő szépségén és gyönyör
ködve a remeterigó (Turdus Pallasi) tilinkószerü 
füttyében, egyszerre valami szokatlan madárhang 
üti meg fülünket. Feltekintünk a hang irányába 
s fejünk felett, a fák lombkoronájában egy skárlát- 
piros madarat pillantunk meg. Ez a feketeszárnyu 
tanagra (Piranga erythromeles) a tropikus madár
világnak egyik díszes képviselője, mely még itt is 
előfordul.

De van itt egy még ennél is érdekesebb 
forróföldövi madár, melynek jelenlétét itt északon, 
a fenyvesek és nyírfák hazájában, ahol már a 
tölgyfa sem tenyészik, bizonyára nem várnók. 
Ez a madár egy kolibri-faj, a nyolc és fél cm. 
hosszú tiizestorku kolibri (Trochilus colubris).

Odaérkezésemnek második napján, amidőn 
Gerster Árpád barátom tanyáján a ház elé ülte
tett, a virágokat nézegettem s a körülöttünk 
röpködő pillangókra, méhekre, darázsakra és le
gyekre vadásztam; egyszer csak észrevettem, hogy 
az egyik virágágy végén valami csillogó, ércfényü 
kis állat lebeg a virágok felett. Eleinte valami 
nagyobb lepkének néztem, csak amikor közelebb 
jött felém, láttam, hogy egy kis madár, éspedig 
kolibri. Csakhamar ott termett a párja is. Kecses

a becsületséttést és elitélte a babonás asszonyt, de a 
népre semmi hatást sem tesz az ítélet . . .  Egy francia 
majoros ölbevaló gyermeke megbetegedett 1903-ban. 
A szülők meg voltak győződve, hogy gyermeküket a 
szomszédasszony megbabonázta. Odacsalták magukhoz 
a szomszédot és felszólították, hogy vessen véget a 
varázslatnak. A meglepett asszony ijedten mondta, hogy 
nem ért hozzá, de nem hittek neki. Összeszurkálták a 
nyakát s vállát, hogy vérét vegyék, mert a boszorkány 
vérének gyógyító ereje van.

A hazajáró lélekben való hit, mely szinte nagyon 
el van terjedve, a legszörnyübb halottcsonkitásokra is 
bírja rá sok helyen a népet. Oroszországban, Penza 
kormányzóságban meghalt 1893-ban egy asszony, akit 
boszorkánynak tartott a nép. Hogy vissza ne járhasson 
valahogyan a faluba a sírból s ne folytathassa gonosz 
munkáját, a falu megbízásából tizenkét ember kiment 
a sirhoz, karóba húzta a holttestet és újra eltemette. 
Egy magyarországi oláh községben meghalt egy legény 
tüdővészben. A faluban arról kezdtek beszélni, hogy a

fiú nem természetes halált halt s a hatóság ezért fel
bontatta a sirt. Mikor a koporsót kinyitották, rémülve 
látták a hivatalos emberek, hogy a holttest a fejénél, 
a szivén és a lábánál hatalmas vasszöggel a koporsó 
aljához van szögezve. A halott anyja és testvéröccse 
megvallotta, hogy ők szögezték le a holtestet, nehogy 
a lélek visszajárjon kísérteni. A halál oka egyébként 
tényleg tüdővész volt. Romániában meghalt egy paraszt 
szintén tüdővészben. Alig hogy eltemették, a falu népe 
azt rebesgette, hogy a lelke vissza jár és megrontja 
az állatokat. A nép gyűlést tartott és elhatározta, hogy 
véget vet a veszedelemnek. Éjszaka kivonultak a sirhoz, 
kiásták a halottat, szivét kivették, vasvillával átszurták 
és elégették. A testet újra eltemették . . .  Abrudbányán 
meghalt egy asszony, akit az oláhok boszorkánynak 
tartottak. S hogy a szive vampir alakjában vissza ne 
térhessen embert és állatot megrontani, kiásták a sírból, 
tüzes nyárssal átszurták a szivét, a száját pedig meg
tömték vasdarabokkal és szögekkel. Egy délmagyar
országi oláh faluban addig verte egy paraszt a feleségét,
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testtartással röpködtek virágról-virágra és gondo
san átkutattak sorra minden virágot, különösen 
a Tropacolum virágokat, áralaku hosszu csőreiket 
néhány másodpercre bedugván azok kelyheibe. 
Amikor igy egy-egy virág előtt álló helyben le
begnek, szárnyaikat oly rendkívüli gyorsan rez
getik, hogy a szárnyak valósággal csak valami 
szürkés árnyéknak látszanak, amint azt a Sphin- 
gida lepkéken is tapasztalhatjuk. Röpülésük villám
gyors és villámgyorsan surrannak egyik virág
csoporttól a másikhoz. Olykor felrepülnek a közeli 
fákra és fóliáikat tisztogatva néhány percre meg
pihennek, hogy azután ismét leszálljanak a virá
gokhoz és újra kezdjék a vadászatot a virágok 
kelyhében található rovarokra. Különben olyan 
kevéssé félénkek, hogy ha az ember nyugodtan 
marad, két méternyire is közelednek hozzá.

Ez a kolibrifaj, melynek öreg hímje tűz
piros torkával tűnik ki, az Adirondack hegy
ségben mindenütt előfordul, itt is fészkel, őszkor 
természetesen délre költözik és csak tavaszszal 
tér ismét vissza.

Az Adirondack hegységben élő hüllőkkel 
röviden végezhetek. Gyikot egyet sem láttam. 
Kígyók közül csak az amerikai vízisiklóval talál
koztam, de ez azután meglehetősen gyakori volt. 
Csörgőkígyók (Crotolus horridus), melyek New- 
York és Boston vidékének egyes melegebb fek
vésű pontjain még tenyésznek, de itt már nem 
fordulnak elő.

A békákat egy mindenfelé nagyon gyakori 
varasbéka képviseli. Ennek fiatal, csak mintegy

nyolc—tiz mm. hosszu példányai ezerszámra 
tanyáztak a Long Laké partján és valahányszor 
utamba akadtak, mindig azon csalódásba ejtettek, 
hogy valami tücsökféle rovarok ugrándoznak 
előttem a part fövenyén.

A vizek általában halban gazdagok, mert a 
halászat szabályozva van. Csupán csak horoggal 
szabad halászni; a háló, dinamit stb. használata 
szigorúan tilos. A legtöbbre becsült és leggya
koribb halak a lazacok és pedig az európai vitéz 
szemlinggel rokon Salmo fontinális és a Salmo 
namaicush.

A Long Laké vizében, amelynek partján 
főhadiszállásom volt, ezek a lazacok pár év óta 
mind kipusztultak, mert egy orvhalász, kit tiltott 
halászatért megbüntettek, bosszúból fiatal csuká
kat eresztett be a tóba, még pedig a mi közön
séges csukánkat (Esox lucius), mely Eszakame- 
rikában is honos és a recés csukát (Esox réti - 
culatus). Ezek a csukák pár év alatt egy méternél 
is hosszabbra nőttek s óriási a pusztítás, melyet 
más halfajokban elkövettek.

A rovarvilág, amelynek megfigyelésére és 
tanulmányozására kiváló gondot fordítottam, főbb 
vonásaiban az európai fauna képét mutatja. Sok 
az olyan rovarnemzetség, amelynek Európában 
szintén vannak képviselői, de a többiek nagy 
részének is legalább európai külseje és hasonla
tossága van; sőt néha még olyan rovarfajokra is 
akadunk, melyek Európában szintén előfordulnak. 
Ilyen például a gyászos Antiopa pillangó (Vanessa 
Antiopa), holott a vele együtt röpködő tarka

mig a szerencsétlen asszony belehalt sebeibe. A meg
rémült férj attól tartott, hogy a felesége lelke haza jár 
majd és bosszúból megkinozza; hogy megmeneküljön 
ettől, felbérelt három embert, hogy ássa fel az asszony 
sírját, égesse el a ruháját és darabolja fel a holttestét.

Az ördöngösség és az ördögűzés is nagyban 
virágzik még. Írországban egy faluban influenzába esett 
egy asszony 1894-ben. Mindenki meg volt győződve 
róla, hogy a rossz lélek szállta meg a beteg asszonyt 
és ki akarták űzni belőle. Valami undorító folyadékot 
adtak az asszonynak, amit meg kellett innia s azután 
lassú tűzön megégették. Egy héttel utóbb az árokban 
találta meg valaki a megszenesedett holttestet. Egy kis 
német faluban 1895-ban megőrült egy gazdálkodó, aki 
már előbb is volt elmegvógyitóintézetben, mert vallási 
tébolyban szenvedett. Családja azt hitte most, hogy a 
gonosz lélek szállta meg. Két napig énekeltek neki 
zsoltárokat és olvastak neki a szentirásból, de sem 
enni, sem inni nem adtak neki, nehogy a benne levő 
ördögöt táplálják. Másnap este meghalt a szerencsétlen 
ember az éhségtől, szomjúságtól és az izgatottságtól.

Sok szörnyű bűnt okozott a kicserélt gyermekben 
való hit. A tökéletlen, vagy nagyon csúnya gyermeket 
a néphit kicserélt geermeknek tartja, kit valami gonosz

szellem csempészett az anya igazi gyermeke helyébe. 
A kicserélt gyermeket sok szülő nyugodt lélekkel 
agyonveri, mert azt hiszi, hogy akkor visszaadják neki 
a gonosz szellemek a saját gyermekét; vannak aztán 
olyan vidékek is, amelyeken a nép a kicseréltnek hitt 
gyermeket különös gonddal neveli, abban a remény
ségben, hogy akkor a viziemberek hálából visszaadják 
az elcserélt gyermeket.

A kuruzslókról és csodadoktorokról olyan sokat 
tudunk, hogy róluk alig lehet meglepőt mondani. 
Rendkívül érdekes eseteket ir meg Hellwig a könyvé
ben a vérnek és húsnak gyógyító erejében való hitről, 
mely miatt ma is megölnek még embereket, leginkább 
gyermeket; azután a halottaktól eredő talizmánokról, 
amelyek szerencséthozó voltában sok helyen erősen 
hisz a nép; a jövendőmondókról, a kincskeresőkről, 
az épületbe falazott emberekről, a bíróság előtt segítő 
talizmánokról, a hamis eskü következményeit elhárító 
furfangos fogásokról. Ebben a fejezetben megtaláljuk 
azt az esetet is, melynek alapján < A hamis tanú cimü 
költeményt irta Arany János. Az utolsó fejezet a cigá
nyokat tisztázza a gyermekrablás vádjától, eléggé meg
győzően. A könyv érdekes olvasmány és kultúrtörténeti 
értéke is igen nagy.
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Danaida pillangóban (Danais Plexippus) már a 
tropikus faunának mint egyik északrészi előőrsét 
köszöntjük.

Nagyon kellemetlenné teszi az erdőben való 
huzamosabb tartózkodást a sok csipő légy és 
szúnyog. A nagy fekete bögölyöket még csak el 
lehetne tűrni. A mi kolumbácsi legyünk édes 
testvére, a < black fly» (Simulium invenustum) 
már alkalmatlanabb, de dohányfüsttel mégis lehet 
ellene ugy-ahogy védekezni; a legkellemetlenebb 
azonban egy alig egy mm. hosszú, jelentéktelen 
szürkés szinü, parányi legyecske (Ceratopogon 
guttipennis), mert ez füsttel nem űzhető el és 
mindig egészen nesztelenül lepi meg az embert. 
Csak akkor vesszük észre, mikor már a szúrását 
érezzük. E miatt nevezték el az indiánusok romlott 
angolsággal <no see’em (nőt see them — nem 
látod őt). Többször megesett az is velem, hogy 
alkonyat felé már kénytelen voltam emiatt 
az alattomos légy miatt a rovargyűjtést aznapra 
abbahagyni.

Nem kis mértékben lepett meg, hogy ezen 
erdőségekben milyen kevés a hangya. Csak el
vétve találkoztam egy-egy magányosan bandukoló 
vagy fakéreg alatt remetéskedő hangyával, mig 
nagyobb hangyacsapatot, vagy hangyabolyt egy
általán nem láttam.

Terjesszétek  lapunkat és igyekezzetek 
uj előfizetőket sze re zn i!

A csaián mint barom fieleség.

A mindennapi életben a csalánt kellemetlen, égető 
szúrásáért felesleges dudvának tekintik, melyet minden 
élőlény, amelynek útjába akad, kikerül, hogy meg ne 
égesse magát rajta, holott a kis csibék felnevelésénél 
ez a mindenki által megvetett dudva nagyon fontos 
szerepet játszik, mert különösen annak hangyasavja, 
amelyben minden csalánfaj nagyon gazdag, jó hatással 
van a fiatal baromfi fejlődésére. Baromfieleségként a 
csalán a kis csibéknek már az első hétben is adható 
apróra vagdalt és forrázott állapotban s lágy takarmá
nyok közé keverve. Fiatal állatoknak, amelyeket hízásra 
fogunk, legalább naponta egyszer adjunk csalánt is, 
mivel az az emésztést nagyon elősegíti. Nem kevésbé

fontos a csalán adagolása a tojóknál is, mivel ennek 
etetése a tojások izére nagyon előnyösen hat és a 
tojássárgát sötétebbre festi.

Mikor kell a gyüm ölcsfát trágyázni ?
Ha olyan helyen létesül a gyümölcsös, ahol még 

eddig gyümölcsös nem állott, ott az első években nem 
kell trágyázni, ellenben ha kihasznált földbe kerül, akkor 
jó ha már az ültetéskor ellátjuk trágyával. A termő 
gyümölcsfa minden három-négy évi időközben meg
kívánja a tápanyag pótlását. A trágyázásnál arra ügyel
jünk, hogy hűvös és nedves talajban ló és juh trágyá
val (meleg, gyorsan bomló trágyák) vagy hamuval, 
esetleg meszezéssel végezzük a tápanyag pótlását, illetve 
a feltárást; meleg s könnyű talajokon pedig amennyire 
csak lehet, olyan trágyát használjunk, mely túlnyomóan 
érett marhatrágyából (hűvös, lassan bomló trágya) áll. 
ilyen tápanyagpótlás mellett szépen fejlett gyümölcsre 
és rendszeres termésre számíthatunk.

Gyüm ölcsfatenyésztés szikes talajon.
A szikes talaj gyümölcsfatermelésre kevéssé alkal

mas, de azért van mód arra, hogy benne gyümölcsöst 
létesítsünk. Tehetjük ezt különösen ott, hol a közelben 
jó erőben lévő termőföld van. Szikes talajon történő 
faültetésnél az eljárás a következőkép történik: A fák 
helyeinek kijelölése után a megjelölt helyeken két mé
ter átmérőjű körben, mintegy ötven-hatvan centiméter 
mélyen kiássuk a szükséges gödröket. Ezeket megtölt
jük — hordott — jó földdel, úgy, hogy a föld a felszín 
felett harminc— negyven centiméternyire kiemelkedjék, 
hogy majd az ülepedés után a tübbivel egy színvonalba 
kerüljön. A fiatal gyümölcsfa e jó földbe lesz ültetve 
és idővel gyökérzete ott megerősödik annyira, hogy 
ámbár a jó föld is elszikesedik később körülötte, abban 
mégis jó tenyészetet mutat és elég termést produkál.

Újszülött borjak elhelyezése és ápolása.
Ha tehenészetünkben sok borjú születik egyszerre, 

úgy a gyengébb borjakat külön tegyük az erősebbek
től s Így neveljük és ápoljuk azokat. Azonban már ezt 
megelőzőleg a borjut gondozni kell. Különösen nagy 
figyelem fordítandó a köldökzsinór kezelésére, mert 
ezen keresztül könnyen ragályos betegséget kaphat az 
állat. A köldökzsinór elkötése fertőtlenített szalaggal a 
hastól körülbelül öt centiméternyire történik. A köldök 
a begyógyulásig karbolos oldattal kezelendő. Az új
szülött még nedves borjut az anyatehén elé tesszük 
lenyalatás végett. Ez azt a legtöbb esetben meg is teszi; 
van azonban rá eset, hogy a tehén nem nyúl borjához, 
sőt idegenkedik tőle. Ilyen esetben a borjura hintsünk 
korpát s ezáltal csábítsuk az anyát a nyalásra. A nyalás 
előnye, hogy a tehén éles nyelve a borjú légzési izmaira 
ingert gyakorol és ezáltal az esetleg elmaradt légzést 
megindítja, avagy ha megindult, azt élénkíti. Hátránya 
a nyalatásnak, hogy terjeszti a ragadós betegségeket; 
ezért sokan eltekintenek attól és letöröltetik a borjut

száraz helyiségben -  puha szalmacsutakkal, vagy 
posztóval, úgy, hogy a törlést a szőrök állásával egy 
irányban végzik, mert igy a bőrt meg nem sértik.

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



270 ERDÉSZETI ÚJSÁG

Hűvös helyiség könnyen okozhat rehumát, vagy has
menést, de legjobban árt a légvonat. Az elkülönített 
borjak ketreceinek alja tiszta száraz szalmával bőven 
almozandó, hogy a borjak tisztán tarthatók legyenek.

A cigarettázás veszedelmei.
Lipa Bey dr. kairói orvos egy orvosi folyóiratban 

érdekes cikket tett közzé a cigarettázás káros következ
ményeiről. Egyiptomnak tizenkét millió lakosa van. 
Ezek közül hat millió dohányos s körülbelül hetven 
millió cigarettát s z í v  el naponkint. A legtöbben idővel 
nikotinmérgezésbe esnek, melynek még a legenyhébb 
tünetei a nyálelválasztás fokozódása, gyengeség érzése, 
hideg izzadtság, szívdobogás. Legveszedelmesebb az 
Egyiptomban rendkívül elterjedt szokás, hogy a dohány
füstöt mélyen leszívják a tüdőre. A füst ilyenformán 
a légcső nyákhártyájával, vagy területeivel jut érintke
zésbe és a tüdősejteken át még a vérbe is eljut. Lipa 
Bey dr. azt ajánlja a dohányosoknak, hogy mivel a 
cigaretta utolsó harmadrészében legtöbb a nikotin, ne 
szívja végig senki sem a cigarettát.

Az ólak tisztántartása.
A baromfitenyésztésnél leginkább a tisztaságra 

kell ügyelnünk. Főleg a nyári hónapokban van szükség 
a feltétlen tisztaságra, mert nyáron a tisztában ól már 
maga is kész betegség. Ezért nem elég, ha az ólat 
csak kiseperjük s az almot hetenként megújítjuk, hanem 
a legalaposabban meg kell tisztítanunk az ól minden 
részét. Esetleg fertőtlenítenünk is kell az ólat. Akkor 
sem árt a fertőtlenítés, ha az ólban baromfibetegség 
még nem fordult elő. Az ól deszkapadlóiát és a léc
üléseket hetenkint egyszer erős lúgos vízzel jól meg 
kell súrolni, az oldalfalakat pedig minden hónapban 
ki kell meszelni karbolos mészszel. Jó, ha az ól kör
nyékén a földet is megöutözzük erős karbolos vízzel. 
Hogy az ólat az újonnan vásárolt baromfiak meg ne 
fertőzzék, legjobb két-három napig be sem ereszteni 
őket a többiek közé. Amikor pedig már látjuk, hogy 
egészséges csibéket vettünk, azaz a két-három napos 
vesztegzár alatt egyik sem betegedett meg, akkor, még 
mielőtt a többiekhez engednénk, hintsük be egyenkint 
valamennyit rovarporra!, nehogy esetleg egy tetves 
állat az egész állományunkat tisztátalanná tegye s az 
ólat is megfertőzze. Egyáltalában legjobb mindig, ha a 
bajt és betegséget megelőzzük; ezt pedig csakis nagy 
tisztasággal és gondossággal érhetjük el.

A véreső.
A nép a csodálatos iránt való vonzódását és 

érdeklődését a természeti tünemények magyarázatába 
is beleviszi s azok leírásában a titokzatos elemet gazdag 
és mindig találékony képzelőtehetségével még rejtel

mesebbé teszi. így keletkezett a véreső szó olyan eső 
megnevezésére, amely színes anyagot hoz magával a 
magasból s amilyet nemrég hazánk több helyéről is 
jeleztek. A véresőben természetesen minden egyéb van, 
mint vér; a levegőben lévő mindenféle színes anyag 
festette vörösesre, a nép nyelvén szólva: vérszinüvé. 
Ez a színes anyag bizonyos rovarok, moszatok, vagy 
növények részei; gyakran barnásvörös, vagy sárgás 
por festi meg, vagy helyesebben piszkitja az esővizet, 
amely por azon homokszemecskékből, vagy humusz
részecskékből ered, miket a szél szárnyaira kap.

Jelentkezett ez a tünemény nagyobbszerüen 1901. 
március 10-én Ausztriában, Németországban s nálunk 
is, de legszebb formában Olaszországban. Nápolyban 
reggel sötétség volt; a hőmérő higanyoszlopa 23 Cel- 
zius fokra szállott fel, dél felé vörös eső esett, később 
az egész ég sárga szint öltött. A népben e rendkívüli 
jelenség nagy télelmet keltett. A Vezúv kitörésétől tar
tottak — ez az első gondolatuk — és Pompeji rémes 
sorsa lebegett előttük ijesztő rém gyanánt. Nem láva, 
hanem szerencsére csak véreső volt, amelynek alkotó
részeiről utóbb kisült, hogy nagy utat tettek meg: a 
Szahara homoksivatagjairól kapta fel őket a számum 
és hozta, kergette, korbácsolta a Földközi tengeren át 
Olaszország derűs egére. Ez még nem is nagy sor 
annak a Vulkánikus hamunak az útjához képest, mely 
1883. augusztus 27-ikén a Krakatoa (Szunda-szoros) 
vulkán kitörése alkalmával került a levegőbe. Ez az 
egész földet megkerülte és még félesztendő múlva is 
gyönyörű alkonypirral ejtette bámulatba a föld lakóit. 
Földi eredetű testecskéken kivül azoban a világűrből 
való, szilárd részecskéket is észleltek a levegőben; igy 
1871-ben Stokholmban és 1896-ban Neslében (szintén 
Svédország), amelyek porrá szétmálloít meteorokból 
eredtek. A Jóreménységfokon pedig 1888. augusztus 
14-ikén tintaesőt észleltek (mindenre akad népies elne
vezés), amelyet szintén meteorsavakból eredőnek tarta
nak és nevét fekete színétől kapta.

Az ilyen tünemények különben a levegő felső 
rétegeinek áramlásviszonyaira vonatkozó kérdésekre is 
felvilágosítást nyújtanak. Így nevezetes tapasztalat volt 
az, melyet a múlt század első felében Ehrenberg tett, 
amidőn a Zöldfokiszigetek vidékén lehullott esővízben 
olyan moszatféléket talált, melyek csak Délamerikában 
otthonosak; ebből ugyanis a meteorológusok az egyen
lítő és a sarkok között folyton történő légáramlásokra 
vonatkozólag becses bizonyítékot kaptak.

A vonuló m adarak m egjelölése.
A természettudománynak nem újabb keletű törek

vése az, hogy a madárvonulásnak eddigelé még a leg- 
kevésbbé ismeretes kérdéseit megoldja: hogy a költöző 
madarak hol töltik a szigorú téli napokat. Ebben az 
irányban többfajta kísérletet tettek, de részint a mód
szerek alkalmatlansága, részint pedig az egyöntetűség 
hiánya miatt eredményt nem értek el. Legutóbb Német
országban és Dániában könnyű alumínium gyűrűkkel 
tettek kísérletet. A módszer bevált s az ezzel megjelölt 
átvonuló madarak közül egy Indiában, egy pedig D él-
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Afrikában került kézre. A Magyar Ornitológiái Közép
pont Hermán Ottó igazgató kezdésére hozzáfogott a 
jelölésekhez, hogy a hazánkban fészkelő s innen elvo
nuló madarak téli szállását megismerhesse. Ötféle 
aluminium-gyürüt készítettek; külön gyűrűt a gólyának, 
a gémnek, a vadkacsának, a sirálynak és a fecskének. 
Ezek az ízléses külsejű gyűrűk olyan könnyűek és az 
alakjuk annyira alkalmas, hogy a madarat nem akadá
lyozzák. A gyűrűn szám van s a nagyobbakon a közép
pont jelzése. A gyűrűket nagyrészt fiókákra rakták, 
így legalább a madarak korára is nyerhetnek adatokat. 
És minden gyűrűről bejegyzik, hogy milyen madár 
lábára s hol tették rá. így, ha télen a melegebb égöv 
alatt elejtenek egy ilyen jelölt madarat és a számozott 
gyűrűt visszaküldik a középpontnak, biztos adatot kap 
a természettudomány. Az ornitológiái középpont a 
munkába bevonta a magyar társadalomnak a természet- 
tudományok iránt érdeklődő széles rétegét. Felhívást 
tett közé és gyűrűket küldött s az ország madártanilag 
legfontosabb vidékein megindult a jelölés s eddig már 
800 fiókát jelöltek meg; köztük 350 gólyát, 120 sirályt, 
100 gémet, 150 fecskét és még több különféle vonuló 
madarat. Különösen a gólyát tartják fontosnak és fő
ként a délvidéki, Szatmárkörnyéki és Oltmenti gólya
telepeken kísérleteznek. A középpont (Budapest, józsef- 
körut 65. sz.) komoly érdeklődőknek szívesen szolgál 
felvilágosítással és gyűrűkkel. Egyben felkéri a közön
séget, hogy ha olyan madarat ejt el, amelynek lábán 
ilyen gyűrű van, küldje be a gyűrűt a középpontnak.

Hogyan lesz a fából harmadfél óra alatt újság?
Régóta tudjuk, milyen gyorsan lehet a gyapjút, 

amely pedig röviddel azelőtt még a birkát fedte, szép 
divatos frakká átváltoztatni. A csodával határos az a 
gyorsaság is, amelylyel Csikágóban a disznót Ízletes 
kolbásszá és más ízletes eledellé feldolgozzák. Nemrég 
egy német papírgyár tett kísérletet annak megállapítá
sára, hogy milyen gyorsan változtatható át valamely 
még lábon álló fa hírlappá. Reggel hét óra harminc 
perckor közjegyző jelenlétében ledöntöttek három fát, 
miket azon sebtiben a papírgyárba vittek és tizenkét 
hüvelyk hosszú darábokra szabdaltak. Kilenc óra har
mincnégy perckor a három fából papír lett, vagyis az 
egész előállítás két óra s négy percig tartott. De a fa 
eddig még csak papírrá lett, nem pedig újsággá. Ko
csira rakták tehát a papirt; a fél kilométernyire fekvő 
nyomdába szállították s tiz órára a lap már készen is 
volt. E szerint tehát az élőfa ledöntésétől egészen az 
újság elkészítéséig mindössze harmadfél óra telt el. A 
papirgyáros különben azt állítja, hogy ezt az időt húsz 
perccel megrövidíthette volna, ha éppen a próba idején 
időpocsékoló zavar nem keletkezett volna a gépeken.

A forgatható ház.
Reimann Vilmos amerikai ékszerész Long Island- 

ban forgatható villát építtetett magának. Ez a villa egy 
nagy forgó korongon áll. Villamos gépezet aképpen 
forgathatja ezt a korongot, hogy a ház egyes szobái 
a lakó kívánsága szerint, hol a napba, hol pedig az

árnyékba kerülhetnek. A villa körülbelül 120.000 kor. 
fog kerülni. Ez a gondolat egyébként nem uj. Egy 
Brace nevű tőkepénzes Mayersvillében építtetett magá
nak egy forgatható házat, ez aazonban leégett.

Az őszülés oka.
A haj- és szőrszál éltetkora korlátolt; a legjobb 

esetben két—négy évig terjedő. Helyébe uj szál lép, 
amely ugyanabból a bőrszemölcsből nő ki. így követi 
egyik haj-, illetőleg szőrnemzedék a másikat. Az őszülés 
már most attól függ, hogy az egy és ugyanabból a 
bőrszemölcsből kinőtt haj-, vagy szőrszálak mennyi 
festékanyagot használtak fel. Minél több festékanyagot 
kötöttek le és használtak fel az egymást követő haj
vagy szőrszálak, annál gyorsabban merül ki a bőrsze
mölcs festékképző ereje és annál korábban áll be az 
őszülés. Mivel a festékszolgáltató erő kimerülése a haj 
színével, hosszával és a haj- és szőrnemzedékek élet
korával van összefüggésben, ebben van a magyarázata 
annak, hogy a sötétebb hajszál korábban őszül, mint 
a világos; a férfi későbben őszül, mint a nő, mert a 
hajaszála rövidebb; és végül annál korábban ál! be az 
őszülés, minél több hajnemzedék váltotta fel egymást.

Az amerikai erdőégés.
Arról az óriás tüzkatasztrófáról, amelyet az erdő

égés okozott Amerikában, megdöbbentő részleteket hoz 
újabban a táviró. Az emberi erő tehetetlen a tűzzel 
szemben, amelyet még eddig el sem bírtak oltani. A 
pusztulásnak rettentő méretei vannak; tiz város s több 
falu hamvadt el. Az emberi áldozatok számát még nem 
tudják. Eddig ötszáz halottat találtak, de egészen bizo
nyos, hogy jóval több áldozata van a szerencsétlen
ségnek. Az elpusztult városok és falvak legtöbbje benn 
volt a lángbaborult erdőségben. Sok helyen arra ébred
tek az emberek, hogy a tűz bekerítette őket minden
felől. A menekülés néhol lehetetlen volt. A perzselő 
hőség elől a házakba menekültek az emberek és ott 
égtek el, mint valami kemencében. Tizezernél több 
ember lett hajléktalanná. A kár körülbelől száztizmillió 
korona. A hatóságok minden lehető intézkedést meg
tesznek a dühöngő elem megfékezésére s a veszedelem 
elől nem menekülhetők megmentésére, de bizony nem 
nagyon van eredménye a védekezésnek. Az erdő még 
most is ég mindenfelől. A lángnak irtással próbálnak 
gátat vetni, de szinte siker nélkül, mert a tűz gyorsabb, 
mint az emberi kéz munkája.

A tűzvész Fernie városban okozta a legnagyobb 
katasztrófát. A várost hirtelen fogta körül a lángtenger, 
úgy, hogy hetvennél több lakónak nem volt már ideje 
elmenekülni. A tűrhetetlenül forró és vakító lángözön
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láttára bezárkóztak a házukba és úgy várták a halált. 
Természetesen ott vesztek el valamennyien. Az egész 
terület, melyen a tűz pusztít, száz négyzetmértföldnél 
nagyobb s ennek nagyrésze erdőség, melyet az utóbbi 
években szinte elleptek a betelepülők. Virágos ablaku, 
csinosra meszelt házikók kandikáltak elő mindenhol a 
fák közül; most csak szén, korom és hamu feketéllik 
a helyükön. Fokozta a veszedelmet az is, hogy rövid 
idővel a tűz kitörése után megszűnt a vasúti közleke
dés, mivel a hidak elpusztultak. Így lehetetlenné vált, 
hogy bárhonnan is segítség jöhessen. A nagy vesze
delemnek izgalmas epizódjai is voltak. Fernie állomás 
egyik tisztviselője, Carswell, meg akarta menteni a 
vasút pénzét és fontos írásait s hogy mindent össze
szedhessen, utolsónak maradt a városban, amely már 
égett. Mikor mindent összeszedett már, a pályaudvaron 
feltette a drezinára és igyekezett elmenekülni. A vasút 
az erdő sűrűjén megy át, olyan utón, amelyet a fák 
kiirtásával vágtak a vasútnak s a töltés fölölt összeér 
a hatalmas lombos fák koronája. A menekülő embert 
jobbról is, báliról is égette a tűz; roppant nagy égő 
ágak estek az útjába iszonyú zuhanással s ő minden 
erejét megfeszítve, igyekezett minél sebesebben hajtani 
a gépet, hogy elmenekülhessen. Az ut mellett meg- 
szenesedett holttesteket látott, a tűz kínjaitól össze
zsugorodva s ez még több erőt adott neki. Egyszerre 
aztán olyan helyre ért, ahol már a tűz elpusztította a 
síneket. Futva menekült most tovább, több helyen égő 
ruhával s végre bejutott Oranbrook városába. Félig 
holtan vitték be a kórházba.

Sparwood városában egy Vorester nevű ember 
a feleségével s huszonöt emberrel meg akarta menteni 
a községet, de későn fogtak hozzá a mentéshez és a 
tűz meglepte őket. Hirtelen vették észre, hogy mene
külniük kell. Hanyat-homlok rohantak neki a már égő 
fák között, égő záporban és rettentő küzdelmet kellett 
kiállniok, hogy megmenthessék életüket. Öt emberük 
összeesett a forróságtól s ruhájuk és testük nyomban 
lángot fogott, mig a többiek szerencsésen eljutottak a 
patakhoz; hirtelen bele is vetették magukat és kuszva- 
menekültek a patak medrében, mig végre nagynehezen 
biztos helyre; értek.

Szerkesztői üzenetek.
Erdélyi György urnák, Pereces. A «Magyar Erdész* 

kiadóhivatalának székhelye Jolsva, a szerkesztőségé Rimóca, u. p. 
Rimabánya, mind a kettő Gömörmegyében van. — O. K. urnák, 
Palást. Arról, hogy az illető állásra ki lett kinevezve, nincs még 
tudomásunk, mert tudakozódó levelezőlapunkra eddig válasz nem 
érkezett. — K. I. urnák, Esztergom. Az bizony nagyon szomorú 
állapot, hogy méltányos, de jogos kérését is főnöke nem akarja 
pártolni; de azért ne csüggedjen, hanem kívánja kérvényének 
előterjesztését, talán azoknál, kik fölötte dönteni hivatva vannak, 
több belátás lesz. Csodálatos egyébként, hogy a tisztviselők közt, 
akik pedig folyton tele vannak panaszszal sérelmeik miatt, még 
akadnak olyanok is, akik nem akarják belátni más embertársuk j 
nehéz helyzetét és nyomorúságát. I

A kiadóhivatal postája.
Kreicsy Ernő urnák, Velséc. Elhatározását felette sajnál

juk, de feljegyeztük. Előfizetése szeptember végével jár le. — 
Kovács István urnák, Kebete. A beküldött 2 koronával f. évi 
junius hó végéig van rendezve a lap előfizetése. — Müller Ist
ván urnák, Dobsina. A beküldött 4 koronát javára irtuk s ezzel 
előfizetése jövő évi január hó végéig rendezve van. — Tyápay 
Péter urnák, Kollárovic. Köszönettel vettük a küldött 5 koronát 
és a tett Ígéretet.

Nyomatott HIENTZ J ÓZS E F  könyvnyomdájában Szászsebesen.

T Ö L G Y M A K K O T
f e n y ő t o b o z o k a t  é s  lo m b fa m a g v a k a t  

le g m a g a s a b b  á r o n  v á s á r o l  é s  m i n -  

o o o  tá z o t t  a já n la to k a t  k é r

F A R A G Ó  B É L A
m a g p e r g e t ő  in t é z e t e ,  Z a l a e g e r s z e g

V IZSLA !
Egy 2 éves, fehér, kávébarna foltos, angol
német keresztezésü, igen szép, erős nö
vésű kan vizsla eladó. A vadat jól állja; 
szépen keres s apportíroz. Érdeklődők 
személyes meggyőződést szerezhetnek.

Ára 160 korona. Továbbá eladó
Egy mauser rendszerű Manlicher 8 mm. 
vadász karabély, majdnem uj állapotban, 
100 drb kilőtt és 25 drb félállanybur- 
kolatu löveggel. Bárkinek, ki nagy vadra 
vadász, legmelegebben ajánlhatom. Ára 
64 korona. A vizslát személyes megjele
nésre, az ismétlő karabélyt pedig csakis 
postán, utánvéttel küldöm. Cim :

m o i  r> VI L M O S  =
Székudvar (vasútállomás) Arad megye.
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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 «

P én zk ü ld e m é n y ek :
a <>Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet-; 

kezet cimére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
P odhradszky 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

XII. évfolyam. Szászsebes, 1908. augusztus 27. 35. szám.

T iz  nap =  tíz  esztendő.
Zsenge gyermekkori éveink jutnak eszünkbe, 

midőn elaltatásunk előtt édesanyánk, vagy száraz 
dajkánk boszorkánymesékkel igyekezett estenden 
elálmositani, amelyeket redesen olyan áhitatosan 
és igaz hittel eltelt szívvel hallgattunk, mintha 
azok minden szava valódi szentirás lenne és a 
világért sem kételkedtünk bármely merész állítás
nak valóban megtörtént voltában.

Ezekben a mesékben majdnem mindig talál
koztunk a sokfejü sárkány által elrabolt, vagy 
az elátkozott országban lakó királykisasszonyok
kal, melyeknek a felkeresésére és kiszabadítására 
indultak a dicsőségre, szerelemre, gyönyörűséges 
menyasszonyra vágyó királyfiak. Emlékezetünkben 
vannak még ma is azok a veszedelmek, melyek 
ezeknek a derék leventéknek utjukba gördültek 
és amelyeket minden vitézségük és igyekezetük 
mellett sem sikerülhetett volna leküzdeniük, ha 
jó sorsuk akár tündéreket, akár egy-egy boszor
kányt nem hozott volna utjukba, melyek azután 
jó tanácsaikkal, útbaigazításaikkal hozzásegítették 
őket a sikerhez, amit azonban rendesen nehéz 
szolgálatokkal kellett kiérdemelniök és az ilyen 
szolgálatban — talán tekintettel annak felette 
nehéz voltára — egy nap egy esztendőt tett ki.

Közel fél évszázadon át pihentek ezeknek a 
meséknek az emlékei agyunkban és talán el is 
pihentek volna örökre, ha most legújabban egy 
kincstári főerdőőrnek a nyugdíjazása fel nem 
eleveníti bennünk azokat s meg nem tanít arra 
minket, hogy nemcsak a régi tündér- és boszor
kányvilágban esett meg, de megeshetik ma is, 
hogy egy nap egy esztendőt számíthat; a különb
ség csak az, hogy mig a királyfiak az egy napi 
szolgálattal egy évi szolgálatnak megfelelőt telje
sítettek, illetőleg nekik az egy nap egy esztendőt 
számított, addig a mi főerdőőrünknek minden 
nap egy teljes esztendőt vont le abból a nehéz 
szolgálatból, amelyet teljesített s miután tiz napon 
keresztül nem szolgált, teljes tiz évet veszített el 
fáradtságos életéből s elveszítette akkor, amidőn 
negyven évi fáradozásának a gyümölcseit kellett 
volna pihenésben élveznie.

Egyszerű a főerdőőr meséje, de megható és 
tanulságos annyira, hogy nem mulaszthatjuk el 
annak elmondását, hogy okuljanak belőle azok, 
akiket illet.

Mint szegődött kincstári munkás kezdte meg 
élete pályáját s miután ezen kilenc évet meghaladó 
időn át buzgólkodott, a jó sorsa úgy akarta, hogy 
kinevezzék egy távol vidéken fekvő erdőhatóság
hoz magyar királyi erdőőrré.

Nagy volt a szegény munkás öröme, mert

Tömörüljünk egy zászló alá! 
Érdekeinkben csak Így tehetünk lépéseket.
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hiszen kinevezése által beteljesedtek ifjúságának 
vágyai s alig várta, hogy eddigi szolgálata alól 
felmentsék és uj állomását elfoglalhassa. Nem 
riadt vissza uj állomáshelye távolságától, sem az 
odautazás nehézségeitől, pedig ez az utóbbi nem 
volt ám tréfadolog; mert hisz ez harminc évvel 
ezelőtt történt, amidőn még a vasúti sínpárok 
nem hálózták be nagyon sűrűn hazánkat és igy 
neki több száz kilométert kocsin kellett megtennie 
addig a helyig, hol már utjának rövidebb részét 
vasúton tehette meg.

Aknasugatag — Kapnikbánya— Hollómező—  
Dés Szamosujvár—Apahida Kolozsvár volt az 
a kacskaringós útirány, amelyet szekéren mért 
végig. Végy csak egy kis fáradtságot magadnak 
szives olvasó s haladj ujjaddal a térképen ezeken 
az útirányokon és gondold el, hogy hány napig 
kellett ennek a szegény volt szegődött munkás
nak a rozoga szekéren rázódnia, mert bizony a 
szekerét huzó paripák nem kerültek ki sem a 
Blaskovics, sem a Szemere versenyistállójából.

T íz napjába került az erdőőrré átvedlett 
kincstári munkásnak, mig fölösleges kis cókmókját 
eladogatta és ezt a hosszú utat megtévén, elér
kezett végre az ígéret földjére és itt letehette az 
első szolgálati esküt és most, amidőn életének 
alkonyán, kóros betegségektől megtámadott teste 
pihenésre vágyik, midőn azt hitte, hogy összesen 
negyven évet meghaladó szolgálatának gyümölcseit 
élvezni fogja, azt mondják neki, hogy nem igaz 
hogy negyven évet szolgált, illetve hogy ennyi 
szolgálattal érdemelte ki a nyugdijat, hanem csak

harminc esztendő az, amelynek gyümölcseit agg 
korában s életének még hátralévő rövid idején 
élvezheti, mert a hiányzó tiz esztendőt megette 
az a tiz nap, amelyet részben régi háza tájékának 
rendezésével, részben a fent leirt hosszú utazással 
eltöltött.

Hja, hiába! A paragrafus csak paragrafus 
marad nálunk örökké, az pedig azt mondja, hogy 
minden igazolatlanul elmulasztott nap a szolgálat 
megszakítását jelenti; neki pedig nincsen Írásos 
bizonyítványa arról, hogy azt az összes tiz napot 
utazással kellett eltöltenie és el is töltötte azzal. 
Hogy is ne! Hát ha egy, vagy két napot még 
arra is töltött, hogy meglátogatta szive válasz
tottját és ezzel megbeszélte a jövő reményeit; 
vagy öreg szüleitől vett érzékeny búcsút, akikkel 
talán akkor találkozott utoljára s ezekre nem volt 
neki írásban megadott szabadsága? Vagy talán 
nem is tartott olyan soká az a hosszú ut, hanem 
felhúzta a lábaira a mesebeli bocskorokat s el
kiáltván, hogy: Hipp, hopp! Ott legyek, ahol
akarok! S a derék saruk pillanat alatt átröpi- 
tették őt Máramaros sós mezőiről az aranyos 
Erdély szivéig?

Feltevések ezek csak, amelyekre a rideg 
paragrafus mit sem ád; az pedig, aki alkalmazza, 
talán nem is gondolt arra, hogy bizony azt a tiz 
napot az ut is igénybe vehette, ami pedig nem 
képezheti sehogysein a szolgálat megszakítását.

A paragrafus merev és érzéketlen, azzal már 
hiába szállunk vitatkozásba. Az egyszerűen csak 
azt mondja nekünk, amit az egykori híres refor-
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A lligá to rvadásza t é jje l.
Stephen Chalmers a Wide World Magazine-ben 

lebilincselő módon írja le, hogy vadásznak Jamaikában 
alligátorra éjjel.

A kingstoni földrengés óta igen sok az ott élő 
európai emberek ráérő ideje és ez meglátszik a sport 
minden ágán. Csak éppen az alligátorvadászat nem 
népszerű, aminek oka az, hogy eddig alligátorra csak 
nappal vadásztak, amikor a nagy állat a folyó partján, 
a forró napon aludt; ilyen magatehetetlen vadat leteri- 
teni nem nagy élvezete a vadászembernek. Uj módszert 
eszeltek tehát ki. Sötét éjjel, apró lélekvesztőn, lámpa
fény mellett és egy szál fegyverrel keresik fel az alli
gátort ingoványokban, hogy szemtől-szembe kerülhes
senek vele.

Két négerrel beszálltunk keskeny lélekvesztőnkbe

— irja Chalmers — én és társam, Perkins. Az egyik 
néger, William evezett, a másik, John a sajka elején 
gubbasztott, elzárható lámpát tartva a kezében. Perkins 
és én középen ültünk, térdünkön lövésre készen álló 
puskánkkal. Elhagytuk Port-Royalt és néhány perccel 
később a nagy kikötő kingstoni részén levő mocsaras 
süppedékbe értünk.

Először voltam alligátorvadászaton. A barátság
talan útnak minden legapróbb részletére emlékszem. 
Még most is hallom az evező tompa zaját; látom a 
foszforeszkáló habokat, amint lélekvesztőnk keresztül- 
siklott rajtuk és azt a kísérteties fehér nyomot, melyet 
sajkánk maga után hagyott. Lázas izgatottsággal szoron
gattam fegyveremet s minden apró zörej, mely fülemet 
megütötte, ezerszeresre növekedett a képzeletemben. 
Kísérőim azonban egészen jól érezték magukat. Sőt 
Perkins, a vén róka, valami nótát dúdolt, mely virágról 
és tavaszról ábrándozik; John melankolikus négerdalt 
zümmögött. Amint az ingovány mélyére jutottunk, az 
ének elhallgatott.
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mátor mondott bírái előtt: «Itt állok, nem tehetek 
máskép; Isten engem úgy segéljen!»

Nincs a paragrafus ellen apelláta; nincsen 
helye panasznak; egyedül a legfelsőbb királyi 
kegyelem az csak, amely segíthet a szomorú 
valóra ébredt nyugdíjazott főerdőőr baján s meg
adja neki az ő igazságát.

Most olvassuk «Az Erdő > cimü laptársunk 
vezércikkében, hogy a miniszterelnök ur által 
legközelebb tett nyilatkozat szerint dolgoznak 
már a nyugdíjtörvény revízióján s azt uj, egész 
modern, minden igényeket teljesen kielégítő alapra 
fogják fektetni.

Az erre kiküldött szakemberek tanulmányoz
nak, dolgoznak serényen, mi pedig mesét mon
dunk nekik a főerdőőrről, akinek tiz napja tiz 
esztendőt rabolt el hosszú, fáradtságos szolgála
tából; akinek ez a tiz nap évenkint háromszáz 
koronát fog megenni a jól megérdemelt nyug
dijából, ha csak a királyi kegyelem meg nem 
menti számára.

Mesét mondunk, az egy nap egy esztendő 
meséjét nektek, vezető férfiai a hazának, akiknek 
meg van a mód és a hatalom arra, hogy meg
szüntessétek az eddigi igazságtalanságot s meg
adjátok mindenkinek azt, amit teljesített szolgálata 
által megérdemelt, amire busásan rászolgált.

Mesét mondunk, de nem azért, hogy azzal 
elaltassunk, hanem hogy hallása ébren tartson s 
serénykedjetek a nyugdíjtörvényünk revizionális 
munkálatainál, mert itt a tizenkettedik óra s ideje 
már, hogy sutba dobjuk az elavult, régi és sok 
méltánytalanságot szülő nyugdíjtörvényünket!

Két hét egy amerikai őserdőben.
(Folytatás és vége.)

Az Adirondack hegységben, ahol annyi sok 
a tó, a folyó és a patak, a leginkább használt s 
legkényelmesebb közlekedési eszköz a csónak; 
szálljunk hát mi is csónakba és ismerkedjünk 
meg kissé a vizek életével.

Csónakunk könnyen siklik tova a tó sima 
tükrén és mi kényelmesen gyönyörködhetünk a 
tópart változatos, de mindig szép panorámájában. 
Fejünk felett nyilsebesen elsuhan egy fecskecsapat, 
ezek azonban nem a mi európai fecskéink, hanem 
amerikai sarlósfecskék. Fenn magasan egy halász
sas (Pandion carolinensis) méltóságos lassúsággal 
úszik a levegőégben, de egyszerre csak villám
gyorsan lecsap a tó színére és nyomban erre 
nagy lucskosan ismét felszökik a vízről egy szép 
lazacot tartva karmai közt, amelylyel azután dia
dalmasan odébb áll.

A v íz  színén gyakran milliószámra cikázik 
egy vizenjáró poloska, néhol meg egy keringő
bogár nagy csapatokba verődve űzi bohó játékait. 
Csendesebb öblökben egy aranysárga virágú tavi 
rózsa tenyészik ; a viz színén úszkáló leveleiről 
közeledtünkre gyorsan felrepül és menekül sok 
Donacia palmata, egy olyan bogár, amelynek 
európai fajrokonai szintén vizenyős helyeken nő

- Csend legyen! — parancsolta Pekins. Néma 
csendben fordultunk be valami szűk, csatornaszerü 
vízbe, amilyen itt igen sok akad. Sohasem felejtem el 
ezt a rémséges csendet. William evezője zajtalanul 
szelte a habokat. . .

Különös egy hely volt ez az ingovány éjjel. Két
oldalt sűrű bozót alkotott falat; a bozót ágai fejünk 
felett összeölelkeztek s elfogták azt a kis fényt is, ami 
a csillagtalan égből előbb ránk derengett.

Perkins halkan intett. Minél sötétebb ez éjszaka, 
annál jobb.

Egyszerre élénkség támadt körülöttünk. Ezernyi 
láthatatlan bogár és szárnyas zaja. Az a tudat, hogy 
egyik sem mérges, — megvallom — megnyugtatott, 
mert a rémes környezet, az ismeretlen hangok, a sok 
várakozás annyira úrrá lett idegeimen, hogy reszkettem. 
Nem láttam magam előtt mást, mint a lámpával gub
basztó néger körvonalait, amelyek sötéten váltak el a 
lámpa ellenzője alól kiszűrődő derengő fénytől. Nem 
szólt egyikünk sem egy szót sem. Valamennyiünk

szeme a sötétbe meredt, hogy valami tárgyat felismer
jünk. Egyszer-másszor John felemelte lámpáját, csillogó 
szemével belebámult az éjszakába, aztán megint némán 
elfödte és leeresztette a sajkába.

Még mindig nem láttunk alligátort. Én azon 
tűnődtem, hogyan lehet a lámpa el-elsikló, bizonytalan 
fényénél kikémlelni az állatot. William vigyázva, nesz
telenül, ügyesen kezelte az evezőt. John felkapta a 
lámpát és bevilágított az éjszakába.

Egy, két, három, négy, öt másodperc. A fény 
nem sülyedt le. William megállította evezőjével a lélek- 
vesztőt. Tudtam, hogy ez a jel. Itt az alligátor.

Csak néztem, néztem a sötétben; semmit sem 
láttam. A két néger csendesen ült a helyén; azután 
John megforgatta a lámpát lassan, egészen lassan, 
egyik oldalról a másikra; felemelte, megint leeresztette 
és szünet nélkül a fényben reszkető vízfelületet vizs
gálta. Talán tévedett? Amint azonban a lámpát kissé 
oldalt fordította, a viz színén valami felcsillanó fényt 
vettem észre, mintha csak vörös gyémánt ragyogása
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nek, de éppen nem élénkek, sőt meglehetősen 
lusták szoktak lenni.

Hagyjuk most el a tavat és tegyünk egy 
csónakkirándulást valamelyik folyón vagy nagyobb 
patakon felfelé. A folyó, vagy patak torkolata 
táján mocsaras vidékre jutunk. Nálunk az ilyen 
helyeken a fűzfák uralkodnak, itt azonban a vörös 
jávor és a hamvas éger, mig a fűz csak bokor
alakban szerénykedik. A partot páfrányok és a 
nálunk csak a kertekben termesztett füzlevelü 
gyöngyvessző (Spiraca salicifolia) szegélyezik. 
Imitt-amott a mocsári vadrózsa (Rosa carolinensis) 
egy-egy elkésett virága piroslik. A part iszapja 
tele van a virginiai szarvas nyomaival, néhol a 
mosómedve nyomaira is rábukkanunk. A viz fölé 
hajló egyik faágon megpillantunk egy amerikai 
jégmadarat (Coryle alcyon), mely kevésbé díszes 
köntöst visel, mint a rikító tollazatú európai jég
madár. A viz fölött sötétkék szitakötők lebegnek 
és villámgyors röptű termetes fajrokonaikkal 
szúnyogokra s másféle röpülő rovarokra vadász
nak, mig a távolból az amerikai dobosgém (Bo- 
taurus lentiginoeus) öblös hangja hallatszik.

Majd elérünk csónakunkkal egy alkalmas 
helyre, ahol tanyát üthetünk. A csekély viz miatt 
nem érhetjük el csónakunkkal a parot s e miatt 
— hosszuszáru gummicsizmánkban lévén — be
lépünk egyszerűen a vízbe és iszapba, kihordjuk 
a csónakból holminkat s a csónakot is a partra 
huzzuk. Nemsokára fel van állítva a sátor, benne 
minden cókmók rendbe hozva s mi megelégedés
sel tekinthetünk körül rögtönzött tanyánk tájékán.

Hamarosan előkerülnek a főzőedények, az 
élelmiszerek, kigyul és vígan pattog a tűz, föléje 
akasztott üstben melegszik a legizletesebb ame
rikai étel, a sült stb. Félvérü indián emberünk 
eközben szakértelemmel süti egy tepsiben a búza, 
vagy tatárkalisztből készült lepényt, mely jávorfa 
cukorral meghintve és jól megvajazva nem csak 
itt, hanem egész Kanadában az erdei munkások 
és vadászok egyik kedvenc étele s amely kivált 
nagyobb kirándulásokon a kenyér helyét is pó
tolni szokta.

A jávorfacukor itt házilag készül, olyformán, 
hogy a cukros jávor (Acer sachcharatum) törzsét 
tavaszszal megfúrják s a belőle kicsepegő folya
dékot összegyűjtik s azután hevítéssel megsüritik. 
így lesz belőle jávorfaszirup, vagy ha még job
ban elpárolják, jávorfacukor. Azt mondják, hogy 
egy kilogramm cukor előállításához körülbelül 80  
liter folyadékra van szükség.

Amilyen gyorsan felállítottuk, éppen olyan 
gyorsan el is bonthatjuk a tanyánkat. Mindenféle 
holmi, edény, élelmiszer stb. a nagy hátikosárba 
kerül, a sátort összegöngyöljük, a csónakot ismét 
a vízre huzzuk és tovább megyünk.

Helyénvalónak tartom még az itt használt 
csónakról is egyet-mást közölni. Ez a csónak az 
indián canoe. A canoe szilárd belső váza a fehér 
cédrus (Thuya occidentalis) fájából készül; ezt a 
vázat azután a papiroskérgü nyírfa (Betula papy- 
racea) kérgével vonják be. Épp emiatt a papiros
kérgü nyirf a népies neve: canoe birch.» (csónak-
nyirfa). A csónak bevonására természetesen csak

lett volna. Feltűnt, eltűnt; megint feltűnt, megint eltűnt. 
Harmadszor is feltűnt, de most már mozdulatlan maradt.

Ez volt a döntő pillanat. A bestia kíváncsisága 
vesztét okozta. Szemügyre vett bennünket és lámpánk 
fényétől csillogó szeme árulójává lett. Lassan felemel
kedtem. Hallottam szivem dobogását, de azért céloztam 
és tüzeltem. Egy pillanatig minden hang megszűnt 
körülöttem. Kétségbeejtő csend lett. Aztán mindnyájan 
mozgolódni kezdtünk. Vájjon talált-e a golyóm? Igen, 
talált; az alligátor irtózatos fájdalmában meggörbült. 
Felemelkedett és farkával korbácsolta a habozó vizet. 
Láttuk sárga hasát, mire még három-négyszer tüzeltem. 
Az állat mozdulatai elbágyadtak. Vége v o lt. . .

A ravnicei vérfürdő.
A bosnyák okkupáció'nak, amely annyi magyar 

legény vérébe került, egyik legszomorubb lapja a rav
nicei mészárlás, mely ezelőtt harminc esztendővel, 1878 
augusztus 13-án történt.

Augusztus elsején rekkenő hőségben lépte át a 
budapesti harminckettedik gyalogezred a dalmát határt. 
Nagy fáradalmak közt érték el Stolácot, melyet a má
sodik zászlóalj szállott meg. Ennek a parancsnoka 
Huletzky, parádét szerető őrnagy volt. A nyolcadik 
század a török temetőben a szabad ég alatt ütött tábort. 
A legénység még jóformán ki sem heverte a sok nél
külözést, amikor augusztus 1 2 -én parancs érkezett az 
őrnagytól, hogy másnap a század menetgyakorlatot 
tartson Lubinyéig. Medved százados reggel hat órakor 
a negyedik szakaszt tábori őrségül hagyva hátra, elin
dult századával. Oly biztosságban érezte magát, hogy 
még a fegyverek závárzatáról sem vétette le a por és 
sár ellen oltalmazó posztót. Az elővédet Kuklenderovics 
Emil tiszthelyettes, ráckevei fiú vezette, az utóvédet 
pedig Péch tartalékos hadnagy. Az oldalvédek kikül
déséről azonban a kapitány teljesen megfeledkezett, 
amely mulasztás rettenetesen meg is bosszulta magát.

Harmadfé! óráig marsoltak az irgalmatlan rossz 
utón a szegény bakák, mig végre egy, még a rómaiak
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vastag törzsű nagy fák kérgét lehet használni, 
minthogy azonban az Egyesült-Államok lakottabb 
és könnyebben hozzáférhető részein az ily öreg 
fák már meglehetősen kipusztultak, a csónakok 
bevonására most általában csak gyapotból szőtt 
erős vitorlavásznat szoktak használni, melyet olaj
festékkel vízhatlanná tesznek.

Az indián canoe hajtására rendes körülmények 
között csak egy 3 m. hosszú rúd szolgál, minek 
az a nagy előnye, hogy a csónakot csekély kis 
helyeken és sebes folyású vizeken is biztossággal 
lehet hajtani, csak mélyebb vízben, ahol a rúd 
nem éri a feneket, használnak jávorfából faragott 
rövid lapátot. Az indián canoe nagy előnyei, 
hogy járása gyors és amellett zajtalan, irányítása 
könnyű s hogy még alig pár arasznyi vízben is 
használható.

Azon esetben, ha a viz csekélyebbé válik, 
ha valamely zuhatag áll utunkban, vagy ha elfogy 
alólunk a viz s mi mégis egyik völgyből a má
sikba, egyik tótól a másikhoz akarnánk jutni, a 
csónakot egyszerűen kiemeljük a vízből s azt a 
vállunkra véve cepeljük tovább, ami nem is igen 
nagy feladat, mert egy 4 m. hosszú canoe súlya 
átlag 35 kg. és még az 5 m. hosszú is csak 
4 5 — 50 kg.-mot nyom, tehát még ezt is elbírja 
egy ember.

íme, ilyen a világ, ilyen az élet az észak
amerikai Adirondack hegységben. így éltem és 
igy töltöttem én is ott két hetet a szabad ter
mészet ölén, élvezve az őserdő szépségét és 
tanulmányozva annak érdekes állatvilágát; de

nemcsak élveztem és tanulmányoztam, hanem 
szorgalmasan vadásztam is, nem ugyan nagy 
vadra, hanem rovarokra s a sok mindenféle más 
állatokon kívül mintegy 2500 darab rovart gyűj
töttem a Magyar Nemzeti Muzeum részére.

Ezzel a gazdag zsákmánynyal megrakodva 
hagytam el az Adirondack hegységet. Csónakon 
elérve az őserdőnek egy oly pontjára, ahol már 
kocsiút is van, felszálltam egy farmer (tanyás) 
kocsijára és azon mentem a legközelebbi vasúti 
állomásig.

Midőn igy kifelé haladva már csak utoljára 
gyönyörködtem az őserdő szépségében, az ut 
mellett, az erdő szélén egyszerre csak egy szép 
virginiai szarvast pillantottam meg. A pompás 
állat alig 10— 15 lépésnyire az Htunktól teljesen 
mozdulatlanul állt, akárcsak mint valami kitömött 
példány, csak éppen hogy a füleit lebbentette 
meg néha. Még akkor sem mozdult meg, mikor 
a kocsival egészen közelébe értünk, hanem csak 
nyugodtan nézett ránk nagy, okos szemével. Ez 
valóban festői látvány volt. Mintha csak az ős
erdők tündére varázsolta volna oda végső üdvöz
letül a távozónak . . .

íme, ezekben adtuk az amerikai őserdőnek 
s az abban nyüzsgő életnek leírását s gondoljuk, 
hogy tisztelt olvasóink igy is szívesen időztek 
ott s gyarapították ismereteiket.

Terjesszétek lapunkat és igyekezzetek 
uj előfizetőket szerezni!

idejéből származó ciszterna mellett, amely az esővíz 
felfogására szolgált, a kapitány pihenőt adott. Egy 
hercegovinai keresztény asszony sűrű keresztvetések 
között közeledett feléjük s figyelmeztette a kapitányt, 
hogy az alig félórányira eső hegy szoros ormait turkik 
tartják megszállva, akik állig vannak felfegyverkezve. 
Arra kérte a vojvodát, — igy címezte Medved századost 
—  hogy forduljon vissza, ahonnan jött, mert nagy 
szerencsétlenség fog a sváb császár katonáira szakadni. 
Pedig kár lenne ennyi fiatal legényért.

Csernagovác káplár tolmácsolta az asszony figyel
meztetését, mire a kapitány, ki azon a napon fölöttébb 
jókedvű volt, egyet legyintett kezével:

- Vén asszony fecsegése az egész!
Ezzel egy papirosforintot nyomott az asszony 

markába s virzsinaszivarra gyújtván, elindult századával. 
Közvetlen a Ravnice előtt lévő hegyszorosban azon
ban kellemetlen meglepetés érte. Úgy történt min
den, amint az asszony megjövendölte. A hegyszoros 
mind a két oldalát Fehovics-Zukov Ádám felkelővezér

szállotta meg ötszáz emberével, akik kitűnő hátultöltő 
fegyverükkel jobbról-ballról gyilkos golyózáporral árasz
tották el a bakákat. A szegény fiuk hiába kapkodtak 
fegyvereikhez, amikor a kapitány lövést vezényelt. A 
závárzatot eltakaró posztódarabot a nagy sietségben 
nem tudták legombolni. Egyik a másik után rogyott 
össze, a megmaradottakat pedig az ellenség handzsár- 
ral rohanta meg. Medved kapitány a fel kelő vezérrel 
került össze, akinek fejét kardjával kettéhasitotta, de a 
következő percben már egy borotvaélességü handzsár 
leütötte a kapitány fejét.

A felkelők rövid harc után a még életben maradt 
katonákat az elővéddel együtt irgalmatlanul felkoncolták 
s holttesteiket megcsonkították. Az utóvéd megmene
kült katonái közül Héring Mátyás századtrombitás vitte 
meg a vészhirt Huletzky őrnagynak, aki rögtön riadót 
fuvatott, de mire zászlóaljával a harctérre ért, a felkelők 
Lubinye erdőségeibe iramodtak. Sőt még halottaikat is 
magukkal cipelték.
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Egér- és patkányirtás.

Csakis a gazdaernber tudja igazán, hogy milyen 
sok bajt okoz a háznál az egér és a patkány. Kis ház
tartásokban egy jó macska képes tisztántartani az egész 
házat ez alkalmatlan vendégektől; a gazdaságokban 
azonban, ahol csűrök, pajták, istállók, kamrák, ólak, 
trágya- és szemétdombok érik egy végben egymást, 
ott sem macskák, sem patkányirtó kutyák nem tudnak 
eleget tenni feladatuknak, mert oly sok a patkány- és 
egérlyuk, hogy nem juthat mindegyik elé egy-egy őr. 
Legajánlatosabbak patkány- és egérirtásra az alább leirt 
irtószerek.

Az első szer a következő vegyülékből áll: száz 
rész száraz juhturó, illetve megreszelt juhsajt, húsz rész 
glicerin, ötven rész szénsavas bárium, tiz rész árpaliszt. 
A keveréket tésztává gyúrjuk s apró pogácsákat készí
tünk belőle, melyeket búzalisztben hempergetünk meg, 
hogy ne tapadjanak. A pogácsákat azután éjjelre a 
patkány- és egérlyukaknál több rakásban elhelyezzük; 
gondoskodván arról is, hogy minden rakás közelében 
valamely erre alkalmas edényben viz is legyen s az 
edényt a talajba sülyesszük be, hogy .az állatok kényel
mesen hozzáférjenek.

Ha a pogácsából az állat jóllakott, kiállhatatlan 
szomjúságot érez utána és nagyot iszik ; ennek azon
ban a következménye nagyon szomorú, mert amint a 
viz a pogácsák anyagával összevegyül, az állat ment
hetetlenül felpukkad.

A második szer nagyon egyszerű és nem is áll 
egyébből, mint búzalisztből, amely erősen meg van 
keverve gipszszel. E mellé is vizesedényt kell állítanunk, 
hogy az állat ihassék, mert ivás után azáltal biztosan 
elpusztul, hogy a gyomrában a gipsz megkeményedik.

A két utóbbi szer feltétlenül biztos; megkívánja 
azonban, hogy amikor alkalmazzuk, minden más apró 
fajta háziállatot zárjunk ki az illető helyiségből, mert 
azok ha nem is mérgezik meg magukat a szer élvezete 
által, de rajtuk is bekövetkeznek a szomorú tünetek, 
amelyek a patkányok- és egereknél, sőt a gipsz rájuk 
nézve is halált hozó.

Van végre egy harmadik, igen hathatós és annyi
ban is nagyon kitűnő szer, hogy annak alkalmazásakor 
nem kell kutyáinkat és macskáinkat a ^veszedelemtől 
féltenünk, mert a szer csak a rágcsálókra bir mérgező 
hatással, inig egyéb állat meg sem érzi. Ezen szer a 
tengeri hagyma (Scilla maritima), amely Európa déli 
tengereinek vidékén, homokos partokon egész vadon 
tenyészik. Ez feltétlenül a legjobb patkányméreg, mely 
a görényt is teljes biztonsággal megöh.

Még egy kitűnő módját ajánlhatjuk a patkányok

és egerek elüldözésének a háztól. Ez abban áll, hogy 
összefogunk egér- és patkányfogóval néhány állatot s 
azokat azután ecset segélyével bekenjük kátránynyal, 
vagy egyszerűen megmártjuk őket benne, azután pedig 
szabadon bocsátjuk. Az állatok visszamennek ezután 
régi tanyáikra és magukkal viszik a kátrányillatot is, 
melyet ki nem állhatnak s elüldözik az egész családot, 
sőt az egész állományt legalább is a szomszédba s jó 
időre megkímélnek bennünket további látogatásaiktól. 
Ugyanezért igen üdvös ott, ahol egér- vagy patkány
lyukakat találunk, azokba némi kátrányt önteni.

A táplálkozás hibái.

A legtöbb hibát a táplálkozás körül követjük el. 
Egy elmés francia fiziológus a következőt mondta a 
táplálkozásról:

— Mondd meg, hogy mit eszel és tudni fogom 
hogy ki vagy.

A minap Noorden tanár, aki a bécsi egyetemen 
Nothnagel professzor utódja, igen érdekes előadást 
tartott egy orvostudományi körben a helyes és hibás 
táplálkozásról. Mivel igen hasznos az egészségre, ha 
illetékes helyről tudjuk, mit és mennyit együnk, hogy 
táplálkozásunk helyes legyen, leközüljük ezen előadás 
fontosabb részeit.

A legtöbb ember többet eszik a kelleténél. Az 
izom fejlesztésére szükséges táplálék mennyisége egy
forma marad mindig; tehát amivel többet eszünk, azzal 
hájat fejlesztünk. A hízásnak igen erős előmozditója 
az alkohol. Az alkohol rövid időn belül elég és mig 
ezt a processzust folytatja, a többi anyagnak elégését 
gátolja. Kilencvenhárom gram alkohol egyenlő értékű 
hetven gram zsírral. Mig a kilencvenhárom gram alkohol 
elég, addig megtakarítjuk a hetven gram zsir fogyasz
tását, azaz elégését a gyomrunkban. Ezért van, hogy 
az olyan ember, aki sok alkoholt iszik, erősen hízik. 
A kényelmes életmód és a bőséges táplálkozás ellen
súlyozó testi munka nélkül, szinte elhájasodást okoz. 
Van aztán olyan ember, aki a hízást örökli; az ilyen 
alig eszik valamit s mégis terjedelmes lesz; az ilyennek 
erős testi mozgás ajánlatos. Sokan azt tartják, hogy a 
soványitó kúra ártalmas az egészségre. Noorden tanár 
azt állítja, hogy ez tévedés. A soványitó kúra csak az 
olyan embert teszi beteggé, aki nem alkalmas erre a 
gyógyító módszerre, avagy akin nem a helyes kúrát 
alkalmazták. Az erős soványitó kúráktól óva int a tanár. 
Húsz— huszonöt kilogram sulyveszteséget a legerősebb 
szervezet is megérez. Legjobb a súly fogyását fokoza
tosan öt-öt kilónként előidézni, mert akkor a kúrának 
nincsen semmiféle háros hatása. Öreg emberek pedig 
őrizkedjenek minden erőltetett fogyástól. Szívbajosoknál 
vagy betegeknél azonban ajánlatos az okosan alkal
mazott soványitó kúra. A s z í v  munkáját ugyanis igen 
megkönnyitjíik, ha a felesleges hájburoktól megszaba
dítjuk. Reumatikus bántalmaknál is használ ez a kúra. 
Noorden tanár három fogyasztó módszert különböztet 
meg: első-, másod- és harmadfokút. Az utóbbi kettőt 
nem szabad házikezeléssel megkísérelni, mivel gondos
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orvosi felügyeletet kivan. A soványitó kúra fő fel tétele 
a vizivás csökkentése, különösen evés közben. A viz, 
ha csekélyebb mennyiségű, fokozza az anyagok égési 
processzusát és megakadályozza a háj képződését. Az 
úgynevezett izzasztó kúrák mit sem érnek soványitás 
szempontjából. A lovaglás sem mozdítja nagyon elő a 
test súlyának fogyását. Ha kövér ember lóra ül, talán 
a lova lesoványodik, de ő ugyanolyan kövér marad, 
mint volt, mert a hátizmok erős mozgása olyan nagy 
étvágyat gerjeszt, hogy a lefogyást még többszörösen 
pótolja a bőséges táplálkozással. Masszázskura sem 
vezet eredményre, ha soványitó eszközül használjuk. 
A masszázs hasznos az izmok erősítésére, de a hájra 
hatástalan. Legjobb fogyasztószer a kitartó gyalogséta.

A késő ó'szig való legeltetés.
•Az idei takarmányhiány sok gazdát arra kényszerit, 

hogy a legutolsó percig legeltesse barmait, illetve mig 
valami harapnivalót találnak a szabadban. Azonban ez 
nálunk nemcsak takarmányszük esztendőkben szokott 
megesni, hanem mindig, mert az értelmetlen gazda 
azt hiszi, hogy minél tovább legel a jószág kint, annál 
jobban jár ő, annál több szénája megmarad. De ezen 
okoskodás helytelen, mert úgy a leszáradt, mint az 
őszi friss fűnemü arra szolgál, hogy télen át a rétnek 
oltalmat, takarót nyújtson és a növények gyökérzetét 
védelmezze a hideg időjárás ellen; de védelmet adjon 
különösen azoknak a friss hajtásoknak, amelyek majd 
tavasszal fognak kifejlődni és télen át rendesen csak 
csiraként húzódnak meg a földben. Aki tehát egészen 
késő őszig legeltet, az saját magának árt és a rétjét, 
vagy legalább is annak tavaszi termését tizedeli meg. 
A későn való legeltetés azonban egyébként is nagyon 
ártalmára van a rétnek és azt idő előtt hasznavehetet
lenné teszi, amennyiben a jószág a rendszerint már 
felázott talajt túlságosan összetapodja és a mély nyo
mokban tócsák keletkeznek, melyekben az egészséges 
fűnemü csakhamar kivész és a savanyu, egészségtelen 
fű üt bennük tanyát.

Erdőőrök  és vadőrök jutalm azása.

A Baranya-, Somogy- és Tolnavármegyei Erdé
szeti és Vadászati Egyesület Baranyasellyén tartott idei 
közgyűlése az egyesület működési területén szolgálat
ban álló erdőőri és vadőri személyzet állandó jutalma
zására nézve egy igen érdekes, jelentőségében pedig 
különösen figyelemre méltó szabályzatot alkotott. Az 
erdőőrök részére ugyanis évenkint kiadandó 100, 50, 
30 és 20 koronás, vadőrök részére pedig szintén 100, 
50, 30 és 20 koronás jutalmakat rendszeresített az 
egyesület, amelyekkel olyan erdőőröket és vadőröket 
jutalmaznak, akik az erdősítés és az erdei kihágások

megakadályozása terén, vagy a hasznos vad tenyésztése 
és ápolása, a duvadak sikeres pusztítása és az orv
vadászat megakadályozása körül érdemeket szereznek.

Boráldás és zónaivás O laszországban.
Olaszországban mérsékelt termés mellett is annyi 

a bor, hogy a vincellérek a régi bort egyszerűen ki
folyatják, mert a hordóban megtörik. Ha pedig olyan 
rendkívüli jó termésnek az átka szakad Olaszországra, 
mint aminő a tavalyi is volt, akkor a szőlőtulajdonosok 
egyszerűen kétségbe vannak esve és a kormányhoz 
fordulnak segítségért. Most is a kormánytól várják a 
jó megoldást, mert az idén újból rengeteg bortermés 
^fenyegeti Olaszországot. A pénzügyminiszter azt 
mondja, hogy tessék minden olasznak évenkint egy 
literrel többet inni, akkor mindjárt segítve van a bajon. 
Mivel azonban nem bizonyos, hogy az olaszok meg- 
teszik-e, a bortulajdonosok kénytelenek mást kieszelni, 
hogy boraikon túladhassanak. Egy találékony cataniai 
korcsmáros a zónaivással próbálkozik meg, ami abból 
áll, hogy pincéiben mindenki annyit ihatik egy óra alatt 
tizenöt centesimóért, amennyi csak beléfér. Követte is 
példáját azonnal egy acciacatenai kormáros, de ez már 
az óránkénti előfizetési árat tiz centesimóra szállította 
le, két órai ivásért pedig csak tizenötöt kér. Képzelhető, 
hogy az olaszok ezen kedvezményt milyen alaposan 
igénybe veszik. Bologna környékén a zónaivás szintén 
divatban van, csakhogy itt a borok finomabb minősége 
miatt az előfizetési ár magasabb; az első órára negy
ven, a másodikra harminc, a harmadikra húsz centesimo. 
Van is most Olaszországban részeg ember elég.

Házasság a fa tetején.
A Philippinák lakói különös módon kötnek házas

ságot. Ha a fiatalember és leány megszeretik egymást 
s házasságra akarnak lépni, akkor a szülők lehetőleg 
két olyan karcsú pálmafát keresnek ki, melyek egymás 
mellett nőnek s körülbelül egyforma nagyok. A lako
dalmas nép elmegy a fákhoz, a jegyesek pedig adott 
jelre felmásznak a fára. Kiki a magáéra megy fel. A fa 
tetején kezet nyújtanak egymásnak s a vőlegény addig 
húzza magához menyasszonyát, mig homlokuk össze 
nem ér. A menyasszony természetesen tőle telhetőleg 
igyekszik segíteni a vőlegénynek. Ha ez megtörtént, a 
jelenlevő legidősebb benszülött a házasságot megkö
töttnek nyilvánítja előttük.

A jókedvű istennyila.
Valié Invario, északolaszországi faluban a minap 

nagy égiháboru volt. Dörgött az ég s hányta villámait, 
hogy vakultak bele az emberek. Egy eltévedt villám 
Pietro Poletti házába vágott l e ; áthatolt a háztetőn, 
keresztül a menyezeten és bejutott egy másodemeleti 
szobácskába, melyben egy négy éves leányka aludt a 
bölcsőjében. A kanyargó istennyila össze-vissza ciká
zott a szobában, öt helyen is kárt tett a falban, lepör
költe a bölcső felett függő képet és széjjelszórta a 
polcokon elhelyezett apróságokat. Azután lyukat ütött 
a padlóba és lelátogatott rajta keresztül az első emelet 
egyik szobájába, amelyben egy anya aludt három kis
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gyermekével. A falakról itt is lepattogtatta a vakolatot, 
az ágy felett függő képet keretestül elhamvasztotta, 
megolvasztott egy kis fémcsengettyüt s füsttel, bűzzel 
árasztva el a szobát, még lejebb ment egy emelettel, 
egyenesen Oentináné szobájába. A szegény nőt majd 
halálra rémitette azzal, hogy az ágyát kerülgette, mig 
aztán gondolt egyet és átment a szomszédos istállóba. 
Ott eltűnt egyszerre, senki sem tudja hova, merre. A 
ház lakóit olyan alaposan megtréfálta a jókedvű isten
nyila, hogy mindannyian betegei a látogatásának.

Szerkesztői üzenetek.
Csekey Károly urnák, Várszeg. Ígéretének beváltásával 

nagyon le fog kötelezni; szeretnék ugyanis a kartársaknak lehe
tőleg teljes címtárát összeállítani s éppen ezért kérjük mindenfelől 
az illetők cim és lakjegyzékét. — Erdélyi György urnák, Pe
reces. A lapot megrendelése óta rendesen küldtük s igy csak a 
postán kallódhatott el. Most múlt számunkkal az előző kettőt is 
elküldtük s eddig már bizonyosan megkapta. — N. L. urnák, 
Nagyatád. A kérdéses ügyet nem akartuk addig elintézni, mig a 
dolog mibenállásának személyesen nem néztünk utánna. Most 
pár nap múlva kézhez kapja a kész munkát. Addig is szives tü
relmüket kérjük. — Baka János urnák, Csurgó. A madár teljesen 
feloszlott állapotban, negyedn)ipra érkezett nleg s' igy már nem 
lehetett praepalálni. A nyári meleg időszak egyáltalán alkalmatlan 
ilyenek küldésére s kár is érte ilyenkor minden fáradtság.

A  k iadóh iva ta l postája.
Tóth Ferenc urnák, Vojlovica. A beküldött 4 koronát 

köszönettel vettük s azzal előfizetése jövő évi január hó végéig 
van kiegyenlítve. — Ifj. Langhammer József urnák, Kolozsvár. 
A címet kiigazítottuk s a lap terjesztésére vonatkozó szives ígé
retének beváltását várjuk. — Viertl Jenő urnák, Csicsó. Meg
nyugtatására értesítjük, hogy a julius hóban postára tett 2 koro
nát megkaptuk. — Munteán Pantilimon urnák, Baramlaka. A 
közölt időig szívesen várunk. — Grellneth Ferenc nrnak, Batiza. 
A hiányzó 31-ik számot utánküldtük. — Grellneth János urnák, 
K.-Dumbrava. Nincs miért megbocsátanunk; a küldött 4 koronát 
most is köszönettel vettük. — Köteles Ferenc urnák, Sitér. A 
második félévre szóló 4 korona beérkezett. — Sas József urnák, 
Görcsön. A szeptember hó végéig szóló 6 koronát megkaptuk.

H I R D E T M É N Y E K

4400/1908. sz.
Pályázati hirdetmény.

Nyitravármegyében, Nyitra székhelylyel egy kerü
leti erdőőri állás megüresedvén, arra ezennel pályázatot 
hirdetek.

Ezen állással 500 K bérfizetés, 100 K lakbér, 140 
K utiátalány és 60 K faváltság, összesen 800 K java
dalmazás van összekötve, mely a beosztott birtokosok 
által megfelelő előleges havi részletekben szolgáltatik ki.

Pályázhatnak olyan magyar honpolgárok, akik a 
magyar nyelvet szóban és Írásban tökéletesen bírják 
s esetleg a tót nyelvben is jártasak s egyúttal az 1879.

évi XXXI. t.-c. 37. §-ában irt kellékeknek megfelelnek.
A kellően felszerelt kérvények f. évi szeptember 

hó 14-ig hozzám nyújtandók be.
A kitűzött határidőn túl beérkezett pályázatok 

figyelembe vétetni nem fognak.
Az állás betöltése hivatalos helyiségemben meg

tartandó választás utján fog megtörténni s arra f. évi 
szeptember hó 21-én'délelőtt 10 órát tűzöm ki.

A megválasztott erdőőr állását legkésőbb f. évi 
október hó 1 -én elfoglalni köteles.

Nyitra, 1908. augusztus 4.
Főszolgabíró.

Sz. 13849/908.
Hirdetmény.

Brassó szab. kir. város, Osánc-Zaizoni erdőgond
nokságánál egy II. oszt. erdoőri állás kerül betöltésre.

Évi fizetés 500 korona; igény a városi szervezeti 
szabályrendelet 116 §-ában meghatározott pótlékra (öt
ötéves pótlék, 10 0  korona lakbér, vagy természetbeni 
lakás és ruházat, 12 korona csizmaátalány és 24 ürm. 
bükkdorongfa.

A kinevezés egy évre ideiglenesen történik, melyre 
kielégítő szolgálattétel után a véglegesítés megtörténik.

Az érdőőri szakvizsgát letett pályázók felhivatnak, 
hogy sajátkezüleg irt pályázati kérvényüket, nyelvisme
reteik felemlitése mellett, egy erkölcsi, egy szolgálati, 
valamint egy főorvosi bizonyitványnyal felszerelve a 
városi erdőhivatalnál Brassóban legkésőbb 1908. évi 
szeptember hó 15-ig nyújtsák be.

Brassó, 1908. augusztus 1 2 .
A városi tanács.

Nyomatott HIENTZ J ÓZS E F  könyvnyomdájában Szászsebesen.

T Ö L G Y M A K K O T
f e n y ő t o b o z o k a t  é s  lo m b fa m a g v a k a t  

l e g m a g a s a b b  á r o n  v á s á r o l  é s  m i n -  

o o o  tá z o tt  a já n la t o k a t  k é r

F A R A G Ó  B É L A
m a g p e r g e t ő  in t é z e t e ,  Z a l a e g e r s z e g

H I R D E T É S E K E T
JUTÁNYOS ÁRON FELVESZ AZ

E R D É S Z E T I  Ú J S Á G
KIADÓHIVATALA
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E lőfizetési á rak :
Egész é v r e ..................................................8 kor.
Fél é v r e ......................................................... 4 «
Negyed é v r e ..................................................2 «

P én zk ü ld em én y ek :
a «Szászsebesi ipar- és gazdasági hitelszövet

kezet* címére Szászsebesen küldendők.

Megjelenik minden csütörtökön,
Felelős szerkesztő és tulajdonos 

lapkiadó:
Pod hradszky Emil.

H irdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

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

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint

Xfl. évfolyam. Szászsebes, 1908. szeptem ber 3. 36. szám.

Az iskolai év elején.

Az ember életének legfőbb és legelső hiva
tása fajának fentartása, aminek alapja a család
alapítás.

Az erdészeti és vadászati altiszteket nem csak 
pusztán a fajfentartás kényszeríti a családalapí
tásra, hanem az a körülmény is, hogy szolgálatuk 
gyakran kiragadja őket az emberi társadalomból 
s házi tűzhelyüket kihelyezi az ember nemlakta 
erdők vadonjaiba, a havas hegyvidék rejtett zu
gaiba, hol egymagukra hagyva, segítőtárs nélkül 
teljességgel lehetetlen volna megélniük.

Az ilyen házasságok rendszerint a legbol
dogabbak közé tartoznak, mert ott nincs pletyka, 
nincs kaján irigykedés; nincsenek meg a világi 
élet különféle csábításai, nincs mód és alkalom 
rósz útra tévedni. Természetes dolog, hogy az 
ilyen boldog házasságoknál nem várat sokáig 
magára s nem is csekély az Isten áldása; hamar 
bekerül a bölcső szerény hajlékukba és azután 
éveken át alig áll üresen, mert alig hogy felcse
peredik az egyik kicsiny lakója, már követi őt 
az uj kisebb.

A sok apróság azután egy időre zajossá, 
vidámmá teszi a ház tájékát s kedves csicsergését 
még az ágakon szökdécselő dalos madárka is

megirigyeli; a szülők boldogsága, öröme nagy, 
de sajnos, nem zavartalan, mert a gyermekek 
növekedésével együtt nő az aggodalom, hogy mi 
lesz majd akkor, midőn a kicsinyek belejutnak 
abba a korba, hogy iskolába kell őket adni.

Ez bizony fogas kérdés, mert az a szerény 
javadalmazás, amit az erdészeti, vagy vadászati 
altiszt szolgálatának ellenértéke fejében élvez, az 
vajmi csekély és még arra is alig elegendő, hogy 
belőle a családi otthon, a saját házi tűzhelyénél 
szerényen megélhessen; már pedig a gyermeknek 
a háztól távol, idegen helyen való iskoláztatása 
sok pénzbe kerül.

Az iskoláztatásnak ez az anyagi oldala oko
zója annak, hogy számos erdészeti és vadászati 
altiszt gyermeke felserdül anélkül, hogy az iskolai 
neveltetés áldásaiban részesülhetett volna s meg 
kell elégednie azokkal a szerény ismeretekkel, 
amelyeket atyjától, anyjától sikerült elsajátítania, 
ami bizony vajmi kevés; mert hiszen ezek azt, 
amit valamikor gyermekkorukban az iskolában 
tanultak, már nagyobbrészt régen elfelejtették, de 
még ha tudnák is, kevés hasznát vehetnék gyer
mekeik oktatásánál, mert a tanítás módszereit 
nem ismerik. Hány kiváló tehetség pusztul el 
ilyen formán s marad parlagon, nem kis kárára 
a társadalomnak és a hazának.

Még a legutolsó napszámos is szerencsésebb 
helyzetben van, mert rendszerint faluban, vagy 
városban lakván, meg van adva neki a mód arra, 
hogy gyermekeit saját házából iskoláztathassa.

Ismerve az egész országban általánosan
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uralkodó nagy drágaságot, jól tudjuk azt, hogy 
egy kisebb, elemi iskolába járó gyermeknek idegen 
házba való elhelyezése is még a legszegényesebb 
ellátás mellett sem kerül kevesebbe havi 20 ko
ronánál, ami 9 10 hónapi szorgalmi idő alatt
kerek 200 koronára rúg. Ennyit áldozni bizony 
csak kevés erdészeti vagy vadászati altisztnek 
lehetséges; hát még ott, ahol egynél több gyer
meknek kellene iskolába járnia, hogy kivánhatnók 
a szülőktől, hogy ennek a nem csak szülői, de 
honpolgári kötelességüknek megfeleljenek? Igaz, 
hogy törvény szerint az a szülő, amely iskola- 
köteles gyermekét az iskolától elvonja, büntetendő, 
de vájjon lehetne-e az itt elősorolt körülmények 
között élő szülőket megbüntetni azért, mert —  
bár ők maguk bizonyára a legjobban szeretnék 
—  gyermekeiket iskolai neveltetésben nem tudják 
részesíteni ?

Itt eszünkbe jut, hogy a m. kir. földművelés
ügyi minisztérium még a múlt évben elhatározta 
az erdészeti altisztek gyermekei iskoláztatásának 
megkönnyítésére internátusok felállítását. Sajnos, 
az ige eddig csak ige maradt s bár itt van már 
a tanév kezdete, erdészeti internátust még nem 
látunk sehol sem.

Ismerve a m. kir. földművelésügyi miniszter 
urnák és a minisztérium vezető embereinek a 
kisemberek iránt való meleg érdeklődését, nem 
kételkedünk abban, hogy a kilátásba helyezett 
internátusok elmaradása a rajtuk kívül eső okok
nak tulajdonítható s amint ezen okok elenyésznek, 
nem fog késni az internátusok felállítása sem;

—  <i(s=

^ i T Á R C A i t
—  ^

A legnehezebb nap.
— Irta : Quintus. —

Kevesen tudják, hogy Bosznia-Hercegovina elfog
lalását micsoda gyenge haderő kezdte. Íme, 56 és fél 
zászlóalj gyalogság, 12 század műszaki katona, 14 
század lovasság, 112 ágyú, 4 hidosztály; ez egészben 
72000 ember 13000 lóval; ezen haderő is négy vonalra 
volt elosztva

Ez és a félvad ország belsejében rohamosan 
szervezett felkelés volt az oka, -hogy a főparancsnok 
szinte előrekorbácsolta harcoló csapatait Szerajevóba. 
Nem volt szabad időt engedni nekik az alaposabb 
szervezkedésre. Azonfelül augusztus 18-ika a legfőbb 
hadvezér születésnapja. Éppen ezen a napon szerette 
volna az elesett Szerajevót a trónus lábai elé rakni.

csak az a kérdés, hogy azok milyen mértékben 
fognak segíteni az erdészeti altisztek gyermek- 
nevelési mizériáin.

A tervezett internátusok véleményünk szerint 
inkább arra lesznek hivatva, hogy a középiskolába 
kerülő gyermekeket fogadják be falaik közé s ha 
ez valóban igy lesz, akkor nem a nagyobb, de 
éppen csak a kisebb bajon fognak segíteni. Az 
ugyanis, hogy a szegény ember gyermeke ma
gasabb tanulmányokat is folytasson, már inkább 
fényűzés számba megy, mig a tulajdonképpeni 
elodázhatlan szükségesség legalább az elemi iskola 
hat osztályának az elvégzése.

Azt hisszük, hogy a kincstári erdészeti al
tiszteken gyermeknevelés, illetve iskoláztatás dol
gában olyan módon lehetne legegyszerűbben és 
aránylag nem is nagy költséggel segíteni, hogy 
az erdőhatóságok székhelyén a kerületbeli iskola- 
köteles gyermekek közös lakásban helyeztetnének 
el s úgy felügyeletük, mint ellátásuk valamely a 
központban lakó altisztre, illetve annak a nejére 
bízatnék s az ezekkel felmerült költségeket aztán 
bizonyos részükben az illető erdőhatóságok, mig 
másik részükben a szülők viselnék. Ilyen tömeges 
elhelyezés és élelmezés mellett mindkettőnek a 
költségei nagy mértékben leszállíthatok lennének. 
Segítve lenne ezzel nagy mértékben a szülőkön 
s nem kívánna túl nagy áldozatot az erdőkincs
tártól sem; a cél pedig - a szegény gyermekek
nek iskolai neveltetése lehetővé tétetnék.

Ez a fővezéri hiúság azután a csapatoknak rette
netes kimerüléseket okozott és Szerajevó mégis csak 
augusztus 19-én esett el.

A bjelalováci ütközetet augusztus 16-án vívtuk. 
Talán ez volt a hadjárat legszebb ütközete. A köny
vemben (Lőporfüst) egyes részleteit már megírtam. 
Ide az való, hogy aznap reggel 5 órától délután 4-ig 
szakadatlanul az ütközettel voltunk elfoglalva. Ekkor 
már a felkelők egész hadereje menekült Szerajevó felé, 
amelynek hegycsúcsait mi igen nagy távolságból már 
láttuk is. Délután 4-től késő estig az óriási terjedelmű 
harctér «megtisztitásával» vesződtünk. Az egyes elma
radt bandákat ugrattuk széjjel a szakadozott, völgyes, 
erdős, cserjés vadonban. Nagyon nehéz nap volt ez.

Este 10 órakor holtra fáradva, étlen-szomjan, fog
lyokkal megrakodva érkezett meg századunk a kiseljáki 
táborba. Főzésre nem is gondoltunk. Majd hajnalban! 
Annyira ki voltam merülve, hogy azt a helyet sem 
néztem meg, ahova ledobtam magam. A harmathullás 
ébresztett fel, amely hirtelen lehűti a kezet-lábat és
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Az ákácró l.
— A Magyar Erdésze után. Irta S., főerdész. —

A cMagyar Erdész» hasábjain nem csekély 
kis meglepetéssel szemléltem ama értekezéseket, 
amelyekből kétségtelenül megállapítható, hogy a 
«magyar fa  ̂ (t. i. az ákác) alapismereteivel mi, 
magyar erdészek még nem vagyunk teljesen tisz
tában. A magam részéről ugyan nem mertem 
volna ezt az állítást nyilvánítani azok után, miket 
e téren szakköreink olyan páratlan buzgalommal 
felmutattak; hisz csak nem régen egész irodalma 
keletkezett az ákác ismertetésének s alig is volt 
magyar erdész, kinek vizsgálódását, érdeklődését 
a széliében körözött kérdések igénybe ne vették 
volna. Ám, ha mégis tájékozatlanok vagyunk 
egyes kérdésekben, nagyon helyes, hogy nyilvá
nosan tisztázzuk azokat. Adja közre mindenki 
tapasztalatait, nézeteit, hogy azoknak egybevetése 
folytán biztos alapokra helyezhessük követelése
inket, mert a X X . században ilyen kérdések felett 
ingadoznunk nem szabad.

Minden külterjes tenyésztésre alkalmas fánál 
s igy az akácnál is, a legfőbb tudnivalók, hogy:

1. Milyen talajban telepíthető sikeresen?
2. Mi módon telepíttessék?
A közérdekű tanulság céljából e kérdéseket

helyezve magam elé, azokra tapasztalataim alap
ján következőkben fogok megfelelni.

Az ákácfa talajigényeinek megállapításánál, 
de még inkább a tenyészhetek megválasztásánál 
a legfeltűnőbb tévedések tapasztalhatók általában, 
de különösen az erdészek körében. Szaktársaim 
közül igen sokan azonosítják az ákácot a nyír
fával oly értelemben, hogy mindkettő az igény
telenség típusa, hogy ne mondjam: aféle cigány- 
fajzat, mely mindenütt megél, melyet akarva sem 
lehet sikertelenül tenyészteni. E tévedésből kelet
keznek aztán a csalódások és ingadozások. Az 
ákác szakszerű tenyésztéséhez mielőtt hozzáfogna 
valaki, tudnia kell mindenekelőtt, hogy ez nem az 
erdészet fája, kanem egy átmeneti alak a mező- 
gazdaság és erdészet között, amely első sorban 
arra van hivatva, hogy az időközben értéktelenné, 
használhatatlanná vált feltétlen mezőgazdasági 
területeket közvetlenül és közvetve a mezőgazda
ság javára ismét hasznosokká alakítsa.

Az ákácfának ezen rendeltetéséről meggyőz 
bennünket az az általános tapasztalati tény, hogy 
életképes és szabályos növekvésü ákácosokat és 
egyedeket csakis a mezőgazdaságok szomszédsá
gában, közvetlen közelében találhatunk. Tudom 
hogy nincs tétel kivétel nélkül, de ezek az általam 
is tapasztalt kivételek nem alkalmasak arra, hogy 
reájuk tételt alapítsunk.

Tehát szabály gyanánt mondhatjuk, hogy az 
ákácfa tenyészigényeinek megfelelő talaj az, mely 
összetételeiben a mezőgazdasági talaj jellegével 
bir és klimatikus tenyészhatára szintén ott van,

rettenetes fájdalmakat okoz. Akkor láttam csak, hogy 
szántáson feküdtem, még pedig a barázdákkal keresztbe. 
Mintha jól elvertek volna.

A szakácsok már meggyujtották a tüzet és ami 
kevés ennivalónk volt, beledobálták a bográcsokba.

Hirtelen egy rettenetes kürtszó visított végig az 
óriási táboron:

— Fel, előre, indulás!
Az óriási tábor nyüzsögni kezdett. Cihelődtek, 

nyergeitek, befogtak, káromkodtak. Mit tegyünk? Fel
rugdosták bosszúsan a bográcsokat. A félig már meg
melegedett húst a katonák a csajkájukba szedték fel a 
földről. Majd megesszük «valahol».

Ilyenkor minden gyorsan megy. A zászlókat a 
főőrségről széthordták; a zene megszólalt; a tisztelgő 
fegyverek csillogtak; a nap felkelt és az egész had
osztály megindult. (A másik hadosztály a Kakanj-Viszoko 
vonalon verekedett.)

Ez augusztus 17-ike volt. Dies irae, dies illa. A 
legrettenetesebb szép nap. Többé sehol egy felhő.

Remekül ragyogott a nap s a hőmérő mászott felfelé, 
mint a majom. A déli órákban 33 C. fokon tartott jó 
hosszú szünetet.

Az erőltetett menet, ütközet után, maga is nagy 
megpróbáltatás. Délelőtt azonban még uj csapás ért 
bennünket. A főparancsnok útközben megalakította az 
ütközeti oszlopot. Ez az úgynevezett harci menet, 
németül Gefechts-Marsch. Ha valaki még nem utazott 
statáriumban, az nem tudja mi az.

Ez azt jelenti, hogy a csapatok minden pillanat
ban ütközetre készen legyenek. Az apró kényelmeknek 
végük vau. A sorok és rendek pontosan, zárva halad
nak. Ha hézag támad, az oszlopok mellett lovagló 
lovaskatonák kardlappal zárják be. Forrás csobog az 
útfélen? Tilos meríteni belőle. Elájul valaki? Félrelökik 
az utszélre. Minden vasfegyelembe van szorítva; nincs 
irgalom sehol.

Csak félórai szünet volt enni. A reggeli hús a 
csajkákban már romlott volt; eldobtuk. Az egyetlen 
társzekérből szalonnát és borovicskát osztottak szét.
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ahova a mezőgazdasági szemtermelés emelked- 
hetik. Nagyon természetes, hogy amilyen külön
bözők a mezőgazdasági talajok, éppen olyan 
különbségeket tüntetnek azon ákácosok is, melyek 
hol egy elcsigázott szántón, hol pedig vízmosásos 
legelőkön, vagy kipusztult szőlő helyén létesülnek. 
De arról egyszer s mindenkorra tegyen le minden 
hivatásos erdész, hogy az ákácfával feltétlen erdő
talajon kísérletezzék, mert ez a lutrizóhoz tenné 
őt hasonlatossá. Az avatatlan megteheti, de az 
erdésznek tudni kell, hogy feltétlen erdőtalajon az 
ákácfa tenyészetét egyetlen tényező sem támogatja.

A második kérdésem, hogy mi módon léte
sítsük az akácost? Ezen kérdésre ugyan már a 
«Gazdasági Lapok -bán adtam nem rég feleletet, 
melyet nagyjában ismétlem e helyen is. Nézetem 
az, hogy akár fasorokat, akár összefüggő zárt 
állabokat akarunk telepíteni, azt legcélszerűbben 
úgy érjük el, ha faiskolában nevelünk megfelelő 
csemetéket és azokat annak rendje-módja szerint 
kiültetjük. Hogy neveljük hát a csemetéket ? Jól 
kitisztított, porhanyitott talajba, még pedig erőben 
lévő s mély talajba elvetjük a magot; a kikelt 
csemetéket kapálgatjuk, gyomláljuk, különösen az 
első évben minél gyakrabban, de még a második 
évben is egyszer-kétszer. Aztán a tulsürü sorokat 
időközben kiritkitjuk, az elszáradtakat eltávolítjuk 
s igy 2 3 év alatt már készen áll a kiültetésre
alkalmas anyag.

De hát éppen itt a bökkenő a munka kez
detén. Ugyanis afelett vitatkoznak a szaktársak 
leghevesebben, hogy miképp vessék el az ákác-

magot. Az egyik azt mondja, hogy forrázni kell, 
a másik azt, hogy nem kell forrázni, úgy is jól 
kikéi; végre a harmadik igazat ad mind a kettőnek, 
mert mint mondja, ha nem jól forráz, akkor jobb 
ha nem is forráz; s igy tovább. Hadd mondjak 
hát én is valamit. Abból indulok ki, amit mind
annyian jól tudunk, hogy t. i. az ákác, mint apró 
csemete igen-igen kényes portéka; elég neki egy 
kis dér, egy kis fagy és aztán vethetjük újra az 
ágyát. Ezért bevett szokás és erdészeti szabály, 
hogy az ákácmagot a tavaszi fagyokra való kilátás 
legutolsó határideje előtt, vagy után kell egy-két 
nappal elvetni, amint éppen azidőtájt alkalmas, 
enyhe idő mutatkozik, hogy mire a kis csemeték
5 — 6 nap múlva kibújnak, túl legyenek a legfőbb 
veszedelmen.

Ez az észszerű tapasztalati szabály szülte 
aztán azt a jó szokást, hogy az ákácmagot for
rázva vetjük el, aminek folytán tényleg 5 6 nap 
alatt ki is kél. Ily biztos tájékozódást és sikert 
a forrázatlan maggal elérni teljes lehetetlenség! 
Nem mondom, hogy a forrázatlan ákácmag egy
általán nem kél ki, de tény az, hogy a száraz, for
rázatlan ákácmag a legkedvezőbb körülmények 
között is nagyon hiányosan és megállapíthatatlan 
időközökben kél. Végeredményében a két eljárás 
között oly nagy a különbség, mintha a való tény 
s a legkétségesebb eshetőség értékét mérlegelnők.

Gr~ . ~ ' ~~ ---  ^Terjesszétek lapunkat és igyekezzetek
ui előfizetőket sze re zn i!
-  - -  - -

Két harapás volt az egész. Elől távoli lövöldözést le
hetett hallani. F ö l! Előre tovább !

Azontúl este 8 óráig szakadatlanul folyt a pokol
beli menet. A nap mindég kínosabban égetett. Egyre 
nagyobb volt a kimerülés. A sorok még a vasfegyelem 
pántjai közt is tágulni kezdtek, sőt a déli órákban már 
az elzüllés jelei is mutatkoztak a hadoszlopon.

Philippovics főparancsnok úgy akarta megakadá
lyozni az összekeveredést, hogy az utszélen tábor
karával felállott s szemlét tartott a hadoszlopon. Maga 
mellé állította a Szerajevóból hozzámenekült Hafiz basa 
török kormányzót is, aki nagyokat nyelt. De az egész 
parádé nem ért sokat.

Hogy az emberi organizmus mit bir el és hogy, 
arról akkori jegyzeteimben tisztább jelek vannak, mint 
emlékezetemben. Megpróbálom összeállítani, mert képet 
adni a kimerülés szubjektív jelenségeiről szinte lehe
tetlen. Íme:

A katonák arca a hőségtől vörös. Később sötét
vörös. Hallgat mindenki, mert a beszéd kínos erőfe

szítésébe kerül. Nagyon szédülök s a fülemben mintha 
kalapálnának . . .

Két legény beszélni kezd. Az egyik nyomban 
elájul. Félrehúzták az útból. Kinzó szomjúság. Kezd a 
szájpadlásom kiszáradni. Ksőbb a nyelvem is. Olyan, 
mintha valami idegen testet hordoznék a szájamban. 
Igen sok katonát láttunk az utszélen ájultan heverni. 
Ahol patak mellett megyünk el, ott az ájultak száma 
szembetűnő. Egy törött társzekér és egy hibás ágyú 
is hever az útfélen . . .

A szédülés fokozódik. Homályos minden. Lassan 
eltűnik az előbbi vörös szin az arcokról és halovány, 
szürke ábrázatok hallgatnak jobbról-ballról. Csak a 
fegyvercsörömpölést hallani. Homályosan látok s alig 
merek valamit gondolni. Még ez is terhes. Parancs és 
rend közömbös. Egyik tiszt káromkodni akar s elájul. 
Utolsó energiámmal elhatároztam, hogy egyforma üte
mekben lépek és nem törődöm a helyemmel többé. 
Érzem, hogy csakis ez ment meg az összerogyástól. 
Pedig azt akarom, hogy végig kibírhassak mindent és
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És amíg az ákácfa jelentőségével tisztában nem 
voltunk, illetve mig azzal csak felületesen foglal
koztunk, az elvetendő mag forrázása lehetett 
csupán szokás; miként fentebb is neveztem, —  
ma azonban tapasztalati tájékozottságunk, — a 
jövő számára kétségtelen meggyőződésünk alapján 
bátran szabály gyanánl állíthatjuk fel.

Ki az ákácmagot forrázva veti el, az ugyanis: 
megpuhitja a mag kemény kérgét és a meleg 
nedvesség által életre kelti az alvó csirát, amely 
igy a földbe jutva, a talajnedvesség folytatólagos 
behatása közben azonnal életműködésbe lép; a 
puha maghéjat áttöri és az ujjnyi vastag föld
takaró alól csakhamar mint kész kis csemete 
búvik elő. Azért is, aki forrázott magot vet, az 
vékonyan takar.

De hogy annak a harmadiknak is megfelel
jek, tehát igazolom, hogy csakis a jó forrázás ér 
valamit, mig a rossz gyakran elrontja a magot is.

(Folyt, köv.)

G yüm ölcscsom agolás.
A gyümölcsöt úgy kell csomagolni, hogy az egész 

egy mozdulatlan tömeget képezzen. Mert a gyümölcs 
ha mozoghat a csomagoló tartányban, akkor az az 
egymáshoz ütődés folytán, avagy csak a rázkódás 
következtében is törődött, zúzódott lesz. Hogy pedig 
a gyümölcs szorosan álljon, azt a csomagolóanyag

helyes elhelyezésével el lehet érni. A csomagolóanyag
nál is sok minden a kivánalom. Használnak szalmát, 

-szénát, szecskát, pelyvát, töreket, fürészport, papirost, 
fagyapotot, gyaluforgácsot stb. (jó a fagyapot, papiros, 
parafa, forgács stb.). A szalma, legyen bár az tiszta és 
szagtalan, kevésbé megfelelő, mert kemény. A széna 
puhább, de szagát nem mindenki kedveli. A morzsa- 
lékos anyagok, mint a törek, szecska, fürészpor jobban 
hozzáférnek a gyümölcshöz, de ha a gyümölcs nincs 
külön selyempapirosba csomagolva, akkor annak szár
gödrébe beveszik magukat s onnan nehezen tisztíthatok 
ki. Az elküldésre szolgáló tartányok fenekét és oldalát 
a védőanyaggal előzőleg ki kell bélelni. A gyümölcsöt 
egymás mellé és fölé sorjában elhelyezni szorosan és 
minden sor fölé védőanyagot tenni. A legfelső védő
burok, mely vastagabb a többinél, fölé jön a tető, mely 
az egész tartány anyagát szorosan lefogja. A szállító
edény lehetőleg könynyen kezelhető, légjárható, kicsi 
terjedelmű és kevés súlyú legyen; de emellett legyen 
tartós, hogy az utón a gyümölcsben kár ne történjék.

Gyenge m éhcsaládok egyesítése.
Szeptember hóban a mézgyüjtés rendesen annyira 

csekély, hogy sok helyen a napi szükségletükre alig 
elég a méheknek. Jó azért, ha körültekint a méhész a 
kaptáraiban és megnézi, hogy van-e gyűjtve elegendő 
téli elesége a családnak. Ha valamely kaptárban kevés 
a mézkészlet és lakói silány, tengődő állapotban vol
nának, a méhésznek kell azt megerősitenie. A gyenge 
család a beteleltetésre nem alkalmas, mivel valószínűleg 
elpusztulna a tél folyama alatt. Helyesen jár el akkor 
a tulajdonos, ha az elgyengült családot mással egyesíti. 
Kevés, de népes kaptár több hasznot ad, mint kétannyi

erkölcsi diadalt arassak magamon, akárhogyan is . . .
Itt emlékezetemben hézagok vannak. Így egyszer 

azon veszem észre magam, hogy stájer vadászkatonák 
közt haladok. Rámnéznek, de hallgatnak. Egy százados 
velem szóba áll:

-  Aber . . .  hogyan kerül ön ide ? Az ezrede 
hátrább van.

Nem bírok neki választ adni. Ő maga még akar 
valamit' mondani, de csak morgásig viszi s odább megy. 

Haladok csak tovább a felvett egyforma ütemben. 
A kobila-glavai magas aira kígyózik fel az oszlop. 

A tüzérek csattogva verik a lovakat, ühü . . .  ühü . . .  
Igen sok elájult katonát látok az útfélen. Ahol egy kis 
erdődarab van, sokan bemenekülnek a hüsbe. Elhullott 
lovak hevernek itt-ott. Magyar tüzérfiuk közt haladok. 
Kínálnak, hogy üljek fel egy ágyúra; nem fogadom el. 
Balról egy tisztavizü patak folyik. Csak azt tudom, 
hogy oda lemegyek, akármi is le s z . . .

Nagynehezen leereszkedem. Senki sem zavar. 
Homályos előttem minden. Csak úgy birok inni, hogy

a balkezemmel a vízbe támaszkodom, a jobb markom
mal pedig habzsolom a vizet. Az útról kiabálnak:

— Helyre, helyre! Előre!
Semmi. A hűvös viz lassan felüdit. Nyakamba is 

locsolok. A sapkámat megmártva teszem a fejemre és 
visszamászok az oszlophoz.

Megint idegen katonák közt megyek, de' kissé 
tisztább fejjel. A testemet már nem érzem. Alkonyodik 
is lassan. Egy utszéli házon az ajtókon fehér keresztek 
vannak meszelve és hálálkodó toprongyos alakok 
zsivióznak. A ház előtt két lelőtt ember hever hanyatt.

Lassankint hátramaradók és visszakeveredem az 
ezredembe. Kuszáit rendben haladnak és igen sokan 
hiányzanak. Elölről megint rövid fegyverropogás hal
latszik, mely kétszer megújul . . .

Sötétedő alkonyattal értünk Blaznij alá; ott, ahol 
a hegység kinyílik és távolról (húsz kilométer) lehetett 
már látni Szerajevót. Az utolsó alkonyfény aranyozza 
meg a_szép várost s olykor egy-egy ágyulövés esik a 
zöld síkon. Az oszlop lovas elővédéi már ágyutávolba
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erőtlen család. Azt a családot is, mely elárvult, más 
kaptárakhoz szét kell osztani építményeivel, gyűjtésével 
együtt. Ezt azonban csak az esetben tegyük, ha öreg 
volt a család ; fiatal családnál az az eljárás, hogy egy 
fiatal uj anyát helyezünk az elárvult méhecskék közé.

Gyümölcsfák m ohosodása.
A mohok és zuzmók gyakran igen ellepik a fákat. 

Ezek nem mindenütt egyformán lépnek fel. Nyílt fek
vésben és száraz hélyen kevésbé, vagy egyáltalán nem; 
ellenben zárt területen, nedves, hideg helyen a fiatal 
fák is már annyira el vannak borítva azoktól, hogy e 
tekintetben az idősebbektől meg sem külömböztethetők. 
A mohot a fáról folytonosan tisztogatni kell. E célra 
fakaparók és kefék vannak használatban, melyek igen 
jól be is váltak a gyakorlatban. Ha bemeszeltetjük a 
fák törzsét és ágait, úgy az is távoltartja egy időre a 
mohot és zuzmót; de csak eg/ időre, mert később 
újból fellép. Ezért a fák tisztogatását és gondozását 
abbanhagyni sohasem szabad. Ép fákra és nagy ter
mésekre csak igy számíthatunk.

Kerti vetemények szedése.
A kerti vetemények szedését idejében végezzük, 

illetve végeztessük. A felszedést lehetőleg száraz és 
napos időben hajtsuk végre, mert a nedves időben 
szedett zöldség nem tartható jól el. Ilyenkor csak úgy 
segíthetünk a bajon, ha előbb a terményt jól szárazra 
töröltetjük. A jól eltarthatásnak fontos kelléke az is, 
hogy amennyire lehet, sértetlenül kerüljenek be az el
tartható helységbe, nehogy a sebzett növény romlása 
a többit is megfertőzze és elpusztítsa. Az eltartásra 
kerülő termény inkább kissé szikkadt, mint duzzadt 
legyen; ezért a növényt rövid időre szellős helyen 
terítsük el. Nyáron a kerti terményeknek csak kis részét 
gyűjtjük össze eltevés céljából. Ha valamely növényt 
földbe helyezünk el, úgy az eltartó helységben levő 
tavalyi rétegen levő földet, homokot, melyet már egyszer 
használtunk, eltávolítjuk s helyette frisset viszünk oda.

jutottak s egy-két gránátot eresztettek be a levegőbe:
— Jó éjszakát!
Az óriási hadoszlopnak azonban a maradványai 

érkeztek csak a blazniji táborba. Talán a fele. (Csapat- 
foszlányok. Vánszorgó alakok. Mind fehér, mint a kréta.

Csonka zászlóaljunkból csak egy szakaszra valót 
tudtunk összeszedni a keveredésből. Vesztünkre azt is. 
Alig foglaltunk helyet, a főparancsnok fekete lován 
hirtelen hozzánk ugratott és keményen ránkförmedt:

— A fele szakasz azonnal felmegy oda (hegyre 
mutatott), a magaslatokat megtisztítja a felkelőktől és 
ott marad éjjel őrségre.

A főhadnagy ismételte a parancsot; kardot rántott 
s kettőbe vágta a szakaszt.

Másztunk, másztunk. Ellenség már sehol. Mind 
elszéledtek. Azután holdvilágnál letelepedtünk egy ma
gaslatra őrségnek.

Isten különös kegyelmének tudom ma is, hogy 
akkor éjszaka le nem nyiszálták a nyakunkat. Ezt egy 
gyerek is megtehette volna.

Az erdőőri szakiskola uj rendje.
Darányi földművelésügyi miniszter, hogy emelje az 

erdészeti alkalmazottak szakképzettségének szivonalát, 
ez évben uj szabályzatot dolgoztatott ki a magy. kir. 
erdőőri szakiskolák részére. Ez a szabályzat különösen 
az újonnan felveendő szakiskolai növendékek részére 
már legközelebb életbe lép. A szabályzat végrehajtása 
tárgyában a miniszter legutóbb a négy szakiskola 
igazgatóságához újabb rendeletet intézett, amelynek 
főbb rendelkezései a következők: Miután a tanév ezen
túl szeptember 1 -én kezdődik, a mostani másodéves 
tanulók vizsgáját augusztus végével meg kell tartani. 
Az uj szabályzatnak az oktatás berendezésére vonat
kozó része csakis az újonnan felvett tanulókra nézve 
kötelező, a szabályzat többi része azonban folyó évi 
szeptember 1 -től kötelező minden hallgatóra nézve. 
Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a jövő tanévben 
a régi tanulókat is az uj rendszer szerint oktassák. A 
miniszter e tekintetben' a szakiskolák igazgatóit hívta 
fel javaslattételre, melyet azok folyó évi augusztus hó 
8-án tartott tanácsülésen terjesztettek elő. Az uj sza
bályzat szerint a szakiskolákba felveendő hallgatóknak 
nagyobb előképzettségüknek kell lenni, mint eddig. A 
miniszter azonban nem zárkózik el attól, hogy a hall
gatók egy részét bizonyos felvételi vizsga alapján ve
gyék fel az intézetbe. A végrehajtási rendelet kimerítő 
utasítást ad ezen felvételi vizsgálatokra vonatkozólag; 
egyúttal közli a magánerdőbirtokosok alkalmazottaival 
szemben követendő eljárást, akiktől tudvalevőleg az 
erdőőri törvény nem követeli imperative a szakképzett
ség igazolását. Az ilyen alkalmazottak részére az u. n. 
továbbképző tanfolyamokat rendszeresíti a miniszter.

Erdőőri szakvizsgák m egtartása.
A földművelésügyi miniszter rendelete szerint az 

erdőőri szakvizsgák 1908. évi október hó 19-én és az 
ezt követő napokon Budapesten, Pozsonyban, Kassán, 
Besztercebányán, Miskolcon, Máramarosszigeten, Ko
lozsváron, Brassóban, Nagyszebenben, Temesváron, 
Pécsen és Szombathelyen, a vadőri vizsgák pedig az 
erdőőri szakvizsgákkal kapcsolatosan Budapesten, Po
zsonyban, Szombathelyen és Kolozsváron a vármegye 
székházában délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és 
folytatólag megtartatni. Akik az erdőőri, vagy vadőri 
vizsgát letenni óhajtják, hiteles bizonyítványokkal fel
szerelt folyamodványaikat 1908. szeptember hó 30-ig 
ahoz a kir. erdőfelügyelőhöz nyújtsák be, akinek szék
helyén vizsgát tenni kívánnak.
Magyar fa alkalm azása a hangszergyártásnál.

Darányi Ignác földművelési miniszter az összes 
kincstári erdőhivataloknak rendeletet adott ki, amely
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szerint a hangszerfakészitésre alkalmas juharfa anyagot 
különválasztva értékesítsék és úgy intézkedjenek, hogy 
ilyen fa állandóan kapható legyen. A miniszter ezen 
rendelkezése biztosítani fogja, hogy hangszerkészítőink 
és gyárosaink azokat a faanyagokat, melyeket a hang
szerek előállításához eddig túlnyomó részben Cseh
országból és Thüringiából voltak kénytelenek besze
rezni, ezentúl hazai forrásokból kapják, ami egyaránt 
érdeke a fatermelésnek és a magyar iparnak.

Fővadak által okozott károk m egtérítésének  
kötelezettsége.

A m. kir. Curia egy legutóbb felmerült eset alkal
mából elvi jelentőségű döntvényként kimondotta, hogy 
az 1883. évi XX. t.-c. 7. szakasza értelmében a vad
károkért meghatározott kártérítési kötelezettség azt a 
birtokost, vagy haszonbérlőt, akinek vadászterületén a 
kárt okozó fővad tenyészik és aki az ezen körülmény
ben jelentkező gazdasági előny élvezetére jogosult, 
mint az előnynyel a dolog természete szerint kapcso
latos kötelem, kétségkívül terheli, tekintet nélkül arra, 
hogy a vadászterület a fővadak kiváltásának meggát- 
lására és igy a vadállomány állandósítására alkalmas 
kerítéssel kőrülvétetett-e vagy sem.

Halálos végű vadászszerencsétlenség.
Tragikus szerencsétlenség ment végbe, Körmöc

bányáról amint jelentik, a dallosi kincstári erdőben m. 
hó 18-án. Ambrózi körmöcbányai kéményseprőmester 
nagybátyjával, Patsch József budapesti kéményseprő
mesterrel, a hercegtől kapott engedély alapján, kimentek 
az erdőbe vadászni. A vadászat jól sikerült s a vadászok 
az éjszakát is ott töltötték a szabadban. Másnap reggel 
egy sürü bozóton mentek keresztül és a kusza ágak 
beleakadtak Pachnik István hajtófegyverébe. A puska 
elsült s a golyó az előtte haladó Patsch József buda
pesti kéményseprőmester felső testébe hatolt be, aki 
szörnyethalt. A holttestet Körmöcbányára vitték és 
onnan értesítették Angyalföldön lakó családját. A ha
tóság erélyes nyomozást indított meg.

Végzetes tévedés.
A Bakony-erdőkből kitörő vaddisznók már sok 

kárt okoztak a pápai határban. Múlt hó 20-án éjjel öt 
gazda összebeszélt, hogy a kukoricásban kiállnak vad
disznólesre. Az egyik gazda a dombosabb helyre állt, 
a többiek pedig lejebb álltak lesbe. Egyszerre valami 
csörtetés hallatszott s a dombon álló gazda a sötétben 
célzott, azt hivén, hogy a vadállatok közelednek feléje. 
A lövésre jajkiáltás hallatszott és Barcza Mihály fiatal 
gazda szivén találva, holtan rogyott össze, egy másik 
gazda pedig térdén sebesült meg, mig a vaddisznó- 
falka a másik oldalon törteted el. Simon ellen meg
indították a vizsgálatot.

Fehér tigris.
A «Daily Mail» szerint Asszamban nemrég fehér 

tigrist lőttek, az elsőt e nemben. Két bennszülött elment 
bivalyvadászatra s a bozótban vadkan és tigris harcának 
a nyomára akadtak. A földön szétszórt fehér szőrök

azonban felkeltették figyelmüket s éppen elhatározták, 
hogy követni fogják e különös nyomot, mikor a közeli 
bozótban egy nagy fehér állatot láttak eltűnni a nem- 
messze kimultan heverő vadkan mellől. Utána lőttek s 
bizonyára halálosan találták, mert másnap reggel igen 
hosszú kutatás után egy fehér tigris hullájára akadtak. 
Bőrét a calcuttai muzeum kapta meg.

Razzia elefántokra.

A legtöbb vadásznak meseszerűen fog hangzani, 
hogy egyetlen vadásztársaságnak sikerült nyolcvanegy 
elefántot felhajszolnia. A < Rhoderia Héráid Weebly* 
jelenti, hogy a rhoderiai kormány az ottani erdőségek 
elefántjainak az összefogdosására szólította fel a vadá
szokat, de figyelmeztette őket, hogy a fiatalabb ormá
nyos jószágokat ne pusztítsák el, mert azokból hasznos 
háziállatokat akarnak nevelni. Viljoen nyolc hollandus 
farmer társaságában indult el az elefántrazziára. Előbb 
nehezen ment a dolog. Hosszas keresgélés után csak 
egy elefántra akadtak. De aztán napok múltával egész 
csordát tudtak összeterelni. Lövések dördültek el, az 
állatok ijedten rebbentek szét, de a vadászok útjukat 
állották. A nyolcvanegy elefánt közül negyvenet meg
öltek, de negyvenegy elefántkölyök elevenen került el 
a külömböző farmokba, ahol darabjáért jó pénzt fizet
tek és igy kitünően jövedelmezett a vadásztársaságnak 
ez a különös razzia.

A tigris.
A Modern Review» cimü folyóirat egy érdekes 

cikkben foglalkozik a tigrisveszedelem jelentőségéről. 
A cikk szerint 1900-tól 1904-ig 4000 ember esett a 
vérszomjas tigris áldozatául. De az éhínség alatt ez a 
statisztika még jobban emelkedik, mert akkor a tigrisek 
a hegyekből a síkságra mentek s még veszedelmeseb* 
bekké váltak. A statisztika szerint 1880-tól 1884-ig, 
tehát négy év alatt 190.000 szarvasmarhát faltak fel a 
tigrisek. 37 százaléka azoknak az embereknek, akik 
abban az időben a vadállatok martalékai lettek, a tig
risek karmai között lehelte ki a le1 két. Különben nem 
minden tigris olyan félelmetes. Csak ha már a bestia 
emberhúst evett, válik különösen veszedelmessé s úgy 
akkor irtó háborút indít a vidék lakossága ellen. Egy 
tigrisről például feljegyezték, hogy egymaga már 200 
embert ölt meg; de még borzasztóbb hírek keringenek 
egy kitömött Himalajatigrisről, amelynek 300 ember 
esett áldozatául.

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t e k .
B aka Já n o s  urnák, Csurgó. Arra, hogy a madár késői 

megérkezésére nézve valótlanságot állítsunk, semmi okunk sincs; 
miután pedig a posta hozzánk csak este 6 órakor érkezik meg, a 
csomagokat természetesen másnap délelőtt kapjuk ki. A küldött 
madár egyébként csak egy közönséges héja volt, amilyet nálunk 
minden lépten-nyomon lehet találni s igy amint a jövő hó elejé
vel megkezdjük a vadászatot, lőni fogunk egyet és azt kitömve 
elküldjük. A legforróbb nyári időszak egyáltalán nem alkalmas
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kitömésre szánt madarak küldésére, nem kivált oly távolságokra, 
mint a Dráva vidékéről Románia határszéléig. — Kelemen Ist
ván és Bölcső András uraknak. A beküldött címjegyzékekért 
fogadják hálás köszönetünket. — F. K. urnák, Úrkút. Becses 
sorait elküldtük az illetőnek s bizonyosan fog írni.. A szives fel
világosításért pedig fogadja köszönetünket.

A  k i a d ó h i v a t a l  p o s t á j a .
Szives figyelmükbe ajánljuk azoknak, kik az előfizetési 

díjjal hátralékban vannak, a lapjukhoz mellékelt kérésünket, azok 
lapjához pedig, kiknek előfizetése múlt hó végével lejárt, becim- 
zett utalványokat csatolunk s mindannyiukat kérjük, hogy az elő
fizetési dijakat lehetőleg f. hó közepéig beküldeni szíveskedjenek. 
- Hegedűs János urnák, Csun. Üdvözöljük, mint uj hívün

ket. Szíveskedjék lapunkat környékén terjeszteni. — Heinbach 
András urnák, Szemlak. A cimet kiigazítottuk. A kérdéses 2 K 
beérkezett s a mü megjelenéséig javára nyilvántartjuk. — Farkas 
János urnák, Lászlótanya. Örvendünk, hogy híveink közé szegő
dött s kérjük lapunkat más kartársak közt is terjeszteni. — Traub 
Károly urnák, Nagyvázsony. Az év végéig van előfizetve. Címét 
kiigazítottuk. — Kiss Pál urnák, Vízakna. A beküldött 4 K-val 
az év végéig van előfizetve. — Szűcs Miklós nrnak. Szaplonca. 
Előbbi üzenet Önnek is szól. — Czifra Ferenc urnák, Bucsuta. 
A hiba csak az ottani kézbesítés körül lehet. Szíveskedjék ezt 
kinyomozni s velünk közölni, ki az, aki lapjait felbontja és fel
vágja, hogy ellene a feljelentést megtehessük.

Nyomatott HI ENTZ J ÓZS EF  könyvnyomdájában Szászsebesen.

H I R D E T M É N Y E K

442/1908. sz. A brassó i m. k ir. á ll. erdőhivatal.

Pályázati hirdetmény erdőszolgai állásra.
A Brasfó vármegyei hosszufalusi, illetve Xl-ik 

ósáncvölgyi őrjárásban lemondás folytán megüresedett 
erdőszolgai állásra, mely évi 440 K bérrel, 36 K ruha- 
átalánynyal, 48 K lakbérrel és 12 ürm. tűzifával van 
javadalmazva, pályázat nyittatik.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy a Brassó vár
megye tekintetes közigazgat, erdészeti albizottságához 
Brassóban cimzendő, sajátkezüleg irt kérvényeiket, az 
erdőtörvény 37. §-ában előirt kellékek és eddigi szol
gálatuk igazolására szolgáló okmányokkal, valamint az 
egészséges, erőteljes testalkatukat s jó látó, halló és 
beszélő képességüket tanúsító orvosi bizonyitványnyal 
felszerelve, folyó évi szeptember hó 20-ig a b rassó i m. 
kir. á llam i erdőh ivatalhoz nyújtsák be.

Szabályszerűen fel nem szerelt, vagy ezen határ
időn túl beérkező kérelmek figyelembe nem vétetnek.

Brassó, 1908. évi augusztus hó 25-én.
A m. k ir . á llam i erdőhivatal.

1 5 8 3 /1 9 0 8 . sz. Oelibláti m. kir. kincstári birtokkezelőség.
Pályázati hirdetmény.

Aluiirt birtokkezelőség kerületében megüresedett 
és újabban rendszeresített három (3) napidijas erdőőri 
állásra pályázat hirdettetik.

Javadalmazás kettő (2) K napidij s évi háromszáz 
(300) K lótartási átalány.

A pályázati határidő 1908. évi szeptember hó 25.
Az állásokat elnyerni óhajtónak az erdőőri szak

iskola sikeres elvégzését, ép, egészséges és erőteljes

testalkatukat, valamint jó magaviseletüket kell hiteles 
bizonyítványokkal igazolniok.

Erdőőri szakvizsgát is tett egyének előnyben ré
szesülnek, teljesen megfelelő magaviselet és szorgalom 
mellett végleges kineveztetésre számíthatnak.

Kérvények a megjelölt határidőig alulírott birtok- 
kezelőséghez nyújtandók be.

Deliblát, 1908. augusztus 15.
M. k ir . k in cstári birtokkezelőség.

HIRDETÉSEKET
JUTÁNYOS ÁRON FELVESZ AZ

E R D É S Z E T I  Ú J S Á G
KIADÓHIVATALA SU2

T Ö L G Y M A K K O T
f e n y ő t o b o z o k a t  é s  lo m b fa m a g v a k a t  

l e g m a g a s a b b  á ro n  v á s á r o l  é s  m i n -  

o o o  tá z o t t  a já n la t o k a t  k é r

F A R A G Ó  B É L A
m a g p e r g e t ő  in t é z e t e ,  Z a l a e g e r s z e g

m VIZSLA!
Egy 2 éves, fehér, kávébarna foltos, angol
német keresztezésü, igen szép, erős nö
vésű kan vizsla eladó. A vadat jól állja; 
szépen keres s apportíroz. Érdeklődők 
személyes meggyőződést szerezhetnek.

Ara 160 korona. Továbbá eladó:
Egy mauser rendszerű Manlicher 8 mm. 
vadász karabély, majdnem uj állapotban, 
100 drb kilőtt és 25 drb félállanybur- 
kolatu löveggel. Bárkinek, ki nagy vadra 
vadász, legmelegebben ajánlhatom. Ára 
64 korona. A vizslát személyes megjele
nésre, az ismétlő karabélyt pedig csakis 
postán, utánvéttel küldöm. Cim:

■ M O L D  v i i  M O S = =
Székudvar (vasútállom ás) Arad megye.
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Előfizetési dijak;
Egy é v r e .......................................8 korona
Fél évre . . . . . 4  korona
Negyed é v r e .......................................2 korona

P é n z k i i l d e m é n y e k  
Szászsebesi Ipar és Gazdasági Hitelszövetkezet 

címére küldendők, Szászsebesen

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n
Felelősszerkesztő és kiadótulajdonos

PODHRADSZKY EMIL

Hirdetési dijak:
Egyhasábos garmond sor vagy annak a helye 
20 fillér. Ajánlkozásoknál, eladás vagy vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fillér 
Nagyobb s többszöri közlésii hirdetményeknél 

mérsékelt dijak egyezség szerint

Xíl  évfolyam Szászsebes, 1908 szeptem ber 10 37 szám

Nekünk nem lehet.
Még az elmúlt esztendőben egyes kincstári 

erdészeti altisztek mozgalmat indítottak volt a 
mostani kötelező egyenruhájuk minőségének meg
változtatása céljából s hogy a most viselt egyen
ruhával nagyrészük nincs megelégedve, hanem a 
helyett másfélét óhajtanak, annak legjobb bizo
nyítéka volt az, hogy egy rövid pár hónap alatt 
negyvennél több jegyzőkönyv érkezett be a moz
galmat megindított altisztekhez, amelyeken leg
mérsékeltebb számítással is legalább pár száz 
kincstári erdészeti altiszt volt képviselve. Erre 
következett volna a kérdéses jegyzőkönyveknek 
a földművelésügyi m. kir. miniszter ur Onagy- 
méltóságához való felterjesztése, midőn azonban 
erre került a sor, e mozgalmat megindító altisztek
nek a jegyzőkönyvek felterjesztése felettes ható
ságuk részéről meg lett tiltva, sőt még a rosszalás 
is ki lett fejezve irántuk azért, hogy a mozgalmat 
megindították.

Szigorúan és pártatlanul mérlegelve a dolgot, 
a kérdéses felettes hatóságnak teljesen joga volt 
ahoz, hogy a jegyzőkönyvek felterjesztését meg
tiltsa, valamint hogy a mozgalmat megindító 
erdészeti altisztek irányában rosszalását kifejezze 
s ezt a jogot a felettes hatóságnak ők maguk 
szolgáltatták a kezébe az által, hogy tervükhöz 
annak előleges hozzájárulását nem kérték és nem 
kapták mert a szolgálati szabályok rendelkezései 
szerint bármely alárendelt csak abban az esetben 
tehet valamit a szolgálatával kapcsolatban lévő

bármely ügyben, ha erre felettes hatóságától elő
zetesen engedelmet kapott.

Önként felmerült most már az a kérdés, 
hogy vájjon azon esetben, ha a kincstári vagy 
akár a járási erdészeti altisztek ezt a mozgalmat 
megújítani szándékozván, ehez felettes hatóságaik 
beleegyezését kérnék, megadatnék-e az nekik.

A dolog természetes rendje szerint nem csak 
a jogos, de még a jogosnak vélt vagy képzelt 
kérés elől sem lenne szabad soha az utat elzárni, 
hanem módot és alkalmat kellene mindenkinek 
nyújtani ahoz, hogy sérelmét vagy panaszát lep
lezetlenül és minden kellemetlen utókövetkezmé
nyektől menten előadhassa ott, ahol annak gyó
gyítását remélheti, mert hiszen kérni, panaszkodni 
a mondhatni törvényesített szokás szerint min
denkinek szabad, természetesen más lapra tartoz
ván az, hogy a panasz meghallgatva, a kérelem 
teljesítve lesz-e. Ez már olyan régi dolog, mint 
amilyen régi maga a világ.

Dacára ennek biztosak lehetünk benne, hogy 
ha ilyen mozgalom tervével az erdészeti altisztek 
fellebbvalóiknál előhozakodnának, annak keresztül
viteléhez csak itt-ott elvétve kapnák meg az elő
zetes beleegyezést; a legnagyobb rész azonban 
merev visszautasításban részesülne, bár maguk a 
fellebbvalók általában véve maguk is elismerik, 
hogy az erdészeti altisztek egyenruhája használ
hatóság tekintetében nem kifogás nélkül való és

Töm örüljünk egy zászló  alá, érdekeink m eg
védésében csak úgy tehetünk kellő lépéseket!
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hogy az a mai kor igényeinek nem felel meg 
sehogy sem.

Ez a dolog természetellenesnek látszik az 
első tekintetre, de ha mélyebben bele pillantunk 
közéletünkbe, az abban uralkodó rendszer mellett 
azt természetesnek fogjuk találni. Nálunk ugyanis 
nagy mértékben ki van fejlődve az úgynevezett 
kaszt-rendszer, amelynek behatása alatt a maga
sabb lenyűgözni szereti az alacsonyabbat s kedve 
telik abban, hogy hatalmát alárendeltjével érez
tesse. Nálunk a szabadság, egyenlőség, testvériség 
még mindig csak Írásban lévő üres jelszavak és 
megtestesítésükre még sokáig várakozhatunk.

Nálunk a közhivatalokban még mindig csak 
a kötelességek vannak szigorúan szabályozva, de 
a jogokat sehol sem látjuk körvonalozva, igy tehát 
azzal mindenki tisztában lehet, hogy mi az ő 
szolgálati teendője, de arról, hogy ennek ellené
ben milyenek a jogai, jóformán fogalma sincs. 
Érzi ennek a fonák helyzetnek a súlyát minden 
tisztviselő és altiszt egyaránt s várja és sürgeti 
a szolgálati pragmatikát, de bizony hiába várja, 
mert az talán éppen azért késik, hogy a mostani 
rendszer minél tovább fentartható legyen.

Az utóbbi időben úgy a napilapokban, mint 
egyes szaklapokban sűrűn olvashatjuk, hogy az 
állami tisztviselők státusának rendezése alkalmá
ból az állami erdészeti tisztviselők nagy mozgal
mat indítottak, hogy jogaikat érvényesítsék s már 
a legközelebbi napokban országos gyűlést fognak 
tartani Budapesten, amelyen sérelmeikkel előho

AZ „ E R D É S Z E T I  UJSÁG“ TÁRCÁJA  
M a g l á j .

/ — A Budapesti Hírlap > után. —

A boszniai okkupáció első véres napjáról, melyre 
akkor még senki sem gondolt és amely annyival is 
inkább meglepte a hadvezetőséget, a Budapesti Hírlap 
hasábjain egy szemtanú az alábbiakat írja:

Augusztus 3-án múlt harminc esztendeje a magyar 
huszárok katasztrófájának a magláji völgyszorosban. 
Akkor folyt az első vér Bosznia megszállásáért s kez
dődött a tettleges hadviselés, hogy Európa ránk ruhá
zott mandátuma, ha kell, erőhatalommal is, érvényre 
emelkedjék.

A Magláj név szomorú emlékezetű. De arra nincs 
semmi ok, hogy restelkedve, a szenvedett kudarc érze
tével tekintsünk rá vissza, mint oly esemény jelzőjére, 
amelyet a politikai előrelátás és a hadvezéri ügyesség 
elkerülhetett volna. Akkor a közérzület el volt telve 
tőle keserűséggel és az elfogult kritika olyan vádakat

zakodni szándékoznak. A mozgalomhoz tudomá
sunk szerint már az összes kincstári erdőhatóságok 
tisztviselői csatlakoztak és igy nyilvánvaló, hogy 
nagy lesz a tervbe vett gyűlésnek látogatottsága. 
Olvasva az erre vonatkozó híreket, önkénytelenül 
is felvetődik az a kérdés, hogy vájjon ehez a 
mozgalomhoz az illetők kikérték-e felettes ható
ságuknak, tehát magának a minisztériumnak az 
engedélyét vagy sem, mert mérget lehetne venni 
arra, hogy ebben a mozgalomban azok is részt 
vesznek, kik alárendelt altisztjeiknek nem engedték 
meg, hogy az egyenruházatukra vonatkozó pana
szaikat előadják s annak megváltoztatását kérel
mezzék. Vájjon jól esnék nekik, ha most felülről 
egyszerre csak lefújnák egész mozgalmukat?

Hja, csak nekünk nem lehet!
Annyi bizonyos, hogy az ilyen lefuvás zokon 

esnék nekik, de vájjon eszükbe jutna-e a példa
beszéd, amely azt mondja, hogy: < Amit nem 
kívánsz magadnak, ne tedd másnak! .

Az ákácról.
A ^Magyar Erdész* után. Irta S., főerdész. — 

(Folytatás és vége.)

Helyesen említi ez a vitázó a 100° Celsiust. 
Ezt azonban nem kell olyan nagy pontossággal 
vizsgálni, mert hiszen igen egyszerű ez az egész 
művelet. Ugyanis az elvetésre szánt ákácmagot 
vagy annak megfelelő részletét az elvetés előtti 
este rátesszük egy sürü rostára vagy szitára s ezt 
egy nagyobb edény felett két kézben tartja egy

fűzött hozzá a külügyi vezetés s a hadvezetőség ellen, 
melyeknek alaptalan voltát csak évek múlva állapíthatta 
meg az okkupáció történelme. Ma már világosan látunk 
és tárgyiasan ítélhetjük meg a három évtized előtt 
esett dolgokat.

Néhai Andrássy Gyula gróf, a monarkia kül- 
ügyei élén, elég világos tudatában volt annak, hogy a 
katonai megszállás s a stratégiai birtokbavétel vér- és 
pénzáldozat nélkül nem lesz lehető. Neki nem volt 
semmi illúziója arra nézve, mintha e műveletnél, min
den harc kizárásával s a lakosság békés asszisztenciá
jával, egyszerű lefolyásra s gyors eredményre biztosan 
számíthatnának. A szerajevói magyar-osztrák főkonzu
látus és a bosnyák-hercegóc területen berendezett hír
szolgálat épp jókor informálta a közös külügyminisztert 
a kétes fogadásról, amely benyomulandó csapatainkra 
vár. Ezért javasolta Andrássy gróf, hogy a megszállás 
imponáló erővel — három mozgósított hadosztálynak 
kooperációjával történjék a Száva és a dalmát Alpok 
vonala fetől egyidejűleg. A hadi tanács a külügymi-
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ember; a másik ember pedig a tűzhelyen vizet 
melegít, mig az erősen felforr, aztán ezt a forró
vizet (5 10 litert) részietekben ráönti a szitában
lévő magra, miközben a szitát is mozgatni kell, 
hogy a mag minden oldalról érintkezzék a forró- 
vizzel. A szita alatt tartott edényből a vizet fel 
lehet ismét önteni, amig csak a kéz könnyen ki 
nem bírja a melegét; aztán a szitára egy zsákot 
vagy valami ruhát terítünk, hogy a mag a gőz
ben maradjon, de ez idő alatt többször fel kell 
rázni vagy átkavarni. Ha már nem gőzölög, akkor 
a magot egy zsákra vagy ponyvára öntjük és 
vékonyan szétterítjük. Másnap reggel elvetés előtt 
kitesszük a napra és megszáritjuk annyira, hogy 
épp össze ne ragadjanak. Az igy megduzzasztott 
magot helyes kis kapával készített sekély baráz
dákba ujjaink között egyenletesen pergetjük be 
vagy vetőgéppel is elvethetjük. Kapával készített 
barázdákat a gereblye hátával kell betakarni, de 
csak igen vékonyan, legfeljebb egy cm. porhanyó 
földdel. (A rossz és veszedelmes forrázás abban 
áll, hogy a magot beletesszük egy tálba avagy 
teknőbe s tele öntjük az edényt forróvizzel s ott 
hagyjuk — mint némelyek szokták 24 óráig. 
Az igy agyonboldogitott ákácmagból aztán nem 
sok kél ki, meit a csira belefulad és elpusztul 
épp úgy, mint mikor az erdei csemetéket némely 
ültető munkás — hogy a gyökere el ne száradjon 
-— vizbeállitja s ott hagyja, mig rá kerül a sor. 
Többször tapasztaltam már eféle szerencsétlen 
jóakaratot, ami néha ugyan gonosz lustaságból

származik, hogy a csemeték ideiglenes földbe- 
takarásával ne kellessen bajlódni.

A forrázás akkor mondható sikerültnek, ha 
utána a mag kétszeres nagyságára megdagad; 
szép zöldesbarna szinii s ujjaink között nyomo
gatva rugalmas tapintatu. A hibás, léha mag nem 
dagad meg a forróvizben sem és többnyire vizen 
úszva marad, mig a jó mag elmerül.

Ha igy előkészítve vetjük el az ákácmagot 
kertünkben, csakhamar látni fogjuk a kis cseme
téket, melyek főképpen az első évben igényelnek 
gondozást, védelmet a gyom és gaz ellen. Aki az 
ákáccsemetéket az első évben háromszor-négyszer 
megkapálja és ugyanannyiszor meg is gyomlálja, 
annak később kevés dolga lesz, mert a gondozott, 
tisztán tartott kis ákáccsemete olyan rohamosan 
nő, hogy a második évben már nem tud közte 
megélni a gaz. De azért már a második évben 
is kapáltassuk meg legalább egyszer, mert a talaj- 
porhanyitás nagyon kedvező hatással van a kis 
csemete fejlődésére.

Folytatólag szólanom kell még a faiskolában 
felnevelt ákáccsemeték kitelepítéséről is. E tekin
tetben csak a saját megszokott s elég sikeresnek 
tapasztalt eljárásom ismertetésére szorítkozom.

Ha ugyanis teljesen zárt állományú ákácost 
akarok létesíteni, akkor a jobb növésű, egy cm. 
vastag csemetéket alkalmazom.

Az ültetés csakis tavaszkor történik, fagyok 
múltával. A kiültetés előtt a csemetéket 2 0 — 30 
centiméternyire visszavágjuk, mellékágaitól meg-

niszter óhajtása szerint intézkedett és valóban méltat
lanul tulajdonították Andrássynak az elmés, de léha 
mondást, hogy Magyarország-Ausztria hatalmi fellépé
séhez egy zászlóalj baka és egy katonai zenekar elég 
lesz. Ezt ő soha sem mondhatta, mert a boszniai ak Jó  
jelentőségétől sokkal erősebben át volt hatva, semhogy 
a teljes siker kellő biztosítása nélkül felelősséget vállalt 
volna érte.

A magláji eset nem cáfolta meg a reményeit, de 
igazolta óvatosságát.

Hadoszlopainkat túl a Száván a lakosság eleinte 
sorsamegadottan, ellenséges szándék nélkül látszék 
fogadni. Ez gyakran van igy, ha valamely fegyveres 
erő idegen területre benyomul. A főhadiszállás azonban 
jókor megbizonyosodhatott róla, hogy a hadműveletek 
közben szüksége lesz teljes éberségére s a csapatokat 
csak harci készenlétben, a biztossági szolgálat oltalma 
alatt, kellő elővéd kiküldése után mozgathatja. A mu
zulmán küldöttség, mely Boszna-Bródban óvást tett a 
magyar-osztrák zászló felvonása és az okkupáció ellen,

eléggé figyelmeztette a fővezényletet, hogy a tartomá
nyok mélyében a bosnyák népfelkelés gerilla-háború
jával fog esetleg szemközt állani.

A főhadoszlop előtt járó elővéd élén másfél sza
kasz magyar huszár indult Millinkovich vezérkari őr
nagy parancsa alatt, a bród-szerajevói főúton délirányba, 
a térviszonyok és a lakosságban lappangó kedv kide
rítésére. A rábízott feladat a körülményeknek teljesen 
megfelelt s a kis csapat szabályszerüleg, szolgálatkészen, 
kifogástalanul meg is oldotta.

Három napon át nem vett észre semmi fenyegető 
jelenséget a föld népe részéről; a bosnyákok a kém
szemle útjába nem vetettek akadályt. A huszárok igy 
nyomultak át több falun a Boszna folyó mellett. Átal 
mentek Maglájon is. Nem messze onnét érték el az 
első puskalövések; mire visszavágtattak, hogy ellenség 
jelenlétéről hírekkel s a módszeres operációk megkez
déséhez tájékoztató adatokkal szolgáljanak a fővezér
letnek. Vágtatásuk közben támadt rájuk orvul a falubeli 
parasztság, mely a házakban elrejtőzve, a kis csapatot
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tisztítjuk, hosszú, fás gyökereit megkurtitjuk. Sor- 
és csemetetávolság egyéves csemetéknél egy-egy 
méter. Az ültetést laza talajban mélyen követelem, 
jóval felül a gyökérzeten. Fás legelők létesítése 
céljából én mindig három éves, 4 5 cm. vastag,
válogatott fácskákat ültetek, természetesen szintén 
tavaszkor. Ezeket 5 — 50 méter sor- és csemete
távolságba helyezem el; 2 méter magasan vágom 
vissza; törzsét, gyökérzetét tisztogatva, ismét csak 
minél mélyebben ültetem. (Homoktalajban 2 0 — 30 
centimétert a törzsből is föld alá eresztek.) Ilyen 
erőteljes ákácok körül mindig készíttessünk tányér
gödröket az esővíz felfogására, ami elengedhetetlen 
feltétele a gyors és biztos fogamzásnak. A fás 
legelőket lábas jószágtól 4 — 5 évig tilalmazni kell.

Erdészek részére Írott ezen értekezésemben 
apróbb részletezésre szükségtelen kiterjeszkednem.

Még csak azt jegyzem meg, hogy aki az 
ákácfát feltétlen erdőtalajon ülteti, az legtöbbször 
azt fogja tapasztalni, amit egyik szaktársunk elég 
panaszosan leír: Megered, de a növekvés gyenge,
a törzs silány, mohos és néhány évi tengődés után 
kipusztul. Én ellenben legkedvesebb gyönyörű
ségemet ákácosaimban találom. Hogyne, amidőn 
pl. a múlt tavaszkor (forrázva!) vetett magomból 
olyan csemetéim vannak, hogy 60°/o egy méternél 
magasabb; de van köztük 180 200 cm.-es is!
Kiültetett fáim pedig általában évenkint 1 1 */2

métert nőnek magasságban s 1 1 '/2 cm. a vas
tagsági gyarapodásuk. Pedig nem valami búza
táblán, hanem a reáin bízott erdőségeknek olyan

részein, amelyeknek talajában egykor bizonyára 
turkált az eke. Lehet, hogy ugyanott az erdei 
fenyő s más egyéb is diszlenék, de én ezen erdei 
Tiknak más rendeltetést szántam. Mert ámbár 
100 — 150 méter tengerszinfeletti magasságban 
láttam én már gyönyörű lucerdőket, sőt ugyanott 
20 25 méter magas vörös fenyőket is, mégis
nemde a szaktársak mosolyognának, ha valakinek 
alföldi erdősítésre e fanemeket ajánlanám.

És épp abban rejlik szakunk legjelentősebb 
feladata, hogy az egyes fanemeket ismerjük meg 
alaposan; ismerjük nemcsak látszatból, de valódi 
rendeltetésük szerint is.

H A S Z N O S  T U D N I V A L Ó K

A kecsketej mint orvosság. Néhány száz évvel 
ezelőtt jóval több orvosság került az állatvilág köréből, 
mint manapság. Nem volt az állatnak olyan testrésze, 
olyan mirigye, melyet orvosságnak ne használtak volna. 
A patikában a zsirok hosszú sora mellett ott volt a 
szarvasszarv, skorpióolaj, szalamanderolaj s sok mások. 
Volt olyan idő is, mikor egész orvosi rendszert kép
viselt az állati származású anyagokkal való gyógyítás, 
úgy hogy növényi anyag vagy só csak alig szerepelt a 
rendelésekben. A XVII XVIII. századokban élte virágát 
ez a rendszer és a kivégzett ember vérétől kezdve a 
fecske belén át egész a sündisznó hólyagjáig, minden 
használatban volt. Jellemző, hogy a legtöbb ily orvos
ság miről jó voltát még csak nem is a tapasztalás, de 
a legkorlátoltabb spekuláció szabta meg. Még csak 
külső hasonlóság, laza összefüggés sem fedezhető fel 
a betegség és gyógyitószer között, úgy hogy valószí
nűen vagy ráfogás, vagy pedig az excentricitás és a

kereszttűz alá fogta, nagy részét leteritetíe, sebesülteit 
felkoncolta, a halottakat kirabolta s tetemükön kannibáii 
csonkításokat, halottgyalázást követett el. Csak gyenge 
töredék jutott vissza az elővéd zöméhez a huszárok 
közül, — a többi áldozatul esett.

Miilinkovich vezérkari őrnagy ellen ezért nagy volt 
a felháborodás az országban ; sok szemrehányást kellett 
a vezérlő huszárszázadosnak is a főhadiszálláson hal
lania. De a katasztrófáról ők valóban nem tehettek. 
Azért felelősek volnának, ha reguláris katonaság hadi
manőverrel, vagy ütközet közben ejti őket kelepcébe, 
mert ez ügyetlenségre vagy gondatlanságra vallana. A 
békés semlegességet szenvelgő s azután orvul támadó 
benszülött népességgel szemközt hasonló kelepcék és 
meglepetések óvhatatianok. A katona köteles a nem
harcoló elem közt előnyomulni s a hadi jog kemény 
eszközeivel ellene csak nyilvánvaló árulás esetén élhet. 
Így történt Maglájnál; a huszárok előnyomultak, amig 
nem explodált mögöttük az addig rejtegetett árulás. 
Sok bajtárs vérzett és pusztult el igy borzalmasan, de

ez katonasors s nem is történt hiába. A csapat romjai 
megvitték a rémhírt a fővezérnek s a megszálló sereg 
csakhamar tisztában volt vele, hogy nehéz, fárasztó és 
hosszadalmas gerillahadjáratra kell elkészülnie. A had
műveletek nyomban megindultak s erős tartalék segít
ségévei harmadféi hónap alatt sikerrel be is fejeződtek.

Hiba csak az volt, hogy a hadvezetőség a magiáji 
esetnek túlságos jelentőséget tulajdonított és Bosznia 
megszállására csakhamar négy további hadtestet, azaz 
összesen 150.000 embert hivott zászlók alá. Andrássy 
szavai szerint több katonát küldtek ama tartomány 
ellen, mint amennyi belefért. A szertelen méretű moz
gósítás a monarkiának eképp majd annyi költségébe 
került, mint egy rendes háború viselése.

Az okkupáció azonban elérte azt a célt, amelyet 
Andrássy belpolitikája elérni akart. Magyarország és 
Ausztria erős hadállást foglalt el a Balkánfélsziget 
nyugati sarkában, ahonnét sakkíjan tarthatta minden 
ellenségünket s harminc éven át befolyást gyakorolt a 
Kelet eseményeire. Az akkor még félvad, fegyelemhez,
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különösség hajszolása révén került a legtöbb szer a 
patikába. Akárhány szer csak azért lett keresetté, mert 
nehezen volt megszerezhető s ezenfelül különös volt.

Ebből a korból származik az a felfogás, amely 
minden állatfaj minden szervének egész külön hatást 
tulajdonit; ilyen pl. az a hiedelem is, hogy a kecsketej 
«jót tesz a mellnek.

Mai tudásunk bebizonyította, hogy az állati szer
vezetnek fajonként, sőt csaknem egyénenként jellemző 
kémiai tulajdonságai vannak; de azt is tudjuk, hogy e 
faji tulajdonságokkal speciális gyógyító tulajdonságok 
nem kapcsolódnak. Idegen vérsavó az ember vérébe 
fecskendezve szérumbetegséget okoz, akár marha, akár 
ló, akár más állat véréből származott. A szervezet csak 
azt mutatja, hogy a belévitt anyag idegen és nem faja- 
beli, de külömbséget az egyes idegen anyagok között 
legfeljebb aszerint jelez, milyen fokú fajrokonság van 
közte és amaz állatok között, melynek anyaga szerve
zetünkbe került.

A gyomron át bejuttatott anyagnál még ez a kü- 
lömbség is elenyészik. Az emésztés folyamán a faji 
jellemvonás elvész — hisz ez az emésztés egyik célja 

-  és az asszimiláció nem más, mint hogy általa uj 
faji tulajdonságú, de durvább kémiai tulajdonságú anyag 
fejlődik, mint aminő volt a szervezetbe juttatott anyag.

A csecsemő emésztőszervei úgy látszik nem egé
szen alkalmasak arra, hogy idegen fajú fehérjét, aminő 
a kecske tejében található, feldolgozzák. Nekik fajazonos 
fehérje kell és innen van, hogy az anyatej semmivel 
sem pótolható. Még ha mindenféle müíogással úgy 
alakítjuk is az állati tej zsir-, fehérje- és cukortartalmát, 
hogy durva kémiai összetételben teljesen megegyezik 
az embertejjel, a csecsemő szervezete és egészsége 
megérzi ezt a külömbséget.

Felnőtt ember gyomra már arra termett, hogy az 
idegen fajtulajdonságu vegyületeket dolgozzon fel és

jogrendhez nem szokott lakosságot sikerült a civilizá
ciónak megnyerni és teljesen pscifikálni. Csak egyszer 
kelt még fel azóta fegyveresen a krivosjei hegyek közt, 
mikor a katonakötelezettség terhei rája is kiterjesztettek. 
Felkelése úgy támadt és dűlt meg, mint 1869-ben, az 
általános védőkötelezettség ellen fellázadt bokhézeké 
Kataró körül — csapatainknak kemény küzdelmük volt, 
de végre is megtörték az ellenállást.

A bosnyákok és hercegócok már belenyugodtak 
helyzetükbe, melynek az európai megbízás nem szabott 
időhatárt. A civilizatórius munka sok érdekszállal köti 
ama tartományokat e monarkiához s talán már nincs 
messze az időpont, mikor a történeti jog érvényesülhet 
— a magyar szent korona visszakapja bennük az ő 
egykori birtokait.

Nyugodjanak békén a hős huszárok, kik e célért 
ontották vérüket és áldoztak életet most harminc éve 
Magláj alatt.

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen!

igy a különböző tejfélék faji tulajdonságai, valamint 
összetételei aránylag csekély változásai nem érintik.

A kecsketej kevéssé különbözik a tehéntejtől, leg
feljebb annyiban, hogy valamivel táplálóbb s nehezebben 
emészthető; orvosi szempontból figyelembe jövő más 
egyéb tulajdonsága azonban nincs.

A «mellre» nem hat. A «mellnek jót tesz» kife
jezés a nép nyelvén azt jelenti, hogy gyógyítja a hek
tikát, a száraz betegséget. Ennek azonban semmi alapja 
nincs. A kecske épp úgy megkapja a neki való gyöngy
kórt (tuberkulózist), mint akár a szarvasmarha, akár a 
fertőzött tejet ivó gyermek, Ha a bőséges kecsketejivás 
lábra állítja azt is, akiből már a halál kutyája ugat, az 
csak újabb bizonyítéka annak, hogy a bőséges táplál
kozás a tüdővész leküzdésében fontos tényező. Egyéb 
gyógyító hatása azonban nincs.

A nép, mely bámulatos szívóssággal őrzi mind
azt, ami egyszer lelke mélyéig hatott, orvostudományá
ban ma is a múlt századok tudományának hozzákerült 
forgácsaiból él. Nem csoda tehát, hogy miként a zsírok 
között (kutya-, róka-, farkas-, szarvas-, mormota-. szu- 
nyogzsir), úgy a tejfélék között is különbséget tesz és 
különös orvosságokat keres.

Gyenge fatörzsek erősítése. A fák koronája 
sokszor a törzs erejéhez képest nagyon kifejlődik és 
emiatt hajladozik s már a legkisebb szélvihar kárt tesz 
benne. Ezen fák mellé tavasszal karókat teszünk, — a 
szükséghez képest egyet vagy többet hogy bizto
sítsuk a törzs épségét. Ez azonban még nem elégséges, 
a törzset magát is erősíteni kell; ezért tavaszszal úgy 
teszünk, hogy a törzsön erősítő bevágásokat ejtünk. 
Emlékezünk még reá, hogy ezt késsel kell végrehajtani, 
amelynek hegyét a fa héjába engedtük. E bevágások 
hossz irányban történtek. A metszésekkel az edények 
egy részét roncsoltuk szét s ezáltal a bennük szállított 
tápanyagok egy részét a törzs részére biztosítottuk, 
amennyiben kényszerülve lett a fa arra, hogy a bemet
szett helyeken bővebben rakja le a tápanyagot. Ezen 
tavaszi bemetszések, úgynevezett «köpiilözés» mellett 
évközben a fákat meg keli tekinteni és amennyiben a 
tenyészév alatt oldalhajtások törtek volna elő, azokat 
részben vagy egészben eltávolítjuk, hogy a tápszert a 
törzstől el ne vonják s mert azokra ott szükség nincs.

Z öld  tak arm án y  b ez so m b o ly o z á sa . A zöld 
takarmánynemeket zsombolyozás által jól el lehet tar
tani. Az eljárás a következő : Kiválasztjuk a megfelelő 
területet; ennek olyannak kell lenni, hogy rajta a viz 
meg ne maradjon, tehát sima és domborodott legyen. 
A takarmánykazal szélessége 4 —6 méter szokott lenni, 
hossza változó, a takarmány mennyisége szerint. A talaj 
felszínén a kazal szélességében száraz szalmát rakunk 
és erre fektetjük a takarmányt rendes kazalformában 
rakva. A kazalozást úgy kell végezni, hogy a kazal 
széleire szalma rakassék, hogy a zöld íakarmáuy a külső 
levegővel ne érintkezhessen közvetlenül. Ha a kazal 
magassága elérte a 4 —4'/2  métert (közepén valamivel 
magasabb, mint a széleken), akkor betetejezzük száraz
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szalmával. Midőn már felmelegedett 55° C.-ig a kazal, 
akkor földet rakunk a tetejére és pedig egyelőre négy- 
zetméterenkint körülbelül 3 métermázsát s egy-két nap 
múlva, amidőn a kazal már megülepedett, a többit és 
pedig annyi súlyt, hogy minden négyzetméterre 10  mm. 
földtömeg jusson. A széleken is meg kell a kellő súly
nak lenni, különben a takarmány megpenészedik. Az 
által, hogy a középen a kazal magasabban rakatott, a 
tetőzet lejtős és rajta a csapadék megállani nem fog, 
igy a kazal be nem ázhat, a takarmány épen, egész
ségben marad.

Koronaágkim etszés term ő gyümölcsfáknál.
A nyár folyamán minden olyan ágat, amely fölösleges, 
azaz olyan, hogy a koronát tulsürüvé teszi, vagy az 
ágak egymást keresztezik s ezáltal a fa belsejéhez való 
jutást megnehezítik, avagy valamely betegségben szen
ved, el kell távolitani. Ezt azoknál a gyümölcsfáknál, 
melyeken termés nincs, meg is tehetjük. Azoknál azon
ban, amelyek terméssel vannak megrakva, csak akkor 
hajthatjuk végre az ágkimetszést, amidőn róluk már a 
gyümölcs lekerül, nehogy az ágnyeséssel a termésben 
kárt szenvedjünk. A gyümölcsszüret megtörténte után 
azonban a kijelölt ágat le kell vágni és a törzsön az 
ejtett seb helyét oltóviaszszal vagy más védőkenőcscsel 
be kell kenni, nehogy ennek elmulasztása következtében 
az ejtett seb korhadásából folyólag álljon elő újabb baj.

K Ü L Ö N F É L É K
Időjósló növények. Hanusz István irja ezt az 

<■ Időjárás^ legújabb számában: Ha a levegőbon nagy 
a páratartalom, felemeli bugáját a réti lóhere, szirmait 
összerakja a tikszem, a körömvirág, a hajnalka; csavaros 
termőjüket egyenesre nyújtják a vadzab és a gólyaorr. 
Nagy Imre azt mondja a Tudományos Gyűjtemények 
1819-ik évfolyamában, hogy «a növények közül néme
lyek, minekelőtte esni kezd, a virágaikat megnyitják, 
példának okáért a varjufü, a csabair (Pimpinella).»

Újabb megfigyelések ellenben úgy szólnak, hogy 
a pirosvirágu Pimpinelia bezártan tartja virágait az eső 
közeledtekor derül időben is ; ezzel a magatartásával 
őt, tiz sőt huszonnégy órával előbb is megjósolja az 
esőt. A lóherefélék mind összefogják hármas leveleiket 
s velük a szárat ölelik át, ha eső közelit. A gyermek
lánc bóbitagömbjei teljesen épen maradnak, ha szép 
időt várhatunk; eső közeledtével pedig széthullanak, 
mint az oldott kéve. A takácsmácsony azért kapta a 
Vénuszfürdője ne/et régente, mert tartós, igen száraz 
időt jelent be könyezésével. (Némely helyen Vénusz- 
könyének is hívják.)

Időjósló a vadzab és a kis hajnalka. Párával telt 
levegőben a vadzab szálkája vizet vesz fel, attól meg
duzzad és kiegyenesedik; a hajnalka ellenben a viz 
felvétele folytán elernyed és összecsukódik. így tesz a 
körfény is. így jósol időt a daruorrfü és a gólyaorr; 
pelyváik felduzzadva bontakoznak ki csavarodottságuk- 
ból, ha eső közelit. Az esős peremér derült időben 
reggel hat és nyolc óra között kinyílik, délután négy

és hat óra között becsukódik ; ha esőt sejt, nem is 
bontja ki virágát. Az árvalányhaj, a mohák közül a 
lombos moha, a csillagmoha, a gombák közül a csil- 
íaggomba az időpróféta. Meteorológus az ördögszekér 
és a tyúkhúr. Ez utóbbi nem csalhatatlan, de eléggé 
biztos. Derült időben ugyanis reggel kilenc óra tájt ég 
felé irányozza pici fehér virágait és ebben az irányban 
tartja feszesen délig; de ha borult az ég vagy éppen 
eső közelit, nem bontakozik ki, mintha csak menyegzői 
ruháját féltené és tudná, hogy egyszerű pompáját ba
rátságos napsugár köszönteni nem fogja.

Időjósló az imádságbokor, melynek kerek, korál- 
pirosan fénylő s fekete ponttal ékesített magvai olvasó
szemek, valamint a tengeri fürdőkön árult csigaszekré
nyeken való diszités gyanánt ismeretesek. Olcsón be
szerezhetők füszerkereskedésben, krajcárba alig kerül 
párja. Leveleinek időjelző mozgása vagy egy század 
óta áll figyelés alatt, szobában azonban nehéz termesz
teni, mert sok meleget kíván. Ha kettős bádogcserép 
közé vizet öntünk és borszeszláng segítségével egyen
letes melegen tartjuk és még hozzá olyan palack alá 
rejtjük, amelynek feneke levált, úgy még. talán megél. 
Nowack József tiz évet meghaladó tapasztalás alapján 
mondja erről az indiai növényről, hogy a zivatart fel
tűnő biztossággal megjósolja.

Növénymeteorológus a csattanós maglövő is, a 
melyet Jamaika szigetén porzótartófának neveznek; ennek 
tojásalaku nagy magtartói időváltozáskor felpattannak 
és nagy robajjal szórják szét apró magvaikat.

Nikaraguában a vérfürtü szőlő ágainak tördelése
kor erős villamos ütést kap az ember, nyolc-tiz lépés 
távolságban a mágnestű már észreveszi és elárulja a 
közellétét nyugtalanságával, a bokrétára tett tü pedig 
körben forog; e növénynek elektromossága éjjel majd 
hogy egészen el nem tűnik és délután két óra tájban 
pedig igen nagy.

Nyugat-lndiában villamos fát is ismerek. Keskeny 
bársonyos levelei érintésre erős ütést adnak. A delejtü 
már húsz lépés távolságban érzi a hatását, megváltozik 
iránya. E fában a villamos erő legfokozottabb délben, 
leggyengébb éjféltájban, nedves időben pedig mintha 
egyáltalán nem is volna benne. Madár mesze elkerüli, 
bogár pedig a közelében nincs.

Meteorológus növény a szagos müge is, a mér
sékeltövi erdők e pici küllőslevelü, fehérvirágos májusi 
viritója.

Azt tartják a vadgesztenyéről, hogy a legfelhősebb 
időben is kifesziti ötujjas levelét, ha derült időt vár; 
levele szárnyait azonban legtisztábbnak látszó napon 
is leereszti, ha az eső közeledését szimatolja. A fűzfa 
könyezése tartósan száraz időt jelent meg előre.

A baranyai bükkök a néphit szerint három nappal 
előre erős zúgással jelentik meg az esőt. Úgy tartja a 
magyar paraszt, hogy ha előbb hajt ki a kőrisfa, mint 
a tölgy, forró, száraz nyarat jelent meg előre.

Egy amerikai lap irja, hogy az indiánusok égi- 
háboru idején nyírfa alá menekülnek, abban a hitben, 
hogy azt villámcsapás sohasam éri. Bizonyos az, hogy
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a megfigyelt esetekben mig a tölgyet ötvennégyszer 
sújtotta villám, a tűlevelűeket tizenhatszor, a bükkfát 
egyszer, a nyírt egyszer sem. Mint mondják, Tenesz- 
szében fűzfát sem érintett még a villám. Ott azonban 
nem a fák neme, hanem inkább a talaj lehet az oka.

Növényeknél nevezik el a hegymagasságok öveit. 
Ilyen az Alpokban a diófa öve (750 méter), a nyírfáé 
(1000 méter), a havasi alsó öv a lucfenyőé (1500 m.), 
a törpe fenyő a 2000 méter magasságot jellemzi. Hő
mérői szolgálatot teljesítenek tehát azzal, hogy milyen 
magasságban fordulnak elő.

Hogy vadásztak a francia királyok. Bátran 
állítható, hogy a Napóleon korának híres történetírója 
Masson Frigyes egy a francia királyok vadászszenve
délyéről irt legújabb müvében, — hogy Franciaország 
királyai Capet Hugótól egész XVI. Lajosig elveszettnek 
tekintették azt a napot, melyen nem vadászhattak. XIV. 
Lajos korában a vesaillesi patolában a vadászat céljaira 
szánt épületek oly nagy területet foglaltak el, amelyik 
százszorta nagyobb volt, mint az a hely, amelyen a 
tulajdonképpeni állami épületek állottak. És mily óriási 
volt még a személyzet. Volt egy fővadászmester, kilenc 
vadásznadnagy, négy alhadnagy, huszonnégy nemes 
ember, egy cimerhordó s ennek apródja, igen sok más 
apród, egy előlovas, négy piqueur, egy kutyaszakács, 
huszonhét hajtófőnök, egy nyerges, egy patkolókovács, 
hatvanhat lovász s még egy ember, ki a lelőtt vadnak 
megadta a kegyelemdöfést. A hajtásra használt kutya
sereg szintén óriási számú volt. Külön idomított kutyák 
voltak az őz- és szarvasvadászathoz, a nyulvadá- 
szatnál skót vadászkutyákat használtak, hetven kutya 
kellett a közönséges vadászathoz és külön kioktatott 
kutyákat használtak a dámvadvadászatnál. Mindegyik 
falkának meg volt a maga főnöke és ezenkívül egész 
sereg apród, szakács és szolga foglalatoskodott körü
lötte. Az agaraknak szintén külön termeik voltak és 
külön szolgák, ápolók állottak rendelkezésükre. Voltak 
végül úgynevezett petits chiens , amelyek a király 
lábainál aludtak és a kisebb vadászatokra is elkísérték 
urukat. Ezeknek a kis kutyáknak naponta hét finom 
kétszersüit járt ki, amelyeket a királyi pástétomkészitő 
szállított; némelyik még abban a privát kitüntetésben 
is részesült, hogy a király magánlakosztályában egész 
otthonosan érezhette magát. Masson szerint a versail- 
lesi fényes palotában a király lakosztályában különös 
rekeszekre osztott szekrények voltak, melyekbe a király 
büntetésül elzárta a kis kutyákat, ha nem engedelmes
kedtek vagy az udvari etikett ellen vétettek.

Épp ilyen bonyolult berendezése volt a francia 
királyok udvarában a sólymászatnak. Valahányszor a 
király sólyommal ment vadászni, mindanuyiszor egész 
sereg sebész, gyógyszerész és apród volt kíséretében. 
Különös szokás volt ennél a vadászatnál az, hogy a 
fősólymárnak joga volt az első elejtett zsákmányért a 
király lovát, hálókabátját és cipőit ajándékba kérni. Ő 
ugyan elkísérte a királyt a háborúba is, az ellenséges 
had fővezérétől menlevelet kapott arra nézve, hogy só

lyom madarait az ellenséges területen is idomíthassa.
Ezek a szokások a legrégibb időktől fogva sér

tetlenül állottak fenn egész I. Napóleon koráig. Ekkor 
Napóleon aztán az egész elavult intézménynek meg
adta a kegyelemdöfést. Amikor egy Ízben akarták neki 
beszélni, hogy milyen szép és nemes sport a sólyom
vadászat, a nagy császár gúnyos mosolylyal mondá:

— Istenem, milyen ostobaság ez a sólyomászat!
Egy napra rá pedig az egész vadászszemélyzetét 

elbocsátotta. Csak a kutyákat tartotta meg, de ezekkel 
sem törődött sokat. Az ő uralkodása alatt mindössze 
500.000 frankot költött az udvar a vadászatra, ami az 
előző korokhoz képest elenyésző csekélység, mert az 
elődei évenkint több milliót dobtak ki e célra.

Sport a Jegestengeren. Peel angol vadász, ki 
német sportbaráttal nagy vadászati expedícióra rándult 
a Jegestengerre, visszatért Londonba. Az expedíció a 
Ferenc József-földig felhatolt és rövid idő alatt szinte 
rekordszámba menő vadászzsákmányt ejtve. Tiz egy
másután következő napon nem keveseöb, mint húsz 
nagy jegesmedvét, harmincöt fókát, egy rozmárt s még 
számtalan sarki rókát ejtettek el. Peel egyszer két nagy 
medvével találta magát szemben, melyek alig negyven 
méternyire voltak tőle. Az egyiket egy lövésre leteriti, 
a másik ezalatt támadásra készült. Ezt is megsebezte 
és az volt a szerencséje, hogy a medve leült a sebét 
nyalni s igy a második lövéssel megölhette.

A hegym ászás világbajnoknője. Newyorkból 
jelentik, hogy egy limai jelentés szerint Peck S. Annié 
providenci fiatal leány megmászta a Cordillera Reál de 
Peru legmagasabb csúcsát, a 25.000 láb magas Monté 
Sluascaraut. Az első kísérlet alkalmával vagy 20.000 
láb magasságban vissza kellett fordulnia, mert vezetői 
nem vállalkoztak a továbbhaladásra. Turisztikai tette 
annál inkább esik beszámítás alá, ha tudjuk, hogy W. 
W. Oraham, a híres hegymászó a Himaláján csakis 
23.800 láb magasságnyira jutott.

Az akasztott em ber érzései. Egy J. T. Mann 
nevű amerikai lelkész egy folyóirarban leírja azokat a 
furcsa érzéseket, amelyeket akasztott korában átélt. A 
lelkészt ugyanis a polgárháborúban kémnek nézték a 
szövetségesek és Barancas erődben felakasztották. De 
csak négy percig lógott a fán, mert egy tiszt levágta. 
; Mikor a deszkát kirúgták alólam, — írja — az volt az 
érzésem, mintha egy gőzkazán lenne bennem s ez fel 
akar robbanni. Ereimben megtorlódott a vér s mintha 
erőszakkal akart volna magának utat keresni. Egész 
idegrendszeremben rendkívül fájdalmas zsibbadást érez
tem, minőt azelőtt sohasem tapasztaltam. Azután egy
szerre csak megkönnyebbültem s oly rendkívül kellemes 
érzés fogott el, minőt le sem tudok irni. Egyszersmind 
tejszinü fehér fény jelent meg színeim előtt, átható jó 
édes izt éreztem a számban és bájos zenét hallottam. 
Mintha miriád énekhang egy leirhatatlanul szép meló
diába egyesült volna. Mikor ismét visszatértem az életbe, 
ez oly fájdalmas volt, hogy a mártírok szenvedése se 
lehetett nagyobb. Mintha minden egyes idegszálam
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külön fájt volna s orromban és ujjaim hegyében őrült 
fájdalom tombolt. Félóra múlva mindennek vége volt, 
de India minden kincséért sem élném át még egyszer.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Mészáros Tamás urnák, Nagyszőllős. Bizony mélyen el
szomorító dololg, hogy az erdészed altisztek oly kevéssé törőd
nek a saját ügyeikkel. Köszönet a fáradozásért. — Nagy Sándor 
urnák, Felsőbánya. Igaza van, sokan bizony nem ismerik el, hogy 
lapunk kiadása nem csak sok időbe, hanem sok pénzbe is kerül; 
a sok hátralék miatt nem hogy fáradtságos munkánk jutalmazva 
lenne, de majdnem ráfizetünk a vállalatra. A küldött címeket kö
szönjük. — Ormosi Ipoly urnák, Nagybocskó. A sváb, muszka 
bogarak ellen csak folytonos irtással lehet boldogulni. Magam
nak is volt ilyenekkel megáldott lakásom, de folytonos zacherli- 
nozással, borsóba főtt kénes gyufával és ócska sörrel (hanzli) a 
melybe tömegesen belefultak, mintegy két év alatt sikerült őket 
teljesen kipusztitanom. Tegyen ezekkel kísérletet.

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Csiky Dénes urnák, Plát. Az elmaradt 32. és 33. számú 
lapokat az előző számmal együtt küldtük meg. — Hegedűs L. 
urnák, Bölön. A lakásváltozást bejegyeztük s lapunk előző számát 
már oda irányítottuk. — Kodilia Péter urnák, Puj. A beküldött 
8 koronával jövő évi április hó végéig van előfizetve. — Bardi- 
ovszky János urnák, Újbánya. Bár valamennyi tisztelt olvasónk 
olyan pontos lenne, mint Ön, de bizony most is még félszáz a 
száma azoknak, kiknek neve a múlt évi nyilvántartásban szerepei. 
Üdvözlet. — Klagyurik István urnák, P.-Szántó. A cimet kiiga
zítottuk. — Fischl Péter urnák, Borostyánkő. A 2 koronát vet
tük. — Kászoni József urnák, Radnót. A jövő évi február hó 
végéig van előfizetve.

Nyomatott HIENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K
1908/3529. sz.

Pályázati hirdetmény.

A liptóujvári magy. kir. főerdőhivatal kerületében 
2 erdőlegényi állás 400 kor. szegődménydij és 100 kor.
lakpénzzel betöltendő.

Az ezen állásra pályázók felhivatnak, hogy szak- 
képzettségüket az államszolgálatba újonnan belépni kívá
nók pedig ezen felül: ép, erős testalkatukat, különösen 
jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdé
szeti orvos, illetve vármegyei főorvos, vagy honvéd 
törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint 
életkorukról és illetőségükről tanusdodó bizonyitvány- 
nyai és a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban 
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt 
és sajátkeziileg irt kérvényüket elöljárójuk, illetve ille
tékes közigazgatási hatóságuk utján legkésőbb folyó 
évi szeptember hó 15-ig a liptóujvári rn. kir. főerdő- 
hivatalnál nyújtsák be.

Liptóujvár, 1908 augusztus 8.
M. kir. főerdőhivatal.

1908/487. sz.
Pályázati hirdetmény.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében a gödöllői 
szolgabirói járás területén fekvő állami kezelésbe vett 
községi stb. erdőkre kiterjedő járási erdőőri állás halál
eset folytán megüresedvén, arra a vármegye közigaz- j 
gatási erdészeti bizottságának folyó évi 4776. számú i

határozatával nyert felhatalmazás alapján pályázatot 
hirdetek.

A kinevezendő járási erdőőr évi összes javadalma 
850 korona, mely a gödöllői m. kir. adóhivatalnál lesz 
előleges havi részletekben folyósítva.

Pályázhatnak olyan magyar honpolgárok, akik a 
magyar nyelvet szóban és Írásban tökéletesen bírják s 
egyúttal az 1879. évi XXXi. t.-c. 37. §-ában előirt kel
lékeknek megfelelnek.

A pályázati kérvények sajátkezüleg írva s a fenti 
kellékeket, valamint a pályázók eddigi alkalmazását 
igazoló okmányokkal felszerelve a m. kir. járási erdő
gondnoksághoz Vácon legkésőbb folyó évi szeptember 
hó 2 0 -ig nyújtandók be.

A kitűzött határidőn túl beérkező és valamint a 
kellően fel nem szerelt kérvények figyelembe vétetni 
nem fognak.

Budapest, 1908. augusztus 19.
M. kir. állami erdőhivatal. 

Rappensberger Andor m. kir. tanácsos.

Pályázat.
A Rimamurány-Salgótarjáni vasmű részv.-társaság 

erdőbirtokainál egy erdőőri állás betöltésére pályázat 
hirdettetik.

Ezen nyugdíjjogosultsággal biró erdőőr javadalma
zása: 600 korona kezdő fizetés, természetbeni lakás, 
15 ürköbméter tűzifa házhoz szállítva, föld- és rétillet
mény, nemkülönben téli és nyári egyenruha. Ezeken 
kivül három darab tehénre szóló nyári legelő és az 
általa bejelentett és megítélt erdei kihágási összegnek 
’/3-része. — Pályázhat azon magyar állampolgár, k i: 
a) fedhetlen előéletű, b) 24 évesnél nem fiatalabb, 
35 évesnél nem idősebb, c) a ki tényleges katonai szol
gálatának eleget tett, d) az erdőóri szakvizsgát letette, 
e) ép szellemi erő és egészséges testalkat mellett hibát
lan beszélő-, látó- és halló képességgel és f) ki külső 
szolgálatban töltött néhány évi gyakorlattal és vadá
szatban! jártassággal bir.

Felszerelt folyamodványok alulírott erdőhivatalhoz 
jelen pályázati hirdetmény megjelenésétől 2  hét alatt 
nyújtandók be.

Áz állás rögtön elfoglalható.
Rimabrézó, (Gömörmegye) 1908 augusíus hó 17.

A Rimamurány-Salgótarjáni vasmű 
részvénytársaság erdőliivátala.

Vizsgázott, jó bizonyítványokkal rendelkező 38 éves 
nőtlen erdőőr azonnali belépésre alkalmazást keres. 

Kovács Pál erdőőr, Marcaltő (Veszprémmegye).

K ocsános tölgym akkot 15—20 métermázsát keresek 
megvételre. Ajánlatok ár megjelölésével következő címre 
küldendők: Jelűnek Andor urad. fővadász Nagymágocs 

(Csongrádmegye).

É lő v ad ak ! Foglyot, fácánt, nyulat, őzet, szarvast, 
dámvadat, uhut kunyhóleshez, minden fajú ragadozó 
emlőst és madarat, tyúkot, libát, diszfácánt vásárol és 
erre vonatkozó ajánlatokat kér Mayer Ede udv. szállító 
élővad kiviteli üzlete, Wiener-Neustadt, Schneebergasse 
Nr. 10., Ausztria. Fiók vadkereskedés Magyarországon: 
Savanyúkút, Sopronmegye. Képes árjegyzék ingyen és 

bérmentve! Legjobb hirü, legnagyobb üzlet!

Tölgym akkot, |fenyőtobozokat és lombfamagvakat a 
legmagasabb áron vásárol és mintázott ajánlatokat^kér 

Faragó Béla magpergető intézete, Zalaegerszeg*
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Előfizetési dijak:
Egy é v r e ........................................... 8 korona
Fél é v r e ........................................... 4 korona
Negyed é v r e ........................................... 2 korona

P é n z k ü l d e n i é n y e k
Szászsebesi Ipar és Gazdasági Hitelszövetkezet 

címére küldendők, Szászsebesen

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n
Felelősszerkesztő és kiadótulajdonos

P ODHRADS Z KYE MI L

Hirdetési dijak:
Egyhasábos garmond sor vagy annak a helye 
20 fillér. Ajánlkozásoknál, eladás vagy vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fillér 
Nagyobb s többszöri közlésü hirdetményeknél 

mérsékelt dijak egyezség szerint

XII évfolyam Szászsebes, 1908 szeptem ber 17 38 szám

A mellékjárandóságok.
Most, hogy napirenden van az állami tisz- 

viselők státusának a rendezése, melynek alkalmá
ból az állami erdészeti tisztviselőknek mellőzését 
célozzák azon az alapon, hogy nekik olyan mel
lékes járandóságaik vannak, amilyenekkel a más 
szakmáknál működő tisztviselők nem bírnak, idő
szerűnek találjuk ehez a kérdéshez hozzászólani 
s erre vonatkozó véleményűnket nyilvánítani.

Az állami erdészeti tisztviselők az ezen a 
címen tervbe vett mellőztetésűk miatt igen nagy 
mértékben felháborodtak s hogy ez a felháboro
dás nem csak egyes mindennel elégedetlenkedőkre 
szorítkozik, annak egyik legfényesebb bizonyítékát 
szolgáltatták a folyó hó 12-én Budapest székes- 
fővárosban megtartott kongresszuson, melyen az 
ország minden vidékéről mintegy nyolcszázan 
sereglettek össze, hogy demonstrálják elégületlen- 
ségüket és kifejezésre juttassák nem csak méltá
nyos, de egyúttal jogos kívánságukat.

Nézzük meg már most közelebbről ezeket 
a mellékjárandóságokat és azok természetét nem 
az erdészeti tisztviselők szempontjából, mert hisz 
azoknak az érdekeit nem mi vagyunk hivatva 
megvédeni, hanem az állami erdészeti altisztek 
szempontjából, mint akik ugyancsak ezek miatt 
vannak fizetés dolgában háttérbe szorítva a más 
ágazatbeli altisztekkel szemben.

A kincstári erdészeti altisztek mellékjárandó- 
ságái mint tudjuk a következők:

Földjárandóság az I. osztályú altiszteknél

(I. és II. osztályú főerdőőrök, famesterek stb.) 
négy, II. osztályú altiszteknél (I., II. és III. osztályú 
erdőőrök) három kataszteri hold szántóföld vagy 
ennek megfelelő rét, ott, ahol az az erdészeti 
érdekek sérelme nélkül kiosztható, mig ahol a 
tisztviselő vagy altiszt illetményföldet nem kap
hat, azt az állam holdanként számított tiz koro
nával megválthatja.

Itt csak úgy mellékesen megjegyezzük, hogy 
ez a megváltási egyenérték felette csekély s egy
általában nem áll arányban a mai földhaszon
bérekkel, amikor a gazdálkodó és földben majd 
mindenütt egyaránt szűkölködő földműves nép 
akár az államnak, akár másnak negyven ötven, 
sőt még ennél is több korona haszonbért fizet 
holdankint.

llyformán azok a tisztviselők vagy altisztek, 
akik illetményföld helyett váltságot kapnak, min
den kétséget kizárva felette meg vannak rövidítve 
azokkal szemben, akik ezt a járandóságukat ter
mészetben élvezik.

A földjárandóság célja az, hogy a tisztviselő 
és altiszt annak terményéből lovát, szarvasmar
háját eltarthassa; tudvalevő dolog ugyanis, hogy 
kivált az utóbbira az olyan alkalmazottak, akiket 
szolgálatuk a városoktól, falvaktól, szóval az em
beri társaságtól távol eső helyekre helyez ki, hol 
a legszükségesebb élelmi cikkük, mint amilyen 
egy gyermekekkel megáldott családnál a tej, má
soktól nem lévén beszerezhető, azok a marha
tartásra feltétlenül reá vannak utalva.

A marhatartás könnyítésére, illetve lehetővé

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



298 E R D É S Z E T I  Ú JS Á G

tételére szolgál az altiszteknek az a jogosultsága, 
hogy ott, ahol ezt az üzemterv s illetve az erdő- 
gazdálkodás megengedi, bizonyos számú lábas
jószágot legeltethetnek; itt ismét találkozunk azzal 
az igazságtalansággal, hogy azok a tisztviselők 
vagy altisztek, akik legelőterületben nem része
sülnek, azért semmiféle kárpótlást nem kapnak.

A másik járandóság a tűzifa, amely az I. 
osztályú altiszteknél 36, a 11. osztályú altiszteknél 
24 ürköbméter kemény hasáb tűzifában, avagy 
ennek megfelelő lágyfában van megállapítva.

Ez a járandóság a legfontosabb valamennyi 
közt, mert ezzel az azt élvező szabadon egyál
talán nem rendelkezhetik, azt sem el nem adhatja, 
sem el nem ajándékozhatja, mert ha ezt meg
tenné és a dolog felettes hatóságának tudomá
sára jut, fegyelmi eljárás alá lesz vonva és szi
gorúan megbüntetve. (Vett értesítésünk szerint 
csak a legközelebb múlt időben egy kincstári 
erdészeti altisztet más hatóság kerületébe saját 
költségén valő áthelyezésre ítélte el a fegyelmi 
bíróság azért, mert az általa fel nem használt 
egy pár ürköbméter tűzifáját eladta.)

Itt álljunk meg egy kissé és nézzünk köze
lebbről szemébe ennek az intézkedésnek.

A tüzifajárandóság tehát az állam szempont
jából korlátolt illetmény, amelylyel az, aki élvezi, 
nem rendelkezhetik szabadon, hanem az őt csak 
addig illeti meg jogosan, ameddig fel tudja hasz
nálni a saját szükségletére, aminek természetes 
folyománya az, hogy fájának azt a részét, melyre

főzéshez, fűtéshez nincs szüksége, az azt nyújtó 
kincstárnak visszahagyni köteles.

Ez bizony elég furcsa intézkedés, kivált ha 
figyelembe vesszük azt, hogy az illetménytüzifa- 
járandóság egyik alapját képezi a jövedelmi adó
nak, amelyet azután egész összegében meg kell 
fizetni az olyan után is, amelyet esetleg az illető 
nem kapott meg.

Ilyen elv mellett bátran ki lehetne mondani 
azt is, hogy a földjárandóságnak esetleg el nem 
használt termését az élvező a kincstár részére 
visszahagyni köteles, mert hiszen az nem arra 
szolgál, hogy az egyébként csekély készpénzfize
tést kiegészítse, hanem hogy a termésből a ló 
vagy szarvasmarha táplálkozzék.

A mi szerény véleményünk szerint a mellék
járandóságoknak éppen úgy kellene érinthetetlen 
magántulajdont, illetőleg az azokat élvező tulaj
donát képezniük, aminthogy azt képezi a fizetés, 
személyi pótlék, avagy a lakbér, mely utóbbinál 
szintén nem jut eszébe az államnak azt a részt, 
amely esetleg a lakás bérösszegének csekélyebb 
volta miatt fennmarad, visszakövetelni.

(Folyt, köv.)

Kíméljük a vadat!
— Irta: Fónagy József. —

Tiró-tiró hallatszik mimdenfelé a határokban, 
mert augusztus elsejétől fogva szabad a foglyot 
már lőni.

Sokan nehezen várják már az augusztus

AZ „ E R D É S Z E T I  U JSÁG “ TÁRCÁJA
M i k r o b á k .

— Irta: Arányi Miksa. —
Sokszor hallotuk azt a megjegyzést, hogy a mo

dern exisztencia feltételei ártanak az egészségnek, hogy 
a légfűtés, a telefon, a gyors közlekedés és az élelmi
szerek hamisítása nélkül jobban éreznénk magunkat 
sokkal, körülbelül úgy, mint amilyen jól érezték őseink 
magukat, kik a haladás és a civilizáció e nagy vívmá
nyait nem ismerték. Igazán olyan egészségesek voltak 
az elmúlt idők népei? A régi rómaiak rengeteg sokat 
szenvedtek pusztító lázaktól és a történet feljegyzései 
szerint Caesar rendkívül artritikus volt. Tudjuk, hogy 
a középkorban az általános és speciális betegségek 
egész sorozata uralkodott, amelyek közül a pestis, a 
görvény, a kolera, a hisztéria s az elmebeli betegségek 
mindenféle formája nem tartozott a ritkaságok közé. 
A tizenhatodik és tizenhetedik századok sem voltak 
sokkal egészségesebbek. Az orvosok és gyógyszerészek

száma szaporodott és működésűk és befolyásuk oly 
nagyra nőtt, hogy ezek a társadalmi elemek a színda
rabok állandó, sokszor nevetséges alakjaivá is váltak. 
A csuz megtámadta a legerősebb végtagokat, továbbá 
a himlő a legszebb arcokat. Tudjuk, hogy XIV. Lajos 
állandóan beteg volt és alattvalói egészségi állapota 
sem volt gyakran sokkal jobb, amig Moliére öregjei 
ritkán idősebbek negyven évnél. A tizennyo'cadik szá
zad az idegbetegségek korszaka és a tizenkilencedik 
században a mikroba tartotta hősies bevonulását az 
orvosi tudományba. E rövid elemzésből is kitűnik, 
hogy az elmúlt századok egészségi állapota sem igen 
lehetett kedvezőbb a mienknél, mert az egészség, mint 
abszolút fogalom talán sohasem létezett, mig ellenben 
a betegség az élet természetes következménye.

Az abszolút egészség akkor lehetett meg, m'kor 
az első emberpár egy jóakaró Isten felügyelete alatt, 
szomszédok nélkül, a felejthetlen paradicsomban tett 
higiénikus sétákat. De e helyzet alaposan megváltozott 
abban a pillanatban, mikor Kain megölte Ábelt, mikor
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elsejét is, hogy a pihenő vadászszenvedély annál 
nagyobb erővel törjön ki. Sok kis foglyot tesznek 
árvává a meggondolatlan, szeles vadászok, mert 
bizony a fogoly csirkéknek csak nagyon kevés 
része fejlődött úgy ki, hogy az árvaságot el tudják 
viselni; nem is helyes, hogy augusztus elsejével 
felszabadul a fogolyvadászat, de azoknak, akik 
szeretik foglyaikat, már májusra is megengedhetik 
a vadászatot, mert azok úgy sem pusztítanak; 
azok előbbrevalónak tartják a helyes beosztást; 
a fogoly tenyésztéséért türtőztetik magukat és 
akkor kezdenek a fogoly vadászásához, amikor 
már nem tesznek kárt állományukban. Hiába van 
meg még az önmegtartóztatás is, amikor felreb
ben a fogoly, a gyorsan lövő vadász oda durrant 
s a csibéit féltő anyát élettelenül buktatja le a 
földre; csak akkor veszi észre a hibát, amikor a 
lelőtt foglyot akarja felvenni, amikor az éllettelen 
annya mellől repkednek szét a szélrózsa minden 
irányába a pipiske nagyságú foglyocskák, a kis 
árvák, akiknek nincsen gondozójuk többé, akiket 
nem takargat az anya melegítő teste, ha vihar, 
ha eső áztatja a kis csibécskéket; nincsen aki 
összehívja őket, úgy pusztulnak el árván, védte
lenül, úgy az egész fészekalja. Az öreg, sok-sok 
veszedelmet kiállott, kifejlődött csapatokat is a 
mimikri védi a sok ellenségtől; azokat a szegény 
kis árvákat senki, semmi nem védi az elpusztu
lástól, elpusztul az valamennyi.

Nem azért irom ezeket szives megszivlelésül 
vadásztársaimnak, mintha talán jó magam kifo

gástalan lennék s nem történt volna meg rajtam 
ilyesmi, dehogy nem, — ha nem történt volna 
meg, nem is tudnám, hogy mily keserves, mily 
fájdalmas érzés az a vadászra, ha a gyámoltalan, 
nevelésre szorult kis vad egyetlen gyámolitóját, 
az anyját pusztítjuk el egy meggondolatlan lö
véssel; fáj bizony az minden vadásznak, sőt az 
ilyem meggondolatlan lövést még évek múltán 
sem tudjuk elfelejteni; olyan érzés, mintha bűnt 
követtük volna el, ami igaz vadász szivünket 
fájdalmasan érinti, még évek múlva is. Húsz év
vel ezelőtt egy tojó kacsát lőttem le a felrebbe- 
nés pillanatában, mikor aggatóra akartam tenni, 
mellette volt a fészke tizenkét tojással, mind ki 
volt pattogva, mind odaveszett; még ma is szé
gyenlem magamat, nem tudom elfelejteni azt a 
gyalázatos lövést.

Ahol sok fogoly van, még augusztus közepén 
az első vadászatok alkalmával is úgy szokott 
lenni, hogy száz lövött fogoly közül nyolcvan 
öreg és csak húsz fiatal; de a fejlett csapatok 
megmaradnak anyai gondozás nélkül is. Nincsen 
önfeláldozóbb szülő a fogolynál; hogy fiait meg
védje, ő maga rohan a veszedelembe, felrepül, 
hogy mig őt elpusztítják, azalatt a csapat mene
küljön, ezt tudjuk mindnyájan, csak arra akartam 
vadásztársaim figyelmét felhívni, hogy csak elég 
óvatosan és higgadtan vadászgassunk a mi igen 
kedves, sokat üldözött madarainkra, a foglyokra.

Egyébként az idén a foglyaink elég frissek, 
szaladósak és rebbenősek a sok eső és a hűvös

a harag, a bosszú és a remény megszállták a küzde
lemre kárhoztatott ember szivét. Akkor az emberek a 
harag, a remény és csalódás keserűségének kiélesitése 
céljából egymáshoz közeledtek és abban a pillanatban 
lett vége az abszolút egészségnek. Megindult a vágy 
és büszkeség irtózatos küzdelme, az akarat megtalálta 
irányát és célpontját; küzdött és kínlódott. A fájdalom, 
a könny, a bűntett és a mü remek, a küzdelem követ
kezményei. Megindult az élet s minden uj gesztusával 
a betegség is uj lépést tett előre, megtámadta meg
erőltetett ereinket és idegeinket, szóval megbüntette az 
örömet és a fájdalmat egyaránt.

Minden korszaknak egészségi szempontból meg 
volt a maga félelmetes vesszőparipája. A múlt század
ban a kolera közeledése valóságos rettegést idézett elő 
az emberek közt, mig a tudomány és a közegészségi 
viszonyok fejlődésével, ma már sokkal hidegebben 
bánunk el ezzel az ázsiai jövevénynyel. A jelen kor 
réme a mikroba. Minthogy a föld és a levegő és más 
minden létező tárgy tele van mikrobákkal és minthogy

minden Iélekzetvételnél, nem tudom hány száz ártatlan 
s ártalmas parazitát nyelünk, nem csoda, ha az egész
ségüket féltő ideges emberek félelmükben azt sem 
tudják, kire hallgassanak, a szigorú rendszabályokat 
előíró orvosra, vagy pedig az életörömöket prédikáló 
Rabelaisra, aki azt mondja: Élvezzük örömmel és
gondtalanul az életet*.

A kártékony mikrobák nagyobb mennyiségben 
akadnak a nagy városokban, mint például erdős vagy 
tengeri vidéken. Valamelyik tudós kiszámította, hogy 
száraz időben Párisnak egy köbméter levegőjében 6975 
bacillus volt, de vannak a francia fővárosban oly régi 
házak is, hol egy köbméter levegő 36000 bacillust is 
foglal magában, mig az uj házakban átlag csak 4500 
található. Ha tekintetbe vesszük, hogy egy bacillus a 
vegetáció kedvező viszonyai mellett három nap alatt 
milliókra menő mennyiségre szaporodhatik, bátran fel 
lehet vetni azt a kérdést, miképpen lehetséges, hogy 
ilyen feltételek mellett élő lények egyáltalán exisztálnak 
a földön? Szerencsénkre a természet gondoskodott
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időjárás miatt. Nagy baj azonban, hogy augusztus 
15-én kezdetét veszi már az általános vadászat. 
Szabad a vásár, szabad fácánt is, nyulat is lőni, 
legalább a törvény megengedi; bizony igen sok 
vadász várja ezt az időt szorongó szívvel, mert 
ha szabad lenne, még előbb is szívesen megtenné 
ezeknek a tiltott állatoknak a lövését akárhány 
úgynevezett vadász. A fácánok védelméről, kímé
letéről hiába is beszélgetnénk, hiába Írogatnánk, 
mert azt úgy is lelövi az, aki nem tenyészti; 
aki tenyészti, annak az a fácán nagyon drága, 
az azt, amikor annak a lövése örömöt, gyönyö
rűséget úgy sem szerez, az úgy sem lövi, meg 
szeretné hagyni akkorra, amidőn úgy magának, 
mint vendégeinek igazi örömöt szerez a magasan 
repülő hajtott fácán. Sajnos, minálunk alig lehet 
fácántenyésztésre gondolni is. Bármit is tegyen 
a tenyésztő, fácánja csak el vándorol a kis tábla 
kukoricákba, ahol augusztus 15-én, de előbb is, 
a fogolynagyságu csibéket a pecsenyéjéért feltét
lenül ellövik; és ezt megakadályozni nem lehet. 
Csak akkor lehetne a fácántenyésztés előmozdí
tásánál valamit tenni, ha a fácánlövés idejét ok
tóberre teszi a törvény. Ez a fejedelmi szép vad 
csak ez esetben szaporodhatnék el igazán.

Más lapra tartozik azonban a nyulvadászat. 
Aki augusztus 15-én pusztítja területén a nyulat, 
az igazán botorul cselekszik. Augusztusban, sőt 
még szeptemberben is sok a szoptatós nyúl, még 
több az a nyúl, amelyik még 4 5 kis nyulacs
kával ajándékozza meg a terület tulajdonosát.

Ha ezeket a várandós és szoptatós mamákat 
meghagyják területeinknek, az világos, hogy no
vemberben vagy decemberben ezen kíméletnek 
nagy hasznát veszik; mert ha csak ötven darab 
ilyen kímélendő anyát hagyunk is meg, kétszáz 
darab nyullal gazdagabb lesz a terület. De olyan 
helyen, hol egész társaság pusztítja az állományt, 
bizony sokkal többet pusztítanak el. Most már 
azonban, bár igen kevés helyen, vannak polgár
puskások is, kik nyulat is csak októberben lőnek. 
Ezek előtt kalapot kell emelni.

A szarvasok az idén jól raktak fel; de ezek
nek vadászata, az igazi, csak ezután lesz; addig 
csak a jól hízott és sok kárt tevő rosszagancsu 
bikákat érdemes lőni.

A fiatal ragadozó szárnyasok estenden és 
reggel szívesen mennek a bagolygunyhóra. Úgy 
a szőrmés, valamint a szárnyas ragadozókat, a 
kóbor ebeket és a macskákat .pusztítani kell. Az 
orvvadászokat különösen, most kell éber figyelem
mel ellenőrizni, mert ezek a területeknek a leg
nagyobb ellenségei.

Az apácalepke irtása.
— Az Erdészeti Lapok* után. Irta: Matusovits Péter. —

Az apácalepkének a holicsi és sasvári cs. és kir. 
-uradalmakban a folyó évben történt irtásáról a követ
kező ismertetést olvassuk az «Erdészeti Lapok» szep
tember elsejei XVIl-ik füzetében:

Az «Erdészeti Lapokéban az apácalepke hernyó
járól közölt cikkem kapcsán beszámolok az ezidei irtási 
módokról s azok eredményéről. A feltűnő nagy szám-

róla, hogy ezek az élősdiek nem mindig okozhatnak 
kárt az emberi szervezetben. Az orr és a száj kon
strukciója és a benne fejlődő nedvek legtöbbnyire 
dezinficiálják és ártalmatlanná teszik a folyton reánk 
törő hadak támadását.

Ha a higienisták tanácsaira hallgatnánk és utasí
tásaikat pontosan akarnók követni, exisztenciánk majd
nem lehetetlenné válnék. Mindazok az élelmiszerek, 
melyekkel apáink büntetlenül táplálkoztak, az uj tudo
mány eredményei szerint most nagy veszélyt rejtenek 
magukban. A véres hús vakbélgyuladás előidézője, az 
ivóvíz tifuszbacillust tartalmaz, a bor félelmetes méreg, 
a nyers élelmiszerek a beleket irritálják, a hal a felbőrt 
izgatja és ezenkívül kapunk naponként még sok eféle 
utasítást és tanácsot, amelyeket ha mind követni akar
nánk, nem szabadna sem étellel, sem itallal élni, sem 
pedig emberekkel érintkezni. Azért nem szabad nagyon 
tragikusan venni a bakteriológisták szigorú utasításait, 
akik az életet a mikroszkóp nagyitó üvegén látván, 
bacillusnál egyebet nem is vesznek észre.

Szerintük az olvasás is veszélyes. Nem annyira, 
ha uj könyveket olvasunk, ami utoljára nem minden
kinek van mindig módjában; de ha könyvtári könyvet 
olvasunk, mely már sok kézen ment keresztül, tessék 
tudomásul venni, hogy minden négyzetcentiméter átlag 
negyvenhárom bacillust rejteget magában, ami is egy 
három-négyszáz lapos könyvnél jelentékeny mennyiségű 
láthatatlan ellenséget jelent. Az a szerencse, hogy nem 
mindenik gyilkos természetű, de annyi bizonyos, hogy 
a nyilvános könyvtári könyveket sok tüdő/észes és más 
ragályos betegségekben szenvedő olvasó, aki trüsszent 
és köhög, nyálas kézzel hosszabb ideig forgatja.

A francia orvosi akádémia tudósai foglalkoztak e 
kérdéssel s azt találták, hogy a veszély különösen az 
iskolákban legnagyobb, ahol az iskolai könyv sokszor 
éveken át megyen egyik kézről a másikra. Kisütötték, 
hogy e tekintetben a legveszedelmesebb a Koch-féle 
bacillus, mely 103 napig él, a kolera-bacillus 48 óráig, 
a difteritisz bacilusa 28 napig és a tífusz bacillusa 50 
napig is megél. (Folyt, köv.)
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bán tálát petecsomóról Ítélve a Liparis monachának 
nagy mértékben való fellépésére kellett következtetni, 
miért is az uradalom nem riadt vissza semmiféle költ
ségtől és munkától

Az első intézkedés még télen történt, az áterdőlés. 
Ez tekintettel arra, hogy a fa méterekbe rakva még a 
hernyókeléskot; is ott volt, eredményre nem vezethetett.

A második intézkedés, a hernyófoltok kátránynyal 
való bemázolása.

A személyzet megfigyelte a hernyók kikelését. A 
hernyók kikelésükkor tudvalevőleg egy-két napig együtt 
maradnak a petocsomó feletti kérgen. A hernyók feke
ték és az ilyen 30— 100 hernyóból álló csomók mát 
messziről láthatók. A kikeléskor 100 munkás pásztán- 
ként bejárta az erdei fenyvest és meszelő segélyével 
bekátrányozta a hernyófoltokat. Az eredmény szembe
tűnő. A sasvári uradalom brockói erdejében ma apáca
lepke hernyója úgyszólván nem található. Az állab még 
fiatal és igy a munkások az alacsony fákon a hernyó
foltoknak legalább is 90%-át elpusztították.

A holicsi uradalomban az állabok idősebbek és 
igy a fák magasabbak lévén, a magasan lévő hernyó
foltok elérhetők nem voltak, mindannak dacára a her
nyóknak mintegy 70°/o-a elpusztult úgy, hogy ez idén 
kevesebb a hernyó, mint az elmúlt évben.

Ezen intézkedések mellett segít a természet is. 
Igen sok hernyót látni tachinák által megtámadva és 
aránylag véve elég sok az ichneumon is. Úgy látszik, 
fellépett a <Flascheire -nek nevezett fertőző betegség 
is, mert sok hernyót láthatni derékszög alatt felfelé 
hajolva mozdulatlanul, betegen a fatörzseken.

Jelenleg kísérletezünk a Bolle-féle fertőző anyaggal.
Bolle János, a görci cs. és kir. mezőgazdasági 

vegyi kísérleti állomás igazgatója ugyanis a selyem
lepke hernyójánál előforduló ragadós betegséget, a sár
gaságot akarja az általa feltalált módszerrel terjeszteni. 
Sárgaságban elhullott selyemhernyók vérével (nedvével) 
impregnált tőzeg- és fürészporral megtöltött két, mint
egy 10 literes zsákot; ezek a zsákok a hernyók által 
megtámadott erdőrész olyan faegyedére akasztatnak az 
őket egybekötő spárga segélyével, melyet szellő ér. A 
zacskók száraz időben minden nap átnedvesitendők. 
Bolle szerint a szellő széthordja az erdőben a bacillu- 
sokat és megfertőzi a tűket. A hernyók az ilyen fer
tőzött tűkkel táplálkozva megbetegednek, elpusztulnak.

A fertőzésnek másik módja az, hogy a Bolle által 
küldött zacskó tartalma két hektoliter vízben feloldatik 
s pár órai állás után a fenyők tűinek bepermetezésére 
használtatik. Az eredmény - Bolle szerint -  tekintettel 
arra, hogy itt a fertőzés még közvetlenebb —- biztosabb.

A holicsi uradalomban három próbát tettek: a 
zacskóknak a fára való feüggesztése, a permetezés és 
végre egy próbatérnek permetezése és izolálása. Egy
néhány négyszögölnyi kiterjedésű fiatalos árokkal és 
hernyóenyvvel bekent lécekkel elkülönittetett. Az erdei 
fenyők a Bolle-féle fertőzőanyagból készült folyadékkal 
be lettek permetezve és a területre 2000 darab apác'a- 
lepke hernyója a fákra bocsátva. A kibocsátás utáni

hatodik napon több elhullott és beteg hernyót találtunk. 
Mi okozta azonban ezen hernyók elhullását, — vájjon 
a < Flascherie»-e vagy pedig a sárgaság — azt nem 
tudni. Ezen kísérletezésnek eredményéről a kísérletek 
befejezése után számolok be.

Hirdetmény
az 1908. évben megtartandó erdőőri és vadőri szak

vizsgák ügyében.
68370/I/A—3. 1908. sz.

Az erdőőri szakvizsgák folyó évi október hó 19- 
én és a következő napokon Budapesten, Pozsonyban, 
Besztercebányán, Miskolcon, Kassán, Nagyszebenben, 
Brassóban, Kolozsváron, Máramarosszigeten, Temes
váron, Pécsen és Szombathelyen, a vadőri vizsgák az 
erdőőri szakvizsgákkal kapcsolatban pedig Budapesten, 
Pozsonyban, Szombathelyen és Kolozsváron a megye 
székházában délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és 
folytatólag megtartatni.

Felhivatnak mindazok, kik az erdőőri vagy vadőri 
vizsgát letenni óhajtják, hogy hiteles bizonyítványokkal 
felszerelt folyamodványaikat folyó évi szeptember hó 
30-ig ahoz a kir. erdőfelügyelőhöz nyújtsák be, akinek 
székhelyén vizsgát tenni kívánnak.

Budapest, 1908. évi augusztus hó 4-én.
M. kir. földművelésügyi miniszter.

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen !

H A S Z N O S  T U D N I V A L Ó K
A fák szuvadása. A fát szuvasodás ellen úgy 

óvhatjuk meg, ha az eltávolitandó ágakat először is a 
törzsön vagy a főágon, egészen szorosan amelett és 
alulról kezdve vágjuk le fürészszel és egész szorosan 
a törzsön vagy a főágon felülről lefelé haladva lefüré- 
szeljük. A keletkezett nagy seb gyorsan és biztosan 
heged be, ha azt olajfestékkel bekenjük. A meghagyott 
csonk azonban nem heged be, hanem elkorhad. Olyan 
csonkokat, amelyeket a szél- vagy hónyomás képezett, 
szintén közvetlen a törzs mellett le kell vágni, amikor 
ugyanis a fa egészségessé gyógyul. A fák nem nőnek 
a magjukon, hanem a kéreg alatt évgyűrűket fejlesz
tenek; s ezek az évgyűrűk legerősebbekké válnak egy 
tiszta, sima és jól fedett seb felett és lassankint úgy 
begyógyulnak, hogy a fa egészséges marad és nem 
szuvasodik meg. A száraz és felesleges ágaknak baltá
val való levágását tehát minden körülmények között 
el kell kerülni, mert ilyen szakszerűtlen kezelés folytán 
a legtöbb fa megszuvosodik.

Kétszeroltás. A kétszeroltás alkalmazása akkor 
áll elő, amidőn olyan alma- és körtefajtáink vannak, 
amelyek igen gyenge uövésüek és rossz törzsnevelő
képességgel bírnak. Az eljárás maga abban áll, hogy a 
vad alanyba előbb egy erős növekedésű és egyenes 
törzset nevelő nemes alma- (pl. angol parment) vagy 
körtefajtát (pl. normandiai cider körtét) oltunk avagy 
szemzünk és amidőn ez életerős, törzsnek való hajtást 
hozott, abba szemezzük a termelni kívánt fajtát (pl. az
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almánál Massanszki-almát és a körténél nyári Kálmán- 
körtét). Körteféléknél (tekintet nélkül annak törzsnevelő 
képességére) azokat a fajtákat is kétszer kell beoltani, 
amelyek birsre oltva köves gyümölcsöt teremnek. A 
kétszer oltott vagy szemzett fa előnye az, hogy koráb
ban és jobban terem, gyümölcse nagyobb, fejlettebb, 
mint a rendes gyümölcsfáké; de az életereje azonban 
kevesebb. Ezért a kétszer oltott fák tartóssága kisebb. 
A kétszer- vagy amint másképpen is mondják, közbe
oltásnál arra ügyeljünk, hogy az egymásba oltott fajták 
egyidőben induljanak nedvkeringésbe, mert ellenesetben 
befulás áll elő s megeredés létre nem jöhet. .

Lucernavetés. A lucernának augusztusi vetése 
illetve ennek eredménye nagyon bizonytalan. Könnyen 
van annak kitéve, hogy a tél beálltáig nem tud meg
erősödni kellően és áldozatául esik a téli hidegeknek. 
Több ízben próbálkoztak a lucerna nyárvégi vetésével 
s ha kellő hótakaró alatt (sajnos, ez gyakran hiányzik 
vagy rövid ideig tart) jól kitelelt, a következő év ter
méseiben mindig mögötte marad a normális tavaszi 
vetésnek. Klimatikus viszonyainkat (száraz nyár, erős 
tél) tekintve, sokkal biztosabb a lucernának a tavaszi 
vetése és pedig jelzett talajviszonyok között annak 
védőnövény nélküli vetése, amely eljárást gazdáink 
évről-évre nagyobb számban követik. A lucerna nem
csak a vetés évében ad már két, sőt esetleg három 
kaszálást, hanem a későbbi években is jobban meg
tartja sűrűségét, zártságát. A vetőmag mennyisége kát. 
holdanként (1600 D-öl) 12— 15 kg. között váltakozik, 
a vetőmag minősége szerint. Túlságos takarékosság 
hiba. Védőnövény nélküli vetéseknél 14— 15 kg. mag 
számítandó holdanként, a jól előkészített földbe április 
elején vetve.

Borjunevelés lefölözött tejjel. A lefölözött 
tej borjuhizlalásra igen alkalmas, azonban a fölözéskor 
kivont zsírt olcsóbb zsiradékkal vagy zsirképző anyag
gal kell pótolni. E célra ajánlják a margarint, a halzsirt, 
a földidióolajat, a borjutejfölt; de ha ezek nem kever- 
tetnek el a lefölözött tejben kellő precizitással, akkor 
hasmenést idézhetnek elő. Azért homogenizáló készülék 
hiányában ajánlatosabb 1 liter lefölözött tejbe keverni 
40 gramm keményítőt vagy 30 gramm lenmaglisztet, 
6 0 - 80 gramm szitált zablisztet s 20 gramm rozsliszet. 
Legjobb a lefölözött tej egyharmadát felforralni s ebbe 
a póttakarmányt belekeverni, majd folytonos keverés 
közben a lefölözött tej többi részéhez önteni úgy, hogy 
mikor a tej a borjuk elé kerül, 30—38° C. legyen. A 
melegebb vagy hidegebb tej súlyos emésztési zavart 
okoz. A borjukat 3—4 hetes korukig teljes tejen kell 
tartani, azután minden következő napon 1 liter teljes 
tej 1 liter lefölözött tejjel helyettesítendő.

Fagerendás istallóm enyezet gyors elkor- 
hadása. Az istállókhoz vagy éppen hizóistállók közé 
épített takarmányos kamrák fapadlása a párák lecsapó
dása folytán tudvalevőleg télen mindig erősen izzad, 
csepeg, ami mindig a farészek időelőtti elkorhadását 
vonja maga után. A csepegést a kettős deszkázás, a

kátrányos lemezbetét ugyan némi mértékben csökkenti, 
de megszüntetni nem képes. Az utóbbi tulajdonképpen 
többet árt, mint használ, mert megakadályozza az alsó 
deszkázás felső felületének kiszáradását, annyira, hogy 
a deszka még jóval a csepegés megszűnte után is - 
úgy a nyár elején — nedves marad. Arra tehát el kell 
készülnünk, hogy minden ilyen fapadlás aránylag igen 
gorsan tönkremegy és éppen azért ajánljuk szüntelen 
az ilyen helyen fekvő fapadlások alsó felületének elszi
getelését akár «Kosmos»-lemezekkel, akár a már több
ször ismertetett «Ovárit -nak nevezett cementrabitz- 
vakolással, esetleg parafakőlemezekkel is. A maga helyén 
mind a három módszer teljesen alkalmas és a tapasz
talatban kifogástalannak bizonyult.

K Ü L Ö N F É L É K
A nepáli egyszarvú juh. Aki a természetnek 

csodái iránt érdeklődik s véletlenül Londonba vetődik, 
el ne mulassza a Zoological Garden-t, vagy amint az 
angolok állatkertjüket röviden hívják, a <dzu »-t (Zoo-t) 
megnézni, mert ezen hosszú ut unalmát és fáradalmát 
bőven kárpótolja az a sok mindenféle ritka állat, amire 
lépten-nyomon bukkanunk. Minden állatfajból egész 
gyűjtemény van ott s a gyűjtemények vétel vagy aján
dékozás utján egyre gyarapodnak. Sokszor a legritkább 
állatfajt láthatja az ember; legutóbb például különös 
ujzélandi papagálylyal gazdagodott az állatkert; ennek 
a papagálynak, ellentétben a csacskaságáról híres más 
papagályfajokkal, egyáltalán nincs hangja.

Nemrég Forbin francia tudós érdekes felfedezést 
tett ebben az állatkertben. Felfedezésnek azért mondjuk, 
mert ámbár a leltárt minden hónapban átnézik és ki
javítják, sehol egy betű említés nincs arról a juhfajról, 
amiről itt szó lesz. Mikor Forbin meglátta és felvilá
gosítást kért róluk az őrtől, ez azt válaszolta, hogy e 
juhok több más ritkasággal együtt abból a gyűjtemény
ből származnak, mit a velszi herceg idiai útjáról hozott 
magával s a dzunak ajándékozott. Nepálban láttak ezek 
napvilágot, ama ritka független országok egyikében, 
amelyek, ámbár közvetetlenül angol gyarmat mellett 
fekszenek, az angol uralomnak nem hódoltak meg. A 
Himalája hegység völgyeiben terül el Tibet, Szikkim és 
Brit-India közt ez az ország s igy a legritkább növény- 
és állatvilágot mutatja. Megközelíteni csak Brit-India 
felől lehet és az angolok, ha már le nem igázhattták, 
legalább azt igyekeznek megakadályozni, hogy más, 
mint brit állampolgár, oda betegye a lábát. A briteket 
meg maga a nepáli nép gyűlöli úgy, hogy ezen érde
kes kis ország teljesen el van a tudományos kutatás 
elől zárva.

A Forbinemlitette juhfajtának az a sajátságos tu
lajdonsága van, hogy csak egy szarva van. Mindössze 
két darabot sikerült belőle a velszi herceg expedíció
jának megkaparitania, de Nepálban állítólag elég gya
kori. Hogy a kétszarvu juhnak valamelyes elfajzása, 
azt onnan lehet következtetni, hogy a szarv közepén 
alig észrevehető forradás van, amely a szarv végéig
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mindjobban szélesedik és a szarv vége veié, a csúcsá
ban, már az ember kisujja is elfér benne. Ez igen vad 
állat; másfél év alatt az őr nem tudta annyira magához 
szoktatni, hogy tenyeréből megegye a hajós kétszer- 
sültet, amit pedig nagyon szeret. Alakja és nagysága 
egyébként egészen megfelel az európai juhnak, csak 
az orr fölötti csontja görbültebb.

Van ugyanebben a gyűjteményben négyszarvu 
juh is ; a felső pár hátrafelé, az alsó pár azonban a fül 
mellett lefelé hajlik; ezen utóbbi inkább védőszervül, 
mint támadó fegyverül szolgál. Ez a négyszarvu juh 
azonban — nem úgy mint az egyszarvú — csak az 
állatvilág abnormitása. Nálunk a Nemzeti Múzeumban 
is őriznek olyan juhot, amelyiknek a bal elülső lába 
fején nőtt szarv.

Az ivóvíz. A német mérnökegyesület drezdai 
közgyűlésén Hempel professzor egy érdekes előadást 
tartott a városoknak ivóvízzel való ellátásáról és olyan 
fontos körülményre hivta fel a figyelmet, melyre eddig 
alig vetettek súlyt. Ma még ennél a kérdésnél kizáróan 
a bakteriológus véleménye a döntő és minél inkább 
baktériummentes a viz, annál jobbnak tartjuk, sőt a 
lágy vizet is külömbnek gondoljuk a kemény víznél ; 
azzal pedig, hogy tartalmaz-e kellő mennyiségben az a 
viz tápláló sókat, legkevesebbet törődünk.

Az abszolút tiszta viz ezek nélkül a sók nélkül 
valami keveset ér, hiszen a desztillált vizet inni sem 
lehet, annyira izetlen. De tápláló értéke sincs a tiszta 
víznek, pedig a növényi és az állati életnek lényeges 
féltétele, hogy bizonyos anyagokat a vízből szerezzen 
be, mert ezeket az anyagokat egyéb táplálószer nem 
szolgáltatja, vagy nem olyan hatással, mint a viz, mely 
ezen anyagokat oldott állapotban viszi a szervezetbe.

Már az ókori tudósok konstatálták, hogy a hegy
vidéki lágy viz többféle betegségeknek az okozója. A 
havasokról leszivárgó hólének nincs ideje sókat oldani 
ki a talajból s ezért olyan lágy a kristálytiszta hegyi
patak vize, mely természetes hidegségével még izlelő- 
szervünket is megvesztegeti. Pedig nyilvánvaló, hogy 
ez a lágy viz nem egészséges. Azonban minden más 
célra kitűnő, csak ivásra nem. Az igazán jó ivóvíz a 
föld mélyéből fakad és minél mélyebb rétegeken szű
rődik át, annál becsesebb alkotórészeket s annál keve
sebb baktériumot tartalmaz.

Hempel az ártézikutak vizét tartja legalkamasabb 
ivóvíznek s azokra a kísérletekre utal, melyeket tettek 
Drezdában. Ezek a kísérletek beigazolták azt, hogy a 
gyermekek, kik a drezdai vízvezeték vizét isszák, nem
fejlődnek olyan erőteljesen, mint azok, akik meszes és 
tápláló sók mesterséges hozzáadásával javított vizet 
isznak. Továbbá a lágyvizes vidékeken sokkal több a 
rosszfogu ember s jóval kevesebb válik be katonának, 
mint keményvizes vidékeken. Igazuk volt tehát a régi
eknek, akik vizet csak mély kutakból ittak és mintegy 
ösztönszerüen azt a vizet tartották ivásra alkalmasnak, 
melyet az anyatermészet már kellő tápláló anyagokkal 
ellátott. Kétségtelen, hogy az ivópohárba és a főző

edénybe keményviz való. Viszont mosakodásra, mo
sásra, gőzkazán táplálására és kert öntözésére a lágy 
viz alkalmas.

A városi vízvezeték ideálja tehát a kettős vezeték 
volna. Egyik ivó- és főzőviznek, mig a másik egyéb 
használatokra szánt lágyviznek. De ez egyrészt nagyon 
drága volna, másrészt azzal a veszedelemmel is járna, 
hogy az aránytalanul csekélyebb mértékben használt 
ivó- és főzőviz sok fémanyagot szedne fel a vezeték
ből és ez megint ártalmassá válhatnék az egészségre. 
Hempel professzor ezzel szemben más megoldást ajánl 
s ez az, hogy még ott is, ahol már van vízvezeték, 
építsünk mélyfúrású kutakat s e kutak vizét használjuk 
ivásra és főzésre. Másszóval, térjünk vissza a régi jó 
szokáshoz s hordassuk a jó ivóvizet a kutból; a víz
vezetéki csapot pedig kizáróan mosakodásra, mosásra, 
fürdésre és öntözésre használjuk.

A bujdosó Duna. írja a Vízügyi és Hajózási 
Közlönye legújabb száma, hogy mostanában a Breg, 
mely eredetileg a Duna folyónak főforrása, Hüfingen 
város alatt egyszerre csak eltűnik. Medre egy kilométer 
hosszúságban teljesen száraz. Almendshofen falunál, 
mely az utolsó bregvölgyi község, megint van valami 
kis viz a Breg medrében, mert ott igen erős források 
buzognak. A Schwarzwaldból eredő Breg vizéből ez 
idő szerint azonban egy csepp sem jut a Duna med
rébe. Brühl mellett, Möhsingentől nem messzire, ahol 
száraz esztendőkben gyakran el szokott tűnni a Duna, 
nemcsak látható már a folyó vizének a jobbpart felé 
áramlása, hanem hallható is a meder sziklaüregeibe 
hulló viz morajló zúgása. Möhsingentől Tuttlingenig 
alig van viz a Duna sekély medrében. Sőt egy idő 
óta a Lippach patak is eltűnt, mely rendszerint Mühl- 
heimnél ömlik a Dunába. Immvendingen és Fridingen 
városkák közelében szintén szemmel látható mostaná
ban a Duna vizének a mederfenéknyilások fölötti ör
vénylése s hallható a zaj, melyet a földalatti tárnákba 
zuhanó vízesés okoz. Ha a szárazság fokozódik, akkor 
a schwarzwaldi Duna Württembergben teljesen el fog 
tűnni a föld színéről s mint Aach siet a Bódén tóba 
és innen a Rajna medrében az Északi tengerbe. Az a 
viz, amely Tuttlingentől a Duna medrében folyik, a 
Kraienbach, Schőnbach, Elta és Faulenbach patakok 
vize. Ott ez idő szerint egy csepp sincs már a donau- 
eschingeni Duna forrás vizéből. Ami a bujdosást illeti, 
versenyez érdekességében a Dunával a Wutach nevű 
hegyi folyóscska, mely valaha az Aitrach völgyön át a 
Dunába ömlött, most pedig a Rajnának egyik mellék
folyója. A Wutach minap egész eltűnt egy húsz méter 
hosszú mederszakasz nyolc üregében, ahol erős mo
rajjal szakad be a hegység belsejébe. Hogy a bujdosó 
Wutach vize hova jut, a Rajnába-e, a Dunába-e? ma 
még e kérdésekre nem tudnak válaszolni a tudósok. 
A folyó a Boll fürdőtől nem messzire eső Münzloch 
körül tűnik el a föld színéről s most Endrisz stuttgarti 
professzor próbálja a helyszínén megállapítani, hol kerül 
megint elő a Wutach medréből a föld alá szivárgó

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



304 ERD ÉSZETI ÚJSÁG

víztömeg. Nincs más mód, mint megfesteni a vizet és 
minden lehetséges helyen megfigyeltetni a mélyebben 
fekvő vizfolyásokat. Nem lehetetlen, hogy időszaki 
összeköttetések bizonyítékai fognak fölszinre kerülni a 
Duna és a Rajna között a Bódén tótól nyugatra eső 
hegységekben és ellehetünk készülve vízrajzi helyes
bítésekre is.

Különös pecsenyék. Akinek annyira jól megy 
a sorsa, hogy ráunt mindenféle köznapi jó falatra és 
valami különös étel után vágyik, azt a párisi Gaulois 
a következő étellapra teszi figyelmessé: Elöljáróba jó 
egy szelet elefánthust megenni. Kicsit csizmatalp izü 
ugyan, de elősegíti az emésztést. A rinóceroszhusnak 
izében a disznó- és marhahús zamatja egyesül. A jól 
elkészített majomhus oly porhanyós, akárcsak a nyulé. 
A fókahus is nagyon kellemes izü, de az oroszlán- és 
a tigrishus megrághatatlan s illata is túlságos könnyen 
megkülönböztethető az Idealparfümétől. Oly helyeken, 
ahol nem valami bőven van a vad, mint pl. Közép- 
Franciaországban, a buzgó vadászok mindenféle állatot 
leteritenek, amit csak puskacsőre kaphatnak, de éppen 
oly buzgalommal meg is eszik. A mezei egeret sokan 
oda nem adnák tiz tengerinyulért; a jól megspékelt 
mókuspecsenyének nincs párja; a bagoly- és karvaly- 
hus megpuhitására egészen uj módszert találtak fal.; a 
kirántott rókagerinc után pedig mind a tiz ujját meg
nyalja — az, akinek a gyomra beveszi.

Fakereskedők veszedelme. Folyó hó 2-án a 
Schultz és Pollák pudapesti cég batizai 4 keretes gőz- 
fürésze a mellette lévő munkásházak felével együtt 
porrá égett. Ugyanezen időtájt a brádi vasúti állomás 
mellett a tűz martalékává lett a Zenta-roskányi ipar- 
vállalatok r.-t. 35000 iirméter szállításra kész bükkhasáb 
tűzifája és rengeteg tűzifa pusztult el ugyancsak tűz 
által a kovásznai faraktárban.

Mikor volt a bibliai hét sovány esztendő?  
Annak a bizonyítására, hogy Egyiptomban csakugyan 
meg volt a hét sovány esztendő, egyéb bizonyíték 
eddig nem volt, mint a biblia és a tény, hogy Egyip
tomban több régi magtárnak maradványait megtalálták. 
Mikor és ki építette e magtárakat, nem tudják. Biblia 
után számítva, a hét sovány esztendő utolsó évit a 
Krisztus előtti 1700-ik évre tették. Most megtalálták ez 
időpontra vonatkozó adatokat. Brugsch tanár kibetüzte 
a hieroglifákat s kitűnt, hogy a biblia teljesen hü képét 
adja a régi eseményeknek. A hieroglifák azt mondják, 
hogy a Nilus áradása hét egymásután következő esz
tendőn elmaradt; aratás egyáltalán nem volt s éhség 
és dögvész ütött ki. A biblia időszámítása szerint Jó 
zsef Krisztus előtt 1729-ben jutott Egyiptomba. Egy év 
múlva börtönbe vetették, ahol már kilenc esztendeje 
sinylett, amikor Faraó pohárnokával megismerkedett. 
József Krisztus előtt 1715-ben kiszabadult a tömlőéből 
és a Faraó álmának magyarázásáért feleségül kapta a 
heliopoliszi egyetem alkancellárjának a leányát. Már ez 
évben megkezdte a magtárak építését, amelyekbe úgy 
ebben, mint a következő hét évben nagymennyiségű

gabonát szállítottak. Ezután következett a hét sovány 
esztendő. A biblia számítása szerint a hét kövér esz
tendőnek Kisztus előtt 1708-ban lett vége; a következő 
évben Jákob fiai Egyiptomba mentek gabonát vásárolni. 
1706-ban Jákob családja letelepedett a Gózen földjén. 
1700-ban volt az utolsó sovány esztendő a most meg
talált hieroglifák szerint is.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Szákovits Imre urnák, Kurtakesz. A szakvizsgára való 
bocsátást még e hó folyamán kérje. A kérvényre egy koronás 
bélyeg kell és ahoz a kir. erdőfelügyelőséghez kell benyújtani, 
hol a szakvizsgát letenni szándékozik. — Csekey Károly urnák, 
Várszeg. Az Ígért címeket köszönettel vesszük. A lakhelyen kivid 
az utolsó posta közlését is kérjük. Zudor Jakab urnák, Alvinc. 
Igazsága van, hogy törvényes utón nagyon körülményes a köve
teléseink behajtása, mi azonban azt hisszük, hogy azok a volt 
olvasóink, akiknél sok ezer korona előfizetésidijunk veszett már 
eddig el, becsületüket engedték kótyavetyére, bizony — legalább 
előttünk — el is vesztették azt.

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Király Károly urnák, Karácsonyliget. Előfizetése a múlt 
augusztus hó végéig van befizetve. A 35. számot pótlólag meg
küldtük. Tálas János urnák, Bállá. A 2 koronát javára irtuk.

Bodnár Lajos urnák, Kovácsvágás. Ajánlatát készséggel el
fogadjuk. — Munteán Pantilimon urnák, Baramlaka. A nyil
ván postán elveszett 36. számot a múlt számmal együtt még 
egyszer elküldtük. — Máyer Károly uruak, Makkoshotyka. Szi
ves sorait köszönettel vettük s nem is kételkedtünk abban, hogy 
továbbra is hívünk marad. — Tóth András urnák, Nyiracsád. 
Az előfizetésre 2 koronát számoltunk el, amelylyel az év végéig 
ki van egyenlítve. — Bombola Pál urnák, B.-Monostorszeg. A 
jövő évi február hó végéig van előfizetve.

Nyomatott H1ENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K
Erdőőr, nős, családos, középkorú, ki az erdőőri szak
vizsgát jó sikerrel letette, több évi gyakorlattal bir, az 
erdősítés és kihasználás minden ágában jártas, érti a 
fácántenyésztést, vadászatok rendezését, szarvas cser- 
készést, duvadak irtását, megfelelő állást keres, amit 
már október elsején elfoglalhat. Cime megtudható az 

Erdészeti Újság kiadóhivatalában.
Vizsgázott, jó bizonyítványokkal rendelkező 38 éves 
nőtlen erdőőr azonnali belépésre alkalmazást keres. 

Kovács Pál erdőőr, Marcaltő (Veszprémmegye).
K ocsános tölgym akkot 15—20 métermázsát keresek 
megvételre. Ajánlatok ár megjelölésével következő címre 
küldendők: Jelűnek Andor urad. fővadász Nagymágocs 

(Csongrádmegye).
Tölgy makkot, fenyőtobozokat és lombfamagvakat a 
legmagasabb áron vásárol és mintázott ajánlatokat kér 

Faragó Béla magpergető intézete, Zalaegerszeg.
Élővadak S Foglyot, fácánt, nyulat, őzet, szarvast, 
dámvadat, uhut kunyhóleshez, minden fajú ragadozó 
emlőst és madarat, tyúkot, libát, diszfácánt vásárol és 
erre vonatkozó ajánlatokat kér Mayer Ede udv. szállító 
élővad kiviteli üzlete, Wiener-Neustadt, Schneebergasse 
Nr. 10., Ausztria. Fiók vadkereskedés Magyarországon: 
Savanyúkút, Sopronmegye. Képes árjegyzék ingyen és 

bérmentve! Legjobb hirü, legnagyobb üzlet!
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Előfizetési dijak: Hirdetési dijak:
Egy é v r e ............................................8 korona
Fél é v r e ........................................... 4 korona
Negyed é v r e ........................................... 2 korona

P é n z k i i l d e m é n y e k

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n
Felelősszerkesztő és kiadótulajdonos

Szászsebesi Ipar és Gazdasági Hitelszövetkezet 
címére küldendők, Szászsebesen

PODHRADSZKY EMIL

Egyhasábos garmond sor vagy annak a helye 
20 fillér. Ajánlkozásoknál, eladás vagy vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fillér 
Nagyobb s többszöri közlésit hirdetményeknél 

mérsékelt dijak egyezség szerint

XII évfolyam Szászsebes, 1908 szeptem ber 24 39 szám

Az év utolsó negyedében.
Lapunk mai számával bezáródik az év harmadik 

negyede s az utolsó évnegyed beköszöntésével számot 
kell vetnünk azzal, hogy lapunk anyagi részét rendezzük.

Ez bizony elég nehéz dolog, mert olyan olvasónk 
aki még ebben az évben semmit sem fizetett, több 
van hetvennél, mig az olyanok száma, akik kisebb- 
nagyobb hátralékkal tarozásban vannak, a kétszázat is 
meghaladja.

Ilyen viszonyok közt bizony eléggé keserves a 
dolga a lap kiadójának, akinek úgy a nyomdát, mint a 
postai szállítás költségeit hétről-hétre pontosan ki kell 
fizetni.

Felkérjük ennélfogva mindazokat, kiknek előfizetése 
vagy régebben lejárt, vagy a folyó hó végével le fog 
járni, hogy tartozásaikat, illetve előfizetéseiket a jövő 
hó elejével beküldeni szíveskedjenek. Ennek megköny- 
nyitésére előnyomott utalványokat csatolunk az illetők 
lapjához.

Azoktól, kiknek hátraléka már nagyon felszapo
rodott, szívesen elfogadjuk annak havi kisebb részle
tekben való törlesztését is.

Olyan hátralékosainknál, kik már egy évet meg
haladó tartozásban vannak és ezt legalább részben be 
nem küldik, a lap további küldését beszüntetjük és a 
követelésünknek más utón való behajtása iráni fogunk 
intézkedni.

Az „Erdészeti Ujság“ kiadóhivatala.

A mellékjárandóságok.
(Folytatás és vége.)

A lakbérnek, mint az érinthetetlen mellékjá
randóságok egyikének megemlítése alkalmából 
nem mulaszthatjuk el, hogy néhány szóval erről 
is meg ne emlékezzünk.

A lakbér vagy lakáspénz az állami alkalma
zottnál az a járandóság, mely tulajdonképpen a 
természetbeni lakást pótolja s épp ebből a tulaj
donságából kifolyólag meg van az valamennyi 
ágazatnál egyaránt, összege pedig ama különféle 
fokozatok szerint van megállapítva, amelyekbe az 
ország egyes helységei a bennük tapasztalt lakás- 
viszonyokhoz arányitva be vannak osztva.

Ez a járandóság is olyan, amely sok alkal
mazottnál sérelmes volt eddig és ez indította a 
magas kormányt arra, hogy azt az egész vonalon 
uj alapokra fektesse s most már csak napok kér
dése, hogy az uj rendszer életbe lépjen.

Úgy állt a dolog ugyanis, hogy dacára a 
néhány év előtt engedélyezett lakbérpótléknak, 
mely az altiszteknél évi 60 koronában van meg
állapítva, egyes helyeken az ezzel együtt kapott 
lakáspénzből megfelelő lakást nem lehetett s nem 
lehet ma sem bérelni, aminek természetes folyo
mánya az volt, hogy úgy egyes tisztviselők, mint 
altisztek, ha csak némikép megfelelő lakást akar
tak bérelni, bizonyos összeget az egyébként sem 
valami dús fizetésükből voltak kénytelenek pótolni. 
Súlyosan nehezedik ez kivált a központokban 
szolgáló személyzetre, amelynek a városokban 
rendszerint drágább piacoknál a megélhetés fe
lette meg van egyébként is nehezítve, nem is 
említve azt, hogy ruházatukra is sokkal többet 
kell költeniök, mint azoknak, kik falvakban, vagy 
éppen az erdőn laknak.

A lakáspénzt élvezők egyébként is hátrány
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bán vannak azokkal szemben, akik lakásukat ter
mészetben kapják, mert az évről-évre való köl
tözködésnél nem csak állandó nagy kiadásaik is 
vannak, hanem bútoraik és egyéb házi szerelvé
nyeik is folyton rongálódnak, mire nézve egyéb
ként találóan mondja a magyar közmondás, hogy 
< kétszer hurcolkodni annyi, mint egyszer leégni ; 
már pedig akárhánynak tizszer-huszszor is kell 
hurcolkodni.

A természetbeni lakás éppen ezért bizonyos 
megnyugvást, megelégedettséget kelt az azt élve
zőben, mert jóleső érzés az, hogy nem kell fél- 
évenkint vagy évenkint lakáskereséssel bíbelődni, 
tiszta bútorait poloskával és más férgekkel meg
fertőzni, de legnagyobb előnye ennek talán mégis 
az, hogy egymaga van a házban, van saját ud
vara, melyben sertést, baromfit tarthat és egy kis 
darabka kertje, amely ha egyebet nem, legalább 
a konyhára való zöldséget megtermi s nem kell 
egy szál zöldségért a piacra menni.

Sajnos, hogy éppen ott, ahol erre leginkább 
szükség lenne, a városokban nincsennek a kincs
tárnak az altisztek részére szolgáló természetbeni 
lakásai s ilyenek építésére még gondolni sem 
akarnak, pedig ezeket is éppen úgy megépíthetné 
az állam, mint ahogy most legközelebb sok ezer 
munkásházat fog építeni, vagy amint az állam
vasutak építenek; hiszen az ilyen házakba befek
tetett tőké évek során át a megtakarított ház
bérekből amortizálódnék.

A most szőnyegen lévő lakpénzrendezésről

AZ „ E R D É S Z E T I  U JSÁG “ TÁRCÁJA
M i k r o b á k .

— Irta : Arányi Miksa. (Folytatás és vége.) —

Korunk az udvariasság és az előzékenység kora. 
Felfelé és lefelé szeretünk kezet szoritani. Mennyi le
ereszkedés az egyik oldalon és mennyi büszkeség a 
másik részről rejlik abban, ha a gróf ur Öméltósága, 
vagy a minszter ő xcellenciája közönséges halandót 
készoritással megtisztel! E leereszkedésnek és büszke
ségnek a tudósok háborút üzentek. A kerületét meg
látogató képviselő, ha programmbeszédre indul, nem 
kénytelen többé naponkint néhány száz vagy ezer kéz- 
szoritást adni és elfogadni, mert a legújabb tudomány 
úgy találja, hogy a kézszoritás veszélyes és a bacillus 
terjesztés legelemibb és legközönségesebb eszköze. 
Crouzel bordeauxi egyetemi tanár higiénikus szem
pontból a kézszoritás helyébe a katonai vagy orientális 
üdvözlést ajánlja. Abból a szempontból indul ki, hogy 
a kéz az embeti test legtisztátalanabb tagja, amely a

is, amely állítólag annak a javításával fog járni, 
bátran elmondhatjuk, hogy gyakorlati értéke vajmi 
kevés lesz, mert amennyivel a tisztviselők és al
tisztek lakáspénze emelkedni fog, a háziurak épp 
ugyanannyival vagy még többel emelni fogják a 
házbéreket, mint ahogy ezt már a rendezés hí
rének első szelére sok helyen megtették. Nálunk 
ugyanis a népnél az a fonák felfogás általános, 
hogy a tisztviselő mindent drágábban megfizethet, 
mint más halandó, mert hiszen ez könnyen jut 
az államnál pénzéhez és keresete minden körül
mények között biztos, azzal pedig alig számol 
egy is, hogy a tisztviselők fizetésének javítása 
tulajdonképpen az ő zsebére megy, mert hiszen 
különféle adók képében végső sorban ezt mégis 
csak neki és más polgártársainak kell megfizetni.

Egyébként a természetbeni lakásoknál is sok 
helyen nagy az aránytalanság, mert bizony vannak 
még olyan altiszti lakások, amelyek istállónak is 
csak szegényebb sorsú embernél illenének be és 
még sok idő fog eltelni addig, amig ezeket az 
idő őrlő foga elpusztítja s helyüket elfoglalja a 
normál erdőőri lakás, amely tisztességesség dol
gában semmi kívánni valót nem hagy hátra.

A mellékjárandóságoknak azonban az egyik 
legnagyobb és közös hibája az, hogy nem men
nek fizetésszámba s igy természetesen a nyugdíj
alapját sem képezik.

Összehasonlítva az erdészeti altisztek és 
szolgák fizetését a más állami ágazatoknál szol
gáló hasonló minőségű altisztek- és szolgáknak a

legtöbb bacillust tartalmazza. Számokban kifejezve, a 
tudós tanár azt találta, hogy a kéz négyzetcentiméternyi 
területe átlag 83.450 bacillust tartalmaz. Ezek szerint a 
kéz több bacillust rejteget, mint a láb. A német tudo
mány nem osztozik ebben a véleményben, mert egy 
berlini tanár tapasztalata szerint egyik kliensének lába 
fürösztetvén, a vízben 180 millió bacillust lalált.

Crouzel tanár azt tanácsolja, hogy ne szorítsuk 
meg senkinek a kezét, ha azt előbb legalább öt percig 
szappanos kefével meg nem tisztította. így legalább 
talán lehetséges lesz, hogy abból a 80.000 bacillusból 
nem száll át egyik Sem a mi kezünkre, De csak lehet
séges, nem bizonyos.

Nem minden kéz egyenlően veszélyes. A «Noli 
me tangere szempontjából legjobban óvakodni kell 
az orvos, a borbély, a mészáros és a szűcs kezeitől, 
mig a gyógyszerész, a vegyész és a fémmunkás kezei 
aránylag a legkevesebb bacillust tartalmazzák azért, 
mert állandóan antiszeptikus és bacillusölő szerekkel 
foglalkoznak. E tekintetben legokosabb az angol király
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fizetésével, az első tekintetre szemünkbe ötlik a 
lényeges különbség, mert az utóbbiak fizetésének 
kezdő és végső összege tekintélyesen nagyobb 
az előbbeniekénél, amely különbség ismét csak a 
mellékjárandóságokra vezethető visza.

A fizetések megállapításánál ugyanis tekin
tetbe vették a cikkünk során megemlített mellék
járandóságokat s ezek értékét beszámították ugyan 
az összjárandóság összegébe, anélkül azonban, 
hogy azokat a készpénzfizetés jellegével látták 
volna el, miután pedig a nyugdíjtörvény rendel
kezései értelmében a nyugdíj alapját mindenkor 
a legutóbb élvezett készpénzfizetés és legújabban 
az ugyancsak a fizetés jellegével biró személyi 
pótlék képezi, igy azután a nyugdíjazás idején 
beáll az az aránytalanság, hogy ott, ahol például 
egy bányászati altiszt 1600 korona nyugdijat kap, 
az ugyanannyi ideig szolgáló és rangfokozatban 
vele egyenlő erdészeti altiszt alig kap csak 1200 
koronát.

Ez tagadhatatlanul nagy igazságtalanság, a 
melyet sürgősen kellene orvosolni.

Az orvoslásnak kétféle módja is lenne. Az 
egyiket megtalálnánk abban, hogy a most fizetés 
jellegével nem biró összes mellékjárandóságok 
megkapnák a fizetés jellegét s utánnuk épp úgy 
meglenne a nyugdíjjogosultság, mint ahogy meg 
van a készpénzfizetés és a személyi pótlék után, 
vagy pedig az ilyen nyugdíjba be nem számít
ható mellékjárandóságok a szolgálati idő és a 
nyugdíjnak arányához képest meghagyatnának a

nyugdíjba vonulónak mint nyugdijának kiegészítő 
részei.

Ez a sérelem képezte egyebek közt az állami 
erdészeti tisztviselők legújabb mozgalmának okát 
s ki is jelentették, hogy legvégső esetben készek 
lemondani a mellékjárandóságokról is, csak jut
tassák őket ugyanabba a helyzetbe, amelyben a 
velük egyenrangú tanulmányokat végzett más 
szakmabeli tisztviselők vannak.

Az erdészeti tisztviselők kívánsága nyilván 
teljesülni fog, legalább erre nézve biztató ígéretet 
kaptak; már most kíváncsian várjuk, hogy ez az 
elbánás ki lesz-e terjesztve a kincstári erdészeti 
altisztekre és szolgákra is, mert bizony a saját 
ügyük-bajuk tárgyalásánál a tisztviselő urak ezek
nek az övékéhez hasonló sorsáról és sérelmeikről 
teljesen megfeledkeztek s azokat szóba sem hozták.

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen!

Hirdetmény állami (erdei) facsemeték 
adományozása tárgyában.

69.370— 1908. szám.
Az állam által fentartott erdei facsemeteker

tekből az 1909. évi tavaszi és őszi erdősítésekhez 
szükséges csemetekészletek a földművelésügyi mi
niszter által a következő feltételek szerint fognak 
az ez iránt folyamodó birtokosoknak kiosztatni:

I. feltétel. A kopár és vízmosásos területek

példáját követni, akinek jobb kezén majdnem mindig 
keztyü van. Mikor a legnépszerűbb divatkirálytól azt 
kérdezték, hogy miért vette fel e szokást, ezt felelte: 

Nem divat szempontjából teszem, hanem azért, 
mert a jobb kéz legjobban ki van téve az emberek és 
tárgyak érintkezésének és azért legjobban rászorul a 
védelemre.

A higiénisták nem elégednek meg azzal, hogy 
hajthatatlan doktrínájukkal jóformán valamennyi anyagi 
élvezettől megfosztanak. Vigasztalásunkra megmaradt 
még az ideálizmus élvezete — a szerelem, a szeretet 
és a barátság. Úgy látszik, hogy ezt is megsokalták, 
mert a legújabb tilalom a csókot is üldözi. Nem kell 
csókolózni, mert a csók, mint bacillus átvivő aktus, 
árt az egészségnek. A «North American Review», az 
Egyesült-Államok legelterjedtebb havi folyóirata, való
ságos háborút üzent a — bajusznak. Erre az elhatáro
zásra a következő tapasztalat késztette: Két egészséges 
fiatal ember közül az egyik teljesen bajusz és szakáli- 
talan volt, mig a másiknak száját szép és sürü bajusz

diszitette. E két fiatal ember néhány órán át Newyork- 
ban tetszésük szerint a múzeumokban, az utcán és a 
kávéházakban szabadon sétálhatott; azután bevezették 
őket egy laboratóriumba, hol egy szép és fiatal leány 
várt reájuk. Miután a fiatal leány száját a tudomány 
legantiszeptikusabb módja szerint megtisztították, a 
bajuszos fiatal embernek megengedték, hogy a szép 
leányt megcsókolja. Azután kellőleg fertőtlenített kefé
vel átvették a leány ajkairól mindazokat a mikrobákat, 
melyeket a csók rajtuk hagyott. Ugyanezt a műtétet 
megismételték a bajusztalan fiatal emberrel. Az ered
mény kimutatta, hogy a bajuszos fiatal ember csókja 
magával hozta a legveszélyesebb tüdővészes és difte- 
ritikus bacillusokat s a bajusztalan fiatal ember csókja 
bacillusokat egyáltalán nem szolgáltatott át.

Az említett folyóirat kísérlete végén a következő 
logikus következtetésre jut: Ha a nők mikroszkóppal 
láthatnák mindama halálos mikrobákat, melyeket a fér
fiak bajusza tartalmaz, sohasem engednék meg, hogy 
megcsókolják őket. Avis au lecteur!
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beerdősitésére kért csemeték, amennyiben az állami 
csemetekertek készleteiből kiszolgáltathatok, az 
1879. XXXI. t.-c. 177. §-ának b) pontja értelmé
ben ingyen, vagyis a termelési költségek elenge
désével bocsáttatnak a birtokosok rendelkezésére; 
a csemeték kiszedésével, csomagolásával, vasúthoz 
való szállításával járó, ezer darab csemete után 
1 koronával számított és utánvétellel beszedendő 
költségeket azonban, továbbá a vasúti szállítási 
költségeket rendszerint a birtokosnak kell viselni.

II. feltétel. Kivételesen kisbirtokosok részére, 
amennyiben ai illetékes kir. erdőfelügyelő igazolja, 
hogy folyamodót a fent említett költségek anyagi 
erejéhez képest aránytalanul megterhelnék, a cse
meték a folyamodóhoz legközelebb fekvő, utolsó 
vasúti állomásra díjtalanul fognak elszállittatni.

III. feltétel. Az I. és II. pontban említett erdő
sítések céljaira szükséges csemeték kiszolgáltatása 
után esetleg még fenmaradó készletből másféle 
erdősítések céljaira (rendes erdei vágások és tisz
tások beerdősitése) is adatnak ki csemeték, azon
ban csak az alább feltüntetett átlagos termelési 
költségeknek és ezeken felül a csemeték kiszedé
sével, csomagolásával s vasúthoz való szállításával 
járó, ezrenkint 1 koronával számított költségek 
megtérítése mellett, melyek utánvétellel szedetnek 
be. A vasúti szállítás költségeit szintén a folya
modó birtokos viseli.

Az átlagos termelési költségek fejében 
fanemek szerint a következő összegek számít
tatnak fel:

Csemetefaj
1000 darabonként

1 évesért 2 évesért 3 évesért
K f K f K f

Lucfenyő — 60 1 — 1 40
Jegenyefenyő 1 1 60 2 20
Erdeifenyő — 80 1 40 2 —
Feketefenyő 1 1 60 2 20
Vörösfenyő 1 20 2 — 2 80
Tölgy 3 — 4 — — —1
Kőris, juhar, akác és szil 2 50 3 80 --------
Dió 10 — 16
Szelidgesztenye 8 12 —  —

IV. feltétel. Kisbirtokosoknak kivételes esetek
ben, midőn a kir. erdőfelügyelőség igazolja, hogy 
az előbbi pontban említett célra szükségelt cse
metemennyiséget saját költségükön nem képesek 
előállítani s aránytalan megterheltetésük nélkül a 
teljes termelési költségeket sem viselhetik, a ter
melési költségek 50°/o-a elengedhető.

A csemeték kiosztásánál először is azok a 
birtokosok fognak figyelembe vétetni, akiknek 
kopár és vízmosásos területei a törvény alapján 
befásitásra hatóságilag ki vannak jelölve.

Az I. és II. feltétel szerint ingyen kiosztott 
csemetékkel beerdősitett területek jövőre az 1879. 
XXXI. t.-c. 2-ik s illetve 4-ik szakaszának ren
delkezései szerint kezelendő erdőknek fognak te
kintetni.

Azok a birtokosok, akik az I IV. alatt fel
sorolt feltételek valamelyike szerint csemetékben

A császár burgonyái.

Az ülmi csata előtti estén I. Napóleon és kísérője 
Berthier tábornagy a táborban inkognitóban járkáltak 
és a katonák magatartását figyelték. Az egyik csoport 
közelében egy ir származású gránátost láttak, aki a 
parázson burgonyát sütött magának- vacsorára.

— Szeretnék egyet abból a sült burgonyából — 
szól kísérőjéhez a császár. — Kérdezze meg a gazdáját, 
nem adna-e el egyet.

Berthier odament a csoporthoz, megkérdezte kié 
a burgonya.

Egy termetes gránátos lépett elé.
— Az enyém — mondotta.
— Hajlandó volna eladni egyet? — kérdezte tőle.
— Nem pénzről van itt szó — szólt a gránátos. 

— Holnap megölnek; nem akarom, hogy az ellenfél 
üres gyomorral találjon.

Berthier megvitte a katona válaszát Napóleonnak, 
aki kissé távolabb állott.

Lássuk csak, — szólt Napóleon — magam 
nem-e leszek szerencsésebb.

Egyenesen a gránátoshoz ment és megkérdezte, 
nem ad-e el egy szem burgonyát.

— Drága pénzért sem, felelt a katona. — Nem 
elég magamnak sem.

— Magad szabhatod az árát — sürgette Napóleon.
— Mondtam már, hogy magamnak is kevés, — 

ismételte a gránátos. — Különben is azt gondolja, hogy 
nem ismerek rá az álruhában ?

Napóleon meghökkent. Hát ismeri őt ez a katona 
és mégis igy beszél vele? Ezt lehetetlennek tartotta. 
Azt gondolta, valaki mással téveszti össze.

— Hát ki vagyok én? — kérdezte Napóleon.
Kicsoda? Hát Napóleon.

— Hát Napóleont csak megkínálod egy szem 
burgonyával ?

— Egy szemmel nem — felelte a katona. De 
ha Sir is meghív ebédre magához, mikor majd vissza
térünk Párisba, úgy ma velem vacsorálhat.
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részesülni kívánnak, 1 koronás bélyeggel ellátott 
folyamodványaikat legkésőbb 1908. évi december 
hó 15-ig terjesszék be, még pedig közvetlenül az 
illetékes kir. erdőfelügyelőséghez, mert az elkésve 
beérkezett vagy nem az illetékes kir. erdőfelügye
lőséghez, hanem más hatóságokhoz beterjesztett 
kérelmek csak akkor vétetnek figyelembe, ha a 
kir. erdőfelügyelőséghez kellő időben beterjesztett 
kérelmeknek teljesítése után esetleg még mefelelő 
csemetekészlet rendelkezésre fog állani.

A folyamodványokban a birtokosoknak meg 
kell határozottan jelölniök a beerdősitendő terület 
helyét (község, dűlő), minőségét (kopár, vízmosá
sos, futóhomok terület, vagy vágás, tisztás stb.) 
és kiterjedését (kát. hold), továbbá a szükséges 
csemeték faját, korát és mennyiségét, az elültetés 
idejét (tavasz vagy ősz), a folyamodó vagy meg
bízottjának pontos címét (lakóhely, utolsó posta- 
és vasútállomás) és végül azt, hogy a fentebb 
közölt feltételek közül melyike szerint kérik a 
csemeték kiszolgáltatását.

Végül figyelmeztetnek az érdekelt birtokosok, 
hogy ezen hirdetmény alapján csakis erdősítésre 
alkalmas és a fent elősorolt fajú, egy-két éves, 
kivételesen három éves esemeték kerülnek kiosz
tásra, amelyek tehát utak, tagok szegélyezésére 
és parkozási célokra nem alkalmasak, továbbá, 
hogy az olyan folyamodók, akik a kért és kiutal
ványozott csemetéket annak idején ok nélkül 
visszautasítják, jövőre az állami csemetékben 
való részeltetés kedvezményétől elesnek.

Az 1898. XIX. t.-c. alapján állami kezelésbe 
vett erdők és kopár területek birtokosai részére 
szükséges csemeték kiutalványozása iránt a szük
séges lépéseket a m. kir. állami erdőhivatalok 
teszik meg, ezeknek a birtokosoknak tehát szük
ségleteiket az illetékes m. kir. állami erdőhivatal
nál kell bejelenteni.

Budapest, 1908. évi szeptember hóban.

A m. kir. földművelésügyi miniszter.

Töm örüljünk egy zászló alá, érdekeink meg
védésében csak úgy tehetünk kellő lépéseket!

H A S Z N O S  T U D N I V A L Ó K
Erdőőri szakvizsga. A földművelés-, ipar- és 

kereskedelemügyi minisztérium 1880. évi 25.347. számú 
intézkedésével kiadott utasítás 2. §-a értelmében «erdő- 
őri szakvizsga letételére bocsáttatnak mindazok, kik az 
elemi népiskolát elvégezték, illetőleg Írni, olvasni és a 
négy közönséges számmüvelet szerint számolni tudnak 
s ezt, valamint azt, hogy legalább 3 évig szakadatlanul 
erdészeti gyakorlati szolgálatban állottak, hitelesen iga
zolni tudják, feddhetlen magaviseletüek és 20-ik élet
évüket betöltötték.

Az erdőőri szakvizsgára való bocsájtatás iránti 
folyamodványhoz ezek szerint csatolandó:

1. Keresztlevél (születési bizonyítvány);
2. Iskolai bizonyítvány;
3. Erkölcsi bizonyítvány;
4. A felettes hatóság vagy hatóságok, esetleg az 

erdőbirtokos részéről kiállítandó szolgálati bizonyítvány 
vagy bizonyítványok, melyből vagy melyekből a foly
tatólagosan eltöltött szolgálati idő pontosan megállapit-

— Áll az alku! szólt Napóleon, aki tréfának 
vette a dolgot.

— Jól van tehát, — szólt a gránátos. — Burgo
nyánkat Így osztjuk meg: a két nagyobb felségedé, a 
többit én eszem meg.

Napóleon leült, megette a két burgonyát. Sátora 
felé haladva, csak ennyit mondott kísérőjének:

— Jó katona a fickó, azt már látom.
A császár két hónappal később Párisban ebédhez 

készült. Amikor asztalhoz akart ülni, jelentik, hogy egy 
gránátos erővel be akar jönni, mert — amint mondja 

a felség meghívta ebédre.
— Bocsássátok be — szólt Napóleon.
A katona bejött, tisztelgett, azután igy szólt a 

császárhoz:
— Emlékszik-e még Sir, hogy egykor velem va

csoráit? Burgonyát ettünk.
Napóleon csodálkozva nézett a katonára:
— Úgy, hát te vagy az? Hogyne emlékezném. 

S most azért jöttél, nemde, hogy velem ebédelj. Rustin

— szólt hü komornyikjához — még egy terítéket a te 
asztalodra.

A gránátos újra tisztelgett és igy szólt:
Egy testőr-gránátos nem ebédel lakájokkal. 

Felséged nekem azt Ígérte, hogy együtt fogunk ebé
delni. Így szólt az alku és én szavában bízva jöttem.

— Igaz, igaz — felelt a császár s életében talán 
először — elszégyenkezett, — Egy terítéket az enyém 
mellé! Tedd le fegyveredet barátom s ülj mellém.

Ebéd után a gránátos felvette fegyverét s a csá
szárhoz fordulva tisztelgett.

-  Egy közlegénynek még sem lett volna szabad 
császárja asztalánál ebédelni — szólt mosolyogva.

— Vagy úgy! Értelek — szólt Napóleon és ő is 
nevetett. Mától kezdve a becsületrend lovagja és test
őrszázadom hadnagya vagy.

-  Szívből köszönöm ! Éljen a császár! kiáltotta 
és eltávozott.

Ez a gránátos Mac Mahon volt, akinek az egyik 
unokája később 111. Napóleon híres hadvezére lett.
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ható. A vadőri szakvizsga letételére vonatkozó engedély 
megadása ugyanezen feltételekhez van kötve azzal a 
különbséggel, hogy három évi gyakorlati idő itt nem 
kívántatik.

A szemzés helye. Az alacsonyan szemzés van 
elterjedve legjobban. Az almaféléket igy szoktuk sze
mezni, kivéve ha hideg, nyirkos, kötött talajra ültettet- 
nek, amikor is magasan — koronába — szemesitjük. 
(Az alacsony a földtől 1 12 cm.-nyire, mig a magas
120— 130 cm.-nyire történik.) A csontmaguakat is, ha 
belőlük törpe vagy féimagas fát akarunk nevelni, ala
csonyan nemesitjük. Az alacsonyan való nemesítésnek 
előnye, hogy az esetben, ha a fa törzse megrongálódik 
és azt vissza kell vágni, a visszavágás alatti nemes 
részből előtört hajtásait újabb szemzés vagy oltás nél
kül meghagyhatjuk. Előnye továbbá még az is, hogy 
hajtása többnyire egyenesebb, simább törzset nevel, 
mint amilyet a vad alany hajtott volna. Azért mondom, 
hogy többnyire, mert vannak esetek, amidőn a nemes 
fajta nem bir törzsnevelőképességgel, avagy gyenge 
növésű. Ez esetekben a magasan nemesítésre, a magas 
vadalanyra rá leszünk utalva, ha pedig ezt nem akar
nánk, akkor a «kétszeroltás» eljárását kell elővennünk.

A nyúlszapuka vágásának ideje. A magnak 
hagyott nyúlszapukát akkor kell vágni, mikor a virág
zat alsó virágocskáiban a mag bámulni kezd s az alsó 
virágok közül az ütésre egy-kettő — de csak egy-kettő 

-  lehull. Ha azt bevárjuk, hogy a szürke mag mind 
barna legyen, akkor felét sem hozzuk be a magnak, 
mert a többi a földön marad. Egyébként a nyúlszapu
kát éjjel vagy hajnalban és alkonyatkor kell vágni és 
lehetőleg feltakarni is.

K Ü L Ö N F É L É K
Az erdészek fizetésrendezési m ozgalm a. A

magyarországi állami és községi erdészek f. hó 12-én 
délután rendkívül látogatott nagy gyűlést tartottak az 
Országos Erdészeti Egyesület központi székházában. 
A gyűlés egyetlen tárgya az erdőtisztek fizetésrendezése, 
amennyiben az erdészek azt akarják, hogy oly arány
ban soroztassanak be a fizetési fokozatokba, ahogy ez 
a velük hasonló képzettségű pénzügyminisztari tiszt
viselőkre nézve az 1909. évi költségelőirányzat keretén 
belül már meg is történt. A gyűlés a következő hatá
rozati javaslatot fogadta el:

Az állami erdőtisztek összessége nevében és 
képviseletében a mai napon összejött nagygyűlés egy
hangúlag kimondja, hogy az állami erdőtisztek főiskolai 
képzettségüknél fogva jogot tartanak ahoz, hogy a fő
iskolai minősítéshez kötött tisztviselői állásoknál 1909. 
évtől kezdve tervezett létszámrendezésben teljes mér
tékben részesüljenek; s fa- és földjárandóság cimén 
élvezett mellékjárandóságukat nem tekinthetik sem oly 
mérvű, sem oly természetű illetménynek, amelyek miatt 
a teljes mértékű létszámrendezésnél mellőzhetők vol
nának. Ennélfogva kérik, hogy a létszámrendezés rájuk,

az említett mellékjárandóságok érintetlenül hagyásával 
teljes mértékben kiterjesztessék. Amennyiben azonban 
ezek a mellékilletmények elkerülhetetlen akadályozói 
volnának annak, hogy az állami erdőtisztek e létszám- 
emelés keretébe teljes mértékben bevonassanak, készek 
belenyugodni abba, hogy a mellékiletmények, mint 
ilyenek, a szerzett jogok biztosítását célzó átmeneti 
intézkedések mellett, tőlük elvonassanak.

A vidravadászat Angliában. Angliában a va
dászat gyakorlása sok tekintetben elüt annak a nálunk 
szokásos módjaitól. A fegyver, mely nálunk a főszerepet 
játsza, — mert a parforce-vadászok nálunk ritkák 
Angliában többnyire csak a szárnyas vad és az üregi 
nyulak elejtésére szolgál. A vadnak fegyverrel való el
ejtését shootingnak, a lóval és ebbel való vadászatot 
huntingnek nevezik. Angliában a vidravadászatot épp 
úgy űzik, mint a rókavadászatot, azzal a külömsséggel, 
hogy a vidravadászatnál a résztvevő inkább a saját, 
mint a ló lábára kell hogy bizza magát, mert a vidra 
tudvalévőén oly helyeken is jár, ahol lóháton lehetetlen 
követni. Az ebek hangosan csaholva felveszik a nyomot 
és vizen, szárazon, árkon-bokron keresztül addig űzik 
a vidrát, mig csak el nem csíphetik. A vidraebfalkákat 
egyes gazdag sportférfiak tartják fenn; alakulnak erre 
a célra társaságok is. Az angol vidraeb az úgynevezett 
skye-terrier, melyet Skye szigetén tenyésztenek. Rend
szerint zsemlyeszinü; lába rövid, hosszas és durva 
szőrezetü. Igen edzett ebfaj, melynek téli időben sem 
árt meg a hidegfürdő. Harapós, harcias; nagy fájdal
makat bir el. Magassága ötven— hatvan centiméter. A 
skye-terrier már régen kiszorította a korábban használt 
vidraebet, mely nem volt tiszta faj, hanem a pincsinek 
és valami angol ebfajnak a keveréke, amely azonban 
nem bizonyult elég ellentállónak.

A heringhalászat. Minden ország közt Skócia 
vezet a heringhalászat terén. Az angol kormány skóciai 
államtitkárjának hivatalos jelentése szerint a skót vize
ken 1907-ben hat és egynegyed millió tonna heringet 
fogtak, mihez még hozzá kell számítani azt a kétmillió 
darab heringet, mely a parton lett a skót lakosságnak 
zsákmánya. Persze nagy apparátussal készültek a he- 
ringhalászathoz; a tömérdek hal fogásához ugyanis 
nem kevesebb, mint százkilencvenkét millió négyszög
méter hálóra volt szükség.

Az egerészölyv. Az ártatlannak hitt egerész
ölyvről, melylyel gyermekeink oly szívesen eljátszanak, 
bebizonyult, hogy némelykor oly szenvedelemmel űzi a 
házigalambot, akárcsak a héja. Braunschweigben Wiener 
tanár éppen ismerősével beszélgetett, mikor egyszerre 
széthullt nagy csörömpöléssel a velük szemben lévő 
egyik ablaktábla és egy tollas gomolyag zuhant le a 
szoba közepére, amely ott hamar szétvált s egy öreg 
egerészölyv és egy vérző fehér házigalamb bontakozott 
ki belőle. A galamb, amint az egerészölyv meglepeté
sében eleresztette, rögtön a diván alá bujt, mig ellen
felére a házigazda hamar ráborította a kabátját s ártal
matlanná tette.
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Nyolc napig a koporsóban. Amerikában egy 
Kapparov nevű hindu egy fiatal leányt nyolc napra 
eltemetett és azután ismét életre keltett. Sanduskyban, 
Ohio államban történt a kísérlet. Florence Gibson vál
lalkozott arra, hogy nyolc nap és nyolc éjjel étien és 
szomjan, koporsóban fekve, két méternyire a földbe 
temetted magát. A leány, aki öreg anyját tartja el, ezen 
kísérletre csak azért vállalkozott, hogy pénzt keressen 
vele. A Cader Point Opera House nézőterén háromezer 
ember jelenlétében hipnotizálta a hindu a leányt, azután 
koporsóba tette és szabályszerűen eltemette. Egy kes
keny cső, amely lehetővé tette, hogy felülről az alvó 
arcát megfigyelhessék, volt a leány egyetlen összeköt
tetése a külvilággal. Hiába tiltakozott a kísérlet ellen a 
leány vő'egénye, a szerződés meg volt kötve és nincs 
oly törvény Amerikában, amely a kísérlet végrehajtását 
megtilthatta volna. Nyolc napig volt Miss Gipson élve 
eltemetve. A nyolcadik napon felnyitották a sirt és a 
leány testét kivették a koporsóból. Teste teljesen hideg 
és merev volt s a ruházata nedves. Az ajkak teljesen 
színtelenek voltak. A hindu hozzáfogott az élesztéshez. 
Egy teljes óra hosszat dolgozott a merev testrészeken. 
Végre mély sóhaj tört elő a leány kebléből, majd fel
nyitotta a szemét s ijedt csodálkozással tekintett körül. 
A vőlegény magánkívül volt örömében s alig lehetett 
visszatartani attól, hogy a hindura ne rontson. Az or
vosok pedig megállapították, hogy a kimerültségtől és 
fáradtságtól eltekintve, Miss Gibson teljesen egészséges, 
bár a légzése eleinte kissé rendetlen volt.

— Az az érzésem volt, -  beszélte néhány órával 
később maga Gibson Florence — hogy nagy magas
ságból lezuhantam és egy vízesés elragadott. Olykor 
pedig az volt az érzésem, hogy a fejem széjjel akar 
pattanni. Minden izmom annyira megfeszült, mintha 
el akart volna szakadni. Úgy érzem, mintha e nyolc 
nap alatt megnőttem volna. Most nem érzek semmi 
fájdalmat; nagyon szomjas vagyok, de étvágyam nincs.

Halál az oroszlánketrecben. Grillics Pál, a 
párisi Glasner-féle állatsereglet huszonnégy esztendős 
alkalmazottja bement az oroszlánketrecbe és ellenállás 
nélkül széttépette magát a fenevadakkal. Egy levelet 
hagyott hátra, melyben szerelmi bánatot emleget tetté
nek okául.

A vadorzó halála. Gyurics Péter facskói vad
orzó a napokban egy vaddisznót lőtt Taskó község 
határában s két társával annak elhurcolásával volt épp 
elfoglalva, mikor a közelből lövés dördült el s Gyurics 
Péter szivén találva rögtön meghalt.

Akik a halálról álm odnak. Rómából érkezett 
ezen tudósítás: Furcsa esetnek a hire jött Giuliavona 
faluból. Néhány nappal ezelőtt fürdés közben a vizbe 
fuladt ott egy Alfredo Bindi nevű fiaatal legény. Kö
vetkező nap éjszakáján több legénynek, akik a falunak 
különböző pontjain laknak, sőt néhányuk a szomszéd 
faluban - azonos látomásuk volt álom közben. Vala
mennyiük előtt megjelent a vizbefult legény és fenye
gető hangsulylyal négy falubeli legény nevét sorolta el.

— Ez a négy — mondta — ugyanígy fog meg
halni mint én.

A babonás népet roppant izgalomba ejtette ezen 
négyszeres vizió. A megdöbbenésükből vak rémület 
lett, mikor már másnap vizbe fűlt a megnevezett négy 
legények egyike, egy Crocetti nevű ifjú. A giulianova- 
beliek most egyházi körmenetre készülnek, hogy kien
geszteljék a haragos szellemet.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Grellneth Ferenc urnák, Batiza. Az utalvány az előző szám
hoz már későn érkezett, igy tehát csak most éejthettük sorát. — 
Dupla lapos. A mi lapunk és a másik közt az a különbség, hogy 
nekünk semmiféle pártfogónk nincs, mig annak szekerét ugyan
csak erősen tolják, mert nemcsak az összes kincstári, de alkal
masint valamennyi járási altiszti személyzet részére hivatalból van 
előfizetve, aminek nem csak az az előnye, hogy sok az előfizetője, 
de az is, hogy az előfizetési dijakat pontosan kapja. Bizony ha 
csak azokra az olvasókra lenne utalva, akik önként, a saját zse
bükből rendelik meg, az ő tárcája is olyan lenne, mint a mienk: 
nem csak egyszerűen, de duplán lapos; de hát úgy van ez min
denütt az életben, az egyiknek kalács van az asztalán, a másiknak 
meg száraz kenyérre is alig tellik.

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Szabó János urnák, Pilisszentlélek és Virányi János urnák, 
Batta. A lakásváltoztatását bejegyeztük. — Ferenc Mátyás urnák, 
Borsodapátfalva. Elhatározását sajnáljuk, de kívánságához képest 
szeptember végével, mint ameddig előfizetése tart, töröltük az 
előfizetők közül. — Bittner Alajos urnák, Verbó. Visszatérése fe
lette megörvendeztetett. Bár követné példáját az a sok száz kar
társ, akik elhagyták zászlónkat. Szíveskedjék környékén lapunkat 
terjeszteni. Előfizetését az év végéig jegyeztük be, de a lapot f. 
hó elejétől küldjük. — Pillér Lajos urnák, Patt-puszta. Most is 
köszönettel fogadtuk. — Fehér István urnák, Rúzs. Csodálkozunk, 
hogy annyi száma elmaradt, mert mi innen pontosan küldjük. A 
hiba a karánsebesi postánál lehet. A hiányzó számokat egyébként 
a mai számhoz csatolva küldjük. Előfizetése most a múlt junius 
hó végéig van rendezve.

Nyomatott H1ENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K
Pályázati hirdetmény.

A gróf Hadik-Barkóczy hitbizományi uradalomnál 
betöltendő két segéderdőőri állásra pályázat hirdettetik.

Folyamodhatnak erdőőri szakiskolát végzett nőt
len egyének, kik a magyar nyelv mellett a tót nyelvet 
is bírják.

Évi javadalmazás 240 K készpénz, teljes ellátás 
az alerdésznél, természetbeni lakás tüzifajárandósággal, 
szolgálati ruhahasználat és iőpénz,

Ffényképpel ellátott folyamodványok alólirt erdő
hivatalhoz folyó évi október hó 15-ig beküldendők.

A kinevezettek kötelesek állomáshelyüket folyó évi 
november 15-ig elfoglalni.

Varannó, 1908. évi augusztus hó 25-én.
A gróf Hadik-Barkóczy Hitbizomány 

Erdőmesteri Hivatala.

3548. szám.
Pályázati hirdetmény.

Aluirott m. kir. főerdőhivatal kerületében két 1. 
osztályú erdőaltiszti (főerdőőri), kinevezés esetén két II. 
osztályú altiszti, illetőleg két I. vagy II. osztályú erdő- 
legényi vagy segéderdóőri állásra pályázat nyittatik.

Az 1. osztályú altiszti állással 800 K évi fizetés 
és 200 K személyi pótlék, a 11. osztályú altiszti állással
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600 K évi fizetés és 100 K személyi pótlék, mindkettőre 
nézve természetbeni lakás vagy ennek hiányában tör
vényszerű lakbér és lakbérpótlék, valamint egyéb rend
szeresített mellékilletmények, az erdőlegényi és segéd- 
erdőőri állással 500, illetve 400 korona szegődménydij, 
természetbeni lakás vagy ennek hiányában törvényszerű 
lakbér s egyéb rendszeresített mellékilletmények vannak 
összekötve.

Az altiszti (főerdőőri és erdőőri) állásra pályázók 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ban követelt szakvizsga 

* letételét, az államrendészeti szolgálatba újonnan belépni 
kívánók ezen felül ép és erős testalkatukat, különösen 
jól látó- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos vagy honvédtörzsorvos által kiállított 
bizonyitványnyal, továbbá életkorukról és illetőségükről 
tanúskodó anyakönyvi kivonattal, végül pedig eddigi 
szolgálatukat és annak eredményét, nemkülönben a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való teljes 
bírását igazoló okmányokkal felszerelt és sajátkezüieg 
irt kérvényüket elöljáró hatóságaik vagy az illető járás 
politikai hatósága utján folyó évi október hó 3-ig alul
írott főerdőhivatalnál nyújtsák be.

Az erdőlegényi állásokért pályázók nőtlenségi ál
lapotukat is kimutatni tartoznak.

Lippa, 1908. évi szeptember hó 4-én.
M. kir. főerdőhivatal.

3802/1908. ügyszám.
Pályázati hirdetmény.

. Alulírott m. kir. erőhivatal kerületében egy 1. osz
tályú erdőaltiszti (fóerdőőri), előléptetés illetve kinevezés 
esetén egy II. osztályú erdőaltiszti (erdőőri), egy I. osz
tályú segéderdőőri és előléptetés esetén két II. osztályú 
segéderdőőri állásra pályázat nyittatik.

Az I. osztályú altiszti állással 800 K évi fizetés 
és 200 K személyi pótlék, a 11. osztályú altiszti állással 
600 K évi fizetés és 100 K személyi pótlék, mindkettőre 
nézve természetbeni lakás vagy annak hiányában tör
vényszerű lakbér és egyéb rendszeresített illetmények, 
a segéderdőőri állással 500, illetve 400 K évi szegőd
ménydij, természetbeni lakás vagy annak hiányában 
törvényszerű lakbér és egyéb rendszeresített mellék
illetmények vannak összekötve.

Az altiszti (főerdőőri és erdőőri) állásra pályázók 
felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában 
követelt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgá
latba újonnan belépni kívánók ezen felül ép és erős 
testalkatukat, különösen jó látó-, halló-, beszélőképes
ségüket kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos vagy 
honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, to
vábbá életkoruk s illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 
kivonattal, végül eddigi szolgálatukat s annak az ered
ményét, nemkülönben a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és írásban való teljes bírását igazoló okmányok
kal felszerelt és sajátkezüieg irt kérvényüket elöljáró 
hatóságuk, esetleg az illetékes politikai hatóság utján 
folyó évi október hó 8-ig alulírott m. kir. erdőhivatal
hoz nyújtsák be.

Tótsóvár, 1908. évi szeptember hó 1-én.
M. kir. erdőhivatal.

Pályázati hirdetmény.
Pestvármegye Budakeszi községben fekvő és a 

volt úrbéres telkes gazdák és házas zsellérek közös 
tulajdonát képező erdő őrzésére és kezelésére szerve
zett és elhalálozás folytán üresedésbe jött erdőőri állásra 
a birtokosság pályázatot hirdet.

Ezen állás javadalmazása évi 480 K készpénz 
fizetés havi utólagos részletekben.

Ezen állásra pályázhatnak, kik az 1879. évi XXXI. 
t.-c. 17. §-ában körülirt. minősítéssel bírnak.

Felhivatnak pályázni szándékozók, hogy ebbeli 
kellően felszerelt kérvényüket Stoflitz Antal erdőkezelő 
bizottsági elnöknél (Budakeszi, Fő-utca 17. sz.) 1908. 
évi szeptember hó végéig adják be.

Budakeszi, 1908. évi augusztus hó 25-én.
Stoflitz Antal, elnök.

Pályázati hirdetmény.
Udvarhelyvármegye területén állami kezelésbe vett 

községi és némely más erdő és kopár területek védel
ménél a megüresedett erkedi hatósági erdőőri, továbbá 
a magyarhermányi hatósági erdőszolgai állásra — a már 
esetleg alkalmazott erdőőrök és erdőszolgák valamelyi
kének áthelyezése esetén ezen állomásokra — ezennel 
pályázat hirdettetik.

Az erdőőr évi bére 450 K, utazási átalánya 120 
K, tűzifa és legeltetési illetmény váltság 79 K 20 f. és 
irodai átalány 6 K ; az erdőszolga évi bére 288 K és 
52 K 80 f. illetmény válság.

Pályázóktól megkivántatik a magyar állmpolgárság, 
fedetlen előélet, 24 éves életkor betöltése, ép szellemi 
és testi erő, az erdőőri állásnál ezenkívül az erdőőri 
szakvizsga sikeres letétele, mely adatok hiteles okmá
nyokkal igazolandók.

Kérvények egy koronás bélyeggel ellátva és saját 
kezűleg írva 1908. évi szeptember hó 30-ig a székely
udvarhelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz adandók be.

Elkésett kérvények figyelembe nem fognak vétetni.
Székelyudvarhely, 1908. évi szeptember hó 8-án.

M. kir. állami erdőhivatal.

Megfelelő állást keres egy az erdőőri szakiskolát 
végzett és az erdőőri szakvizsgát letett nős egyén, aki 
most egy fürészgyárnál mint hivatalnok van alkalmazva, 
az erdészeti és vadászati teendőkben kitünően jártas. 
Cime megtudható lapunk kiadóhivatalában. (1—5)

Erdőőr, nős, családos, középkorú, ki az erdőőri szak
vizsgát jó sikerrel letette, több évi gyakorlattal bir, az 
erdősítés és kihasználás minden ágában jártas, érti a 
fácántenyésztést, vadászatok rendezését, szarvas cser- 
készést, duvadak irtását, megfelelő állást keres, amit 
már október elsején elfoglalhat. Cime megtudható az 

Erdészeti Újság kiadóhivatalában.

Vizsgázott, jó bizonyítványokkal rendelkező 38 éves 
nőtlen erdőőr azonnali belépésre alkalmazást keres. 

Kovács Pál erdőőr, Marcaltő (Veszprémmegye).

K ocsános tölgym akkot 15—20 métermázsát keresek 
megvételre. Ajánlatok ár megjelölésével következő címre 
küldendők: Jelűnek Andor urad. fővadász Nagymágocs 

(Csongrádmegye).

Tölgy makkot, fenyőtobozokat és lombfamagvakat a 
legmagasabb áron vásárol és mintázott ajánlatokat kér 

Faragó Béla magpergető intézete, Zalaegerszeg.

É lővad ak ! Foglyot, fácánt, nyulat, őzet, szarvast, 
dámvadat, uhut kunyhóleshez, minden fajú ragadozó 
emlőst és madarat, tyúkot, libát, diszfácánt vásárol és 
erre vonatkozó ajánlatokat kér Mayer Ede udv. szállító 
élővad kiviteli üzlete, Wiener-Neustadt, Schneebergasse 
Nr. 10., Ausztria. Fiók vadkereskedés Magyarországon: 
Savanyúkút, Sopronmegye. Képes árjegyzék ingyen és 

bérmentve! Legjobb hirü, legnagyobb üzlet!
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szak: és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

Előfizetési dijak:
Egy é v r e ........................................... 8 korona
Fél é v r e ........................................... 4 korona
Negyed é v r e ........................................... 2 korona

Pé n z k ü l d e mé n y e k  
Szászsebesi Ipar és Gazdasági Hitelszövetkezet 

címére küldendők, Szszásebesen

XII évfolyam

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n
Felelősszerkesztő és kiadótulajdonos j

PODHRADSZKY EMIL 

Szászsebes, 1908 október 1

Hirdetési dijak:
Egyhasábos garmond sor vagy annak a helye 
20 fillér. Ajánlkozásoknál, eladás vagy vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fillér 
Nagyobb s többszöri közlésü hirdetményeknél 

mérsékelt dijak egyezség szerint

40 szám

Tizennégy év
Most, október hó elsején van tizennégy éve 

annak, hogy látva azt az általános nemtörődöm
séget, nembánomságot, amelyet az erdészeti és 
vadászati altisztek a saját érdekeik irányában 
tanúsítanak, elhatároztuk, hogy őket abból kira
gadjuk, mély alvásnak látszó tétlenségükből fel
rázzuk és a saját ügyeikkel való törődésre ösz
tönözzük.

Ennek az elhatározásnak a folyományaként 
kiadtuk az «Erdőőr > cimü lapot, melynek címét 
később a mostanival felcseréltük s azóta szaka
datlanul munkálkodunk ebben az erdészeti és 
vadászati altiszti személyzet érdekeinek előmoz
dításán.

Lapunk valóságos múzeuma azoknak a kü
lönféle sérelmeknek, amelyek kerékkötői az erdé
szeti és vadászati altiszti személyzet boldogulá
sának s bár ezen a téren kifejtett munkálkodá
sunkkal eddig nem sikerült még annyit, amennyit 
kívántunk volna elérni, el nem tagadható tény, 
hogy kivált a kincstári erdőknél alkalmazásban 
álló altisztek szolgálati és javadalmazási viszonyai
ban sok olyan előnyös változás történt, amely 
részben a mi felszólalásunk folytán keletkezett, 
vagy legalább is annak eszméjét mi pendítettük 
meg legelőször.

Nem is említve egyebet, legyen elég rámu
tatnunk csak arra az egy tényre, hogy az Országos 
Erdészeti Egyesület, valamint a m. kir. földmű
velésügyi minisztérium is csak azután kezdett

foglalkozni az erdészeti altisztek gyermekei isko
láztatásának ügyével s csak akkor jutott eszébe 
ezen internátusok felállításával legalább részben 
könnyíteni, midőn mi lapunkban ezzel a kérdéssel 
már kimerítően foglalkoztunk s midőn az inter
nátusok felállításának eszméjét ott felvetettük és a 
kiviteli módozatokat behatóan tárgyaltuk.

Sajnos, szavunknak nincs meg az a súlya, 
amelynek az erdészeti és vadászai altiszti személy
zet jogos és méltányos érdekei kivívásának céljá
ból bírnia kellene, ennek pedig egyedüli oka az, 
hogy azok, akiknek az ügyét szolgálni kívántuk, 
szolgáljuk ma s szolgálni óhajtjuk a jövőben is, 
nem siettek olyan mértékben támogatásunkra és 
nem részesítették lapunkat abban a pártfogásban, 
amelyet a magunk elé tűzött nagy célok méltán 
megérdemeltek volna.

Egy hírlapnak, bármily irányú legyen is az, 
csak akkor lehet a zászlajára irt feladatokat meg
oldani, ha az minden idegen befolyástól mentes 
és senkinek másnak nem lekötelezettje, mint az 
olvasóinak egyedül s illetve előfizetőinek; hogy 
pedig az igy legyen, szüksége van annyi előfize
tőre, hogy magát ezek révén teljesen függetlenül 
fenntarthassa és soha anyagi gondokkal küzdenie 
ne kellessék. Az ily szerencsés viszonyok között 
megjelenő hírlap teljesen azoknak a feladatoknak 
szentelheti munkálkodását, amelyeknek megoldá
sára vállalkozott, szerkesztője, kiadója, hírlapírói 
hivatásának élhet s nem szorulván mindennapi 
kenyerét más módon és utakon megkeresni, ura
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a szabad szónak s nem kell eszméit lepleznie, 
gondolatait takargatnia.

Hogy a magunkéhoz hasonló lap ezt elér
hesse, nem is olyan sokra van szüksége; elég 
ehez mintegy 2000 rendes és pontos előfizető.

Az elmúlt tizennégy év alatt ismételten meg
írtuk ezt, de bizony azok, akikhez fordultunk, nem 
értettek meg, vagy legalább nem akartak meg
érteni. Lapunknak sohasem jutott olvasói, illetve 
azok részéről, akiknek olvasóinak kellett volna 
lenniök, az a támogatás, amelyre szükségünk lett 
volna lapunk s illetőleg szerkesztője és kiadója 
teljes függetlenitéséhez; sőt ellenkezőleg, nem 
hogy számosán, de valóban nagyon sokan egye
nesen megkárosítottak, amidőn hosszú időn át 
járatván lapunkat, azután az előfizetésidijjal egy
szerűen megugrottak s akik ez által tizennégy 
éven át sok ezer koronával megkárosítottak.

Ismételve irtunk az ilyenekről s azt hittük, 
hogy lassan-lassan talán menekülni fogunk tőlük, 
de bizony a folyó évben is már van tekintélyes 
számú szökevényünk, akiknek eltűnését pár száz 
koronánk siratja; most pedig ott állunk, hogy 
mintegy negyven olvasónknál, akik a lapot még 
mindig kapják s elfogadják, az árával pedig már 
egy év vagy még több idő óta adósak, a lap 
további küldését kénytelenek vagyunk beszüntetni, 
ha csak magunknak annál, amit eddig okoztak, 
még nagyobb kárt okozni nem akarunk.

Az ilyen lelketlen eljárás még a legnagyobb 
lelkesedésnek és ügybuzgóságnak is letördeli a

szárnyait s elkedvetlenedést szül, pedig nem erre, 
hanem inkább arra lenne szükségünk, hogy az 
erdészeti és vadászati altisztek nagy és kitartó 
pártolásukkal még fokozottabb buzgóságra ser
kentsenek.

Látnivaló ezekből, hogy lapunknak kettős 
küzdelmet kell folytatnia : egyet az erdészeti és 
vadászati altisztek érdekeinek előmozdításáért, a 
másikat pedig a saját fennállhatásáért s igy az 
erőink, melyeket pedig lehetőleg egy célra kellene 
összpontosítani, szétforgácsolódnak s elernyednek.

Az utóbbi küzdelmünket az erdészeti és va
dászati altiszt kartársaknak állana módjukban 
megszüntetni az által, hogy lapunkat az eddiginél 
nagyobb pártolásban részesítenék s ezért ismételve 
kérjük őket, hogy ne hagyják cserben zászlónkat, 
hanem igyekezzenek annak inkább uj és uj híveket 
szerezni. Lássák be azt, hogy érdekeikkel senki 
más nem törődik kívülünk s ha a részvétlenség 
még a mi lapunkat is a bukás örvényébe sodorja, 
bizony lemondhatnak arról, hogy személyi ügye
ikkel egyhamar valaki törődjék.

A Tortrixok megjelenése s fenyveseink 
uj betegsége *)

Nem lesz talán érdektelen tisztelt kartársaim 
előtt, ha egy uj s a magyar erdészeti irodalom
ban ez ideig még ismeretlen rovarkárositásról

*) Ezt a cikket közérdekű voltánál fogva a Magyar Erdész 
laptársunktól vettük át s kérjük lapunk tisztelt olvasóit, hogy eset
leges hasonló megfigyeléseiket és a netáni védekezési módjaikat 
velünk közölni szíveskedjenek. A szerkesztő.

AZ „ E R D É S Z E T I  U JSÁG “ TÁRCÁJA
Szarajevó bevétele.

Irta : Quintus. —

Augusztus 19-én kora reggel csengő zenével 
fejlődtek ki a csapatok a szarajevói bájos síkra. A 
várost a fölkelő nap szinte megaranyozta. Minaretjei 
csillogtak és kékes köd feküdt a hegyzugokban. Fölöt
tük a Debelo Brdo sziklatömege rózsaszínben. Egy 
óra múlva az Ember pocsékká teszi, a mit Isten ilyen 
szépen alkotott.

Philippovics a blozsuji hegytoroknál állott tábor
karával és a szamarakon lovagló európai haditudósí
tókkal. A véletlen úgy hozta magával, hogy éppen a 
mi századunkat rendelték mellé födözetnek. Kellett is.

Valami impozáns, felejthetetlen volt a hadtest 
ostromra vonulása. Az óriási ágyusor ott dübörgött 
el mellettünk és reszketett a föld alattunk. Parancsok 
mentek, jellentések jöttek. És a szép hajnali verőfény
ben csakhamar föllobbantak a hatalmas füstbokréták.

Utánuk meg jött az ágyudörgés hangja. Sürü fegyvertüz 
kíséretében délutánig tartott.

Pokolbelileg érdekes isteni színjáték volt az, de 
nem egészen ingyen mutogatták.

Egyszerre csak jobbról, az Igmán-hegyrői golyók 
süvítettek közibénk. A főparancsnok idegessen intett 
a kezével jobbra:

Vorwárts! Hinauf!
A század ketté oszolva rohant föl a két hegy- 

nyulványon. Heves lövöldözés kezdődött odafönt. Csak
hamar tisztába volt hozva, hogy a fölkelők jelentékeny 
fegyveres erőt hagytak vissza a hadvonal odalát meg
támadni.

Erdőben, bokrok közt, sziklák közt, fölfelé, nagyon 
nehéz sor a verekedés. A mi emberi erőtől kitellett, 
megtettük. De oly bizonytalan volt a lövés, hogy a 
szomszéd hegynyeregről csakhamar minket kezdett lövöl
dözni a másik félszázad.

— Megállj! Halt! Sztani! Mink vagyunk! Marhák!
Sapkákat tűztünk a szuronyra és a bokrok közül
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szólok. Még a múlt év augusztus havában 
midőn az erdőgondnokságomat átvettem — azt 
vettem észre, hogy a havasi oldalon fekvő pago
nyaim egy része sajátságosán vörhenyes szinü.

A helyszínére mén vén, próba gyanánt egy 
veresedő csucscsal biró lucfenyőt ledöntettem; a 
tűk a felső pereszleneken teljesen hiányoztak 
de hogy mi okból, azt megmagyarázni sehogysem 
tudtam.

E tavaszon a jelenség a jegenyefenyőn kez
dődött s mihamar a lucra is átterjedt. Hogy bi
zonyos legyek —  néhány galyacskát s az azon 
lévő pár darab vékony barna szinü 6 8 mm.
hosszú hernyót beküldtem a központi erdészeti 
kísérleti irodának Selmecbányára és arra kértem 
annak vezetőjét, Vadas Jenő főerdőtanácsos urat, 
lenne oly szives a helyszínére kifáradni, ami meg 
is történt és igy múlt hó 11-én a Koháry-házai 
pagonyban a < Matajszka> nevű erdőrészben a 
helyszíni szemlét megtenni szives volt.

Az állab 40 45 éves lucos teljes zárlattal, 
közte elszórtan néhány jegenyefenyővel -  déli 
fekvéssel s mintegy 850 m. tengerszinfeletti ma
gassággal. A fák 85 QO°/o-a a fentjelzett beteges 
kinézéssel bir — hol a csúcstól lefelé 6 — 7 pe- 
reszlenen az 1 2 évi hajtások tűi teljesen hiány
zanak tehát addig, ameddig a fák záródása 
összeér. Azon hajtások, melyeken a Tortrix már 
a tavaly is fellépett volt, duzzadtaknak látszanak, 
gyéren vagy igen kevés tűvel boritvák s ami jel
legzetes, gummiszerüleg hajlók, — szóval az állab

káros állapota már messziről is megállapítható.
A betegség okozóját Vadas főerdőtanácsos 

ur a jegenyére nézve Tortrix murianána — a luc
fenyőnél azonban csak valószínűség szerint a 
Graphollita Tebellának vélte felfedezni.

A lepkéje méhe nagyságú, de hosszúkás és 
karcsú ha ül, szürke hamuszinü, szárnyain 1 — 1 
fekete petytyel; hernyója 6 — 8 mm. hosszú, vé
kony, cérnavastagságu, hogy a fenyők tűibe bele 
fér, — álcája fehér, kissé nagyobb mint egy jó
kora hangyatojás és a moha alatt található.

A károsítás abban nyilvánul, hogy a hernyó 
a tűkben él, azokat elemészti, miáltal azok elve
resednek s az egész fa, illetőleg az állabok úgy 
néznek ki, mintha koronatüzben lettek volna. 
Nálunk a Grapholitták, illetve a Tortrixok fellé
pése 700— 1000 m. tengerszinfeletti magasságban 
déli oldalokon s leginkább a középkorú állabok- 
ban — bár az időseket sem kíméli egy vöröses 
pásztában nyilvánul - - s a megszállott erdőterület 
pár ezer holdat teszen.

Ez időszerint még nincsen baj s az eddigi 
levélrágást a fák valószínűleg még kiheverik, mert 
a csúcshajtás zöld, üde és nedvdus — tehát az 
élettani működés még a csúcsban is folyamatban 
van; ha azonban ezen rajok a jövőre, tehát há
rom egymásután következő évben is megjelennek, 
kérdés, nem-e fognak a fák a csúcstól lefelé szá
radni, ami igen kedvező állapot a fenyvesekben 
mindig honos Bostrychus typographusnak s ha 
ez tényleg beállana, úgy tapasztalhatjuk, hogy

magasra emeltük. Szerencse, hogy nem volt áldozata 
a tévedésnek.

Vagy kétórai nekéz munka volt a hegység meg
tisztítása. A fölkelől apró hegyi lovaikon gyorsan ki
menekültek az - átölelésből , de még a nyeregben hátra
fordulva is lövöldöztek lefelé reánk. Csak két áldozata 
lett a csetepaténak, az is egy lent átvonuló csapatból.

A táborkar azalatt kilovagolt a síkra. Mi egy darabig 
fölülről nézhettük Szarajevó lövetését. De csakhamar 
szürke füst-tömegek feküdtek le a gyöngyörü keleti 
városra. A minaretek csúcsát lehetett csak látni. De 
annál pokolibb volt a füst alatt a ropogás. Mintha diót 
ráztak volna valami iszonyú nagy zsákban.

B is ! A fölkelők másodszor is megtámadtak ben
nünket. Más utón megint a hadvonalig nyomultak le 
és két elmaradt beteg vadászkatonát lemészároltak.

—- Oda hamar! Utánuk!
Kisebb csapatokba osztva vertük el őket az útról, 

mialatt Blazsujnál támadták meg ott levő katonáinkat.
Az egész délelőtt igy telt el. Hol itt, hol ott

szakad el a fővonal, pedig délfelé már megindult a train 
is Szarajevó felé. Katonai és parasztkocsik hosszú sora.

Délfelé egy kisebb csapattal parancsot kaptam, 
hogy Szarajevó felé menjek, a meddig csak az oldal
támadás veszedelme fenyeget. Jóval a kedves llidsin 
túl jutottunk. Az utón semmi más csapat nem volt. 
Betegek, sebesültek, rozoga kocsik, itt-ott egy lovas. 
Előttünk pegig dörgött, füstölt, vonaglott az igen szép 
keleti város.

Lassanként az ágyutüz megcsappant, de akkor a 
puskatüz sűrűbben kerepelt. Most már vörhenyes füst
réteg telepedett le előttünk. A város egy része égett.

Toprongyos keresztény parasztok jöttek a város 
felől. Láttunkra nagyon hányták a keresztet, nehogy 
lelövöldözzük őket. A turbánjukat is levették és sürü 
füstös hajukat lobogtatta a szél:

— Fálá Boga, fálá Boga,: Szarajevó be van véve!
Késő délután holtra fáradva egy nagy patak 

mellett a füzesben húzódtunk megpihenni. Fölöttünk 
a derékutra egy őrszemünk figyelt.
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kincseket érő szép lucosainknak ütött végórája?!
Mi szülte s mely körülmény segítette elő a 

Tortrixok ily tömeges invásióját nálunk, azt nem 
ismerjük, —  de éppen úgy nem ismerjük a vé
dekezésnek a módozatait sem s igy az ember az 
elemekkel szemben tehetetlen.

Egyelőre bíznunk kell az őstermelésben és 
binzunk kell továbbá az éghajlati viszonyokban 
is, mert csupán csak ezek lehetnek segítségünkre.

A Tortrixok tömeges megjelenésének még 
ama körülmény is kedvezett, hogy a madarak, 
amelyek máskor egész seregekben láthatók az 
erdőkben, eltűntek, most azt lehet mondani, hogy 
nyomuk sincsen. Szegény kicsi jószágokat egész 
kipusztitotta az egymásután következő két szigorú 
tél. Úgyszólván hetenkint megfordulok a havasok 
csendes bizodalmában s naphosszakat bolyongok 
a fenyvesek régiójában, de sem a cinkék sokféle 
változatát, sem a pintyeket, sem a csill-csall kel
lemes hirdetőjét, az erdők eme kedves dalosait, 
— sajnos —  most sehol sem láthatom. A ma
darak hiánya pedig igen nagyon előmozdította a 
Tortrixok elszaporodását, mert ha volt is talál
ható kezdetben néhány százerer, azt a cinkék 
könnyen kipusztithatták volna, de most már ter
mészetesen ilyen tömeges megjelenésénél a ma
darak bármely sokasága sem segít.

Nem lenne-e célszerű a megszállott állabok- 
ban házi sertéseket járatni, mert bizonyos, hogy 
a moha alatt tartózkodó álcák nagyrésze elpusz
tulna a téli zord időben, ha a talaj felturatnék?

Miután valószínű, hogy ezen baj másutt is 
volt észlelhető, felkérem a tisztelt szaktársakat, 
hogy eziránti tapasztalataikat az ügy érdekében 
közölni szívesek legyenek. K-

Tömörüljünk egy zászló alá, érdekeink meg
védésében csak úgy tehetünk kellő lépéseket!

H A S Z N O S  T U D N ! V A L Ó K
A méhnek télire való előkészítése. A méhek 

téli elhelyezésének szabályozása a méhésznek egy fontos 
feladata szeptember hónapban. A méheknek nem szabad 
sem tultágan, sem tulszorosan ülniük. Az első esetben 
tulhidegen laknak és túlsókat esznek, amikor is erős 
zúgást hallatnak. A tulszorosan ülő népben túlságos 
meleg fejlődik, amely nyugtalanságot okoz és a vesze
delmes korai költésre izgatja. Egy hüs szeptemberi 
napon a méhész kinyitja az ajtót és ablakot, eltávolítja 
az összes el nem foglalt sejteket, egy kivételével, me
lyet záradékul betol. Kitűnt, hogy a méh jobban telel 
ki, ha egy sejttel többre teleltetjük be, mint amennyit 
szeptemberben képes volt lefoglalni. Minden további 
kezelést kora reggel vagy késő este végzünk, hogy a 
tolvajlásnak elejét vegyük.

A valódi pakolást (a szalmagyékénynek a kere- 
tecskék felső részére való felrakása s azoknak betolása 
az üvegablakokhoz) szeptemberben még nem szabad 
elvégezni. Erre van idő akkor, amikor az első fagyos 
napok következnek be, november- sőt decemberben is. 
A méhek ez esetben jobban összehuzódnak és gyor
sabban térnek pihenésre, melyben aztán megmaradnak.

A kas tartalmának szeptemberben való szétsze
désétől nagyon óvakodjunk. A méhek ez esetben már 
nem képesek a tartalomban beálló hézagokat kitölteni

Két jelenetet láttam ott, a mit azóta sem bírtam 
elfelejteni.

Egy jól öltözött bosnyák urféle török jött az utón 
a szolgájával, természetesen fegyvertelenül és lovon. 
Az őr föltartóztatta őket, de semmi ok nem volt a 
-továbbiakra .

A török ur lejött a patak mellé a szolgával. 
Két szőnyeget terítettek le, egy nagyon szépet, meg 
egy rongyosat. Vizet merítettek az ibrikbe, megmosa
kodtak és keletnek fordulva leborultak.

Az imádság órája megjött, tehát imádkoztak. Mink 
hallgatva néztük ezt a jelenetet, a miből nem hiányzott 
a fönség. A megostromlott város pedig azalatt a közel
ben utolsót nyöszörgött. Az övék.

Ezek azután elmentek. Jöttek a mi rongyos paraszt
kocsijaink. Lefogyott gebe-lovak, hitvány, nyikorgós, 
rozsdás szekerek. De estére ott kellett lenni, mivel enni 
kell a hadseregnek!

Egy magyar parasztlegény lovai már alig-alig 
bírták a dicsőséget. Jól megfontolták minden lépésüket

és tántorogtak. A kocsi csikorgóit, a legény ütötte- 
verte a két gebét.

Megszántam őket.
— Hallod te ; állítsd meg már azokat a lovakat, 

hadd pihenjenek egy kicsit. Hiszen már nem bírják.
:— De mikor nem merem!
— No, ha mondom. Beérsz azután még vacso

rára velük valahogy.
— Nem is azért nem merem.
— Hát miért, te bibasz!
— Csak azért, mert hogy ha megállítom ükét, 

lefekszik mint a kettő, oszt ítélet napjáig es lehet azo
kat többet fölállítani. így csak bemennek, ha dögölve is.

Azzal ütötte őket tovább. Messziről láttuk még, 
hogy csakugyan bement'a városba.

De akkor már az a város néma volt. A vár alatt 
hatalmas lángnyelvek játszottak a füsttel.

(Egy keserű éjszaka.)
Szarajevó elesett, de mi Blazsujon magunkra 

voltunk hagyva e nehéz nap után egészen. A század
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és kényelmetlen lesz a téli szállásuk. Ha ezt kivételes 
esetekben, szükségből mégis meg kell tenni, akkor 
legalább arra kell ügyelni, hogy a sejtek ugyanabban 
a sorrendben és a sejtoldal irányát illetőleg is az ere
deti helyzetben kerüljenek vissza a kasba.

A lakásban látható hasadékokat és lyukakat gon
dosan be kell dugni, amire vatta nagyon alkalmas. A 
röplyukakat azonban teljesen nyitva kell tartani, még a 
legnagyobb hidegben is. A gyenge nép röplyukait kissé 
megszükithetjük. A jó áttelelésnek főfeltétele az, hogy 
normális erősségű méhcsalád röplyukát egész télen át 
teljesen nyitva tartsuk.

A növénypusztitó rovarok. Kitűnőnek bizo
nyult eme kártékony férgek elpusztítására a petróleum 
és szappan keveréke. A kettőből úgynevezett emulziót, 
meglehetős sürü, tejforma keveréket készítenek olyképp, 
hogy tizenhét és fél deka közönséges szappant felfor
ralunk négy liter vizben s amikor a viz forrni kezd, 
nyolc liter petróleumot öntenek hozzá és azután az 
egészet néhány percig össezurbolják. Ezt a keveréket 
azután hideg vízzel kellőképpen hígítják, egy rész ke
verékhez 1 2 — 20  rész vizet öntenek hozzá. Érzékenyebb 
növényre és puhább testű rovarok ellen erősebben 
hígított keveréket kell használni, kevésbé érzékeny nö
vényekre és keményhéju rovarok ellen pedig kevésbé 
hígított emulziók vannak helyükön. A kellőképpen hí
gított petroleumszappankeveréket azután a férgek által 
ellepett növényekre permetezik, még pedig korán reggel 
és sohasem a forró napos órákban.

A tehén ragályos elvetélése. Ennek oka leg
több esetben a fertőző hüvelyhurut, mely hazánk egyes 
vidékein nagyon elterjedt. Felismerhető, hogy a hüvely 
nyálkahártyája a rendesnél élénkebb szinü és apró, 
gombostüfejnagyságu, eleinte piros, későbben meg- 
fehéredő gömbökkel van behintve. A bántalomnál az 
elvetélés gyakori, sőt felléphet járványszerüen is. Ha ez

az ok forog fenn, úgy a látszólag (tehát még el nem 
vetélt) egészséges tehenek hüvelyét 2 rész tölgyfakéreg, 
1 rész cinkum szulfurikum és 2  rész amylum poralaku 
keverékével kell beporozni. A keveréknek, a pornak a 
hüvelyben való egyenletes elosztása a rovarporok el
osztására használatos kézi porfutó segélyével történik. 
A beporzás három ízben alkalmazandó, mindig az előző 
beporzást követő második napon, fejés után, mert az 
állatok a beporzás után nyugtalankodnak; két-három 
heti szünet után, ha még volnának tünetek a hüvelyben, 
ismét alkalmazható s továbbra is 3—4 hónapi időköz
ben megvizsgálandó a tehenek hüvelye. Az elvetélt 
állat kezelését, az istálló dezinficiálását ismerik olvasóink.

A fahamu alkalm azása a tyúkólban. Nyáron 
különösen, meleg időben fontos a tyúkólak tisztántar
tására ügyelni. Azért, mert különben annál terhesebbek 
a rovarok, másrészt a trágya könnyen erjed. Ez az 
erjedés árt az állatok egészségének, valamint elpusztul 
a növényi tápanyagoknak egy része. Mind a két kelle
metlenség, úgy a rovarok, mint az erjedés ellen, jó 
hatású a faszén. A kitűnő turfaalom, amely kétségtelen 
a tyúkól legjobb alomja, nincs mindig kéznél, sokszor 
drága i s ; a fahamu ennek egy alkalmas pótszere. Ha a 
rovarok ellen vele eredményesen akarunk küzdeni, a 
menyezetre és a falra is dobjunk minden hasadékba, 
nyílásba juttatunk belőle. A tyuktrágya fahamuval együtt 
kitűnő trágyaanyagot szolgáltat, amely a komposztban 
vagy egyenesen a réteken, mezőkön vagy a zöldséges 
kertben kiszórható. Az utóbbiakon a földibolha, hernyó 
stb. ellen is óvszer.

K Ü L Ö N F É L É K
Szelíd szárnyasok. Ahol az erdők, mezők és 

gyömölcsök, általában pedig a gazdaságok környeze
tének szárnyasai észreveszik, hogy az ember részéről

fele az utakon, dombokon, őrségnek. A másik fele 
(csonka az is) az utszéli hánban.

Esteledett . . .
Keresztény parasztok jöttek és a századoshoz 

kívánkoztak. Nagy hálálkodások után pakolták csak ki, 
a mi a bögyükben van:

— Goszpodine, a hegyen túl vagy hatszáz fegy
veres ember van. Onnan jövünk. Hallottuk, a mikor 
azt beszélték, hogy az éjjel boszut állanak. Lejönnek 
és leölnek benneteket mind egy szálig. Tudják, hogy 
kevesen vagytok.

Összenéztünk. Ennek a fele se tréfa. Nem vagyunk 
hatvanan sem. Szerajevo messze van; de meg ég is.

- Csülökre! Meg kell erősíteni a hánt.
A hán utszéli, jobbára emeletes csárda. Alul ka

raván-istálló, felül szobák.
Nosza a hány kéz volt ott, mind tett-vett, dolgo

zott. Egy óra múlva a kapitány megelégedéssel szem
lélte az eredményt. A bejárások előtt mellvédek támad
tak kőből. Az udvaron a falak mentén állványok a

lövészeknek. Az ablakok eltorlaszolva, de nyitva hagyott 
lövőrésekkel. Az ut egy része barikádokkal megerősítve. 
Az élelmiszer-vonat egy kilométer messze föltartóztatva 
és némi őrséggel ellátva. Az előőrségek odafönt érte
sítve és a hegyvonal felé a két őrség megerősítve. 
Parancs mindenfelé, hogy túlnyomó erő esetén az 
erődített hán a visszavonulás útja. Legrosszabb eset
ben reggelig tartjuk magunkat.

Nekem a hán leveszedelmesebb sarka jutott tiz 
emberrel. Onnan pompás kilövés esett egy nagy darab 
utrészletre. Hát csak hadd jöjjenek!

Kint azalatt egész őrjárat-hálózattal szerveztük a 
vidéket. Szinte egy egér se csúszhatott be észrevét
lenül abba a nagy körbe, a mit behálóztunk. De nem 
is aludt ott senki azon éjjel egy szemhunyást sem.

Szerencsénkre gyöngyörü holdvilágos éjszaka 
is volt. Az őrjáratok szakadatlanul czirkáltak és láthat
tak mindent. Hol itt, hol ott lehetett hallani, a mint 
az őrszemekkel érintkeznek és szuronyuk összezördül. 
Ez francziás németséggel megy:
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oltalomban, sőt időnként etetésben is részesülnek, ott 
bátrabban sürgölődnek körülöttük. Egy-egy eset őket 
ugyancsak találóan jellemzi.

Erdőszélen szántásnál dolgozó emberek burgonyát 
sütöttek, amiből néhány darab a földön maradt széjjel
szórva. Alig hogy az emberek megint munkájuk után 
láttak, seregélyek szálltak a tarlóra s mohón fogyasz
tották el a megmaradt sültburgonyát. A burgonyasütés 
másod- sőt harmadnap is többször ismétlődött és a 
seregélyek is mindannyiszor jelentkeztek a csemege 
körül. A számukra kitett eleséghez többé hozzá sem 
nyúltak. A munkások egy-két nap múltán elkészültek 
a szántással, a seregélyek azonban még sokáig lesték 
a megkedvelt sültkrumplit. Nagyobb parkokban, vadas- 
kertekben tanyázó énekesmadarak hamarosan megjegy
zik maguknak, kivált télen azokat a helyeket, ahová 
számukra eleséget szórnak. Elsősorban is a pintyfélék 
jelentkeznek s bátran leszállanák a lábunk elé és ott 
szemezgetnek. Akad olyan is köztük, amelyik a kiszórt 
eleségból az otthon várakozóknak is szállít egyet-mást.

Kitett etetőhelyeken legbátrabbak és legfesztele
nebbek a harkályok és a cinkék. Tél végére annyira 
hozzászoknak már az eleséget osztogatok személyéhez, 
hogy jelenlétekor el sem szállanak az elkapott eleség- 
gel, hanem ott helyben elfogyasztják.

Egy légykapó (Muscicapa griso'a) az elmúlt éven 
a veranda üvegtábláiról szedegette a legyet és dongót, 
holott nem tartozik a bátrabb szárnyasok közé. Más
képpen is a verandán, mely a család étkezőhelye volt, 
majdnem mindig időzött valaki; ez azonban hasznot- 
hajtó munkájában korántsem zavarta az állatot.

Számtalan ilyen apró példa igazolja, hogy szár
nyasaink mindenképpen igyekeznek meghálálni azt a 
gondot és oltalmat, amelynek osztályosaivá tesszük 
őket; egyben pedig alkalmat nyújtanak nekünk, hogy 
egyszerű életükből sok oly megkapó vonást ellessünk,
n a u i romK.LHJMPi ' i . i — >— <   mim i iii m i i m ii mi m m i   

Halt, wer da? (Megállj, ki az?)
— Patrouille! (Őrjárat!)
— Komandant vor! (Parancsnok előre!)
Éjfél előtt a legmeredekebb helyen csakugyan 

benyomulási kísérlet történt. Őrségünket azonban nem 
vették észre, beleakadtak, igy közelről kapták nyakukba 
a tüzet. Reggel két fölkelő holttestére akadtunk e helyen.

Az utón megint megjöttek a keresztény parasztok, 
most már vagy ötször annyian. És hányták a keresztet 
megint. Messziről kiabálták:

— Az éjtszaka mind elmentek Livno felé. A bég 
is velük volt. Zsivió, zsivió!

A katonák közömbösen nézték őket, pedig talán 
nekik köszönhettük, hogy úgy nem jártunk, mint a 
maglaji huszárok.

A katona nem szereti az árulkodót, még az ellen
ségnél sem.

Rájuk kiabáltak:
— No csak takarodjatok kaza, azt a plundrás 

kukoricza-evő istrángját az öregapátoknak!

amiknek egyike-másika sokszor éppen olyan kedves, 
mint tanulságos.

A törpe kutya. A törpe állat a természetben 
nagyon régen ismeretes és idővel tenyészteni kezdték. 
A tenyésztés legjobban a kutyánál sikerült. Már év
századokkal ezelőtt nagyon kedvelték a törpe kutya 
mindenféle fajtáját és az apró, de azért arányos testű 
szalon- vagy ölebért nagy árt fizettek. A bájos törpe
agár már Nagy Frigyes német-római császárnak is igen 
kedves szalonkutyája volt. Régóta tenyésztik továbbá 
a toy-spanielt, amely olyan csöpp, hogy a tenyerén is 
elfér az embernek; az angol nők valósággal rajongnak 
érte. A törpe-spic, törpe-pudli, törpe-mopszli és törpe
pincsi ugyanilyen elterjedettségnek örvend. A terrier
kutyák mindenféle fajtája nemkülönben. Japánországban 
és Kínában is szeretik az ilyen pici jószágot; innen 
hozták át most harminc esztendeje Európába a parányi 
kínai ebet, mely mikor megszületik, szakasztott olyan, 
mint valami kis cicuska. A törpe fajkutyák kiállításán, 
aminőt külföldön igen gyakran rendeznek, csak úgy 
szorong a közönség és a gyerekek addig ösztökélik 
anyjukat, inig vesz nekik ilyen morzsa állatot. Szabály 
az, hogy a törpe tutya húsz— huszonöt centiméternél 
magasabb és másfél kilónál nehezebb ne legyen. A 
csöppségen kívül azonban nagy befolyással van árukra 
testük formás és egyenletes fejlettségének is; olyannak 
kell az ilyen kutyuskának lenni, mintha ugyanolyan 
fajta, de rendes nagyságú ebet kicsinyítő üvegen át 
látnánk.

E gy  ara n y b á n y a  tö rté n e te . A Morgan-bánya 
a legnagyobb ausztráliai aranybánya, melyből 1883 óta 
250 millió értékű aranyat bányásztak ki. A Morgan 
tesztvérek 1882 júliusában Rockhamptonból elindultak 
aranybánya keresésre. Egy alkalmazottjuk megígérte 
nekik, hogy csekély jutalomért nyomra vezeti őket. Ez 
azonban hamis nyom volt. A testvérek egész napi fá
radtságos kutatás után csalódottan indultak hazafelé. 
Szakadó esőben meghúzódtak egy pásztorkunyhóban, 
ott megháltak és másnap még egyszer széjjel néztek 
a környékbeli hegyeken. Ott, ahol most a bánya van, 
Morgan Ede észrevett egy nagy fekete kőzetdarabot. 
Felszedte s otthon megvizsgáltatta. Ekkor kitűnt, hogy 
a kőzet, mely vasércnek látszott, rendkívül bővelkedett 
aranyban. A testvérek 12.800 koronáért megvásárolták 
a hegyet, mely a világ leggazdagabb aranybányájának 
hizonyult.

A báznai sertés
Ha végig kocsizunk Erdélyben a Nagy- és Kis- 

küküllő mentén, mindenütt oly sajátságos feketetarka 
szinü sertéseket találunk, holott ezelőtt 20 25 évvel 
még mindenütt egyszínű, fehérszőrü sertéseket láttunk. 
Ez a feketetarka disznó az, melyet Erdélyben ma már 
mindenütt báznai sertés néven ismernek s amely rövid 
idő alatt már mindenféle más sertést ki fog szorítani 
Erdélyből.

Nevét Báznától, azon községtől vette ez a sertés,
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melyből térfoglalő útjára ezelőtt mintegy 25 évvel ki
indult. A véletlennek köszönheti létesülését, amennyi
ben az ott tenyésztett szőke mangalica, véletlenül oda
került angol berkshirei disznóval kereszteztetett, majd 
pedig a keresztezési termékekbe yorkshirei vér is ke
veredett. Ezen keresztezési termékeket olyan kitűnő 
eredménynyel tenyésztették a jó szászok, hogy annak 
csakhamar hire ment és e sertés úgy kezdett terjedni 
Erdélyben, mint vízben a hullámgyürü. S a gyűrű már 
nemsokása befogja egész Erdélyt, ami kétségen kívül 
kitűnő bizonyítvány e sertés részére.

A báznai sertés feketetarka szinü; leggyakoribb, 
hogy a fekete alapon egy szőke sáv fut át keresztben 
a maron vagy háton s két oldalt nagyobb szőke folttá 
szélesedik ki. A has, a lábak és az oldalaknak nagy 
része, úgy többnyire a fej is fekete marad. Testi nagy
sága a jobb mangalica sertésével egyező ; a kocáknak 
súlya 120— 150 kg., a malacok 8— 12 hónapos korukig 
150 kg.-ra hizlalhatok; fejlődése hizlalás nélkül is igen 
gyors, úgy hogy az emsék egy éves korukban már 
rendesen lemalacoznak. Az első malacozásnál rendesen 
4— 6 malacot vetnek; a későbbi fiadzásnál szaporasá- 
guk fokozódik 10  1 2 -ig s ezek közül 10  darabot jól
felnevelnek. Kiszoptatás után többnyire rögtön felveszik 
a kant s igy a kisgazda kezén levő báznai koca két év 
alatt rendesen ötször, de négyszer biztosan malacozik, 
szaporasága tehát rendkívül nagy. Ami azután még a 
legbámulatosabb, a legelőt éppen olyan jól értékesíti, 
mint a mangalica és a közös csürhékben állandóan a 
jegelőn tartatik, csak reggel és este kap némi eleséget 
épp úgy, miként a kisgazdáknál a mangalica sertést is 
ellátni, takarmányozni szokásos, azzal a különbséggel, 
hogy a mangalicánál sokkalta falánkabb s minden ehető 
anyagot mohón eszik. A báznai sertéseket tenyésztő 
vidéken szokásos például a lóherepelyvát sertésekkel 
feletetni — természetesen forrázás és darávali keverés 
által kellőleg elkészítve — amit mangalicát tenyésztő 
vidéken nem igen tapasztaltam.

Hizodalmasságát rendkivülileg dicsérik s állítják, 
hogy sokkalta kevesebb takarmánynyal hizlalható ki, 
mint a mangalica. Kelendősége is igen nagy, különösen 
malacaiért 6 8 koronával is többet fizetnek, mint az 
ugyanolyan korú mangalicáért. Különösen a nagyobb 
városok hentesei veszik szívesen, de a magyarországi 
szalámigyárak is legszívesebben báznai sertéssel fedezik 
szükségletüket.

A báznai sertés egy szerencsés keveréke a fent 
említett fajtáknak, amely teljesen alkalmazkodott hazai 
égalj- és talajviszonyainkhoz. Ha elgondoljuk, hogy 
évente 20  malacával feltéve, hogy azok választott 
korban adatnak el — legalább 200  koronát szolgáltat 
be egy koca tulajdonosának, akkor el kell ismernünk, 
hogy különösen annak a kisgazdának, aki csak 1 — 2 
kocát képes tartani s azokat kénytelen a közös csür- 
hébe járatni, valóságos kincsesbánya egy-egy ilyen koca.

Kívánatos tehát, hogy ez a sertés Magyarországon 
is minél szélesebb körben terjedjen el, mert amint itt 
Erdélyben az ezen sertést tenyésztő községek vagyo-

nosodását szemmel láthatólag elősegíti, úgy Magyar- 
országon is tenyésztőinek kétségen kívül jobb vagyoni 
helyzetet fog biztosítani. Legjobb anyag szerezhető be 
a dicsőszentmártoni, medgyesi vásárokon és Szathmáry 
István földbirtokosnál Haranglábon.

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen!

H Í R E K

Eljegyzés. Mezey Károly hatósági erdőőr kartár
sunk a brassómegyei Bácsfa'uban eljegyezte magának 
ugyanott Schnabel Gizellát. A fiatal jegyespárnak igaz 
szívből gratulálunk!

Halálozás. Mint egy visszaérkezett lap cimsza- 
lagjára tett megjegyzésből értesülünk, Bota János kér. 
erdőőr kartársunk, lapunk régi buzgó hive, a hunyad- 
megyei Bucsesden meghalt. Nyugodjék békével!

A bűnös em ber véres látom ásai. Dorignies 
északfranciaországi község csendőrőrsén megjelent a 
napokban Constant Jolly ötvenhárom éves üveggyári 
munkás és felszólította az őrsvezetőt, hogy tartóztassa 
le. Elmondta, hogy három gyermeke van és hónapok 
óta küzd az ellen a kisértés ellen, hogy meggyilkolja 
őket. Csütörtökön este levitte egyik fiát a pincébe.

— Vöröset láttam — mondta — elfogott a gyil
kolás dühe. De ellenálltam neki, megbirkóztam vele és 
fiammal felmentem megint a napvilágra. Nem tettem 
kárt benne. De nem sokkal utóbb elhittam egy másik 
gyermekemet. Még mindig kerülgetett a vér látomása. 
De most is lebirtam és elfojtottam a gyilkolás gondo
latát. Most már nem bízom magamban. Nem tudom, 
mi történhetik velem holnap. Azután meg felujultak 
bennem a régi bűneim mind és rám nehezedtek. Azért 
inkább csukjanak el.

A csendőrök folytatták a vallatását. Jolly vallott 
készségesen. Minden mondata könnyebbséget szerzett 
neki. Elmondta, hogy huszonöt évvel ezelőtt erőszakot 
tett egy tizenkét éves lánykán, azután megfojtotta és a 
vízbe dobta szegényt. Tizenöt évvel utóbb Spanyol- 
országba ment munkát keresni. Gijon faluban kapott 
munkát s ott ugyanoly állati módon bánt el két fiatal 
leánynyal, egy tizennégy és egy tizenöt évessel. Az 
egyiknek lemetszette a fejét és testét a tengerbe dobta. 
Csodálatosképpen teljesen elkerülte a gyanú és bántó- 
dás nélkül térhetett haza Franciaországba. Most aztán 
az esküdtek előtt fog felelni tetteiért

Bukfenc a bíróság előtt. Vidám jelenet játszó
dott le a napokban egy francia bíróság tárgyalótermében. 
Lion akrobatát egy cirkuszdirektor azzal vádolta, hogy 
őt bcesapta, amikor azzal hitegette, hogy hátrafelé buk
fencet fog vetni a levegőben. Az igazgató szerződtette, 
de később kiderült, hogy az akrobata egyáltalán nem 
tud semmit. A tárgyaláson a vádlott kijelentette, hogy 
szándékosan nem csinálta meg a bukfencet, mert az 
igazgató megtagadott tőle egy nagyobb előleget. Hogy
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aztán bebizonyítsa művészetét, a bíróság szemeláttára 
hatalmas bukfencet vetett, még pedig a megijedt bírák 
fején át. A cirkuszigazgató dühösen távozott a terem
ből. Az akrobatát pedig felmentették a vád alól.

Az apa temetésén született gyerm ek. Fekete 
fátyolba burkoltan, talpig gyászban, zokogva utazott 
néhány nap előtt egy fiatal nő, Oesneau vasúti hiva
talnok özvegye Bretagne (Franciaország) felé, a szülő
városába, Le Mansba. Ugyanannak a vonatnak egyik 
kocsija szállította a férje koporsóját, aki pár nappal 
előbb vasúti szerencsétlenségnek lett áldozata.' Abban 
a pillanatban, amikor a vonat megállt a le mansi állo
máson, a gyászos özvegy egy egészséges kis leány- 
gyermeknek adott életet. A gyermek állapota kitűnő, az 
anyját azonban súlyos betegségbe ejtette a vigasztalan 
nagy bánata.

Halál egy pár dióért. Gödöllőn Kodó József, 
Ivanics erdőmesternél alkalmazott tehenes a legelő mel
lett elterülő kincstári fácános kertben levő diófáról diót 
ütögetett; utóbb Beznitza Márton észrevette s felszó
lította a tilosban járót, hogy távozzék; szó szót köve
tett, egymásnak támadtak, mire a heves természetű 
erdőőr fegyverét használva Kodót hasba lőtte, aki 
szörnyet halt; ezenfelül ruhája a lövéstől tüzet fogott 
és égni kezdett, melyet Egyed Lajos gödöllői állomás
főnök és egy közelben cirkáló csendőr oltott el. Az 
esetet feljelentették. A bíróság a hullát felboncoltatta, 
Beznitzát pedig letartóztatta.

Csendőrök harca parasztsuhancokkal. Uj- 
szentiván torontálmegyei községben a napokban búcsú 
volt. Búcsú virtuskodás nélkül el sem képzelhető. A 
magyar és szerb legények között összeütközés támadt 
s ebből azután verekedés lett. A verekedők szétválasz
tására megjelent csendőrök közül az egyiket leteperték 
s elvették a kardját, mire a másik csendőr egy legényt 
agyonszurt. Közben magához tért a másik csendőr is, 
magához ragadta fegyverét és egyik támadóját agyon- 
szurta. Mindkét legény a helyszínen meghalt. A csend
őrök azt állítják, hogy kénytelenek voltak fegyverüket 
használni.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Időszámitónak. A 38-ik számben megjelent «A bibliai hét 
sovány esztendő című közleményünket szives figyelmeztetése 
folytán még egyszer.nagy gonddal elolvastuk s úgy találtuk, hogy 
az teljesen helyes. Ön nyilván különösnek találta, hogy az ott 
közölt évszámok szerint a sovány esztendők megelőzték volna a 
kövéreket; ez onnan van, hogy megfeledkezett a Krisztus urunk 
születése előtt való időszámításról, hol az évszámok nem alulról 
felfelé, hanem felülről lefelé haladnak. Így magyarázható meg, 
hogy a kövér esztendők Krisztus születése előtt 1714-ben kezdőd
tek s 1708-ban értek véget, a soványak pedig 1707-ben kezdődvén, 
az utolsó 1700-ban volt. Éhez hasonló volt a régi rómaiak idő
számítása is, azzal a különbséggel, hogy ezek az időt Róma vá
rosának építése óta számították. A kérdést egyébként jó volt fel
vetnie, mert lehettek olvasóink közt többen is, akiket ez az idő
számítás tévedésbe ejtett s igy legalább most a magyarázatot itt 
ezek is megkapják.

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Borsos János urnák, Nagyszalánc. A címet kiigazítottuk és 
uj állomásához sok szerencsét kívánunk. Vidékén sok olyan kar

társ van, aki lapunknak még nem előfizetője. Szíveskedjék ezeket 
buzdítani és megnyerni. — Milcsevics István urnák, Tiszaborkut. 
A lakásváltoztatását bejegyeztük s lapunk előbbi számát már oda 
küldtük. — Göntz Ignác urnák, Szentmihályfa. Igen, az év végéig 
ki van egyenlítve. Az utalványszelvényen Sárdi-puszta áll, ennek 
utolsópostája Nova, de nem Írja, hogy a lapot ide címezzük, igy 
csak a régi helyre küldjük. — Bíró István urnák, Vadász-puszta. 
Szomora József urnák, Klicsiny. A címet kiigazítottuk. — Hegedűs 
Lajos urnák, Bölön. A 4 K beérkezett. Az elmaradt számot még 
egyszer postára tettük. — Fejes Mihály urnák, Iszka. A küldeményt 
köszönettel vettük. — Csiky Dénes urnák, Ditró. A címet kiigazí
tottuk és a két utolsó számot még egyszer elküldtük.

Nyomatott HIENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K
1908. évi 1342. szám.

Pályázati hirdetmény.

Alulirott m. kir. erdőőri szakiskolánál egy irodai, 
egy vadászerdői tanulmányi erdőnél levő védkerületi 
és egy a szakiskola vadászterületeinek, főleg pedig a 
mesterséges fácánosának gondozására rendszeresített, 
vagyis összesen három (3) Il-od osztályú erdőaltiszti 
(erdőőri) állásra pályázat nyittatik.

Ez állások mindenikével 600 K évi fizetés, 100 K 
személyi pótlék és a rendszeresített mellékilietmények 
vannak egybekötve.

Ezen állásokra pályázni szándékozók felhivatnak, 
hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt szak- 
képzettségüket, az állami erdészeti szolgálatba újonnan 
belépni kívánók ezenfelül ép és erős testalkatukat, jó 
látó-, halló- és beszélőképességüket kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos vagy honvédtörzsorvos által ki
állított bizonyitványnyal, továbbá életkoruk- és illetősé
gükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, végül eddigi 
szolgálatukat és annak eredményét, nemkülönben a hi
vatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való teljes 
bírását igazoló okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg 
irt kérvényüket elüljáró hatóságuk, esetleg az illetékes 
politikai hatóság utján alólirott m. kir. erdőőri szakis
kola igazgatóságához folyó évi október hó 25-ig nyújt
sák be.

A fentieken kivü! még megkivántatik, hogy: az 
irodai állást elnyerni kívánók irodai szolgálatban való 
jártasságukat, a vadászati teendők ellátására rendszere
sített állásra pályázóktól pedig a vadtenyésztés, óvás, 
ápolás és főleg a mesterséges fácántenyésztés körüli 
gyakorlottságukat okmányilag igazolják.

Mind a három állásnál az erdőőri szakiskolát 
végzett egyének előnyben részesülnek.

Vadászerdő, 1908. évi szeptember hó 20-án.

A vadászerdő i m. k ir . erdőőri szak isk o la  
(1— 2) igazgatósága.

Megfelelő állást keres középkorú erdőőr, nős, egy 
gyermek atyja, ki az erdőőri szakvizsgát letette, 14 évi 
gyakorlata van az erdősítés és a kihasználás minden 
ágában; érti a fácántenyésztést, vadászatok rendezését, 
őz és szarvas cserkészést, duvadak irtását. Konyha
vadász vagy erdőőri állást is elfogad. Az állást azonnal 
el is foglalhatja. Gime megtudható lapunk kiadóhiva
talában. (1—5)

Megfelelő állást keres egy az erdőőri szakiskolát 
végzett és az erdőőri szakvizsgát letett nős egyén, aki 
most egy fürészgyárnál mint hivatalnok van alkalmazva, 
az erdészeti és vadászati teendőkben kitünően jártas. 
Cime megtudható lapunk kiadóhivatalában. (1 —4)
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Pénzküldemények
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Hirdetési dijak :
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PODHRADSZKY EMSL j Nagyobb s többszöri közlésü hirdetményeknél
mérsékelt dijak egyezség szerint

XII évfolyam Szászsebes, 1908. október 8 41 szám

Nyugdíjasok segítése
Arról, hogy a most érvényben lévő nyugdíj

törvényünk mennyire sérelmes és a mai kor igé
nyeinek meg nem felelő, ismételten irtunk már 
lapunk hasábjain, kiemelve kivált azt az égbekiáltó 
igazságtalanságot, amelyet az altiszti és szolgai 
személyzet nyugdíjazásánál rendel a törvény és 
amely szerint akárhány olyan altiszt vagy szolga, 
aki kénytelen nyugalomba vonulni, gyakran egész 
évtizedet vészit eltöltött nehéz szolgálatából, mert 
hiszen ezeknek a nyugdíj évtizedes időközök 
szerint jár s az ezek közé eső idő nemlétezőnek 
van tekintve.

Nagy hátrány az is a nyugdíjasokra nézve, 
hogy lakáspénzt a nyugdíjtörvény nem biztosit a 
számukra, mintha bizony nekik többé sehol sem 
kellene lakniok, de a lakáspénz egyáltalán nem is 
képezi a nyugdíj alapját, hanem csak a legutoljára 
élvezett készpénzfizetés.

Érzik a törvénynek ezeket a hátrányait nem 
csak maguk a nyugdíjasok, hanem azok is, akik 
még szolgálatban állanak, de akikre előbb-utóbb 
szintén elkövetkezik az az idő, amidőn nyugdíjba 
kell majd vonulniok s mindannyian egyaránt sür
getik a mostani nyugdíjtörvény megváltoztatását 
s egy olyan uj törvénynek a megalkotását, amely 
a most életben lévőnek helytelenségeit és igazság
talan intézkedéseit megszüntetné. Ennek a nyomát 
láthatjuk azokban a különféle mozgalmakban, a 
melyekről újabban a napilapokban olvashatunk. 
Álljon itt ezek közül egy pár mutatónak:

Az Állami Tisztviselők Országos Egyesülete 
folyó hó hatodiki rendes választmányi gyűlésének 
tárgysorozatában ott szerepel a nyugdíjasok ügyé
ben kiküldött bizottság jelentése. A junius havi 
választmányi ülés ugyanis bizottságot küldött ki 
azzal, hogy a Vidor Elek választmányi tag és 
Fülöpp Kornél egyesületi tag által a nyugdíjasok 
és özvegyeik anyagi helyzetének javítása tárgyá
ban beadott indítványokat tanulmányozza és erről 
jelentést tegyen. A kiküldött bizottság meggyő
ződött róla, hogy az állami nyugdíjasok és az 
özvegyeik anyagi helyzete valóban tarthatatlan, 
mert azok a drágasági viszonyok, amelyek az 
állami tisztviselőket terhelik, a nyugdíjasokat még 
fokozottabb mértékben sújtják, minthogy lakbér
illetményben nem részesülnek. A bizottság elha
tározta, hogy javasolni fogja az Állami Tisztvi
selők Országos Egyesületének, hogy a nyugdíjasok 
és özvegyeik helyzetének javítása érdekében a 
kormányhoz külön sürgős felterjesztést tegyen. 
Ezekről az előzményekről számol be a bizottság 
a választmányi ülésen, ismertetvén egyúttal a 
miniszterelnökhöz intézendő memorandumot, mely 
azt kéri a kormánytól, hogy addig is, amig a 
nyugdíj megállapításáról szóló törvényt törvény- 
hozásilag megváltoztatják, a nyugdíjasokat nyug
díjba lépésük alkalmával élvezett lakbér 50 szá
zalékának megfelelő és kizárólag lakbértartozásra 
lefoglalható lakásbérsegélyben, illetve pótlékban, 
a nyugdíjasok özvegyeit pedig ezen 50 százalék 
lakbérnek megfelelő magasabb nyugdíjban, de
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szintén mint le nem foglalható lakbérsegélyben 
részesítse a kormány. A kért javításokat 1909. 
január elsejével kérik életbeléptetni.

A nyugdíjasok helyzetének a megjavítására 
vonatkozó másik hir a következő:

Az igazságügyminiszter a fogházőrök nyug
díjazása terén azt a humánus változtatást kívánja 
eszközölni, hogy ezentúl az igényjogosultaknak 
járulék biztosítása utján - hogy vájjon magán- 
vállalkozás, biztositó társaság utján, vagy pedig 
az állam saját kezelésében, az még nincs eldöntve 
— kiutaltathassék az a többlet is, amely a tízévi 
időközök között leszolgált egyes évek után is 
méltán megilleti őket. Ez az akció, mely már a 
jövő évben keresztülviendő lesz és amely a költ
ségvetést nem többel, mint 30 40 ezer koronával 
terhelné meg, számos szegény családnak méltányos 
igényeit kielégítené.

Íme, egy kézzelfogható bizonyság arra nézve, 
hogy a mostani nyugdijviszonyok tarthatatlan 
voltát és a nyugdíjasok nyomorúságát nem csak 
ők maguk ismerik és érzik, hanem ismerős ez a 
magas kormánynál is, de az itt idézett intézke
dések másra nézve is adnak felvilágosítást.

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a nyugdíjtörvé
nyünknek oly régen várt és általánosan óhajtott 
revíziója még nagyon távol van, mert ha már 
küszöbön állana, nem lenne értelme az igazság
ügyminiszter ur intézkedésének, miután a mostani 
rossz helyzetet úgyis az uj törvény hivatva lenne 
és nyilván meg is fogja gyökeresen változtatni.

Hej, pedig de sokan várják epedve az uj nyugdíj- 
törvényt s akárhányan azért várják életbeléptetését, 
hogy azután annak humánus intézkedései alapján 
menjenek az óhajtott és nyilván jól meg is érde
melt nyugdíjba.

Abban az esetben, ha a nyugdíjtörvény át
alakítása még csak évek múltán várható, miuden- 
esetre égető szükség lenne valamely preventív, 
előleges intézkedésekre, nem hagyván ki a számí
tásból azokat sem, akik már nyugalomban vannak, 
de figyelemmel kivált azokra, akik a hosszas szol
gálat alatt vagy betegségek által összetörve már 
csak kényszerűségből és éppen csak azért húzzák 
a szolgálat igáját, mert a tiz-tiz évi rendszer mel
lett az évek egész sorát kellene feláldozniok s az 
alantasabb határ nem nyújtaná nekik a nyugdíj
nak azt az összegét, amelyből a még hátralevő 
napjaikat bár szegényesen eltengetnék.

Legrosszabb helyzetben vannak az állami 
altisztek és szolgák közt nyugdíj dolgában a 
kincstári erdészetnél alkalmazottak, nem azért, 
mintha ezekre nézve maga a nyugdíjtörvény mos
tohábban intézkednék, hanem azért, mert készpénz- 
fizetésük, amely pedig a nyugdíjnak az alapját 
képezi, amazokénál lényegesen kisebb, mert olyan 
mellékilletményeket élveznek, amelyekben a má
sikak nem részesülnek. Ilyenek a tűzifa és illet
ményföld járandóságok, amelyek igaz, hogy a 
fizetést kiegészítik, de nem képezik alapját a 
nyugdíjnak.

Ennek az elbánásnak az igazságtalansága

AZ „ E R D É S Z E T I  Uj S Á G“ TÁRCÁJA
Kellemetlen hálótárs.

Ily cim alatt Anatole Ferbier, aki Eszak-Szumatra 
egyik nagy dohányültető telepének négy esztendeig 
volt a tiszttartója, következő hátborzongató kalandját 
írja le a L'lndépendance Belge cimü brüsszeli lapban : 

Második esztendeje tartózkodom a forróföldi 
Szumatra-szigetén, mikor ez az eset velem megtörtént. 
A nap hétszámra szinte pörkölt már bennünket, úgy, 
hogy megkönnyebbülten lélekzettem fel, mikor a várva- 
várt eső megjött. Kora délelőttől késő estig csak úgy 
szakadt a viz. Abban a reményben, hogy az elmúlt 
napok izzó melegét ez a hirtelen támadt felhőszakadás 
kellemesebbé teszi és az enyhébb (már t. i. hűvösebb) 
időben a munka is jobban fog folyni, moszkitó-hálóval 
körülvett ágyamba bújtam, hogy ott az üde levegőben 
végre-valahára alaposan kialudjam magamat.

Az álmom csakugyan igen mély volt és reggelig 
tartott. Valami különös hűvösség ébresztett fel. Leg

ádázabb ellenségemnek sem kívánom azt az irtóztató 
ijedtséget, ami elfogott, amikor a hűvösség okára rá
jöttem. A szakadó zápor elől egy kígyó menekült be 
házamba. Testem melege, úgy látszik, jól esett neki s 
azért azt választotta pihenő helyéül. Megébredésemkor 
valami önkényíelen mozdulatot tehettem, mert erős és 
dühös sziszegése volt az, ami ottlétére figyelmessé tett. 
Egy pillanat alatt szinéber lettem; az álmot, fáradtságot 
rögtön elűzte az ijedtség. Első gondolatom az völt, 
hogy felugrok és ellóditom az utállatos állatot, de le
tettem erről a tervemről, mert kivihetetlen volt. Hiszen 
moszkitó-háló vett körül s igy nem tudtam volna oly 
messzire hajítani, hogy el ne érjen és meg ne marjon.

A kígyó testének legnagyobb része a takarómon, 
többi része pedig födetlen, mezítelen mellemen feküdt, 
még pedig úgy, hogy feje közvetlenül a gégém alatt 
volt. Már most meg akartam kísérelni, hogy két ke
zemmel a takarót, mely mellem közepéig ért, az uhdok 
féreggel együtt hirtelen felkapom, a sarokba dobom, 
magam pedig elfutok. A takaró egyik csücskén azon-
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annyira szembeötlő, hogy azt bővebben magya
rázni fölösleges; nem lehet azt észre nem venni 
mindjárt az első szempillantásra s igy nyilvánvaló, 
hogy ebben a tekintetben sürgősen kellene a 
magas kormánynak intézkeni vagy olyan módon, 
hogy az ilyen mellékjárandóságok, amelyek a fi
zetés kiegészítésére hivatvák, a nyugdíj alapját is 
képezzék, vagy pedig olyképpen, hogy a nyug
díjhoz, illetőleg az annak alapjául szolgáló szol
gálati időhöz arányitva a mellékjárandóságok is a 
nyugdíjba vonulónak meghagyassanak, az özvegy 
részére pedig bizonyos részben utalványoztassanak.

Szeptember a vadászatban
— Irta: Fónagy József —

Az igazi vadász, aki vadjának egész évben 
barátja, gondozója és óvója volt, ebben a hónap
ban örülhet vadjának úgyszólván a legjobban. A 
fogoly- és fácáncsibék kinőttek, most már szépen 
fel is veszik az anya tollának a színezetét és a 
szárnyas vad anyányi (kivált a fogoly), hogy már 
igazán élvezet lőni. Tudnak magukra vigyázni, 
tudnak jól repülni, ekkor ha lelőjük is az anya
foglyot, nem pusztul el a család árván, anyátlanul. 
A foglyok ilyenkor a kukoricásban tartózkodnak. 
A sarjukat is lekaszálták, a burgonyát is felszed
ték, nincsen máshol búvóhelyük, mint a kukori
cásban. ilyenkor hajtva is, vizslával is, csak a 
kukoricás keresése a legjobb. Vigyázzunk azonban, 
hogy a csapatokat végleg ki ne lőjjük, mert mi 
marad jövőre? Leghelyesebb, ha a csapatokat

hét-nyolc darabjával hagyjuk meg, igy nem is 
erősek, nem is gyengék. Ha a csapatok sok tag
ból állanak, nagy erőt éreznek magukban és a 
területtől messze elvándorolnak, vissza se térnek 
többé, ha nagyon kilőttük a csapatokat, négy-öt 
darabig, ezek meg olyan gyengék, hogy áldozatul 
esnek a ragadozóknak, szétverődnek, úgy hogy 
soha sem tudnak többé összejönni; elpusztulnak, 
Legjobb tehát a középút, sem sokat, sem pedig 
keveset hagyni.

A fácánokról nem beszélek, mert ezt hiába 
is tenném. Aki teheti, bizony az lövi a csibét, a 
tyúkot egyaránt, mert a másét lövi, a tenyésztő 
csak áldoz költséget, fáradtságot. A fácán lövési 
idejét ha a törvény későbbre, még pedig októ
berre tenné, akkor eredményes lenne nálunk is a 
fácántenyésztés, de addig nem.

A nyúl vadászását még most sem kellene 
megkezdeni. Mert mennyi még az ökölnyi kis 
nyúl, mennyi még a szoptatós anya? Azt hiszem, 
mindenki belátja, még az is, aki augusztusban, 
szeptemberben lőni szokta a nyulat, hogy bizony 
azzal sok, nagyon sok kárt tesz a területen. Ér
demes lenne mindenkinek türtőztetni magát a korai 
nyullövéstől, a területek rablásától.

Most van tulajdonképpen a legnemesebb 
vadnak az igazi szezonja, most kezdődik meg a 
szarvasvadászat igazán, a törvény a bika lövését 
már julius elsejével megengedi, de ezt csak a 
parasztpuskás veszi igénybe, uripuskás nem tud 
leselkedni egész éjszaka a kukorica szélén, pedig

bán rajta feküdtem, igy amikor felső testemet lassan, 
óvatosan felemeltem, hogy kihúzzam alólam a takarót, 
ismét hallottam a kígyó dühös sziszegését és láttam 
— ha csak egy pillanatig is — ellenfelemnek borzasztó 
fejét. Megmozdulásom egyetlen eredménye az lett, hogy 
a kígyó csak még magasabbra emelte a fejét és most 
már minden nyeldeklés alkalmával megéreztem gégém
mel ott létét.

Ha a pápaszemes kígyó — mert Szumatra eme 
legmérgesebb kígyóját, a cobra di capellót ismertem 
meg benne azalatt a pillanat alatt, mig fejét láttam — 
csak valamivel feljebb tolta volna a fejét, akkor talán 
megpróbálhattam volna, hogy gyors mozdulattal oda
kapok a torkához és két kezemet hirtelen kinyújtva, 
megfojtom. Így azonban ezt nem kockáztathattam meg, 
hogy esetleg nem jó helyen ragadjam még; hiszen a 
fejéből semmit sem láttam. Nem maradt más hátra, 
mint nyugodtan, mozdulatlanul megvárni, mig a kígyó 
emelkedik fel.

Addig, mig reményem volt rá, hogy a kígyótól a

magam erejéből szabadulhatok, aránylag elég nyugodt 
voltam, de most, hogy csak idegen segítségtől várhat
tam szabadulást, hideg verejték lepett el. Minden reg
gel fél hat órakor fel szokott indus szolgám költeni, 
aki a közelben egy kis vityillóban aludt. Ha kiáltok 
neki, biztosan meghallja szavamat, de éppen olyan bi
zonyos az is, hogy a kígyó is felijed hangomra, vagy 
gégém elkerülhetetlen mozgására és belém harap. Így 
tehát csak vártam, vártam . ..

Ha legalább tudtam volna, hogy hány óra van. 
Halottam az órám ketyegését, mert ott lógott az ágyam 
felett, de mutatójára pillantani nem tudtam. Egyszerre 
egész testemben reszketni kezdtem, előbb csak gyen
gébben, később oly erősen, hogy attól féltem, megéb
red tőle a pápaszemes. Ez azonban csak aludt tovább 
zavartalanul a mellemen. Tehetetlenségemben a foga
imat csikorgattam volna, ha mertem volna.

Végre — évszázadnak tetsző idő és gyehenna
gyötrelem után — neszt hallottam a házban. Nuram, 
a szolgám lépett be a kapun. Egy ideig tett-vett, mo-
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másképpen alig-alig lehet ezeket az okos, óvatos 
állatokat megközelíteni vagy becserkélni.

Ennek a hónapnak közepén a szarvasbőgés 
megkezdődik, délibb részeken előbb, észak felé a 
hónap vége felé. A bőgési idő mindig attól függ, 
hogy mikor akad egy-egy szerelemre vágyó tehén, 
amint ilyen van az erdők sűrűjében, megkezdődik 
a szerelmi harc, e körül gyűlnek össze a bikák, 
az erősebb megtartja magának az elsőt, meg a 
másodikat, sőt a nyolcadik-tizediket is. Gyötrelem 
az élete a legerősebb bikának is, mert akármilyen 
erős is, ott vannak a fiatal szerelmes bikák körü
lötte, ha jobbra riasztja el a szerelmes, epedő 
bikát az egyik háremhölgy, balra csalja meg egyik 
vagy másik bikával. Őrült szenvedély és harag 
van az ilyen bika szivében; dühében nem tudja 
hogy mit csináljon; hatalmas agancsával a földet 
hányja, a bokrokat tépi, szaggatja, háremét terel
geti össze és bizony hatalmasan figyelmezteti 
agancsaival teheneit a hűséges viselkedésre. De 
hát ez mind hiába, mert a háremhölgyeinek jól 
esik a változatosság, meg aztán meg is szánják 
talán az epekedő, a szerelemtől lázasan ácsorgó 
fiatalabb bikákat akkor, amidőn a nagy, az öreg 
egy másik sóvárgó, esetleg az ő erejével hasonló 
agancsárral összeméri agancsait. Ilyenkor szabad 
a vásár, minden epekedő ifjú bika megkapja ki
tartásának jutalmát.

Ez az az időszak, amikor a legokosabb, a 
legóvatosabb állat is a sarkában hordja az eszét, 
amikor elárulja magát szenvedélyes bőgésével,

amikor nem törődik semmivel, sem étellel, sem 
ittallal, sem a féltett életével, megy vakon, ész 
nélkül, űzi az őrületes szerelme egy kis boldog 
pásztorórára. De hát lehet-e csodálni, hiszen egy 
egész hosszú esztendőben csak három hétig tart 
ez a nagy szerelem, ez az őrületes szenvedély, 
azután mintha megutálta volna az életet, vagy 
tudja a jó ég mit, úgy otthagyja az asszonyait, 
mintha soha sem látta volna őket. Egész eszten
dőben kerüli még azt a vágást vagy erdőrészt is, 
ahol tehénnek nyoma van. A fiatal bikák együtt 
vannak a tehenekkel, ámde az öregek nagyon 
messze.

A szerelmi időszakot, amikor bőg a különben 
néma állat, a vadászok a maguk céljaira használják 
ki, hallgatják a remek koncertet és elejtik a sze
relmes Don Jüanokat.

Ne feledkezzünk meg soha sem területünkről, 
óvjuk, kíméljük és védjük hasznos vadjainkat és 
pusztítsuk mindenféleképpen azoknak ellenségeit.

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen!

H A S Z N O S  T U D N I V A L Ó K
Milyen állatbetegségekért felelős a gazda?

Aki állatot ad és vesz, annak tudnia kell, hogy vannak 
egyes betegségek, melyekért a gazda az eladás után is 
felelős. Az ily betegséget szavatossági hibának nevezik. 
Hogy a gazda akarata ellenére is pörbe ne keveredjen, 
szükséges, hogy ismerje azon hibákat, melyekért felelős. 
Minden állatfajnál előfordulhat szavatossági hiba. Az

toszkált a verandán és igy akarata ellenére nyújtotta 
kínjaimat; azután — de már vége felé járt az erőm — 
belépett a szobámba. Úgy látszik, nem vette azonnal 
észre veszedelmes helyzetemet, csak mikor már a puha 
szőnyegen zajtalanul ágyamhoz jött. Egy pillanatig úgy 
állt ott, mintha gyökeret vert volna a lába és csak ez 
a szó siklott ki alig hallhatóan, de a rémülett hihetet
len kifejezésével az ajkáról:

Sánp! (Kígyó!)
Azután épp olyan nesztelenül az ajtóhoz ment s 

onnan mert észrevette, hogy ébren vagyok — ezt 
susogta felém:

Maradjon nyugodtam uram! Csak rövidke ideig.
Fél percig sem volt oda, de már ezt a fél percet 

örökkévalóságnak hittem. Végre meghallottam tilinkó- 
jának hízelgő hangját, ahogyan esténkint házam előtt 
játszani szokott.

A kígyó, mely annyi ideig mozdulatlanul feküdt, 
az első hangra felütötte fejét és hasított nyelvét halk 
sziszegéssel kinyújtotta szájából. Egy pillanatig figyelő

állásban maradt, azután a dallam lágy hangja szerint 
kezdett mozogni, szinte táncolni. Felemelkedett, leeresz
kedett és ide-oda hajladozott. Egyszerre megszakadt 
a zene. Egy pillanatig a kígyó farkán felegyenesedve, 
mozdulatlanul állt, azután összeesett és villámgyorsan 
a moszkitó-háló széléhez kúszott. Nuram tillinkója 
ekkor megint megszólalt és a kígyó a háló alól a 
padlóra ereszkedett, hogy ott folytassa táncát. Végsőig 
felizgatott idegeim azonban ekkor már femondták a 
szolgálatot. Mintegy félálomban hallottam még, hogy 
Nuram valami súlyos tárgygyal a kígyóra üt, azután 
elvesztettem eszméletemet.

Mikor Nuram karján magamhoz tértem, szobám 
telides-teli volt maláj és kínai munkásaimmal, akik 
nagyon örültek szerencsés megmenekülésemnek. Ez 
nagyon jól esett. Még jobban megörültem, mikor a 
pápaszemes kígyó hulláját megpillantottam. Másfél 
méter hosszú volt a bestia. Bőréből szivartárcát csinál
tattam magamnak.
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egyes hibáknál meg van állapítva az idő, ameddig az 
eladó felelős. Ez a megállapított idő az úgynevezett 
szavatossági idő. A szavatossági idő más-más beteg
ségek szerint különféle hosszúságú. Szavatossági hiba:

1 . a sertések borsóka-betegsége 8 napon belül;
2 . juhoknál 8 napon belül a himlő és rüh;
3. ugyancsak juhoknál két hónapon belül a szőr- 

féregbetegség;
4. szarvasmarháknál 30 napon belül a gümőkór 

(rossztüdejtiség);
5. 15 napon belül a lovak takonykórja s ugyan

csak 15 napon belül a kehesség, 30 30 napon belül 
a butacsira, a bőrféregkór, a csökönyösség, a fekete 
hályog és a havi vakság.

Ha az itt felsorolt szavatossági időn belül a vevő 
állatorvosi bizonyitványnyal igazolja, hogy a vett állat 
szavatossági hibában szenved, a hibás állatot az eladó 
vissza tartozik venni s a vételárt visszafizetni köteles. 
Ha tehát vétel után azt vesszük észre, hogy a vásárolt 
állat nem egészséges, mutassuk meg idejében az állat
orvosnak, mert ha a szavatossági időt elmulasztottuk, 
az eladó nem köteles az állatot visszavenni.

Gyümölcsfák bevonása hernyóenyvgyürü- 
vel. A gyümölcsöskert az október, november, sőt még 
december hónapokban sem ment a kárttevőktől. Ilyen
kor különösen a téli nagy araszoló pille és a téli kis 
araszoló azok, melyek röpdösnek és rajoznak. Színük 
a héjkéreghez és a száraz falevéhez hasonló s igy ne
hezen vehetők észre. Szerencsére azonban ezen pillék 
nőstényének szárnya hitvány, fejletlen s igy nem repül, 
hanem mászik a faderékon fel a fára és egyes ágaira, 
hogy a himme! találkozhassék, mely repülni tud. Páro- 
sodás után a nőstény a rügyek táján rakja le petéjeit. 
Egy-egy körülbelül kétszáz tojást tojik. Tavaszszal a 
tojásból a hernyó a rügybe megy és azt pusztítja, ké
sőbb a levelet és virágot eszi, sőt még kiharapdájja a 
kötődött termést is. A hernyó járása araszoló. Legjob
ban szereti a cseresznye- és szilvafát, de megtámadja 
a többit is. Kifejlődésük után a földre vándorolnak és 
ott 4—5 ujjnyira a felszín alatt bebábozódnak. Innen 
ősz derekán és télelőn mint pille kikel és kijön, hogy 
a fára menjen s a fentebb irt életfolyamatát megkezdje. 
Ha vizáradás éri a gyümölcsös alját, avagy ha julius- 
augusztusban 30 centiméter mélyen felástuk a fa tala
ját s megforgattuk, úgy ezzel a bábokat elpusztítottuk 
vagy legalább is azok egy jórészének kikelését meg
akadályoztuk. Szeptember végén a védelem ellenük 
abból áll (a nőstények ez időtájban kelnek ki), hogy 
mintegy 180 centiméternyire a földtől, hernyóenyvet 
kenjünk gyürüszerüleg 3 4 ujjnyi szélességben a fa 
derekára. A fő ennél az, hogy az enyv ragadós voltát 
hosszú ideig megtartsa s hogy a fán szét ne folyjon. 
Végül, hogy magának a fának né ártson. A házilag 
készítendő hernyóenyv receptje: 50 deka repceolaj 1 
deka disznózsírral összeolvasztandó és a tűzön addig 
tartsuk, mig egyharmada el nem párolog. Ezután más 
edényben 1 deka terpentinszeszben 1 deka darabos 
hegedügyantát olvasztunk fel, ezt a repceolajas disznó

zsírral összekeverjük. Ez lesz a hernyóenyv s ha kihűlt, 
használni lehet. Szeptember végétől december végéig a 
fákon kell lenni az enyvgyürünek; .ha megszárad, fel
frissíteni, hogy mindig ragadós legyen.

A növendékm arha kezelése. Egész bizonyos, 
hogy a növendékmarhának az istállóban való tartása 
elkorcsositja a törzset. Valamennyi nagyobb, racioná
lisan gondozott gazdaságban a növendékmarhát elke
rített helyeken a szabadban nevelik. Ha ellenben a 
borjaknak nemzedékről-nemzedékre istállófogságban kell 
felnevelődniök, ennek következménye lesz a végtagok 
hiányos alkata, a csontozat rossz fejlődése, a test hátulja 
egyre rosszabbá válik, a medence keskenyebbé. Ilyen 
testalkat azonban megnehezíti a tenyészteheneknél az 
ellést, a tőgy nem képes kellőleg kifejlődni és ezzel 
az állatok elértéktelenednek. Akinek tehát nincs arra 
alkalma, hogy a növendékmarhát a legelőre hajtsa, az 
legalább gondoskodjék arról, hogy naponta néhány 
óráig szabadon futkoshasson az udvarban; a fiatal 
állatnak mozgásra van szüksége.

A m egdohosodott gabona kezeléséről. A
gabona a magtárban könnyen megdohosodik és meg- 
penészedik, leginkább akkor, ha nem volt kellőképpen 
megszáradva, mikor a magtárba hoztuk. A megdoho
sodott gabonának sajátságos, kellemetlen szaga van, 
néha, ha a dohosodás nagyon előrehaladt, a színét is 
megváltoztatja és ha a szánkba vesszük, keserű izt is 
érezhetünk rajta. Legkönnyebben dohosodik meg az 
árpa és zab, mert ezek burka nagyon vastag. A doho- 
sodásnak az olyan gabona van leginkább kitéve, mely 
aratás közben a keresztekben vagy kazalban megázott, 
vagy ha már ki is csírázott ott. Hogy a megdohoso- 
dástó! megóvjuk a gabonát, azért a friss gabonát csak 
vékonyan teregessük szét és gyakran forgassuk meg. 
Később pedig, ha a mag már teljesen megszárad, fel 
lehet nagyobb garmadába halmozni, de azután is meg 
kell forgatni, ha csak ritkábban is. A megdohosodott 
gabonát úgy lehet némileg a dohos szagtól megsza
badítani, hogyha faszénporral összekeverjük. E célból 
100 kg. gabonára 4—5 kg. faszénport veszünk s azzal 
jól összekeverjük. így a dohos gabonát a szénporral 
8 — 14 napig hagyjuk összekeverve állani, mialatt a szén 
elveszi a gabona dohos szagát. Ezen idő letelte után 
megrostáljuk a gabonát, mikor a szénport a rosta ki 
fogja fújni. Teljesen azonban nem veszti el a gabona 
dohos szagát.

K Ü L Ö N F É L É K
A kígyó méreg. A legtöbb mérges kígyó tudva

levőleg Indiában és Brazíliában található. Brazíliában 
évenkint kétezer ember pusztul el a mérges kígyó ma
rása következtében. Indiában is, Brazíliában is folyton 
keresnek gyógyszert a kigyóméreg ellen, mert az eddig 
ajánlott vérsavó-készitmények nem minden kigyómarás 
ellen váltak be. A brazíliai Sao-Paulo melletti butontani 
állami vérsavó-intézetben háromféle méregsavót nyer-
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nek, melyek közül a legfontosabb az, amely a csörgő 
kígyó borzasztó mérgének hatását semmisíti meg. Az 
említett intézetben hat-nyolcszáz mérges kígyót tartanak, 
amelyekből a gyógyító vérsavó különböző nemeinek 
alapanyagát nyerik. A nagy ügyességgel nyert mérget 
bizonyos kezelésnek vetik alá, majd fokozatosan na
gyobb és nagyobb mennyiségben szamarak vagy lovak 
bőre alá fecskendezik. Az igy kezelt állat véréből nyert 
vérsavó három hét múlva alkalmas a megfelelő kígyó 
mérgének ellensúlyozására. A kis üvegekben kapható 
vérsavó annál hatásosabb, minél hamarább alkalmazzák 
a marás után. Miután a legtöbb esetben nem állapít
ható meg, milyen kígyó harapta meg az illető embert, 
az említett három vérsavó keverékéből uj készítményt 
állítanak elő. Az intézetbe évenkint ezer mérges kígyót 
szállítanak. Aki egy mérges kígyót bevisz az intézetbe, 
pénzjutalmon kívül kis üvegre való vérsavót is kap. A 
brazíliai kormány ez intézkedésével egyfelől azt remélli, 
hogy a mérges kígyók számát csökkenti, másfelől fel
kelti a nép érdeklődését az uj gyógyitóeljárás iránt.

Búzából kenyér huszonkét perc alatt. Ezen 
világrikordot érték el az Oregonian» közlése szerint 
Minnesotában. A lábán álló buzavetésben az aratógép 
megkezdte munkáját, az átadta a kévéket mellette álló 
cséplőgépnek, mely elválasztotta a goromba tisztátalan- 
ságokat. A tizedik percben már a malom koptatóján 
ment végig az uj búza, hat perc alatt mint kész lisztet 
lezsákolták és a hátralevő négy perc alatt az automa
tikus sütővel ellátott malom már felmutathatta a kész 
kenyeret. Ilyen gyorsaságot hozzákészülésse! el iehet 
érni, de minden ördöngösség nélkül történt az, hogy 
egy békési gazda az idén junius 29-én aratta le búzáját, 
másnap pedig már evett a saját terméséből.

Kincsek a tenger fenekén. A Lutina vitor
láshajó 1799. október havában elmerült Terscheiling 
holland sziget mellett. A hajó, amely azelőtt francia 
fregatt volt, londoni" kereskedők megbízásából 330 rúd 
aranyat, 179 rúd ezüstöt s 2 és fél millió márka vert 
pénzt szállított Hollandiába, a holland csapatok zsold- 
jának kifizetésére. Azóta több kísérlet történt e kincsek 
felhozására. 1880-ban egy millió márkát hoztak fel, 50 
év múlva ismét egy milliót és most a többit akarják 
megtalálni. A művelet most sokkal nagyobb nehézsé
gekkel fog járni, mert a hajót a tengerfenék homokja 
már teljesen betemette. A hajó fölé nagy acélkamrát 
sülyesztenek és a homokot hatalmas szivógépekkel el 
fogják takarítani.

Tolvajok népe. Mr. Kennedy, ki hosszú ideig 
hivatalnokoskodott Indiában, a Bengal Oazette -ben 
érdekes cikket ir a maghaja dómokról, egy tolvaj hindu 
törzsről, melynek nincsen állandó lakóhelye, mert ván
dorol vidékről-vidékre és lopásból él. E törzs tagjait 
már zsenge korukban lopásra tanítják és ha felnőnek, 
a vakmerő lopás a legnagyobb büszkeségük. A bör
töntől nem félnek, ha valamelyik belekerül, nyugodtan 
tűri sorsát, melyet megérdemelt — ügyetlenségéért. Az • 
angol hatóságok mindent megtesznek, hogy e törzset I

vagy kiirtsák, vagy állandó telepítéshez szoktassák, de 
eddig sikertelenül. Ez a nép hü marad veszedelmes 
moráljához s a telepekről is elszökdösnek lopni, csak 
az asszonyokat és gyermekeket hagyván otthon.

R endőrcsapat gyerm ekekből. Jowa-államban 
Council Bluffeban a gyermektörvényszék mellé most 
egy gyermekrendőrséget is szerveztek. A városi rendőr
főnöknek sikerült e célra a legvásottabb utcai gyerme
keket megnyerni. Ez a bizalom nagyon büszkévé teszi 
a romlott kölykeket, megjavulnak, a többi tisztességes 
gyerek pedig fél csínyt elkövetni, nehogy oly rendőr
gyermekek elcsípjék s kisérjék be, akik azelőtt sokkal 
rosszabbak voltak nála.

H Í R E K
Nagy tüzek. Óbecsén a Freund-féle gőzfürész 

és gőzmalom a tűz martaléka lett. Pénteken este az 
üzemet beszüntették a másnapi zsidóünnepre való te
kintettel s akkor már a tűz ott lappangott a fürészpor- 
ban és éjjel lángot fogva, elemi erővel tört ki a tűz s 
megemésztette nemcsak az épületeket, a felhalmozott 
kész famunkát, de a még feldolgozásra való nyers, 
nedves szálfákat is. Oly nagy volt ugyanis a hő, hogy 
oltásra alig lehetett gondolni. A gépek kazánjaiból ki
engedték idejekorán a gőzt, igy legalább robbanástól 
nem kellett tartani. A kár több mint 400.000 korona. 
A gyár leégése sok száz munkást fosztott meg kenye
rétől. Azt hiszik sokan, hogy gyújtogatásból eredt a 
hatalmas tűz.

Aradon, a Boros Béni-téren lévő Landner-féle 
nagy fatelep szombaton viradóra kigyuladt. A nagy 
szárazság következtében a tűz hamarosan nagy ará
nyokat öltött, úgy, hogy mikor már észrevették, lángba 
borult az egész telep. A tűzoltóság pedig mikor már 
megérkezett, a szomszédos. Schmidt-házat is lángokban 
találta. A tűz vigyázatlanságból eredhetett. Oltására a 
nagy hőség miatt gondolni sem lehetett. A kárt még 
nem tudták megállapítani, de mindenesetre több száz
ezer koronát tesz ki.

Egy utazó vadász szerencsétlensége. Reiss 
Vilmos, a berlini földrajzi társaság volt elnöke, ismert 
utazó, thüringeni kastélya közelében vadászat közben 
szerencsétlenül járt. Vadászfegyvere véletlenül elsült és 
halálosan megsebesítette.

Felrobbant szekér. Plató Vaszi fuvaros lőport 
szállított Palotailvára Marosvásárhelyről, a vasúti mun
kálatoknál folyó robbantásokhoz. Útközben vigyázatlan
ságból ötven kilogramm lőpor felrobbant s a robbanás 
következtében az egész szekér lovastól és emberestől 
a levegőbe repült. Platót a robbanás teljesen széjjel 
roncsolta.

A m egölt falurossza. Gelye Juon, Komorzan 
község híres verekedője s nőcsábitója a falu korcsmá
jából menet találkozott Dancsa Vaszilnéval, kinek sze
relmi ajánlatot tett. Az asszony Gelyét összeszidta, mit 
meghallott Szirma Juon és Glodoran Juon s kinevették
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-érte. Ez mérgében az asszonyt arcul ülötte és kést 
rántva, Glodoránra rohant és életveszélyesen megsebe
sítette; majd Szirmát támadta meg. Ez azonban a nála 
lévő doronggal Gelyét úgy vágta fejbe, hogy szörnyet 
halt. Komorzanban Gelye elpusztulása örömet keltett, 
mert féltek lőle, különösen a leányok és asszonyok, 
kiket vad szerelmével üldözött. Szirmát a törvényszékre 
kisérték, de a vizsgálóbíró jogos önvédelmet látva, sza
badlábon hagyta.

M egtám adott főszolgabíró. Nagy József sár
vári főszolgabíró hivatalában tárgyalta Pissinger Dezső 
sárvári malomtulajdonosnak kocsisával, Demkó Lajossal 
felmerült bagatelperét. A molnár valami kár miatt a 
kocsis fizetését visszatartotta. A főszolgabiró Pissingert 
a fizetés kiadására és kártérítési igényeivel pedig a 
járásbíróság elé utasította. Pissinger délután boros ál
lapotban visszatért a szolgabirói hivatalba és ott fele
lősségre vonta a főszolgabírót, pártoskodást hányt a 
szemére, majd hatlövetű revolvert rántott elő és rálőtt 
a főszolgabíróra. Az első lövés hátul a jobb lapocka 
alatt találta a főszolgabírót s a golyó combját fúrta át. 
Mikor a merénylőt le akarták tartóztatni, még többször 
lőtt, de nem talált. A merénylőt átadták a csendőrség
nek. A főszolgabiró sebe súlyos, de nem életveszélyes.

Tömörüljünk egy zászló alá, érdekeink meg
védésében csak úgy tehetünk kellő lépéseket!

Pézsmatulok-tenyésztés
A sarkvidéki állatvilágnak egyik legérdekesebb 

faja a pézsmatulok, elég hasznos vad ahoz, hogy vele 
betelepítési és tenyésztési kísérleteket tegyenek. Eddig 
a pézsmatulok-tenyésztéssel csakis Svédország kezdett 
foglalkozni. Dél-Svédországban elsőbben a jámlánd- 
norrlándi, utóbbi pedig a hormfolsi vadtenyésztőtele
peken tettek kísérleteket a Grönlandból átszállított 
pézsmatulkokkal. A behozott példányok egy-két éves 
pézsmatulkok voltak.

Az első kísérletezések nem váltak be. Az 1900- 
ban behozott tiz pézsmatulokból csak kettő maradt 
életben. A kísérletek meghiúsulásának oka nem a kli
matikus eltérésekben, hanem egyéb tényezőkben keres
hető. A betelepített állatok nagyrésze ugyanis már az 
első hetek alatt elpusztult; a hosszas tengeri utat szer
vezetük szerfölött megsínylette.

Az életben maradt állatoknak a tenyésztő-telep 
képes volt mindazt nyújtani, amit az ősotthon, a sarki 
Grönland nyújthatott. így nevezetesen különböző oly 
zuzmóféléket és aromatikus füvet, melyeknek hazája a 
sarkvidék s általában az északi övék tájai.

A megmaradt pézsmatulkok tehát szépen fejlőd
tek, amidőn 1902-ben Svédország e tájékán kiütött a 
marhavész. A vésznek a pézsmatulkok, egyetlen tehén 
kivételével, valamennyien áldozatul estek. Ma ez az 
egyetlen pézsmatehén képviseli egyelőre a norlándi 
telep állományát.

A másik uradalomban, a hormfolsiban, egy éven 
belül elhullott az egész állomány, egyetlen bika kivé
telével. Az elhullott állatokat az upsalai egyetemnek a 
bonctani osztálya vette vizsgálat alá. A boncolás azt 
derítette ki, hogy valamennyi állat egy és ugyanazon 
májbetegségben hullott el. Lehetséges, hogy a betegség 
csiráit már Grönlandból hozták magukkal.

Általában a sarki tájakon otthonos pézsmatulok 
ma már nemcsak számban apad, hanem állományában 
is degenerativ jeleket vehetünk észre úgy, hogy az 
áttelepítés sikertelenségének oka talán az az általános 
degenerálódás, melyre kétségtelenül befolyással van az, 
hogy a pézsmatulok-csordák egymástól elkülönítve élnek. 
A meglévő amúgy sem nagyszámú pézsmatulok-csordák 
ugyanis egymás közt csodálatos szorosan összetartanak 
és egyéb csordákkal soha össze nem vegyülnek. Ezt 
Sverdrup, a világhírű Fram-expedició vezetője is ismé
telten megfigyelte.

Ilyen körülmények között a pézsmatulok fölötte 
közel áll ahoz az időhöz, midőn a szabadon legelésző 
hatalmas testű állat helyett csupán egyes gyűjtemények 
tárában fogunk még egy vagy két preparált példánynyal 
találkozhatni.

Gőzhajó és sas versenye
A Red Star vonal «Finland* nevű hajóján New- 

yorkba érkezett tengerészek érdekes történetet mesélnek 
egy nagy sasról, amelyik versenyt repült a végtelen 
Óceánon át a Finland hajóval. A hajó körülbül 1500 
mértföldnyire lehetett Dover partjaitól, amidőn a hajó 
fölött egy hatalmas sas jelent meg. Néhányszor körül
repülte a nagy hajót, azután csendesen leereszkedett a 
Marconi-féle távirdaállomás tetejére. Egy darabig moz
dulatlanul ott ült, amidőn azonban a távirda működni 
kezdett és a dróton keresztülfutó áram megérintette a 
sas lábát, a hatalmas madár hirtelen felemelkedett újra 
a levegőbe. Két napon keresztül éjjel és nappal követte 
a hajót. A harmadik nap reggelén hirtelen nagy vihar 
támadt és szakadni kezdett az eső. A sas újra leszállt 
a drótnélküli-távirdaállomás tétejére, ahol rövid ideig 
pihent s folytatta tovább tengeri útját a Finland fölött. 
A vihar egész nap tombolt a tengeren és este a sas 
fáradt szárnyakkal letelepedett egy életmentő csónakba. 
A tengerészek, akik a tengeri sas utazását rendkívüli 
érdeklődéssel figyelték, éjjel meglepték a kimerült állatot 
és egy üres kabinba csukták.

Másnap még alig pirkadt, maga a hajó kapitánya 
meglátogatta a Finland érdekes vendégét. Csendesen 
belopódzkodott a kabinba és lassan betette maga után 
az ajtót. Alig tett pár lépést, egy harcias, a fogsága 
miatt valósággal dühöngő állattal találta magát szemközt. 
A kapitány meg akarta fogni, a sas azonban hirtelen 
felszállott és a következő pillanatban lecsapott a kapi
tányra s jó darab élő húst kiszakított annak kezéből. 
A kapitány feladta a harcot s csendesen visszavonult. 
A tengerészek sok ennivalót vittek be a sashoz, az
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azonban semmit sem evett. A legutolsó nap már igen 
szomorkodott a kabinba zárt nagy sas. Alig érkezett a 
kikötőbe a Finland, a kapitány megparancsolta, hogy 
bocsássák szabadon a tenger szabad madarát. A nagy 
hatalmas állat pár pillanat alatt elhagyta rabságának a 
tanyáját és nagy vijjogva felemelkedett a felhőségbe. 
Akkor aztán újból nekivágott a kéklő, -hullámzó nagy 
óceánnak.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Donáth Lipót urnák, Kőrösmező. Lapuk zártáig nem kaptunk 
értesítést arról, hogy küldeményünket megkapta-e. Szíveskedjék 
erről azonnal értesíteni, hogy esetleg a postán reklamálhassunk.
- Bartha József urnák, Krakkó. Légy szives értesíteni, hogy arra 

az adatra volt-e szükséged, amit levelezőlapon közöltem. — Egy 
kerületi erdőőrnek. Figyelemre méltó sorait megkaptuk és hosz- 
szabb cikkben fogunk azokkal foglalkozni. A fegyelmi Ítéletek 
ellen való felebbezés a bélyegtörvény szeriut ivenkint 2 koronás 
bélyeggel látandó el, mig az olyan mellékletek, melyeken semmi
féle bélyeg nincs, darabonkint 30 fillér bélyegilleték alá esnek. 
A már bélyeges mellékletekre több bélyeg nem jár.

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Bobinka Miklós urnák, Ótohán. A címet kiigazítottuk. — 
Klinovszky István urnák, Vajszka. Lapunk előző számát már uj 
lakhelyére küldtük. — Nagy Sándor urnák, Felsőbánya. Folyó hó 
végéig szóló 2 koronát vettük. — Abrudán László urnnk, Magyar- 
cséke. A 4 korona beérkezek. — Simon Kálmán urnák, Szintye. 
A beküldött 6 koronával jövő évi március végéig van előfizetve.
—  Szőke Sándor urnák, Qredistye. A 12 koronát most is köszö
nettel vettük. — Varga Gábor urnák, Nagyenyed. Nincsen miért 
megbocsátanunk; bár minden olvasónk olyan pontos fizető lenne.
—  Váncsa Mihályné úrnőnek, B.-sz.-miklós. Május végéig van ki
egyenlítve és igy az év végéig még 5 korona jár. Az Ígéretért 
fogadja köszönetiinket. - Puska György urnák, Szakcs. Az év 
végéig rendben van.

Nyomatott H1ENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K
Pályázat kezelő-erdőőri állásra.

Kezelő-erdőőr, megbizható, intelligens, szakvizs
gázott, ki a magyar és tót nyelvet bírja, az erdőfelújí
tásban és kezelésben több évi gyakorlattal bir, lehető
leg december 1 -én való szolgálatba lépéssel kerestetik 
egy zólyommegyei magánerdőbirtokhoz, megfelelő ja
vadalmazás és nyugdíjbiztosítás mellett. Nős és szak
iskolát végzett egyének előnyben fognak részesülni. 
Fényképpel ellátott folyamodványok a bizonyítványok 
másolataival, továbbá a fizetési igények megjelölésével 
Osztroluczky Miklós főispán címére, Besztercebánya 
(Zólyommegye) küldendők. (1—3)

20736. tan. 1908. sz.
Pályázati hirdetmény.

Szabadka sz. kir. városnál egy nyugdijképes erdő
őri állomás megüresedett, melynek betöltésére pályázat 
nyittatik.

Ezen erdőőri állomás ezidőszerinti évi javadalma
zása 600 K évi fizetés, 120 K lótartási átalány, 20  K 
csizmapénz, a részére kijelölt lakás, 1000  négyszögöl 
kert, 10 00  kéve rőzsefa, teljes téli és nyári ruházat, 6 
drb számos jószág és 4 drb öreg sertésnek a szabad 
legeltetése.

Pályázóktól megkivántatik a magyar állampolgár
ság, fedhetlen előélet, 24—35 éves életkor, ép szellemi 
és testi erő, az erdőőri szakvizsga letétele, mely adatok

hiteles okmányokkal igazolandók. Szakiskolát végzettek 
előnyben részesülnek.

Kinevezendő egy évi próbaszolgálat után, ameny- 
nyiben megfelel, az egy év betudásával véglegesen lesz 
alkalmazva.

A város polgármesteréhez intézett, sajátkezüleg 
irt és szabályszerűen bélyegzett kérvények legkésőbb 
1908. évi október hó 15-ig a szabadkai m. kir. erdő
gondnoksághoz nyújtandók be.

Szabadkán, 1908. évi szeptember hó 21-én.
(1 —  1) ________________  A v á ro s i tanács.

1908. évi 1342. szám.
Pályázati hirdetmény.

Alulírott m. kir. erdőőri szakiskolánál egy irodai, 
egy vadászerdői tanulmányi erdőnél levő védkerületi 
és egy a szakiskola vadászterületeinek, főleg pedig a 
mesterséges fácánosának gondozására rendszeresített, 
vagyis összesen három (3) 11-od osztályú erdőaltiszti 
(erdőőri) állásra pályázat nyittatik.

Ez állások mindenikével 600 K évi fizetés, 100 K 
személyi pótlék és a rendszeresített mellékilletmények 
vannak egybekötve.

Ezen állásokra pályázni szándékozók felhivatnak, 
hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt szak- 
képzettségüket, az állami erdészeti szolgálatba újonnan 
belépni kívánók ezenfelül ép és erős testalkatukat, jó 
látó-, halló- és beszélőképességüket kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos vagy honvédtörzsorvos által ki
állított bizonyitványnyal, továbbá életkoruk- és illetősé
gükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, végül eddigi 
szolgálatukat és annak eredményét, nemkülönben a hi
vatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való teljes 
bírását igazoló okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg 
irt kérvényüket elüljáró hatóságuk, esetleg az illetékes 
politikai hatóság utján alólirott m. kir. erdőőri szakis
kola igazgatóságához folyó évi október hó 25-ig nyújt
sák be.

A fentieken kivül még megkivántatik, hogy: az 
irodai állást elnyerni kívánók irodai szolgálatban való 
jártasságukat, a vadászati teendők ellátására rendszere
sített állásra pályázóktól pedig a vadtenyésztés, óvás, 
ápolás és főleg a mesterséges fácántenyésztés körüli 
gyakorlottságukat okmányilag igazolják.

Mind a három állásnál az erdőőri szakiskolát 
végzett egyének előnyben részesülnek.

Vadászerdő, 1908. évi szeptember hó 20-án.
A vadászerdő i m. k ir . erdőőri szak isk o la  

(1 — 1) igazgatósága.

Megfelelő állást keres középkorú erdőőr, nős, egy 
gyermek atyja, ki az erdőőri szakvizsgát letette, 14 évi 
gyakorlata van az erdősítés és a kihasználás minden 
ágában; érti a fácántenyésztést, vadászatok rendezését, 
őz és szarvas cserkészést, duvadak irtását. Konyha
vadász vagy erdőőri állást is elfogad. Az állást azonnal 
el is foglalhatja. Gime megtudható lapunk kiadóhiva
talában. ( 1 —5 )

Megfelelő állást keres egy az erdőőri szakiskolát 
végzett és az erdőőri szakvizsgát letett nős egyén, aki 
most egy fürészgyárnál mint hivatalnok van alkalmazva, 
az erdészeti és vadászati teendőkben kitünően jártas. 
Cime megtudható lapunk kiadóhivatalában. (1 —3)

Vadász, 29 éves, nős, kitűnő lövő, a vadászat minden 
ágában és a vizslaidomásba is teljesen jártas, folyó évi 
november hó elsejére megfelelő állást keres. A cime
megtudható lapunk kiadóhivatalában. (1 —5 )

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



Előfizetési dijak:
Egy évre . . . 8 korona
Fél é v r e .......................................4 korona
Negyed é v r e .......................................2 korona

P é n z k ü l d e m é n y e k
Szászsebesi Ipar és Gazdasági Hitelszövetkezet 

címére küldendők, Szászsebesen

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n
Felelősszerkesztő és kiadótulajdonos

PODHRADSZKY EMIL

Hirdetési dijak:
Egyhasábos garmond sor vagy annak a helye 
20 fillér. Ajánlkozásoknál, eladás vagy vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fillér 
Nagyobb s többszöri közlésii hirdetményeknél 

mérsékelt dijak egyezség szerint

XI! évfolyam Szászsebes, 1908. október 15 42 szám

K é r e l e m !
Az év végének közeledtével kérjük mindazokat a 

tisztelt olvasóinkat (számuk megközelíti a négyszázat), 
kik az év végéig szóló előfizetést még nem küldték be, 
hogy ezt még a folyó hóban megtenni szíveskedjenek, 
mert nyomdai tartozásunkat nekünk is ki kell fizetni. 
A lapunk anyagi részét kezelő szászsebesi Ipar- és 
Gazdasági Hitelszövetkezet mai számunkkal ismét 40 
olyan olvasónál volt kénytelen a lapot beszüntetni, kik 
már egy évi vagy ezt is meghaladó tartozásban voltak, 
ami bizony az illetőknek nem nagy dicsőségére válik, 
sőt egyenesen szégyent hoznak tisztességes testüle
tünkre. Ezeknél veszteségünk előreláthatólag megüti a 
400 koronát, melyet csak úgy viselhetünk el saját nagy 
károsodásunk nélkül, ha többi tisztességes olvasóink 
kisebb tartozásaikat pontosan befizetik s hisszük, hogy 
ezt meg is fogják tenni.

Az „Erdészeti Ujság“ kiadóhivatala.

A járásiak fegyelmi ügyei
A községi, közbirtokossági stb. erdőknek ál

lami kezelésbe vételéről szóló 1898. évi XIX. t.-c. 
14 szakasza alapján elkészült az ezen erdőknél 
alkalmazásban álló erdőőrök részére a szolgálati 
és fegyelmi szabályzat, melynek egyes intézkedései 
felette sérelmesek.

Sérelmes ugyanis eme szabályzat 38. és 39. 
szakaszának az az intézkedése, amely szerint a 
fegyelmi eljárás során Il-od fokulag a közigaz
gatási erdészeti bizottság végérvényesen  határoz.

A végérvényes határozatot ugyanis nem lehet 
másképp értelmezni, mint hogy az ellen sem fel- 
lebbvitelnek, sem másféle jogorvoslatnak nincsen

helye, az e második fokon hozott ítéletek teljesen 
végérvényesek, azok ellen nem felebbezhetünk 
még egy harmadik fokra, például a földművelés
ügyi m. kir. minisztériumhoz, vagy pedig nem 
járulhatunk panaszszal a m. kir. közigazgatási 
bíróság elé. Nem kérhetjük ügyünk felülvizsgálatát 
sehol, olyan nekünk ez a másodfokú fegyelmi 
bíróság, mint az élet és halál ura.

Nagy befolyással van a mi fegyelmi ügye
inkre az is, hogy úgyszólván teljesen ki vagyunk 
szolgáltatva feletteseink kénye-kedvének s jófor
mán egészen tőlük és nem is a saját viselkedé
sünktől függ jövendő sorsunk.

Ha már szóba hoztuk a fegyelmi eljárást, 
szenteljünk annak még néhány sort s világítsuk 
meg minden oldalról.

A legodaadóbb buzgalom, a legnagyobb 
önfeláldozás és hűség mellett sincs kizárva a le
hetősége annak, hogy az ember már csak 
emberi gyarlóságából kifolyólag is — némi hi
bákat, mulasztásokat el ne követhessen, amelyek 
dorgálást vagy esetleg erősebb megtorlást is ér
demelnek és ennek eszközlésére van hivatva a 
fegyelmi eljárás.

A fegyelmi eljárást okozta tényeket vagy 
maga az elöljáró saját szemeivel tapasztalja, vagy 
pedig és leggyakrabban azok idegen kéz révén, 
feljelentés, besugás utján jutnak tudomására.

Az első eset ellen kifogást tenni nem lehet, 
annál inkább fér szó azonban a másodikhoz, mert 
itt tág tere nyílik az emberek bosszújának, már 
pedig ismeretes dolog, hogy alig van bármely
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halandónak is több ellensége, mint az erdészeti 
altisztnek és ellenségei annál veszedelmesebbek, 
hogy a népnek többnyire legalsóbb s igy a mű
veltségnek alacsony fokán álló rétegéből kerülvén 
ki, az eszközökben nem válogatnak s bármely, 
még a leggonoszabb is jó nekik arra, hogy gyű
löletük tárgyának kárt, bosszúságot, vagy legalább 
kellemetlenséget okozzanak.

Innen van az, hogy a nyílt és névtelen, igaz 
és hamis feljelentések halomszámra érkeznek a 
felettes hatóságokhoz, melyek azután akarva, nem 
akarva kénytelenek meginditani a vizsgálatot.

A kiküldött vizsgáló biztos megkapja a szük
séges utasításokat s megkezdi a vizsgálatot. Ta
nukat hallgat ki, helyszíni szemlét tart, szembesít 
s az ezek során szerzett adatokat és bizonyíté
kokat előterjeszti kiküldő hatóságának, mely erre 
kirendeli az első fokú fegyelmi bizottságot, amely 
hivatva van a vizsgáló biztos által gyűjtött ada
tokból az igazságot kiböngészni s a szerzett be
nyomások hatása alatt Ítéletet hozni anélkül, hogy 
a vádlottat s annak védelmét meghallgatná, egye
düli támpontja tehát a vizsgáló biztos jelentése.

Távol legyen tőlünk itt a vizsgálat teljesíté
sére kiküldött tisztviselők egyeneslelkiiségében, 
lelkiismeretességében kételkedni, mégis az emberi 
gyarlóság mérlegelése mellett ezeknél sem tart
hatjuk kizártnak a megtéveszthetést, sőt néha az 
elfogultságot és befolyásolhatást is.

És még egyet.
A fegyelmi bizottságok tárgyalásai nem nyil

vánosak, hanem titkosak, melyeken nem csak hogy 
védő, de még maga a vádlott sem jelenhetik meg, 
hogy itt védelmét előadhassa; a kiküldött fegyelmi 
bírák tehát az Ítéletük formálásánál tisztán csak 
azoknak a ténykörülményeknek a mérlegelésére 
szorítkoznak, melyeket a kiküldött vizsgálóbiztos 
gyűjtött adataival, vagy pedig az előadó ezeknek 
száraz elősorolásával elejbük tár. Ezek az adatok 
igen gyakran lehetnek túlhajtottak, sőt sok eset
ben az elferdítés lehetősége sincs kizárva, mert a 
vizsgáló biztos nem egyszer olyan tanukat vagy 
vádlókat is kénytelen meg- és kihallgatni, kiknek 
nyelvét nem érti és igy tolmács segítségét kell 
igénybe vennie, aki nem mindig birja egyaránt a két 
nyelvet s igy a fordítása sem teljesen megbízható, 
esküt pedig egyáltalán nem tesz s igy mivel sem 
szavatol arra nézve, hogy a vádlók vagy tanuk 
által bemondottakat hűen és elfogulatlanul tol
mácsolja.

Mindezeket mérlegelve és fontolóra véve, 
bárki is könnyen beláthatja, hogy a fegyelmi bí
ráskodás most divó módja helytelen s okvetlen 
szükséges lenne a fegyelmi bizottságok tárgyalásait 
nyilvánossá tenni s a vádlottnak módot nyújtani 
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 mentségeket. Az ár
tatlanságot már maga a biztos fellépés gyakran 
félreismerhetleniil bizonyítja és a védelem hang-

AZ „ E R D É S Z E T I  UJ SÁG“ TÁRCÁJA
Egy szemtanú október hatodikéról.

A kolozsvári Kossuth-szobor alapjának gyarapí
tására az ottani szoborbizottság Kossuth-naptárt adott 
ki, amelynek minden lapja a Kossuth-kultusznak és a 
szabadságharcnak van szentelve. Egyik szomorúan ér
dekes közleménye egy szemtanú feljegyzése az október 
hatodiki gyásznapról; megrázó leírás, mely még eddig 
kiadatlanul hevert Kolozsvárt, az Országos Történelmi 
Ereklye-Muzeumegyesület kéziratai között. A szerzője 
valószinüieg kolozsvári Pfenningsdorf őrnagy, aki 1849 
októberében az aradi várban raboskodott s közvetlen 
tanúja volt a tizenhárom vértanú utolsó utjának. Ez a 
feljegyzés igy hangzik!

Nem lehet undorítóbb, sivárabb és szánalmasabb 
látvány, mint az aradi várnak széliében, hosszában 12 0  
lépésnyi piaca. Néhány árnyékos fájával még a korábbi 
években a lábbadozó betegeknek jó volt; de most fa- 
rácscsal és becsukott ajtókkal látták el. Az ajtók előtt

szomorú, szánalomtól és kétségbeeséstől sápadt arcú 
emberek egy tömegben, egymás mellett és egymás 
fölött szorongtak. A fekete rács között úgy tűntek fel, 
mintha Rómában volnának.

Mind foglyok voltak, akik ma nézni akartak egy 
felvonulást, melynél nagyon sok gondolhatott rá, hogy 
majdan főszerepet vihet. A purgatóriumban lévő bűn
bánó lelkeknek lehetett volna tartani őket, kik a pokol
ban rendezett színjátékot nézik végig.

Mindenik némán bámult a még üres várudvarba. 
Síri csend honolt, mint éjfélkor egy elhagyott temető
ben, ahol senki sem mer mutatkozni. Egy hang sem 
hallatszott, csak talán a fogaknak a hideg miatt való 
vacogása zavarta a szentséges csendet; — mert szép, 
de hideg őszi reggel volt.

Október hatodika és reggeli hét óra volt ezen a 
véres és felejthetetlen napon.

Mindenki feszült figyelemmel, zavart arccal várta 
a borzadalmas színjátékot.

Még mielőtt kikerültünk volna ehez a borzasztó
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hordozása, az abból kirívó mentő vagy enyhítő 
körülmények döntő befolyással lehetnek az ítélkező 
bíró meggyőződésére. (Folyt, kőv.)

Október a vadászatban
— Irta: Fónagy József —

A délibb részeken, a dunai erdőkben min
denütt bevégződött a szarvasbőgés, az északibb 
részeken, a magasabb hegységekben még javában 
tart. Különben ez mindenütt addig tart, amig a 
szerelemre vágyó tehenek mutatkoznak. Amint 
teljesen vége a bőgésnek, az öregek, a jó bikák 
félrevonulnak, hogy lecsigázott testüket némikép
pen rendbehozhassák, mert biz azt tönkretette a 
sok keserűség, az őrületes féltékenykedés, aztán 
meg a nagy, kimondhatatlan nagy szerelem. Vége 
a szarvasvadászatnak, most már a szarvasterületek 
rendbehozataláról van szó. Csodálatos dolog, hogy 
minél jobb egy szarvasterület, minél több fővad 
van, annál jobban csenevészesedik az állomány. 
Igyekezni kell tehát, hogy a területeinket minél 
nagyobb szakértelemmel kezeljük és nehogy a 
túlságos vadszeretettel területeinket tönkretegyük. 
Mert nem olyan ám a fővad, mint a kis vad. 
Ez utóbbiakból lehet rengeteget nevelni, lehet 
nagyon sokat úgy fogolyból, fácánból és nyulból 
is egy területen. De ha a fővadat túlságosan el- 
szaporitjuk, azzal az állományt felszaporitottuk 
ugyan, de minőségre úgyszólván tönkretettük. 
Evről-évre satnyábbak lesznek fővadjaink. Ha sok 
a tehén, akkor a bőgésre sem számíthatunk, mert

minden fiatal bikának meg van a maga háreme, 
sőt még a nyársasoknak is kijut a szerelemből. 
Nincsen meg az inger, nincsen meg a féltékeny
kedés, de nincsen is bőgés, ami pedig a fővad- 
vadászatnak legkimagaslóbb része. Ily körülmények 
közt a kimustrálni való rossz, gyenge bikának is 
ivadéka lesz, a rossz ivadéknak a még rosszabb 
ivadéka is beleszól a tenyésztésbe és hat-hét év 
alatt területeink úgyszólván elpusztulnak. S nem 
is tudjuk az okát, hogy miért? Hiszen úgy óvjuk, 
úgy kíméljük vadjainkat! Épp ebben van az ok, 
a kímélet, az óvás helytelen megválasztásában. 
Ha észszerűen járunk el, ha az öregebb teheneket 
és a satnyákat, ha a rossz fejlődésü és agancsu 
bikákat, különösen pedig az úgynevezett szuos 
agancsuakat kilőjük, tehát a tenyésztésre meg
hagyjuk a legkitűnőbb anyagot, ha ezt az anyagot 
sózókkal kellőképpen ellátjuk, úgy az állomány 
nem degenerálódhatik és megmaradhat a magyar 
fővad régi jó hírében és értékében.

Sajnos, fővadállományunk kezd nagyon is 
satnyulni. Hazánkban a legtöbb helyen már a szép 
szarvasállomány a mondott okokból elpusztult. 
Ezen már segíteni alig lehet. Vérfelfrissités és a 
sózok lennének a javítás eszközei. Az előbbi na
gyon nehéz dolog, sózót pedig úgy kell készíteni, 
hogy a sózok alsó részeibe állandóan foszforsavas 
meszet tegyünk, amit, ha a felső sóréteg olvadó 
sója jól átitatott, a fővad szívesen nyalogatja és 
ez nem csak a bikák agancsképződésére van nagy 
hatással, hanem a teheneknek magukban hordott

színjátékhoz, már ottan állott a kivégzési vezénylet az 
úgynevezett Haupíwach-Quarrée (főőrségi négyszög) 
kapuja előtt. Amaz épületnél, mely tizenhárom mártír
nak utolsó szállást adott, mely még az apának és fiú
nak, szerető férjnek és gyöngéd feleségnek az utolsó 
öleléseit, az utolsó, már a halállehelettől kisért csókot 
megoltalmazta.

Ottan állott a katonaság töltött fegyverrel készen 
tizenhárom áldozatot a másvilágra küldeni. Amennyi 
ma már megtörtént, annyit tudtunk. A szerencsétlenek 
miatti félelem és remény vajúdott mindenki belsejében, 
midőn most egyszerre mindenki ide-oda nézett, mintha 
szomszédja szeméből akarná a rettenetes meggyőződést 
kiolvasni, hogy helyesen hall-e. Sajnos, mindenki csak 
ugyanazt hallá — és mindenki helyesen: Egy lehangolt 
dob szivszaggató hangjait. Ez a dob már messziről 
jelezte az utolsó utat és ez a dob volt az egyetlen, 
amely nem félt szánalmát a katonaság előtt kifejezni.

Már hallatszottak a halálraszántak lépései, amint 
a hatos kapu felvonó hidját elhagyták. Néhány lépés

még — és négy ember állt sírja szélén : Lázár, Kiss, 
Schweidel és Dessewffy, mindmegannyi a szabadság- 
harcosok tábornoka. (Lázár Vilmos ezredes volt.)

Halált és törvényt megvetve állottak. Mégegyszer 
végighallgatták Ítéletüket, megvetették a halált és férfi
asán várták a végrehajtást: méltók magukhoz — és a 
nemzethez!

Igen szegény vagyok szavakban, hogy csak meg
közelítőleg is leírhassam azt az érzést, mely most erőt 
vett mindannyiunkon és hogy csak félig-meddig is 
hűségesen lerajzolhassam azt a kifejezést, mely annyi 
résztvevőnek és szánakozónak az arcán látszott. Ha 
képes volnék csak egy arcot is leírni, mindeniket hű
ségesen találtam volna el; mert ez a perc minden arcot 
egyformára változtatott.

Nem is próbálom meg. Ide irom a tényt s bizo
nyára mindenkinek képzelőereje le tudja rajzolni ezt a 
rémes pillanatot magának.

Mint modám, hallottuk a kimenő tömeg lépéseit 
a felvonóhídon. Tudtuk, hogy most még csak 4—5
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magzataik fejlődésére is. A jól táplált és észsze
rűen sózott, valamint a helyesen megválogatott 
fővad ivadéka még vadaskertben is erőssé fejlő
dik, csak ne legyünk szeretetünkben túlságosak 
és pusztítsuk azokat az egyedeket, melyek tenyész
tésünket veszélyeztetnék.

A kis vad vadászata, különösen a fogolyé, 
most a legremekebb. Igaz, hogy most már aranyos 
a fogoly farka, de amit most lő az ember, azt 
igazán megérdemli. Pedig most is lehet, avagy 
talán most lehet igazán jól vadászni a fogolyra, 
most már a kisebb kukoricákat szedik, sok helyen 
már kivágták a kórókat is. Ha egyszer rátaláltunk 
a foglyokra, azok feltétlenül a még lábon lévő 
kukoricába vágódnak bele, ahol lövésre lehet 
őket kapni. Most csak az a különmbség lövés és 
lövés között, hogy most gyorsabban és jobban 
kell tudni lőni, mint augusztusban. A fogoly most 
sokkal erősebb, igy nagyobb erővel tud repülni, 
de meg most már sokkal óvatosabb és igy reb- 
benősebb. A fogolyvadászat jó vizslával ebben a 
hónapban a legszebb. Nincsenek olyan nagy me
legek sem és az a vizsla, amely eddig munkában 
volt, most játszva dolgozik a foglyokra s ott, ahol 
a fogolynak búvóhelye van, épp oly jól szóródik 
szét, mint szeptemberben.

Én nyuira még most sem vadászom, mert 
igazán azt tartom, hogy csak az a terület lehet 
jó nyuira, ahol a nyulat november közepe előtt 
nem lövik. Pedig amit magamnak kívánok, biz 
azt nagyon szívesen kívánom vadásztársaimnk is.

Szeretném nagyon, ha mindenkinek lenne jó 
területe, sok vadja, de ezt csak úgy érhetjük el, 
ha egyöntetűen járunk el, ha magunk alkotunk, 
magunknak szabályokat, törvényeket és aszerint 
vadászunk, nem pedig ahogy a törvények reánk 
parancsolnak. Ezzel azt akartam mondani, hogy 
ha a törvény megengedi is a nyullövést augusztus 
tizenötödikére, mi magunk alkossunk olyan tör
vényt, mely azt mondaná, hogy mi csak novem
ber tizenötödikén lőjjiik a nyulat. Különben ez 
majd meg lesz akkor, ha valamennyiünk tudatába 
belefészkelődik az, hogy a vadásznak legnemesebb 
feladata azt a vadat, amelynek vadászása oly sok 
örömet szerez, nem pusztítani, hanem gyámolitani, 
óvni. Majd ha minden vadász szeretni fogja vadját, 
nemcsak akkor, amikor azt lőni kell, hanem akkor 
is, amikor azt ellenségeitől meg kell óvni, majd 
akkor ezeket a külön törvényeket is megalkotjuk 
mindannyian külön-külön is, csak akkor fogunk 
igaz vadászok lenni és csak akkor lesz igaz egy
öntetű a magyar vadászat.

Néhány érdekes erdei kihágási eset
— Ism erteti: Hell Miklós

Több mint negyedszázad múlt el az erdőtörvény 
életbeléptetése óta és ilyen hosszú idő alatt igen sok 
érdekes eset fordult elő, melyek közül néhányat előadok 
azon meggyőződésemben, hogy ezek figyelemreméltó 
anyagot szolgáltatnak az erdőtörvény egykori módosi- 
tásánál.

1.
Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t.-c.) 109. §-a

percig tarthat s legidősebb, legtapasztaltabb vezéreink 
megszűntek lenni. Akinek még órája volt, remegve 
nézte. így tettek a körülállók is, mintha mindenki ez 
órától várná mindenét. Már eltelt négy perc. Még lé- 
lekzet sem zavarta a csendet, mert négyszáz ember 
úgy állott, mintha megkövült volna.

Egyszerre — mintegy a földből elővarázsolva — 
nyargal tova egy postás, egyenesen a Commandó- 
Quarrée felé véve útját. Érkezését erős szavú kürtjének 
vig hangjával jelezte.

A rideg októberi szél, mely hűvössé tette a leve
gőt, e percben eltépte a felhőzetet az égen és a kék 
hézagból barátságosan sütött a nap le ránk.

Kegyelem ! ! !  kiáltja el magát valaki közülünk 
és önkéntelenül siklik el ajkainkról a szó . . .

De alig mondtuk ki e sz ó t. . .  ugyané percben 
9, a másodikban 3 puska ropogása törte meg a csendet.

Halál! ! !  hallatszott a moraj, oly hangon .mintha 
csak azt mondaná: «a többi számára sincs már remény.

Később mesélték, hogy a három lövész, kinek a

szegény Kiss földi életét kellett kioltania, a jelre moz
dulatlanul állott. Kiss még ottan térdelt, midőn nagy 
sietve újabb parancsot adtak a lövésre ; és mielőtt a 
halálra szánt tudta volna, mi történt, az előtte álló lö
vészek teljesítették kötelességüket.

Ennek bevégzése után a katonaság a Quarréehez 
tért vissza, amelyben még kilenc szerencsétlen volt. 
Egy óra lefolyása előtt már ezek sem lesznek az élők 
sorában. Amazok vesztőhelyéről visszatérve, a porkoláb 
most ezeknél végezte szolgálatát. Egyenkint kivezette 
őket, miglen nyolcán voltak körülötte, kik most is 
összejöttek, hogy utoljára együtt legyenek. Most a ki
lencedik után ment, akire két tüdővészes gebével már 
várt egy talyiga. Kivezette most Damjanichot. Ott jött 
a becsületesek legbecsületesebbje mankón. Az öreg 
«pópa vezette, kinek úgy látszik, nem engedelmezett 
hosszú kihallgatást. Lábtörése óta első menetkisérlete s 
utolsó útja volt ez. Felsegítették a talyigára; keresztbe 
tettek egy deszkát és ráültették. Öreg gyóntatója pedig 
melléje ült. (Folyt, köv.)
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két forinttól húsz forintig terjedhető pénzbüntetéssel 
bünteti, aki a 9. §. határozmányainak megsértésével az 
erdőben vagy annak közelében tüzet gerjeszt.

X. turista, aki egyik erdős vidékünk erdőségeit 
összebarangolta, egyik ily kirándulása alkalmával erdei 
ut alatt jó forrásra akadt s miután a déli idő közelgett, 
délebédjét itt fogyasztotta el. Minden utógondolat nél
kül tüzet rakott, amelyet jó étvágygval elfogyasztott 
ebédje után ismét eloltott; ezután tovább akart menni. 
Ekkor azonban az erdőőr is odaérkezett, aki távolból 
látva a füstöt, sietett a helyszínére, hogy a gyujtogatót 
elfoghassa.

Rögtön igazolásra szóllitja fel turistánkat, ki iga
zolja személyazonosságát és előadta tettének okát is, 
ezután mint aki dolgát jól végezte, az erdei utón ment 
tovább. Az erdőőr azonban a magyarázatot elfogadha
tónak nem tálálta, az esetet erdei naplóba bevezette s 
a hó végével a többi erdei kihágásokkal együtt beje
lentette.

Az erdőgondnok az esetet az illetékes szolgabiró- 
ságnál bejelentette.

Nagyot nézett turistánk, midőn 6— 8 hét múlva 
e történet után, erdei kihágásért, mint vádlott-a szoiga- 
birótól idézést kapott.

Miután a törvényes következmények terhe alatt 
volt beidézve, a kellő időben megjelent s ártatlansága 
tudatában egész őszintén előadta a tényt, de nagyobb 
volt a meglepetése, midőn erre az Ítéletet az elöljáró 
szolgabiró nyomban kihirdette s tekintettel feddhetlen 
előéletére, csak 4 korona pénzbüntetésben és 10 ko
rona költségben marasztalta el.

Miután itt ügyét bővebben megmagyarázták, az 
ítéletben megnyugodott s a kiszabott bírságot lefizette.

Ugyanezen turistánk azonban okulva ezen a bün
tetésen, a büntetőtörvényt is tanulmányozta s a követ
kezőkre jö tt :

Btk. 422. §-a szerint a gyújtogatás bűntettét az 
követi el aki . . . erdőt szándékosan felgyújt stb. Egyik 
következő kirándulása alkalmával épp úgy járt, mint az 
első alkalommal; azonban az őt kihallgató erdőőrnek 
óvakodott a szalonnasütésről beszélni, hanem ezt adta 
e lő : Sokat hallottam és olvastam az erdőégésekről,
de még égő erdőt nem láttam, tehát tüzet raktam, hogy 
az erdőt felgyújtsam; időközben azonban meggondol
tam a dolgot s mielőtt még az erdő tüzet fogott volna, 
azt eloltottam.

Az erdőőr igen jó fogást vélt tenni és rovatos 
naplójába bevezette az esetet s erről még aznap sürgős 
jelentést tett az erdőgondnokságnál. Az erdőgondnok 
is ez esetben bűntényt látott fennforogni s a bűnügyi 
feljelentést megtette. Turistánk most a bűnügyi idézést 
közönynyel fogadta s a tárgyaláson egész nyugodtan 
viselkedett; midőn kihallgatása befejeztetett s védelmét 
kellett előadnia, a Btk. 427. §-ára hivatkozva előadta: 
«A gyújtogatás nem bűn tettetik, ha a tűz továbbterje
dése előbb, mint a tett felfedeztetett és nagyobb kár 
okoztatott volna, a tettes által vagy az ő intézkedése 
folytán eloltatott. Mivel pedig panaszos is beismerte,

hogy a tüzeléssel kárt nem okozott, valamint azt is, 
hogy az erdőőr akkor, amidőn a tettest a helyszínen 
találta, a tűz már el volt oltva és Így bűncselekmény 
nem történt.

A bíróság a védelmet elfogadta és vádlottat a vád 
és következményeinek terhe alól felmentette.

Turistánk ez eset után jót nevetett s kijelentette, 
hogy ezentúl sohasen süt az erdőben szalonnát, mert 
azért megbüntetik, de ha a tüzet gyujtogatási szándék
ból rakja és mellesleg szalonnát süt, büntetlen marad.

II.
Az erdőtörvény 1879. évi XXXI. t.-c. 100. §-a azt 

mondja: <Aki olyan erdőben, amelyben a legeltetésre 
nincs joga, szándékosan vagy gondatlanságból legeltet, 
az okozott kár s esetleg a hajtópénz megtérítésén felül 
pénzbüntetéssel következő mértékben büntetendő ) stb.

A minisztertanács 1888. év október 24-én hozott 
határozatával pedig kimondta, hogy az erdei tiloslegel
tetés, ha annak folytán a károsult 30 forintot megha
ladó kárkövetelést támaszt, a vétség, illetőleg bűntett 
ismérveit foglalja magában és elbírálása a kir. bíróság 
hatáskörébe tartozik. Hogy a törvény intézkedése és 
ezen minisztertanácsi határozat alkalmazása mily ellen
tétes eredményhez vezethet, erről alábbi tanulságos eset 
tanuskodhatik.

Egy nagyobb kiterjedésű havasi legelőn két juhász 
volt, az egyiknek volt 10 0 , a másiknak 10 00  drb juha.

A havasi legelő alatt mintegy 1000 hold jó záró- 
dásu, 50—60 éves lucfenyőerdő volt, melyben a legel
tetést a birtokos, mivel a havas idegen tulajdon volt, 
tilalmazta.

Egy szép augusztusi napon, midőn a havasi le
gelőn a fü kiégett, a két jnhász összebeszélt, hogy ők 
juhaikat a tilos erdőbe hajtják, igaz, hogy ott sincsen 
fü, de sok gomba van s a juhok az nagyon szeretik; 
megbeszélésüket tett is követte, azonban a déli órákban 
az erdőőr felfedezte őket, kihajtotta a nyájakat s meg
tette a feljelentést.

A feljelentés alapján az egyik juhász ellen, kinek 
10 0  darab juha volt, a következő követelések támasz
tattak : Kártérítés 30 korona, hajtópénz 30 korona és 
pénzbüntetés 30 korona, összesen 90 korona; az ille
tékes szolgabiró a juhászt a fenti össsegen felül még 
15 korona eljárásidijban, összesen 105 korona megfi
zetésében marasztalta.

Az 1000 darab juh tulajdonosa terhére felszámit- 
tatott 300 korona kártérítés, 300 korona hajtópénz s a 
minisztertanácsi határozat értelmében a bünfenyitő fel
jelentés megtétetett.

Az ö—i járásbíróság, mely ezen ügyben illetékes 
volt eljárni, a tárgyalást kitűzte, a tilos legeltetést meg
állapította, hanem az erdei érték és árszabály szerint 
felszámított kárt nem fogadta el, arra az álláspontra 
helyezkedvén, hogy a tényleg okozott kár állapítandó 
csak meg.

Vádlott erre azon kérelmét terjesztette elő, hogy 
miután ezen zárt erdőben, ha az egész 1000  holdnyi
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területen levő fütermést felbecsülik, nem lehet 5 korona 
értékű füvet találni, sőt szakértői becsű szerint ott fü 
egyáltalán nem volt; tehát ő nem 300, de meg 1 kor. 
kárt sem okozott.

Az erdőbirtokos szakembere, az erdőgondnok, 
szintén beismerte, hogy a jelzett fenyőerdőben számba- 
vehető s értéket képviselő fümennyiség nem található, 
de hivatkozott a vármegyei érték- és árszabályban meg
határozott kártérítési összegre, kérte a bíróságot, hogy 
azt vegye figyelembe, annyival is inkább, mert az egy 
hónappal előbb elkövetett legeltetési kihágás kárértéke 
még a szakértői becslés szerint sem állapítható meg, 
mivel ez idő alatt minden nyom elenyészett.

A bíróság hivatkozott a bűnügyi eljárásra, mely 
szerint bűnügyi esetekben csak a valódi kár irányadó, 
mivel pedig jelen esetben kár nem okoztatott, mert a 
zárt erdőben szakértő vallomása szerint sem lehetett 
értéket képviselő fütermés, sőt hogy nagyobb kár nem 
okoztatott, beigazolást nyer panaszos azon állításával, 
hogy az idő a legeltetés nyomait is elenyésztette, igy 
büntetőjogi szempontból tényleges kár nem okoztatott. 
Mivel pedig károsítás nem történt, a bíróság az eljárást 
beszüntette s a vádlottat felmentette.

Tehát amiért a 100 darab juh tulajdonosa 105 
koronát fizetett, azért az 10 00  darab juh tulajdonosa 
büntetlen maradt.

Féláru vasutijegy 1909. évre. Az állami és a 
törvényhatósági tisztviselők, továbbá az állami és tör
vényhatósági nyugdíjasok féláru vasutijegy váltására 
jogosító arcképes évi igazolványai a jövő 1909-ik évre 
leendő érvényesítés végett a m. kir. államvasutak igaz
gatóságához (Budapest, VI., Andrássy-ut 73.) már folyó 
évi október hó 15-től kezdve beküldhetők, legkésőbb 
azonban december hó 31-ig okvetlenül beküldendők. 
Azoknak az igényjogosultaknak, akiknek a folyó évben 
arcképes évi igazolványuk még nem volt, a jövő 1909-ik 
évre azonban ily igazolványt a magnk részére szerezni 
kívánnak, az igazolvány kiállítását ugyancsak a fent 
jelzett időben kell kérelmezniük. Különösen figyelmez
tetjük az érdekelteket, hogy az igazolványok érvényesí
téséért és az újak kiállításáért járó 1 korona kezelési 
illeték m. kir. postabélyegekben rovandó le. A posta
bélyegek a beterjesztendő névjegyzékre vagy kérvényre 
ragasztandók fel. Készpénz vagy okmánybélyeg kezelési 
illeték fejében nem ragasztatik fel. Ezen alkalommal a 
nyugdíjasokat arra is figyelmeztetjük, hogy a folyamod
ványon a lakhelyükre illetékes közigazgatási hatóság 
által igazoltatni kötelesek azt, hogy semmiféle díjazott 
tisztséget vagy fizetéssel járó hivatalt nem viselnek.

H A S Z N O S  T U D N I V A L Ó K
Gyümölcsmagvak szedése. Éghajlatunknak és 

talajunknak legmegfelelőbb fát csak magvetés utján állít
hatunk elő. Természetes, hogy a felnevelt magcsemeték 
később nagyobbrészt nemesítés alá kerülnek, tudniillik 
akkor, ha azáltal élvezhetőbb és értékesebb gyümölcsöt

teremnek. A magvetéshez szükséges magvakat legjobb 
ha magunk szedjük meg, mert kell, hogy a magvak 
frissek legyenek. Az alma és körte magja csak egy-két 
évig csiraképes; a csontmaguaké csak egy évig; mig 
a bogyós termésüek félévig tartják meg csírázó képes
ségüket. Az ennél idősebb magvak többnyire ki sem 
kelnek. Ezért jobb a magot nem vásárolni. A magvakat 
erőteljes, egészséges, ép fákról kell szedni, olyanokról, 
melyek a fenti kívánalmakon kívül még fiatalok is. Jó, 
ha a fák, amelyekről a mag lesz szedve, bőtermő és 
fejlett gyümölcsöt terem. Különösen áll ez a dió- és 
mogyorófélékre, amelyek nem lesznek nemesítve. Kell, 
hogy a magvak teljesen érettek legyenek. Olyan gyü
mölcsök magvát, amelyekből bort vagy ecetet, avagy 
szeszt készítettek és a magvak az erjedés alatt benne 
voltak a cefrében, ne használjuk fel, mert ezek több
nyire már nem csiraképesek. A magvak elvetésének a 
gyümölcsérés után van az ideje. Tehát nyáron avagy 
őszszel; de lehet tavaszszal is vetni, ekkor azonban a 
magvakat — télire — rétegezni kell.

A drótféreg elleni védekezés. A drótféreg igen 
buzgó pusztítója a vakond; olyan mezőkön, amelyeket 
a drótféreg ellepett, okvetlenül ajánlatos vakondokat 
telepíteni. Az a körülmény, hogy a drótféreg leginkább 
nedves talajra van utalva, a mezőknek rendszeresen 
ismételt meszezése által való védekezésre vezettek; 
ugyanebből az okból alagcsövezéssel is segíthetünk 
valamelyest ellenük. A kálisókkal való érintkezés is 
kellemetlen rájuk nézve. Egyik szakember azért azt 
ajánlja, hogy fedjük be a trágyahegyeket a mezőn 
földdel és arra vastagon szórjunk kainitot. A chilisalét
rommal való trágyázásnál is kedvező eredményt értek 
el a drótféreg ellen, különösen ha a salétromnak ki
szórására sortrágyaszórót használunk. A vetés idejére 
a következő kezelés ajánlatos: A vetőmagot sekélyen 
hozzuk a földbe, maró mészszel trágyázunk, gyakrab
ban hámozunk és boronálunk, hogy a varjak, barázda- 
billegetők stb. felszedjék a drótférget, vagy a férgek a 
napsugár hatására elszáradjanak; a növényeknek adjunk 
chilisalétromot, hogy azok gyorsabban haladjanak át a 
legérzékenyebb időszakon; a fogószerek kiszórása, pl. 
burgonyaszeletek, olajlepény, amelyeket miután a drót
férgek belefurták magukat, összegyűjtünk és disznók
kal feletetünk.

Lefölözött tej borjuknak. A lefölözött tejet 
borjukkal itatni lehet s általában szokásos is ott, ahol 
lefölözött tejjel rendelkeznek. Ahol kisebb mennyiségű 
a lefölözött tej, ott inkább már a választás felé járó 
körülbelül 5— 6 hetes borjukkal szokás azt értékesíteni, 
amikor is azok 3 -  4 hónapos korukig is itathatok vele. 
Ott, ahol a teljes tejjel inkább takarékoskodnak, már 
2 3 hetes korában is megkezdik a lefölözött tej itatá
sát. Célszerű a tejnek, ha nem is felforralása, legalább 
is 85 fokra való felmelegítése, mivel a lefölözött tej 
fokozottabb mértékben tartalmazza a gümőkór csiráit. 
Ugyancsak ajánlatos a lefölözött tejhez egy kis lisztet 
pótlékul hozzáadni. Amennyiben még nagyobb meny-
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nyiségü lefölözött tej állana rendelkezésre, úgy azt a 
leghelyesebb malacokkal, lehetőleg hússertés malacaival 
értékesíteni. A malacok különben is jobban értékesítik 
a lefölözött tejet, mint a borjuk.

Burgonya mint hizlaló takarm ány. Hogyha 
a hizómarhát fokozatosan szoktatjuk a nyers burgo
nyához és ha oly koncentrált takarmányt etetünk vele, 
mely nem izgatja az emésztőszerveket, akkor 60 kg.-ot 
etethetünk 1000 kg. élősúlyra s naponta. Izgató kon
centrált takarmány, pl. a melasz, malátacsira, repcepo
gácsa, melyek tehát a burgonyaadag mérséklését teszik 
szükségessé, mig ellenben a lenmagpogácsa, mely sok 
nyálkát tartalmaz, a burgonyaadag növelését teszi lehet
ségessé. Bő burgonyaetetéskor még sok és jó szénát 
is kiván a hizómarha. Ugyanez áll a főtt vagy párolt 
burgonyáról is, mely kevésbé izgat ugyan, de amelyet 
a marha kevésbé szeret, ami miatt abból sem képes 
sokkal többet enni, mint a nyersbő1.

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen!

K Ü L Ö N F É L É K
A róka védelm ére kél Rőrig dr. egy legújabb 

munkájában. Azt állítja, hogy-a róka, ha nem lepi el 
túlságosan nagy számban a vidéket, bizonyos fokig 
vadnyulaink védelmére van. A róka áldozatává ugyanis 
jobbára csak a gyengébb, a beteges nyulak \álnak; a 
nyulbetegségek rendszerint ragadósak és a nyulak közt 
igen sok áldozatot szednek, igy a beteg nyúl elpusz
tításáról maga a természet gondoskodott azzal, hogy 
rájuk szabadította a róka komát. Rőrig a vadon élő 
nyulakon tüdővészszerü betegséget is megállapított és 
csak örülhetünk, hogy ennek bacillussait a róka és nem 
mi esszük meg. Hát bizony a német sógor ebben 
erősen téved, mert mi vadászok jól tudjuk, hogy a 
róka a legerősebb nyulat is elnyomja és ezért nem is 
hagyunk fel irtásával.

Vagyont érő  kutya. Hogy mily nagy összeget 
«kereshet egy kutya, arról érdekes adatokat közöl a 
< Niederlándische Sport cimü folyóiratban Bylandt gróf. 
Holmes nevű angol embernek agarát verseny céljaira 
idomította Oraham tréner. Gallant — ez a kutya neve 
-  az első versenyben győzött is. Gazdája az idomitás 

tökéletesítése céljából versenyistállóba adta az agarat, 
ahol azonban olyan rosszul kezelték, hogy Gallant a 
Nertherby-Cup versenyben nem csak hogy nem győzött, 
hanem a legutolsó lett. Az elkedvetlenedett tulajdonos 
egy shillingért kínálta Gallantot, csak hogy tőle szaba
duljon. Graham, az agár első trénerje idejében jelent
kezett és gazdája az ő tanácsára nem adta el. A tréner 
vállalkozott arra, hogy Gallantot a Waterloo-Cup ver
senyre előkészíti. Az eredmény az lett, hogy Holmes 
agara ebben a versenyben fényesen győzött és a tizen
négyezer font sterling (háromszázötvenezer korona) dij 
nyertese lett. E győzelem következtében Gallantot mint

tenyészállatot keresték és ezen az utón gazdája már az 
első évben ezer font sterlinget (huszonötezer koronát) 
vett be.

Kétfejű gyermek. Newyorban a neworleansi 
közkórházban egy asszony kétfejű gyermeket hozott a 
világra. A gyermeknek mind a két feje teljesen ki van 
fejlődve, mind a kettőnek szép fekete haja van, de az 
egyik fej valamivel kisebb. Mindegyik fej körül-belül 
ötszáz grammot nyom. A hátulsó fej a gerincoszlopnál 
kezdődik s hátrafelé fordul. A gyermek friss és egész
séges. Az orvosok kijelentették, hogy két fejjel senki 
sem maradhat életben és ezért elhatározták, hogy az 
egyik fejet amputálják. Ilyen műtét még nem volt, de 
az orvosok bíznak benne, hogy jól fog sikerülni.

Megrendelt tűzvész. Amerikában a Hamptonon 
Thamesben a minap tűz támadt a Vörös ökör fogadó
ban, amely már hatszáz esztendős. A régi, emeletes 
épületben gyorsan elterjedt a tűz és mire a tűzoltók 
megérkeztek, már a tető is égni kezdett. A lakók a tűz 
kitörésekor rémülten menekültek ki a kapun, két nő és 
két férfi azonban még benn maradt az égő házban. A 
két nő az emelet egyik ablakából kiabált segítségért. 
A tűzoltók aztán mindkettőjüket megmentették. Hosszú 
létrákon felmásztak hozzájuk s nagy bajjal kimentették 
őket a veszedelemből. Az égő házban maradt férfiak 
közül az egyik leugrott az emeleti ablakból a mentő
ponyvába, a másik pedig felmászott a tetőnek épen 
maradt részére s onnan kiabált segítségért. A tűzoltók 
mentőponyvát tartottak alája, ebbe azután kétemelet 
magasságból beleugrott és szerencsésen megmenekült. 
Közben a többi tűzoltó az állatokat mentette meg az 
égő házból. Hosszú ideig tartott, mig a tüzet teljesen 
eloltották. Kiderült azután, hogy a tűzvészt egy kine- 
rratográf-társaság rendelte meg és fényképfelvételt ké
szített róla. A nevezetes régi házat ugyanis le akarták 
bontatni tulajdonosai s amikor a kinematográf-társaság 
megtudta ebbeli szándékukat, nagy összeget ajánlott 
fel nekik a mesterséges tűzvészért. A tulajdonosok el
fogadták az ajánlatot. Az égő házból kimentett két nő 
és két férfi a kinematográf-társaság alkalmazottja volt; 
mind a négyen kitünően játszották el a szerepüket. A 
régi fogadó szabad téren áll s nem kellett tartani attól, 
hogy a tűz átterjed a többi házra. Ha ugyanis senki 
másnak nincs kára belőle és ha vele tüzveszedelmet 
nem okoz, bárki felgyújthatja a maga házát.

H Í R E K
Játék  a fegyverrel. Egy szegeddel határos fél

egyházai tanyán megrendítő gyermektragédia játszódott 
le. Rózsa Sándor gazda a városba ment s két kis fiát 
otthon hagyta a nagyatyjuk gondjára. Az öreg ember 
csakhamar szintén elment szántani. Az őrizetlen hagyott 
két fiú közül a hatéves Sándor apja szobájából előke- 
ritette a puskát és játékból célba vette négyesztendős 
Kálmán öccsét, mire a fegyver eldördült és a kis fiú 
holtan terült el. A fiú nagyon megijedt, amikor látta, 
hogy öccse mozdulatlanul fekszik s mert veréstől félt,
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megfogta a kis Kálmánnak két lábát és kihúzta azt a 
tanyaház mögé, hol a bokrok közé rejtette. Amikor az 
öreg Rózsa hazaérkezett, csakhamar észrevette hogy baj 
történt, mert Sándor vörösre sirt szemmel gubbasztott 
a sarokban.

— Hol az öcséd? — kérdezte a fiútól.
Nem tudom, felelte.

De az öreget nyomra vezették a vércseppek, me
lyek után haladva, a bokrok közt megtalálta négyéves 
unokája holttestét.

Ártatlanul kivégzett ember. Kölnben egy ret
tentő birói tévedésnek akadtak nyomára. Most két éve, 
hogy Giessenben kivégeztek egy vándorlólegényt, akit 
Goll plébános meggyilkolásával vádoltak. A halálraítélt 
legény még a vérpadon is ártatlanságát hangoztatta és 
azt állította, hogy ő birói tévedés áldozata. Amsterdam
ból most az a hir érkezett Kölnbe, hogy egy Holland
ban élő német alattvaló halálos ágyán bevallotta, hogy 
ő volt Goll plébános gyilkosa.

Gyilkosság a házibarát jelenlétében. Rejtel
mes eset történt a napokban Szabadkán, Fábiánovits 
Jakab borbély lakásán. A házaspár együtt mulatott egy 
Simics Lajos nevű emberrel, aki mindennapos volt 
náluk és aki állítólag kedvese volt az asszonynak. A 
férj leitatta a házibarátot, azután felesége segítségével 
ágyba fektette, ügy látszik az volt a terve, hogy meg
gyilkolja, de azután mást gondolt és féltékenységének 
az asszony lett áldozata. A borbély fejszével leütötte 
feleségét, azután még borotvával elvágta a torkát. Az 
asszony elvérzett. Fábianovicsot letartóztatták. Kihall
gatásakor azt vallotta, hogy azért ölte meg az asszonyt, 
mert megcsalta Simicscsel. A házibatátot a rendőrök 
kellették fe l; Simics mit sem tud a vérengzésről.

Apák bosszúja a fiaikért. Mintha Szicíliából 
vagy Korzikából jönne a hir s nem Somogymegyéből, 
oly rémes esetet jelent. Sántos községben két legény 
versengett egy szép leány kezéért. Egyik, Forró György, 
hogy egyedül maradjon, a vetélytársát, Turányi Jánost 
agyonszurta. A meggyilkolt legény atyja, Turányi Fe
renc bosszút lihegve kereste az alkalmat arra, hogy fia 
gyilkosát eltegye láb alól. Egy napon találkozott is vele 
és fejszével kettéhasitotta a legény fejét. Az öreg Forró 
amint értesült fia haláláról, azonnal revolvert és fejszét 
vett magához és elindult azzal a szándékkal, hogy az 
egész Turányi-családot kipusztitja. Turányi azonban a 
dolgot megtudta, bezárta lakását, azután a kerítésen 
keresztül elmenekült hazulról Kaposvárra. Otthon még 
azt mondta, hogy fia gyilkosának temetésén olyan vé
rengzést visz véghez, hogy beszélni fog róla a világ. 
Forró pedig őt keresi hasonló szándékkal. Eddig még 
nem tudták letartóztatni őket, mert azóta bujdosnak.

Tömörüljünk egy zászló alá, érdekeink meg
védésében csak úgy tehetünk kellő lépéseket!

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Bonáth Lipót urnák, Kőrösmező. Az értesítést lapunk múlt 
számának kinyomása után megkaptuk s így az ottani üzenetünk 
tárgytalan. — Naszlady Lajos urnák, Nagyatád. A már régóta ké

szülő iratot elküldtük s eddig nyilván kezei közt lesz. |uhász 
János urnák, Péterréve. Az évkönyv, illetve a kincsestár csak a 
jövő év elején kerül sajtó alá, mert a gyér jelentkezés nem fedi 
a kiadás költségeit; a lapnál mutatkozó nagy hátralék miatt pe
dig egész anyagi erőnk nem csak igénybe van véve, de túl is van 
terhelve. Az alapszabályok végleges kidolgozása most van folya
matban. A 40-ik számot az előzővel megküldtük. -  Ujváry Sándor 
urnák, Szob. Az előbbi üzenet részben Önnek is szól. Bizony az 
nagyon sajnálni való dolog, hogy a kartársak még a legszüksé
gesebb kézikönyveik irányában is annyira közömbösek, hogy ezek 
kiadása olyan nehézséggel s kivált nagy kockázattal jár. — Kiss 
Dénes urnák, Bánffytelep. Az egyenest hozzánk beküldött pályá
zatok mindig idejekorán jelennek meg, sőt lapunk heti megjele
nése folytán legkorábban; elkésettek csak olyanok lehetnek, me
lyeket más lapból veszünk át s igy nem mi vagyunk a hibásak.

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Miiller István urnák, Dobsina. Az illető ifjú kartársnak nem 
csak mutatványt küldtünk, de teljes bizalommal már előre előfize
tőnek is bejegyeztük. Köszönet! -  Bruger Rezső urnák, Esztelnek 
és Pintér János urnák Büdöskut. A címet kiigazítottuk. — Seemann 
Norbert urnák, Frigyesfalva. Az «Az Erdő* cimü lap kiadóhivatala 
Bndapest, IV. Egyetem-utca 4. (Franklin-Társulat.) — Kubán János 
urnák, Fenes. A 2 koronát.vettük. Üdvözlet mindnyájunktól. 
Herr János urnák, Valcsa. Üdvözöljük mint uj hívünket! Szíves
kedjék példájának másokat is megnyerni. — Licsár István urnák, 
Nagykanizsa. Elhatározását felette sajnáljuk, de azt hisszük, hogy 
az még nem végleges. — Kiss István urnák, Eötvös. A 2 koronát 
köszönettel nyugtázzuk. - Kovács Antal urnák, P.-Kerepec. Pos
tától távol lakók legjobban teszik, ha a lapot annak a kereskedő
nek címére küldetik, hol bevásárolnak. Ez szívesen fogja gyűjteni 
és alkalomadtán átadni. — Vaszil László urnák, Szinfalu. Igen, az 
év végéig. — Mikó László urnák, Erdőhorváti. Téved ; a beküldött 
4 korona nem 190S-ra, hanem csak múlt év november 15-ig szól. 
Szíveskedjék a folyó év végéig járó 9 koronát esetleg részletek
ben még az év végéig beküldeni. Viertl Jenő urnák, Csicsó. A 
2 korona beérkezett. Udvardy Ferenc urnák, Q.-Szt.-lmre. A
megfoghatatlan módon elmaradt 3 számot újból elküldtük.

Nyomatott FiíENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K
Pályázat kezelő-erdőőri állásra.

Kezelő-erdőőr, megbízható, intelligens, szakvizs
gázott, ki a magyar és tót nyelvet bírja, az erdőfelújí
tásban és kezelésben több évi gyakorlattal bir, lehető
leg december 1 -én való szolgálatba lépéssel kerestetik 
egy zólyommegyei magánerdőbirtokhoz, megfelelő ja
vadalmazás és nyugdíjbiztosítás mellett. Nős és szak
iskolát végzett egyének előnyben fognak részesülni. 
Fényképpel ellátott folyamodványok a bizonyítványok 
másolataival, továbbá a fizetési igények megjelölésével 
Osztroluczky Miklós főispán címére, Besztercebánya 
(Zólyommegye) küldendők. (1 —2)

Megfelelő állást keres középkorú erdőőr, nős, egy 
gyermek atyja, ki az erdőőri szakvizsgát letette, 14 évi 
gyakorlata van az .erdősítés és a kihasználás minden 
ágában; érti a fácántenyésztést, vadászatok rendezését, 
őz és szarvas cserkészést, duvadak irtását. Konyha
vadász vagy erdőőri állást is elfogad. Az állást azonnal 
el is foglalhatja. Gime megtudható lapunk kiadóhiva
talában. (1 —4 )

Megfelelő állást keres egy az erdőőri szakiskolát 
végzett és az erdőőri szakvizsgát letett nős egyén, aki 
most egy fürészgyárnál mint hivatalnok van alkalmazva, 
az erdészeti és vadászati teendőkben kitünően jártas. 
Cime megtudható lapunk kiadóhivatalában. (1 2 )

Vadász, 29 éves, nős, kitűnő lövő, a vadászat minden 
ágában és a vizslaidomásba is teljesen jártas, folyó évi 
november hó elsejére megfelelő állást keres. A cime 
megtudható lapunk kiadóhivatalában. (1 —4 )
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Előfizetési dijak:
Egy é v r e ........................................... 8 korona
Fél é v r e ........................................... 4 korona
Negyed é v r e ........................................... 2 korona

P é n z k ü l d e m é n y e k
Szászsebesi Ipar és Gazdasági Hitelszövetkezet 

címére küldendők, Szászsebesen

XII évfolyam

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n
Felelősszerkesztő és kiadótulajdonos

P O D H R A D S Z K Y E M I L

Szászsebes, 1908. október

Hirdetési dijak:
Egyhasábos garmond sor vagy annak a helye 
20 fillér. Ajánlkozásoknál, eladás vagy vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fillér 
Nagyobb s többszöri közlésü hirdetményeknél 

mérsékelt dijak egyezség szerint

43 szám

A járásiak fegyelmi ügyei
(Folytatás.)

Az erdészeti alkalmazottak ellen felhozott 
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 meg- 
hurcoltassék, jó hírneve elüljárói szemében elho- 
mályosittassék és neki ezáltal a kellemetlenségek 
egész láncolata nyakába zudittassék s vájjon mi
dőn ártatlansága kiderült, milyen elégtételt kap 
mindezekért? Megtörténik, hogy abban az idő
közben, mikor valamely altiszt éppen fegyelmi 
vizsgálat alatt áll, a hatóság kerületében előlép
tetés van folyamatban s ennél — bár egyébként 
soron lenne s az előléptetésre különben érdemes 
— mellőzve lesz, mert hiszen mindaddig, mig a 
fegyelmi ügye befejezve nincs, előléptetésre nem 
tarthat igényt; igy aztán azok, kik nálánál ifjabb 
szolgák s a sorban utána következnek, saját külön 
érdemük nélkül és az ő hibáján kivül eléje kerül
nek, mig ő maga talán éveken át várhatja a jó 
szerencsét, mely elmaradt előléptetését meghozza.

Vájjon jogos és igazságos ez és igaztalan a 
felháborodása az ilyen sorsüldözöttnek?

Igaz, hogy a bebizonyosodott ártatlanságból 
kifolyó felmentő ítélet után szabadságában áll az 
ártatlanul meghurcoltnak rágalmazója ellen a tör
vény utján megtorlással élni, de hát mig ezen az 
utón célt ér, sok utánjárás, vesződség és még

annál is több költség szükséges, tehát mind oly 
dolgok, melyekből az erdőőrnek mondhatni a 
legkevesebb jutott ki s igy aztán gyakran kény
telen a rágalmazást, becsületsértést és minden 
ezekből folyó meghurcolást szépen zsebrerakni s 
hallgatni, megbántójának nem csekély örömére.

A fegyelmi ügyeknél követett eljárás meg- 
bizhatlan voltát igazoló több példát sorolhatnánk 
fel, de ha ezt tennők, messze túl mennénk az. itt 
elébünk kitűzött cél határain; a sok ismeretes 
közül példaképp csak egyet akarunk hevenyében 
felhozni. Az eset a következő :

Valmely erdészeti hatóságnál panaszt nyújt 
be valaki egy erdőőr ellen, vádolva azt különféle 
olyan üzelmekkel, amelyek beigazolásuk esetén 
súlyos szolgálati vétséget képeznek és szigorú 
büntetést vonnak maguk után. Természetes, hogy 
nyomban megindul a fegyelmi eljárásnak megle
hetősen lomha szekere s hosszú vizsgálatok és 
számtalan kihallgatások után az összeülő fegyelmi
tanács egyhangúlag felmentő ítéletet hoz s igy a 
bepanaszolt erdőőr a hónál fehérebbre mosva 
kerül ki a csávából. A dolognak ilyetén vége ter
mészetesen a rágalmazás ocsmány bélyegét süti 
a feljelentőre s gonosz indulatát meg kell torolni; 
megteszik tehát ellene a büntető törvényszéknél 
a fetjelentést rágalmazás címén, mire az a maga 
szempontjából szintén megindítja a vizsgálatot s 
csodálatos dolgot dérit ki, nevezetesen azt, hogy 
a feljelentett rágalmazó minden egyéb, csak nem 
rágalmazó, mert az általa az erdőőr ellen tett
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feljelentés szóról-szóra igaznak bizonyult s igy a 
törvényszék az ellene indított bűnügyben nagyon 
természetesen felmentő ítéletet hozott. Szembe 
állt tehát egymással két vizsgálat, az egyik a fe
gyelmi, a másik pedig a bűnügyi, mindenik más 
és másképpen derítvén ki az igazságot.

Ilyen előzmények után az erdőhatóságnak 
nem lehetett volna egyéb teendője, mint kikérni 
a bíróság által beszerzett bizonyítékokat s azok 
alapján a már egy ízben felmentett alkalmazottja 
ellen a fegyelmi eljárást újból megindítani s őt a 
beigazolt vádak alapján elitélni; jó szerencse 
azonban úgy a hatóságra, mint az erdőőre nézve, 
hogy az utóbbi időközben hosszas betegségének 
áldozatául esett s még a bírósági tárgyalás be
fejezése előtt meghalt, megszabadulván ily módon 
a megérdemelt büntetéstől és egyúttal megment
vén hatóságát attól, hogy az ugyanegy ügyben 
kétféleképp kénytelenittessék ítélkezni s a mások 
által vezetett vizsgálat eredményének elfogadásával 
elismerni a saját hatáskörében és közegei által foly
tatott vizsgálat gyarló voltát.

Ezt az esetet különben csak azért hoztuk fel, 
hogy rámutassunk a fegyelmi eljárás gyarló vol
tára s szükségére annak, hogy ez másképp ren- 
deztessék, mert nyilvánvaló, hogy ez az egy eset 
a számtalan többi között nem áll elszigetelten s 
vájjon hol a biztosíték arra nézve, hogy az meg
fordítva nem fordulhat elő, vagyis hogy a fegyelmi 
vizsgálat megállapítja a vádlott bűnösségét és a 
bizottság ennek alapján bírálva el a dolgot, ma

rasztaló ítéletet hoz, mig ha szakavatott bíróság 
vezette volna a vizsgálatot, ez az ártatlanságot 
derítette volna ki.

íme, röviden, dióhéjba foglalva ismertettem 
azokat a bajokat, amelyek a mi fegyelmi eljárá
sunknál tapasztalhatók s amelyek napnál fénye
sebben bizonyítják, hogy legtöbb esetben inkább 
a fegyelmi ügyünket kezében tartó vizsgálóbiztos 
és fegyelmi bizottság jóindulatára támaszkodha
tunk, semmint a saját igazunkra.

A fegyelmi eljáráson az utóbbi időkben fa
ragtak, simítottak valamelyest, de ez mind vajmi 
keveset ér s addig, mig a vádlottnak a személyes, 
sőt a megbízott által gyakorolható védelmet meg 
nem engedik, mig a fegyelmi bizottság tárgyalása 
nem lesz nyilvánossá téve úgy az első, mint a 
második fokon, nem fogadhatjuk megnyugvással 
a fegyelmi ítéleteket. Az hiszim, hogy mi, kisebb 
bűnösök is méltán megkívánhatjuk védelmünknek 
azt a mértékét, amelyet büntető törvényeink a 
tolvajnak, rablónak, gyilkosnak biztosítanak.

E gy  kerü leti erdőőr.

Az őserdők világa
Fiatal emberkék, akiket elszéditenek a káp

rázatos utazási regények, hányszor festik lelki 
szemeik elé az ősrengetegeknek csalogató képét. 
Derűs fiatalkorunkban mindannyiunkban élt az a 
vágy, hogy majdan felkeressük az ünnepi csend 
birodalmát, meglátogassuk a nagy, elvadult erdő-

AZ „ E R D É S Z E T I  UJ SÁG“ TÁRCÁJA
Egy szemtanú október hatodikáról.

(Folytatás.)

Egy káplár volt hat emberrel beosztva a szekérhez.
A porkoláb a kivégzési parancsnokhoz, Tichi őr

nagyhoz ment jelenteni, hogy a menet megindulhat, 
ami meg is történt.

A porkoláb Damjanichhoz tért vissza. És mit 
gondoltok, ki ült az elitéit szekerén? Az emberiségnek 
mely undorító tagja merészkedett szemtől-szembe ülni 
ezzel a méltóságos fővel ? . . . Tehát halljátok: . . .  maga 
a hóhér! (A brünni Meyer.)

Midőn az emberségtől és kötelességérzéstől eltelt 
porkoláb (Prohászka Ferenc) ezt meglátta, nem éppen 
gyöngéd szavakkal leparancsolta a hóhért és a helyére 
küldte.

A menet megindult. Katonaságtól körülvéve, ke
zükön, lábukon bilincscsel mentek a vesztőhelyre. Ket
tesével, mások hármasával mentek egyedül, azaz kezet-

fogva haladtak, családjukra gondolva. Egy hang, egy 
vezényszó nem zavarta a gyalogjárók gondolatait. Za
vartalanul tették meg halál-, jobban mondva hóhéruí- 
jokat. Keményen lépkedve mentek. A lelki nyugalom 
megszerezte és meg is tartotta méltóságos lélekjelen
létüket az utolsó percig.

Amidőn Vécsey gróf meglátta a Maros partjait, 
felemelte eddig gondolatokba merült fejét és fürkészve 
nézett előre és hátra; — keresett valamit a szemével. 
Látszott, hogy teljességgel a földből vagy a folyó kö
zepéből akar valamit elővarázsolni; és ez a valami, ez 
az utolsó még teljesíthető kívánsága -  a felesége volt, 
kit még egyszer akart és remélt látni.

Midőn a parton tova haladva, a távolban már a 
vesztőhely látszott és a tág körben hiába keresrtt, az 
egyedüli emberhez, kihez még mondanivalója lehetett, 
lelkészéhez fordult:

Feleségem megígérte, hogy ma még kijön, hogy 
hacsak távolról is, még egyszer láthassam; — de nem 
volt bizonyára elég ereje hozzá szegénynek.^
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ségek világát és meglopjuk mi is a titkokat, me
lyeket az őserdő oly féltékenyen rejteget a pol
gáriasuk ember szemei előtt. Sajnos, ez a vágy 
kevés embernél megy teljesedésbe ; megkomolyo
dunk, a fejünket is megüli az ősz haj hava s a 
regényes képzelődésekből nem lesz semmi, a fan
tázia képei lassankint elszintelenednek, lekopik 
róluk a vidámság aranyos festékje s ha ugyan 
még fel nem hagytunk a felfedezői utak vágyával, 
legjobb esetben be kell érnünk azzal, amit mások 
beszélnek el ifjúkori álmaink tárgyairól.

A sötét világrész erdőinek titokzatos életé
ről irt nemrég színes képet egy zanzibári arab 
utazó, aki három évig kalandozott Közép-Afrika 
legnagyobb erdőségében, mely négyezernyolcszáz 
kilométer szélességben a Nílus felső folyásától a 
Kanoa völgyéig húzódik. Az arab utazó, Wanga 
Alláh szerint az első benyomásunk az őserdőben 
a félelem érzése. Az őserdő még jobban lenyű
gözi az embert, mint a tenger; azt nem láthat
juk be, fa és fa mindenütt. A félelmet leküzdve, 
a nézés passzív érzete látássá kezd alakulni, oly 
látássá, amely úgy leköti minden figyelmünket az 
erdőségek nedves félhomályában, hogy az ember 
feje szinte bele kákul. Ami legelőbb elragad, az 
az őserdő tájainak roppant magassága. Nem is 
tudjuk sejteni, hogy hol van ennek a vége, lomb 
lombra fekszik szászötven láb magasságig, elfogva 
tőlünk a világosságot. Nagynéha látunk tenyérnyit 
az égbolt kékségéből; amig kinn a tisztásokon 
égető, fűfonnyasztó a hőség, addig benn a fák

alatt gőzölög a nedves föld, itt-ott évtizedeknek 
a levéltömege rohad, amott moha lepi el vala
melyik ledőlt óriást, mely dacolni mert a tropikus 
viharral.

Az erdők óriása, mamutja a hatvan öl kerü
letű majomkenyérfa. Kúszó indák áthatolhatatlan 
szövedéke fonja körül, mellette törpének tűnik fel 
a leghatalmasabb pálma is, pedig ennek csak a 
levele három-négy méterre nő meg.

A fák eme kaotikus világában talál otthont 
a madarak mozgalmas köztársasága. A mi erdőink 
madárhangjai sokkal harmónikusabbak, mert sok 
nálunk a kellemes énekes. Az afrikai tollasok közül 
kevés tud énekelni, kipótolják tehát lármával a 
hangszálak művészetét. Orületes zaj és rikácsolás 
kavarog pitymalattól napszálltáig az őserdőben. 
A hímek, ahány annyiféleképpen adja tudtul ké- 
nyeskedő párjának, hogy mennyire szereti. A loku, 
egy nagycsőrü madár, csak ennyit tud rikoltani: 
«lok , de ezt aztán hajtja reggeltől estig, fenn a 
fatetőkön, fáradhatatlan egyformasággal. Majd 
valami szörnyen keserves hang üti meg dobhár
tyánkat. Megrettenve nézünk körül, hogy hol 
sütnek itt parázson sivalkodó szerecsenfiókákat ? 
Nagy a megkönnyebbedésünk, amikor rájövünk, 
hogy csupán az íbiszek tartanak a Lohengrinből 
főpróbát és a loku üti hozzá a taktust. A loku 
különben mint férj igen hü és derék legény. El
készíti választottjának a fészket, beköltözteti ide, 
de hogy nem bízik valami nagyon az asszonyi 
hűségben, az kitetszik abból, hogy egyszerűen

Lesütötte szemét és tova ment szerencsétlen baj
társai nyomdokain, hiszen mindannyiuknak egy ütjük 
volt — a bitófához; egy céljuk — meghalni; és egy 
haláluk — a hóhér kezétől.

Itt állanak most mindannyian egy sorban; nagy 
tömeg katonaság előttük és mögöttük, de csak néhány, 
kevés néző. Ki is akarna önkéntesen tanúja lenni ilyen 
hallatlan kivégzésnek?!

— Miután igy minden rendben volt, előbb a bi
lincseket vették le; azután pedig újra felolvasták — 
bűntetteiket (?) — és az Ítéletet. Ez utóbbit azt hiszem 
teljesen fölösleges volt, mert jól tudták, hogy kilencen 
voltak és az előttük álló ugyanannyi bitőfa eléggé hir
dette, mi vár rájuk.

Miután ez is véget ért, a szolgálattevő porkoláb 
szólalt meg kötelességszerüen és a parancsnokhoz for
dulva, mondta:

— «Kegyelmet kérek!»
Ezt háromszor ismételte, mire mind a háromszor 

azt a feleletet kapta:

«Csak Istennél a kegyelem!*
Ugyané percben el is hangzott:
«Hóhér b e !»
Igy történt eddig a formaiság s most következett 

a rémes való.
Pöltenberg volt az első, kit a hóhérnak átadtak; 

első áldozatát a’ hóhér rögtön különös mohósággal és 
ördögies készséggel fogadta, hogy megkezdje a napi 
munkáját.

Hóhérkézben volt és rövid néhány másodperc 
után már megszűnt élni.

így szabadult meg egyik a másik után a földi lét 
kínjaitól. Midőn Leiningen gróf lépett a bitófa zsámo
lyára, néhány szót akart a körülálló néphez és katona
sághoz intézni, de már első szava után, a parancsnok 
jelére az összes dobosok dobolni kezdtek és a hóhér
legények siettették munkájukat. Két perc múlva meg
szűnt lenni.

Mig a hóhér véres munkáját végezte, Damjanich 
mankójára támaszkodva, Vécsey gróffal barátságosan
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bezárja kedves nejét a fészekbe. De úgy is kell 
neki. Miért akart minden áron karmesternek a 
felesége lenni.

Az erdő négylábú lakosai, a vadállatok sem 
maradnak tétlenül. Nem lehet őket látni, mint az 
ódon kastélyok kisérteteit, de az a rettenetes böm- 
bölés, amit esténkint véghez visznek, ékesen hir
deti, hogy ők is élnek és jogaikat követelik. Kép
zeljük csak el üvölteni —  mondja Wanga Alláh 
— a túlvilág valamennyi öröktüzre jutott démonát 
és ördögét. Amint leereszkedik a titokzatos egyen
lítői éjszaka, az oroszlán hatalmas bombardója 
nyitja meg az éjjeli szerenádot olyan harsogással, 
ami a benszülöttek szerint feltámasztaná 
a holtakat is a sírjukból, ha azok nem szeretnék 
jobban sírjuk nyugalmát. . .  A végítélet trombitája 
ez, melyhez a hiéna bőg, a leopárd vonit, a sakál 
rikolt megremegtető kórust, hirdetve az élőknek, 
hogy a nap letűnt nyugaton és elkövetkezett az 
éjszaka —  az ő uralkodásuk ideje.

Tömörüljünk egy zászló alá, érdekeink meg
védésében csak úgy tehetünk kellő lépéseket!

H A S Z N O S  T U D N I  V A L Ó K
Baromfiak téli elhelyezése. A baromfiak téli 

elhelyezésénél leginkább arra kell ügyelnünk, hogy a 
téli szállás kitűzött célunknak megfeleljen. Ha téli kel
tésre dolgozunk, egészen másképp kell a helyiséget 
megválasztanunk, mintha a koratavaszi keltést óhajtjuk. 
Akik télen akarnak keltetni s alkalmas füthető óllal nem 
rendelkeznek, azok legjobban teszik, ha baromfiaikat

beszélgetve, fel és alá járt. Megjegyzendő, hogy idáig 
halálos ellenségek voltak, de a közelgő halál e rövid 
időre elválaszthatlan barátokká tette, mig a hóhér keze 
végleg el nem választá őket. Ekkor elbúcsúztak egy
mástól, mint előttük mindenik tette; kibékülve, meg
csókolták egymást. Erre Damjanich, ki vidámságát az 
utolsó percig megtartotta, igy szólt:

«Na kedves Vécsey, kitől fogsz majd te elbú
csúzni ?

Egy lelke mélyéből kitörő nehéz sóhaj volt a gróf 
felelete.

Most már a nyolcadik is bitófa alatt állt. Midőn 
a hóhér nem éppen gyöngéden kezdett bánni a 'kivég
zendő nyakával s mint természetes, a kötéllel szakállát 
igen kellemetlenül érintette, Damjanich megszólalt:

< Na, hallja maga! — vigyázzon a szakállamra, 
azt még kikérem magamnak!

Ezek voltak utolsó szavai, mert a hóhér és legé
nyei gondoskodtak, hogy több megjegyzést ne tegyen.

És most az utolsóra is sor került, miután már

télire jól füthető szobában vagy konyhában helyezik el. 
Viszont azok,, akik a korai tavaszi keltésre dolgoznak, 
északi széltől védett, jól szellőztethető, de nem léghu
zamos, délnek fekvő helyiségben helyezhetik el legjob
ban baromfiaikat. Nagyon sokan trágyával veszik körül 
a baromfi-ólakat télire. Ez határozottan káros dolog, 
mert nemcsak a trágyából fejlődő gázok ártanak a ba
romfiaknak, hanem a trágyaokozta tisztátalanság maga 
is szülője minden baromfibetegségnek. Körültrágyázott 
ólban sohasem fogjuk baromfiainkat a tetvességtől tel
jesen megóv hatni és ha netán valami járvány ütne ki 
kedvelt állataink között, szinte lehetetlenség a betegség 
elterjedését s az állomány elpusztulását megakadályozni. 
A hideg ellen megvédi baromfiainkat a jó ól és a bő 
almozás. Hetenkint legalább egyszer kell almoznunk 
télen is, nehogy állataink megtetvesedjenek, vagy vala
mi baromfibetegség csirái elszaporodjanak. A tyúkfélék
nek legjobb a turfa (tőzeg) almozás, mivel ez nemcsak 
hogy szagtalanítja az ürüléket s magába szivja a ned
vességet, hanem még fertőtlenít is. A vizi szárnyasok 
az erős vastag szalmaalomban érzik magukat legjobban. 
Mindaddig, amig az éjjelek nem túlságosan hidegek, 
célszerű a baromfiakat nyitott fészekben hálatni, hogy 
megedződjenek. Természetes, hogy patkány- vagy gö
rényjárta helyeken nem szabad a baromfiakat szabadban 
tartani, mert ezek nagyon könnyen elpusztíthatják az 
egész baromfiállományt. Erre az ólban is nagyon kell 
vigyázni. Az ablakokat nem szabad nagyon alacsonyra 
tenni, az esetleges lyukakat pedig mind be kell tömni. 
Az ülő rudak elhelyezésénél is ügyelni kell arra, hogy 
a görény vagy patkány ne igen férhessen a báron fi
ákhoz. Mindazonáltal még sem szabad az ülőrudakat 
nagyon magosra tenni, mert ilyenkor úgy megüthetik 
magukat leszálláskor a tyúkok, hogy mellcsontjuk el
görbül. Az ülőrudak lehetőleg ne legyenek gömbölyűk, 
mert ezeken ide-oda csúszik a baromfi s igy az éjsza-

nyolcan mege őzték. Nyolcán már megmutatták a köve
tendő utat és már nyolcán szorították meg utoljára a 
kezét, annyian mondottak neki utolsó búcsút. Neki 
most már nincs senkije, aki szívesen fogadná az utolsó 
Isten hozzádot és szívesen viszonozná. Vécsey gróf 
volt ez. Még egyszer fájdalmasan körülnézett, levetette 
kabátját, átadta a porkolábnak azzal a kéréssel, adja át 
feleségének; azután lelkészéhez, Eduárd atyához szólt: 

Itten, főtisztelendő uram, egy kis levelem van 
feleségemhez. (A levélhez egy öntött vaskereszt volt 
erősítve, melyét halála előtt még egyszer megcsókolt; 
utolsó csókja.) Kérem, adja át neki; csak utolsó érzel
meimet és akaratomat tartalmazza. Itten a zsebkendőm. 
Adja át neki és mondja meg, hogy ezzel töröltem le 
utolsó verejtékcsepjeimet. Tartsa meg a mai nap em
lékére. Ajánlja szeretetébe még egyszer a nevemben 
leányunkat b>

Miután a lelkész mindent megígért, még utolsó 
imáját elvégezte . . .  és Vécsey is részese lett az elődei 
sorsának.
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kája nyugtalan lesz. Legjobb egszerü szögletes, körül
belül három ujjnyi széles ülőrud, hogy a tyuk nyu
godtan álljon rajta s ne kelljen kapaszkodnia. Fődolog 
azonban mindig, minden körülmények közt a tisztaság. 
Csakis tiazta ólban lehet egészséges baromfi.

A fa gyüm ölcshozam ára igen előnyös befo
lyást gyakorol a foszforsavas trágyázás, mint azt már 
számos megfigyelés bizonyítja. A szerrel lehetséges a 
gyümölcshozó bimbók fejlődését elősegíteni s a galy- 
termők egyrészét is gyümölcstermővé alakítani. Mint
hogy pedig körülbelül szeptemberben a hozó bimbók 
a jövő évi termésre kiképződnek, indokolt lehetőleg e 
hónapban adni a foszforvos trágyát a fának. Termé
szetesen minél több oldékony foszfort tartalmaz az 
igénybe vett trágya, annál biztosabb és előnyösebb a 
mondott célra. A superfoszfát és Thomasliszt például 
mindjárt vizbe elkeverve s a gyep alá a fa gyökérzeté
nek egész területére locsolva, nagyon jónak bizonyult, 
h a a keverékben még káliumsót is felold az ember, a 
jó siker annál biztosabb.

A fagyöngy mint takarm ány. A takarmány
szükség idején valósággal kapkodni vagyunk kény
telenek mindenhez, ami egyáltalában feletethető. Még 
1906-ban olvastam, hogy a fagyöngy, fáink e kellemet
len növényi élősdije, tejelő teheneknek, juhoknak és a 
kecskéknek előnyösen adható és pedig a teheneknek 
naponta fel hat kg.-ig is anélkül, hogy annak valamely 
hátrányos hatásától félni lehetne. Feletethető pedig e 
növény mindenestől: tövestől, szárastól, galyastól, le
velestől és gyümölcsöstől együtt. Mindenesetre egyéb 
takarmány kíséretében adandó be, mint ilyen pótlék a 
szükségben, a lombszénával együtt jó szolgálatot tesz. 
Érdemes megpróbálni már azért is, mert irtásával fáink
nak is használunk.

K Ü L Ö N F É L É K
A repülő em ber tervei. Wilburn Wrightet, a 

híres párisi léghajóst, nagy sikerei nem tették közlé
kenyebbé.

— Nem ismerek olyan magasan repülő madarat, 
— mondta Wright egy újságírónak — amely beszél is. 
A papagáiy egyáltalán az egyetlen tollas állat, amelyik 
fecseg !

A hírneves feltaláló olyan szófukar, hogy Weiller 
Lázárral is, aki a pátenst Franciaország számára meg
vette, nagyon kurtán bánik. Mikor Weiller tudtára adta, 
hogy a pénzt letette számára a bankba s a chekket át
adta Wrightnek, ő csak ennyit mondott :

— Thanks!
— De hát mit fog. most csinálni? — kérdezte 

Weiller.
— Mihelyt repülőgépem be lesz állítva, — felelte 

a levegő meghódítója — néhány uj felszállást fogok 
csinálni.

- Milyen magasra? — kérdezte hirtelen Weiller.
— Nem látom be, miért ne emelkedhetnék ezer 

méter magasságra — mondotta Wright — és aeroplano-

mat be fogom mutatni motor nélkül is. Ffigyje el, az 
embernek motorra sincs szüksége, hogy repülhessen.

Itt említjük meg, hogy Wright azon éjjel a német 
trónörököstől a következő táviratot vette:

< Szivemből üdvözlöm fényes sikeréhez. Sajnálom, 
hogy lehetetlen volt jelen lennem.)

Öngyilkos kutya. A gyenge szivü állatpszicho
lógusoknak a gazdájukhoz való ragaszkodásnak meg
ható példájával szolgált a minap Párisban egy kutya. 
Madame R., egy előkelő idős urinő meghalt. Haldok
lásának egész idején ágya előtt ült szép szentbernát
hegyi kutyája és leste úrnőjének minden mozdulatát. 
Mikor a szenvedő örökre elpihent, szeme lehunyódott 
és többé fel nem nyílt s hangja sem szólalt meg már 
semmi ugatásra sem, akkor a kutya keserves vonítás
ban tört ki. Azután kirohant az utcára, rohant egyene
sen egy gépkocsi elé, amely keresztülgázolt rajta és 
megölte. Az érzékeny lelkek vélekedése szerint a derék 
szentbernáthegyi kétségbeesésében öngyilkos lett, mig 
a hidegvérübbek szerint csak egyszerű automobilbal
esetnek lett áldozata.

Sport a Jegestengeren. Peel angol vadász, aki 
több német sportbaráttal nagy vadászati expedícióra 
rándult a Jegestengerre, visszatért Londonba. Az expe
díció a Ferenc József-földig hatolt és rövid idő alatt 
szinte rekordszámba menő vadászzsákmányt ejtett. Tiz 
egymásután következő napon nem kevesebb, mint húsz 
nagy jegesmedvét, harmincöt fókát, egy rozmárt és 
számtalan sarki rókát ejtettek el. Peel egyszer két nagy 
medvével találta szemközt magát, melyek alig negyven 
méternyire voltak tőle. Az egyiket egy lövéssel leteri- 
tette. A másik ez alatt támadásra készült. Ezt is meg
sebezte, mire a medve leült a sebét nyalni s igy volt 
Peelnek ideje még egy jól talált lövéssel ezt is ártal
matlanná tenni.

Az uj üstökös, amelyet szeptember 1-én fedez
tek fel a yerkesi obszervatóriumban, a világ összes 
csillagászait foglalkoztatja. Fényképet vesznek fel róla, 
kiszámítják az útját, sőt egy összeütközés esélyeiről is 
értekeznek. A különböző időben készített felvételek igen 
érdekes elváltozásokat mutatnak különösen az üstökös 
farkának a szerkezetében. Így szeptember 29 és 30-án 
a fark élénk sárga színben ragyogott és október 1 -én 
pedig majdnem teljesen eltűnt s helyette más irányban 
uj fark képződött. Az üstökös, amelyet «1908 c. jel
zéssel láttak el, körülbelül 10 0  millió mértföldnyire van 
tőlünk. Szabad szemmel még nem látható, de ha a tu
dósok által kiszámított pályát követi, úgy október vége 
felé szabad szemmel is megfigyelhetjük.

H Í R E K
Óriási erdőégések Amerikában. Michiganban 

és Wisconnsinben két hét óta óriási erdőtüzek pusz
títanak. A tüzkatasztrófa borzalmairól nagyon gyéren 
érkeznek a hírek Chicagóba és Newyorkba, mert a 
rettenetes tűz a táviróvezetékeket is elpusztította. A tűz
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fészke Michigan félszigetnek a keleti felében van. Azt 
állítják, hogy a tűz egy vadásztanyán keletkezett. A 
vadászok nagyon erős tüzet raktak egy tisztáson és az 
erős szél belekapaszkodott a lángokba, felgyújtotta az 
erdőt s rövid idő alatt már az egész erdőterület égett. 
Oltásra egyáltalán nem is lehet gondolni. A mentési 
akció csupán arra szoritkozhatik, hogy az embereket a 
tűz által fenyegetett helyekről eltávolítsák, de ez is a 
legnagyobb nehézségekbe ütközik; már eddig is több 
száz emberélet esett a tűznek áldozatul. A tűz követ
keztében óriási vasúti katasztrófa is történt. Ugyanis 
egy vonaton, mely három személy- és egy teherkocsi
ból állott, az égő Metz-helység lakóit akarták biztos 
helyre szállítani. Az utasokat vizes lepedőkbe burkolták, 
hogy a ruháik tüzet ne fogjanak. A vonat éjfélkor in
dult el, de a kocsik akkor már valóságos tüztengeren 
haladtak át és a sűrű füsttől alig lehetett látni az utat. 
A vonatvezető és a fütő vizes takarókba burkolódzva 
a gép mögött kuporogtak. Félúton a mozdonyvezető 
észrevette, hogy nem lehet tovább menni, ellengőzt 
adott és ugyanazzal a sebességgel visszafelé haladt. 
Az utasok ezt látva, még jobban megijedtek. Egy át
járónál a vonat égő fadarabokon haladt keresztül és 
meggyuladt. A vonat nem mehetett tovább. Aki még 
élt, leugrott a vonatról és ahogy tudott, menekült. A 
nőket és gyermekeket a legbrutálisabb módon lökdös- 
ték félre és otthagyták. A vonatvezető, egy kalauz és 
a fütő bementek a víztartóba s addig maradtak benne, 
mig a v í z  forró nem lett. A fütő meghalt, a másik kettő 
megmenekült.

Rablóbanda az ecsedi lápon. Egy cigányka
raván Ungmegyéből sok rablások és utonállások után 
Szatmármegyébe vonulva, az ecsedi láp környékén a 
nádasokban húzódott meg, ahonnan ki-kitörve, külö
nösen számos lovat lopott el és rettegésben tartotta a 
vidéket. Szatmárról Forgách Vilmos csendőrhadnagy 
30 csendőrrel a cigányokat üldözőbe vette és három 
napi fáradozás után az ecsedi és tyukodi láp ingová- 
nyai között rábukkant a cigányokra, akik körülbelül 
ötvenen lehettek. Midőn a esendőket meglátták, sortüzet 
adtak a cigányok és fél napig valóságos harc folyt a 
csendőrök és cigányok között, mig végre a cigányok
nak sikerült elmenekülniök. Csak egy Horváth nevű 
cigányt, aki karján megsebesült és egy Kolompár Mari 
nevű cigánynőt sikerült elfogni. A cigányokat tovább 
kutatják. Rengeteg mennyiségű lopott tárgyat, több lo
vat, köztük egy versenylovat is hagytak hátra.

A csendőrőrsvezető tragédiája. Zádori János 
ecsedi csendőrőrsvezető, aki az ott legutóbb folytatott 
cigányüldözésben napokon át nagy tevékenységet fej
tett ki, az ezzel járó izgalmak következtében megőrült. 
A budapesti helyőrségi kórházba szállították.

Szédelgés háborús hírrel. Szeged környékén 
egy furfangos szélhámos ütötte fel tanyáját. A minap 
egy katonás szavú ember azzal állított be Vetró János 
mórahalmai gazda tanyájára, hogy a hadügyminiszter 
a gazda legényfiait berendelte zászló alá, mert kiütött

a háború. A gazda megijedt és kérlelni kezdte a mi
niszter kiküldöttét, hogy mentse fel fiait a hadi szol
gálat alól. Hosszas tárgyalás után az idegen száz fo
rintért írást állított ki, hogy a Vetró-fiuk nem kötelesek 
hadba vonulni. A furfangos csaló ilyen módon több 
gazdát rászedett és nagy összegeket csalt ki.

A veszettség oka. A Budapesti Pasteur-lntézet 
vizsgálatot indított annak a felderítésére, hogy miképp 
jutott a fertőző anyag Stierl György zsolnai lakosnak 
testébe, akit még 1908. junius 14-én megmart egy ve
szettnek tartott kutya Beszterce határában. Már junius 
19-én, tehát késedelem nélkül beoltást nyert a Pasteur- 
intézetben. A gyanús állatot 92 napig tartották meg
figyelés alatt és a veszettség jelei nem mutatkoztak. 
Ekkor lebunkózták s a megtartott állatorvosi vizsgálat 
a kutyát nem találta veszettnek. Stierl Cyörgyöt idő
közben az intézetből elbocsátották. A szerencsétlenen 
szeptember hó végén a veszettség kitört és a beszter
cei közkórházban borzasztó kínok között meghalt. Az 
intézet tudomást szerezvén az esetről, átiratban meg
kereste a rendőrséget, hogy vájjon nem szenvedett-e 
Stierl az elbocsátás után fertőzést. A Pasteur-intézet 
véleménye szerint olyan eset, hogy a veszettség csak 
hónapok múlva törjön ki, nem fordult elő még a Pas- 
teur-intézetek történetében. Tekintve, hogy a kutyát az 
állatorvosi vizsgálat egészségesnek találta, azon véle
ményének ad kifejezést, hogy a fertőzés későbben tör
tént, esetleg, hogy a halált nem is veszettség, hanem 
valami más, vagy ismeretlen fertőzés okozta. Ez okból 
indítványozza a nem rég eltemetett hulla exhumálását. 
Az intézet a veszettséggel foglalkozó tudományt erősen 
érdeklődő és érintő tudományos kérdésnek jelenti ki 
az esetet és közérdekből kéri a nyomozás megejtését.

M egtámadott csendőrök. Rozsnyón a napok
ban hetivásár után a Moskovics-féle korcsmában több 
uhornai ember mulatott. A pálinkától részeg emberek 
között verekedés keletkezett. Szazsák András hírhedt 
korcsmái hős azon való dühében, hogy a korcsmáros 
a hitelt megszüntette, hatalmas követ ragadott meg s 
azzal agyon akarta ütni a korcsmárost. A korcsmáros 
fia csendőrért futott. Takács Bertalan csendőrtizedes 
ott termett s a duhajkodó parasztokat szétoszlatta, de 
Szazsák ellenszegült és a kővel megtámadta. Sikerült 
neki a csendőrt zubbonyánál fogva a levegőbe emelni. 
A csendőr nem használhatta kardját, ezért forgópisz
tolyát rántotta elő. Már öt golyót lőtt a hatalmas és 
erős termetű ember testébe s az még mindig a leve
gőben tartotta. A hatodik golyó végre halálos volt és 
Szazsák holtan terült el a földön. Mig Takács csendőr 
az esetről jelentést tett őrparancsnokának, Sülé Imre 
csendőrőrsvezető őrizte a holttestet. A megölt ember 
testvére, Szazsák János mindenáron be akart rontani a 
korcsmába s amikor Sülé útját állotta, hatalmas vas
botját ütésre emelte. Az őrsvezető erre kardjával nya
kára csapott Szazsák s életveszedelmesen megsebezte. 
Egy kassai csendőrszázados vezetésével megindult a 
vizsgálat.
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Egy orosz egyetemi sztrájk. Péterváron, az 
útépítő intézet, továbbá a mérnöki s az eiekíroteknikai 
főiskola hallgatói mint értesülünk elhatározták, 
hogy folytatják tanulmányukat, A bányamérnöki intézet 
hallgatói elhatározták, hogy nem látogatják az előadást. 
Az egyetemen ismét megkezdték az előadást. Az egye
temi hatóság megengedte, hogy október 15-ére diák- 
gyülést hívjanak egybe.

A szudániák bátorsági próbá ja
Katibah A. N.» egy hiies utazó és vadászember a 

World Magaziné -ben a szudáni vadásztörzsek egy 
érdekes szokásáról számol be, amelyik ugyancsak pró
bára teszi a vadász bátorságát. Amikor ugyanis egyik 
faluban egy sejk házában szállt meg, feltűnt neki egy 
oroszlánbőr, amelyen egy lyuk vagy egyéb folytonos- 
sági hiány sem látszott. Csodálkozva kérdezte erre a 
sejktől, hogy hogyan jutott ehez az ép oroszlánbőr
höz. Sabal sejk erre azt válaszolta, hogy ezt az orosz
lánt ő maga ölte meg késsel, amikor fiatalabb éveiben 
először állotta ki a bátorsági próbát. A sejk látta, hogy 
Katibah csodálkozva tekint rá és kételkedik szavaiban, 
azért igy folytatta tovább :

Én is úgy öltem meg az oroszlánt, ahogyan 
egykor az őseink bántak el vele, mikor még nem volt 
puska. Ezt az Ősi szokást mind máig fentartottuk és 
a mi ifjaink azáltal avatják fel magukat harcosokká és 
hősökké, hogy puszta késsel a kezükben kiállanak a 
puszták királyával. Aki sikerrel kiállja a bátorságpróbát, 
emlékül egy elefántcsontból készült karkötőt kap, me
lyet mindig a legnagyobb büszkeséggel visel.

Ha észrevesszük, hogy oroszlán vetődött a vidé
künkre, azt hisszük, hogy párviadalra akar kelni köz
ségünk valamelyik harcosával, talán azért, hogy meg
bosszulja a családján régebben ejtett sérelmeket. Akad 
mindig valaki a faluban, aki elfogadja a kihívást. Az 
illető megöl egy kecskét vagy egy juhot s egy napig 
feküdni hagyja, hogy a szagra oda csalja az oroszlánt. 
Ez rendesen a falu végén történik, ahová a husszagra 
csakhamar közeledik is az oroszlán. A bátor harcos 
elrejtőzik egy fa vagy egy kiálló szikla mögé s bevárja 
ellenfelét. A kezében csak egy rö/id kétélű tőrt szo
rongat és türelmesen várakozik. Egyszerre felhangzik 
az oroszlán rémes ordítása, amely mindig közelebb és 
közelebb jön. Az oroszlán már-már rá akarja a hullára 
vetni magát, amikor a sudáni harcos csendesen fel
emelkedik rejtekhelyén. Mégegyszer megmarkolja tőrét 
és amikor az oroszlán éppen leguggol, hogy a másik 
pillanatban rávesse magát a zsákmányra, egyszerre egy 
élő ember áll a remélt préda előtt. Az oroszlánt e nem 
várt közbelépés és a férfinak villogó szemei pillanatra 
meghökkentik. Félve visszahúzódik kissé, fejét két első 
lábára fekteti s farkával idegesen csapkod maga körül. 
Aztán az emberre akarja magát vetni, de ugyanabban 
a pillanatban az előre ugrik kissé és gyorsan a hátára 
fekszik, miközben az éles tőrt mindkét- kezével a melle

fölé tartja. Amikor az ugró oroszlán alsó teste fölötte 
elrepül, ügyesen beledöfi az éles kést. De ám ennek a 
döfésnek bisztosnak kell lenni s a kéznek nem szabad 
remegni. Ha a döfés sikerült, a vadállat négy-öt láb- 
nyira esik össze a fekvő ember fejétől, oldalában még 
benne van a halált okozó tőr és mély sebéből a vér 
csakúgy patakzik. De az ember ezt már nem láthatja, 
mert neki sietve el kell menekülnie a döfés után. Ha 
ott maradna a helyszínén, az oroszlán haláltusájában 
is visszafordulna és darabokra tépné. De üldözni már 
nem bírja ellenfelét. Ereje egyre jobban fogy, jobbra- 
balra dobálja magát, végül nagyot hörög és kimúlik.

Vérengzés az országúton
A komárommegyei Csép községben Parragpuszta 

szomszédságában van egy katonai méntelep, ahová a 
napokban egy őrmestert és néhány méneskatonát ve
zényeltek Komáromból. A huszárok közül Friedrich 
Jánosnak, Simon Lászlónak és Molnár Ferencnek most 
telt le a szolgálai ideje és október negyedikén kellett 
volna levetniük a katonaruhát. Az utolsó estén parancs 
érkezett Komáromból az őrmesterhez, hogy a kiszaba
duló legényeket egy-két napra tartsa vissza. Az őrmester 
tudtára adta ezt a legényeknek, bort hozatott, vacsorát 
csapott számukra. A három méneskatona szabadulni 
szeretett volna már, zúgolódtak és az őrmester, hogy 
visszatartsa, leitatta őket. A legények az őrmester pa
rancsára azután aludni mentek. De amikor lefeküdt az 
őrmester, Friedrich, Simon és Molnár gyorsan felöltöz
ködtek és a laktanyából a közeli Csép községbe siet
tek. Mikor a határhoz értek az ittas katonák, forgó
pisztolyaikból nagy lövöldözést vittek véghez. így tértek 
be a nagykorcsmába, ahol a csépi legények mulattak. 
Bort hozattak és csakhamar féktelen duhajkodásban 
törtek ki. Friedrich rárontott Kovács Mihály gazdálko
dóra, aki erre torkonragadta a dühöngő katonát. Véres 
verekedés támadt erre. Kovácsot agyba-főbe verve, vé
resre szabdalva, kidobták a korcsmaudvarra. Az utcán 
tovább folyt a verekedés. A megvadult katonák lóra 
kaptak, lövöldöztek és vagdalkoztak. Az utjokba kerü
lők ijedten futottak előlük, de a három garázda legény 
megnyomorított mindenkit, akit csak elérhetett. Közben 
Szabó István éjjeliőr, aki tanúja volt a vérengzésnek, 
felkeltette társát Gerencsér Ferencet, hogy vegye át az 
éjjeli őrséget. Gerencsér felöltözött, kiment az ország
úira és keményen rákiáltott a katonákra. Friedrich erre 
karddal fejbevágta a hatvanéves öreg embert. Az ütés 
oly erős volt, hogy Gerencsér nyomban összerogyott 
és meghalt. A katonák erre leugrottak lovaikról és a 
földön fekvő holttestre rohantak. Azt össze-vissza ka
szabolták, a fejét, mellét a felismerhetetlenségig széjjel 
taposták a csizmájjuk sarkával. A közelben állott egy 
Takács Ferenc nevű ötvenöt éves törődött ember, aki 
rémülten rászólt a vérengző katonákra. Ezek most rá
támadtak Takácsra. Ez futni kezdett, de utolérték. A 
három huszárkard egy szempillantás alatt végzett vele.
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Az öreg ember nyomban meghalt. Ezután már senki 
sem mert a folyvást orditozó, káromkodó vadak köze
lébe férkőzni.

A huszárok most kinyargaltak a faluból. A falu 
határában szembe jött velük egy békés paraszt ember. 
Simon szó nélkül fejére csapott a kardjával és kivágta 
a szemét. Azután jött egy másik ember, ennek az alsó 
ajkát vágták szét. Ezután Farkas Józseffel, a község 
kovácsával találkoztak, aki kocsin igyekezett hazafelé. 
A katonák elálták az utat, tüzes szivarokat csóváltak 
a lovak előtt, amitől ezek megbokrosodtak és őrült 
iramodásnak eredtek. Kis János kocsis leesett a rohanó 
kocsiról, a katonák végig vágtak rajta, aztán üldözőbe 
vették a kocsi hátulsó saroglyájában ülő Farkast. Oly 
súlyos csapást mértek Farkas felé, hogy ha talál, rög
tön szörnyet halt volna. A kardok azonban célt tévesz
tettek és igy csak a kocsi hátulsó része tört kétfelé a 
csapás által.

A fenevadak ezután megelégelték a vérengzést, 
megfordították a lovaik kantárszárát s a mezőkön ke
resztül hazatértek. Hazamentek a parragi ménesbe és 
nyugodtan lefeküdtek.

Az őrmester reggel már talpon volt, de a vér
szomjas vadak még javában aludtak, amikor megjelent 
a méntelepen a nagyigmándi járás csendőrőrmestere, 
Bocskor János három csendőrrel. Friedrichet, Simont 
és Molnárt nyomban megvasalták a csendőrök és be
kísérték a kisbéri katonai parancsnoksághoz; ott van a 
főméntelep. A komáromi hadbíróság azonnal kiszállt 
Csépre. Azóta folyik az eljárás a katonaság részéről.

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen!

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Egy kerületi erdőőrnek. Az, ha Ön egy Írástudatlan ember
nek valamely beadványt ingyen készített, nem képez zugirászatot 
s ezért felelősségre egyáltalán nem vonható. Csak abban az eset
ben eshetnék cselekedete kifogás alá, ha a beadvány saját felettes 
hatósága ellen lenne irányítva, vagy pedig annak megszerkeszté
séhez hivatalos titkot képező adatokat használt volna fel. Szer
kesztőnk arcképét vagy karácsonyi, vagy az év utolsó számához 
csatolni fogjuk abban az esetben, ha hátralékosaink tartozásaikat 
addig annyira befizetik, hogy az ezzel járó tetemes költségeket 
fedezhetjük. — Bocskay József urnák, Radulesd. A közös kérvé
nyükre ivenkint csak 1—1 korona bélyeg jár, amint azt már leve
lezőlapon is közöltük. — Suba Farkas urnák, Aklos. Iratkozzék 
be fia valamely legközelebbi polgári iskolába magántanulónak s 
beszerezvén a szükséges tankönyveket, tegye le a vizsgákat. Egy 
évben esetleg két osztályról is vizsgázhat.

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Misuta István urnák, Mende. Az év végéig szóló 2 koronát 
nyugtázzuk. — Tóth András urnák, Nagytanya. A lakásváltozást 
bejegyeztük. — Drazsdák Géza urnák, Vezeknye. Előfizetése való
ban jövő évi április 1-ig rendezve vau. Az elmaradt két számot 
az előbbihez csatoltuk. — Nagy Sándor urnák, Felsőbánya. Bár a 
mi feljegyzésünk helyesnek látszik, a lejáratot kívánságához képest 
kiigazítottuk. — Répássy Ferenc urnák, Kossova. Uj állomását, a 
melyhez sok szerencsét kívánunk, bejegyeztük s miután meglehet 
hogy e hó két első számát nem kapta meg, azokat a múlt heti 
számhoz csatoltuk. — Bálint József urnák, Nyirád. A 8 koronát 
köszönettel nyugtázzuk. — Miklai Pál urnák, Deseda. A 2 korona 
beérkezett. — Szép Ödön urnák, Királyerdő. Nagyon lekötelezne, 
ha velünk Szép Károly kartárs mostani lakását tudatná. — Spangli

Imre urnák, Brassó és Varga Ferenc urnák, Lankóc. 2—2 korona 
beérkezett. — Vadász János urnák, Istvándilak. Nem tudjuk el
képzelni, hogy előző utalványa miért ment vissza. Nyilván az ot
tani posta kezelte helytelenül. — Szűr Ferenc urnák, Ubald. A 2 
korona augusztus 15-ig szól s igy az év végéig még 3 korona jár.

Nyomatott HIENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K
Pályázat kezelő-erdőőri állásra.

Kezelő-erdőőr, megbízható, intelligens, szakvizs
gázott, ki a magyar és tót nyelvet birja, az erdőfelújí
tásban és kezelésben több évi gyakorlattal bir, lehető
leg december 1-én való szolgálatba lépéssel kerestetik 
egy zólyommegyei magánerdőbirtokhoz, megfelelő ja
vadalmazás és nyugdíjbiztosítás mellett. Nős és szak
iskolát végzett egyének előnyben fognak részesülni. 
Fényképpel ellátott folyamodványok a bizonyítványok 
másolataival, továbbá a fizetési igények megjelölésével 
Osztroluczky Miklós főispán címére, Besztercebánya 
(Zólyommegye) küldendők. (1— 1)

1908/3000 sz. M. kir. ergőigazgatóság Koloszváron.
Pályázati hirdetmény.

Alulirotí m. kir. erdőigazgatóság kerületében öt 
erdőőri (II. o. altiszti) és kinevezés esetén hét II. oszt. 
m. kir. erdőlegényi állomásra évi 600 K törzsfizetés és 
100 K személyi pótlékkal, illetve 400 K évi szegődm.- 
bérrel és egyéb állományszerü illetményekkel pályázat 
nyittatik.

Az erdőőri állásra pályázók felhivatnak, hogy az 
1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt szakvizsga 
letételét, az államerdészeti szolgálatba belépni kívánók 
pedig ezenfelül ép és erős testalkatukat, különösen jó 
látó és halló képességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiál
lított bizonyitványnyal, továbbá életkorukról és illető
ségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal és végül a 
tanulmányaikat, nemkülönben a hivatalos magyarnyelv
nek szóban és írásban való bírását igazoló okmányok
kal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket elöljáró 
hatóságaik, esetleg az illető járás politikai hatósága utján 
1908. évi nomember hő 30-ig ezen m. kir. erdőigazgató
ságnál nyújtsák be.

Az erdőlegényi állásokért pályázók nőtlenségi ál
lapotukat is kimutatni tartoznak.

Kolozsvár, 1908. évi október hó 12-én.
(1—3) M. kir. erdőigazgatóság.

Megfelelő állást keres középkorú erdőőr, nős, egy 
gyermek atyja, ki az erdőőri szakvizsgát letette, 14 évi 
gyakorlata van az erdősítés és a kihasználás minden 
ágában; érti a fácántenyésztést, vadászatok rendezését, 
őz és szarvas cserkészést, duvadak irtását. Konyha
vadász vagy erdőőri állást is elfogad. Az állást azonnal 
el is foglalhatja. Gime megtudható lapunk kiadóhiva
talában. (1—3)

Megfelelő állást keres egy az erdőőri szakiskolát 
végzett és az erdőőri szakvizsgát letett nős egyén, aki 
most egy fürészgyárnál mint hivatalnok van alkalmazva, 
az erdészeti és vadászati teendőkben kitünően jártas. 
Címe megtudható lapunk kiadóhivatalában. (1— 1)

Vadász, 29 éve9, nős, kitűnő lövő, a vadászat minden 
ágában és a vizslaidomásba is teljesen jártas, folyó évi 
november hó elsejére megfelelő állást keres. A cime 
megtudható lapunk kiadóhivatalában. (1—3)
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Előfizetési dijak:
Egy é v r e ........................................... 8 korona
Fél é v r e ........................................... 4 korona
Negyed é v r e ........................................... 2 korona

P é n z k ü l d e m é n y e k
Szászsebesi Ipar és Gazdasági Hitelszövetkezet 

cimére küldendők, Szászsebesen

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n
Felelősszerkesztő és kiadótulajdonos

P ODHRADS ZKY EMIL

Hirdetési dijak:
Egyhasábos garmond sor vagy annak a helye 
20 fillér. Ajánlkozásoknál, eladás vagy vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fillér 
Nagyobb s többszöri közlésii hirdetményeknél 

mérsékelt dijak egyezség szerint

XII évfolyam Szászsebes, 1908. október 29 44 szám

V á l ó p o n t o n !
Most, hogy az év utolsó negyedének első hónapja 

végét is elértük, számot kell vetnünk azzal, hogy ké
pesek leszünk-e lapunkat továbbra is fentartani, vagy 
pedig annak tizennégy évi fennállása után ki kell múl
nia végelgyengülésben az élők sorából.

Az utolsó évnegyed első hónapjától vártuk, hogy 
ki fogja pótolni a múlt idők mulasztásait és lehetővé 
teszi a lap nyomása után felszaporodott sok száz ko- 
ronányi tartozás kiegyenlítését. Reméltük, hogy ez a 
hó legalább 1000 korona előfizetésidijat fog behozni s 
ehelyett annak egyharmada sem folyt b e ; igy most ott 
állunk, hogy elvesztve a nyomdai hitelt, kénytelenek 
leszünk a lap további kiadásával felhagyni.

Régibb és újabb előfizetésidijakból 1700 koronát 
meghaladó összeg van még kint olvasóinknál s ha ezek 
kötelezettségüknek lelkiismeretesen megfelelnének, biz
tosítva volna lapunk további fennállása.

Tegyék már most szivükre kezüket és vessenek 
számot lelkiismeretükkel azok, akik még előfizetésüket 
nem rendezték s tartsák becsületbeli kötelességüknek a 
tartozásaikat legkésőbb fo ly ó  évi novem ber h ó  15-ig a 
birtokukban lévő előnyomott postautalvány felhaszná
lásával beküldeni.

Követelésünk mindenkinél annyira csekély, hogy 
ott, ahol egy sa já t lapn ak a  m egm entéséről van szó, 
senkinek sem szabad késedelmeskedni a mentő kéz 
kinyujtásával s hisszük is, hogy ezt valamennyi hátra
lékosunk meg fogja tenni.

Nagy segítségünkre lenne uj előfizetők jeletkezése 
is, kérjük tehát híveinket, hogy ilyeneket minél nagyobb 
számban toborozni szíveskedjenek.

Az újonnan belépő előfizetőknek még azon ked
vezményt is nyújtjuk, hogy félévi előfizetési dij bekül
dése mellett ez évi két hóban ingyen küldjük a lapot.

Az „Erdészeti Ujság“ kiadóhivatala.

Az e rdőőri személyzet egyenruhája
A kincstári erdészeti altisztek javadalmazás 

tekintetében a múlthoz képest olyan sorba jutot
tak, hogy már most nem sok okuk lenne a pa
naszra, de még mindig van egy oly dolog, mely 
valóságos botránykövet képez és a kérdésének 
méltányos megoldása felette óhajtandó. Ez  nem 
egyéb, mint a ruházkodás, az egyenruha kérdése.

A  szervezéssel egyidejűleg gondoskodott a 
magas kincstár arról is, hogy alkalmazottjai meg
különböztetésül más gyarló embertársaiktól egyen
ruhát viseljenek s megszabta annak minémüségét 
alakban, színben egyaránt és kötelezővé tette an
nak viselését szolgálat közben, arról azonban nem 
gondoskodott, hogy annak beszerezhetésére módot 
is nyújtson, hanem beelégedett azzal, hogy évi 
50 korona átalányt adott a beszerzés nehézségei
nek leküzdésére.

Az államkincstár egyéb ágazatai, amelyek 
alkalmazottjaiktól az egyenruha viselését megkö
vetelik, vagy olyan ruhaátalányt adnak, amely a 
teljes ruházatra elegendő, vagy pedig az egyen
ruhát természetben szolgáltatják ki, mig az erdő
kincstár megelégszik azzal, hogy évenkint potom 
50 koronát nyújt az altiszti személyzetnek, ami 
egy teljes öltöny beszerzésére sem elégséges, 
pedig nincs szükség bővebb bizonyítására annak, 
hogy az erdészeti személyzet más embertársaihoz 
viszonyítva aránylag sokkal több ruhát koptat, 
mint bárki más, mert hiszen őt a szolgálata nap 
nap után az erdő sűrűségébe, a sziklák ormaira
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rendeli, mind olyan helyekre, hol minden egyebet 
tehet az ember, csak a ruháját nem kímélheti, mert 
bizony ide még csak esőernyőt sem vihet magá
val s igy a ruházat az erdőőr költségvetésében 
számot tevő tételt képez s nagy gondot okoz a 
viselőjének.

Jogos és méltányos tehát a kincstári erdé
szeti alkalmazottaknak az a kívánsága, hogy ha
sonlatosan a pénzügyőrséghez, hivatalszolgákhoz, 
börtönőrökhöz s ki tudja még mi minden más 
alkalmazottakhoz ő is vagy megfelelő ruhaátalányt 
kapjon, vagy pedig természetben nyerje ruházatát.

Azt hinné az abba nem avatott, hogy az 
egyenruha dolgában az előadottakon kívül egyéb 
sérelmet nem ismer a kincstári erdőknek az őre, 
pedig a dolognak nem is ez a legfájóbb oldala, 
hanem inkább az a merev álláspont, a holt betű
höz való szoros ragaszkodás, melyet a kincstár az 
egyenruha minőségének kérdésében elfoglal.

A szabályzat, amely az egyenruha viselését 
elrendeli, meghatározza egyúttal annak alakját és 
színét, a posztó vagy szövet minőségét s ezektől 
azután eltérni egy mákszemnyire sem szabad. 
Ne szóljunk itt arról a szerencsétlen ízlésről, mely 
az erdőőri egyenruha alakját kifundálta, sem pedig 
a szakértelemről, mely a posztókereskedők vilá
gában eltévelyedett, mert ezekről eleget beszél 
maga az egyenruha, hanem vessük fel azt a kér
dést, hogy miért nem engedi meg a kincstár 
ugyanolyan színben és alakban az egyenruhának 
jobb és csinosabb minőségben való előállítását

és viselését? Miért nem lehet a zsinórzat selyem, 
mely tartósabb az ispahánnál, vagy a jelvény és 
korona ezüstből, mely nem feketedik meg idő 
előtt? A szabályzat szerint előállított egyenruha 
még uj korában sem valami nagyon tetszetős, de 
egy pár heti viselés, néhány megázás után a fe- 
gyencek daróc ruhájával csakugyan nem állja ki 
a versenyt csinosság dolgában.

Most végre úgy látszik mégis komolyan 
kezdenek foglalkozni a kincstári erdészeti altiszti 
személyzet egyenruházatának kérdésével, amint 
bizonyítékát látjuk azokban a sorokban, melyeket 
a fenti felirat alatt az Országos Erdészeti Egye
sület hivatalos közlönye, az Erdészeti Lapok» 
legújabb számában olvashatunk.

Az Erdészeti Lapok emitett közleménye a 
következő:

Az erdőőri személyzet egyenruhája a gya
korlati követelményeknek sok tekintetben nem 
felel meg és sok kifogás tárgyát képezte már. 
Minthogy ebben az esetben nem lehet arra az 
álláspontra helyezkedni, amely a még kevésbbé 
gyakorlatias erdőtiszti egyenruhával szemben jo
gosult lehet, hogy t. i. hagyjuk azt szép csende
sen a divatból kimenni, érdemes ezen kérdéssel 
foglalkozni. Tesszük e/t abból az alkalomból, 
hogy több kincstári erdőhatóságnál az erdőőri 
személyzet az egyenruha ügyében gyűlést tartott 
és mert tudomást szereztünk egyik középhegy
ségi kincstári erdőgondnokságnak hivatalos javas
latáról az egyenruha megváltoztatására nézve. A

AZ „ E R D É S Z E T I  UJ SÁG“ TÁRCÁJA
Egy szemtanú október hatodikáról.

(Folyt, és vége)

így tehát a hóhér is befejezte napi munkáját; a 
katonaság teljesítette kötelességét. Miután a sáncokon 
álló tüzérek eloltották kanócaikat, nekünk újra megen
gedték, hogy a várban járhassunk, még pedig azzal a 
kegyes megjegyzéssel, hogy mehetünk ahová akarunk.

Mentünk is. Első utunk vol t . . .  sírokat látogatni. 
Meg akartunk még győződni, hogy talán egy jóságos 
véletlen nem tartott-e vissza egyet is közülük. Hiszen 
tudtuk, hogy mindannyiukat kivitték s mégis megakar
tuk nézni mi magunk a szobákat. Meg is tettük, de 
mint a zsidónők, kik Krisztust keresték, mi is csak az 
üres szobákat találtuk; ajtók és ablakok tárva-nyitva, 
mintha jeleznék:

«Itten voltak — külön-külön; és most kint van
nak mind — együtt!*

Most azon gondolkoztunk, hogyan láthatnék meg

még egyszer őket. Rájöttünk, hogy a templom tornyáról 
egy jó látcsővel biztosan kivehetők volnának.

A szándékot tett követte. Néhányad magammal 
útnak indultunk. Ahogy a feljárathoz értünk, egy nagy 
rácsajtó elzárta utunkat, ami azonban nem akadályozott 
meg a tervünk kivitelében. Egyik a másiknak a vállára 
hágott, mig a legfelsőnek sikerült egy keresztgerendát 
átkarolni, melyre azután felhuzódott. Ezután egy har
madik állott oda s a második is feljutott, igy tovább, 
mig csak az utolsó maradt lenn ; ennek megígértük, 
hogy a legelső visszatérő őt is felsegíti. Addig szomo
rúan várt a lépcsőn, szíva szivarát, melynek füstfellegei 
tova vitték gondolatait. Mert bizony mindegyikünk feje 
tele volt a legbusabb gondolatokkal, tele volt szivünk 
fájdalommal; duzzadt a keblünk szavaktól, de hallgatott 
mindenki.

Fenn voltunk. Most meg épp nehéz volt kívánt 
célunknak elérése, mert meglátni bennünket nem volt 
szabad, mi pedig látni akartunk, ami alig volt egymás
sal egyeztethető, mert a torony fedele nem volt készen.
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gyakorlati életből fakadt javaslat a következő: 
A jelenlegi egyenruha semmi tekintetben sem 

megfelelő. Elsősorban a merev magas gallér és 
kemény sapka egyenesen emberkinzó alkotmány. 
Télen hideg, nyáron pedig tikkasztó és embert 
folytogató s mindenre jó, csak arra nem, hogy a 
viselője benne kedvvel járja a hegyeket az idő 
viszontagságai között. A sötétbarna színe sem 
megfelelő. Viselője benne valóságos felkiáltójel 
az erdő csendjében s egyenes árulója annak, aki 
hivatva volna észrevétlenül az erdőn történő dol
gokat megfigyelni. Éppen ezért nem is alkalmas 
a kihágók üldözésénél és elfogásánál sem, teljesen 
használhatón pedig a cserkészeteknél, mert sötét 
színe valósággal vadriasztó. Ez  okból az erdő
gondnokság területén magas vadászvendégeinek 
szarvascserkészeteinél vezetőül beosztott erdőőrök 
nem is az előírásos egyenruhát, hanem szürkés 
lodenruhát viselhetnek. A külső szolgálatnál al
kalmazott erdőőr szolgálatteljesitése már csak a 
táborba szállott katonáéval hasonlítható össze. 
O  későn, korán, jó vagy rossz időben egyaránt 
köteles védkerületének terepnehézségeivel meg
küzdeni, neki tehát olyan ruházat kell, mely első
sorban kényelmes, nem feszélyez, könnyű és az 
idő viszontagságai ellen kellő védelmet nyújt és 
amellett olyan szinü, hogy a terephez simuljon 
és attól el ne üssön. Ezen feltételek legtöbbjének, 
amint már fentebb is kifejtettem, a kincstári 
erdőőrök egyenruhája meg nem felel és ha a ka
tonaságnál is már azzal foglalkoznak, hogy azt a

kínzó kemény gallért lehajlott, kényelmes gallérral 
felcseréljék, sőt tudtommal az Alpenjáger > zászló
aljaknál ezt már meg is tették, úgy egyenesen a 
szolgálat érdekében fekvőnek gondolom, hogy ez 
a kincstári erdőőrök egyenruhájánál is megtör
ténjék. Legyen az uj egyenruha minden cifraság
tól mentes, kényelmes ruházat, gyenge olivzöld- 
árnyalattal bíró világos barnásszürke lodenszövet- 
ből s álljon egy lehajtott széles gallérral, dupla
soros át- és visszagombolható mellel biró s a 
hátoldalon kényelmesen, tehát nem derékba sza
bott, hanem egyenesen eső kabátból, a lehajtott 
gallérján az erdőőri rangjel vény nyel, fénytelen 
csontliszt-gombjain a kipréselt magyar koronval. 
Hozzá ugyanazon szövetből való nadrág, hajtásán 
mindkét száron vékony zöld zsinórral és pedig a 
szolgálatban alól szűk nadrág, amelyhez disznó
vagy marhabőr lábszárvédő hordandó, disz vagy 
ünnepi alkalmakra pedig pantallón. A csizma, 
mint hegymászásra alkalmatlan lábbeli, teljesen 
kiküszöbölendő, helyébe az egyenruhához bakancs 
viselése volna rendelenő. Az egyenruhához puha, 
inkább könnyű, nem magas és mérsékelt karimáju 
leirt szinü lodenkalap volna szabványozandó, zöld 
zsinóral és rajta nyirfajd farktoll diszszel, mely 
disz a magyar koronát jelző, már feljebb leirt 
minőségű gombbal volna a kalaphoz baloldalt 
felerősítendő. Ezen egyenruhát leirt szinü, de víz
hatlanná avatott esőköpeny volna hivatva kiegé
szíteni és pedig a most divó s térden alól egy 
araszszal leérő és kámzsával ellátott praktikus

Egyik gerendáról a másikra másztunk és egyik 
veszedelmes helyzetből a másikba jutottunk, mert egy 
félrelépés —- és a mélységbe zuhantunk volna, honnan 
alig néztünk volna még az ég felé. De ettől meg nem 
ijedtünk; csak egy célunk volt szemünk előtt, a halottak 
lelkünk előtt. Még egyszer látni akartuk őket, ami sike
rült is végre.

Egyenkint mindenikünk egy függőleges gerenda 
mögé állott, ahonnan látta e rémséges képet, melyhez 
hasonlót festő ecsetje még nem festett és amelyhez 
hasonlót az idő többé nem hoz.

Már hárman cseréltek helyet, én voltam negyedik 
a soron. Midőn a végzetes távcsövet szememhez vet
tem, kilenc oszlopot láttam és mindeniken lógott egy- 
egy halottaink közül. Tisztán voltak mind kivehetők s 
messziről is önkéntelenül három különösen jellemző 
fej tűnt fe l: Török hófehér, méltóságos feje, a Vécsey 
grófé, kinek túlságos hosszú haja arcát egész eltakarta 
s a Damjaniché, kinek tiszteletgerjesztő arca, ritkaszép 
hosszú szakállal díszítve, büszkén nézett felfelé. Mintha

azt parancsolná az égnek : tudassa most a világgal, 
megadta-e beleegyezését az önkénynek ilyen rémséges 
müvéhez ?

A többi fő, mint minden akasztódé, le és oldalt 
hajolt. Ővele — úgy látszott — a hóhér különös játékot 
űzött, mert a szó szoros értelmében büszkén, nyakát 
egyenesen tartva nézett felfelé. Mig a többiek lecsüngő 
fejeikkel ide-oda lógtak a szélben, ő helyt állott, mint
ha az oszlophoz volna szegezve. A nem túlságosan 
nagy szél nem bírta meglóditani óriási súlyát.

Istenem! Borzadok, ha rá gondolok. A legrette
netesebb valóság volt, mit valaha láttam.

Az olvashatatlan recept.
Az analfabétákról készült statisztikában még mik

roszkóppal felfegyverezett szemmel sem akadhatnánk 
orvosra és gyógyszerészre s mégis már évtizedek óta 
kisért az a panasz, hogy az orvos nem tud írni, vagy 
a gyógyszerész nem tud olvasni. Az úgynevezett recept- 
háboruról kell újra megemlékeznünk, amely ismét kiújult
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kivitelben. Az ormótlan és Ízléstelen, inkább cé
gérnek való eddigi sárgarézjelvény beszüntetendő 
volna teljesen, mert ezt pótolja az egyenruha; 
hogy azonban az erdőőr úgy a fegyverviselés 
tekintetében, mint hatóságok előtt szükség esetén 
teljesen igazolhassa magát, azt ajánlom, hogy a 
közigazgatási eskütétel alkalmával, az eddigi, rövid 
időn belül elrongyolódó eskiihizonyitvány helyett 
állíttatnék ki a közigazgatási hatóság által vászon- 
papiron vadászjegyalaku és nagyságú igazolvány, 
mely névre szól és bizonyítja, hogy az illető fel
esketett kincstári erdőőr s mint ilyen, vadász- és 
fegyveradómentes, fegyverviselésre jogosított ha
tósági közeg.

Ez alkalommal egyúttal az u. n. szolgálati 
fegyver kérdését is felülvizsgálandónak vélemé
nyezem. A kincstári erdőterületeken ugyanis a 
vadászat kezelése immár belterjes, az összes bér
leti szerződésekben biztosítva van tudtommal a 
bérlőnek, hogy az erdészeti védszemélyzet a ra
gadozó vadat pusztítani köteles, sőt a személy
zetnek rendeletileg a ragadozó vad után lődijak 
is vannak biztosítva. Ragadozó vadat pusztítani 
azonban az ezidőszerint előirt s idejét régen múlt 
<Werndl golyós szolgálati vegyverrel csak rész
ben és nagyon csekély esélylyel lehet, használata 
bizonyos körülmények között mások életét ve
szélyezteti s a végeredményében céljának többé 
meg nem felel. Szerintem helyébe kétcsövű vadász- 
fegyver volna szabványozandó, mely az erdőőr
nek szintén megadja a kellő tekintélyt és szükség

esetén önvédelemre szolgál. Ily serétes fegyverrel 
aztán úgy a szárnyas, mint a lábas ragodozókat 
is pusztíthatja s az e tekintetben fennálló köte
lezettségének is megfelelhet; amit eddig csak úgy 
tehet, ha a különben is nehéz, esetlen Werndl- 
fegyvert a fogason hagyja szolgálni s magának 
serétes fegyvert szerezve, ezzel jár. (Folyt, köv.)

A szamár és öszvér tenyésztés
Az erdészeti személyzet legnagyobb része rá van 

utalva a lótartásra s miután ez meglehetősen költséges, 
hasznos dolgot vélünk cselekedni, midőn figyelmét a 
lónál sokkal kisebb igényű s emellett különösen hegyi 
utakon jobban használható öszvérre irányítjuk, melyről 
Csősz Gyula a következőket írja az ( Állattenyésztési 
és Tejgazdasági Lapok legújabb számában:

A szamár ősidők óta leghasznosabb háziállata az 
embereknek Nagy utak beutazására és hadi célokra is 
kitűnőnek bizonyult. A zsidók története, valamint a 
biblia számos helyen tesz említést a szamárról. Sámson 
egy szamár állkapcsával vert agyon ezer filiszteust; a 
Bálám szamara, a szamáron menekülő Absolon, József 
menekülése Máriával, Krisztus bevonulása Jeruzsálembe 
mind azt mutatják, hogy a szamár volt a zsidók uta
zási és teherhordó eszköze. Hogy a zsidók a legrégibb 
időktől kezdve tenyésztették a szamarat és lovat, azt 
mutatja az is, hogy Egyiptomban nagy lóvásárok már 
akkor voltak, mikor még Arábiában nem is ismerték a 
lovat. Salamon alatt a héberek ló- és szamártenyésztése 
és az ezzel való kereskedésük híres volt. Általában a 
hitrege és mondavilág, de még az ókori történelem is 
többet foglalkozik a szamárral, mint a lóval. A mele
gebb, hegyes déli vidékeken: Spanyolországban, Por
tugáliában, Olaszországban és a Földközitenger szige-

a gyógyszerészek országos egyesületében. Arról van 
szó, hogy az orvos urak olyan kusza betűvel írják a 
receptet, hogy a megfejtése ugyancsak kemény dió a 
patikárusoknak. Pedig legendák keringenek arról, hogy 
régi gyógyszerészek mi mindent eltudnak olvasni. Ezek 
közé tartozik az a történetke is, amely állítólag egy 
budapesti lap szerkesztőségében és egy szintén ottani 
gyógyszertárban esett meg. A redakció egyik főmunka
társa, ki hírhedt a rossz Írásáról, olyan kéziratot adott 
át a szerkesztőségnek, amelynek egyik lapja abszolút 
olvashatatlan volt. Maga az Írója sem tudta elolvasni 
újból. A lap egy orvosmunkatársának jó ötlete támadt.

- Adjátok csak ide azt a kutyanyelvel - -  szólt 
s elvéve a papírlapot, aláírta.

-  Most pedig vigye a patikába — szólt a szer
kesztőségi szolgának.

Elmagyarázta, hogy ott mindent eltudnak olvasni. 
Negyedóra múlva visszatért a szolga egy nagy üveg 
orvossággal, melyet az olvashatatlan kézírásból csinált 
meg a gyógyszerész.

Szóval, a gyógyszerész — tud olvasni, az orvos 
urak azonban sok időt elrabolnak tőlük hanyag Írásuk
kal. Amikor a gyógyszerészek hat évvel ezelőtt orszá
gos kongresszust tartottak Budapesten, két napig tartó 
tanácskozásukon úgyszólván csak arról folyt a vita, 
miképp szorítsák rá az orvosi kart az olvasható Írásra. 
Felhozták, hogy már számos balesetet okozott, hogy 
a gyógyszerészsegéd rosszul olvasta el a receptet és 
olyan orvosságot készített a betegnek, amely ártalmas, 
sőt némely esetben halálos is volt. Százféle terv is 
felmerült akkor, de végleges határozatot nem hoztak, 
csak memoradumhan kérték a belügyminisztert, hogy 
sürgősen intézkedjék ebben a kérdésben. A receptvita 
csak nem szűnt meg. Végre most a gyógyszerészek 
egyesületében egy olyan radikális határozatot hoztak, 
mely talán véglegesen megoldja a kérdést. Kimondták 
ugyanis, hogy azt a receptet, amelyet teljes bizonyos
sággal nem tudnak elolvasni, a beteg hozzátartozóinak 
visszaadják azzal a kéréssel, hogy Írassa meg újra az 
orvossal, de olvashatóan.
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tein még ma is nagyon-nagyra becsült állat a szamár.
Valószínű, hogy a nagy szamártenyésztéssel biró 

déli államokban korán megismerkedtek a szamár és ló 
keresztezése által létrejött öszvérrel is, amelynek nagy 
munkabírását és használhatóságát hamar felismerték. 
Az ókori történelem szerint az öszvért először a va
donba menekült Észau fia tenyésztette. Miziában és 
Pafligóniában az előkelőknek nagy öszvérménesei vol
tak. Hadiszerekbe, igába és nyereg alá használták őket. 
A régi korban kocsik hiányában úgy a személy-, mint 
a teherszállítás a szamarak és öszvérek hátán történt. 
Nagy terheknek a hegyes vidékek meredek ösvényein 
való átszállítására a szamár és öszvér sokkal alkalma
sabb volt, mint a ló.

Kétféle öszvér van : a lómén és a szamárkanca 
ivadéka, a szamáröszvér s a szamármén és lókanca 
ivadéka, a lóöszvér. A lóöszvér sokkal értékesebb, 
mint a szamáröszvér, mert nagyobb testű, tökéletesebb 
alkat; emiatt nagyobb munkabírású s megvannak benne 
mindazok a jó tulajdonságok, amelyek mint kiváló te
herhordó állatot a lónál is értékesebbé teszik. A magyar 
közbeszédben az öszvér alatt rendszerint a lóöszvért 
értjük. Az öszvér mindkét szülője különböző tulajdon
ságaiból örököl. Magasságát, alakját, fejét és fülét az 
anyjától a lótól, csontozatát, patáit, kitartását és igény
telenségét apjától a szamártól örökli. Hangja egyiké 
sem, hanem a kettő közötti, mégis inkább a szamáré
hoz hasonló. Örökli a szamár türelmét, szívósságát és 
biztos lábát, a lótól pedig az erejét, életkedvét és bátor
ságát. A legveszélyesebb hegyi ösvényen nála nélkül 
terhet szállítani alig lehetne. Kitartós, hosszú életű és 

•igen edzett természetű állat az öszvér. Körülbelül még- 
egyszer annyi ideig él, mint a ló és a betegségek iránt 
is jóval kevésbbé hajlamos. Emésztési zavar nála igen 
ritkán fordul elő s tudunk hetven-nyolcvan éves ösz
vérről is. Kevesebb igényű a lónál és tenyésztése is a 
legkevesebb kockázattal jár. Lépése jelentékenyen biz
tosabb, mint a lóé. Patája sokkal homorúbb és szivó- 
sabb szerkezetű, mint a lóé s ez ok miatt ritkábban 
kap patabajokat. A patkolása félannyiba kerül, mint a 
lóé, mert a patája olyan kemény és olyan lassan nő, 
hogy faragni csak hosszú időközökben kell. Az öszvér 
bőre vastagabb, mint a lóé és ezért nyáron át annyit 
nem szenved a melegtől és a legyektől, mint a ló. Ha 
valami baja van, már maga az is segít rajta, hogy a 
munkától visszatartjuk és a legelőre kicsapjuk. Az ösz
vér fél takarmány mellett is jobb erőben van, mint a ló 
teljes adag mellett. Még vizet sem kiván annyit, mint 
a ló. A munkában három közepes öszvér annyi takar
mányt fogyaszt el, mint két közepes ló. Egy nagytestű 
öszvér jó húsban valö tartása csak a kétharmad részét 
igényli annak a takarmánynak, ami egy ugyanolyan 
munkát végző lónak jó kondícióban való tartásához 
szükséges.

Az öszvérek nagysága különböző, de gyakori 
köztük a tizenöt-tizenhat markos is. Egy éves koruk
ban idomíthatok, két-három éves korukban pedig már 
munkába használhatók. Két öszvért is lehet felnevelni

azon a költségen, amibe egy ló nevelése kerül, részben 
a kisigényüsége miatt, részben pedig azért, mert ko
rábban használható munkába. Az öszvér jóindulata, 
emlékező- és ítélőképessége jóval magasabb a lóénál. 
Látása és hallása igen éles. Az indításban és húzásban 
a lónál is megbízhatóbb. A jó gondozás iránt annyira 
fogékony, hogy amikor erős munka vagy rossz tartás 
következtében csontvázzá soványodott is, két-három 
heti jótartás után ismét a régi jó húsba jön.

Nálunk a szamár és az öszvér lenézett, semmibe 
sem vett állat, a büszke Spanyolországban azonban a 
legelőkelőbb nemesek is járnak szamár- vagy öszvér-- 
fogaton. Portugáliában is igen értékes öszvérfogatokat 
lehet látni. A gyakorlati érzékű Északamerikai Egyesült 
Államokban különösen a hegyi tüzérségnél, de a lovas
ságnál is nagyra becsülik az öszvért. A hasznossága 
révén ott annyira átment a köztudatba az öszvér meg
becsülése, hogy például Tennessee államban a négerek 
az öregség folytán megszürkült öszvért szentnek tartják. 
Az amerikai Unió a délafrikai háború alkalmával millió
kat szedett be öszvérekért az angoloktól, Missouri ál
lam maga több milliót vett be e címen Angliától.

A burok is olyan nagyra becsülték az amerikai 
öszvéreket, hogy egy tábornokuk azt mondta: Többet 
ér egy amerikai öszvér, mint egy angol katona. Az 
öszvérek iránti nagy kereslet az árak rohamos emelke
dését, ez pedig az élelmes amerikaiaknál az öszvérte
nyésztés nagymértékű felkarolását jelenti. Az amnrikaiak 
a nagyban való tenyésztés és kitűnő árak mellett sem 
képesek a keresletet kielégíteni és az öszvérek iránt 
való kereslet még inkább fog növekedni akkor, mikor 
a melegebb égövek nagy sivatagjai megművelés és ki
használás alá kerülnék. A melegebb éghajlatú vidékek 
erdészeti, bányászati és mezőgazdasági fellendülésénél 
az öszvért nem pótolhatja semmiféle más állat.

A kilencvenes évek kezdetén Tenessee északame
rikai állam Spanyol-, Francia-, Olaszországból, továbbá 
a Földközi tenger szigeteiről (Málta, Majorka) körül
belül ezer szamármént és kancát vitt be és rövid idő 
alatt olyan jóminőségü és olyan nagyszámú öszvérük 
volt, hogy most ez az állam vezet az öszvértenyésztés 
terén. Az Unió egyes államaiban az öszvértenyésztés 
kezdi már a lótenyésztést háttérbe szorítani. Missouri, 
Kentucki és Tennessee államokban, de a többiekben is, 
különösen a hegyes bányavidékeken, meg a gyapot- és 
cukornádtermelő területeken, de általában a mezőgazda- 
sági munkálatoknál mindenfelé nagyban használják az 
öszvért. Az Uniő negyvenhárom állama közül harminc
hétben az öszvér ára magasabb mint a lóé. Ahol a ló 
átlagos ára darabonkint háromszáz korona, az öszvéré 
ott háromszázötven korona. Az öszvértenyésztés nagy
mérvű felkarolása is mutatja, hogy nemcsak az iparban, 
de a mezőgazdasági téren is az Egyesült Államok ve
zetik a világot. Európa még az állattenyésztés terén is 
csak messze áll az újvilág mögött.

Európa államai között éppen hazánk áll leggyen
gébben az öszvértenyésztés terén. Francia-, Spanyol-,
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Portugál- és Olaszországban, meg a Földközi tenger 
vidékén mindenhol nagy számban található szamár és 
öszvér. Ausztria hegyes déli részein, különösen Tirol
ban nagyobb számban tenyésztik az öszvért. A Balkán
államok közül kisebb-nagyobb számban mindenhol, de 
legnagyobb számban mégis az európai Törökországban 
található. Csak a drinápolyi vilájetben van negyvenezer 
szamár és nyolcezer öszvér, mig hazánkban 1907-ben 
mindössze 14.431 szamarat és 865 öszvért írtak össze.

Hogyha a Balkán-államokban valami bonyodalom 
támadna, amire Bosznia annektálása folytán alapos ki
látásunk van, lovainkkal csak nagynehezen tudnánk a 
meredek hegyeken és rossz utakon mozogni. Az öszvér 
ilyen helyeken mint teherhordó és ágyuvonszoló meg
becsülhetetlen szolgálatot tehet.

Tömörüljünk egy zászló alá, érdekeink meg
védésében csak úgy tehetünk kellő lépéseket!

H A S Z N O S  T U D N I V A L Ó K

A sáros szántás hátrányai. A szántás sikere 
egyéb körülmények mellett attól is függ, hogy a talaj 
nedvességtartalma a szántás idején megfelelő legyen. 
A talaj szántáskor ne legyen sem nagyon nedves, sem 
nagyon száraz. A nehéz, agyagos talajt sohasem sza
bad nedves állapotban szántani. E szabály alól kivételt 
csak késő ősszel szabad tenni, amidőn várható, hogy 
a talajt erős fagyok fogják lazítani.

Nyáron a nedvesen szántott agyagos talajban 
mindig göröngyök képződnek, amelyeket sem szétbo- 
ronálni, sem pedig szétverni nem lehet s még a nehéz 
hengernek is ellentállanak. A nedvesen szántott talajon 
burjánzik a gaz. Nedves időjárás mellett nem előnyös 
a trágyahordás vagy alászántás sem. A laza (homokos) 
talajt ellenben jobb kissé nedves, mint nagyon száraz 
állapotban felszántani. Különösen fontos azt a talajt, 
melyet a következő évben nyári veteménynye! akarunk 
bevetni, már most gondosan megmunkálni.

A tarlószántásnál vágjunk széles barázdákat s a 
talót szántsuk alá simán. így a nedvesség egyesülve 
a levegővel csakhamar előidézi a tarló felbomlását s a 
talaj összeérését. Nemsokára a tarlószántás után meg 
lehet kezdeni a trágyázást s elhinthetjük a barázdákba 
a szükséges Thomas- salakot, hogy igy a talajt a kellő 
foszforsavval ellássuk. Eső és téli nedvesség azután a 
Thomas-salak tápláló anyagait maguktól levezetik a talaj 
alsóbb rétegeibe. Mivel tavasziak alá tavaszszal szántani 
nem kell, a szántást késő őszszel végezzük.

Igy a talaj télen át jobban megpuhul, mint a ta
vaszi szántás által. Parasztszabály: tél előtti szántás, fél 
trágyázás. Ha az a célunk, hogy a talajt mélyen felke
verjük, végezzük a szántást őszszel altalaj-ekével, hogy 
a légköri levegő mélyebben behatolhasson. Az altalaj
eke, mely a közönséges eke után akasztva, annak ba
rázdájában jár, fellazítja az altalajt és a felsőszántással 
való keveredését előkészíti. A mély szántásnak előnyei

a termények nagyobb súlyában jelentkeznek, különösen 
áll ez a lóherére, hüvelyes veteményekre és a répára. 
A növények gyökerei mélyebben lehatolhatnak és igy 
nagyobb térről szedhetik a táplálékot.

A mélyen megmunkált talaj nem lesz egykönnyen 
tulnedves, avagy tulszáraz, hanem inkább megtartja a 
nedvesség kellő fokát. A mélyszántásnál azonban min
dig kellő óvatossággal kell eljárni s azzal kapcsolatban 
foszforsavval (Thomas-salak) erősen kell trágyázni. Nem 
alkalmazható a mély szántás ott, ahol az altalaj rossz, 
kövecses, mert a rossz altalajnak a felszínre hozatala 
megrontaná a földet.

Példa a baromfi jövedelm ezőségére. Egy
közönséges fajtájú baromfiakat tartó tiroli tenyésztő 
közli, hogy 80 sajáttenyésztésü tyúkja egy év alatt 
11.310 tojást és 100 csibét adott. A legtöbb 195 és a 
legkevesebb 50 tojás volt. Bevett állatért és tojásért 
870 koronát, kiadott eleségre 670 koronát, kitett tehát 
a jövedelem 160 koronát, darabonkint 2 koronát. Mint 
mondja, nagy város közelében, hol a tojás és a csibe 
keresettebb, jobban fizetett s a piacra állítása kevesebb 
költséget okozó, bizonyára még nagyobb jövedelemre 
lehet számítani.

Burgonyaszár mint takarm ány. A burgonya
szárat csak akkor szabad lekaszálni, ha vagy sárgulni 
kezd, vagy ha az ősz előrehaladottsága a gumóknak a 
kiszedését javalja, mert melegebb időben folyton gya
rapítja a szár a gumókat. Miután azonban ilyen későn 
már nehezen száriható a burgonyaszár, besavanyitás 
vagy zsombolyázás által szokták télre eltenni, ami vagy 
egymagában, vagy más zöldtakarmánynyal rétegezve, 
a szokásos módon történik. Ebből a takarmányból tiz 
kg.-ot kaphat a kifejlődött marha naponta, mig ellenben 
a friss burgonyaszár sokkal csekélyebb mennyiségben 
vagy egyáltalán nem etethető. A korán érő burgonya
fajták szárát juhok által lelegeltetik vagy szárítás által 
konzerválják, vagy barna szénát készítenek belőle.

K Ü L Ö N F É L É K
A vadász ruhája. Franciaország, mióta az angol 

király a divatkirályság trónusáról lezuhant, vezet a divat 
terén. így legutóbb megszabta a vadászok ez évi ruha
divatját is. Ha az előkelő vadász nem akar elmaradott
nak látszani, ilyen vadászruhát öltsön magára: Kabátja 
üvegzöld legyen, a zöldnek más árnyalata a szolgáknak 
és kocavadászoknak való. Kalapja puha tiroli nemezből 
való s a toll rajta ne oldalt Isten ments — hanem 
hátul legyen. A nadrág angol seviot-szövetből készül, 
a harisnya pedig berliner-pamutból, de okvetlen fiaskó 
zöld mind a kettő. A cipő színe sem fekete, sem sárga, 
sem üvegzöld, hanem barna legyen. A nyakkendő sem 
lehet más szin, csak fehér; aranyba foglalt szarvasfog 
legyen a belé tűzött tű feje. A vadásztáska színét nem 
szabályozták egyelőre.

A nap melege. A nap melegét az emberek nem 
használják fel kellőképpen. Ismeretes, hogy a növények 
fejlődését siettetni lehet azzal, hogy a melegágyakat
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üveglapokkal fedik be. A napsugarak ugyanis könnyen 
áthatolnak az üvegen, de nem könnyen tudnak aztán 
elillanni. Ezáltal az üvegház belsejében felgyülemlik a 
meleg, amely a növényt gyorsabb fejlődésre serkenti. 
Sir John Hershel 1834-ben, a Jóremény-fokon való 
tartózkodása idején csupán a nap melegével egy ökör 
húsát is meg tudta sütni. A húst kettős üstbe tették; 
mind a két üst külső felülete feketére volt festve. Egy- 
egy ablaküveggel letakart nyíláson át a nap melege 
bejuthatott a kettős üstbe. Nem is sok időbe került, 
mire az egész ökör busa pompás pirosra sült. Ha a 
közönséges sütőüstbe vizet öntünk, az üst fémfalát 
feketére festjük s nyílását üveglappal fedjük be, akkor 
az üveglapon át az üst belsejébe hatoló napsugarak a 
vizet úgy felmelegitik, hogy a tojás lágyra fő benne. 
Ha az üstbe nem öntünk vizet, hanem a tojást szára
zon helyezzük a fenekére, akkor a tojás keményre sül.

G erenda jégből. Egy newyorki hidépitőgyár 
főmérnöke érdekes kísérlettel foglalkozik. Már régóta 
ismeretes az a tünemény, hogy valamely csőből ki
áramló magasnyomású levegő a cső és a környezet 
melegét elvonja és lehűti; ezt az eljárást fogyasztó és 
hütő célokra régóta használják. A főmérnök vízépítés
nél akarja a levegőnek ezt a sajátosságát hasznosítani. 
Megfelelő berendezéssel akkora jégtömböket akar elő
állítani, amik a vízben gerenda, pillér, sőt — ha a kí
sérlet beválik — fal gyanánt is szolgálhatnak. Erős 
vascsövekből pilótákat helyezett el a v zbe, a pilóták 
hegyes végét a vizfenékbe szorítja, felső végét pedig 
közös edénybe vezeti. Ebbe az edénybe a szomszéd
ságában lévő hajóról levegősüritő segítségével állan
dóan nagy nyomású levegőt szőrit, mely a pilóta nyí
lásain kiáramlik s a körülötte lévő vizet megfagyasztja. 
A pilóta nagysága szerint ily módon léggerenda, jég
pillér vagy jégfal keletkezik, amely mindaddig el nem 
olvad, mig a sűrített levegő kiáramlása tart. Az eszme 
egyelőre még fantasztikus, de hát ugyanezt mondták 
annak idején a papirosfalra is.

H Í R E K
Ló és m ozdony küzdelme. Izgalmas látvány

nak voltak szemtanúi egy Zürichből elindult személy- 
vonat utasai. Egy elszabadult ló jelent meg egyszerre 
a pályán, közvetlen a mozdony előtt és hiába fütyült 
rá a mozdonyvezető, nem ment le a pályáról. A moz
dony teljes sebességgel rohant előre, a nekivadult ló 
is futott teljes erejéből. Az eszeveszett hajsza eltartott 
egész Hinwill állomásig. Mikor a vonat megállt, meg
állt a ló is és megpihent. Azután elől kezdődött ismét 
a hajsza, lllnau állomásán az állomás személyzetének 
kiáltásaitól a ló megriadt és egy pillanatig tétovázva 
ugrált. Késlekedése majd hogy az életébe nem került, 
mert a teljes erejével futó mozdony csaknem elkapta, 
így is ihegsérült a hátsó lábán, de most sem tágított, 
hanem futott esze nélkül előre a pályán. Nem egész 
egy óra alatt huszonöt kilométert futott be a ló. Feh- 
raltdorf és Pfaffiaku állomása között nyolcszor is volt

kénytelen megállni a vonat, hogy el ne gázolja a már 
fáradó állatot. Pfaffikau állomáson végre sikerült meg
fogni pányvával a lovat. A szegény ló minden tagjában 
reszketett s a hátsó két lába csupa seb volt.

A három  ujj. Az ócsai személyvonat egy sápadt, 
kétségbeesett arcú, munkás külsejű embert vitt Buda
pestre. Az embert a pályaudvarról a Rókus-kórházba 
szállították, ahol elmondta az élete tragédiáját. Kollár 
Andrásnak hívják, 45 éves és munkás Ócsán. Ezelőtt 
hónapokkal történt, hogy valami csekélység miatt meg
sértette a feleségét. Az asszony ezért otthagyta. De a 
férj néhány nap múlva már megbánta a történteket és 
kérlelni kezdte az asszonyt, hogy térjen vissza hozzá. 
Az asszony nem hajlott a szavára. A hirtelen haragú 
Kollár erre válópört indított ellene. Később ismét meg
gondolta a dolgot s újból rimánkodott a feleségének, 
hogy bocsásson meg neki és jöjjön vissza a házába. 
Kollár most már önmagán akart bosszút állani s egy 
elkeseredett pillanatban baltájával levágta azt a három 
ujját, amelylyel aláírta a válókeresetet. így került most 
a kórházba.

A csiga, mely a franciáknak, különösen pedig a 
párizsiaknak kedves nyári eledele volt, kipusztulófélben 
van. Különösen Bourgogneben, a csigatenyésztés ős
hazájában jöttek erre rá leghamarabb. Annakelőtte még 
annyi csigát lehetett kapni, amennyi csak kellett, de 
amióta olyan dühvei vetették magukat a csiga keresé
sére és értékesítésére, azóta először a szőlőhegyeken 
veszett ki még a magja is, azután a földekről és me
zőkről pusztult ki teljesen, úgy hogy csak rejtettebb 
erdei zugokban akadni rá. Az élelmes francia vendég
lősök most hamis csigát találtak fel. Összevagdosnak, 
összecsavarnak sűrített tejet és a csigaházba préselik; 
a gyanútlan francia ínyesek az idén már kilenctizedrész 
ilyen csigát fogyasztottak. Hogy a csigatenyésztés ne 
menjen végképp tönkre, a francia kormány kimélési 
időt rendelt el és megtiltotta, hogy április 16-tól julius 
1 -ig csigát szedjenek.

Nagy árvíz Amerikában. Augusztából érkező 
jelentések szerint a Savannak kilépett a medréből és 
6 — 1 2  lábnyi magas vízzel öntötte el a város utcájait. 
A kiáradt folyó elsodorta a hidakat és elöntötte a far
mokat. Három személy életét vesztette. A kárt mintegy 
500.000 dollárra becsülik. Dél-Karolinából hírek érkez
nek, melyek szerint az ottani áradások igen nagy kárt 
okoztak a gyapot- és búzatermésben.

Pusztító felhőszakadás. Shawnecben, Oklan- 
homa amerikai államban óriási felhőszakadás volt, mely 
több mint nyolcszáz ember életébe került. A kataszt
rófáról, miután a táviróvezetékek is elpusztultak, nem 
érkeztek részletes hírek. A lakosság a rohanó ár elől 
a fák tetejére menekült.

Élőhalott a koporsóban. Petrozsényben egy 
Kovács Antalné nevű cigányasszony meghalt. A hullát 
felravatalozták és az egész rokonság a halott körül 
virasztott. Egyszerre a halottnak vélt öregasszony felült 
a koporsóban, mire a rokonság rémülten kifutott. Az
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előhívott csendőrség intézkedett, hogy az öreg asz- 
szonyt ágyba fektessék. Az asszony a tizenhat órai 
fekvéstől kissé elgyengült, de már jól érzi magát.

Holttest az erdőben. Mint Kaposvárról érte
sülünk, a dabranaki erdőben egy erősen megcsonkított 
férfihullára akadtak. A vizsgálat megállapította, hogy a 
meggyilkolt Rózsás Vince zalaegerszegi iparos, akit a 
kóborcigányok öltek meg s azután kiraboltak. A vizs
gálat folyik.

Százhúsz éves asszony. A világ legöregebb 
asszonya Nagykárolyban él. Az asszonyt, kinek vasár
nap volt a százhuszadik születésnapja, Levenday Mi- 
hálynénak hívják. A szabadságharc idején Sopronme- 
gyéből került Nagykárolyba. Könyöradományokból él 
jelenleg. Még mindig jól lát és hall.

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen!

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Sas József urnák, Bélapátfalva. Abban az esetben, ha az 
előfizetésidijak beküldésére vonatkozó felhívásunknak meg lesz a 
kivánt eredménye s a szerkesztő nem lesz kénytelen a sok hátra
lékos tartozását saját szerény vagyonából pótolni, jövő év elején 
megkockáztatjuk a Kincsestár kiadását. — Roskó Pál urnák, Ohuta. 
Azt hisszük, hogy a legközelebbi idő nagyobb átalakulásokat hoz 
s addig türelemmel kell lennünk, mert nem lenne ildomos dolog 
olyan dolgokért is elégedetlenkedni, amelyek maguktól is sikeres 
megoldást nyernek. Utalunk egyebek közt mai vezércikkünkre. — 
Catilina Sergius urnák, Véza. Amint annak idején a fajdkakas 
küldőjét nyomban értesítettük, a madár annyira rohadt állapotban 
érkezett, hogy a csomag felbontásánál teijesen széthullott. Az év 
végéig még 6 korona 67 fillér jár.

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Obuch Mihály urnák, P.-Eperjes. A címet kiigazítottuk. -  
Kerekes Gyula urnák, Nagykanizsa. A megrendelő levelezőlapon 
és utalványszelvényen is József szerepelt s igy természetesen ezt 
jegyeztük be s a lapot is erre a címre küldtük. Most a hibát ki
javítottuk és a folyó hó 1-től elmaradt számokat megküldtük. -  
Gábor Péter urnák, P.-Ujfalu. A lakásváltozást bejegyeztük. -  
Miiller István urnák, Dobsina. A Reiprik Antal nevére küldött lap 
azzal érkezett vissza, hogy -címzett elutazott. Legyen szivés ér
tesíteni mostani lakásáról. — Szedlák Mihály urnák, Káposztafalu. 
Igen, január 1-ig... A lakásváltozást bejegyeztük. — Derzsy János 
urnák, Fogaras. Üdvözöljük, mint visszatért hívünket. A lapot f. 
hó 1-től elküldtük. Kelemen István urnák, Esztergom. A lakás- 
változást bejegyeztük. — Horváth József urnák, Kisszállás. Jövő 
évi január végéig van előfizetve. — Munteán Pantilimon urnák, 
Baromlaka. A két eltévedt számot még egyszer megküldtük.

Nyomatott HIENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K
Pályázat kezelő-erdőőri állásra.

Kezelő-erdőőr, megbízható, intelligens, szakvizs
gázott, ki a magyar és tót nyelvet birja, az erdőfelújí
tásban és kezelésben több évi gyakorlattal bir, lehető
leg december 1 -én való szolgálatba lépéssel kerestetik 
egy zólyommegyei magánerdőbirtokhoz, megfelelő ja
vadalmazás és nyugdíjbiztosítás mellett. Nős és szak
iskolát végzett egyének előnyben fognak részesülni. 
Fényképpel ellátott folyamodványok a bizonyítványok 
másolataival, továbbá a fizetési igények megjelölésével 
Osztroluczky Miklós főispán címére, Besztercebánya 
(Zólyommegye) küldendők. (1 — 1 )

940/1908. ikt. sz. Tótpelsőc szab. ni. város elöljáróságától.
Pályázati hirdetmény.

Lemondás folytán üresedésbe jövő itteni községi 
erdőőri állásra pályázatot hirdetünk s felhívjuk mind
azokat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy saját
kezűig  irt és születési-, erkölcsi-, erdőőri szakvizsgái 
és az eddigi szolgálatot feltüntető bizonyítványokkal 
felszerelt kérvényüket a besztercebányai m. kir. állami 
erdőhivatalhoz folyó évi november hó 15-ig nyújtsák be.

Szakvizsgázott pályázók hiányában a nem szak- 
vizsgázottak kérvényei is feltételesen figyelembe fog
nak vétetni.

A magyar és a tót nyelv ismerete megkivántatik.
Ezen erdőőri állás javadalmazása 600 K fizetés, 

100 K lakbér, 30 K földváltság, összesen 730 K és 
négyszer ismétlődő 50—50 K ötödéves korpótlék havi 
részletekben a zólyomi m. kir. adóhivatalból; továbbá 
24 ürköbméter tűzifa a vágásban kiadva és az erdőőr 
által feljelentett kihágásokból beszedett kárdijak egy
negyedrésze.

Pótpelsőc, 1908. évi október hó 16-án.
Szalontai Miklós, jegyző. Piskó János, biró.

1908/3000 sz. M. kir. ergőigazgatóság Koloszváron.
Pályázati hirdetmény.

Alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületében öt 
erdőőri (II. o. altiszti) és kinevezés esetén hét II. oszt. 
m. kir. erdőlegényi állomásra évi 600 K törzsfizetés és 
100 K személyi pótlékkal, illetve 400 K évi szegődm.- 
bérrel és egyéb állományszerü illetményekkel pályázat 
nyittatik.

Az erdőőri állásra pályázók felhivatnak, hogy az 
1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt szakvizsga 
letételét, az államerdészeti szolgálatba belépni kívánók 
pedig ezenfelül ép és erős testalkatukat, különösen jó 
látó és halló képességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiál
lított bizonyitványnyal, továbbá életkorukról és illető
ségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal és végül a 
tanulmányaikat, nemkülönben a hivatalos magyarnyelv
nek szóban és írásban való bírását igazoló okmányok
kal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket elöljáró 
hatóságaik, esetleg az illető járás politikai hatósága utján 
1908. évi nomember hő 30-ig ezen m. kir. erdőigazgató
ságnál nyújtsák be.

Az erdőlegényi állásokért pályázók nőtlenségi ál
lapotukat is kimutatni tartoznak.

Kolozsvár, 1908. évi október hó.12-én.
(1—2) M. kir. erdőigazgatóság.

Megfelelő állást keres középkorú erdőőr, nős, egy 
gyermek atyja, ki az erdőőri szakvizsgát letette, 14 évi 
gyakorlata van az erdősítés és a kihasználás minden 
ágában; érti a fácántenyésztést, vadászatok rendezését, 
őz és szarvas cserkészést, duvadak irtását. Konyha
vadász vagy erdőőri állást is elfogad. Az állást azonnal 
el is foglalhatja. Gime megtudható lapunk kiadóhiva
talában. (1 —2 )
Megfelelő állást keres egy az erdőőri szakiskolát 
végzett és az erdőőri szakvizsgát letett nős egyén, aki 
most egy fürészgyárnál mint hivatalnok van alkalmazva, 
az erdészeti és vadászati teendőkben kitünően jártas. 
Cime megtudható lapunk kiadóhivatalában. (1 — 1 )
Vadász, 29 éves, nős, kitűnő lövő, a vadászat minden 
ágában és a vizslaidomásba is teljesen jártas, folyó évi 
november hó elsejére megfelelő állást keres. A cime
megtudható lapunk kiadóhivatalában. (1 —2 )
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Előfizetési dijak: Hirdetési dijak:
Egy é v r e ........................................... 8 korona
Fél é v r e ........................................... 4 korona
Negyed é v r e ............................................2 korona

P é n z k ü i d e m é n y e k
Szászsebesi Ipar és Gazdasági Hitelszövetkezet 

címére küldendők, Szászsebesen

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n  Egyhasábos garnrond sor vagy annak a helye
i 20 fillér. Ajánlkozásoknál, eladás vagy vételnél 

Felelősszerkesztő és kiadótulajdonos |, minden szó után előre beküldendő 4 fillér 
P O D H R A D S Z K Y  E M I L  Nagyobb s többszöri közlésii hirdetményeknél

mérsékelt dijak egyezség szerint

XII évfolyam Szászsebes, 1908. novem ber 5 45 szám

Az „Ezdészeti Ujság“ tisztelt Olvasóihoz!
Az alulírott hitelszövetkezet, amely az ( Erdészeti 

Újság > anyagi részének kezelését évekkel ezelőtt magára 
vállalta, újabban arra a szomorú tapasztalatra jutott, 
hogy a lap olvasóinak egy része az előfizetési dijak 
beküldésével nem törődik, aminek természetes követ
kezménye az, hogy még a nyomdai költségek sem fe
dezhetők hétről-hétre s ilyen módon azok hátraléka 
immár közel 10 00  koronára szaporodott akkor, midőn 
az egyes tisztelt olvasóknál kint lévő hátralék az 1800 
koronát meghaladja.

Számosán vannak olyanok, akik a lapot hosszú 
időn át, már hónapokon keresztül elfogadják anélkül, 
hogy arra bármit is fizettek volna; sőt mintegy 80 oly 
olvasónál, kiknek előfizetési tartozásuk az egy évit is 
meghaladta, kénytelen volt az alulirt hitelszövetkezet a 
lap további küldését beszüntetni s miután kötelezett
ségüknek ismételt fehivásra sem tettek eleget, ellenük 
a peres eljárást megindítani, ami bizony nem a leg
szebb világításba hozza az illetőket.

A hitelszövetkezet akkor, midőn a lap financiro- 
zását elvállalta, szolid és minden kockázat nélkül való 
vállalatba vélt bocsátkozni, mert nem volt szabad fel
tételeznie, hogy egy erkölcsi testület tagjai közt akad
janak olyanok, akik minden önérzet híján még olyan 
csekély kötelezettségnek sem felelnek meg, amilyen az 
Erdészeti Újság pár hónapi, vagy akár egy évi előfize
tése s nagyon szomorú dolog lenne, ha ebben a fel
tevésében csalatkoznék.

Felkéri ennélfogva az alulirt hitelszövetkezet az 
Erdészeti Újság mind ama olvasóit, akik még előfize
téseiket a folyó év végéig nem rendezték, hogy ezt 
e  h ó  közepéig  beküldeni szíveskedjenek, mert ellenkező 
esetben kénytelen lesz a lap további kiadásával fel
hagyni s a felszaporodott hátralékot annak szerkesztőjén, 
mint aki a lap olvasóiért kezességet vállalt, behajtani.

Azokat a hátralékosokat, akiknél a lap további 
küldése be lett szüntetve, ezeknek a soroknak külön 
lenyomásával és megküldésével figyelmezteti a hitel- 
szövetkezet, hogy ellenük már most a legszigorúbban, 
minden kíméletet félretéve fog eljárni s felhasznál min
den törvényes eszközt arra, hogy rajtuk a tartozást 
megvegye. Az illetők az ez által nekik okozandó és 
csekély tartozásukkal arányban semmiképp sem álló 
költségeket természetesen csak önmaguknak fogják 
tulajdoníthatni.

Nem mulaszthatja el végül a hitelszövetkezet az 
Erdészeti Újság ama olvasóinak, akik előfizetéseiknek 
pontos beküldésével a lapnak kiadását eddig is meg
könnyítették, elismerését kifejezni s őket kérni, hogy 
uj előfizetők toborozásával a lap további fennállását 
lehetővé tenni szíveskedjenek. Igyekezzék mindegyik 
csak egy magához hasonló pontos lelkiismeretes hívet 
szerezni és akkor el lesz hárítva a lap bukásának ve
szedelme.

Szászsebes, 1908. évi november hó 4-én.
Teljes tisztelettel:

A Szászsebesi Ip ari és G azd aság i 
Hitelszövetkezet.

L e mo n d a n i ?
Vezető cikkünk előtt, a lap homlokán olvas

hatja a szives olvasó a szászsebesi ipari és gaz
dasági hitelszövetkezet felhívó sorait azokhoz az 
olsasóinkhoz és már nem olvasóinkhoz intézve, 
kik előfizetési dijaikat nem küldték és nem kül
dik azzal a pontossággal, amely minden olyan 
lapnak, amely olvasóin kívül senki másra nem 
támaszkodhatik, első és legfőbb feltétele.

A hitelszövetkezet eme sorait bátran gyász-
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keretbe foglalhattuk volna, mert a bizonyosnál 
is több, hogy azok az Erdészeti Újság halálos 
ítéletét jelentik. Azért állítjuk ezt olyan bizonyos
sággal, mert tizennégy évi tapasztalásunk meg
tanított már arra, hogy az ilyen felhívások több
nyire meddők maradtak s igy most sem hisszük, 
hogy harmadfélszáznyi olyan olvasónk mindegyi
kénél, aki még előfizetését teljesen, az év végéig 
nem rendezte, foganatja legyen, pedig csak igy 
lehetne lapunkat az elenyészéstől megmenteni:

Temetésre készülünk. Úgy vagyunk vele, 
mint az a család, amelynek valamely betegére az 
orvosok kimondták már a menthetetlen szót s 
amely már előre készíti a halotti ruhát és leplet, 
amely már előre megvásárolja a szemfedőt annak 
a drága hozzátartozójának, aki még él ugyan, de 
az élete már csak a halállal való vívódás.

Szomorú a halál minden alakjában, de leg- 
szomorubb akkor, amidőn azok okozzák, akik 
képesek lettek volna a halódót még életben tar
tani, de elmulasztották neki segédkezüket nyújtani 
akkor, amikor még nem volt késő.

Ilyen szomorú halál küszöbén áll a mi lapunk 
is, mely hosszú tizennégy éven át nem önönma
gának élt, hanem minden erejét azok érdekeinek 
szentelte, akik hivatva lettek volna viszont őt 
nemcsak napról-napra való tengődésben fenntar
tani, hanem nagygyá is növeszteni és felvirá
goztatni.

A mi lapunk sohasem volt olyan, mint sok 
más amilyen van, amely nem annyira az olvasó

közönsége, mint inkább csak a saját önző érde
keit viseli szivén s ezeket igyekszik minden módon 
és áron szolgálni. A mi lapunk szerkesztőjének 
fáradtságos munkája kevés iózsát, de annál több 
tövisét termett s inig mások ennél kevesebb 
munkával és fáradozással is jólétet, kényelmet, 
sőt vagyont szereztek maguknak, addig ő meg
maradt az ő szegénységében, sőt szegényebbé 
lett, mert annak a sok hűtlen olvasónak a hát
raléka, akik elég fásult szivüek voltak ahoz, hogy 
hátralékaikkal egyszerűen ellépjenek, az ő szegé
nyes zsebének a rovására esett.

Az efölött való keserűségben csak az volt 
s ma is egyedüli vigaszunk, hogy számos lelkes 
hívünk is akadt, aki szívesen és örömmel hozta 
meg áldozatát a közös érdekeket szolgáló lapunk 
részére s azt úgy anyagilag, mint erkölcsileg ere
jéhez képest támogatni szíveskedett. Fogadják ezek 
ezúttal hálás köszönetiinket buzgóságukért s azért 
az istápolásért, amelylyel lapunknak legalább a 
tengődését lehetővé tették.

Keserű az élet s nincs annak keserűség nél
kül való öröme talán egy mákszemnyi sem és 
azért mégis szívósan ragaszkodunk hozzá; még 
a haldokló is visszarí utánna, mert hiába, bár
milyen legyen is az, mégis csak élet, mig a halál, 
az már elmúlás. Volt - nincs. A vízben fuldokló 
elkapja az éles beretvát is, nem vetve gondot rá, 
hogy kezét elvágja, megragadja a szalmaszálat is, 
abban reménykedve, hogy egy ideig, amig más 
segítség érkezik, az fogja a viz színén fentartani.

AZ „ E R D É S Z E T I  U JSÁG “ TÁRCÁJA
Vénasszonyok nyara.

,: A Bp. H. után. Irta: Bársony István. —

A rónaságra, ahol bolyongok, süt a nap. Az ősz 
ragyogó,.de forróság nélkül való napja, amelytől nem ' 
menekülünk már árnyékba. Az ég tiszta kék. Azúrjának 
még egy tenyérnyi felhőszeplője sínesen. S ez a cso
dálatosan mély és fényes kékség most olyan nagyon 
üres, olyan nagyon néma.

. Szeptember végén itt még suhanó fecskék nyilal- 
tak végig a levegőtengeren. Jöttek, folyvást, sietve; 
nem fordultak vissza, nem is "kanyarodtak; haladtak 
gyors szárnyálassal délnek — mind-mind. Útközben 
félrecikáztak néha, ahogy a szárnyasegér szokta, ha 
bogarat fog. Ok is csak igy vadásztak ; arra, ami épp 
az utjokba került. De az apró. légy füstoszlophoz ha
sonló raja már nem állított meg közülük egyet sem. 
Átvillantak rajta s amit egy fogásra dézsmálhattak kö- 
züle, azzal ha'ádtak tovább.

Az apró : légy milliója összecsapódott utánnuk, 
mintha semmi sem történt volna; és kavargóit tovább, 
a lassú forgószél sodrásával. A kis fekete rabló, ván
dorúját járó fecske, pillanatok múlva toár messze volt.

Utána néztem : vájjon meddig látom. A pici sötét 
villám csakhamar átváltozott tovarezgő ponttá. S már 
egyszer a pontot is csak úgy képzeltem, hogy még 
egy kicsit látom. '

Most nincsen többé fecske. A vándorok jobbára 
elmentek erről a sik mezőről. Még a szunyogvadász 
kék vércse sem libeg az ér felett, amelyet fonnyadó, 
őszfürtü nád borit.

A felszántatlan tarlón apró madarak zagyva be
széde ’hallszik néha; ott seregük a zsezse, a társaság- 
kedvelő; de ha fel-felkap is a földről, magasra nem 
száll; az ég ürességét nem élénkíti meg.

Október méla lelke hallgat itt most.
A siető enyészettől, melynek a közelgését még a 

ma nyilt virág is érzi, fél titokban a diszét vesztette 
róna s alighogy pihegő életet árul el.
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A mi lapunk sem halt még meg egészen; 
még csak haldoklik s ezért kapva kap minden 
mód után, mely alkalmas lenne arra, hogy őt a 
halaiból kiragadja s az életnek visszaadja. Vájjon 
van-e erre még mód ? Igenis, van!

Harmadfélszáz olyan olvasója van lapunknak, 
aki kisebb-nagyobb összeggel hátralékban van, 
vagy pedig lejárt előfizetését meg nem újította s 
ezek kezén ezer koronát meghaladó összeg van 
kint, tehát olyan összeg, melylyel lapunk nyomási 
költségeit kiegyenlíteni és a további hitelt meg
szilárdítani lehetne. Két és nyolc korona közt 
ingadozik az egyesek tartozása, tehát mindegyik
nél olyan csekélység, amelyet még akkor is fel
áldozhatna lapunk fentartására, ha azt nem mint 
tartozást, hanem mint ajándékot, mint adományt 
kérnők tőle. Ha ezek a tisztelt olvasóink most 
8 10 nap leforgása alatt ezeket a tartozásaikat
beküldenék, a lapunk fölött lebegő halál egysze
ribe eltűnnék s megmaradna annak az élete. 
Ezektől nem kérünk nagylelkűséget, hanem csak 
azt, hogy teljesítsék becsülettel kötelezettségüket.

A segítésnek másik módja az lenne, ha azok 
a tisztelt olvasóink, akik előfizetéseiket eddig is 
pontosan törlesztették s ezáltal félremagyarázha- 
tatlan jelét adták annak, hogy lapunk fennállását 
szükségesnek tartják s éppen ezért azt szivükön 
viselve, fenntartani is óhajtják, némi áldozatot 
hoznának az által, hogy bár előfizetéseiket ez év 
végéig már rendezték, már most küldenék be a 
jövő évre szóló előfizetéseiket akár az egész évre,

akár annak felére, vagy csak negyedére is, kiki 
tehetsége szerint, hogy azután ezekkel az előfi
zetési dijakkal megizmosodva és lélekzethez jutva 
folytathassuk lapunk kiadását addig, mig a hátra
lékban állók is lassacskán bár, de azért hinni 
merjük, hogy valamennyien befizetik tartozásaikat. 
Természetes, hogy ennek a segítésnek is folyó hó 
közepéig kellene bekövetkezni. Nagyobb számú uj 
előfizető szintén sokat lendítene lapunk helyzetén 
s ezért minden hívünk igyekezzék ilyeneket sür
gősen szerezni.

Miután pedig ezzel felvettük az utolsó ke
netét, most már várjuk, mit hoz a legközelebbi 
hét: uj életre kelti-e haldokló lapunkat, vagy pe
dig kénytelenek leszünk-e annak életbenmaradá- 
sáról végképp lemondani.

A nyest rabíóutjaiban
— A <• V. és A. után. Irta: Gyulai György.

A nyest és legközelebbi vérrokona a nyuszi, arra 
mindenkor rászolgálnak, hogy őket állandó üldözés 
részeseivé tegyük, ha becses prémjük miatt végleges 
kipusztitásukat talán nem is kivánnók kimondani, azért 
szakadatlan éber ellenőrzésük és megfelelő tizedelésük 
elől ki nem térhetünk mindaddig, amig hasznos szár
nyasvadunk állományának megvédelmezése s a nyulfiak 
veszélyeztetett életének biztosítása elsőrangú vadász- 
íeladatunkat képezi. A nyest és a nyuszi előtt a szár
nyas és tojása soha és sehol nincs biztonságban, akár 
a sokféle háziszárnyasról, akár apró vadállományunk 
hasznos tollasairól, akár pedig az erdők-mezők kedves 
éneklőiről, azok fiairól és tojásairól legyen szó.

A nyest és a nyuszi ebbeli kártételeit az teszi

A rét már elhalványul; egykoron üde zöldje fol
tos fakó, mint az elnyűtt ködmön. A zöld a vetéstáb
lára festette önmagát; a kékes repce mellett a merészen 
élénk őszi rósz széles táblája terül, éppen oly üresen, 
mint az ég.

Mind a kettőt végig körülfonja az elsorvadt ér 
nádasszalagja, melynek százezernyi szála szinte egybe
szövődött sikot alkot a nádbuga puha tömegével.

Ha egy-egy sóhajtásnyi szellő fut át a rónaságon, 
ezt a puhaságot megfésülgeti, végigsimitja; a szürkés 
fakó bugaszőnyeg ilyenkor láthatatlan szellemlábacskák 
lépése alatt süppedezik. Ezt a csekély mozgást most 
úgy el tudom nézni a nagy mozdulatlanságban, ami 
körülveszen.

*

Amerre tekintek, nincsen akadály a szemem előtt. 
A világ végéig Iátok, magam vagyok. A mező sorvadó 
zöldjét szemérmesen tarkítja valami; őszi kikirics ku
kucskál a fü közül itt is, ott is. Az októberi napba 
szerelmes szegény; halvány pirosság önti el bágyadt

kis arcát a napsugár csókjától; s amelyiken a csgpodár 
udvarló ajka sokat csüngött: pírját lilára váltja.

És az egész rónán: a mezőn, a tarlón, a vetésen, 
sőt még a meztelen szántás barázdáin is, — kereszttil- 
kasul szőtt ezüstszálak húrjai húzódnak.

Ahol két fűszálat összeköthet, ahol két kóró közt 
megfeszülhet, ott látni holdsugárhoz hasonló semmi
ségét.

Mintha árvalányhaj selyméből orsózták, fonták 
volna: olyan gyöngéd, finom.

Mintha forró s z í v  dobbanása dobálta volna erre- 
arra, oly félősen, szerelmesen tapad.

Október napja rásüt s csillogtatja; enyhe hevével 
biztatgatja: Szállj-szállj a szellőcske szárnyán, fehér
ökörnyál! ezüstös ökörnyál! . . .  Vénasszonyok nyará
nak libegő ékessége!

Szállj-szállj a múltba vissza és juttasd eszükbe 
nekik a menyasszonyi fátyolt, melynek fehér szálai az 
ő homlokukhoz simultak egykoron.

Szállj-szállj a jövendőbe és tanítsd meg rá a bús
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légióként veszedelmes arányúvá, hogy rablókalandozá
saikat tulnyomólag a sötét éjjelek nehezen ellenőrizhető 
leple alatt végzik; másrészt pedig könnyű testük és 
gyors lábukkal hihetetlen rövid idő alatt, óriási terü
letek állományát veszélyeztethetik igy ; végül pedig 
telhetetlen vérszomjuk mellett, soha ki nem elégíthető 
fenevadakként pusztítanak az amúgy is sok ellenségtől 
üldözött fogoly, fürj, fácán, nyúl és az éneklő szár
nyasok hasznos csapata közt. Az ebbeli garázdaságuk 
sokkalta közismertebb, semhogy annak felhánytorgatá- 
sával, jól tudott ismételgetésekbe bocsátkoznék; ezúttal 
tehát inkább csak éjjeli rablóutjaik mikéntje felől kívá
nok egyet-mást leleplezni.

Nemrégiben egyik erdész szomszédom panasz
kodott keservesen, hogy háziszárnyas-áliományát s azok 
tojásait állandóan tizedelgető nyestjétől nem tud meg
szabadulni, pedig az valamelyik közelfekvő gazdaember 
óljában ütött tanyát, ahonnan éji rablóutjaiban heted
határokig is bekalandozza a hasznos jószág által lakott 
területeket.

A mérgezési kísérletek eddigelé eredménytelenek 
maradtak, holott az erdész a nyest által legutóbb is 
tanyahelyül választott egyik odvas fára strichninnel 
praeparált cukrozott aszaltszilvákat helyezett el. A kitett 
szilvaszemek közül csupán kettő nem volt megmérgezve. 
Másnap reggelre a kitett szilvaszemek közül a két mér- 
gezetlen példánynak nyoma sem volt; azokat tehát, az 
ilyesmit előszeretettel csemegéző nyest jóizüen elfo
gyaszthatta, mig ellenben a strijhninnel praeparált 
szilvaszemek érintetlenül hevertek szanaszét elszórtan, 
jeléül annak, hogy a nyestnek ugyancsak finom szag- 
és izlésszerve van, amelynek segítségével az ilyesféle 
veszedelmek felől kellőképpen tájékozódni képes.

Következő nap délutánján friss hó esett; sokkal’ 
csábítóbb volt ez rám nézve, semhogy a szárnyasrabló 
kalandutai minémüségéről mindjárt másnap hajnalban

közelebbi tájékozódást ne szerezzek. Ez éppen jól jött.
A hónyomok után nyilvánvalóvá lett garázdautak 

tekervényes végtelenje valóban csodálatraméltó sokol
dalúságról és kitartásról tanúskodott. Hogy egy ilyen, 
aránylag aprótestii állat minő óriási útvonalakat képes 
csupán egyetlen éjen át is bekalandozni, közben pedig 
hány, de hány helyen okoz határtalan vérengzésével 
bajt és halálos veszedelmeket, arról fogalmunk sem 
lehet, hacsak alkalmat és fáradságot nem veszünk ma
gunknak, hogy egy-egy ilyen nyest-ut szövevényei közt 
magunk is hosszantartó szemlutra induljunk.

Erdész szomszédom gyűlöletes nyestje az erdész
laktól pár kilométernyire fekvő szőlőskert présházából 
indult elsőbben éjjeli rablóutjára. A szőlők bejáratánál 
omladozó régi kőfal állott; ennek ezernyi rése, repe
dése között a nyest elsőbben is alapos szemlét tartott. 
Néhány, a hirtelen beállott hideg elől a rések búvó
helyei közé húzódozó apró éneklőszárnyas néhány toll- 
foszlánya, egy-két pirosló vércsepp a mohos fal oldalán 
kétségtelen tanúbizonyságot szolgáltattak arról, hogy 
a nyest itt garázda módon szerepelt.

A kőfal tájékáról távozóban a nyest azután átlós 
irányban átsompolygott a közeli ugaron, ahol mi sem 
akadt eléje, igy tehát a közeli fiatal fenyvesnek vette 
útját. Itt tüstént fel is gallyaskodott az egyik alkalma
sabb erőteljes törzságra. Bizonyára előzetes tapaszta
lásból tudta azt, hogy az ilyen leshely közelében, a 
fenyves sűrűjében, mindenkor akad valami melegvérű 
falat. Várakozásában nem is csalódott, hiszen a feny
vesek sűrűiben télszakában temérdek apróbb szárnyas 
keres és talál éjente nyugvó-pihenő helyet.

Egy-két fekete rigótoll a szomszéd fenyő tövénél 
tanúskodott arról, hogy a nyest egyetlen éj folyamán 
immár a második lakmározásához jutott. A közelbén 
utóbb több fenyőre is felkuszott, sőt itt-ott a fenyves 
alját is bekalandozta, bár mégis túlnyomó részben lent

képzeletet: milyennek lássa a szemfedő szálait, amely 
alá már nem süt több napsugár! . . .

Ha egy csomót összekarmol a szellő, fehér roj
tokba sürüsiti, úgy viszi. S az ökörnyál száll-száll . . .

Utánna nézek, ahogy a messze kékségbe lendül 
s a szemem, mintha kápráznék: nagy sötét pontokon 
akad meg aközben. A pontok közelednek; nőnek, egyre 
nőnek. Megelevenednek. Vitorlát lengetnek a lég csen
des tengerén.

Egy csapat túzok száll errefelé s lassan ereszkedik 
a repcére. Bátran, gyanútlanul toppannak le. De azért 
rögtön kiválik közülük egy s amig a többi úgy ahogy 
összetart, ő külön félreáll s feszes, merev tartással, 
szoborrá váltan figyel.

Semmi sincs itt ezen a roppant rónaságon, ami 
a korláttalan szabadság e rajongói nyugtalaníthatná. 
Ember, rajtam kívül, akit pedig jól elfed a tuzokszem 
elől a nádszálak hajlata, — sehol. Mégis lankadatlan 
buzgalommal végzi tisztét az őr, a vén kakas.

Ezeket nem lehet meglepni. Ameddig még egy

utolsó csapat lesz belőlük: igy áll melleltük őrt a vén 
soros, a rónák fogyó nyílt területein. Ahol a síkság 
szabad határát fasorok szeldesik, onnan a túzok elhú
zódik, az már börtön neki. De itt még itthon van és 
ahonnan a nyüzsgő élet lassankint megszökik: néhá- 
nyadmagával is csak annál többnek, annál nagyobb
nak látszik.

Mihelyt a nádfal mögül kilépek, mind felém for
dul, egyszerre, úgy várja az őrkakas jeladását. A nap 
rájuk hinti aranyát s bronzfénynyel keveri a tarka tu- 
zoktollat. Alig mozdulok újra, a vezér szétterjeszti ha
talmas szárnyát, nekilódul és nyakát görbén nyújtva 
előre, kirúgja a földet maga alól.

A többi utána . .  .
Mennek!
A nagy vitorlák fönn úsznak, lengenek magasan. 

A meglepetés, amiben őket részesítettem, megnöveli a 
gyanakvásukat. Már a sima földnek sem hisznek; hátha 
kinő belőle hirtelen valami ellenség.

*
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kutatgatott s inkább csak biztos nyomot követett akkor, 
amidőn közbe-közbe fel is gallyaskodott.

Ellentétben a nyesttel, atyafia a nyuszt, tunyomóan 
a fákon marad inkább és azokról hajszolgatja a zsák
mányt. Az egymáshoz közelebb eső fákról azután le 
sem bocsátkozik, hanem karcsú és hajkékony testével 
egyik szomsééd ágról a másikra veti magát anélkül, 
hogy lába érintené a havas talajt. Rablónyomait Így 
nehezebb is ellenőrizni, mint az alant sompolygó nyestét. 
Ezzel azért korántsem mondom, hogy a nyest nem 
eléggé ügyes légtornász ; ellenkezőleg, a szükséghez 
képest, biztos zsákmány tudatában nem éppen marad 
a nyuszt ügyessége mögött akkor, amidőn arról van 
szó, hogy zsákmányért a szomszéd fára legyen kény
telen magát átvetni.

Nyomon követett nyestem is két szomszédos 
fenyő egymásra hajló ágai közt kapdosott megint csak 
egy rigó után. Az eredmény ismét csak szomorú ki
menetelű volt, jeléül annak, hogy az éberalvó rigó sem 
képes a nyest villámgyors és nesztelen támadása elől 
kitérni.

A fenyvesek gyanútlan rigóiból Így jóllakva, ismét 
csak kijött a sűrűből, átvágott egy több holdnyi őszi 
vetés-táblán, hogy azután a közeli tölgyrengetegnek 
vegye útját.

A tölgyes legszélén, évszázados fatörzs körül is
mételt szemlét tartogatott; próbálkozott is a vastag- 
törzsü fára felkapaszkodni, ám csakhamar elállóit ezen 
szándékától s az erdőszegélyen végig, a kiállóbb gyö
kérzet között egerészetet folytatott. Többrendbéli ka- 
pargálása dacára eredményes zsákmányolásról most a 
télszaki éjek idején szó sem lehetett; az egér legfeljebb 
verőfényes téli napokon kerül elő otthona mélyéből, 
legfeljebb egy-két órára sütkérezni.

Az egyik terebélyes fa gyökérzete körül, talán 
abbeli bosszúságában, hogy várakozásában csalódni

S most még csendesebbnek tetszik a világ, hogy 
a nagy madarak is elmentek, itt hagytak. Amint körül
nézek, uj életet keresvén, a fekete szántáson egy helyt 
furcsa kis nyerget látok. Elől egy göb, hátul egy még 
nagyobb göb, közbül valóságos nyereghajlás. Ott a 
vackából kiemelkedő nyúl fekszik. Még egy mozdulat 
és felugrik, elvágtat; kajla fülét csüngeti; hol megáll 
és léül, egyenest, mint a szolgáló öleb; hol újra neki
indul, vágtat. Csak úgy porzik nyomán a puszta. Pe
dig senki sem kergeti. Megszokta már, ahol ember jár, 
onnan jobb kereket oldani; ott mindig kisülhet valami 
kutyaság is.

Körülöttem egyre viszi a szellő az ökörnyálat. 
Ha lépek: a gazról, a fűről, a sásról tapad hozzám a 
sok fehér szál. Ha mozdulatlanul állok: a vándorló 

jrojtok akadnak meg rajtam. Olyanná válók lassankint 
a vénasszonyok nyarának széttépett fátyolától, mintha 
a reszkető verőfényben zúzmara lepne el.

A nap fogyó melege int, hogy a zúzmara nincs 
már messzire; -  jön a tél.

volt kénytelen, emléket is hagyott letétül. Szárnyastoll- 
maradványon kívül temérdek egérszőrcsomó tanúsko
dott ebben arról, hogy őkelme a présházban áttelelő 
egerekből bőséges részt követelhetett.

,  Az erdőszegély átcserkészését '3—4 kilométernyi 
távolság után végleg elunhatta, mert utóbb élesszögben 
letért az erdő mellől, hogy a hólepel alól itt-ott kikan
dikáló lóherést vegye közelebbi szemle alá. Nem is 
eredménytelen számítással. Holmi vakondturásszerü 
hófedte emelkedések között egyetlen merész ugrás ta
núskodott arról, hogy itt valamely, az egérnél testesebb 
rágcsálófélét tudott megkaparitani. A túrások körül lát
ható bőséges vérnyomok dús lakomáról tettek ezúttal 
tanúságot. Az áldozat mibenlétét pontosan megállapí
tani nem lehetett, miután azt szőröstül-bőröstül elfo
gyasztotta S Így a kövér vércseppeken kívül egyéb 
nyomot lehetetlen volt felfedezni. Minden valószizüség 
szerint tapasztalatlanabb nyulivadék lehetett.

A hereföldről egyik szomszédos gazdaember ta
nyájának vette útját s itt a nyitvamaradt kapun át ké
nyelmesen besétálgatott a belsőségbe, a házőrző eb 
éberségének éppen nem nagy dicséretére. Persze aztán 
a baromfi éktelen lármája édes álmából tüstént felverte 
az éber gazdát; mire azután a gazda a baromfiól elé 
ért, a megszeppent betörő árkon-bokron túl volt anélkül, 
hogy ezúttal itt kárt tehetett volna.

Ismerős gazdaemberemnél alapos tízórai beregge- 
lizés után tovább folytattam a már-már végtelenbe hú
zódó nyomozás műveletét.

Az erőgyűjtés korántsem bizonyult fölöslegesnek; 
a türelmi próbákban kioktatni hivatott nyest teljesen 
megmüvelhetlen, félreeső bozótosnak vette itt az útját, 
ahol azután a tüske ugyancsak alkalmatlanul tépdesett 
jobbról-balról s ahol a nyomokat is vajmi nehezen le
hetett figyelemmel kisérni.

Jó háromnegyed órán át eltartó keserves bandu- 
kolás után kiértem végre a bozótosból. Nyestem nem 
sok eredményt érhetett el a sovány sűrűségben, sőt a 
tüskés bozót egy-két helyen drága bundáját is megté- 
pászta. Egy-egy dércsipte szedergyümölcs őszről meg
maradt fonyadt terméke lehetett az egyetlen csemege, 
amivel itt beérni volt kénytelen s igy maga is elunhatta 
a hosszan elnyúló kalandozást, mitán most már egye
nesen az eddig mintegy félkörvonalban megkerült er- 
dészötthon táján lévő tanyahely felé vette útját.

Hazaértében keskeny csermely keresztezte útját. 
A part mentén egy tapasztalatlanabb verebet fogott 
még a bozót közt; azt sebtiben fellakmározta és aztán 
a hideg viz káros hatására ügyet sem vetve, átúszott 
a csermely habjain.

Az erdészlak és a falu szélső házai között omla
dozó, elhagyott pajta feküdt. Nyestem most egyenesen 
ide vette útját s itt látszólag nyoma is veszett.

Alkonyodni kezdett. Hajnal óta úgyszólván sza
kadatlanul kóboroltam a nyest nyomában, úgy hogy 
most már magam is pihenőre vágytam. Abban a biztos 
reményben tértem tehát otthonomba, hogy nyestemre
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másnap a pajtában, mint otthonában, amúgy is ráaka
dok s akkor azután tüstént végzek vele.

Másnap, kellő segédlet kíséretében vonultunk ki 
a pajta elé, ahol sajnos, a teljesen nyomaveszett nyest- 
nek csak a hült helyét találtuk. Pár hét múltán az er
dész a baromfiól közelében, egy szép holdvilágos éjjel 
mégis csak ledurrantotta; ámbár addig is a környék 
hasznos és kevésbbé hasznos szárnyasféléinek egyaránt 
halálos rettegtetéseként_sok száz kilométernyi éji rabló- 
utat tehetett meg folytonos garázdálkodások közepette.

A nyestek és a nyusztok pusztítására számtalan 
bevált vasszerkezetet ismerünk, mégis a legeredménye
sebbnek mutatkozik ezek közül a haynaui Weber-féle 
gyár által újabban faszerkezettel tökéletesbitett olyan 
nyesi- illetőleg nyusztfogókészülék, amelynek egyszerű 
kezelése s gyors beállítása hasonlíthatatlanul célszerűbb, 
mint a különböző ismert tányérvasak és hattyunyakak, 
az állatvédelmi szempontból is több kifogás alá eső 
szerkezete.

Hogy a részben faalkatrészekből előállított nyest- 
fogó-készülék a ragadozó vad előtt feltűnővé és igy 
gyanússá ne váljon, annak felületét papírral leragasztják, 
a papirt azután lisztből készült péppel bekenik, mire 
az egészet földdel be lehet hinteni, ami úgyis tüstént 
odatapad a lisztpéphez.

Csalétekül legjobb a tyúktojás, amely az összes 
menyétféléknek, igy tehát a nyestnek és nyuszinak is 
legkedveltebb csemegéje.

Tömörüljünk egy zászló alá, érdekeink meg
védésében csak úgy tehetünk kellő lépéseket!

H A S Z N O S  T U D N I V A L Ó K
Vadász-Naptár. A vadászat helyes gyakorlása, 

ok- és célszerű vadtenyésztés előmozdítása, valamint a 
vadászat összes ágaira vonatkozó tudnivalók hasznos 
ismertetése céljából adja ki Remetei Kőváry János a 
Vadász-Naptárt. Remeteit a magyar vadászok és erdé
szek a szaklapokból is nemcsak mint szakírót, hanem 
mint egy kiváló vadászt is a legelőnyösebben ismerik. 
Munkáján meglátszik, hogy annak minden egyes ada
tait nem teoretikus fejtegetésekből, hanem a gyakorlati 
vadászatból merítette. A szépen kiállított és ízléses 
címtáblával bekötött naptár Ifj. Nagel Ottó kiadása, 
Budapest, Muzeum-körut 2. Ara 3 korona.

Tenyészbikák takarm ányozása. Talán egyik 
állatnál sem kell a takarmányozás minőségére annyira 
ügyelni, mint éppen a bikáknál. A bikáknak az idő
előtti tenyészképtelenségét legtöbbször a hibás ápolás 
és takarmányozás okozza. A jó és tiszta alom, a ren
des és gondos pucolás, szóval az állat teljes tisztán
tartása elengedhettem A takarmányozásnál a vizenyős 
takarmányokat teljesen mellőzni kell. A zöld tápanyagok 
egy része, a jó szénafélék és azok az abrak-tarkarmá- 
nyok, amelyek erőben fejlesztik a bikát, szükségesek. 
Ezeken kívül kell, hogy a bika elegendő mozgást vé

gezzen, különben elnehezedik. A hágatásra a nehéz 
bikák kevésbbé alkalmasak, vagy éppen alkalmatlanok. 
Ez pedig hamar bekövetkezhet a csak istállón tartott 
és helytelenül takarmányozott tenyészállatnál. Elegendő 
mozgás a bikát kemény izmuvá, rugalmassá és frissé 
teszi. Ugró- és hágóképessége emelkedettebb és igy 
apaállatnak tovább megtartható.

Mészszel való fertőtlenítés sertésvész esetén 
Egy magyar sertésállományban, mely előző időben 50 
százalék veszteséget szenvedett már sertésvész folytán, 
Trattner állatorvos próbát tett a mészvizzel való fertőt
lenítéssel és pedig oly sikerrel, hogy érdemes az egész 
eljárást itt szóba hozni.

A mintegy 500 liter vizet kitevő fürdőbe elkevert, 
illetve feloldott nevezett állatorvos 10  kg. oltott meszet 
s hogy a sertéseket e meszes fürdő felkeresésére kény
szerítse, a fürdő közepén elhelyezett egy ivóvízzel töltött 
szilárdan álló edényt. A sértések szomjtól űzve kény
telenek voltak a hasig érő mészvizben gázolni mind
annyiszor, ahányszor inni akartak, eként dezinficiálván 
testüket s kivált végtagjaikat.

Kapcsolatba hozta nevezett állatorvos ez eljárást a 
betegeknek az egészségesektől való elkülönítésével s az 
ólak egész belső berendezésének, nemkülönben mész- 
tejjei való kimeszeltetésével. Ezen kezelésre csakhamar 
kedvező fordulat állott be a vész lefolyásában és ki
menetelében.

Egyszerű és olcsó védekezési mód ez, érdemes 
megpróbálni.

K Ü L Ö N F É L É K
Hogy kell fogni gorillát? Az állatseregletek 

és állatkertek részére még eddig nem sikerült öreg 
gorillát vagy orángutángot fogni, holott öreg oroszlánt, 
tigrist és elefántot igen gyakran fogtak már. Az állat- 
gyűjtők, vadászok, minden módot felhasználtak, hogy 
teljesen kifejlődött gorillát szerezzenek. Nemcsak a tu
domány érdekében volna értékes, de mint ritka állat a 
közönségnek is tanulságos látványt nyújtana. Ez okból 
a német Kamerun vidékére több tagból álló vadász- 
társaság indult el s a dajákoknál divatban levő szokás 
szerint próbálnak gorillát fogni. A dajákok Borne szi
getén a következő módon fogják el az orángutángot: 
Napok, hetek után megfigyelik, hogy az orángutáng- 
pár hol tanyázik, melyik fán szeret tartózkodni. Nagyon 
óvatosan közelit k meg a környékét, mivel az ember 
közeledtét az orángutáng nem várja be, hanem gyor
san elmenekül az erdő sűrűségébe. Hogy tehát el ne 
meneküljön, a dajákok több száz méter távolságban 
nagy körben a fák töve mellett tüzet raknak. Az orán
gutáng a tűz láttára meghökken és a leglombosabb 
fán húzódik meg. A tüzelés több napig tart úgy, hogy 
a majom megéhezik és táplálék után keresgél. Ekkor 
az egyik daják előveszi a tuba* ételt, mely tubanád
ból készült és kábító nedvvel van keverve. Ezt egy 
alkalmas helyre helyezi, melléje különféle gyümölcsöt 
hint, többnyire kókuszmag-törmeléket. Az éhes majom
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táplálékkeresésében ráakad a kitett eleségre s ezt el is 
fogyasztja jóízűen. Azonban a kábító tubától kis idő 
múlva oly rosszul lesz, hogy elszédülve a földre rogy. 
Ezt a pillanatot használják fel a dajákok, hirtelen meg
lepik aaz orángutángot és borsos vízzel a szemét be
fecskendezik, hogy felébredésekor a csípő fájdalomtól 
szemeit ki ne nyithassa. Ezután kötéllel összekötözik 
s úgy dpi ük el lakóhelyükre. Ott alkalmas t’aketrecbe 
lefektetik és hideg vízzel többször megmossák, hogy 
szemeiből a csípős borsanyag eltávolodjék. A ketrecbe 
gyümölcsöt raknak s azután az orángutángot magára 
hagyják. Több óra múlva az elkábult majom felébred, 
kezdetben dühöngeni kezd, menekülni akar, de az erős 
ketrec nem engedi. Végre lecsendesü! s az ott felhal
mozott eledelből eszik. Másnap a dajákok rizst főznek 
s azzal etetik a fogságba került majmot, amely hetek, 
hónapok múlva lassankint beleszokik sorsába. Ezt a 
daják fogási módot akarják most megkísérelni Kame
runban. Hogy sikerül-e a vállalkozás, erről a kameruni 
vezetőség nemsokára értesíteni fogja a berlini állatkertet, 
hova több kifejlett gorillát szeretnének szállítani. (V. L )

Az olasz erdők pusztulása. Mint Milánóból 
értesülünk, a «Corriera della Sera szomorú statisztikát 
közöl az olasz erdők pusztulásáról. Az 1870-ik évben 
Olaszországban 5,206.519 hektár területen volt erdő s 
1906-ban már 3,004.000 hektárra csökkent. Ennek az 
óriási csökkenésnek főleg a gyakori vizáradás az oka, 
de nemcsak ez, hanem az erdők önkényes pusztítása, 
amelyet az enyhe törvényes intézkedések nem tudnak 
megakadályozni. Az 1872-ik évben hoztak ügyan az 
erdők védelmére törvényt és akkor mintegy 3 millió 
hektár erdőt helyeztek állami felügyelet alá. Épnek a 
törvénynek rendelkezéseit hatályon kívül helyezte az, 
amelyet a múlt évben hoztak. A régi törvény 50^ 250 
líra pénzbüntetést rótt ki arra, aki egy hektár területű 
erdőt kipusztjtoft. Az uj törvény 30 lírára mérsékelte 
a pénzbüntetést, úgy hogy az erdőtulajdonos szívesen 
megfizeti a 30 lirát, mert ennél többet jövedelmez egy 
hektár erdőn folytatott rablógazdálkodás. Megkönyiti 
az erdők pusztulását az is, hogy a büntetések kiszabása 
nem a rendes bíróságok, hanem a békebirák és a pol
gármesterek hatáskörébe tartozik, ami természetesen az 
erdőpusztitók megbüntetését illuzóriussá teszi. Ilyen 
körülmények között nagyon valószínű, hogy az a kis 
erdő, ami még van, szintén elpusztul.

Harc a saskeselyükkel. Léghajósok és $aske- 
selyük érdekfeszitő harcáról érkezik hir Mexikóból. A 
mexikói vezérkar két tisztje felszállt egy lékhájón. A 
ballon mintegy nyolcszáz méternyi magasságban szállt 
át egy alacsony hegyháton, mikor hirtelen egy csapat 
keselyű röppent fel egy szikláról és egyenest tartott a 
léghajónak. A szél a két léghajóst a keselyük, felé haj
totta, úgy hogy elkerülésükre gondolni sem lehetett. 
Az amerikai kondor rendkívül erős, amellett' veszedel
mes állati s a léghajósok ezért jobban szerették volna 
az összecsapást kikerülhetni. A keselyük rendes szo
kásukkal ellentétben körüllebegték a ballont és elnyúj

tott grrr, grrr-kiáltást hallattak. A léghajósok homok
zsákot dobtak ki erre a léghajóból, mire az mintegy 
ötszáz lábnyira felemelkedett s a keselyüket igy messze 
maguk alatt hagyták. Az egyik keselyű azonban a lég
gömb után szállott s csőrével és karmaival belekapasz
kodott. Erre az egyik utas, Maximo Gonzales hadnagy 
kötelet kötött a derekára, amelynek másik végét társa 
a kosárhoz erősítette s óvatosan felkuszott a léggömb 
kötélhálózatán, mig a jövetelét nem is sejtő kondor 
közelébe jutott, aztuán lábának támasztékot keresett. 
Egy jól célzott lövés — és a keselyű lecsiiggesztett 
szárnynyal a mélybe zuhant, a vakmerő hadnagy pedig 
szerencsésen visszakuszott a kosárba.

A Mannlicher és a szarvasbika. A soproni 
háziezred egyik bakájával tragikomikus eset történt a 
veszprémi hadgyakorlatok napjaiban. A Bakonyban tá
borozott az ezred éjnek idején. A bakák tüzet raktak 
és melléje telepedve beszélgettek. Már egyik-másikat a 
buzgóság elnyomta, amidőn egyszerre egy hatalmas 
szarvasbika jelenik meg köztük s egyenesen a tűzhöz 
tart. A bakák természetesen mind felugráltak és körbe 
álták a gyönyörű 10--12  agancsost. Lőni is szerettek 
volna, de hát a vaktöltés nem tesz kárt sem emberben, 
sem állatban. A lövés csak elijesztette volna. Azonban 
egyik baka egy nagyot gondolt és meg akarta fogni a 
szarvast és pedig aképp, hogy puskáját szíjánál fogva 
rávetette a szarvas agancsára. A szíj fenn is akadt az 
ágak között. Ezt azonban már sehogysem tűrte el a 
szarvas. Nagyot ugrott, odarántja a bakát, hogy három 
bukfencet vet és iramodik a völgy felé a puskával, 
mely a. szarván fennakadt. Persze szaladtak a bakák a 
puska után, de hiába. A bakát a tisztek alig tudták 
megvigasztalni, hogy nem kell félnie s hogy a puska 
árát nem veszik- meg rajta, sőt semmiféle büntetést se 
fog kapni.'; . T , . , , VH (V. L.)

Küzdelem egy sassal. Múlt hó egyik kellemes 
napján javában folyt a base ball játék az Elm parkban 
Szatén Islandon, miközben nagyszámú néző közönség 
figyelmét egy gyermek segélykiáltásai vonták el a já
téktól. A hat esztendős John Pollacksont egy; óriási 
sasmadár támadta meg és a levegőbe akarta ragadni. 
Thomas Tallon, a Mprning Star Road alkalmazottja 
az állatra támadt, ameiy most ez ellen fordult és éles 
karmával szétszaggatta a ruháját és összekarmolta a 
karját. Frank Peer az egyik lábát akarta meg fogni az 
állatnak, azonban a dühös madár cly súlyosan meg
sebesítette a kézcsuklóján, hogy a küzdelmet azonnal 
abbahagyta. Erre M. T. M. Ferland az egyik szárnyát 
ragadta meg, de a levegő királya a csőrével széttépte 
ruháját és őt magát is megsebezte. Örült, hogy magát 
ki tudta szabadítani. Most Tallen, Peer és Me Ferland 
együtt támadták meg a hatalmas madarat, de az-úgy 
dolgozott a szárnyaival, hogy nem tudták megragadni. 
A tiz éves John Mulligan is sast akart fogni, de ron
gyos nadrággal és véfző lábbal távozott a színhelyről. 
Ebben a pillanatban érkezett oda fegyverrel kezében a 
kis Pollackson apja és helyet csináltak neki, hogy lő-

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



360 ERDÉSZETI ÚJSÁG

hessen. Tüzelt s a sas tollai minden irányba repültek. 
Azonban újra felugrott, vágott és karmolt még bőszül- 
tebben, mint előbb, mert Pollackson az egyik szárnyát 
lőtte meg. A második lövés végre megölte a csoda
madarat. Erre aztán a tömegből kivált egy szabó és 
megmérte az élettelen sast. Három láb magas volt, a 
hosszúsága kiterjesztett szárnyakkal hét láb, a csőre 
három és karmai négy hüvelyk hosszúak. (V. L.)

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen!

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Bruckner Mihály urnák, Somogyfajsz A felesketett erdőőr
nek vagy vadőrnek egyszerű gyanú alapján is joga van a községi 
bírótól a gyanúsított ember házának átkutatását kérnie s a ház
kutatáshoz a bírónak nem csak hogy joga van, de azt megtenni 
kötelessége is. Az tehát, hogy egy felesketett egyénnek és a köz
ségi bírónak együttesen van-e joga a házkutatást megtartani, vita 
tárgyát nem képezi. Itt utalunk a földm. minisztérium által kiadott 
«Vadőr* cimü tankönyvre, mely IX-ik fejezetében bőven „tárgyalja 
a vadaknak az emberek ellen való megvédését. —  Sz. 0. urnák, 
Királyerdő. Köszönjük a szives felvilágosítást, melyre legközelebb 
levélben fogunk válaszolni. — Tálas János urnák, Marosszentkirály. 
Jobban ajánlhatjuk a Stark Dezső főerdész által (Drávatamásí, 
Somogymegye) A vadász-vizsla cimü könyvét, melyet szerzőnél 
vagy a Vadász-Újság kiadóhivatalában (Újpest) 1 K 50 fillérért 
megszerezhet. Postaköltség ajánlva 35, keresztkötés alatt 10 fillér.

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Belinczán Vince urnák, Furdia. A 4 K beérkezett s az utolsó 
postát kiigazítottuk. — Herti László urnák, Veselény. Elhatározását 
sajnálattal tudomásul vettük. Nagy baj az, hogy minket nagyrész
ben csak szalmaiáng támogat, mely hamar kialszik s ezért nem 
tudunk boldognlni, ahogy kellene. Szedlmayer Pál nruak, Nagy- 
ölyved. Üdvözöljük híveink közé való belépése alkalmából! Szí
veskedjék vidékén lapunknak több hívet is szerezni. — Ay Antal 
urnák, Piliscsaba. Igen, a beküldött 4 K.-val az év végéig van 
előfizetve. — Varga István urnák, Diósgyőr. Az adott felvilágosí
tásért fogadja köszönetünket. — Zudor Jakab urnák, Alvinc. Igen, 
lapunk szerkesztője minden egyes olvasóért kezességet vállalt az 
előfizetési díjért s igy azokért, akik adósók maradnak, ő köteles 
fizetni a hitelszövetkezetnek. Az igy kívánt kezességet kénytelen 
volt elvállalni, mert ha nem teszi, furcsa világításba helyezte volna 
az edészeti és vadászati személyzetet. Pár koronás hitelképességet 
és annyi becsületet, hogy csekély tartozását mindenki meg fogja 
fizetni, a szerkesztőnek nem volt szabad kétségbe vonni, mert ha 
ezt teszi, úgy hasonló lett volna azon madárhoz, amelyik a saját 
fészkébe piszkit.

Nyomatott H1ENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K

Pályázat kezelő-erdőőri állásra.

Kezelő-erdőőr, megbízható, intelligens, szakvizs
gázott, ki a magyar és tót nyelvet birja, az erdőfelújí
tásban és kezelésben több évi gyakorlattal bir, lehető
leg december 1 -én való szolgálatba lépéssel kerestetik 
egy zólyommegyei magánerdőbirtokhoz, megfelelő ja
vadalmazás és nyugdíjbiztosítás mellett. Nős és szak
iskolát végzett egyének előnyben fognak részesülni. 
Fényképpel ellátott folyamodványok a bizonyítványok 
másolataival, továbbá a fizetési igények megjelölésével 
Osztroluczky Miklós főispán címére, Besztercebánya 
(Zólyommegye) küldendők. (1— 1)

940/1908. ikt. sz. Tótpelsőc szab. m. város elüljáróságától.
Pályázati hirdetmény.

Lemondás folytán üresedésbe jövő itteni községi 
erdőőri állásra pályázatot hirdetünk s felhívjuk mind
azokat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy saját
kezűig irt és születési-, erkölcsi-, erdőőri szakvizsgái 
és az eddigi szolgálatot feltüntető bizonyítványokkal 
felszerelt kérvényüket a besztercebányai m. kir. állami 
erdőhivatalhoz folyó évi november hó 15-ig nyújtsák be.

Szakvizsgázott pályázók hiányában a nem szak- 
vizsgázottak kérvényei is feltételesen figyelembe fog
nak vétetni.

A magyar és a tót nyelv ismerete megkivántatik.
Ezen erdőőri állás javadalmazása 60Ö K fizetés, 

100 K lakbér, 30 K földváltság, összesen 730 K és 
négyszer ismétlődő 50—50 l< ötödéves korpótlék havi 
részletekben a zólyomi m. kir. adóhivatalból; továbbá 
24 ürköbméter tűzifa a vágásban kiadva és az erdőőr 
által feljelentett kihágásokból beszedett kárdijak egy
negyedrésze.

Pótpelsőc, 1908. évi október hó 16-án.
Szalontai Miklós, jegyző. Piskó János, biró.

1908/3000 sz. M. kir. ergőigazgatóság Koloszváron.
Pályázati hirdetmény.

Alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületében öt 
erdőőri (II. o. altiszti) és kinevezés esetén hét II. oszt. 
m. kir. erdőlegényi állomásra évi 600 K törzsfizetés és 
100 K személyi pótlékkal, illetve 400 K évi szegődm.- 
bérrel és egyéb állományszerü illetményekkel pályázat 
nyittatik.

Az erdőőri állásra pályázók felhivatnak, hogy az 
1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt szakvizsga 
letételét, az államerdészeti szolgálatba belépni kívánók 
pedig ezenfelül ép és erős testalkatukat, különösen jó 
látó és halló képességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiál
lított bizonyitványnyal, továbbá életkorukról és illető
ségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal és végül a 
tanulmányaikat, nemkülönben a hivatalos magyarnyelv
nek szóban és írásban való bírását igazoló okmányok
kal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket elöljáró 
hatóságaik, esetleg az illető járás politikai hatósága utján 
1908. évi nomember hő 30-ig ezen m. kir. erdőigazgató
ságnál nyújtsák be.

Az erdőlegényi állásokért pályázók nőtlenségi ál
lapotukat is kimutatni tartoznak.

Kolozsvár, 1908. évi október hó 12-én.
(1 — 1) M. kir. erdőigazgatóság.

Megfelelő állást keres középkorú erdőőr, nős, egy 
gyermek atyja, ki az erdőőri szakvizsgát letette, 14 évi 
gyakorlata van az erdősítés és a kihasználás minden 
ágában; érti a fácántenyésztést, vadászatok rendezését, 
őz és szarvas cserkészést, duvadak irtását. Konyha
vadász vagy erdőőri állást is elfogad. Az állást azonnal 
el is foglalhatja. Gíme megtudható lapunk kiadóhiva
talában. (1 — 1 )
Megfelelő állást keres egy az erdőőri szakiskolát 
végzett és az erdőőri szakvizsgát letett nős egyén, aki 
most egy fürészgyárnál mint hivatalnok van alkalmazva, 
az erdészeti és vadászati teendőkben kitünően jártas. 
Címe megtudható lapunk kiadóhivatalában. (1 — 1 )
Vadász, 29 éves, nős, kitűnő lövő, a vadászat minden 
ágában és a vizslaidomásba is teljesen jártas, folyó évi 
november hó elsejére megfelelő állást keres. A cime
megtudható lapunk kiadóhivatalában. (1 — 1 )

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



Előfizetési dijak:
Egy évre . . . . 8  korona
Fél é v r e .......................................4 korona
Negyed é v r e .......................................2 korona

P é n z k ii I d e m é n y e k
Szászsebesi Ipar és Gazdasági Hitelszövetkezet 

címére küldendők, Szászsebesen

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n
Felelősszerkesztő és kiadótulajdonos 

PODHRADSZKY EMIL

Hirdetési dijak:
Egyhasábos garmond sor vagy annak a helye 

j| 20 fillér. Ajánlkozásoknál, eladás vagy vételnél 
minden szó után előre beküldendő 4 fillér 

Nagyobb s többszöri közlésü hirdetményeknél 
mérsékelt dijak egyezség szerint

XII évfolyam Szászsebes, 1908. novem ber 12 46  szám

Nyilvános köszönet!
Azok a tisztelt olvasóim, kik az általam és a hi

telszövetkezet által kibocsátott felhívást megszívlelve, 
elmaradva volt előfizetéseiket rendezni siettek, fogadják 
ezért hálás köszönetemet. Egyúttal kérem még a töb
bieket is, kik ezt még eddig nem tették, hogy előfize
tés  ̂iket lehetőleg 8 napon belül rendezni szíveskedjenek, 
nehogy lapunk felett a hullámok összecsapódjanak.

Podhradszky Emil szerkesztő.

A kisemberek öröme
Annak, hogy a kisemberek sorsát mint igazi 

jó atya a szivén viseli, kézzelfogható tanúbizony
ságát adta ismét dr. Darányi Ignác m. kir. föld
művelésügyi miniszter ur Onagyméltósága.

Ezt a tanúbizonyságot benne találjuk a föld
művelésügyi tárca 1909. évi költségvetésében, a 
melyből egyebek közt arról értesülünk, hogy az 
eddig valóban a nevetségességig csekély évi 50 
korona egyenruha átalány már a jövé év elejétől 
kezdve a kincstári erdőknél alkalmazásban álló 
altiszteknél 100 koronára lesz felemelve, eddigi 
javadalmazásuk tehát ismét fejenkint 50 koronával 
emelkedik.

Nem csekély jelentőségű a két internátusnak 
Rózsahegyen és Zborón az erdőőri gyermekek 
részére való felállítása sem, melyek fenntartására 
az előbbinél 26000, az utóbbinál pedig 80000 
korona van a jövő évi költségvetésbe beillesztve. 
A  rózsahegyi internátus építését már megkezdték 
s a jövő év nyarán minden valószínűség szerint 
a zborói is fel fog épülni s igy a két intézet

nyilván már a jövő 1909. évi tanév elején ha 
szerényebb keretek között is — meg fogja kezd
hetni áldásos működését.

Ujitásszámba megy az is, hogy a jövő évi 
költségvetés keretén belül 7 uj elsőosztályu és 8 
uj másodosztályú altiszti állás lett szervezve, ami 
bár csak kisebb mértékben, némi kedvező befo
lyást fog gyakorolni az előléptetési viszonyokra. 
Nem tudjuk, hogy ezek az állások mely erdőha
tóságoknál lettek rendszeresítve, de azt hisszük, 
nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy nyilván azok
nál, ahol házi kezelés lesz fokozatosan behozva.

Legnagyobb örömük telhetik azonban a jövő 
évi költségvetésben az erdőlegényeknek és segéd- 
erdőőröknek, kiknek eddigi valóban igen szerény 
javadalmazása tekintélyes arányokban fog emel
kedni, mert az eddigi 400 és 500 korona helyett 
már újévtől 600 és 700 korona fizetést fognak 
kapni s ezen kivül a lakáspénzük is ott, ahol a 
természetbeni lakással nem lesznek elláthatók, a 
megfelelő lakbérosztály szerint 100, 120 és 140 
korona lakáspénzük lesz, ezen kivül még évi 60 
korona ruhaátalányt is fognak kapni.

Ez  tagadhatatlanul nagy haladás és a segít
ség épp ott van nyújtva, ahol arra a legnagyobb 
szükség van.

A  megélhetési viszonyok ugyanis az utóbbi 
években annyira megnehezedtek, hogy az erdő
legények és segéderdőőrök az eddigi jaavadalma- 
zásukból még abban az esetben sem igen tudtak 
tisztességesen megélni, ha magános, nőtlen fiatal
emberek voltak, hanem addig, amig az altiszti
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rangfokozatot elérhették, rendszerint adósságokba 
kellett keveredniük, amelyek azután éveken, sőt 
gyakran egész éltükön át is rossz hatással lehet
tek életük folyására, de ennél is nehezebb hely
zetbe kerültek azok, akik nősök, családosak vol
tak, pedig újabban az ilyenek sem tartoznak a 
ritkaságok közé.

A fennálló szabályok szerint ugyanis az erdő
legényeknek nem szabad nősülniök csak a föld
művelésügyi m. kir. miniszter ur külön engedélye 
mellett és ezt az engedélyt csak abban az eset
ben kaphatták meg, ha okmányokkal igazolták, 
hogy szülőik vagy nejük szülői mindaddig, amig 
erdőőrökké kinevezve lesznek, megfelelő s olyan 
segélyben részesitk, amely összetéve javadalma
zásukkal, együttesen biztosítja családos megélhe
tésüket is.

Az igy nyert engedélyek alapján számosán 
megnősültek az erdőlegények közt s nyomorog
tak is azután elegen, mert azok az ígért segíté
sek többnyire csak írott malasztnak maradtak, a 
min nem is lehet csodálkozni, mert hiszen az 
erdőlegények túlnyomó nagy része földhözragadt 
szegény emberek szülöttje, akik örülnek, hogy a 
fiukat addig is, mig ezt az állást elnyerte, sikerült 
úgy ahogy felnevelniük, de a menyasszonyaik sem 
igen szoktak a vagyonos osztályból kikerülni.

Igaz, hogy az ilyen okmányilag megígért 
segélynek nem lenne szabad elmaradnia, de hát 
ezt senkinek sem lehet ellenőrizni, az a szeren
csétlen erdőlegény pedig, akinek már most fele

ségével és esetleg még gyermekeivel együtt is 
nyomorognia kellett, őrizkedett attól, hogy a ke
zeiben lévő okmány alapján jogát akár a bíróság 
utján, akár pedig másképpen érvényesíteni igye
kezett volna, mert hiszen legtöbb esetben ennek 
a vége egy kétes kimeneteli!, de azért költséges 
per lehetne és végeredményében kész lett volna 
a szülőkkel való perpatvar, összeveszés, magában 
a családban pedig az örökös háborúság.

Pedig vannak olyan körülmények, amelyek 
közé jutva, az erdőlegény vagy segéderdőőr kény
telen megnősülni; például olyankor, ha önálló 
védkerület őrzésével lesz megbízva s oly helyen 
kénytelen lakni, hol a saját lakásán kívül képtelen 
magát élelmezni.

Az erdőlegények és segéderdőőrök mostani 
fizetésjavitása nagyot lendít sorsukon s a nősii- 
lés és családalapítás tekintetében is türhetőbb ál
lapotot teremt.

Szükségesnek tartanók még az erdőlegények 
és segéderdőőrök tiizifajárandóságát is abban az 
esetben, ha nősök, családosok, olyan mennyiségre 
felemelni, amennyivel a másodosztályú altisztek 
bírnak, a segéderdőőröknél pedig megváltoztatni 
azt a viszás állapotot, hogy nem kapnak az erdő
legényekhez hasonlóan házhoz szállított illetmény- 
tűzifát, hanem csak hulladékfát, melyet maguk a 
saját költségükön kénytelenek kitermelni és ház
hoz szállítani. A segéderdőőrök szolgálati viszo
nyai az erdőlegényekével teljesen azonosak s igy 
nem csak méltányos, de jogos is, hogy járandó-

AZ „ E R D É S Z E T I  U JSÁG “ TÁRCÁJA
Öreg em ber, öreg fa.

— Irta: Gaal Mózes —

Egyszer már beszéltem az öreg eperfáról, amely 
az öreg ember udvarán áll, épp az ablak alatt, a kerí
tésnél. Az öreg ember is volt egyszer fiatal ember, az 
öreg fa is volt egyszer fiatal fa; a fiatal ember ültette, 
mikor még a szive tele volt az életnek reménységével, 
a jövendőnek színes képeivel. A fiatál ember erős volt, 
melle kemény boltozati!, karja olyan, mint az acél; a 
fiatal fa gyenge és hajlékony, tavaszszal lombhaja sű
rűsödött, ágainak a száma évről-évre szaporodott. Már 
mikor elegendő árnyékot borított a földre, akkor,a fi
atal ember egy deszkapadot csinált az eperfa alá s hogy 
esténkint a napi munka után ne üljön egyedül a pádon, 
hát megházasodott.

Az ember azért házasodik meg, hogy ne fegyen 
egyedül, mert nincs szomorúbb dolog a világon az 
egyedülvalóságnál.

Most már ketten voltak s az eperfa nyilván igen 
örvendett nekik; mert mind több és több gyümölcsöt 
hozott örömére a gyermekeknek, örömére a falánk ré
céknek, félénk csirkéknek, méltóságos pulykáknak.

Az eperfa lassankint valóságos családtaggá vált. 
Megtudott mindent, ami a háznál történt.

Ha a gazda panaszkodott a rossz termés miatt, 
az eperfa szomorúan bólintgatott a lombjaival ; ha az 
asszony szelíd szóval megvigasztalta az urát, akkor az 
eperfa levelei édes örömtől kezdtek reszketni s nyáron 
tömérdek eper termett rajta, oda gyűlt a falu minden 
mezitlábos gyermeke, teleszedték a kalapjukat. Csak a 
pulykakaf as haragudott rájuk, meg is szidta őket ha
ragos, mérges hurutolással. De a gyerekek nem féltek 
tőle, mert a tekintetes asszony jó szelíd szóval őket 
biztatta:

— Szedjétek az epret, gyermekek, csak szedjétek! 
így aztán az eperfát az egész falu megszerette. 

A rácsos kerítésen át nézegették merő áhítattal és nagy 
kíváncsisággal.

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG 363

ságaik egészen egyöntetűen legyenek megszabva.
A kincstári erdészet kisembereinek sorsa ezek 

szerint meglehetősen megjavult, de sajnos, erdé
szetünk legnagyobb részénél továbbra is meg
maradnak még a tűrhetetlen állapotok; hiszen a 
miniszterelnök-pénzügyminiszter ur az országgyű
lés pénzügyi bizottságában nyíltan kijelentette, 
hogy most már az államnak meg kell állani a 
fizetésjavitások terén, sőt egyenesen rámutatott 
arra, hogy az erdészeti alkalmazottak további 
fizetésemelése veszedelmet rejtene magában, mert 
azután a magán erdőbirtokoknál szolgálók is ha
sonló igényeket támasztanának. Mi ezt a kijelen
tést ugyan kissé furcsának találjuk, mert ha a 
kincstári erdők folyton fokozódó jövedelme meg- 
birja a fizetések emelését, megbirná ezt a magán- 
erdőbirtokoké is, hol a gazdálkodás a kincstáré
nál sokkal belterjesebb s igy a jövedelem is arány
lag nagyobb.

Két hétig a csilei őserdőben
Irta: Lendl Adolf dr. —

Néhány napi pinenés után elhagytuk Szán Karlosz 
de Barilocse városkáját, hogy a déli Kordillerák őser
dőiben kutató utunkat folytassuk és a csilei határou 
átkeljünk.

Hamar kikerültünk a civilizációnak emez előretolt 
kis állomásáról az érintetlen vadonba. Alig haladtunk 
a hegyekben felfelé, máris belejutottunk a világ egyik 
legszebb részén az ismeretlen rengetegbe.

Óriás hegyek, melyek lábán a Lagúna Fria hideg 
vize pihen, gránitormuk pedig a felhőkbe nyúlik, min
denfelől holtnak látszó sziklaarccal tekintenek le ránk.

Lent, a katlan mélyén, tündöklik a tengerszem sötét 
színéről visszaverődő fehér fény, mely ráhull a havas 
csúcsokról. Alul nesztelen a csend; felül azonban búg 
és zúgva szól hozzánk a hómezőkről elénk szálló szél, 
mintha ijesztően kérdezné tőlünk: gyönge testű, törpe, 
vándor utasok, hova mentek, merre jártok? Mit kíván
tok itt, ahol emberfia még soha útra nem talált? — S 
amint kapaszkodva járunk a meredek hegyoldalon, dö
rög, jajgat és vagdos a vihar, mely most elsivit fölöt
tünk és végigfut rajtunk de mi csak megyünk, bel
jebb törekszünk, halkan, némán s ha le is veri lelkün
ket a vad sziklafalaknak nyomasztó hatalma: mi csak 
megyünk; eltörpülten bár, de tele áhitatos gyönyörrel.

Leereszkedünk a kis tóhoz. Hideg és kék, meg a 
mélységig tiszta a vize s ahogyan nézzük, kettőződve 
látjuk most rajta a fenséges hegyek pompás képét, de 
mint a tükörben, fordítva.

Nemsokára utunkba áll a hatalmas Tronador ké
kesfehér glecsérje. Fagyos körülötte minden; de belül 
mintha morogna, mintha dörögne, lehallik a hangja, 
mert csúcsig a jég méretlen tömege; legördíti maga 
alól a szétmorzsolt köveket s ezek most legurulnak a 
lejtőn és tépnek, zúznak mindent, amig csak leérnek a 
völgybe.

S ahol meghasadt az örök jégtest széle, ott be
hatol azután az égről sugárzó nap tekintete. Melegít 
és olvaszt. Alsó határán kiszivárognak a kicsiny viz- 
erek és lefutnak keskeny csatornákban a kövek között, 
amig egybegyülnek valahol, hogy onnét is .tovább 
szállhasson lefelé a vizük. így csermely lesz belőlük, 
mely folyton cseveg, mely siet és beszél, mindig szól; 
elmondja százszor ugyanazt a mesét, amit felülről ho
zott; ki nem fogy belőle, elmondja minden kőnek, a 
amelyik útjába kerül. Szökik és fut a hegyoldalban, 
néhol gyorsan zuhog; végül azonban lassabban halad, 
ha már lejutott a völgybe és szétfolyik a törmeléken,

Egyszer az asszony egy gyermeket hozott a ház
hoz. Annak a gyermeknek nem élt sem az apja, sem 
az anyja. A gyermek ott játszott egész nap a lombos, 
árnyékos eperfa alatt s az eperfa örvendett, a leveleit 
összébb húzta, hogy a nap a gyemek fejére ne süssön, 
hadd aludjék szegényke. Még mesét is mondott az 
eperfa, csodálatos mesét egy áldott szivü asszonyról, 
aki nem jár selyemben és bársonyban, de karjába vette 
az idegen gyermeket és ringatta, szerette, ápolta.

A gyermekeknek nem tetszenek az ilyen mesék, 
de nekem tetszenek.

Egyszer aztán, mikor már a gyermekből ifjú, a 
fiatal emberből deresedő férfiú s a szelíd asszonyból 
tiszteletreméltó matróna, a fiatal eperfáfcól terebélyes 
nagy eperfa lett: történt, hogy az egyik nagy ág a fán 
elkezdett lassan száradni.

Meglátja a tekintetes asszony és elszomorodik :
— Nézze, lelkem, pusztul a fánk!
Ez nagy szomorúság volt mindkettőjüknek. Hir

telen meglegyinti őket a múlandóságnak a sejtelme.

Egymásra néztek némán és ekkor a gazda elővette a 
fűrészt s lefürészelte a beteg ágat. Mikor az lezuhant 
a földre, úgy hangzott, mintha a koporsóra rádobban 
a kapaföld.

És a rákövetkező esztendőben az eperfa alatt, a 
mely szomorúan, lombtalanul állott a márciusi hideg 
szélben, sok ember és asszony állott. Az emberek le
vették a kalapjukat, mert az udvarra nyíló ajtón egy 
koporsót hoztak ki. Abban a koporsóban a jó asszony 
feküdt.

A lombtalan eperfe száraz ágai némán néztek le 
a koporsóra. Az égről szürke felhők, mint gyászfüg
gönyök lógtak alá. A récék a kerítés mellett siránkozva 
hábogtak, a tyukók összebújtak és csendesen káráltak. 
Temetés volt, szomorkodott az egész ház.

Másnap, harmadnap is még jöttek az emberek, 
sajnálkoztak, dicsérték az asszonyt. Tépegették a sebet, 
mely öreg ember szivében volt. Aztán jött a tavasz s 
az eperfának egyik ága csak elkényszeredve hajtott uj 
lombot, gyér levelek voltak, hamar elfonyadtak. A gazda
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amit magával hozott; sőt egészen el is hallgat, bár 
most sem nyugszik, hanem kövecskét görget és apró
zott darabkákban viszi tovább, hogy belefektesse az 
ormok töredezett anyagát a szélesbült patak medrébe.

Ilyen patakocska százával van mindenütt e he
gyekben ; minden völgyben csillog egy.

Azonban el is szivárog a felülről jövő sok viz a 
hegyoldalak talajába és termékenyíti a lejtők földjét. 
Buja nönvényzet fakad belőle a mélyebb helyeken, hol 
az enyhe éghajlat melege ráfekszik a párolgó mezőre. 
Sürü bambusz-szálak borulnak ilyen helyen a csendes 
viz fölé, melyeknek párás árnyékában csak úgy hem
zseg ezerféle változatban az apró élet. Lent, a puha 
földön minden mohps kövön csuszik-mászik, váj és 
bujkál a lomhatestü béka, kígyó, gyik ; leskelődik az 
egyik, vagy odalapul a növényszárnyhoz, láthatatlanná 
teszi magát színben, formájában és mozdulatlanul vár. 
Ugrál a másik, szökik, amig valahol búvóhelyre talál.

Ahol pedig megnyílik kissé az áthatolhatatlan 
sátor és beereszti a külső világosságot, ott a virágos 
pázsiton másféle élet kel.

Színesen virágzik ott minden;'a bokor, a földön 
kúszó vékony szál; piros, kék, sárga, fehér szirmok 
nyílnak alant, vagy a terjeszkedő ágakon és a levegő
ben lógó növényszárnyakon egyaránt.

Hemzsegve, sietve röpköd köröskörül a szárnyas 
bogár, légy, dongó, díszes lepke, mig az illatos légben 
elkábul. Szinte nyugtalan tőlük az egész táj. A nap 
éltető ereje, fénye fejleszti ezt a könnyed népet min
denütt, ahol a sűrűségen át betekinthet sugaraival. És 
madár is van szerte a bokrok között, de többnyire 
csak kicsiny fajú, mely színes tollazatában sajátságosán 
pompás. Rendkívül élénk az élet ott, ahol nyitott a 
terület.

Ahol azonban a hegyoldalak méretlen lejtőin a 
zárt és magas őserdő sötét lombsátora maga alá takar 
mindent, ott néma, fenségesen nyugodt, szinte komor

vagy mélabus a kedv; de nem ijedelmes vagy félős ; 
inkább felemelő és megnyugtató ez a mélységes csend, 
mely a lelkünkre hat.

Mintha templomban járna az ember: magasztos 
gondolat uralkodik bennünk az óriás fák között, me
lyek egymásra nőve, koronájukkal a magasba emelked
nek, teljes árnyékba borítanak mindent, ami alul van. 
S alant, a földön, alig van egy kis bozót; inkább a 
nedves sötétséget kedvelő haraszt, páfrány, moha lepi 
be a rögöket és a talajon elnyúló vastag gyökereket. 
És köztük dúsan illatozó pártás orkideák tanyáznak a 
kidőlt, korhadó törzseken.

Felülről, a nehéz, lombos ágakról vékony szárú 
liánák lógnak alá; rajtuk kicsiny csomókban barnás 
levélkék és a levegőbe nyúló friss hajtásaik. A fákon 
felkuszó, nagylevelü növény és gomba, melyet a párá
val telt légkör termel, meg díszes virágú más élősdi 
faj, amely rontja és szívja a hatalmas törzsek életét.

Évszázadok vonulnak el a vén fák fölött anélkül, 
hogy közülök csak egy is kidőlne helyéből. Viharok
nak, mik a magasban tombolva, rácsapnak az erdőre, 
elientállnak az óriások, bár küzködnek örökké egymás
sal is, mert valamennyien felfelé törekszenek s a nap 
sugaraiért versengenek egymással. Eközben azonban 
csak erősödnek, ágazataik fejlődnek, törzsük vastago
dik. De bármint védi e hatalmasok testét a durva kéreg, 
alul, belül, mégis romlik az öregedő fa, mert a saját 
erejéből élődő apró fajok lepik be. Mig más óriásokkal 
megkiizdött: ezek a kicsiny élősdiek gyengítik minden
nap s végre, ha vénhedni kezd, le is győzik. Még egy 
ideig bírja a megtámadott, több száz éves, beteg fa a 
baját és törhetetlenül áll ; felül azonban már szárad, 
alul meg korhad; lassan-lassan elnyomja őt a többi. 
Azután elmarad, gyérül a lombja, majd elhajlik a törzse 
és a gyökere is romlik, már csak azt várja, hogy le
szakadjon.

sokáig nem vette észre, másutt járt a gondolata. Ha 
ott ült a kis pádon az eperfa alatt, még a könyje is 
kiszökött szeméből, mert nagyon egyedül volt. Néha 
megszólította azt aki elment tő le :

Hallod-e, feleség? . . .  — akkor jutott eszébe, 
hogy nincs aki válaszoljon s lecsüggesztette némán, 
megadással a fejét.

Nem is ült hónapokig arra a padra. Az eperfára 
sem nézett fel. Elhaladt mellette s a gyermekeket, kik 
belopództak a kapun, kikergette. Ami volt, elmúlt, neki 
bizony ne lármázzanak. A sok lehulló eper s a major
ság lármája az ablak alatt bosszantotta őt. Hogy aztán 
a kis szolga figyelmeztette a tekintetes urat a száraz 
ágra, az öreg azt mondta:

— Úgyis elszárad, hát ki fogjuk vágni!
A kis szolga már megszokta, hogy a tekintetes ur 

hiábavaló dolgot nem mond.
Másnap már korán reggel kihozta a kamrából a 

fejszét, a fűrészt. A mezitlábos gyermekeknek azt mon
dotta, hogy szedjék tele a kalapjokat eperrel, mert már

holnap nem lesz fa, nem lesz eper; a tekintetes ur 
kivágja.

Az öreg ember kijött a házból s meglátta a fej
szét meg a fűrészt. Mind a kettő oda volt támasztva 
a kis pádhoz.

Szólott az öreg ember a kis szolgához:
Eredj, vidd vissza a fűrészt és a fejszét á ka

marába.
' — Nem vágjuk ki a fát, tekintetes ur? — kérdez

te a fiú.
— Nem vágjuk ki, felelte az öreg ember és 

felnézett az eperfára, hosszasan nézte s végighuzta a 
homlokán tenyerét, a kis ujja útba ejtette a szemét is, 
emiatt az ujja kissé megnedvesedett.

A kis szolga vissza vitte a fűrészt és a fejszét a 
kamarába, az öreg ember pedig leült a padra a fa alá 
s nézte a fényfoltocskák rezgését a földön, nem hes- 
segette el a récéket, melyek,kotló anyjukkal ott a lába- 
fejénél szedegették az eperszemeket. Az eperfa ágára 
rászállották az énekesmadarak, csipegették az édes sze-
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Még egy év, még egy szélvihar — és ott fekszik 
a földön ! Hézag támad fölötte. Fölül másokat is sújtott 
elestében; törött ágak kevernek körülötte. Kiszakadt 
gyökerei a levegőbe merednek. Lemállott a kérge és 
szerte fekszik a földön, lombja pedig elrohad — mel
lette azonban gyorsan uj élet kel: még el sem tűnt a 
kidőlt óriás, már is kicsiny fácskák törekednek újból 
a helyébe.

A mélyebb fekvésű völgyekben legtömöttebb az 
őserdő. A földnek örök ereje ott termi legbőségesebben 
a nagy fákat és a köztük élő gyengéket egyaránt. Pazar 
változatosságban nyilatkozik meg a természet a széle
ken, ahol megszakad a sürü tető. Virágos bokor, évelő 
kis növény, egybekuszált avar, kóró sokasága váltja fel 
a sötét, árnyékos erdő birodalmát. S völgyekben visz 
az ember útja, ha egyáltalán az őserdőbe behatolni 
merészkedik.

Bemerészkedik-e? Hogyne, hisz hajtja az örökös 
, küzködés, mely a mostani élete és társadalma versen

géséből ered. Sivatagba, rengetegbe, bárhova elmegy, 
ha remélheti, hogy ott boldogulhat. Elhagyja a civili
zációt, a hazát, sőt a családot is, uj helyet keres, ahol 
bármily szegénységben, akár remetemódon, ismét erőt 
meríthet a megélhetéshez.

A Kordillerák őserdei se tudnak már neki ellent- 
állni. Bevette magát az egyenkint bevándorló a vadon 
hegységbe, ahol mi jártunk s a teljes elhagyatottság- 
ban azzal kezdi, hogy elsőbben pusztítja magát a ma
gasztos erdőt.

A szélén kezdi ki. Ledönti a fát, hogy csak egy 
kis talpalatnyi földterületet nyerjen ; de mert az erdőnek 
örökösen újra termő ereje rettenthetetlentil ellentáll s a 
fejsze gyenge szerszám, meg belefárad a munkás kar, 
hát kíméletlenül a legborzasztóbb módhoz nyúl: fel
gyújtja az erdőt!

A hegyoldal aljából, ahol sűrűn egymásba fonó
dik a bozót, füstfelhő emelkedik, amely ha terjed, szo

morúan ráfekszik az erdőre. Estére betölti az egész 
völgyet.

Majd lángok csapnak fel belőle és vörösödik az 
ég. Az izzó levegőben sistereg a lom b; sziporkázik az 
ág és tüzbe borulnak a fák.

Sokáig gyuládnak ki, azonban alulról emészti őket 
a vész; közéjük fuj a szél és azután lánggal égnek 
köröskörül.

Nyögnek, száradnak, törnek, hasadnak; fel-felvetik 
a zsarátnokot az elhomályosodott égbe.

Szerte ropog a kéreg s amint lehull a szenesedő 
törzsekről, alant újra tüzet gyújt.

Legborzalmasabb a látvány éjjel, ha már az erdő 
lángban van s a sötétséget a rohanó felhők piros fé
nye váltja fel.

Félelmetesen terjed a vész napról-napra; elfut az 
ember előle, mert nem nézheti már a rettenetes tüzet, 
amit maga gyújtott.

Jajgat az egész vidék! Napokig ordít a szélvihar 
. . .  sokáig , . .  azután végre elcsendesül minden.

Idő múltán, mire megint derült hajnal ébred, már 
csak alant füstölög még gyéren a gyom a szenes föl
dön és csak ahol belevág a szél a forró hamu alá, ott 
emelkedik ki helyenkint, kicsiny fáklyaként egy-egy 
gyenge láng.

Azután, ismét napok múltán, ki is hül a szomo
rúra változott hely.

Csak egyes félholt fa, mint néma, óriás kereszt 
marad meg e gyászos temetőben. Égett törzsek állnak 
még helyenkint és panaszos sorsukért égnek nyújtják 
megszenesedett ágaikat megmerevült karokként — aztán 
szintén porba hullnak.

Majd ismét előjön az ember s ahol pusztított és 
rombolt, most építeni akar.

Előbb egy kis kunyhót rak a kormos fatönk mellé; 
házikót is emel a gyorsan újra zöldelő helyen.

Egyik telepes érkezik a másik után, mert hire

meket s közben újságolták egymásnak, hogy az öreg 
ember nem vágja ki a fát s ennek az újságnak örült 
mindenki.

A vén ember lehajtotta fejét a tenyerébe és Így 
gondolkozott:

Eljövél az éjjel hozzám s kérél, hogy ne vág
jam ki ezt a fát, feleség . . .  Amit te mondottál nekem 
az életben, azt én mindig megfogadtam, mert jó vö t 
a szavad, soha semmit sem parancsoltál, mindig csak 
kértél . . .  Úgy nó . .  . Hadd maradjon itt az udvaron az 
öreg fa. Velünk öregedett meg. Előbb elszárad az egyik 
karja, azután a másik. Én is még egy esztendővel ez
előtt megjártam a határt s még csak belé sem fárad
tam, most immár makacskodik a lábom, az mondja: 
elég volt. Nem vágom ki a fát, nem . . .  Te mondád, 
hogy áldás volt ez a fa nekünk, idegyüjtötte az egész 
falut s a gyermekek köszöntek nekünk, ma is köszön
nek, ha végigmegyek az utcán. Az emberek is köszön
nek s nem mondja egyik sem, hogy ehun ni, nagyon 
öreg vagyok, miért nem megyek m á r ? . . .  Ma gyenge

a lábam, holnap elnehezedik a derekam . .  . Nem váglak 
ki vén eperfa! . . .  Hogy megritkult a leveled . . ,  éppen 
mint az én hajam. Kevesebb árnyékod is, de nekem 
elég, egy embernek kicsi árnyék kell, a másik . . .  annak 
ott van a nagy árnyék, amely soha el nem múlik . . .

Bement a házba, de nem találta helyét, kiment a 
kertbe s a veteményes ágyakat nézegette. Sok volt raj
tuk a hernyó, kiütötte fejét a gyom, nem volt gond
viselője kertnek, háznak, öreg embernek. Benézett még 
a kamarába, az istállóba, megint visszakerült a szobába 
s a kis asztalkáról elvette az asszony arcképét. . .  Azt 
addig nézegette, amig könnyei eltakarták előle s meg
szólalt, mint egy engedelmes gyermek, akinek a szive 
összeszorul.

- Hallod-e feleség, nem vágom ki a f á t ! . . .
. . .  És én azt hiszem, hogy a feleség meghallotta, 

mert a képe azon a kemény papírlapon olyan szelíd, 
olyan kedves, olyan nyugodalmas v o lt. . .
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terjed az újonnan felszabadult helynek, melyen megint 
néhány dolgos család elférhet. Nemsokára néhány ház 
áll az őserdő közepén.

A v í z  közelségét keresik a betelepülő emberek; 
ez a megélhetésük egyik főfeltétele s igy a déli Kor- 
dillerák legszebb tengerszemei körül sok helyütt, ahol 
mi jártunk, ott találtuk már a — németeket.

Első dolguk, hogy utat vágnak az erdőn átal a 
legközelebbi lakott helységig. Egyesült erővel győzik 
hamar és a rengetegnek nem csak egy csendes kis 
völgyét találtuk a vadon közepében mesteri módon át
hidalva. Ha elérik végre az arra vivő nagyobb utat, 
amelyen ismét a civilizáció határához közeledhetnek, 
akkor a kultúra képviselőiként ők maguk is dolgoznak 
annak terjesztésén s felveszik az összeköttetést keletre, 
nyugatra, Csile felől Argentínába és viszont.

Idővel termelnek ott az őserdők tisztásain búzát, 
rozsot, kerti veteményt és fölötte sok munkált fát is; 
mert ahol csak néhányan vannak együtt, fürészmalmot 
vagy más kis gyárat állítanak. így foglalták el néhány 
évtized folyamán az ó-hazából folytonosan érkező se
gítséggel a csilei őserdőknek nagy részét.

Mi, akik ezekben a méla hegyekben barangolva, 
az elhagyott indián ösvényeket követtiiuk és a tudo
mány szolgálatában a fékezetten természet nyújtotta 
szépségekben gyönyörködni akartunk, nemcsak egyszer 
jártunk úgy, hogy utunkat valamilyen kerítés zárta el ; 
valakinek a birtokához értünk, ahol embert sem sejtet
tünk volna; sőt boldog falvakat, vagyonos kis váro
sokat is találtunk, melyekben mindenki németül beszélt.

Egy hétig mindig lejebb ereszkedve, a Csendes- 
óceán partjáig értünk, ahol Puerto-Varasz városkában 
megpihentünk. Azután visszatértünk ismét a magas 
Kordillerákba, hogy ezeken ismét átkelvé, észak felé, 
Szán Martin de lösz Andesz-nek s onnét megint a 
pampának vegyük utunkat. Már akkor visszafelé siet
tünk; mégis hat hétig való úttal értük el a legközelebbi 
vasútállomást, Konfluencia városát, ahonnét négy hó
nappal előbb elindultnnk.

Tömörüljünk egy zászló alá, érdekeink meg
védésében csak úgy tehetünk kellő lépéseket!

H A S Z N O S  T U D N I  V A L Ó K
A korpa takarm ányértékéről. A búza és rozs 

őrlésekor lisztet, korpát és takarmánylisztet nyerünk, 
mely utóbbi a legsilányabb lisztből, a dara őrlésekor 
képződő hulladékból és az összesöprött lisztből áll.

A korpa a takarmányban a szükséges mennyiségű 
fehérjét szolgáltatja. Inkább hizik tőle az állat és nem 
erősödik, azért inkább hizó, mint munkátvégző állatok
kal etetik. Ha folyton és sokat etetünk belőle, úgy az 
emésztőszervek, különösen a sertésnél, elernyednek. 
Azért disznókkal szivesebbeu etetnek takarmánylisztet. 
Lovaknak és borjuknak csak melléktakarmány gyanánt 
adjuk a korpát. Hizlalásra a rozskorpa jobb. A buza-

korpa pedig a tejhozamra van jó hatással, amellett a 
gyuladásban lévő emésztőszervekre csillapitólag hat és 
az ürüléket lágygyá teszi.

Rendszerint a tejelő- és hizóállatoknak 2—3 kg.-ot, 
a növendékállatnak, hizóbirkák- és hízósertéseknek 3 
kg. korpát adnak naponta. A teheneknek legjobb szá
razon, szecskával keverten, a lovaknak kicsit vizezve 
és a disznóknak leforrázva adni.

Ha az állatnak jóval több korpát adunk, mint a 
felemlített mennyiség, a lovak kólikát kapnak tőle, vagy 
bél- és hugykövet, a marhák megmerevedést, mibe az 
állatok elpusztulhatnak.

Nagyon óvatosnak kell lennünk a korpavásárlás-- 
bán, mert nagyon gyakran hamisítják, néha ártalmatlan 
anyaggal ugyan, de sokszor a legkárosabb anyagokkal. 
Azelőtt a kísérleti állomásokba beküldött korpaminták
nak sokszor a fele, sőt most is még egyharmada ha
misított.

A leggyakoribb hamisítási mód, amely régebben 
bevett szokás volt, hogy a gabona tisztításakor a hu- 
ladékot is a korpa közé keverték. De miután ezekben 
a hulladékokban gyakran van mérges mag s mérgezési 
tünetek is voltak észlelhetők, a gazda csakis garantált 
tiszta korpát vegyen.

Az alom szalm a pótlása tőzeggel alkalmas 
viszonyok közt csak ajánlható. A tőzeg felszívóképes
sége igen nagy s azért a tőzegtrágya nagyon is tömör, 
hideg, lusta talajra nagyobb fizikai hatása miatt a szal
matrágyának adandó előny. A béresek is hamar hozzá
szoknak és az állatok is. Mindenesetre ajánlatos, kü
lönösen kezdetben, két ujjnyi vastagon hinteni fel a 
tőzeget az istálló aljára és azt szalmával beteríteni. Az 
utóbbit nap-nap után kell megújítani, de a tőzegből 
csakis a teljesen átivódott részeket kell pótolni. Két- 
hetenkint azonban az összes almot fel kell újítani. így 
eljárva, naponta egy számos marhára körülbelül 1 kg. 
tőzegalom kell, az állat ekkor tiszta marad és száraz, 
egészséges fekhelyet kap.

Tény az is, hogy tőzeggel almozva az istállóban 
jóformán semmi ammóniák szagot nem lehet érezni s 
ez nem eléggé megbecsülhető előny tejgazdaságokban 
és ez kedvezően hat az állatok egészségére, valamint 
fokozza a trágya értékét is. A tőzegalomért a gyakor
latban többet fizethetünk, mint az alomszalmáért, mert 
a szalmából jóval többet kell elalmozni, mint a tőzeg
ből ; a két alom trágyaértéke körülbelül egyforma, de 
a tőzegalom felszivóképessége nagyobb és alkalmazá
sánál kevesebb növényi táplálék megy veszendőbe, 
mint a szalmaalomnál. Azt is számításba kell vennünk, 
hogy a szalmaalmot jóval többször kell megújítani, 
mint a tőzegalmoí, szóval az utóbbi alkalmazása sok 
munkamegtakarítással is jár.

Olcsó jégverem . Inkább jégkazalnak mint jég
veremnek lehetne azt az elrendezést nevezni, amely a 
gróf Károlyi László-féle uradalmakban már évek óta 
kitünően bevált. Mestellér János józságfelügyelő ur jött 
ana gondolatra, hogy a jeget egyszerűen a talaj felszí
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nén helyezi el és szalmával takarja be. Az eredmény 
meglepő volt. Ástak fél méter mély mélyedést, melybe 
a legalsó jégdarabokat helyezték. Ez a mélyedés ere
detileg csalamádé-gödör volt s ezt a helyet tartották a 
jégverem elkészítésére a legalkalmasabbnak. Azonban 
tulajdonképpen fölösleges a mélyedés, a jeget egysze
rűen a talaj felszínén lehet raktározni. Először nagyobb 
jégkockákból rakjuk meg a falakat, azután az igy ke
letkezett üregbe töltjük szorosan a törmelékjeget. Ha 
kemény az idő, az egészet locsoljuk vízzel, ha enyhébb, 
akkor sózzuk, hogy egy összefüggő jégtömb keletkezzék. 
A jégtömb tetejének nyeregtető alakját adjuk. Amint 
igy elkészültünk a jég összerakásával, szalmával borít
juk jó vastagon. A szalmatakaró alatt a jég egész nyáron 
át kitünően eláll s az olvadási veszteség csekély lesz. 
Ugyanis a szalma rossz melegvezető anyag, amely a 
jeget megvédi a külső levegő hőmérsékletének befolyá
sától. Másrészt pedig a szalma nem akadályozza meg 
a párolgást, minek folytán a jégtömeg állandóan hütve 
van. Célszerű a jégkazal mentén kis árkot vonni, hogy 
a talaj felszínén mozgó viz be ne hatolhasson. Termé
szetesen a jégkivételt a hosszú kazal végén kezdjük s 
a nyílást nyomban ismét betakarjuk.

Szabadon hizlalt liba. Ha a libák tömését be 
tiltanák is, a szép pirosra sült liba kedvelőinek emiatt 
nem kellene kétségbe esniök, mert libát szabadon is 
lehet hizlalni és ennek a húsa, zsírja, mája bizonyára 
egészségesebb. Sziléziában a Banzlau melletti martins- 
waldeni nagy libahizlaló intézetben a következő hizla- 
lási mód szokásos: Ott a sötétség beálltával a liba
szállásokat kivilágítják. A világosság hatása fokozott 
táplálkozási ingerben nyilvánul meg, úgy, hogy az 
áilatok önként többet esznek és két héttel előbb meg
híznak. Ha az ember este vagy éjjel vasúton Bunzlau- 
ból Hanauba utazik, már messziről látja a hizlalók 
élénk világítását. Vaggonszámrá rakják itt le a sovány 
libákat, hogy mint kövéreket továbbszállitsák. E hizla- 
lási módszernél a tömés és a tömőgép teljesen fölös
leges. A világításnál természetesen különös elővigyázat- 
tal kell eljárni, hogy tűz ne támadhasson. A lámpákat 
fali fülkékbe kell elhelyezni és a lámpaajtóknak a szál
láson kivül kell nyilniok. Önként értődik, hogy egyes 
libák hizlalásánál a világítás nem fizetné ki magát, de 
tiz állat egyszerre való hizlalásánál már lehetne tenni 
kísérletet, de mindig figyelemmel a tűzi veszedelemre. 
Ha a világítás mellett való szabadonhizlalás gyakorla
tilag beválik, annak elterjedése emberiesség szempont
jából is kívánatos.

K Ü L Ö N F É L É K

U tcab u rk olat kem ényfából. Az utcabur
kolatok anyagára nézve még mindig nincsen el
fogadott norma. Európa nagyvárosai a legkülön- 
bözőhb burkolatokat használják anélkül, hogy az 
elért erdményekkel -általánosságban meg lennének 
elégedve. A kockakövezet (gránit, bazalt, trahit) 
a közlekedés zajosságával, a keramit téli időben

való bizonytalanságával, az aszfalt csúszós felüle
tével, a fakockaburkolat pedig gyors korhadásával 
rontja le egyébb előnyeit. Mint ezen hátrányok 
nagy részét kiküszöbölő anyagot, hosszabb idő 
óta próbálgatját a keményfa-kockát, amely nem 
zajos, téli és nyári időben egyformán biztos, eső 
után nem csúszik, amellett az ára a drága gránitot 
el nem éri. Németországban a legutóbbi időben 
burkoltak bizonyos speciális ausztráliai szürke és 
vörös fakockákkal. A szürke fák közül legszoká
sosabb talovfa, mint újabban tapasztalták, nem az 
egyedül álló s z ív ó s  és tartós faanyag, ami azért 
is nagyfontosságu, mert a valódi talovfa megle
hetős ritka már hazájában is. Helyette a biakbut- 
fát alkalmazzák mostanában igen jó eredménynyel. 
A vörösszinü fák közül a jarah-fát ez idő szerint 
leginkább Londonban használják, mig a legújabban 
feltűnt karrifa, amely az előbbinél még keményebb 
és szivósabb, inkább a hazájában, Ausztráliában 
használatos. Mind a négy faanyag ausztráliai ere
detű és ott már régen kedvelt burkolóanyag. E 
világrész nagy városainak az utcáin nem ritka a 
nyolc-tiz éves keményfa utcaborkolat, melyen alig 
látszik meg a kopás. Az eredetileg tizenhárom 
centiméter oldalméretü kockából álló burkolat 
kopás alkalmával átrakható, sőt, ha már minden 
oldala megsérült, lefürészeléssel kisebb, tizenegy 
vagy tizenkét centiméter oldalméretü kockává át 
faragható és keskenyebb vagy kisebb forgalmú 
utca burkolására szolgál. Londonban az ausztrá
liai fákon kivül európai eredetű anyagokkal is 
tesznek kísérleteket, de ez utóbbiak közül a ten- 
geientuli fákkal egyik sem állja ki a versenyt. A 
csak kissé is erősebb forgalom pár év alatt úgy 
megviseli, hogy jó burkolatként legfeljebb három 
éven keresztül szerepelhet, további két éven át 
szükségből még meghagyható, de öt évi használat 
után mint teljesen haszontalan, tönkrement anyagot 
teljesen ki kell cserélni. Bár a puhafa-kocka a 
keményfa árának csak felét teszei s igy tetemes 
olcsóságánál fogva sok helyütt még szerepet ját
szik, Londonban kezd egészen háttérbe szorulni 
és az ausztráliai fa alkalmazását máris rendkívül 
nagyban viszik.

Az újfajta keményfának szerepe az utcabur
kolaton kivül más téren is lényeges. így cölöpö
zéseknél és más vizi építkezéseknél, áradásoknak 
és jégzajlásoknak kitett hidaknál, továbbá teher
kocsikerekeknél és deszkaalakban olyan padló- 
burkolatoknál, melyeknél s z ív ó s , tartós, de mind
annak dacára meleg burkolatot akarunk nyerni. 
Az ausztráliai fürészmiivek újabban igen erősen 
felkapták a keményfatermelést és pár év alatt a 
legnagyobb fogyasztást is képesek lesznek ellátni. 
A nyersanyag bősége szinte megmérhetetlen, hisz 
csakis hatalmas erdőségek tehetik lehetővé azt, 
hogy például Uj-Zéland szigetén egymagán száz 
fűrésztelep végezze á fairtás munkáját.
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H Í R E K
Nagy erdőégés H ercegovinában. Bjelasnics 

és Visovica-Planina között, a konjicai kerületben már 
napok óta égnek az erdőségek. A lakosoknak minden 
igyekezete eddig hiábavaló volt. Jelenleg már több mint 
negyvennyolc négyzetkilométer erdőség áll lángban s 
a tűz mindig tovább terjed. Éjszakának idején a tüztőf 
biborszinre festett hegycsúcsok, a levegőbe repülő tüz- 
csóvák s a füstokozta hirtelen elsötétedések borzalmas 
látványt nyújtanak. Hasonló nagy erdőégés pusziit a 
neveszinjei kerületben is, ahol Zivanj erdőiben támadt 
a tűz. Az egész Zivanj-völgy egy lángtenger.

Idill az égő erdőben. Azok a rettenetes erdő
égések, amelyek az amerikai államokban, főleg Michi- 
ganban pusztítottak, az embereket és állatokat össze
terelték s ebből néhol megható idilli jelenetek fejlődtek. 
Egy városból, mely teljesen elpusztult, a tanítónő ki
vezette ötven növendékét a lángtengeren keresztül egy 
védett helyre s ott töltöttek velük egy éjszakát. A fé
lelemtől remegő gyermekcsoporthoz szegődött egy pár 
medve, néhány vadmacska és még róka is. Az állatok 
félénken, remegve húzódtak a gyermekekhez, elfeled
keztek minden vadságukról és az egész éjszakát nyu
godtan, magukat a legszerénybben meghúzva töltötték 
el mellettük.

Vadászkaland. Andrássy Géza gróf szádvárbosai 
vadászterületén Gömörmegye s a szomszédos megyék 
legkiválóbb vadászainak a részvételével nagy vadászat 
volt vaddisznóra. A meghívottak közt volt Nagy Elemér 
rozsnyói főszolgabíró is. A főszolgabíró az utolsó haj
tásban rálőtt egy hatalmas egy éves bocsra. A bocs 
ordítására hirtelen előugrott az anyamedve s mielőtt a 
főszolgabíró rálőhetett volna, iszonyú erővel leteperte 
s a védelmére felemelt balkezét átharapta. A fájdalomtól 
és nagy vérveszteségtől elalélt főszolgabírót azonnal 
ápolás alá vették. Sebláza van ugyan, de azért állapota 
nem veszedelmes.

Őszi avar mint vasúti akadály. Legalább is 
érdekes eset, hogy egy vonatot lehullott őszi levelek 
feltartóztassanak, pedig ez megtörtént a Berlinből Gör- 
litzbe menő vonattal a kottbus — weiszwasseri állomás 
között. A fákról lehulló avart a szél oly nagy tömeg
ben hordta össze éppen a sínekre, hogy a vonatnak 
meg kellett állania. A leveleket eltakarították, a nedves 
síneket homokkal beszórták s a gyorsvonat csak egy 
órai késéssel folytathatta az útját. Ugyanez okból az 
utánna jövő személyvonat is két órát késett.

A fegyver. Sztankova községben Matyasovszky 
tanítónál vendégségben volt ennek tanitóöccse, továbbá 
Hajka sosói tanító, valamint ennek 16 éves húga. Mig 
az idősebb Matyasovszky a szobán kívül foglalatosko
dott, addig öccse télikabátjából elővette revolverét s az 
asztalra helyezte. Hajka gondolván, hogy a revolver 
nincs megtöltve, kezébe vette azt s mellének szegezve, 
tréfásan mondá: Nézzétek, most agyonlövöm magam. 
Hajka húga és Matyasovszky egy barátja odakaptak, 
hogy félreirányitsák a fegyvert, de már ez későn volt.

Azon pillanattban a ravasz csattant és Hajka anélkül,, 
hogy egy szót szólt volna, halva összerogyott.

Megfagyott falu. Cambell angol misszionárius 
lelkésznek az Alaszkában lévő St. Lawrence-szigetről 
Viktóriába (Angol-Kolumbia) érkezett jelentése szerint 
Szibéria északi partjánál a múlt télen egy egész falu 
eszkimó lakossága megfagyott. Júniusban néhány indi- 
ánus fel akarta keresni az eszkimó falut, de egyetlen 
élő embert sem talált ott. Valószínű, hogy a szeren
csétleneknek elfogyott az élelmiszerük is, mert sátraik 
fókabőrből való falát, sőt ruhájuk egy részét is meg
ették, mielőtt elpusztultak. Minthogy a St. Lawrence- 
szigetről csak egyszer érkezik hir egy évben, a világ 
csak most szerezhetett tudomást a Szibériában történt 
tragédiáról.

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen!

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

0. K. urnák. Levelét vettük s annak tartalmát magunkévá 
tesszük. A lapot uj lakására küldjük. — Fleischmann Antal urnák, 
Veresegyház. Szíveskedjék megírni, hogy mely számai hiányoznak, 
hogy azokat megkiildhessük. Hibás csakis az ottani posta lehet.

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Dvoreczky Károly urnák, Kisgaram. A jövő év március hó 
végéig van előfizetve. — Lengyel János urnák, Bodrogolaszi. Kí
vánságát bejegyeztük és reméljük, hogy a lap továbbküldésének 
nem lesz akadálya. -  Pauer Ferenc urnák, Aranyida. Nyilvántar
tásunk szerint a most beküldött 2 K csak szeptember végéig szól, 
szíveskedjék esetleg értesíteni, hogy' a folyó év mely hónapjaiban 
küldött előfizetési dijakat, hogy utánna nézhessünk a tévedésnek. 
— Bezák József urnák, Abos. Az 5 koronát átszámítottuk s a lap 
elmaradt számait bejelentett uj lakhelyére küldtük. Az előfizetése 
most múlt szeptember végéig van csak rendezve. — Breczkó József 
urnák, Körcsönye. Jövő évi március hó végéig van előfizetve. — 
Horváth József urnák, Rum. A 2 K a lap indítása napján jött meg 
s igy nem lett a ciniszalag kiigazítva. Január végéig rendben van.

Nyomatott H1ENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K
Pályázat főerdőőri állásra.

Az erdélyi r. k. status kolozsmonostori tan. alap. 
uradalomban, Kolozsvár székhelylyel, 1909. évi január 
1 -től egy főerdőőri állás (nagyobbrészt irodai teendőkkel) 
próbaképpen betöltendő.

Javadalmazás: Készpénz 720 K, lakbér 200 K, 24 
rakás ágfa 72 K és annak beszállítási dija 96 K, ösz- 
szesen 1088 K.

Ezen állásra pályázhatnak róm. kath. vallásu, jó 
és folyékony Írással biró, katonaviselt, szakvizsgázott 
erdőőrök, kik a magyar nyelven kivül a román nyelvet 
is bírják szóban és erdőőri szolgálatra egyébképpen is 
alkalmasak.

Kellően felszerelt folyamodványok 1908. december 
10-ig az erdélyi r. k. status erdőhivatalához (Kolozsvár, 
Egyetem-utca 7.) benyújtandók.

Nagy László s. k., erdőtanácsos.

H irdetés! Őz, zerge, dám gamóért, szarvasagancsért 
kitöm és práparál madarat és emlőst Némethy Tihamér 
állami tanító. Felső-Stubnya, u. p. Stubnya-fürdő (Turóc- 

megye). Válaszbélyeg melléklendő.
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Előfizetési dijak:
Egy é v r e .......................................8 korona
Fél é v r e .......................................4 korona
Negyed é v r e .......................................2 korona

Pé nz kül de mé nye k
Szászsebesi Ipar és Gazdasági Hitelszövetkezet 

címére küldendők, Szászsebesen

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n
; Felelősszerkesztő és kiadótulajdonos 

PODH RADSZKY EMIL

Hirdetési dijak:
Egyhasábos garmond sor vagy annak a helye 
20 fillér. Ajánlkozásoknál, eladás vagy vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fillér 
Nagyobb s többszöri közlésii hirdetményeknél 

mérsékelt dijak egyezség szerint

XII évfolyam Szászsebes, 1908. novem ber 19 47 szám

A címzés kérdéséhez
Most, hogy az 1909. évi államköltségvetés 

és annak indokolása közkézen forog, nem lesz 
érdekesség nélkül való, hogy a kincstári erdé
szetnél, valamint az állami kezelésbe vett erdők
nél alkalmazva lévő tisztviselők közt már újévtől 
kezdve nem fogunk erdészekkel, főerdészekkel, 
sőt még erdőmesterekkel sem találkozni, hanem 
csak erdőmérnökökkel, főerdőmérnökökkel, no meg 
a mostani erdészjelöltek helyébe lépő erdőmérnök- 
jelöltekkel, tehát mind olyan címekkel, amelyek 
eddig az erdészeti nomenklatúrában ismeretlenek 
voltak, mert hiszen még az úgynevezett erdő
mérnökségeknél alkalmazott tisztviselők is erdé
szek, főerdészek stb. voltak. Igaz, hogy maga az 
erdőmérnökség is olyan jelző volt, mely egyáltalán 
nem födte a hivatalnak munkakörét, mert hiszen 
mi, akik beavatottak vagyunk a dologba, tudjuk 
jól azt, hogy az erdőmérnök minden egyebet 
szokott mérni, csak éppen nem az erdőt s ha már 
ilyen elnevezést kitaláltak, azt talán az erdőren
dezőségre alkalmazhatták volna, mert amig ez 
valóban foglalkozik az erdőmérés munkájával, 
addig az erdőmérnökség csak házat, duzzasztót, 
usztatót, zsilipet, kerítést épit, ezek a munkák pe
dig éppen csak úgy tartoznak együvé az erdő
méréssel, mint a frakk a sarkantyus csizmával.

Az erdészeti tisztviselők ezzel a címváltoz
tatással most elérték egyik régi vágyukat, mert 
az erdész, főerdész stb. elnevezéssel már régóta 
nem voltak megelégedve. Ennek az elégedetlen

ségnek okát és magyarázatát abban találhatjuk, 
hogy az erdész és főerdész címet a magánura
dalmaknál számosán viselték és viselik ma is 
olyanok, akik a felső erdészeti kiképzésben nem 
részesültek, de sőt vannak az ilyen erdészek és 
főerdészek között talán olyanok is, akik még az 
erdőőri szakvizsgát sem tették le. Ez ellen pedig 
senki sem tehetett semmit, mert utóvégre is a 
magánerdők birtokosai olyan címmel illették és 
illetik az erdeiknél alkalmazottakat, amilyen nekik 
tetszik, valamint hogy ruházatot is tetszés sze
rintit szabhattak reájuk, csak éppen olyat nem, 
amelyik mások megtévesztésére alkalmas lenne.

Amilyen elégedetlenek voltak a eimzés dol
gában a tisztviselők, éppen olyan elégedetlenek 
abban az erdészeti altisztek is, kiket eddig erdő
őröknek és főerdőőröknek neveztek, amig most 
újabban már úgy az államköltségvetésben, mint 
a pályázati hirdetményekben mint 1. és II. oszt. 
altisztek szerepelnek.

Ezeknél nem csak az volt kifogás az erdőőr 
és főerdőőr cim ellen, mert azt számosán hasz
nálták olyanok, akik az ilyen cim által megköve
telt és tulajdonképp annak alapját képező szak- 
képzettséggel nem bírnak, hanem az őr szó 
maga is már botránykövet képezett, mert ez ott 
van az éjjeli őrnél (köznyelven bakter), a mező
őrnél (népiesen csősz), a rendőrnél, a csendőrnél 
stb. Hát azokkal, kik az utóbbi oknál fogva nem 
tudtak az erdőőr címmel kibékülni és azzal ro
konszenvezni, nem értünk teljesen egyet, mert
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hiszen a koronaőr is őr , pedig az zászlós ura 
az országnak és nem jut eszébe emiatt panasz
kodni.

Erre sokan azt fogják ellen vetni, hogy az a 
szent koronát őrzi; de hát kérdezzük mi, vájjon 
az erdő nem koronája-e a földnek s nem olyan 
kincse és dísze ennek, mint a korona az ország
nak? Véleményünk szerint bizony büszke lehet 
az, akinek őrzésére a föld koronáját, az erdőt rá 
bízzák. De meg ott van a különféle és számos 
őrök közt az őrangyal is, már pedig nem lehet 
megszégyenítő ezzel hasonlatos nevet viselni.

Már az első kifogást mi is hamarább alá
írnék, mert az olyan erdészeti alkalmazott, aki 
még csak annyi fáradtságot sem vesz magának, 
hogy - az egyébként eddig nem is valami ne
héz erdőőri szakvizsgát letegye, nem érdemes 
arra, hogy az ennek bizonyítványával ellátottak
kal hasonló cimet viseljen. Az ilyeneknek teljesen 
megfelelne az erdőcsősz, vagy az erdőkerülő el
nevezés.

Most, hogy az állami erdészek, főerdészek 
uj címeket és elnevezéseket kapnak, talán nekik 
sem lenne semmi kifogásuk az ellen, hogy az ő 
eddigi címeiket az erdőőrökre, főerdőőrökre, vagy 
mondjuk az erdőaltisztekre ruházzák át s ezekből 
legyenek jövőben erdészek és főerdészek, mig a 
szakiskolát végzett, vagy erdőőri szakvizsgát tett 
erdőlegények és segéderdőőrök megkaphatnák az 
erdészjelölt, vagy akár csak az erdőgyakornoki 
cimet.

A cimkérdésnek ilyetén módon való megol
dása általános megelégedést, sőt örömet keltene 
az erdészeti altiszti személyzet körében s őket 
terhes és felelősséggel teljes szolgálatukban csak 
nagyobb buzgóságra serkentené, másoknak érde
keit pedig semmiképpen sem sértené vagy csor
bítaná meg.

Az erdész címnek az altiszti személyzetre 
való átvitelével egyidejűleg egy másik intézményt 
is reformálni kellene s ez nem más, mint az erdő
őri szakvizsga.

Most amint az általánosan ismeretes 
azok között, akik az erdőőri szakvizsgálati bizo
nyítvány birtokába jutnak, semmi különbséget 
sem tesznek alkalmazásuknál, mert ez a bizonyít
vány egyforma képesítésül szolgál valamennyinél. 
A pályázatok eldöntésénél nem a pályázó egyé
nisége, nem annak szellemi tulajdonságai az irány
adók, hanem csak a szakvizsgái bizonyítvány.

Ismerjük meglehetősen az erdőőri szakvizs
gák lefolyását s jól tudjuk azt, hogy bizony ott 
nagyon sokan mennek keresztül olyanok, kik oly 
távol vannak a szakképzettségtől, mint Makó Je
ruzsálemtől, de hát a vizsgáló bizottság ismeri 
az illetők szolgálatát, munkakörét s tudja, hogy 
az a kevés, amit tudnak, ehez teljesen elegendő 
s ezért —  inkább kegyelemből, vagy a szolgálat
adó iránt való tekintetekből, mintsem érdem sze
rint —  miért ne bocsátanák át az ilyeneket is a 
vizsgán, hiszen abból senkire sem háramlik kár 
vagy veszedelem s ha az erdőbirtokos a vizsgázó

AZ „ E R D É S Z E T I  UJSÁG“ TÁRCÁJA
Tündérálom.

Az élet tövises ösvényein haladva, egyszer, nagyon 
régen, elmúlt annak már tizennégy esztendeje, egy oly 
országba vetett a sorsom, melynek összes lakói mély 
álomba voltak merülve. Az ország nem volt valami 
nagy, de azért lakosainak a számát lehetett mintegy 
húszezerre tenni. Aludtak pedig ezek az emberek egy
től egyig valamennyien mélységesen, de mégis csodá
latos alvással, mert amellett jártak-keltek, ettek, ittak, 
pipáztak, vadásztak, sőt ha az alkalom úgy hozta ma
gával, táncoltak is. Mindezt pedig mint valami gép 
cselekedték, de arról, hogy ők maguk a világon van
nak, hogy ők is egyik küllőjét képezik az emberi tár
sadalomnak, hogy nekik nem csak kötelességeik, de 

jo g a ik  is vannak, semmit sem látszottak tudni. Olyan 
állapotban lehettek körülbelül, mint amilyet önmagáról 
irt Publius Ovidius Naso, a hallhatatlan latin költő, 
midőn leírja azokat az érzéseit, amelyek számkivetése

alkalmával egész valóját • elfoglalták, írván pedig igy: 
Non aliter stupui, quam qui Jovis ignibus ictus: 
Vivit et est vitae nescius ipse suae, ami magya

rul körülbelül annyit tesz, hogy: nem máskülönben
voltam eltompulva, mint az, kit Jupiter mennyköve üt 
meg: él, de nincs tudatában a saját életének.•>

Ez az álomország a magyarországi erdészeti és 
vadászati altiszti és szolgaszemélyzet országa volt.

Az ország lakossága — amint mondtam — élt 
ugyan, munkálkodott is, de életében, munkálkodásában 
az öntudatnak, az önérzetnek alig volt valamelyes kis 
nyoma. Mindegyik maga magának élt s arról, hogy ő 
neki még más társai is vannak, kik vele egyazon pá
lyát tapossák, akiknek érdekei az övéivel azonosak. 
Tudomást egymásról esak a legközelebbi szomszédok 
szereztek s azt is többnyire nem azért, hogy egymás
sal jó egyetértésben, békességben és kartársskhoz illő 
barátságban éljenek, hanem inkább azért, hogy egymás 
ellen áskálódjanak, egymással torzsalkodjanak. Az igazi 
őszinte, önzetlen barátság ritka volt, mint a fehér holló.
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alkalmazottjával meg van elégedve, miért ne ré
szesítsék abban az örömben, hogy annak szak
vizsgái bizonyítványa is legyen. Az ilyen vizsgá
zók egyébként rendszerint olyan kérdéseket is 
kapnak, amelyekre nem nehéz megfelelniük. Vi
szont ugyanennél a vizsgánál a szakiskolát vég
zettek már egészen fogas kérdéseket kapnak s 
bizony emher legyen a talpán, aki közülök a 
(«jó -nál különb képesítést kap.

Az erdész címnek behozásával a szakvizsgát 
is aképp kellene reformálni, hogy azon a nagyobb 
képzettséget igénylő erdészi és viszont a kisebb 
tanulmánnyal is beérő s inkább csak az erdőőr
zés teendőire vonatkozó erdőőri szakvizsgák le
gyenek letehetők s mindenki csak azt a címet 
használhassa bármely szolgálatában, amelyre bi
zonyítványa jogosítja s az ezzel ellenkező cim 
viselése cimbitorlásnak vétessék és megfelelő fe
nyítékben részesüljön.

Ajánljuk ezt az irányadó körök figyelmébe.

Novem ber a vadászatban
— Irta: Fónagy József —

Akár irom, akár nem írom, minden valamire való 
vadász tudja kötelességét most, a mikor a mezőt hó 
takarja. De az idén, a mikor az őszi vetések ki sem 
keltek az ország legnagyobb részében, kétszeres az 
igaz vadász kötelessége, mert sem a fogolynak, sem 
a nyúlnak nem igen ad élelmet a kietlen szántóföld. 
A gazdának fáj, hogy drága vetőmagja nem kelt ki, 
de nekünk vadászoknak is kár ez, mert $em nyulaink, 
sem foglyaink nem kaphatják meg az egészséges, élet- 
fentartásukhoz okvetlen szükséges zöld eleséget.

Gondoskodjunk legalább foglyainkról, készíttessük 
el az etetőket, hogy ha nagyobb hó találna lenni, ne 
találjon bennünket készületlenül.

Nyulállományukon alig tudunk segíteni, a nagy 
uraknál, a hol pár ezer koronát érő lóhere vagy talán 
egy kis takarmányrépa kiszórása nem okoz sok fejtörést, 
ott bizony a nyulaknak kiszórt takarmány nemcsak 
egyszerűen, de többszörösen is megtérül. Mindenek
előtt uyulainkon segítsünk, hogy a területen levő vad 
ne legyen kénytelen kivándorolni. Több kilométerről 
odaszokjak a nyulak, a hol őket etetik és igy bizto
sítva van a vadászat eredménye, pedig ez a fő; mert 
ha fárad, költekezik az ember, akkor legalább eredmény 
legyen. Nyulállományunkat inkább előbb, mint később 
lőjük ki, mert az idei zöld vetés hiánya folytán feltét
lenül le fognak soványodni és lehetőleg szétmászkál
nak, ha csak nem etetjük őket.

Fácánjaink sem találnak most már elegendő ele
séget kint a mezőkön. Szívesen maradnak az erdőkben 
a hol a szélmentes helyeket igen-igen kedvelik, de ha 
nincsen nekik .szórójuk, ha nem kapnak elegendő ele
delt,- bizony ezek is kivándorolnak olyan helyekre, a 
hol esetleg gondoskodnak róluk, vagy megélhetésük 
jobban van biztosítva. Ez esetben pedig a vadászat 
nem sikerül, a tenyésztés körüli fáradság, kiadás telje
sen kárba veszett.

A fővad gondozása nagy veszedelmet hozhat 
minden vadászra, bár ez a vad nem királya a mi erdő
ségeinknek, de nem szabad etetnünk, mert ezzel a bíró
ság a törvények értelmében tenyésztőnek nézi azt, a 
ki a fővadat eteti, a tenyésztő pedig sokat fizet, mert 
tagadhatatlan, hogy a fővad sok kárt is tud tenni, 
kivált a hol sok van. De igy etető nélkül a kőrisfákat 
hántják meg, a mi pedig megint kár, tehát kénytelenek 
nyáron is, télen is kárt tenni.

A duvadak pusztítását kettőzött Szorgalommal

Látva ezeket a dolgokat, az álom reáni is átra
gadt s ebben a szundikálásban azután gyönyörű álmot 
láttam.

Azt álmodtam ugyanis, hogy ébresztő szavamra 
ez a sok alvó lélek felriad álmából, lerázza magáról az. 
öntudatlanság béklyóit, valamennyien bajtársi jobbot 
nyújtanak egymással s örökös szövetségre lépve, elő
mozdítják nyomról-nyomra érdekeiket, kivívják jogaikat 
s szoros összetartásukkal, büszke önérzetükkel elnyerik 
polgártársaik becsülését.

Valamennyien körém csoportosulnak, a kezembe 
adják közös szászlójukat s kérnek, hogy teremtsek ne
kik egy középpontot, melybe az életük minden szála, 
minden mozzanata összefuthasson s én hallgatva a 
biztató szóra, hogy valamennyien zászlóm alá sorakoz
nak, amellett mindvégig hűségesen kitartanak, azt soha 
elbukni nem engedik, megalakítom nekik az ő közép
pontjukat az Erdészeti Újság képében.

Az eredmény bámulatos. A közös érintkező pon
tot keresők ezrei és ezrei jelentkeznek a lapnál előfize-

tőkül, saját csekély munkabírásom már nem elég az 
Erdészeti Újság összes teendőit elvégezni, hanem kény
telen vagyok számos munkatársat alkalmazni. A lap 
iliustrációjához külön rajzolót kell tartani. A nyomdász 
a sok ezer lappéldány miatt kénytelen nyomdáját kibő
víteni, szedő személyzetét szaporítani és vagyonában 
szemlátomást gyarapszik. Az előfizetési dijak fölöslegé
ből nyert tiszta haszon oly nagy, hogy nem csak ma
gam kezdek pocakot ereszteni, a lap személyzete pedig 
majd kicsattan a jóléttől, hanem még hasznos célú 
alapítványokra is tekintélyes összegeket áldozhatok. 
Özvegyek, árvák áldják az Erdészeti Újság jövedelmé
ből ókét segélyező szerkesztőt, az erdészeti és vadá
szati altiszti és szolga személyzet gyermekei részére 
felállított internátusokban pedig ott van az Erdészeti 
Újság által alapított hely.

Az addig öntudatlanságban sínylődött erdészeti 
és vadászati altiszti személyzet tudatára ébred annak, 
hogy hazája közgazdaságának és az emberi társadalom
nak egyik hasznos és fontos tényezője; megismeri az
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kell teljesíteni, mert az amúgy is sokat zaklatott vadat 
a hó takaró mellett most minden ellensége hamarabb 
felfedezi, könnyebben jutnak az ellenségek birtokába. 
A mesgyéket, a bokros helyeket naponta meg kell 
vizsgálni, mert most már mindenfelé elterjed a tőrözés, 
a mi pedig a kis vadnak a legnagyobb ellensége. A 
mely vidéken a parasztság igazán rákap a hurkozásra, 
ott a kis vadat megtizedelik az ilyen gazemberek.

Azokon a helyeken, a hol á mérgezést eredmény
nyel lehet eszközölni, ott most már, ha az engedély 
nem volna meg, sürgősen kell érte folyamodni. A 
folyamodás módja a következő: az alispánhoz egy egy
szerű kérvényt kell beadni, melyben arra kéri az illető 
folyamodó, hogy tekintettel az elszaporodott duvadakra, 
ezeknek méreggel való pusztítását megengedni szíves
kedjék.

A mérgezés a legnagyobb óvatosságot igényli, 
azért a mérgezés engedélyezését egy héttel előbb a 
szomszédos községekben és pusztákon közhírré teszik.

Sok mindenféle kapszulákban szokták mérgeket 
árulgatni, de legjobb a régen kipróbált strichnin. Úgy 
ez, mint mindenféle más mérgezés nagy óvatosságot 
igényel.

Vadjainkat most óvjuk és kíméljük ellenségeiktől, 
mert most, a mikor a tél teljes szigorral fog beállni, 
van erre leginkább rászorulva a szegény vad, a mely 
nekünk különben sok örömet szerezhet.

Szalonkavadászat
Irta: Fónagy József —

Már-már idejét is múlta, hogy a szalonka vadá
szatáról Írjunk, hiszen elmentek, itt hagytak bennünket, 
elmentek abba a jobb hazába, a hol hosszú csőrüket 
könnyen fúrhatják a nedves talajba, szetetetünk kiséri 
őket útjaikon, ők a vadászok legkedvesebb madarai.

Pár év óta, a mióta a nagy szárazság pusztít

mindenfelé, a szalonkák is nagyon rendetlenül jelent
keztek mindenfelé, nem volt rendes húzásuk, nem tar
tották meg a rendes tartózkodási helyeiket se, mert 
nem találták meg élelmüket, a sziklakeménységre szá
radt földbe nem tudták csőrüket beledugni, igy leg
inkább vizálásos, mélyébb fekvesü füzesekben tartóz
kodtak, a nagy szederindásokban, a hol a korai fagy 
se lephette meg őket.

Ezek a nagy szederindás, lapos helyek oly sürüek, 
hogy a hajtó alig-alig tud átvergődni rajta, hiába szól 
a klopfoló, a szalonka nem szívesen hagyja el kedves 
tartózkodási helyét, cssk abban ez esetben repül fel. 
ha a hajtó már majd rálép.

Kutyával vadászva rendkívül sok örömet okoz 
ilyen helyeken a szalonka vadászata, a kutya hamaro
san rákap a kedves vadra, ő neki pár napi vadászat 
után éppen olyan kedves a szalonka, mint gazdájának, 
hihetetlen intelligenciával hozza a vizsla fegyver végére 
a szalonkát, a mire valóban nagy szükség is van, mert 
a felrebbenő szalonka, a nagy repülő-müvész legtöbb- 
nyire úgy intézi, hogy lehetőleg a felszállás pillanatá
ban a vadász és közötte vagy fa, vagy olyan bokor 
legyen, a mitől a vadász nem lőhet. Itt kezdődik aztán 
a jó vizsla művészete, intelligenciája. Azt a vizsla éppen 
olyan jól tudja, mint a vadász, hogy ha a vadásztól 
elrepül a szalonka, azt meglőni csak a legritkább eset
ben lehet, tehát ő azon törekszik, hogy a szalonka a 
vadász felé repüljön, megállja a szalonkát, megvárja 
gazdáját, mig hozzá érkezik, azután helyét elhagyja, 
egy kört csinál úgy, hogy a szalonka közötte és a 
vadász között legyen, óvatosan húz előre addig, mig 
a szalonka fel nem rebben, ha pedig felrebbent, a leg
több esetben a vadász felé repül, a mikor a lövés a 
legtöbb esetben biztos. Ezekben a szederindás ős 
sűrűségekben alig tud felrebbenni a szalonka, néha 
három-négyszer is nekikészül, mig szederinda-takarójából

összetartásban, az egyetértésben rejlő nagy erőt s há- 
ladatossággal van eltelve az Erdészeti Újság irányában, 
mint amely őt ezeknek tudatára ébresztette. A laptól 
világért sem pártolna el egy sem, ahelyett az uj elő
fizetők folyton gyűlnek, ugyannyira, hogy alig van 
már a két nagy testvér testületnek csak egy pár olyan 
tagja, akinek az asztaláról a közös érdekeket szolgáló 
lap hiányoznék.

< Álmodtam álmot gyönyörűt; álmodtam és fel
ébred és, mondja hallhatatlan Petőfink egyik költemé
nyében.

Én is álmodtam álmot, gyönyörűt, amilyennek azt 
itt leírtam és — fölébredék és körültekintve az erdé
szeti és vadászati altiszti személyzet tágas országában, 
szomorúan tapasztalom, hogy bizony mind az a szép 
dolog csak röpke álom volt s mint ahogy az az álom 
magyarázók tanúsítása szerint másként nem is lehet
séges, a valóság álmomnak éppen a megforditottját 
mutatja.

Tündérálom volt, gyönyörű volt; csak az a baj,

hogy csak álom volt, melynek meg is kellene valósul
nia, hogy érjen valamit.

Vájjon meg fog valamikor valósulni?
Ti, százai azoknak, akik még tán nem is tudtatok 

arról, hogy Erdészeti Újság is van a világon és most 
annak ezt a számát mutatványkép megkapjátok s talán 
ti ezrek, akik ezeket a sorokat olvassátok, vessetek 
számot magatokkal és tudjátok meg, hogy az itt leirt 
álomnak valóságra váltása a ti kezetekben van.

Ha ti őszintén akarjátok, ha nem riadtok vissza 
némi csekély áldozattól, a tündérálom elrebben ugyan, 
de helyébe lép a tündér való, melynek mielőbb jöjjön 
el az országa!

Itt az ideje, hogy mindenki ismerje el az össze
tartás nagy fontosságát s tudja meg, hogy még akkor 
is, ha neki magának semmi kívánni valója sincs, köte
les a mostohább sorsú kartársai jóvoltáért küzdeni és 
azért áldozatot is hozni!

Sebes-Szász.
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kibontakozhatik. Az ilyen vadászat a legszebb és leg
többet érő is, mert az eredmény feltétlen biztos.

Szép az ilyen szóló-vadászat, de nincsenek cim
borák, nincsenek jó vadásztársak, a kikkel megoszthatná 
az ember a vadászat örömeit, izgalmait, esetleg a fáj
dalmait, hogy kevés a szalonka. Vágyakodom magam 
is mindig a jó vadásztárssk után, néha valóságos só
várgás fog el, nagy az örömöm, ha aztán vendégeim 
vannak, a kik velem izgulnak a szalonkák után.

Talán az egyetlen vad az erdei szalonka, ez az 
őrülten titokzatos madár, a mely úgy ki tudja hozni 
az embert sodrából, hogy néha azt se tudja, hogy 
fiu-e vagy lány ?

Magam is beleestem sokszor ilyen izgalomba, 
egyszer például két szalonka repült felém és szépen 
megterveztem, hogy egyiket az egyik csővel, a másikat 
a másik csővel fogom leszedni, azonban úgy történt, 
hogy egyiket se lőttem le, természetesen a nagy izga
lomtól. Ez a nagy hibázás annyira kihozott sodromból 
hogy a szomszédomhoz szaladtam patronért, holott 
tele volt a táskám patronnal.

A szalonka-vadászat szokta a vadászokat legjob
ban megbolondítani, engemet is, másokat is. Ezeken 
a vadászatokon szoktak a legtöbb szerencsétlenségek 
történni, mert elveszti a fejét, szivét a legtöbb ember.

Az idei szalonkázáskor az történt meg nálam, 
hogy ilyen szederindás sűrűségben vadásztunk, kutyám 
előtt minduntalan lövöldöztem a szalonkákat, vendégeim 
azonban nem lőhettek semmit, mert a mi fel is rebbent, 
a legtöbb esetben visszafelé repült. Egy ritkás helyen 
azt ajánlottam, hogy menjünk valamennyien a hajtók- 
kal, sikerült is néhány szalonkát igy lelőni; egyszer 
egyik barátom előtt felrebben egy szalonka, derék- 
magasságban akar tovább repülni, barátom a szalon
kát lelőtte, de abban a pillanatban én is összeestem; 
nyomorult három 1 2 -es sörét jött az arcomba, egy a 
jobb szemem alá, egy az ajakamba, egy pedig a bal 
szemembe. Ez az utolsó ütött le, a szalonka tőlünk 
repült, a lövésből mégis három szem visszaütődött a 
fákról, az irány szerint csakis igy kaphattam meg ezeket.

Az arcomban lévő sörétet bicskával az ipám ki
piszkálta; azt hittük, hogy a szememben nincsen sörét, 
később pár nap múlva véletlenül észreveszem, hogy a 
szemem golyóján biz a sörét ott van, sőt bele is nőtt 
a kötszövetbe.

Grósz Emil dr., a jeles szemorvos tanár, az ő 
mesébe való ügyességével és tudásával minap vette 
ki a sörétet, pedig az már hátrafelé sülyedt. Ő, a 
kitűnő tanár, teljes joggal mondhatta ezt a diagnózist: 

Józsi, de nagy disznóban vagy! Isten kegyelmessége 
után az ő művészete, hogy továbbra is két szemmel 
vadászhatom. Ezért itt mondok neki igaz szívből kö
szönetét. De, kedves vadásztársaim, az én esetem is 
okulásul szolgáljon arra, hogy még a legmesszebb 
menő óvatosságnál is legyünk óvatosabbak.

Tömörüljünk egy zászló alá, érdekeink meg
védésében csak úgy tehetünk kellő lépéseket!

H A S Z N O S  T U D N I V A L Ó K

Alma- és ribizlibor. Az alma- és ribizli- 
bor kedves itala a nőknek és gyermekeknek, de 
Stájer- és Németországban a férfiaknak is, ahol 
hűsítő természete miatt nagyon szeretik. Mivel 
ez országok lakossága sok millió forintot keres 
ezáltal, üdvös volna, ha nálunk is felkapnák. A 
készítési módja következő:

A bor készítésére szánt almát kellő időben 
leszedve, alkalmas helyen összerakjuk és három
négy hétig, mig szépen megsárgulnak, áliani kell 
hagynunk. Célszerű ez izzasztási eljárás előtt az 
almát megválogatni, hogy a rothadni kezdőket 
elkülönítsük, azonkívül meg is mosni, hogy a sár 
és egyéb piszok, amely a bor izére kellemetlen 
volna, eltűnjön róla. A kellőképpen megsárgult 
és megpuhult almát azután felaprózzuk, ami leg
célszerűbben az e célra szerkesztett malmokban 
történik. Az ily módon megreszelt almakását ki 
kell préselni, amidőn is aszerint, hogy milyen 
leves volt az alma és milyen sajtóval dolgoztunk, 
száz kilogramm almából hatvan-hetvenöt kilog- 
rammnyi levet számíthatunk. Ennek a cukortar
talma ismét nagyon tág határok közt ingadozik, 
ritkán haladja meg a tizennégy százalékot és jó 
gyakran a hat százalék alá száll. Utóbbi esetben 
az almamustban megfelelő mennyiségű cukrot és 
pedig süvegcukrot oldunk fel, miáltal a must 
édesebbé, a belőle készült bor szeszesebbé s igy 
tartósabbá válik. Az a must, amely megmosott 
almából készült, nagyon lassan indul erjedésnek, 
azért ajánlatos az almamusthoz kevés, kifogásat- 
lanul tiszta borélesztőt, vagy amint a közéletben 
nevezik, borsepriit keverni, ezáltal az erjedés ren
des lefolyásúvá válik; egyébként teljesen úgy 
bánunk el vele, mint az ujborral. Az erjedés al
kalmával az úgynevezett kotyogok alkalmazása 
nagyon fontos. Ily módon készül a ribizlibor 
is. Minthogy azonban a ribizli leve túlságosan 
savanyu, ezt nem csak cukorral, hanem Ízlésünk
nek megfelelőleg cukros vízzel elegyítjük, miáltal 
a savanyúsága is némileg csökken.

A szeplő eltávolítása. Kevés bőrbetegség 
van, a mely ellen annyit küzdött volna az ember, 
mint a szeplő ellen. Igaz, hogy a legszebb arcot 
is elékteleniti az az apró barna pötty, a mely 
különösen a finom, átlátszó arcbőrt lepi el töme
gesen. És a mi a legkeserübb, nincs olyan szer, 
a mi a szeplőt teljesen eltüntesse. Hiába ajánlják
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a sok csodaszert, a siker legfeljebb csak rövid 
ideig tart, azután előtűnnek ismét a szeplők. 
Minden szeplőpusztitónak az a tulajdonsága, hogy 
a felső bőr festékrétegét lekoptatja és az alatta 
képződő uj bőrt világosabbá teszi. Ezt könnyen 
el lehet érni, ha egy-két százalékos szublimátot 
föloldunk és az arc bőrét reggel-este beecseteljük 
vele. A felsőbőr rohamosan lehámlik és az uj 
bőr néhány hétig tiszta és világos marad. Ez a 
kúra azonban csakis orvosi felügyelettel végez
hető, mivel igen erős. Sokat próbálkoznak a szeplő 
ellen a bórakszal és kénnel, mind a kettő igazán 
nagyon ártalmatlan szer. Tizenöt, gramm borak- 
szot húsz gramm kölni vízben föloldanak és 
százötven gramm alkohollal összekeverik. Ezzel 
a szerrel kétszer naponkint le kell mosni az ar
cot. A ként aromatikus ecetsavból készült pasztá
val keverik össze, úgy használják a szeplő ellen. 
Zöld meg vörös fátyolról azt tartják, hogy meg
gátolja a szeplő képződését.

Takarmányozás. Az állattenyésztés alapja 
az etetés helyes keresztülvitele. Annak a takar
mánynak, mit feletetünk, mindenekfelett romlat
lannak kell lenni. A szénának virágos, illatos, 
túlságosan nem száraz, tehát pormentesnek, haj
lékonynak, vékony szálúnak és főleg penészmentes
nek kell lennie. A szalmafélének hasonlóképp 
egészségesnek, vékony szálúnak kell lenni és szép 
sárga színnel kell bírnia. A takarmányozásnál a 
takarmány állapotán kívül, kérdéssé válik az is, 
hogy mennyit adjunk belőle egy állatnak. Egy 
lóra például szénából 3 6 kilót számíthatunk
naponta, mely mellett természetesen szalmát is 
kap pár kilót. Nehezebb munka végzése mellett 
abrak-tarkarmányt is juttatunk a lónak; többnyire 
zabot, melyből az állat nagyságához és a teljesített 
erőkifejtéshez mérten szintén 3 -  6 kilót számít
hatunk naponta. Mivel a ló a zabot mohón nyeli, 
el, annak egy része emésztetlen távolodik el, ezért 
jobb az abrakot keverten adni szecskával. Egy 
adag zabhoz egy-két kiló szecskát keverhetünk. 
A szükséges erőtakarmányokon kívül a mennyiben 
a gyomor azokkal meg nem telnék, kevésbbé 
értékes takarmányból kell adni az állatnak, hogy 
az gyomrát megtölthesse. Kitűnő erőtakarmánya 
még a lónak a zab árpával, kukoricával, korpá
val keverten. A zöldtakarmányok, lucerna, ló
here stb.

K Ü L Ö N F É L É K
A béka küzdelme a létért. A béka a lét 

nehézségeivel csak úgy megküzdeni kénytelen, mint 
az állatvilág bármelyik fajtája. Korántsem sorolható a 
tetszetős külsejű állatok közé, elsőrangú csemegének 
se mondható, sőt mi több, hasznos állat s mégis 
ellenségéinek száma légió. Legmagacsabb üldözői a 
legyek, melyek ellen alig képes védekezni. A légyfélék 
szívesen rakják petéiket a béka dobhártyájába s a ki
kelt élősdiek végtelen sok kellemetlenséget, bajt, sőt 
gyötrelmet okoznak neki. A tengerentúli országok tro
pikus égövei alatt honi békáinknál sokkalta nagyobb 
fajok otthonosak, melyek még többet szenvednek a 
tolakodó parazitáktól.

Nem csoda tehát, ha viszonzásul a természet a 
békanépet ádáz légypusztitóvá tette. Ausztráliának egyik 
békafaja egy nagyobb sárga légynek, a béka-légy-nek 
petéitől sokat szenved s parazitáinak legtöbbször áldo
zatául is esik. A békán élősködő légy is innen kapta 
elnevezését.

Levelibékánknak egyik óriási fajrokona, az auszt
ráliai Pelodrigas caeruleus, ugyancsak heves küzdel
meket folytat a nála nagyobb és erőteljesebb gyíkokkal, 
kígyókkal, szárnyasokkal. Főtápiálékát azért az egerek 
teszik; ezeket öblös torkán hihetetlen gyorsasággal 
tudja lecsusztatni. Éneklő szárnyasokban is kárt tesz. 
Többnyire az emberi lakások s gazdasági épületet 
közelébe húzódik, a hol sok az egér s igy egérpuszti- 
tása révén a bensziilöttek nem bántják, sőt oltalmaz
zák. Homérosz ismeretes béka egérharcait úgy látszik 
állandóan ő képviseli, holott a nagy eposziró bizonyára 
nem gondolt Ausztrália Pelodryászára, akkor midőn 
Batrachomyomachiáját megírta.

Az összes békafajok közt a legnagyobb fejüt is 
Ausztráliában találjuk, az úgynevezett Chiroleptis Aszt- 
raliae-t. Ez nem csak egerészik, hanem patkányokkal 
is harcba keveredik. Általában az óriás békák valamen
nyije hihetetlenül falánk és merész, a miért létküzdel
mei is hevesebbek.

Az amerikai békák közül a Brehm-ismertette ökör
béka viziszárnyasokkal is harcba keveredik s a kacsa- 
fiakat egymásután küldözgeti le tág gyomrába. Vizi- 
szárnyasokban tetemes pusztítást okoz a Ceylonban 
otthonos Rana tigrina és Ranna bexadactyla is.

Külsejében egyike a legcsodálatosabb állatoknak 
az ugyancsak Brehm által ismertetett rengetegszáju 
Peraiophrys Bojei, fején két sajátságos szarvacskával. 
A kígyókkal szakadatlanul harcban áll és sok mérges- 
kigyót pusztít a nélkül, hogy gyomrát azokkal elrontaná.

A varangyok legnagyobbja, az Amerikában min
denütt elterjedt bárány-varangy, ugyancsak kígyókkal 
s patkányokkal harcolva vívja meg létért való küzdel
meit, hogy szakadatlanul éhes gyomrát megtömhesse.

Fűrész helyett drót. Amerikából jön az a kü
lönösnek látszó hir, hogy ott az arkanzaszi őserdők
ben a fatörzseket fürészelés helyett vékony dróttal 
vágják el, akárcsak a sajtot, vajat vagy a szappant. Ez
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az első percben nevetségesnek látszó hir a valószinü- 
ség mázával vonódik be, ha megismerjük az eljárás 
módját. A levágandó fatörzset ugyanis vékony platina- 
drót-hurokkal fogják át, a platinadrótot erős villámos 
áram segítségével vörös izzásig hevítik és Így lassan 
összehúzzák. A hatás az, hogy azon a helyen, ahol a 
drót a fával érintkezik, a fa elég s lassan átmetsződik. 
A villámos áramot vagy az erdő szélén, vagy valamely 
tisztáson feállitott kis elektromos középpont szolgál
tatja, mely lokomobilból és dinamóbői áll. Vékony ká
beleken vezetik az áramot azokra a helyekre, ahol az 
irtás történik. Az eljárás állítólag nem tüzveszedelmes 
s jelentékenyen gyorsabb és olcsóbb, mint más egyéb 
használatos módszer.

H Í R E K
A tölgyerdőgazdaságok fejlesztése. A föld

művelésügyi miniszter elrendelte, hogy a tótsóvári er- 
hivatal diósgyőri uradalmában, valamint a lippai főerdő- 
hivatal tótváradi, berzovai, dorgesl erdőgondnokságai
ban az erdőfelújítás elveinek érvényesítése mellett a 
kitermelt faanyagot házilag értékesítsék. A miniszter 
egyben gazdálkodó és ellenőrző tiszteket küldött ki a 
be^tercebányai erdőigazgatóság kerületébe, hogy ott a 
házi erdőgazdálkodás eljárásait tanulmányozzák.

Erdőégés. A szatmármegye északkeleti részét 
övező Avas-erdőségben napok óta rettenetes nagy tűz 
pusztít. A tűz rohamosan terjed az erdő százados töl
gyei között. Az égő erdő területe ma már több ezer 
hold. A szolgabiróság a falvak lakosságát rendelte ki 
az oltásra. A tűz keletkezésének okát még nem tudták 
megállapítani. A pusztító elem különösen Nagybánya 
városának okoz számottevő kárt.

Nyolc testvér. A csabai anyakönyvvezető előtt 
a napokban ritka és érdekes házaspárok jelentek meg. 
Nyolc testvér kötött ott házasságot: Lukács György 
Gubeny Juditot, Lukács János Gubeny Ilonát, Gubeny 
János Lukács Zsófiát és Gubeny András Lukács Annát 
vette el feleségül. Valamennyien földműves szülőknek 
a gyermekei.

Rablótám adás. Balcsó Antal aradi városi mér
nök és Avarfy Géza földbirtokos a napokban este 
kocsin vadászatról voltak hazatérőben. Az aradi határ
ban négy román paraszt doronggal megtámadta őket 
és pénzt követeltek. A kocsiban ülők a támadókra rá
lőttek és egyiket közülök elfogták, mig a többi meg
futott. Az elfogott rablót beszállították Aradra, hol be
vallotta, hogy rabolni akartak és hogy vásárosoknak 
nézték a vadászokat. Bűntársait nyomozzák.

A férj és a szerető. Kalugeren az erdésznek, 
Paskuj Gergelynek alapos gyanujá volt arra, hogy a 
felesége Bereczky András nevű legénynek a kedvese. 
A minap éjjel az asszony eltávozott hazulról, a férj 
utána lopózott és látta, a mint az asszony besuhan a 
legény lakására. Ebben a pillanatsan rálőtt a feleségére, 
kit megsebesített. Erre az asszony kedvese agyonlőtte 
a férjét.

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen!

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Molnár Márton urnák, Tatrang. A kartársakhoz intézett fel
hívásunk a legszebb reményekkel kecsegtet s reméljük, hogy tá
mogatásuk nem csak meg fogja menteni tápunkat az elbukástól, 
hanem azt még meg is erősiti. Egy szegény sorsban élő kartár
sunk, aki a magyar nyelvet egyáltalán nem bírja, 2' koronát kül
dött be a lap felsegitésére s szép szavakkal buzdít kitartásra. Ily 
áldozatra csak az igazi lelkesedés képes, amely — hisszük át 
fog ragadni másokra is. — Laczkó János urnák, Szenttamás. Kö
szönet az uj előfizető megszerzéséért! Mostani nehéz viszonyaink 
közt minden hívünknek buzgó apostolnak kell lennie s ha mind
egyik maga mellé csak még egy hívet szerez, jobb napokra kell 
hogy. viradjunk. A lapok elmaradásának csak az ottani posta az 
oka, szíveskedjék ott felszólalni.

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Krébesz Géza urnák, Kövesmocsár. A 8 koronát köszönettel 
vettük. — Csere Sándor urnák, Mohács. Mint visszatért régi hí
vünket szívből üdvözöljük. Márkus Sándor urnák, Nagypécely. 
Előfizetése jövő január végéig van rendezve. Borbély D. kartárs 
részére megindítottuk a lapot; reméljük, hogy benne buzgó hívet 
nyerünk. — Szobodeczky Amand urnák, Holbák. Szives támogatá
sáért fogadja hálás köszönetiinket. — Motz István, Csekey Károly 
Kiss Dénes, Sofáriu Galatem, Schiiller Antal uraknak címeit kiiga
zítottuk. — Schmerák János urnák, Apatin. A 8 koronát köszönettel 
vettük. — Nagy Juhász Béla urnák, Demsus. Üdvözöljük mint uj 
hívünket. A közölt címre mutatványt küldtünk. Szíveskedjék to
vább is terjeszteni lapunkat. — Deák Ferenc urnák, H.-Járavize. 
A 2 koronát köszönettel nyugtázzuk. Plenka Ágoston urnák, Jálna. 
Nagyon sajnáljuk, hogy most, midőn az össetartásra még mindig 
nagy szükség van, itt akarja hagyni zászlónkat. Reméljük, hogy 
szándékát még meg fogja másítani. - Lótos János urnák, G.-Sz.- 
Imre. Az év végéig. Gergely János urnák, fiosszufalu. Nyilván
tartásunk szerint ez évben meg csak kétszer küldött 2—2 koronát 
s igy az utolsó évnegyed még hátra lenne. Mold Vilmos urnák, 
Székudvar. Jövő évi március hó 31-ig van előfivetve. Üdvözletét 
küldi lapunktól Mold László. — Horváth István urnák, Gerebenc. 
Az év vége felé azoknak, akiknek előfizetése lejár, utalványt fo
gunk csatolni figyelmeztetésül. Kozma Lázár urnák, Kishavas. 
A 8 koronát köszönettel nyugtázzuk. —- Niszler József urnák, Sop
ron. Mindkét javítás megtörtént.

Nyomatott H1ENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K
Pályázat főerdőőri állásra.

Az erdélyi r. k. status kolozsmonostori tan. alap. 
uradalomban, Kolozsvár székhelylyel, 1909. évi január 
1 -től egy főerdőőri állás (nagyobbrészt irodai teendőkkel) 
próbaképpen betöltendő.

Javadalmazás: Készpénz 720 K, lakbér 200 K, 24 
rakás ágfa 72 K és annak beszállítási dija 96 K, ösz- 
szesen 1088 K.

Ezen állásra pályázhatnak róm. kath. vallásu, jó 
és folyékony Írással biró, katonaviselt, szakvizsgázott 
erdőőrök, kik a magyar nyelven kívül a román nyelvet 
is bírják szóban és erdőőri szolgálatra egyébképpen is 
alkalmasak.

Kellően felszerelt folyamodványok 1908. december 
10-ig az erdélyi r. k. status erdőhivatalához (Kolozsvár, 
Egyetem-utca 7.) benyújtandók.
(1 —2) Nagy László s. k., erdőtanácsos.

6024/1908. érd. alb. sz.
Pályázati hirdetmény.

Somogyvármegye területén az állami kezelés alátt 
j álló erdők és kopár területek őrizetére, Marcali szék- 
1 hely lyel szervezett Marcali járási erdőőri állás betölten-
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dő lévén, erre az összesen 1080 K, azaz ezernyolcvan 
korona javadalmazással dijazott II. osztályú járási erdő
őri állásra pályázat nyittatik.

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy Somogy 
vármegye Közigazgatási Erdészeti Bizottságához cím
zett, 1 koronás bélyeggel ellátott, a hivatalos magyar 
nyelv bírását, életkorukat, ép, erős testalkatukat, 1879. 
évi XXXI. t.-c. 37. §-ában előirt minősítésüket továbbá 
eddigi szolgálatukat igazoló okmányokkal kellően fel
szerelt, saját kezűleg irt kérvényüket legkésőbb 1908. 
évi december hó 1 0 -ig a kaposvári m. kir. állami erdő
hivatalhoz adják be.

Á kinevezendő járási erdőőr köteles állását folyó 
évi december végéig elfoglalni.

Kaposvár, 1908. november 7.
Somogyvárniegye közigazgatási 

(1 2) erdészeti bizottsága.

3756/908. K. e. b. sz.
Pályázati hirdetmény.

Alsófehérvármegye közigazgatási erdészeti bizott
sága a lemondás folytán megüresedett, Zalatna szék- 
helylyel rendszeresített zalatnai járási erdőőri állás be
töltésére pályázatot hirdet.

Javadalmazás: 400 K fizetés utólagos havi rész
letekben, 80 K lakbér, 160 K lótartási átalány és 8 K 
irodai átalány utólagos évnegyedes részletekben.

Az általa felfedezett és felhajtott kártérítésekből 
1/5 rész és hajtópénz. Erdőkihágási tárgyalásokon való 
megjelenésért 2  K napidij és 20  f. kilométerpénz.

A pályázóktól az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában 
foglaltak és a szakvizsga letételén kivül a román nyelv 
tudása is megkivántatik.

A kellően felszerelt pályázati kérések 1908. évi 
december hó 15-ig Alsófehér vármegye közigazgatási 
erdészeti bizottságához nyújtandók be.

Nagyenyed, 1908. november 14.
Közigazgatási erdészeti albizottság. 

(1—2) Br. Bánffy Kázmér elnök.

Pályázati hirdetmény.
Lemondás folytán megüresedett Turócmegyében 

a dubovói védkerületi hatósági erdőőri állás. Évi fize
tés 800 K. Kérvények a megyei közig. érd. bizottság
hoz, az alsókubini m. kir. áll. erdőhivatal utján folyó 
évi november hó végéig intézendők.

Alsókubin, 1908. október 26.
( 1 1 )  Förster Gyula m. kir. erdőmester.

__________ t

121915/1908. Min. sz.
Pályázati hirdetmény.

Alulírott Erdőgondnokságnál, az őcsényi hegyi 
erdő őrizetére rendszeresített II. oszt. erdőlegényi állás 
kinevezés folytán megüresedvén, ennek betöltésére ezen
nel pályázat hirdettetik.

Ezen állással járó illetmények a következők: 500 
K évi szegődménydij, 100 K lakbér, 1 2  ürm. I. oszt. 
kemény dorongtüzifa. A pályázók felhivatnak, hogy a 
szakvizsgái bizonyítvány, életkoruk- és illetőségükről 
tanúskodó anyakönyvi kivonat, az eddigi szolgálatukról 
szóló bizonyítvány, a magyar nyelvnek szóban és írás
ban való bírását igazoló okmánynyal felszerelt, a Nm. 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz Budapest 
címzett, sajátkezüleg irt kérvényeiket 1908. évi decem
ber hó 5-én déli 12 óráig az alulírott gondnokságnál 
nyújtsák be.

Az állami szolgálatba újonnan belépni kívánók

ezenkívül ép és erős testalkatukat, különösen, jó látó- 
és hallóképességüket megyei főorvos vagy honvéd
törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal tartoznak 
igazolni.

Az állás 1909. január hó 1 -én lesz elfoglalandó. 
Szekszárd, 1908. november 3.

(1 2) A közalap, m. kir. Erdőgondnokság.

Pályázat.
Tordaaranyos vármegye területén az állami keze

lésbe vett erdőknél a torockói járási erdőőri állás be
töltésére pályázat hirdettetik.

Az erdőőr évi fizetése 400 K, 60 K lakpénz és 
100 K lótartási átalány.

Pályázhat azon magyar állampolgár, aki :
a) fedhetlen előéletű,
b) 24 évnél nem fiatalabb, 35 évesnél pedig nem 

idősebb,
c) ép szellemi erő és egészséges testalkat mellett 

hibátlan beszélő-, látó- és hallóképességgel bir.
A hiteles okmányokkal kellően felszerelt, saját

kezüleg irt folyamodványok 1908. november hó 25-ig 
a tordai m. kir. erdőhivatalnál adandók be.

Ha a folyamodók közül valaki a felsorolt kellék 
valamelyikével nem bir, az megválasztása esetén csak 
feltételesen lesz alkalmazható.

Torda, 1908. október 271
(1 — 1) Ercsényi Béla m. kir. erdőtanácsos.

Egy fiatal Uhu
megvételre kerestetik. Ajánlatok a Puszta-Mizsei gazda

sághoz (posta Jásztelek) cimzendők. (1 — 1)

Keresek
25 -35 év között lévő nőtlen vizsgázott erdőőrt. Bő
vebb felvilágosítást ad Cselenyák Mihály, Nyirvasvári 

(Szatmármegye.) (1 —2 )

V A D Á S Z  S Z Ó T Á R
Összeállította S z l á v i k  N á n d o r  főerdész
o ismert szakíró, a Vadász Újság főmunkatársa o

Ismét valami uj dologgal állunk elő, amelynek a 
szükségét érezte minden szenvedélyes vadász. A 
Vadász Újság főmunkatársa a több oldalról meg
nyilvánult kívánságoknak eleget teendő, rég idő 
óta dolgozott e kommentárral kisért magyar-német 
nyelvű szótáron, melyet most sajtó alá rendezett 
és amely sok mindenre tanítja meg az olvasót, 
aminek jelentősége előtte eddig ismeretlen volt. 
Annak előre bocsátára mellett, hogy a szótárt a 
lap minden előfizetőjének díjtalanul akarjuk ren
delkezésére bocsátani, nem zárunk ki abból má
sokat sem, hogy azt kiadóhivatalunk utján igen 
jutányos árban megkaphassák. A 10— 12 ivre ki
terjedő, igen gondosan összeállított s az ország
ban divó műszavakat teljesen felölelő mű ára a 
nem előfizetőknek sem fog többe kerülni, mint 3 
korona. Előjegyzéseket már most elfogad a kiadó- 
hivatal, mely ettől teszi függővé a nyomtatandó 
példányok számát és a mű árának még esetleges 
o o o  csökkentését. o o o

A Vadász Újság kiadóhivatala, Újpest.
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Előfizetési dijak: Hirdetési dijak:
Egy é v r e .......................................8 korona
Fél évre . . . .  ̂ 4 korona
Negyed é v r e .......................................2 korona

P é n z k ü I d e m é n y e k
Szászsebesi Ipar és Gazdasági Hitelszövetkezet 

címére küldendők, Szászsebesen

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n
Felelősszerkesztő és kiadótulajdonos 

P ODHR ADS ZKY  EMI L

Egyhasábos garmond sor vagy annak a helye 
20 fillér. Ajánlkozásoknál, eladás vagy vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fillér 
Nagyobb s többszöri közlésü hirdetményeknél 

mérsékelt dijak egyezség szerint

XII évfolyam Szászsebes, 1908. novem ber 26 48 szám

já rá s ia k  nyom orúsága
Két éve múlt el már annak, hogy Sticz László 

kartársunk, veszprémi járási erdőőr lelkes felhívást 
bocsátott ki az állami kezelésbe vett erdőknél al
kalmazott kartársaihoz, amelyben tömörülésre és 
tarthatatlan helyzetük megjavításának kérelmezé
sére szólította fel őket. A felhívásnak a tömörü
lésre vonatkozó része — sajnos — csak alig fél- 
eredménynyel járt, vagy még ennyivel sem, mert 
bizony a járási kartársak nagyobb része távol 
maradt a mozgalomtól s igy leste, hogy más ka
parja ki részükre a tüzes gesztenyét, mégis lett 
annyi eredménye, hogy egy emlékiratot szerkesz
tettek s azt kérvényükkel együtt küldöttség utján 
eljuttatták a földművelésügyi m. kir. miniszter ur 
Onagyméltóságához s miután ott az ily küldött
ségekkel szemben szokásos biztatást megkapták, 
nyugodtan és bizalomteljesen tértek vissza csa
ládi tűzhelyeikhez. Az emlékirat azóta pihen a sok 
százezer más ügyirat közt s minden jel arra vall, 
hogy el is fog pihenni örökre. Egyedüli eredmé
nye tudtunkkal csak annyi volt, hogy a minisz
térium utasította az egyes állami erdőhivatalokat, 
hogy keressenek módot altiszti személyzetük és 
családjaik jövőjének biztosítására. Nyilván ennek 
eredményekép alakította meg Szeben vármegye 
közönsége a járási erdőőrök és szolgák nyugdíj- 
intézményét s lehet, hogy megtette ezt más vár
megye is, de erről nincs tudomásunk.

A mozgalom végeredményekép talán ezt a 
biztatást adhatnék a járási kartársaknak:

Megálljatok, szegények; máj ezután jobban 
lesztek - szegények! >

Igen, jobban lesztek, de nem javadalmazva, 
hanem szegények. Ha nem hiszitek, nézzétek meg 
csak a lapunk előző számában megjelent pályá
zatokat és az azokban foglalt javadalmazásokat 
vessétek össze a mostani általános drágasággal, 
meglássátok, hogy milyen gyönyörű megélhetés 
vár arra, aki elég szerencsés egy-egy ilyen állást 
elnyerhetni.

Három vármegyéből három járási erdőőri 
állásra találunk ott pályázatot kiírva; egyet Alsó- 
Fehér, egyet Torda-Aranyos és egyet Somogy 
vármegyéből s összevetve a hármat úgy találjuk, 
hogy éppen az Aranyos vármegyéje legkevésbé 

aranyos .
Somogy vármegye a mai viszonyok között 

még elég tűrhetően díjazza a járási erdőőröket, 
mert a 11-ik osztályú állás javadalmazása 1080 
korona, mig Alsó-Fehér vármegyében az összes 
készpénzjavadalmazás csak 640 korona, bár ezt 
talán némileg gyarapítja a felhajtott kártérítések 
egyötödrésze és a hajtópénz, de mit szóljunk a 
Torda-Aranyos vármegyei fizetéshez, mely egész 
összegében nem rúg többre 560 koronánál?

A véletlen játéka, hogy lapunknak ugyanazon 
számába bele került egy közalapítványi 11. oszt. 
erdőlegényi állásra kiirt pályázat is, amelyből azt 
látjuk, hogy ennek javadalmazása lakbérrel együtt 
600 korona és 12 ürköbméter első oszt. dorong 
tűzifa, amelynek értékét 48 koronára tehetjük s 
eszerint itt a Il-ik osztályú erdőlegény 88, tehát
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közel 100 koronával többet kap, mint Torda- 
Aranyos vármegyében a járási erdőőr.

Midőn a közalapítványok ilyen javadalma
zásban részesítik erdőlegényeiket, azt nyilván nem 
azért teszik, bogy ezeknek módot nyujtsanak a 
meggazdagodásra, hanem nyilván azért, mert jól 
tudják azt, hogy a mai korban ennél kevesebből 
megélni még a magános, legényembernek sem. 
lehetséges.

A kincstári erdőknél még ennél is tovább 
mennek. Csak nemrégiben mutattunk rá arra az 
örvendetes tényre, hogy a földművelésügyi m. kir. 
miniszter ur az erdőlegények és segéderdőőrök 
helyzetén javítani óhajtván, az 1909. évi költség- 
vetésben már intézkedett arról, hogy ezek az I. 
osztályban 700, Ii-ikban 600 korona fizetést s 
mindkét osztályban pedig egyenlően 100 100
korona lakpénzt és 60 60 korona egyenruha
átalányt kapjanak s ezenfelül kapnak valamenyien 
tűzifát is.

íme, a viszonyok alapos ismerete és a józan 
gondolkozás és belátás arra ösztökéli az egyes 
erdők urait, hogy alantas alkalmazottjaiknak biz
tosítsák a tisztességes megélhetést, mig más erdő- 
birtokosok közönyösen nézik azok nyomorgását.

Lehetetlen ugyanis, hogy a vármegyék ve
zető emberei be ne lássák azt, hogy 1 K 53 f.- 
ből, mint amennyi egy napra jut Torda-Aranyos 
vármegyében a járási erdőőrnek, lakást fizetni, 
tűzifát beszerezni, ruházkodni még pedig csa
ládostól, — orvost, patikát fizetni és még táplál

kozni is magától érthető, hogy teljes lehetetlenség.
A franciák egyik legnagyobb királya, IV-ik 

Henrik uralkodása idejében a történelem tanúsí
tása szerint annyira boldog volt a nép, hogy 
még a legszegényebbnél sem hiányzott tyuk a 
fazékból. Bizony a torda-aranyosi járási erdőőr
nek fizetéséből még a karácsonyi szent ünnepre 
sem jut egy félfont húsra való, de még a tiszta 
vizes puliszkát is csak takarékoskodva eheti.

A tordai állami erdőhivatal nyilván maga is 
belátja, hogy a kiirt javadalmazás mellett szak
képzett erdőőrt aligha fog kaphatni, mert hiszen 
ilyen bérre még ökrös bérest sem lehet kapni 
manapság s ezért a pályázati hirdetményben nem 
is köti ki feltételül az erdőtörvény 37. szakaszá
ban előirt kellékeket s itt önkénytelenül is felve
tődik az a kérdés, hogy indokolt dolog-e éppen 
olyan erdőknél és kopár területeknél, amelyeket 
a végpusztulástól való megmentésük miatt kellett 
állami felügyelet alá és kezelésbe venni, szakkép
zettség nélkül való erdőőröket alkalmazni. A mi 
véleményünk szerint éppen itt lenne szükség a 
szakképzettek közül is a legkitűnőbbekre és leg
buzgóbbakra, mert a mentés munkája nem csak 
sokkal nehezebb, de sokkal fontosabb is, mint az 
egyszerű fenntartás.

Ha már az állam kiterjesztette gondoskodó 
kezét a veszni induló községi és közbirtokossági 
erdők fölé, önkényt kellene vállalnia azt a köte
lezettséget is, hogy az ezeknél alkalmazott altiszti 
személyzet éppen úgy, mint a tisztviselői kar,

AZ „ E R D É S Z E T I  U JSÁG “ TÁRCÁJA
Téli pillanatképek.

Irta Bársony István. — A Bp. H. ‘ után.

Hó, hó, mindenütt. Gyönyörű szűz hó, lágy és 
bársonyos, puhán süppedő. Mintha a tél ezer nyáj 
bárányfelhőt nyírt volna meg s annak a gyapját hin
tette volna szét erdőn-mezőn.

*
Tegnap még fakó és barna színek váltakoztak itt 

-  a késő ősz színei. A nap végigcsillogtatta sugarát 
a ráncos arcú földön; rámosolygott a vetés zöldjére s 
a halvány avarra.

Ma a föld arca el van takarva. Hó födi a vetést 
és az avart; minden fehér, mint a fönséges gyászszal 
világitó havas.

*
Amikor esni kezdett a hó, egybefolyó szürkeség 

borult a menyboltra; a bús égnek mintha még igazibb 
lett volna a mélysége, mint a kék tengerégé. A kavargó,

egymás nyomán rohanó hópelyhek ,olyan feneketlen- 
séget sejtettek, miből hóözön szakadhat a földi világra. 
S a hó csak gyűlt, egymásra gyűlt idelent és még 
sokkal végetlenebbé tette a mezőt, még félelmesebbé 
az erdőség magányát.

*
Ember, rabember, aki robotmunkái mellett folyvást 

szabadságért esengsz s korláttalanságot sovárogsz — 
most nézz szét' idekint. Előtted az egész szabad világ 
fagyosan, megdermedve. Lásd meg most a szabad ter
mészet fiainak szenvedését, amivel a korláttalanságnak 
gyönyörét meg kell fizetniük!

*
Négy hosszú téli hó, aminek hossza-vége nincs, 

ez következik most odakint.
Teljes négy hónapja a hazátlan bolyongásnak, a 

sivár bizonytalanságnak, a máról-holnapra tengődésnek, 
— a folytonos nyomornak.

S. ime, esik a hó ! . .  .
*
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mentve legyen a megélhetés gondjaitól. Akkor, 
midőn belátta azt az állam, hogy az ő szolgála
tában álló altisztek és szolgák nem bírtak meg
élni az előbbi javadalmazásaikból s ezért azokat 
megfelelően felemelte, be kellett volna látnia azt 
is, hogy az állami kezelésbe vett erdőknél alkal
mazásban álló erdőőröknek és szolgáknak, meg 
azok családjainak sincs állandóan gyomorkathar- 
rusuk és hogy levegőből ezek sem élhetnek, sem 
fügefalevéllel nem ruházkodhatnak s vagy az illető 
erdőbirtokosokat kellett volna rászorítania arra, 
hogy ezeknek az alkalmazottjaiknak tisztességes 
javadalmazást adjanak, vagy pedig ha ezek erre 
sehogy sem képesek, ő maga részesítette volna 
megfelelő segítségben. Ez mindenesetre lenne oly 
indokolt segítség, mint az, amelyet egyes szesz
gyárak és más iparvállalatok élveznek az államtól.

Már magában véve az is csodálatos, hogy 
az állami kezelésbe vett erdőknél alkalmazott 
erdőőrök és szolgák javadalmazása tekintetében 
egyáltalán nincs semmi egyöntetűség; ahány vár
megye, ahány állami erdőhivatal, annyiféle a ja
vadalmazás. Egyöntetűség talán csak a szolgálat 
és megélhetés nehézségében, no és még a fegyelmi 
eljárásban van.

Egy járási erdőőr kartársunk a minap azzal 
a kérdéssel fordult hozzánk, hogy milyen uton- 
módon tudná ő az összes kartársait egy zászló 
alá tömöríteni és valamennyivel közösen jobb 
sors kivívása céljából újabb mozgalmat indítani. 
Ebből a célból egy közös érintkezési pontra lenne

szükségük, amelyben panaszaik, eszméik találkoz
nának, terveik felvetődnének és megérlelődnének.

Ilyen közös érintkezési pontot mi már régen 
megteremtettünk a lapunkkal, csak az a sajnos, 
hogy éppen azok keresik fel legkevésbé, akiknek 
erre legnagyobb szükségük lenne. Mi erőnkhöz 
képest mindig hűségesen szolgáltuk a járási kar
társak érdekeit is, hogy pedig ezt nagyobb mér
tékben nem tehettük, annak oka éppen a pártolás 
hiányában rejlik.

Tömörüljenek a járási kartársak valamennyien 
lapunk körül s meglássák, hogy előbb-utóbb szép 
eredményeket fogunk közös erővel kivívhatni.

Teendőnk ez idő sze rin t a vadász- 
te rü le ten

Irta : Egy öreg vadóvó. — A Vadász Lap után.

Fehér lepel boritja vadászterületünket, nyitva áll 
a természet nagy könyve, minden buzgó iparkodó és 
nem iparkodó vadóvónak ; sokan örvendenek, akik az 
iparkodásuk gyümölcsét olvassák le a nagy könyvből, 
mások meg lehorgasztott üstökkel nézegetik az üres 
lapokat a természet igaz könyvében és kénytelenek le
vonni abból mulasztásaik konzekvenciáit.

Mert hát ezen nincs semmi csodálkozni való; az 
régi igazság, hogy aki iparkodik, annak megjön a ju
talma. A vadászat érdekeinek előmozdításáról, hasznos 
vadtenyésztés fejlesztéséről, a du- és kártékony vadak 
pusztításáról: annyi becses, sőt a vadásznak valóban 
kincset érő útmutatást és útbaigazítást közölt már e 
becses lap, hogy aki azokat követte, bizonyára elérte 
az óhajtott sikert. Én követtem is, adtam is másnak e 
becses tanácsokat és — hála az Égnek, hasznos vadunk

Egy ember megy a pusztán és ahova lassú moz
gással lép, lyuk marad nyomán a fehérségben.

De a nehéz lépésnek nincs zaja s a lyukat sietve 
igyekszik betömni a felülről szakadó fehérség.

Az ember meg-megáll ; ráz egyet a ködmönén, 
amelyről ilyenkor leválik a réteges hó s halkan, lágyan, 
darabosan hull le a tóbbi hóra.

Végtelen fehérség.
A giz-gazt, ami a tarlót borította, már a csücskéig 

eltemette a szakadó hópehely. Még csak a mesgyén 
látszik valami sörényes sörte-féle vonal, amit a szellő 
lenget.

A nagy kórók, — az ökörfarkkóró, a cirokkóró, 
a napraforgókóró s a szamárrózsa kórója — még küz
denek a hóval. Az apró bogáncsnak már csak a fejük 
látszik.

Ahol a határárok vonul, ott van a legtöbb bogáncs.
Most a sok bogáncs mutatja: hol kell vonulnia 

a határároknak. Azt egyébiránt már betemette a hó.

A bogáncs fölött apró fekete pontok rajzanak li
begve. — A magános pusztai ember arra néz. Egy ki
csit eltűnődik.

Mennyi stiglinc! - -  gondolja s tovább lép.
A tengelicek, a kenderikék, a nyomorúságra jutott 

zsezsék most mind az árokpart gazosa fölött röpköd
nek, kóvályognak. Máshol nincsen számukra éléstár. 
A hó mindent betakart; irigyen elvett tőlük.

*
Valami megmozdul a hóban a ballagó ember lába 

előtt. — Nyúl ugrik fel a vackából s ijedten rugtat el, 
torony iránt. Most legjobb az egyenes. Bújni se’ itt 
nem lehet, se’ ott. Ha még a hó se’ volt elég jó !

Az ember megáll s megnézi a hóba mélyedő lyu
kat, ahol a hosszufiilü elszállásolta magát.

Ez bizony egyszerű. — Egyszerűbb már alig is 
lehetne. Semmi egyéb, csak egy hosszúkás lyuk, mely
nek az oldalfala- is hó, a feneke is hó. — Meleg hó.

Hogyne volna meleg, amikor sem a vetést nem 
engedi megfagyni, sem a nyulat.
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elég jól mutatkozik és a komoran beköszöntött tél da
cára sem nyújt aggodalmat.

Ez az eredmény adja a tollat ezúttal is a kezembe, 
hogy leírjam tapasztalataimat és különösen fiatal szak
társaim részére némi útmutatásokat adjak azokról a 
fontos tennivalókról, amelyek ilyen zord téli időben a 
kötelességét híven teljesítő hivatásos vadászokra most 
várnak.

*

Hasznos vadjai részére, még a nyár folyamán el
helyezett zamatos zöld takarmányt u. m. lóherét, zabos
bükkönyt, a gondos vadász az etető rácsokba vagy 
érett helyeken kazlakba rakatja s tengerit, vadgesztenyét, 
makkot, burgonyát vagy répát is mint kedves cseme
gét ki tesz ilyen helyeken, hogy jobban vegye a vad, 
nyalókat is állít fel itt a közelben, sóból, agyagból; 
lehet azonban tiszta kősót is, például egy tuskóba, 
vagy vastagabb karóba elhelyezni.

Nyulak részére a föntebb elősorolt takarmányfé
lékből védett helyen kis porciókat kötözünk fel alacsony 
bokrokra, a gumós táplálékot pedig kis rakásokba el
helyezve adjuk nekik.

Foglyok és fácánok részére a csenderesekben és 
tartózkodási helyeiken, az odaszoktatás miatt már az 
ősz elején féltetős sátort állítunk fel s azt köröskörül 
rakjuk sürü bokrokkal, hogy a mindig éhező szarka és 
fekete sereg ne tudjon a szemes eledelhez hozzáférni.

További teendője a vadászati védszemélyzetnek, 
hogy fokozott buzgalommal gondoskodjék a vadállo
mány védelméről. E tekintetben nagyon ajánlhatom, 
hogy olyan helyeken, ahol ember nem igen jár, dög
helyeket készítsen. Erre a célra vásároljon valami öreg, 
használatra nem alkalmas lovat vagy szamarat s azt a 
kiszemelt helyen szúrássá le vagy lője agyon, azután 
ásássá el bőröstől vagy akár lanyuzva és fedje be úgy 
földdel, hogy csak egy arasztnyi föld takarja a hullát.

Vagy egy hétig ne menjen a döghöz a vadász s ha 
később megtekinti, már csak a dög foszlányait fehérre 
rágott csonjait találja a földből kiásva. Mert ily helyen 
mindenféle ragadozó megfordul; ott fogja találni a sok 
vizit kártyát összemeszelve a szárnyas ragadozóktól. 
Természetes, hogy alkalomadtán lőhet verebeket is, 
mert ez a legjobb csalfalat egy kis csalival preparálva, 
ami úgy történik, hogy a veréb mellkasát felvágva, a 
párfümös csaliból egy kis fakéssel egy keveset a ve
rébbe teszünk és arra a helyre a szükséges strichnin- 
adagot betéve, a madarat szépen összenyomjuk, tiszta 
papirosba tesszük s alkonyaikor azután ezeket a dög
helyhez közel vezető váltókon alacsony bokrocskákrá 
vagy a földre helyezzük, — haraszttal betakarva hogy 
a ragadozó madarak egykönnyen meg ne találhassák.

Ha kóbor ebek is járnának oda, akkor ebből a 
párfümös csaliból egy pár darabkát vagy egy pár par- 
fümözött nyulfejet, esetleg egyéb husdarabokat kell 
megmérgezni és azokat el kell helyezni a dög körül; 
ezek megteszik kötelességüket. Másnap korán reggel 
alaposan megvizsgáljuk a kitett falatokat s a sok szép 
gereznát látva, örömünk bizonyára kárpótolni fogja a 
vesződséget és a kiállott fáradalmakat.

Azoknak a vadászoknak, akik ebet tartanak, azt 
ajánlom, hogy nagyon óvatosak legyenek a méreg el
helyezésénél és vékony spárgára kössék a kóbor ebek
nek szánt falatokat, nehogy azután meg ne találják és 
tavasszal a saját ebeik forduljanak fel.

Végül gondunk legyen a ragadozó madarakra is. 
Ezeket úgy lehet legsikeresebben és hamarosan pusz
títani, ha a döghelyre 1 — 2  liter marhavért teszünk ki 
több-kisebb mennyiségben és napvirradat előtt azokat 
strichninnel behintjük és fakéssel összevágjuk; azután 
ha úgy délfelé oda megyünk, halomszámra fogjuk a 
ragadozó madarakat a döghely körül találni, Ezeket 
nem szabad elásni, hanem négy darabra felvágva és

*
Fasor vonul a pusztán. A fasor fái tökéletesen 

meztelenek. Didergő meztelenek ; szégyenlősen mezte
lenek; szomorúan, nyomorúságosán meztelenek, mintha 
egy raj egymásra gyűlő, lelkefogytán levő ember volna.

Még csak a jajgatásukat, káromkodásukat is hal
lanom kell.

Egy pár varjú károg a bús fákon s a varjukáro- 
gás messzire elhallatszik; messzebbre, mint amennyiről 
ezt a gyászos madarat meglátni.

*
Neki itt kell ilyenkor megnézni a varjut, ha nem 

a tanyák táján.
Ahol százával gunnyaszt. Egyik a földön, másik 

a háztetőn, harmadik a kazlak valamelyikén, negyedik 
a házra hajló akácfa ágán. Hol egyenkint, hol sokan 
együtt.

És mind olyan püffedt, felfújt, mintha csak fekete 
gombóc volna. Olyan halálra vált, kiéhezett, elsanyaro- 
dott. Azt is alig tudja már mondani: kár! kár! . . .

így elhagyni magát csak a fekete varjú tudhatja.
A szürke nem. Az szemtelenebb is, szivósabb i s ; 

meg ritkább is, hát nem látni annyira.
*

Az a magános ember egykedvűen halad, messzebb- 
messzebb, amerre a fehér pusztaságot egy ingadozó 
irányú barna vonal szegi.

Az a vonal az erdő.
Már nem esik a h ó ; teljesen elállóit. A levegő 

tisztul, a téli levegő tisztasága pedig a kristályé. Ebben 
a levegőben minden fa derekát messziről látni. Még a 
világos közöket is, az egymástól messzebb álló fásközt.

Valaki szól a magasban, mintha lekiabálna a bal
lagó emberre. Egy falka vadlud vált át fölötte, nagy 
sietve, roppant magasságban. Sietős az utjok. Itt érte 
őket a tél, jobban is, mint ahogy maguk kívánták. Pe
dig ha enyhe az idő s kevés a hó, attól a valamire való 
vadlud meg nem riad.

Hanem itt nagy a hó. És hideg az éjjel. Ezt sej
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beparfümözve, a ragadozók ismert váltóira kell tenni. 
Ily módon a legrövidebb idő alatt el lehet pusztítani a 
környékbeli összes ragadozókat.

Természetesen az alispáni hivataltól a mérgezési 
engedélyt előbb ki kell kérni — és igen lelkiismeretesen 
kell a méreggel eljárni.

Ezt az uj és kipróbált rőka-csalit Wirker János 
Rákoskeresztúron dobozokban árulja. Próbálja ki ezt a 
jó dolgot minden hivatásos vadász s meg vagyok róla 
győződve, hogy meg lesz vele elégedve.

Tömörüljünk egy zászló alá, érdekeink meg
védésében csak úgy tehetünk kellő lépéseket!

H A S Z N O S  T U D N I V A L Ó K
A tyúkólak befolyása a tyuk tojóképessé

gére. A szenvedélyes baromfitenyésztő mindenre gon
dol, a mi befolyással lehet kedvelt állatai egészségére 
és tenyészképességére. Újabban a tyúkólakra is kiter
jedt a vizsgálódók figyelme. Ugyanegy fajta s egyfor
ma jól tojó tyúkokat különböző ólakba tettek, s vizs
gálatuk tárgyává tették, hogy egyforma takarmányozás 
mellett milyen ól felel meg leginkább a tyúkok termé
szetének. Az eredmény csaknem mindegyik kísérletező
nél ugyanaz volt. Azok a tyúkok, melyek nagy kifutó
val ellátott, délre nyíló félszerben, nagy jó tágos, vászon- 
ablaku deszkaólban voltak elhelyezve, sokkal többet 
tojtak, mint a meleg, vagy fűtött kisebb ólban elhelyezett 
tyúkok. A kellő mozgást és levegőzést nem nélkülöző 
tyúkok tojásainak még a kelő képessége is 7sokkal 
nagyobb volt, mint a zárt helyen tartott tyúkokénak. 
E szerint tehát megállapított ténynek mondható, hogy 
a tyúkoknak szükségük van a mozgásra és levegőzés
re. Ezért legmegfelelőbb ól számukra a délre nyíló 
tágas félszer, melynek nyílását a nagy hidegek bekö *

teti a hold is, amint kétségbeejtő fényességgel kezdi 
kidugni kisértet arcát a keleti ég alján.

*
A tél csodálatos halottarcu holdja! . . .
Nem igaz az, hogy a hold nyáron is csak ilyen. 
Nagyon szelíd, jókedvű, ábrándos, szinte pajkos. 
A bárányfelhőkkel mily bohó játékot játszik néha. 
Reszketve bujkál köztük, mintha félne, hogy el

fogják, könnyű palástjokkal lebontják, rabbá teszik és 
többé szabadon nem engedik.

A hold ilyenkor csupa kívánatosság, csupa szépség. 
De télen egészen más.
Télen ilyen a hold. Halott. Mozdulatlan, fagyos. 

Valaki, aki láthatatlan, felfelé tolja az égen; előre-előre! 
De azt ő nem tudja, nem is akarja; tehát nem is bánja. 
Egy fényes árnyék, melyet félős csodálkozással nézünk, 
pedig látni nem szeretünk.

(Folyt, köv.)

szöntével gyékényszőnyeggel vagy ponyvával fedjük 
be. A nyitott félszer már csak azért is előnyös, mert 
az ebben tartott baromfiak edzettek lesznek, az edzett 
baromfiaknak pedig még az ivadékaik is erősebbek és 
kevésbé hajlandók a baromfibetegségekre. Fütött, meleg 
tyúkólban legfeljebb a diszbaroinfiakat lehet tartani, 
melyek még nem szokták meg a mi kiimánkat. Ügyel
nünk kell azonban arra is, hogy az ól léghuzamos ne 
legyen, mert léghuzamos ólban megbetegesznek a ba
romfiak. A meleg ólat pedig nem szabad trágyával 
védeni a hidegtől, mivel a tárgya és a tisztátalanság 
nagyon sok baromfi-betegségnek az okozója.

Az alm ozás jelentősége. A napi munka be- 
végeztével az állatoknak pihenésre van szükségük. A 
jó almozás a pihenés előmozdításához sokban hozzá
járul, nagy jelentősége van az almozásnak különösen 
áz igavonóknál, melyeknek a teljes pihenés múlhatatla
nul szükséges, mert ennek hiányában ldőeiőtt munka- 
képtelenekké válnak. Egy jól elkészített nyughelyen 
hamarabb piheni ki magát az állat. Ha az ürüléket 
okszerűen — elegendő alom-anyaggal keverjük, jobb 
és értékesebb trágyát nyerünk. A tisztátalan istálló, 
nedves, piszkos fekvőhely nemcsak kényelmetlen, de 
egészségtelen is állatainkra: már pedig egy-egy igavonó 
sokkal nagyobb értékkel bir a gazdára, semhogy előtte 
közömbös lehetne állatai izomereje, egészségi állapota 
és hasznavehetősége s ezért nem riadhat vissza a bő
vebb almozástól, melylyel istállóját és állata.t a beszen- 
nyeződéstől is védheti. A gazda az almozásnál tartsa 
szem előtt, hogy a folyton istállón tartott állatok alá, 
melyek trágyatermelése több, bővebben kell almozni, 
mint a csak éjjelre bekötöttekre; de ne feledjük, hogy 
mindig kell annyi alom, hogy a vizeletet felszívja és 
kényelmes fekhelyet nyújtson. Himállatra bővebben kell 
almozni, mert ennél a vizelet az alomra az állat alá 
megy. A nyári évszakban, a zöldtakarmányok idején 
több alom kell, mint máskor, mert ez-időben higabb 
az ürülék és több vizelet képződik.

K Ü L Ö N F É L É K
Fészekrakó madarak. A madaraknak a fészek

rakásnál megnyilvánuló rendkívüli ügyessége bámulat
tal tölti el nemcsak a felületes vizsgálót, hanem a 
komoly természetbúvárt is. A legtöbb madár mesteri 
módon ért ahhoz, hogy művészi tökéletességű fészkét 
megépítse. Nemcsak a különböző fajú madarak fészkei 
térnek el egymástól az alakot, nagyságot és építőanya
got illetőleg, hanem az egy és ugyanazon családhoz 
tartozóké is. Valamennyi madár bámulatos ügyesség
gel tud alkalmazkodni a környezethez és szükségletei
hez. A szabad természetben nincs az a hely, a hol 
egyik vagy másik madár alkalmas helyet ne találna a 
fészkelésre, de az egyes madárfajok mindig csak bizo
nyos helyen szeretnek fészket rakni. De még inkább 
abban egyeznek meg bizonyos madárfajok, hogy a 
fészekrakáshoz mindig ugyanazt az anyagot használ
ják. A sárgarigó fészkében például mindig találunk ló
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szőrt vagy disznósörtét. A kacsafajok puha pelyhekkel 
párnázzák ki fészkük belsejét. A varjú és szarka földet 
pázsitot cipel fészkébe. Némely rigófaj a tulajdonkép
peni fészekanyagot agyaggal és nedves földdel tölti 
ki, miáltal a fészek igen súlyos lesz és biztosan meg
áll a fán. Az éneklő rigó nyállal megnedvesitett fűrész- 
porral keni be egyenletesen fészkének belsejét. A fecs
ke is nedves agyagcsomókkal rakja fészkét az eresz 
alá, az ökörszem puha mohával béleli ki fészkét; -  
egyszóval minden madárnak megvan a maga anyaga 
a fészekrakáshoz és csak szükség esetén tér el a 
megszokott módtól. Érdekes, hogy a legnagyobb mű
vészettel a legkisebb madarak rakják fészkeiket; az 
ökörszem, a kolibri, a cinege például bámulatos töké
letességet mutat otthona megépítésénél.

Mennyi puskagolyó öl meg egy katonát.
Furcsán hangzik az a kérdés, mennyi golyót kell el
sütni a csatatéren, hogy egyetlen ellenfél holtan terül
jön el. Nem is szószerint kell ezt érteni, hanem úgy, 
hogy a kilőtt golyók közül átlag mennyi ejt halálos 
sebet. Annak a mondásnak, hogy minden elejtett ka
tona az ellenfélnek százhuszonöt font ólomjába és 
harminchárom font puskaporába kerül, szász Móric 
gróf, a jeles hadvezér (meghalt 1750-ben) a gazdája. 
Eleinte a fejüket csóválták az emberek erre a nyilat
kozatra, de a francia Gassendi igazat ád Móric gróf
nak. 1859 junius 24-ikén, Szolferinónál, mikor a francia 
és szárd csapatok együttes hadserege küzdött meg a 
magyar és osztrák hadsereggel, a mi seregünknek 
minden hétszázadik golyója ejtett sebet és minden 
négyezerkétszázadik golyója ölt. Ebből kiszámította a 
tudós francia, hogy a mieink nem százhuszonöt, de 
kétszázövenkét font golyót is ellőttek, mig egy ellen
felüket agyonlőtték. Pedig a szolferinói csata a világ- 
történelem egyik legvéresebbik ütközete volt. A magyar 
és osztrák sereg vesztesége 13.100 halott és sebesült, 
a franciák és piemontiaké pedig 17.191 halott és sebe
sült volt. A német-francia háborúban körülbelül min
den ezerháromszáz lövésre esett egy halott. Ez az 
eredmény persze a fegyeverek tökéletesedésének írandó 
a javára.

Nikotin-gyártás Angliában. A nikotin-gyártás 
a legifjabb kémiai iparágak egyike. A dohány hulladé
kát, a vastag középbordát és a szárat eddig nem tud
ták értékesíteni, mióta azonban rájöttek, hogy a niko
tinból kitűnő bogárirtó-szert lehet készíteni, azóta ezt 
a hulladékot is megbecsülik. Annakelötte a dohány 
középbordáját és szárát állami felügyelet alatt elégették, 
ma pedig az angol dohányipar két középpontjában, 
Londonban és Liverpoolban, öt nikotin-gyár dolgozik. 
A Virginia- és Kentucky-dohány vastag középbordájá
ban és szárában van a legtöbb nikotin, úgy hogy 
most már nemcsak a dohány leveleit importálják Angli
ába (a dohányra, mellesleg mondva, nagy vámot vetett 
az angol kormány), hanem a hulladékot is, melyből 
az utolsó esztendőben háromezer tonnánál többet dol
goztak föl. A hulladék behozatala természetesen vám-

és adómentes, maga a nikotingyártás azonban szigorú 
állami felügyelet alatt áll, hogy valamiképpen egész 
dohánylevelet dohánycsutka néven be ne csempész
hessenek.

H Í R E K
Fácánvadászat. Festetich Tasziló gróf somogy- 

berzencei uradalmán november 1 0 ., 1 1 . és 1 2 -én, havas 
időben tartották meg az első fácánvadászatokat. A rossz 
időjárás ellenére a naponkénti zsákmány rendkívül nagy 
volt. A Sötéterdő» nevő fácánosban 1 0 -én volt vadá
szat, itt tiz puskás lőtt: 52 nyulat, 1531 fácánkakast 
(ebből 42 királyfácánkakast), 42 fácántyukot, 31 foglyot 
és 6 különfélét, összesen 1647 dararabot. November 
11-én «Lankóc -on tiz puskás : 1 őzet, 405 nyulat, 1 
üregi nyulat, 2829 fácánkakast, 1492 fácántyukot, 10 
foglyot és 1 darab egyéb, vagyis összesen 4799 darab 
vadat lőtt. November 1 2 -én Bartókért volt a vadászat 
színhelye, ahol 7 puskás: 759 nyulat, 310 fácánkakast, 
273 fácántyukot, 70 foglyot és 1 rókát, összesen 1413 
darab vadat ejtett. A fácánok a nagy havazás dacára, 
mindennap kitünően és magasan repültek. A háromnapi 
eredmény: 1 őz, 1216 nyúl, 1 üregi nyúl, 4670 fácán
kakas, 1789 fácántyuk, 114 fogoly és 8 különféle, ösz- 
szesen 7799 darab vad. Jelen voltak: Trauttmannsdorff 
Károly herceg, Teck herceg, Berkheim báró, Herberstein 
gróf, Windisch-Grátz Károly herceg, Festetich Vilmos 
gróf, Festetich Tasziló gróf házigazda és fia Festetich 
György gróf.

Em bervadászat. Hajth Mihály földműves Glo- 
govác határában vadászgatott folyó hó 25-én estefelé 
az erdőben. Egyszerre észretette, hogy a bokorban 
valami mozog. Mivel a sötétben azt hitte, hogy valami 
vad, rálőtt. A következő pillanatban kiderült, hogy a 
bokor mögött Gőz István, Kovács János és Zsivits 
Mihály csendőrök voltak. A golyó nem sebesitette 
meg őket. A mikor a földmives észrevette őket, félel
mében futásnak eredt. A csendőrük megállásra szólí
tották, de hiába. Erre rálőttek s a szerencsétlen ember, 
a ki nyolc gyermek apja, holtan esett össze. A vizs
gálat megindult.

Szerencsétlen vadászatok. Nagykanizsai tudó
sítónk két vadászati szerencsétlenségről ad hirt. Mind 
a két esetben az okozta a balesetet, hogy a vadász 
gondatlanul bánt a fegyverrel. Az egyik eset a múlt 
héten történt Magyarodon; Barabás Ferenc földbirto
kos kezében véletlenül elsült a puska s a töltés a 
hátába fúródott. Barabás néhány órával később meg
halt. Nagy családot hagyott árván. A másik eset folyó 
hó 26-án történt Nagykanizsán, a városi erdőben, 
mindjárt a vadászat kezdetén, egyik vadász kezében 
elsült a fegyver s a töltés Hajdú Gyula dr. nagykani
zsai ügyvéd mellébe hatolt. Az ügyvéd a nagykanizsai 
függetlenségi párt elnöke.

A feleki havasok közt. A Szebenmegyében 
lévő feleki havasokon levő Weisz-féle fatelepen vere
kedés következtében négy embert meggyilkoltak. Az

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



E R D É S Z E T I  Ú JS Á G 383

esetről a Brassói Hírlap a következőket írja: A Weisz- 
féle fatelep munkásai folyó hó 15-én a Oerzon Mátyás 
kantinjában mulattak. Mulatozás közben szó esett a 
politikáról is, a melyről a munkások nézete megoszlott. 
A pópák tanítványai azt állították, hogy nemsokára át
jönnek a feketehegyentuli testvérek és kiüldözik a 
magyarokat az erdélyi részekből. Akadtak azonban 
fölvilágosultabbak is, kik ezt kétségbe merték vonni s 
e miatt szóváltás támadt, a miből később verekedés 
lett. A munkások kést rántottak elő, és egymásnak 
rohantak. A verekedés első áldozata Pintye Mihály 
volt, ki holtan bukott le a földre. Pintye mellett még 
három legény hevert a vérében, a kiket később be
szállítottak a feleki járásorvosi hivatalba, a hol ők is 
kiszenvedtek. A csendőrség a verekedésben részt vett 
munkások közül már sokat összefogdosott.

Megfagyott vadász. Bogád határában, mint 
Kaposvárról jelentik, az utszéli csárda közelében egy 
ismeretlen vadászruhába öltözött embert megfagyva 
találtak. Tárcája és Írásai hiányoznak.

Gyilkos asszonyok. Livazényben -  mint Dé
váról értesülünk Kunsz István vadházasságban élt 
özvegy Schmidt Antalné leányával, Mariskával. Néhány 
napja összeveszett a feleségével és megverte, mire az 
elszökött hazulról. Másnap az anyjával együtt vissza
tért, hogy bútorát s ruháját elvigye. Kunsz nem akarta 
engedni és szóváltás közben feleségét megütötte. Erre 
mindkét asszony nekiesett Kunsznak és agyonverte.

Halálos mutatvány. Londonban egy Varieté- 
szinházban pár nappal ezelőtt - mint értesülünk — 
borzasztó jelenet történt. Egy Clémentine nevű lövésznő 
a köszönség óriás tetszése mellett üveggolyókat lőtt le 
egy ember fejéről. Legvégül, az úgynevezett Teli Vilmos 
jelenetben, a karzatról húsz méter távolságból lőtte le 
emberenek fejéről a golyót. A golyó eltévesztette célját 
.és asszisztense, kit a puskagolyó fején talált, borzasztó 
sikoltozással összerogyott. A szegény ember másnap 
reggel meghalt. A lövésznő megszökött és azt hiszik, 
öngyilkossá lett.

Öngyilkosság. Bodeczky Károly sátoraljaújhelyi 
rézműves, a város egyik tekintélyes polgára agyonlőtte 
magát. Az öngyilkosság okát nem tudják. Az öngyilkos 
a napokban ülte feleségével az ezüstlakodalmát.

Agyonlőtte a fiát. Megrendítő szerencsétlen
ségről ad hirt székesfehérvári tudósítónk. Moha köz
ségben történt, hogy folyó hó 19-én délután ifjabb 
Marton János a malomból kocsin hazatérve, azt új
ságolta apjának, idősb Marton Jánosnak, hogy a ha
tárban igen sok foglyot látott.

Akkor ne fogd ki fiam a lovakat, kimegyünk 
vadászni — mondta a fiának s bement a fegyveréért. 
Az alatt a fiú megfordult az udvaron a kocsival. Mi
kor az öreg fegyverrel a kezében a kocsira akart ülni, 
megcsúszott s a következő pillanatban elsült a kezében 
a fegyver. A töltés a kocsin ülő fiút fején találta és 
megölte. Édesanyja, a ki szemtanúja volt a szerencsét
lenségnek, elájult. A boldogtalan apa ellen, a ki a

véletlen szerencsétlenség folytán egyetlen gyermekét 
vesztette el, megindították az eljárást.

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen !

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Vargha V. Antal urnák, Terecseny. Arra az esetre, ha kü
lön levelemet nem kapta volna meg, de meg közérdekből is itt 
is értesítem, hogy a fiatal fenyők alsó száraz gályáinak lecsonto- 
lása annyiban előnyös, mert ez által göcsmentes rönköket s igy 
deszkákat is kapunk, amelyek sokkal értékesebbek. Arra nézve, 
hogy a tölgymakk milyen fokú hideget bir meg, a szakkknyvek- 
ben pozitív adatok nem találhatók, hanem csak annyi, hogy nagy 
hidegnél megfagy. A teljesen száraz makk a tapasztalás szerint 
1 2 - 1 5  fok hideget is kibír, mig a nyirkos, nedves már kisebb 
hidegnél is megfagy. Szigorú teleken az erdőn 15 20 sőt ennél 
is több fok hideg szokott lenni s mégis a makk a lombtakaró 
alatt szerencsésen áttelel s tavaszszal ki is kel. — Csekey Károly 
urnák, Doromlás. Ön a második, aki adományával lapunk meg
mentésére sietett. Fogadja ezért hálás köszönetemet. Szíveskedjék 
uj állomáshelyén uj előfizetőket gyűjteni. Igaz, hogy uradalma 
többi kartársától itt is távol lakik.

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Bazsó Imre urnák, T.-Sz.-Márton. Bizalma nem fogja meg
csalni, mert lapunk csakugyan az egyedüli, mely az altisztek sze
mélyi érdekeivel törődik. Sajnos, hogy gyenge pártolás miatt e 
téren nem tehet többet. — Kovács Pál urnák, T.-Szent-Márton. 
Üdvözöljük híveink sorában ! Szíveskedjék a vidékén másokat is 
megnyerni. Pechtol János urnák, F.-Szivágy. Utána néztünk a 
dolognak s számítását helyesnek találtuk. A két uj előfizető szer
zéséért hálás köszönet. — Klein Gy. György urnák, Oyöngyösoldal. 
A A koronát köszönettel vettük. Máyer Ferenc urnák, Tintafa. 
Jövő évi április végéig van előfizetve. Sas József urnák, Gör
csön. A 2 koronát vettük. Levél megy. - Sarkadi József urnák, 
Kaluger. Köszönjük az uj előfizető megszerzését! Kérjük további 
buzgólkodásra. Molnár Gyula urnák, Mátrafiired. Ígéretét öröm
mel fogadtuk; bár minden kartárs olyan buzgó hívünk lenne!

Nyomatott HIENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K
Pályázat főerdőőri állásra.

Az erdélyi r. k. status kolozsmonostori tan. alap. 
uradalomban, Kolozsvár székhelylyel, 1909. évi január 
1 -től egy főerdőőri állás (nagyobbrészt irodai teendőkkel) 
próbaképpen betöltendő.

Javadalmazás: Készpénz 720 K, lakbér 200 K, 24 
rakás ágfa 72 K és annak beszállítási dija 96 K, ösz- 
szesen 1088 K.

Ezen állásra pályázhatnak róm. katli. vallásu, jó 
és folyékony írással biró, katonaviselt, szakvizsgázott 
erdőőrök, kik a magyar nyelven kívül a román nyelvet 
is bírják szóban és erdőőri szolgálatra egyébképpen is 
alkalmasak.

Kellően felszerelt folyamodványok 1908. december 
10-ig az erdélyi r. k. status erdőhivatalához (Kolozsvár, 
Egyetem-utca 7.) benyújtandók.
( 1 — 1 ) Nagy László  s. k., erdőtanácsos.

6024/1908. érd. alb. sz.
Pályázati hirdetmény.

Somogyvármegye területén az állami kezelés alatt 
álló erdők és kopár területek őrizetére, Marcali szék
helylyel szervezett Marcali járási erdőőri állás betölten
dő lévén, erre az összesen 1080 K, azaz ezernyolcvan 
korona javadalmazással díjazott II. osztályú járási erdő
őri állásra pályázat nyittatik.

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



384 ERDÉSZETI ÚJSÁG

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy Somogy 
vármegye Közigazgatási Erdészeti Bizottságához cím
zett, 1 koronás bélyeggel ellátott, a hivatalos magyar 
nyelv bírását, életkorukat, ép, erős testalkatukat, 1879. 
évi XXXI. t.-c. 37. §-ában előirt minősítésüket továbbá 
eddigi szolgálatukat igazoló okmányokkal kellően fel
szerelt, saját kezűleg irt kérvényüket legkésőbb 1908. 
évi december hó 1 0 -ig a kaposvári m. kir. állami erdő
hivatalhoz adják be.

A kinevezendő járási erdőőr köteles állását folyó 
évi december végéig elfoglalni.

Kaposvár, 1908. november 7.
Somogyvármegye közigazgatási 

( 1 1 )  erdészeti bizottsága.

3756/908. K. e. b. sz.
Pályázati hirdetmény.

Alsófehérvármegye közigazgatási erdészeti bizott
sága a lemondás folytán megüresedett, Zalatna szék
hellyel rendszeresített zalatnai járási erdőőri állás be
töltésére pályázatot hirdet.

Javadalmazás: 400 K fizetés utólagos havi rész
letekben, 80 K lakbér, 160 K lótartási átalány és 8 K 
irodai átalány utólagos évnegyedes részletekben.

Az általa felfedezett és felhajtott kártérítésekből 
1/5 rész és hajtópénz. Erdőkihágási tárgyalásokon való 
megjelenésért 2 K napidij és 20 f. kilométerpénz.

A pályázóktól az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában 
foglaltak és a szakvizsga letételén kívül a román nyelv 
tudása is megkivántatik.

A kellően felszerelt pályázati kérések 1908. évi 
december hó 15-ig Alsófehér vármegye közigazgatási 
erdészeti bizottságához nyújtandók be.

Nagyenyed, 1908. november 14.
Közigazgatási erdészeti albizottság. 

( 1 - 1 ) Br. Bánffy Kázmér elnök.

121915/1908. Min. sz.
Pályázati hirdetmény.

Alulírott Erdőgondnokságnál, az őcsényi hegyi 
erdő őrizetére rendszeresített II. oszt. erdőlegényi állás 
kinevezés folytán megüresedvén, ennek betöltésére ezen- 
rjel pályázat hirdettetik.

Ezen állással járó illetmények a következők: 500 
K évi szegődménydij, 100 K lakbér, 1 2  ürm. I. oszt. 
kemény dorongtüzifa. A pályázók felhivatnak, hogy a 
szakvizsgái bizonyítvány, életkoruk- és illetőségükről 
tanúskodó anyakönyvi kivonat, az eddigi szolgálatukról 
szóló bizonyítvány, a magyar nyelvnek szóban és Írás
ban való bírását igazoló okmánynyal felszerelt, a Nm. 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz Budapest 
címzett, sajátkezüleg irt kérvényeiket 1908. évi decem
ber hó 5-én déli 12 óráig az alulírott gondnokságnál 
nyújtsák be.

Az állami szolgálatba újonnan belépni kívánók 
ezenkívül ép és erős testalkatukat, különösen jó látó- 
és hallóképességüket megyei főorvos vagy honvéd
törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal tartoznak 
igazolni.

Az állás 1909. január hó 1-én lesz elfoglalandó.
Szekszárd, 1908. november 3.

(1 1) A közalap, in. kir. Erdőgondnokság.

Keresek
25—35 év között lévő nőtlen vizsgázott erdőőrt. Bő
vebb felvilágosítást ad Cselenyák Mihály, Nyirvasvári 

(Szatmármegye.) (1 — 1)

V A D Á S Z  S Z Ó T Á R
Összeállította S z l á v i k  N á n d o r  főerdész 
o ismert szakiró, a Vadász Újság főmunkatársa o

Ismét valami uj dologgal állunk elő, amelynek a 
szükségét érezte minden szenvedélyes vadász. A 
Vadász Újság főmunkatársa a több oldalról meg
nyilvánult kívánságoknak eleget teendő, rég idő 
óta dolgozott e kommentárral kisért magyar-német 
nyelvű szótáron, melyet most sajtó alá rendezett 
és amely sok mindenre tanítja meg az olvasót, 
aminek jelentősége előtte eddig ismeretlen volt. 
Annak előre bocsátára mellett, hogy a szótárt a 
lap minden előfizetőjének díjtalanul akarjuk ren
delkezésére bocsátani, nem zárunk ki abból má
sokat sem, hogy azt kiadóhivatalunk utján igen 
jutányos árban megkaphassák. A 10— 12 ivre ki
terjedő, igen gondosan összeállított s az ország
ban divó műszavakat teljesen felölelő mű ára a 
nem előfizetőknek sem fog többe kerülni, mint 3 
korona. Előjegyzéseket már most elfogad a kiadó- 
hivatal, mely ettől teszi függővé a nyomtatandó 
példányok számát és a mű árának még esetleges 
o o o csökkentését. o o o

A Vadász Újság kiadóhivatala, Újpest.

H I E N T Z  J Ó Z S E F

K Ö N Y V N Y O M D A

S Z Á S Z S E B E S

<m 0 1 10 m »

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



szak- és társadalmi lap az erdészeti sz_emélyzet részére,

sSfllk

Előfizetési dijak:
Egy évre . . . . . 8  korona
Fél é v r e .......................................4 korona -j
Negyed évre . . . . . 2  korona íj

P é n z k ü l d e m é n y e k
Szászsebesi Ipar és Gazdasági Hitelszövetkezet j j  

címére küldendők, Szászsebesen

Hirdetési dijak:
M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n  Egyhasábos garmond sor vagy annak a helye

|| 20 fillér. Ajánlkozásoknál, eladás vagy vételnél 
Felelősszerkesztő és kiadótulajdonos minden szó után előre beküldendő 4 fillér

PODHRADSZKY EMIL Nagyobb s többszöri közlésü hirdetményeknél
mérsékelt dijak egyezség szerint

XII évfolyam Szászsebes, 1908. decem ber 3 49 szám

K é r e l e m !
Az év végének közeledtével itt az ideje, hogy az 

eddig még elmaradt összes előfizetési dijak befolyjanak. 
A folyó hó elsején megejtett leszámolás szerint ezen a 
címen még 721 korona van kint 182 olvasónknál, miért 
is a Hitelszövetkezet kényszerítve volt ezeket külön 
levelezőlapon is felkérni tartozásaik beküldésére. Ilyen 
nehéz viszonyok között lapunkat csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel s a szerkesztő szerény anyagi helyzetének 
teljes kiaknázásával voltunk képesek fentartani és azt 

bár némi késésekkel - kiadni, felkérjük tehát itt is 
az illetőket, hogy a tartozásaikat még e hó folyamán 
okvetlenül rendezni szíveskedjenek.

A címzés kérdéséhez
Irta : Vargha V. Antal uradalmi erdővéd.

A kedves lapunk folyó évi 47-ik számában 
fent irt cim alatt megjelent közlemény nagy mér
tékben megragadta figyelmemet s miután az ab
ban foglaltakra némi megjegyzéseim vannak, en
gedtessék meg nekem is a tárgyhoz röviden hozzá
szólni.

Az említett cikkben a szerkesztőség s illetve 
annak Írója nem ért teljesen egyet azokkal, akik 
az erdőőr" címmel eddig nem voltak, vagy most 
sincsenek kibékülve. Hát őszintén szólva, magam 
is az utóbbiak közé tartozom s nem vagyok ki
békülve az erdőőr» elnevezéssel.

Kissé jobban a dolog mélyére tekintve, meg
győződhetünk arról, hogy ez az elnevezés sehogy 
sincs helyesen megválasztva, mert az «erdőőr» 
fogalma alá csak olyan embert vélünk vonható
nak, aki tisztán csak őrzi > az erdőt s ügyel és

vigyáz arra, hogy abban idegenek, hivatatlanok 
kárt ne okozhassanak, azt akár tűzzel, akár legel
tetéssel vagy bármi más módon épségében meg 
ne támadják, fejlődésében meg ne akasszák s ter
ményeit jogtalanul el ne tulajdonítsák.

Az olyan erdészeti alkalmazottra tehát, aki 
az erdőnél tisztán csak ilyen hatáskörben mozgó 
foglalkozással van megbízva s szolgálata egyedül 
csak erre terjed ki, teljesen ráillik az erdőőr» 
elnevezés, melylyel az meg is lehet elégedve, sőt 
a körülményekhez képest még büszke is lehet rá.

Ugyám! De hát hányán vannak köztünk 
olyanok, akiket gazdánk csak éppen abból a cél
ból tartana, hogy csupán csak ezt a szolgálatot 
teljesítsük s másféle teendővel egyáltalában nem 
foglalkoztatna? Azt hiszem, hogy ilyet vajmi ke
veset lehet találni, nem különösen a szakképzet
tek között, akiket talán éppen az erdő őrzésénél 
használják legkevésbé.

A jól képzett szakembernek nálunk egészen 
más a működési köre s szaktudását inkább a ki
használás különféle nemeinél, az újraerdősítésnél 
és a mindenfajta műszaki munkáknál ha nem is 
mint önállóan szereplőkét, de mindenesetre mint 
az ezekben segédkezőkét veszik igénybe és érté
kesítik.

Ha munkálkodásunk különféle ágazatai közt 
felvetjük az arányt, bizony állíthatom, hogy min
den egyébből sokkal több jut ki nekünk, mint 
magából a szigorúan vett erdőőrzésből, mely 
utóbbi természetesen csak a mi felügyeletünk
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és ellenőrzésünk mellett inkább az erdőkerü
lők és erdőcsőszök feladata.

Igaz, hogy a szakvizsgái bizonyítványunkon 
is ott ékeskedik az erdőőr jelző, bár ennek 
ellentmondani látszik magának a bizonyítványnak 
a szövege, amely egyebek közt ezt tartalmazza: 
< az erdészeti műszaki segédszolgálat teljesítéséhez 
szükséges ismeretekből megvizsgáltatván stb., 
tehát nem az erdőőrzési szolgálat teljesítéséhez 
szükséges ismeretekből tesszük le a vizsgát, ha
nem inkább a < műszaki segédszolgálat ismere
teiből, természetesen csak azok, kik erre képesek 
vagyunk, mert bizony akárhány kapta meg és 
kapja még ma is velünk ugyanazt a bizonyítványt, 
dacára annak, hogy a '«műszaki segédszolgálat * 
ismereteitől olyannyira távol van, mint Makó Je
ruzsálemtől.

Véleményem szerint is nem csak jogosult, 
de teljesen indokolt az a kívánságunk, hogy a 
kétféle képesség közt vonassék meg a szigorú 
határvonal s a tisztán csak erdőőrzésre alkalmas 
egyének kapják az erdőőri szakvizsgálati bizo
nyítványt, azok pedig, akik a műszaki segédszol
gálat ismereteiből is sikeresen levizsgáztak, hason
lóan a gépkezelőkhöz, oklevelet nyerjenek, ennek 
alapján pedig a csak erdőőri bizonyitványnyal 
rendelkezők ne legyenek alkalmazhatók olyan he
lyeken, ahol műszaki segédszolgálat teljesítése is 
napirenden van, mig az ebből vizsgát tett 
egyének abban az esetben, ha tudásuk
nak megfelelő állást nem kaphatnának,

úgy az erdőőrzésnél is érvényesülhessenek.
Eontos szolgálatunk mivoltánál fogva már 

eddig is megkaphattuk volna az < alerdész cimet, 
anélkül, hogy ezzel az erdőtisztek tekintélyén sé
relem esett volna, mert hiszen a tőlünk való meg
különböztetésül nekik meg volt az erdész, főer
dész, erdőgondnok, erdőmester, erdőtanácsos stb. 
címük. Most, hogy eddigi címeik az erdőmérnöki 
és más címekkel felcserélődnek, valóban kíván
csian várom, hogy nekünk meg fogják-e adni a 
minket méltán megillető cimet, hozzá juttatván 
ezzel ahoz a tekintélyhez, melyre nem csak az erdei 
munkásokkal, hanem egyáltalában a köznéppé} 
szemben már a szolgálat érdekében is olyannyira 
szükségünk van.

Igaz, hogy a cim megfelelő jövedelem nélkül 
vajmi keveset ér s azt a régi latinok azzal jelezték, 
hogy: titulus sine vitu!o>, de hát még keveseb
bet ér az, ha nincs sem tekintély, sem jövedelem. 
A tisztességes jövedelem ugyan a mai korban 
megszokta hozni a tekintélyt is, de ha már ezt 
nem akarják megadni azért, mert pénzbe kerül, 
adják meg legalább a tekintéllyel járó helyes 
címzést, mely semmibe sem kerül.

Nekünk mindenesetre törekednünk kell arra, 
hogy jogunkat ezen a téren is kivívhassuk s ezért 
valamennyiünknek kötelességünk lapunk zászlója 
alá sorakozni s azt minden tőlünk kitelhető mó
don támogatni, mert ez az egyedüli orgánum, 
amely az anyagiak mellett személyi érdekeinkkel 
is törődik s azokkal folyton behatóan foglalkozik.

AZ „E R D É S Z E T I U JSÁ G “ TÁRCÁJA
Téli pillanatképek.

Irta Bársony István. A Bp. H.» után.
(Folyt, és vége)

Az ember megy a hold felé s a hold megy az 
erdő felé. Az erdő ellenben mintha mindakettőjükkel 
szemközt jönne, áml ár egy mozdulása sincsen.

Ilyen az érzéki csalódás. A végtelen fehérség bo- 
londitása ez, amit ilyenkor, hófödte mezőn, könnyen 
tapasztalunk. Állunk, ácsorg'unk egy helyben és a hó 
mindent megmozdít előttünk, körülöttünk, amire ráné
zünk. Gyönge szemmel, gyönge lélekkel, nagyon is 
hamar látjuk igy.

A káprázat teszi. De hogy épp ilyen holt világ
ban cselekszi, ahol semmi sem mozdul, minden der
medt . . .

*

Az erdő jön, jön, a nagy, nagy fák előre hajolnak, 
nagyot lépnek; — annál bizonyosabb, hogy közeled

nek, mert hisz’ a hold már kezd mögéjük kerülni, ám
bár felettük van.

Minthogy a merev, halott hold oly mozdulatlan: 
mi lehet más, minthogy a fák sietnek?! ;

S az ember egyszer csak ott van a fák előtt, a 
fák alatt, a fák közt.

Ott megáll s hallgatódzik.
*

Hallgatja a semmit, ami a lombtalan ágak közt 
lakik és még csak nem is sóhajt, minthogy a szél leg
kisebb fia is alszik e pillanatban.

De éppen ez a nagy és teljes szélcsend okozza, 
hogy valami más hallik el idáig, ami különben hason
lítana a hulló száraz galy roppanásához.

Ropog valami odabent; halkan, de mégis ropog. 
Nem a hó, mert annak még nem jött meg a szava. 
Előbb meg kell fagynia keményre, merevre. Hanem 
csakugyan galy töredezik és száraz levél zörög, amint 
az alacsony cserágat szétfeszitgeti valaki.

Olyan világos van, mint nappal és a nagy fa
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M entsük meg lapunka t!
Az utóbbi pár héten át ismételten rámutattunk 

arra a szomorú körülményre, hogy lapunkat az évről- 
évre megismétlődő és legnagyobb részükben soha be 
nem hajtható előfizetésidij hátralékok a bukás szélére 
sodorták.

Szomorú dolog az, hogy két olyan nagy testület, 
mint amilyen az erdészeti és vadászati altiszti, megen
gedi, hogy az egyedüli lap, amely érdekeit önzetlenül 
és buzgón szolgálja, nem képes magát olvasói támo
gatásával fentartani, holott annak tizennégy évi fennál
lása után felvirágoznia, hatalmassá lennie kellett volna.

Oka ennek a mélyen elszomorító dolognak az a 
véghetetlenül nagy közönyösség, melylyel az erdészeti 
és vadászati altisztek legnagyobb része magát a saját 
érdekei irányában viseli. Az önérzet, a személyi ambíció 
a legtöbbnél teljesen hiányzik s ha meg van a — bár 
szegényes - mindennapi kenyere, nem törődik azzal, 
hogy ezenkívül még más emberi jogai is lennének; a 
melyeket ki kellene vívnia s hogy ezekért érdemes is 
lenne hozni némi csekély anyagi áldozatot. Ebben a 
tekintetben bizony sokan nagyon mögötte állanak a 
legutolsó napszámosnak is, aki verejtékkel szerzett ga
rasait szívesen odaadja arra a célra, hogy az érdekeit 
védő szocialista lapot fentartsa.

igaz,, hogy vannak — bár kevesen — r lelkes har
cosai is a közös érdekeknek, akik készek áldozatot 
hozni abból a célból, hogy ezeknek az érdekeknek most 
egyedüli védőjét, lapunkat továbbra is fenntartsák.

Az ilyen lelkes híveink közül kettő mindjárt a 
módot is megmutatja, hogy miképp lehetne a lapot a 
bukástól megmenteni. A következő tanácsot irta ugyanis 
az általa bebüldött utalvány szelvényre:

Ha ilyen gyengén állunk lapunkkal, amint azt 
Írni tetszett, tessék egy-egy utalványt mellékelni mindért

laphoz és 2  koronára kitölteni, mert mindenkinek kö
telessége kisegíteni a saját érdekében egy olyan lapot, 
amely csak miérettünk él és létezik. Két koronával sem 
gazdagabb, sem szegényebb nem lesz senki, de az 
egyetlert szószólónk meg lesz mentve. >

A valóban nemesén gondolkozó kartársunknak 
teljesen igaza van abban, hogy a két koronával senki 
sem gazdagodik meg, de el sem szegényedik és ha 
ennyit lapunk minden olvasója (talán az olyan is, aki 
ugyan nem előfizető, de másnak a szívességéből azért 
olvassa a lapot) megtenné, biztosítva lenne lapunknak 
fennmaradása.

A másik kartársunk azt ajánlja, hogy bocsásson 
ki lapunk 5—6 koronás kötvényeket, amelyek azután 
bizonyos idő alatt kisorsolás utján a lap jövedelméből 
visszaváltatnának s igy az, aki ilyen kötvényt vásárolna, 
nem adományt, hanem csak kölcsönt nyújtana a lap
nak. Azt hiszi, hogy ilyen kis összegű kötvényből pár 
százat el lehetne helyezni, mert annak vevője nem csak 
hogy pénzét nem vesztené, hanem a lapunk felsegitése 
által még mindnyájunk közös érdekének jó és hasznos 
szolgálatot is tenne.

Egyes lapoknak ilyen módokon való fenntartása 
nem uj dolog, sőt a szocialisták és nemzetiségiek lap
jai jóformán mind ilyen áldozatkészségnek köszönhetik 
fennállásukat, mert a sok fillérből éveken át sok ezer 
korona halmozódik fel, az adományt pedig alig érzik 
meg az azt nyújtók.

jó l tudva azt, hogy abban az esetben, ha lapunkat 
most elbukni engedjük, az soha többé feléledni nem 
fog s az erdészeti és vadászati altisztek személyi érde
keinek védője nem akad, mindkét tanácsot elfogadjuk 
s lapunk jövő számához becimzett utalványlapokat fo
gunk mellékelni, amelyeken mindenki tetszés szerint 
beküldheti a lap felsegitésére szánt összeget: vagy a 
2  korona segélyt, vagy pedig a 6 korona kölcsönt.

mellett lapuló ember mindent lát. Hogy hall is, azt épp 
a mozdulatlansága bizonyítja.

Ámbár tél van, hideg van, ő mégis nyitott szájjal 
figyel, hogy jobban halljon.

S a galyszövedék közül a tisztásra jön ki egy 
szarvas.

5'fi

A világos este, ami éjszakának is beillik már, itt, 
a fák között, sötét. A szarvas is sötét s amint a fejét 
és a nyakát megvilágítja a föltolakodó hold; valami 
olyan van rajta, mint a bronz szobrokon.

Se nem lát, se nem hall, hisz’ nincs mit. Csak 
érez. Csalhatatlan szimattal fordul a gyanús fának s a 
következő pillanatban már robajló szökéssel tűnik el.

Most indult ki a mezőre, ahol a hó alatt rejlik 
számára az élet, a legelő.

A kétlábnyi havat széjjelkaparni semmi neki ; és 
aztán a nehéz munka árán következik a — kenyér.

*
Most már négy hónapon át mindig igy lesz. Ha

korai a tél és a hó a hóra hó esik : a szegény erdei 
vad jobban megdolgozik a falatjáért, mint a kőhordó 
napszámos.

Borzasztó az ! . . .
Egész éjszaka talpon és minél dermesztőbb an

nál inkább talpon ; a zord téli szél nem enged pihe
nést, megnyugvást; a mozgás az egyetlen, ami a meg- 
gémberedett tagok rugalmasságát óvja. Jönni-menni, 
újra jönni-menni, még pedig örökké figyelve, neszesen, 
nehogy meglepetés és veszedelem érje. Szélnek szem
közt, — mert ez a legbiztosabb, — igy a szimat min
dent elárul. S a legkisebb gyanús jelre neki az éjsza
kának, a síkságnak, az erdőnek; amerre legkevésbbé 
aggasztó a menekülés útja . . .

*
Tessék ezt elképzelni ott, ahol farkas van.
Farkas már sok helyütt nincs, ahol nagy erdők 

kínálkoznának neki. De Máramaros még a farkasok 
igazi hazája; és a legszebb szarvasok is onnan valók.

Tessék elképzelni egy máramarosi telet, négy, sőt
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Az utóbbit beküldők azután megkapják a sorszámmal 
ellátott kötelezvényt. A kötvényekből — ha ilyenek 
nagyobb számban lesznek minden félévben 5—5 

, százalék kerül kisorsolásra s amelyek sorszámai kihú
zatnak, azok értékét a tulajdonosok visszakapják.

Nem füzünk ugyan valami vérmes reményeket 
ehez a mentési módhoz sem, csak azért teszünk vele 
kísérletet, hogy ne érhessen az a vád, hogy nem tet
tünk meg minden lehetőt, sőt majdnem lehetetlent is 
lapunk megmentésére.

A legutóbbi hetekben minden olvasónk kapott a 
szerkesztő nevére becimzett postautalványt; ezeket is 
fel lehet használni erre a célra, csak a szelvényen kér
jük jelezni a küldemény mivoltát. Akik igy előlegesen 
már most megteszik ezt, attól az újabb költségtől 
mentenek meg, amely az utalványok beszerzésével jár.

Az eredmény majd meg fogja mutatni, hogy ezt 
a reményünket sziklára vagy csak homokra épitettük-e. 
A lap sorsa most olvasóink kezébe van téve, ám lás
sák ők, hogy megmentik-e, vagy pedig bukni engedik.

A villámcsapás
A villám hatásában igen különböző módon nyil

vánulhat, aszerint, amint más és más tárgyat talál. A 
villám tulajdonképpen a különböző elektromos feszült
ségek kiegyenlítődési folyamata, melyek rendszerint a 
legrövidebb utón s ama tárgyakon át mennek végbe, 
melynek ellenállása legkisebb. Leginkább tehát hegy
csúcsok, magasan fekvő emlékoszlopok és fák, tornyok 
és kémények vannak a villámcsapás veszedelmeinek 
kitéve. Egyáltalában minden jó vezető különös vonzó
erőt gyakorol reá, azonban ha becsapása közben szi
getelő, azaz rossz elektromosság-vezető útját állja, azt 
az szétforgácsolja, szétrombolja. (Ebben rejlik az eb 
romlott, megszakadt, elrozsdásodott villámhárító vesze

delmes volta is.) Ily esetekben megesik, hogy a villám 
átugrik a legközelebbi jól vezető tárgyakra, avagy ilye
nek hiányában átüti, átlyuggatja a szigetelő ellenállókat.

Mekánikai hatásain kivül érdekesek még a villám 
hőhatásai is. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy mig az 
egyik pusztán roncsol, addig a másik villám pillanat 
alatt lángba borítja a gyúlékony anyagot. Mennél na
gyobb valamely tárgy ellenállása, vagyis mennél kisebb 
a keresztmetszete, annál erősebben hevíti fel a villám. 
E hatásából sikerült már a villám intenzitását is kiszá
mítani, amelyet Siemens szerint egy másodperc alatt 
néha ötezernégyszáz lóerőre tehetünk. Az ilyen hatal
mas destruktív és perzselő erejű elektromos kisülés a 
legellenállóbb' kőzetet is képes pozdorjává zúzni s fe
lületét megolvasztani.

Nem tekintve a telefon- és távíróhálózatban oko
zott mágneses zavarokat, igen érdekes még a villám- 
csapásnak a növényzetre való hatása is. A megfigye
lések és kísérletek szerint legtöbbször a magasan, az 
égbe nyúló, lombos és a földben kiterjedt gyökérzetü 
fák nyújtják a felhőzet és a földfelszín elektromos ki
egyenlítődésének legjobb eszközeit. Különösen a kevés 
gyanta- és olajtartalmú, továbbá a kiszáradt, korhadt, 
lombtalan é$ a zivataros fellegeket legjobban megkö
zelítő iák vannak a villámcsapás veszedelmének kitéve. 
Igen gyakori eset, hogy a villám nemcsak egyetlen fát 
gyújt, hanem kiterjedt erdőségek fölött számtalan ágra 
oszolva, több egymástól teljesen különálló fát is ér. 
Ilyen esetben az okozott kár nem olyan nagy, mert a 
villám ereje a megoszlás által tetemesen csökken, igy 
a pusztítása nem helyrehozhatatlan. Ha azonban a vil
lám igy szerte ágazva, mintegy sugárkévét alkotva egy 
embercsoportot talál, lévén szervezetünk kisebb ellen
álló képességű, bizony nem egy Ízben akárhányszor 
igen súlyos sérüléseket, sőt többeknek halálát is okoz
hatja, amint azt például katonai gyakorlatok alkalmával

öt hónapon keresztül, egyvégben, súlyosbítva a farka
sok hadával.

Amelyik szarvas ezt túléli és túléli mindaddig, a 
mig az erdők királyának méltó dísze nem ékesíti fejét: 
az megérdemel egy — golyót.

*
Az ember tovább megy és most már biztos ös

vényen halad; hisz’ itt az erdő, amely némán is be
szédes.

Ugyanaz a fa és bokor most is ugyanott van, — 
nem úgy, mint a síkon-, ahol semmi sincs, amire em
lékezni lehet.

A hó itt is csak hó, de az ösvények s a nyílások 
hiába egyformáu fehérek, mégis a régiek, ugyanoda 
visznek, ahova azelőtt.

Itt a magános ember szinte vidáman lépked. Még 
rá is gyújt. A pipa jó társ, hü társ; aki pipázik, az 
nincs egészen egyedül; a sercegő dohány, a karikázó 
füst, a dohány illata, a cserép melege, a pipaszár ize, 
— már akármilyen is, mind olyan valami, ami el

foglalja és különösen pedig szórakoztatja az embert.
*

A csönd itt még nagyobb, mint a pusztán. Ott a 
fasor felől varjú szólott; a magasban vadlud geggent; 
a távolban, a bogáncsos tájon, tengelic pittyegett.

Itt minden hallgat, mint a sir.
A mély erdőnek ilyenkor nincs szava.
A vad madár, — a cinke, az ökörszem, a fekete 

rigó, a fakopáncs, a szajkó, — aki itt itthon van, most 
mind éjjeli tanyáján rettegi, hogy nem lepi-e ott a vér
szopó rém, aki ilyenkor vadászik.

S az ember, aki a puha hóval boritott ösvényen 
nesztelenül ballag, halk zörrenésre figyel, ami a bokrok 
sűrűjében akár surranó rókától, akár nyesttől eredhet.

*
Ott kint, a síkon, sötét árnyék lapul a hóhoz, úgy 

csúszik rajta, hasmánt, hogy egy fekete folthoz köze
lítsen, amely a hómezőn mozdulatlanul várja az éjnek 
múlását.

A lopódzó árnyék egy vadászó róka s a fekete
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tapasztalhatjuk. Az emberi szervezetben a villámcsapás 
hatása elsőbbed az idegrendszerben és az izonizatok- 
ban érvényesül s itt bénulásokat és érzéketlenségeket 
okoz. ha főképpen az agy szenvedett sérülést, akkor 
a bénulás és érzéketlenség fokozatosan megszűnik, a 
mint az agy az előidézett kábultságból mind jobban 
magához tér. Ha ellenben az agy nem szenvedett, ha
nem csakis a vezető idegszálak és az izomzat, akkor 
az érzéketlenség hamarabb szűnik meg, mint a bénulás. 
Sokkal komolyabbak a következmények az egész ideg- 
rendszer megrázkódtatása esetén, mert ilyenkor a teljes 
gyógyulásra többé nincs remény. Az emberi test felü
letén a villám zuzódásokat és perzseléseket idéz elő, 
bár gyakran fordul elő az is, hogy külső látható nyo
mot nem hagy, ilyenkor a halál okát pusztán csak a 
megolvasztott fém tárgyak, mint pénz, kés, óra, gom
bok árulják el. Igen sokszor érthetetlennek tűnik fel, 
hogy a villám, bár az embert közvetlenül nem sújtja, 
mégis, ha a közelében csap le, földhöz vágja és nem 
egyszer halálát is okozza. így például a nyáron éjnek 
idején történt, hogy a villám becsapott egy falusi házba 
és fel is gyújtotta. Ott, ahol e villámcsapás a ház falát 
megrepesztette, tehát ahol lefutott, aludt a ház aszonya, 
kit az ágyból vagy két és fél méternyire a szoba kö
zepébe dobott, az asszonynak azonban rövid ideig tartó 
aléltságon kívül semmi számbavehető baja nem történt.

A villámcsapások krónikájában számos ilyen, sőt 
eme talán komikusnak látszó jelenetnél gyászosabb 
kimenetelű esetet is ismerünk. Az enemü villám ma
gyarázatát abban leli, hogy az ellektromos kiegyenlítődés 
folyamán egyszerre s nagymennyiségű elektromosságot 
von el a környezetétől, tehát az áramlás folytonossága 
hirtelen megszakad és indukált áramok keletkeznek; a 
villám tehát közvetve, ezek utján hat.

Még csak egy, laikusoktól valószínűleg többször 
hallható kérdésre adjunk feleletet. Miért nem csap a

villám robogó vonatba ? A magyarázat igen egyszerű: 
azért nem, mert a vasúti hálózat a föld legkiterjedtebb 
és legjobb villámhárítója. A sok ezer mértföldre nyúló 
sínpárok ugyanis a légköri elektromosságot oly kitünően 
vezetik, hogy a villám képződésére alkalmas elektromos 
feszültségkülönbség nem jöhet létre. A vezetést még 
elősegítik a sinek mentén húzódó táviró- és telefon
drótok is, melyekbe a villám a jó vezetés miatt szintén 
nem csap be s ha a táviróállomásokon zivatarok alkal
mával a fel- és leadókészülékekben nagynéha mégis 
zavar támad, az jórészt a közeli villámcsapás következ
tében létrejövő, indukciós áramoknak tulajdonítható, 
amelyek vannak olyan erősek, hogy a műszerek egyes 
alkatrészeit megolvasszák és az állomások közti érint
kezést megszakítsák.

Töm örüljünk egy zászló  alá, érdekeink meg
védésében csak úgy tehetünk kellő lépéseket!

H A S Z N O S  T U D N I V A L Ó K

A téli költés. A tojás mostani nagy ára 
mellett a téli költés csakis azoknál a tenyésztők
nél járhat kellő anyagi eredménynyel, a kik nem 
laknak túlságosan messze a városoktól. Föltéve 
ugyanis, hogy a költés és a csibenevelés minden 
tekintetben sikerül, a csibék a távolság miatt 
nem értékesíthetők elég jó áron, mivel egyrészt 
a szállítást is meg kell fizetni, másrészt pedig 
az elevenen küldött csibék közül nagyon sok 
elpusztul a hosszú utón. Azért a nagyobb for
galmú városoktól távolabb lakó tenyésztők oko
sabban teszik, ha télen csak tojás-hozamra dol
goznak s csak kora tavasszal költetnek. A kora 
tavasszal költött csirke ugyanis mint tenyészanyag 
nagyon értékes, a tenyésztésre alkalmatlan pél-

folt egy falka fogoly, amely fejjel befelé fordulva, sűrűn 
egymáshoz simulva melegszik, annyi helyen, hogy egy 
jókora szakajtókosárral az egészet be lehetne födni.

A rókát finom szaglása csalja erre, a sima-puha 
havon, amelyen a legcsekélyebb zaj nélkül közeledhet. 
Csakhogy van Isten, aki az ártatlanokat védi.

A vörösbundás hóhér elől egy megriadt nyúl 
vágtat egyenesen neki a gyanutalan fogolyfalkának és 
rémült ugrással úgy toppan közéje, hogy ahány, annyi
felé kap szárnyra s ijjedt csirregéssel rebben széjjel.

*
Az erdőben bagoly szól, vontatva.
Elnyújtott sírása inkább panasz, semmint ijeszt

getés volna.
Az ember hallgatja s megborzong rá, pedig már 

ezerszer hallotta.
De mikor ezt a hangot nem lehet megszokni.
A följáró lélek sírása a z ; még a holdvilág is mintha 

megrezzenne tőle. Vagy csak az a tengernyi köd tette, 
amely éppen alája került s mintha elevenséget varázsolt

volna a halottba, legalább addig, amig ott úszott alatta.
*

A fák közt valami csillog messziről.
Mintha- a Szent János bogarak között is akadna 

már kisértetutat járó.
Fénylik valami, meg eltűnik a gyönge csillanás. 

Azután megint jobban, mind közelebbről látszik.
Egyszer csak megvakkan egy éber házőrző, az 

erdő közepén.
— Itthon vagyunk, -  mondja a határjáró vadőr 

és füttyent a kutyájának.
Bizalmasan enyelegve'egymással, közelednek. Az 

ajtó nyitva; a tűzhelyen hatalmas hasábfa ég, ropog. 
Az asszony ott áll az ajtóban és erős, szálas, szinte 
férfias alakjának sötét körvonala látszik, ahogy neki
támaszkodik a falnak.

Az arcából semmit sem lehet látni, mivel háttal 
van a tűznek. De a hangja fiatal és meleg, amikor az 
urát köszönti. *

S odabent nemsokára szép tavasz, méleg nyár van.
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dányokat meg tavaszai, mikor a téli készlet már 
elfagyott, a tavaszi pedig még nem nagy, jó 
áron lehet értékesíteni. A városokhoz közel lakó 
tenyésztők nagyon célszerűen teszik, ha téli köl
tésre rendezkednek be. Decembertől kezdve február 
közepéig nagy ára van a rántani való csirkének, 
mivel pedig az ár a kereslet és kínálat szerint 
alakul, a városi tenyésztő mindig kivárhatja a 
legmagasabb árat, a mit csirkéiért kaphat. Ha 
nagy tömeg kerül eladásra, az árak lemennek, s 
akkor a városi tenyésztő nem viszi piacra a csi
béit, hanem kivárja a jobb alkalmat. Csakis úgy 
lehet jövedelmező a csibe és egyáltalában a 
baromfitenyésztés, ha mindig alkalmazkodik a 
tenyésztő a külső viszonyokhoz s ezek szerint 
állapítja meg, hogy mire alapítsa baromfitenyé
szetének a jövedelmezőségét.

A répaetetés és a tej zsírtartalma. Régi 
tapasztalat igazolta már, hogy ha a répát leve
lestül etetjük fel, a tej zsírtartalma növekedik. 
Ha csak répaleveleket etetünk, akkor oly zsirdus 
lesz a tej, hogy hasonló zsírtartalmat még fiatal 
íóhereetetéskor sem észlelhetünk. Ha kevés leve
let nagyobb mennyiségű szénával és szalmával, 
esetleg egy erőtakarmánynyal keverünk, a tej zsír- 
tartalma mindig növekszik, a mi akkor lesz leg
inkább szembetűnő, ha cukorrépát is adunk hozzá, 
Ezért is célszerű a cukorrépát tisztításkor a levelek 
aljában átvágni, mivel a levelek a répaszeletekkel 
értékesebbé és emészthetőbbé lesznek. Tiszta le
velet naponta 20 kgr.-nál nagyobb mennyiségben 
nem etethetünk, mig ha répaszeleíek is vannak 
rajta, 50 klgr.-t is adhatunk minden káros hatás 
nélkül az állatoknak.

Madarak téli etetése. Erre a célra a 
berlini Thierschutz Korrespodenz < szilárd lepé
nyek készítését ajánlja. Az alkatrészek: különböző 
magvak, u. m. más, kender, zab, napraforgómag
vak stb., továbbá zsemle, husdarabok; szárított 
bodzabogyók stb. Ezekhez az anyagokhoz vala
mivel több, mint félannyi olvasztott marhafagy- 
gyut keverünk. A forró, folyékony keveréket egy 
közönséges mázos agyakfazékban kihűlni engedjük 
kiborítjuk valami deszkafélére, vagy asztalra, mely 
fölé egy tetőt alkalmazunk, mely esőtől és hótól 
megvédi az eleséget és etetőhelyet. Ennek a le
pényfélének előnye az, hogy minden fajta madár, 
rovarevő és szemmel egyaránt táplálkozik belőle.

K Ü L Ö N F É L É K

Az alkohol és az állatok. Hogy a bor
szesz, vagy akár a pálinka is minden élőlényt 
megöl, mindenki tapasztalásból tudja s az alko
holnak ezt a gyilkoló tulajdonságát gyakorlatilag 
föl is szoktuk használni alkalmatlan élősködők 
kipusztitására, nemkülönben gyorsan rothadó tár

gyak, például állatok s anatómiai készítmények 
konzerválására. Gyűjteményeinkre valóságos áldás 
az alkohol, melynél jobb konzerváló anyagot ez- 
idő szerint nem ismerünk; a kellő módon alkal
mazott alkoholban még a legpuhább tárgyakat 
is jellemző duzzadtságban tudjuk gyűjteményeink
ben bármely ideig eltartani. Az alkoholnak e gyűj
teményi célokre való igazán megbecsülhetetlen 
hatása pedig egyrészt abban van, hogy a vizet 
elvonja s a puha tárgyat megkeményiti, másrészt 
és főképp peddig abban, hogy a mindenütt jelen
levő rothadást okozó baktériumokat megöli s a 
rothadást megakadályozza. Az alkoholt, minthogy 
minden életet kiolt gyakran használjuk száraz 
állapotban konzerválandó állatoknak megölésére is.

Mindenki, a ki az alhoholt ily célból alkal
mazta, bizonyára tapasztalta, hogy az alkohol nem 
egyformán hat minden állatra: mert vannak oly 
szivóséletü állatok is, a melyek, bár több órán 
át voltak alkoholban s látszólag már ki is múl
tak, az alkohol elpárolgása után ismét életre éb
rednek. Ez áll nevezetesen a rovarokról, mint azt 
minden rovargyüjtő gyermek, kire még nem biz
ható a biztosan ölő, de veszedelmes ciankáliumos 
gyüjtőüveg, boszankodva tapasztalhatta, midőn a 
borszesszel látszólag megölt és tűre szúrt bogara 
másnapra kialudta halált színlelő mámorát s a 
kis gyűjteményben rettenetes pusztítást vitt véghez.

Az állatok alkoholhoz természetesen csak az 
ember környezetében juhatnak s a tapasztalat 
azt tanítja, hogy a különböző állatok ezen élve
zeti szerrel szemben nagyon különböző módon 
viselkednek. A legtöbb emlősállat undorral fordul 
el az alkoholtól; ellenben az elefántról azt mond
ják, hogy ha már egyszer megkóstolta, szívesen 
iszik mindenféle szeszes italt. Ugyanezt mondják 
a torkos majmokról; a fogságban tartott majom 
hamar megszokja a szeszes italokat s ha szerét 
teheti, az asztal alá issza magát, akár csak közeli 
rokona — az ember. Indiában a majmok gyakran 
elisszák az ember elől a pálmabor gyűjtésére 
kitett edények tartalmát, nem egyszer a saját 
vesztükre, mert a lerészegedett tolvajok könnyen 
kézrekeriilnek s ekkor nem kerülik el jól megér
demelt büntetésüket. A finom szaglásu rovarokat 
(méheket, darazsakat, legyeket, pillangókat) nagyon 
vonzza a szeszes italok kellemes illata s a pá
rolgó szesztől elkábulva és a kitett edénybe be
leszédülve, gyakran tömegesen pusztulnak el. A 
légynek és svábbogárnak a szesz iránt való szerete- 
tét tudvalévőén pusztításukra is föl szokták hasz
nálni. A svábbogárról még azt is mondják, hogy 
a szeszes italok közül különösen a sört kedveli. 
A forróővi falánk termeszekről (fehér hangyákról) 
azt irta egy angol lap, hogy a kalkuttai kormányzó 
pincéjében lassanként egy csöppig kiitták a drága 
borokat. Valószínű azonban, hogy ebben az eset
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ben az imposztorok nem annyira termeszek, mint 
inkább afféle két lábon járó toliatlan állatok 
lehettek.

Strucctelep Európában. Nizza klímájának 
kiválósága mellett semmi sem bizonyít jobban, 
mint az, hogy környékén 1900-ban Afrikából 
behozott struccokkal telepet népesítettek be, mely 
teljesen bévált. Kezdetben délafrikai struccokat 
tenyésztettek, melyek tollai legkiválóbbak s azután 
a nubiai fajból is vittek be néhány törzset. Nizza 
enyhe kiimája alatt annyira elszaporodtak, hogy 
a telepen már 250 strucc van. A him struccok 
sokkal értékesebbek, mert gyönyörű hófehér tolláik 
vannak, mig a nőstény struccok tollát előbb 
mindenféleképpen ki kell készíteni. 4 6 hónapos
struccnak az értéke 350 frank, a 7 -  8 hónaposé 
750 frank, a kifejlett támpéldányoké pedig 2000  
frank. A strucc 50— 6 0  tojást tojik, melyeket 
Afrikában a nap melege költ ki, Nizzában pedig 
költőgépekkel segítik világra a strucccsirkéket. Á 
pár napos struccok élelme apróra vágott lucerna 
és dara, kevés vagdalt hússal, később apróra 
vágott szárított szénát és kukoricát kapnak. Tollú
kat minden kilenc hónapban szedik.

Élő vizözönelőtti állat. Egy buenos-ayresi 
folyóirat szerint Georgés Dupui francia utazó 
Alaska jeges vidékein egy élő dinosqurust talált. 
Maga Dupuy következőleg ir róla egy sanfran- 
ciscói barátjának, Butler bankárnak, kinek bánya
engedélye van Alaskában: > Mac Questen állo
másról, az inkoni vidék egy Isten háta mögötti 
fészkéből kirándultunk a patridge creeki síkságra. 
Egy roppant nagy állat nyomait követtük, a 
nélkül, hogy ráakadtunk volna. A hosszú úttól 
kifáradva tüzet raktunk, teáztunk, mikor a közel
ben egy meredekről apró kövek alágörgése s 
rekedt orditás riasztott föl. A keresett állat előt
tünk volt; óriási fekete szörnyeteg, vörös száj
széllel s az állkapcsait mozgatva. Valószínűleg 
húst evett. Lassan, nehézkesen törtetett föl a 
szakadék túlsó felén. Dupuy lerohant a völgybe, 
Lavagneux pedig reszketve mormolá: > A dino- 
saurus! ; Ős indián kísérőnk félelmében arcra 
borult. A szörnyeteg tőlünk alig húsz lépésnyire 
megállt s a lenyugvó napra bámult. Orrától a 
farka végéig tizenöt méter hosszú lehetett és 
súlyát háromszáz rnétermázsára becsültük. Az 
orra hegyén hatalmas szarv volt, mint a rhino- 
cerosznak, bőre tele volt hosszú sörtével s hasa 
merő egy piszok volt. Egyszerre csak hátulsó 
lábaira ült s azután mély bömbölést hallatva, 
meglepő ügyességgel ugrott le a szakadékba<, 
Dupuy valószínűleg egy szertelen nagyságú rhino- 
ceroszszal találkozott, de hogy került ez föl a 
jeges vidékre, eltekintve attól, hogy füevő állat?

H Í R E K
Halálozás. A következő gyászjelentést vettük: 

A Lippai m. kir. főerdőhivatal altiszti kara őszinte 
fájdalommal tudatja szeretett kartársának Kolláth Ferencz 
m. kir. I. oszt. erdészeti altisztnek folyó hó 23-án hosz- 
szas szenvedés után történt gyászos elhunyták A 
megboldogultban az altiszti kar egyik legbuzgóbb 
tagját vesztette el. Az elhunytat folyó hó 25-én dél
után 3 órakor kisérjük a halottas házból örök nyug
vóhelyére. Lippa, 1908. évi november hó 24-én. Ál
dás és béke poraira!

Az erdő titka. Beznicza Márton erdőőr a gö
döllői koronauradalom fácánosában szeptember 15-én 
Kodó József földmivest agyonlőtte. Az erdöőr azzal 
védekezett, hogy Kodét tilos legeltetésen kapta rajta 
és a mikor ezért kérdőre vonta, Kodó bírókra kelt vele 
és ő önvédelemből használta fegyverét. A pestvidéki 
esküdtbiróság múlt hó 27-én tárgyalta Beznica perét. 
A vádat Takács ügyész, a védelmet Dési Géza dr. 
ügyvéd képviselte. A vádlott ezúttal is a jogos önvé
delemmel védekezett. A tanuk nem sok felvilágosítást 
tudtak adni, mert az esetnek sztmtanui nem voltak. 
Az orvosszakértők azonban olyan véleményt adtak, 
hogy a holttesten talált sérülések nem engednek arra 
következtetni, hogy a lövés önvédelemből történt. Az 
esküdtek a vádlottat nem bűnösnek mondották ki, 
mire az esküdtbiróság a vádlottat felmentette és nyom
ban szabadlábra helyezte.

A vigyázatlan vadász halála. Aranyosmaróti 
távirat jelenti a következő esetet: Kislócz község korcs
májában vadásztársaság pihent meg. Benkovics János 
jogszigorló leakasztotta válláról fegyverét, melyből el
mulasztotta kiszedni előbb a töltést. A puska elsült s 
a golyó halántékon találta Benkovicsot, ki rögtön 
meghalt.

Meggyilkolt erdőőr. A múlt hó folyamán 
Szakazán (Krassó-Szörénymegye) községben a korcs
mában az ablakon át lelőtték az ottani állami erdőőrt, 
a ki nyomban meghalt. A vizsgálat annak idején meg
indult, de csak most vezetett eredményre. A bűntett 
elkövetésével gyanúsított két szakazáni lakos most 
került kézre, akik azután bevállották, hogy a gyilkoság
ra a szakazáni görög-keleti felekezeti iskola tanítója, 
Petrescu János biztatta fel őket, a ki régi haragosa 
volt az erdőőrnek és a gyilkosság napján is volt köz
tük szóváltás. Petrescut a tettesekkel együtt a lugosi 
királyi törvényszékhez szállították.

Az orvvadász tragédiája. Dezső György és 
Dezső Józsid kisfaludi erdőőröket hivatali működésűk 
közben múlt hó 24. és 25-ike közti éjszakán ismeret
len tettesek megtámadták. A sötétben egy lövés dör
dült el, mely Dezső Györgyöt fején megsebesitette. 
Dezső György visszalőtt. A lövést halálhörgés követte, 
az erdőőrök arra tárván, halva, szétroncsolt fejjel talál-
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Iák Fehér Józsefei ki rettegett és veszedelmes vadorzó 
hírébe állott. Legutóbb hét évi fegyházbüntetést szen
vedett súlyos testi sértést okozó bűntény miatt.

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen!

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Breczkó Jázsef urnák, Körcsönye. Az illető práparátor címe: 
Haering Ede, Szeged. Hirdetésével az év elején felhagyott, ezért 
nem találja azóta nevét lapunkban. Orosz Ferenc urnák, Kösz- 
vényes. Át fogjuk az ügyet tanulmányoznt és esetleg magán le
vélben válaszolunk. — Gáspár János urnák, M.-Erdőtanya. Az 
adott tanácsért fogadja hálás köszönetünket. Hiszen ha minden 
tisztelt olvalsónk Önhöz hasonlóan lelkesedjék és gondolkoznék, 
akkor lapunknak nem csak fennállása, de felvirágozása is bizto
sítva lenne. Ha felhívásunknak meg lesz a kívánt eredménye, la
punkat a jövő évben gazdagabb tartalommal és szép képekkel 
díszítve fogjuk kiadni. Reméljük a legjobbat!

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Cseri Pál urnák, Dudar. Szíveskedjék megírni, hányadik 
számot nem .kapta, hogy azt pótlólag megküldhessük. — Obuch 
József urnák, Nyék. A 6 koronát, melylye! jövő évi április végéig 
van előfizetve, köszönettel nyugtázzuk. Mezey Károly urnák 
Ósánc. Változást bejegyeztük; előfizetése ez év végéig rendben 
van. -  Gaál Gyula urnák. Alsómoecs. Ígéretét és a lakásváltozást 
bejegyeztük. — Kovács János urnák, Rákhegy. A postát megintet
tük. Többire nézve lehetőleg gondoskodni fogunk. Keresztes 
István urnák, Czód. A változás bejegyzése megtörtént. — Kovács 
Géza urnák, Ősi. Az év végéig rendben van. Utalványt akkor 
mindenkinek csatoltunk uj előfizetők szerzése céljából. — Gósa Dé
nes urnák, Ósopot. A lakásváltozást bejegyeztük. - Czere Sándor 
urnák, Mohács. Amig kissé rendbe jöhetünk a lappal, a késést 
nem bírjuk megakadájozni, reméljük azonban, hogy tisztelt olva
sóink a mostani második cikkünk hatása alatt a helyzetet meg 
fogják javítani. Addig kérjük szives elnézésüket.

Nyomatott HIENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K

Pályázat erdőőri állásra.

Trencsén vármegye területén lévő, s állami kezelés 
alatt álló erdőbirtokok őrzésére szervezett egyik kerületi 
erdőőri állomás megüresedvén, annak betöltésére pályá
zatot nyitok.

Javadalmazás összesen évi 960 kot. Pályázni szán
dékozókat felhívom, miszerint az 1879. évi XXXI. t. c. 
37 §-ának a, b, és c, pontjaiban jelzett kellékeket, vala
mint eddigi szolgálatukat igazoló bizonyítványokkal 
felszerelt kérvényeiket f. é. december hó 2 0 -ig a tren- 
cséni m. kir. állami erdőhivatalnál nyújtsák be, meg
jegyezvén, hogy a magyar nyelvnek szóban és írásban 
való bírásán kivül a tót nyelvben való jártasság is 
megkivántatik.

Az állás 1909. évi február hó 1-én elfoglalandó. 

(1 —2 ) Baross, a közig, erdőbiz. elnöke.

V A D Á S Z  S Z Ó T Á R
gj Összeállította S z l á v i k  N á n d o r  főerdész 
M o ismert szakiró, a Vadász Újság főmunkatársa o

Ismét valami uj dologgal állunk elő, amelynek a 
szükségét érezte minden -szenvedélyes vadász. A 
Vadász Újság főmunkatársa a több oldalról meg
nyilvánult kívánságoknak eleget teendő, rég idő 
óta dolgozott e kommentárral kisért magyar-német 
nyelvű szótáron, melyet most sajtó alá rendezett 
és amely sok mindenre tanítja meg az olvasót, 
aminek jelentősége előtte eddig ismeretlen volt. 
Annak előre bocsátára mellett, hogy a szótárt a 
lap minden előfizetőjének díjtalanul akarjuk ren
delkezésére bocsátani, nem zárunk ki abból má
sokat sem, hogy azt kiadóhivatalunk utján igen 
jutányos árban megkaphassák. A 10— 12 ivre ki
terjedő, igen gondosan összeállított s az ország
ban divó műszavakat teljesen felölelő mű ára a 
nem előfizetőknek sem fog többe kerülni, mint 3 
korona. Előjegyzéseket már most elfogad a kiadó- 
hivatal, mely ettől teszi függővé a nyomtatandó 
példányok számát és a mű árának még esetleges
0 o o csökkentését. o o o

A Vadász Újság kiadóhivatala, Újpest.
1 lllllllll I Ilii

H 1 R  D  E T É S  E  K É T

J U T Á N Y O S Á R O N  K Ö Z Ö L  
o o A Z  o o
E R D É S Z E T I  Ú J S Á G
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Előfizetési dijak:
Egy é v r e ............................................ 8 korona
Fél é v r e ............................................ 4 korona
Negyed évre . . . . 2  korona

P é n z k ü l d e m é n y e k
Szászsebesi Ipar és Gazdasági Hitelszövetkezet 

címére küldendők, Szászsebesen

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n
Felelősszerkesztő és kiadótulajdonos

PODHRADSZKY EMIL

Hirdetési dijak:
Egyhasábos garmond sor vagy annak a helye 
20 fillér. Ajánlkozásoknál, eladás vagy vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fillér 
Nagyobb s többszöri közlésü hirdetményeknél 

mérsékelt dijak egyezség szerint

XII évfolyam Szászsebes, 1908. decem ber 10 50 szám

Szegénységi b izonyítvány
Irta: Lozsádi Zudor Jakab káptalani erdőőr.

Egy pár hét óta borús fellegek tornyosod
nak lapunk, az Erdészeti Újság fölött s minden 
pillanatban várhatjuk, hogy azt az azokból támadó 
fergeteg el fogja söpörni a föld szinéről.

Aki a hírlapirodalmat figyelemmel kiséri, az 
tapasztalhatta és tudhatja, hogy manapság hír
lapok csak a legritkább esetben szoktak megbukni 
s akkor többnyire csak olyanok, amelyek aláren
delt érdekeket, vagy talán inkább csak magán
érdekeket szolgálván, nem volt meg az a létjo
gosultságuk, amelyre minden egyes fennállani és 
felvirágozni akaró lapnak támaszkodnia kell. Az 
ilyen lapok bukását legtöbb esetben az okozza, 
hogy nem találva meg bennük érdekeinek szol- 
gálását, az olvasóközönségük cserbenhagyja, el
pártol tőlük, hogy pedig lap nélkül mégse ma
radjon, hogy érdekeinek szószólót találjon, vagy 
más laphoz pártol, vagy más újat alapit.

Nekünk, erdészeti és vadászati altiszteknek 
és a minket terhes és felelősségteljes szolgálatunk
ban buzgón támogató szolgáknak és vadőröknek 
ma csak egyetlen egy lapunk van, mely érdeke
inket irta fel zászlajára és amely azokért fárad
hatatlanul, lelkes kitartással küzd s ezért méltán 
elvárhatná valamennyiünktől, hogy a magunk 
részéről minden tőlünk kitelhető erőnkkel támo
gassuk és anyagi tekintetben megizmositva, az 
érdekeinkért való küzdelemre még alkalmasabbá 
tegyük. Ez a lap az Erdészeti Újság.

A múlt október hó elején múlt tizennégy 
éve annak, hogy megindult az Erdőőr cimü lap, 
szerény keretek közt, havonkint kétszer való meg
jelenéssel s ezt azután felváltotta a most is fenn
álló Erdészeti Újság. Jól tudom, hogy igy volt, 
mert hiszen kezdettől fogva hűséges és kitartó 
pártolója voltam az elsőnek s lettem és vagyok 
az utóbbinak. Figyelemmel olvasgattam a két 
lapot s igaz lelkemre állíthatom', hogy azokból 
mindig fényesen kisugárzott az a forró szeretet, 
amelylye! szerkesztője és kiadója úgy az erdészeti, 
mint a vadászati alantas személyzet irányában 
viseltetik s amely szeretetnek folyományaként 
mindig küzdött és küzd ma is azok érdekeiért. 
Figyelemmel kisértem és kisérem ma is a két 
rendbeli szakba vágó más lapokat s bizony meg
vallom az igazat, hogy még eddig vajmi kevés 
nyomát fedeztem fel bennük annak, hogy azok 
a mi személyi érdekeinkkel törődnének, sőt inkább 
azok iránt közömböseknek találom azokat s ha 
nem lenne meg nekünk a mi lapunk, az Erdészeti 
Újság, bizony úgy tűnnék' föl a dolog, hogy két 
hatalmas testületünkben semmiféle személyi am
bíció nincs, hanem csak amúgy átabutába élünk 
napról-napra, fogyasztván a szűkösen kiszabott s 
elég keserű kenyeret.

Ez igy van és nem másképp s mégis való
ban csodálni lehet azt a véghetetlen nagy közönyt, 
amelylyel az értünk igy küzdő egyetlen lapunk 
irányában viseltetünk.

Husz-harminc ezren vagyunk széles e hazá-
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bán s ennyiünk közül alig akadunk ötszázan, kik 
a helyzet magaslatára emelkedve, pártjára szegőd
tünk lapunknak s amellett több-kevesebb hűséggel 
kitartva, eddig legalább tengődésében fenntartot
tuk csak azért, hogy most, hosszú vergődése után 
elbukni engedjük?

Bizony mondom, hogy azzal, ha lapunkat 
most estében fel nem fogjuk, ha megengedjük 
megesni azt a csúfságot, hogy az érdekeinkkel 
egyedül törődő és azokat szolgáló lapunk a mi 
pártolásunk hiánya miatt elbukjék, önönmagunk
nak állítjuk ki a szegénységi bizonyítványt.

A különféle iparossegédeknek, sőt még a 
közönséges napszámosoknak is megvannak az ő 
saját lapjaik, amelyeket minden erejükből támo
gatnak, sőt ha látják, hogy azok léteiét veszély 
fenyegeti, érettük még erejüket meghaladó áldo
zatokat is hoznak.

Úgy illenék, hogy az állásukra nézve kétség
telenül mögöttünk álló ezek a polgártársaink ná
lunk lássanak követendő példát, de bizony most 
éppen az ellenkezője áll ennek s nekünk kellene 
tőlük példát venni a saját érdekek iránt való lel
kesedésben.

Nekünk — ha csak nem akarjuk valóban a 
szegénységi bizonyitvánt örökkönörökké zsebünk
ben hordani, ha nem akarjuk majdan pirulva 
bevallani, hogy saját lapunk is volt egyszer, de 
már nincs, minden erőnket össze kell szednünk 
és sietnünk a segítéssel, még pedig most, azon
nal, mig nem késő.

Lapunk előző számának második cikke meg
mutatta nekünk a mentés módját; ne késedelmez- 
ziink azt alkalmazni.

Tudomásom szerint ötszáznál többen vagyunk 
olyanok, akik lapunknak rendes fizető olvasói va
gyunk. Mutassuk meg annak a sok ezer ugyan 
nem fizető, de azért a máséból szívesen olvasó 
kartársaknak, hogy tudunk nem csak a saját, de 
a velők közös érdekekért is a legvégsőig lelke
sedni, küzdeni és áldozni.

Válassza ki mindenki a segítés kétféle mód
jából azt, amelyik neki jobban alkalmas, de az 
egyiket legalább válassza mindenesetre és siessen 
a segítséggel, mig nem késő.

Küszöbön vannak a szent karácsonyi ünne
pek, melyeken kiki siet jó barátjának örömöt sze
rezni. Ragadjuk meg mi is ezt az alkalmat és 
tegyük meg azt az örömöt lapunknak, hogy nem 
engedjük elbukni.

Hárítsuk el mi magunktól a szegénységi bi
zonyítványt s hárítsuk azt át azokra a kartársa
inkra, akik nem akarnak haladni a kor szellemé
vel, hanem tovább sínylődni a maradiság sötét
ségében !

Ne feledjük el, hogy aki nincs velünk, az 
ellenünk van!

A hegyv idék i akció
T íz éve, hogy Darányi Ignác földművelés

ügyi miniszter a Felvidék ruthén ajkú szegény 
népének felsegitésére rátökélte magát s a mentő-

AZ „E R D É S Z E T I U JSÁ G “ TÁRCÁJA
A betléri medvevadászat.

Hazai vadászataink között máig a legizgatóbb és 
legféríiasabb a medvevadászat. Nagyban kedvelhették 
már harcos apáink és daliás királyaink. Hunyadi Má
tyás országos és hadi gondtól mentes napjaiban több
ször kirándult medvevadászatra Gömör erdős bércei 
közé. Legkedveltebb vadászó helye volt a Királyhegy 
s az alatta elterülő rengeteg erdőség, amely erdőség
nek óriási területeit ezidőszerint Kóburg herceg és 
Andrássy Géza gróf bírják.

Andrássy Géza gróf szulovai és szádvári erdő
ségeiben most is minden évben nagy főúri társaság 
vadászik medvére. A medvevadászatokat, amelyeken 
annak idején Milán szerb király, majd Ottó királyi her
ceg is megjelent, november első felében szokták meg
tartani. Az idei medvevadászatot, amelyre Andrássy 
Géza gróf pazarul berendezett betléri kastélyába most 
is nagy társaság gyűlt össze, november 16-án kezdték

meg. A házigazdán és nején Kaunitz Eleonóra grófnőn, ~ 
valamint fiaikon Károly és Manó grófokon kívül reszt
vettek a vadászatokban mint vendégek: Liechtenstein 
Alfréd herceg székesfehérvári ulánus-kapitány nejével, 
Erzsébet Amália királyi hercegnővel, a trónörökösnek 
testvérével, Liechtenstein János herceg fregatt-kapitány 
nejével, Andrássy Marica grófnővel, Rohonczy Lőrinc, 
Andrássy Sándor gróf és Aehrenthal Lélix báró.

A vadászatot nagy személyzettel Dénes Géza 
uradalmi erdőfelügyelő rendezte, aki már hetekkel az
előtt alaposan megszemlélte és vadőreivel felkutatta a 
medvék tartózkodó helyét. Korán reggel indult el a 
vadásztársaság Betlérből a vadászutra, amely nagy ki
tartást, bátorságot s mindenekfölött fegyelmezettséget 
kíván. S mindeme tulajdonságokkal rendelkeznek az 
Andrássyak, akik már gyermekkorukban nem egyszer 
fényes tanúbizonyságát adták rátermettségüknek. De 
fényes bizonyítékát adták a család női tagjai is, külö
nösen pedig Marica grófnő, aki évekkel ezelőtt mint 
fiatal lány vett részt egy medvevadászatou.

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG 395

ínnnka intézésével egy miniszteri kirendeltséget 
bízott meg. E misszió most adja ki tizedik jelen
tését, amelyben működésének egy decenniumba 
visszanyúló eredményeiről számol be az ország 
előtt.

Alig száz lapnyi terjedelmű könyvecske az 
egész. Amilyen szerény a köntöse, olyan igény
telen a hang is, amelyen beszél. Röviden össze
foglalja végzett föladatait, fejezetenkint adja elő 
a részleteket, tömören csoportosítja az adatok 
tömegét s hideg, száraz, szakszerű módon mutat 
az elért sikerekre, az akadályokra és nehézségekre 
s ama munkálatok felé, melyek még csak a kez
detnél tartanak, vagy meddő kísérletnek bizonyul
tak. Objektív képet vázol a történtekről, minden 
díszlet, müvilágitás, irányzatosság vagy frázis 
nélkül. Nem akar semmit szépíteni, nagyí
tani vagy eltitkolni, hogy érdekesebbnek tátszas- 
sék és vonzóbbnak tessék. E jelentésből minden 
potemkinizmus ki van zárva teljesen.

Mégis avagy épp ezért azt a benyo
mást teszi, hogy a hegyvidéki akciónál tudatos, 
komoly munka folyik, átgondolt tervszerűséggel, 
s z ív ó s  következetességgel végrehajtva, melynek 
nemcsak érlelődnek már a gyümölcsei, hanem 
kecsegtető például szolgálnak arra nézve, hogyan 
kell az ínséges, elmaradt nép sorskerekét meg
fogni, az önsegély eszközeihez hozzájuttatni, a 
boldogulás útjaira rávezetni hazánk egyéb vidé
kein is, ahol a nép válságba jutott.

Egy darab gyakorlati szociálpolitika az, amit

a hegyvidéki kirendeltség e tiz év alatt gyakor
lati észszel kimódolt s most Kazy József minisz
teri tanácsos jelentésében számeredményekkel il
lusztrál, tanúságára mindazoknak, kik a nép-szoci
ológiai kérdéseiben érdekelve vannak.

A kirendeltség szerves működését a magyar 
felvidéken hat vármegyére terjesztette ki, hol az 
állam iránt föltétien hűségű rutén népelem nagy 
tömegekben él, de züllésnek indulva s már el is 
pusztult volna alkalmasint, ha az államhatalom 
nem siet hóna alá nyúlni, hogy lábra állítsa. E 
megyék: Máramaros, Bereg, Ugocsa, Ung, Sáros 
és Zemplén. A mentőmunka célja azonban nem 
a pillanatnyi megsegítés vagy állandó gyámszer
vezet létesítése volt. A kirendeltség e tiz éven át 
arra törekedett, hogy oltálmazottjait a modern 
élethez hozzá nevelje, intenzív gazdálkodáshoz 
szoktassa és ennek segélyforrásait előteremteni 
megtanítsa. Feladatát meddő elméletezések nélkül 
szigorúan gyakorlati oldaláról fogta föl s eszerint 
cselekedett a gazdasági élet egész területén, vala
mennyi ágazatában mint indító és mozgató erő, 
mely lassú, zajtalan munkával évről-évre közelebb 
jut kitűzött céljához. Arra törekedett, hogy a nép 
anyagi exisztenciáján javítson s ezt keresményé
nek, az értékesítésnek és a kereső képességnek 
emelésével kívánta biztosítani.

A nép földéhségét állami földbérletek utján 
csillapította. Bérbe vett Beregben 20.000 kataszter 
holdat s albérletbe adta 7800 kisgazdának. Ung- 
ban ugyanígy tett 14.000 holdnyi kincstári bir-

Néhány évvel ezelőtt történt. Egy este hirül hozták 
Andrássy Géza grófnak, hogy egy szénégető lovát az 
éjjel megtámadta a medve az erdőben. A ló ki volt 
pányvázva a legelőn. A duvad megölte, lakmározott 
belőle s a hullát otthagyva, távozott.

Akkor az holnap reggel ismét vissza fog térni 
— mondotta a gróf. No, annak a bundáját meg kell 
zálogolni.

Halottá ezt Marica grófnő, aki akkor még egész 
fiatal volt, de már úgy a lovaglásban, mint a vadászat
ban többször jelét adta kitartásának s igy szólt atyjához: 

Vigyél el engem is magaddal, hadd vegyek 
már részt medvevadászaton is.

— Nem bánom, velem jöhetsz. De meg kell fo- 
dadnod, hogy ahová felállítalak, onnan nem mozdulsz, 
egy szót, egy fohászkodást, egy sóhajtást ki nem ej
tesz, bármit halj és láss.

A grófleány megfogadta.
Éjfél után indultak neki az erdőnek. A gróf maga 

puskával, a kánya hegymászó bottal a kezében. Senki

sem kisérte őket. A gróf jól ismerte az erdőn vezető 
hegyi ösvényt s még az éj csöndjében eljutottak arra 
a tisztásra, ahol a megölt ló véres és megszaggatott 
teteme feküdt.

A gróf, mint tapasztalt vadász, első tekintetre 
megtalálta a medve csapását a sürü bozót között, me
lyen vissza kell térnie. Oldalt a csapástól kiválasztotta 
a lesőhelyet, egy derékban kettőtörött odvas bükkfa 
mellett, mely eltakarta alakját a bozót felől. Leányának 
pedig egy másik odvas fát jelölt ki, hogy ahoz támasz
kodjék.

Amint a hajnal pirkadni kezdett, feltámadt az er
dők csodálatos nesze, zsongása. Csendes szellő játszva 
siklott el a harmat fölött, apró madárkák sipogva röp- 
döstek ide-oda, a fajdkakas kurrogott, a szarvas rigye- 
gett s egy vademse hét malacával ott bandukolt el a 
lesőhelytől nem messze. A vadász és vad észre sem 
vette egymást.

Majd megjelentek a főúri lakoma tányérnyalói. 
Legelsőnek odasomfordált két kis kölykével a hullához
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tokkal, amiknek 46 község ma az albérlője. A 
kirendeltség közbenjárt a földnép érdekében, va
lahányszor vétel, parcellázás vagy tagosítás esete 
adta elő magát. Kezébe vette gyakran a községi 
terhek konvertálásának ügyét s gondoskodott a 
hegyek alatt a romboló hegyi vizek megfékezé
séről, medertisztításról, partvédelemről, nem ritkán 
a falvakban közkutak s a havasban csordakutak 
létesítéséről.

Kiterjesztette az állambérleti rendszert a ha
vasi jószágokra is, hogy a községek olcsó lege
lőhöz jussanak. Ez áldásban eddig 33 hegyi falu 
állatállománya részesült, melyet a tavaszi felhaj
táskor a kirendeltség bárcázva vesz át darabon- 
kint és legeltet őszig, gondoskodván a havasi 
legelők feljavításáról, trágyázásáról s a szénater
més fölöslegének értékesítéséről is. Nem kímélte 
a költséget, hogy havasaink az ország északkeleti 
részében utakkal, itatókkal, vizemelő kosokkal fel 
legyenek szerelve; jelentésében meg is jegyzi, hogy 
havasi berendezésünk sok vidéken immár a svájci 
havasok színvonala felé tart.

Gazdasági szakoktatással egybekötött minta
gazdaságai Alsóvereckén, Szolyván, Borsán, Péter- 
falván stb. kettős célt szolgálnak: modern kép
zettségű uj gazdanemzedéket nevelnek és példa
adás, munkáltatás utján e minta követésére bírják 
a kisgazdák ezreit. Súlyt helyez egyébként arra 
is, hogy a falvakban télen át ingyenes szakelő
adások vezessék be a népet a modern gazdálko
dás irányelveibe s népszerűén megirt szakkönyvek

terjesszék az uj irányt értelmesebb parasztok utján 
a nép között.

Sokoldalú és kiterjedt munkát végzett a ki- 
rendeltség, hogy védenceit a gazdálkodáshoz oly 
termény- és álatanyaggal lássa el, hogy a gazda
ság emelkedjék értékben és hozadékban. Félmillió 
kilogrammot meghalad a kiváló minőségű vető
mag, amit 163 község gazdái közt 102.000 ko
rona áron kiosztott és maga 30.000 koronát a 
beszerzési árra ráfizetett. Az állami faiskolákból 
ugyanekkor 34.000 darab vadcsemete, nemesítésül 
32.000 darab oltvány került kiosztásra úgyszólván 
ingyenesen. A szükséglet a hegyvidéken oltványok 
dolgában folyvást növekszik, ami az okszerű 
gyümölcstermelés iránt való érzék növekedését 
jelenti a nép körében. A szarvasmarha-, juh- és 
lóállomány javára elsőrendű apaállatokat szerzett 
a kirendeltség, hogy a községek kedvezményes 
árban átvehessék tőle. Megtette a bevezető lépé
seket, hogy a szegény néposztály a házinyul- 
tenyésztés által olcsó hustáplálékhoz jusson. Volt 
gondja arra is, hogy a népet Iassankint méhészet
hez, selyemhernyótenyésztéshez szoktassa, hegyi 
patakjaiban pedig a tenyészrák akklimatizálódjék.

Program injában előkelő helyet foglal el a 
nép téli foglalkoztatása. Házi ipari tanfolyamaival 
máris eljutott odáig, hogy tavaly 1663 kisgazda 
családja végezhetett otthon ilyen munkát s keres
hetett rajta közel 150.000 koronát. Az emelkedés 
egy év óta munkaerőben kitesz 20 és a termelés 
értékében 42 százalékot. A házi ipari foglalkozások

a sunyi róka, azután néhány holló csapott le nagy 
szárnycsattogással. Méltóságosan úszva a levegőben 
egy csupasz nyakú keselyű ereszkedett azután alá s 
marcangolni kezdte a hulla oldalát. Kedves bámuló 
pofácskával egy őz is került a tisztás szélére s lassan, 
sétálva tűnt el ismét a sűrűségben.

Végre a bokrok és szárazgalyak erős recsegése 
jelezte, hogy nehéz test közelit. Föl-fölhangzott egy- 
egy morgás is. Nagyot röffent az emse, sivitottak a 
malacok, élesen vakkantott a róka, tompát nyiffantottak 
a hollók, csürüszkölve sudorgott a keselyű s mikor a 
cammogó hős a bokrok közül kilépett, szétszaladt, el
rebbent a Iakmározó társaság. Nagyot ordított a fene
vad s háttal a vadásznak a hullához lépett.

Nem nyújtott jó célpontot, a vadász még nem 
lőhetett. A medvét pedig egy lövéssel kell leteriteni, 
mert ha egy lövés nem elég neki, akkor már kettő is 
kevés.

A gróf arcához emelve tartotta fegyverét.
Ez alatt egy kis énekes madár szállott le éppen

arra a bokorra, amely a vadászt rejtve tartotta, valami 
erdei csücsörke. Vidáman fütyörészgetett. A gróf nem 
is vett észre a feje fölött csicsergő madárkát, de leá
nyának figyelme megoszlott a Iakmározó duvad és az 
énekes madárka között.

Nemsokára azonban egy harmadik állat is jelent 
meg a szintéren. A grófleány észrevette, hogy annak a 
fának az odújából, melyhez támaszkodott, egy kigyófej 
kukkan elő, féregformáju kettős nyelvét öltögetve. A 
fején kiemelkedő kettős szarvalaku dudorodásról felis
merte, hogy az erdők félelmes szörnye: a szarvas vipera.

A gyilkos szörnyet bizonyosan az énekes madár
kának a hangja csalta ki az odújából. Arra fájt a foga. 
Lassan csúszott alá az odújából és siklott le a mohos 
faoldalon.

A .grófleány, fogadásához hiven, mozdulatlanul 
állott. A kígyó pedig a lesben álló gróf felé kezdett 
lassú tekergéssel közeledni... Egy szót, egy suttogást 
nem volt szabad k ie jten i!... S ennek a kígyónak egy 
csípése halál! . . .

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



ERDÉSZETI ÚJSÁG 397

közül üzembe vették a fafaragást, nád- és kosár
fonást, abroncskészitést, seprőkötést, vászonszövést 
és müvirágrakást. De megindult — főleg a hitel- 
szövetkezetek keretei közt — a munkatelepek 
szervezése a kötő, hímző, játékszerkészitő háziipar 
dolgában is és a kirendeltség pénzzel támogatja 
az iparházak, középponti műhelyek létesítésére 
induló mozgalmakat.

Nagy mértékben felkelti a figyelmet amaz 
eredmény, amit a kirendeltség a munkaközvetítés 
elvállalása által a közérdek javára elért. Tavaly 
12.289 munkásnak szerzett aratómunkát és fél 
millió korona értékű munkabért anélkül, hogy a 
hegyvidék ezáltal munkaerőben megrövidült volna. 
De legfontosabb, amit tiz évi fáradozással szo
ciális téren végzett: megkedvehette a hegyvidéken 
a szövetkezeti intézményt és annak fogyasztási 
áruházait. Ma a hegyvidéken 130 hitelszövetkezet 
van, a tagok száma 28.151, akik közel 40.000  
üzletrészszel vannak érdekelve. Az üzlet alaptőkéje 
meghaladja a kétmillió koronát, a takarékbetétek 
összege 1.2 millió korona, a tartalékalapé 159.000 
korona s a folyósított kölcsönök értéke öt és fél 
millió. Az áruházak száma 56 s ezek a termény- 
és árudrágaságot hathatósan ellensúlyozták, bruttó- 
bevételük tavaly másfél millió korona körül volt 
s a mérleget némi nyereséggel zárták.

Íme nagy vonásokban a kép, melyet ez in
tézmény széleskörű munkásságáról az adatokból 
kapunk. Csendes sikerei az ország szociálgazda- 
sági és nemzetiségi politikáját szolgálják, emellett * *

A vipera ott siklott el a grófleány előtt. Egy kis 
mohotkás helyre kúszott éppen, mikor a grófleány 
villámgyorsan, de nesztelenül rátette az egyik lábát a 
kúszó vipera fejére. A leszorított kigyó ide-oda csap
kodott testével s némi zajt okozott a száraz harasztban. 
Erre a neszre a medve fölemelkedett és hátrafordult. . .  
E pillanatban eldördült a gróf fegyvere s a hatalmas 
duvad nagyot ordítva nyúlt el.

— Ez szép lövés volt! — mondá a grófkisasszony, 
még mindig mozdulatlanul szorítva a kigyó fejét lábá
val. De most már fordulj ide papa és öld meg ezt a 
másik szörnyeteget is itt a lábom alatt.

A kígyót rövidesen ártalmatlanná tette a gróf és 
igy szólt leányához:

— Derék vadász vagy, letetted a vizsgálatot! . . .
*

A mostani vadászaton, bár két medve is volt a 
hajtásban, nem sikerült egyet sem terítékre hozni. Két 
napig a szulovai erdőségben vadásztak, azután a szád
váriban folytatták. M.

értékes nemzeti munka, amit a jövő feladatainak 
előkészítése végez. Teljes elismeréssel kell adóz
nunk a miniszteri kirendeltségnek és gratulálunk 
mebizójának, Darányi miniszternek.

Tömörüljünk egy zászló alá, érdekeink meg
védésében csak úgy tehetünk kellő lépéseket!

H A S Z N O S  T U D N I V A L Ó K
Gyüm ölcsök téli eltartása. A magyarországi 

gyümöls szép külső és zamatosság tekintetében siker
rel veheti fel a versenyt akármelyik gyümölcstermesz
tésben vezető országgal. Mégis azt tapasztaljuk, hogy 
télen, különösen tavaszszal fogyasztásra kerülő gyü
mölcs legnagyobb része külföldi s oly magas árakon 
kerül forgalomba, amily árakról termesztőink még csak 
nem is álmodhatnak. E viszás állapotnak úgyszólván 
egyedül maguk a termesztők az okozói egyrészt azáltal, 
hogy valamely vidéken nem mindig csak azt a gyümöls- 
nemet vagy féleséget termesztik, amely arra a vidékre 
a legalkalmasabb, másrészt pedig nem termesztnek egy 
minőségből nagyban; de ha termesztik is nagyban és 
sikerrel a megfelelő gyümölcsöt, nem tudják azt eltar
tani. Erre vonatkozólag ad útbaigazítást a «Kert» ok
tóberi füzete, mely szerint bármily gyümölcs eltartha
tóságának alapfeltétele, hogy az sértetlen állapotban 
kerüljön az eltartásra szánt helyre. Már a szedésnél 
ügyelni kell arra, hogy a gyümölcs ne törődjék, amit 
azáltal érhetünk el leginkább, ha a gyümölcsöt kézzel 
szedjük s nem rázzuk vagy éppen verjük azt le. Igen 
lényeges — kölönösen a téli gyümölcsnél — az érési 
idő megállapítása. A téli gyümölcs tulajdonképpen az 
eltartási helyén érik meg, mégis előnyös azt addig a 
fán hagyni, mig csak a fagy veszélyének nincs kitéve, 
tehát az első dérig. A szedésnek száraz időben kell 
történnie s a gyümölcsnek teljes száraz állapotban kell 
f kvőhelyére kerülni, mely célra igen alkalmas a pince, 
ha annak téli hőmérséklete 8 — 10  fok melegen alul 
nem száll s teljesen száraz. Az értékesebb gyümölcs 
deszka- vagy vesszőnádfonat-polcokon úgy helyezendő 
el, hogy azok egymást ne érintsék. Nem helyes tehát 
több réteget egymásra rakni már csak azért sem, mert 
úgy igen bajos lenne a romlásnak indult példányokat 
eltávolítani, amit pedig okvetlen meg kell tenni. Cse
kélyebb értékű keményhusu almát — főképp ha az 
nagymennyiségben termesztett — lehet földbe ásott 
veremben is elhelyezni. Itt több réteget lehet egymás 
fölébe helyezni, egy lábnál vastagabban azonban nem. 
A verem oldalát, fenekét, valamint a gyümölcs tetejét 
diófalevéllel kell fedni, mert ez jól véd a férgek és az 
egerek ellen. A veremnek természetesen teljesen szá
raznak kell lennie. A finomhéju és husu almákat és 
körtéket egyenkint papírba kell göngyölni és három 
hétig száraz helyen állani hagyni, aztán pedig hordóba 
puha levéllel rétegezetten, szárával felfelé rakva elhe
lyezni. Természetesen ily módon való eltartás mellett
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is időnkint át kell vizsgálni és eltávolítani az esetleg 
romlani indult példányokat. Ez az eltartási mód kissé 
körülményes ugyan, de célravezető.

Szilvát is jól át lehet teleltetni, ha a kézzel sze
dett anyagot erős üvegekbe, légmentesen elzárva, földbe 
ásva helyezzük el.

Jól eltartható a gyümölcs az újig ugyancsak hor
dóba rakva, de nem levéllel rétegezve, hanem finomra 
törött és átszitált faszénnel. Ez esetben a gyümölcsöt 
nem kell papírba göngyölni, mert a szénnek konzer
váló hatása van.

Sok dologgal jár bizony a gyümölcs eltartása, de 
igen jövedelmező. ,

A korom  a kerti trágyázásnál. Általánosság
ban véve, a korom egyike a legjobb trágyaszereknek, 
amelyeket valaha alkalmazhatunk a kertben. De ezzel 
a trágyafélével csínján kell bánni és különösen a cse
repes növényeknél, mert különben bajt okoz. A korom
trágya elősegíti a növést, uj termőerőt kölcsönöz a 
növénynek, elűzi a férgeket s nagy befolyással van a 
virágok szinalakulatára. A rózsák levelei, ha korommal 
trágyáztuk, sokkal bujább, sötétebb zöld szint kapnak, 
dusabban virágoznak s csak keveset szenvednek kár
tékony rovaroktól. Földieprek, amelyekre télen kormot 
hintünk, sokkal erőteljesebben hajtanak ki, szebb és 
jobb gyümölcsöket teremnek. A hagymára való befo
lyását mindenütt ismerik és ezért alkalmazzák is azt 
leggyakrabban a metélő hagyma behintésérel A kormot 
mindig a kertbe, pázsitra vagy a vetemény- és virág
ágyakra kellene kihordani; ez a csekély vesződség 
megtérül a bővebb termés a veteményes kertben, a 
növények szép virágzása, a virágos kertben a pázsit 
szép leveles zöldje által. Ha cserepes növényre akarjuk 
a kormot alkalmazni, előbb forró vízben feloldjuk és 
ebből nem nagy mennyiségű oldatot keverünk az ön
tözésre szánt vízhez. A cserepes növényeket azonban 
csak akkor szabad trágyázni, ha teljes növésben van
nak; a nyugalmi időszakban nem hogy használna, sőt 
inkább kárt okoz.

K Ü L Ö N F É L É K
Az olaj. Az óvilág zsiradékokat adó növényei 

közül első helyen az olajfát (Olea Europaea) kell em
lítenünk. Egykor Palesztina volt legfőbb területe. Mű
velése ő s i; az izraeliták bevándorlásakor már általános 
s a két legkiválóbb király, Dávid és Salamon, erélyesen 
támogatták a termelőket. A Szentföldről terjedt át a 
partvidékre, innen vitték Krisztus előtti VII. százévben 
a föníciaiak Galliába; később beszármazott Hellászba, 
Itáliába, majd a földközi medence minden partjára s itt 
ma is fontos termék.

A termesztett olajfa nem tartozik a szépek közé, 
fűzfáinkhoz hasonlít, lassan fejlődik, a fája sürü szálú, 
kemény, tartós, a régiek istenszobrokat faragtak belőle; 
fontos iparcikk.

Legfontosabb része mégis csonthéjas gyümölcse : 
olíva elsősorban mint élelmi cikk, másodsorban I

nagy olajtartalma miatt. Az éretlen olíva csemegeszámba 
menő táplálék a Földközi-tenger mindhárom világrész
beli partján, nyersen éppúgy, mint többféle módon ki
készítve.

Olaját az érett gyümölcs magrejtőjéből sajtolják, 
vidékenkint különbö/ő módon, a legtisztábban pedig 
Franciaországban. Az első érésből kapják a legfino
mabbat, mely pótolhat minden állati zsírt; aranysárga, 
szagtalan s mint táblaolaj kerül forgalomba. Az első 
sajtolás maradékából készül a táplálkozásra avas volta 
miatt nem éppen, de iparcikkek (szappan, stearingyertya) 
előállítására annál alkalmasabb faolaj. Marseille gyárai
ban évenkint harmincöt-negyven millió kilogram szap
pant főznek belőle.

Az olajfát ismerték az ősidőkben és kellő tiszte
letben részesítették. Noé galambja a zsidókra oly nél
külözhetetlen olajfa ágával tér vissza a bárkába, azóta 
szerepel a béke jeléül; az olimpiai játékok győzteseit 
olajággal tüntették k i; a régi atléták olajjal dörzsölték 
be testüket, hogy bőrük simább legyen, izmaik pedig 
erősödjenek. Nagy szerepe' van a szentelt olajnak az 
az egyház szertartásaiban: a papszentelésnél szentelt 
olajat használnak, a bérmálkozót szentelt olajjal erősitik 
meg hitében, a haldoklót olajkenettel készítik el nagy 
útjára, az uralkodókat olajjal kenik föl.

Az olajfa termelése mégis hanyatlóban van, las- 
sankint kiszorítja a szézám, mely többet jövedelmez s 
melynek olaja épp oly tiszta és Ízletes.

Erős versenytársai a különféle pálmák is, külö
nösen a kókusz. A termés magbeléből készült olaj 
teljesen pótolja a vajat. Honos úgy az óvilág, mint az 
újvilág minden meleg részében és bőven fizet: egy-egy 
fa tiz-tizenöt kilogram olajat ad évenkint. Még bőveb
ben fizet az afrikai olajpálma s újabban a legsötétebb 
világrészből évenkint tizenkét-tizenöt millió métermázsa 
olajat hoznak Európába ipari célokra.

Van nálunk is elég olajtermő növény: a dió és 
mandula, a napraforgó, repce, len, kender, mustár, tök, 
de távolról sem tenyészitik olyan buzgalommal, amint 
megérdemelnék.

Ifjúsági m adárvédő liga. Magyarországot im
már a Nyugat országaiban is úgy kezdik emlegetni, 
mint a jövőben egész Európának gyümölcsös kertjét. 
Valóban hazánknak éghajlatai és talajviszonyai a leg
alkalmasabbak a legkitűnőbb minőségű s a legbővebb 
mennyiségű gyümölcs termelésére. A legutóbbi évek
ben gyümölcstermelésünk és kivitelünk oly óriás mér
tékben fellendült, hogy már a gyakorlati haszon is 
ugyancsak sürget a külföldön régóta általános fa- és 
madárvédelem hathatós terjesztésére. E mellett az em
beriesség és az általános lelki művelés szemponjai is 
vezették a közoktatásügyi minisztériumot, amidőn az 
amerikai iskolákban 1894. óta szokásos bírd day és 
arbor day mintájára összes iskoláinkba behozta a fák 
és madarak napját. Az iskolák évenkint egy napot ok
tatva és szórakoztatva szentelnek a madarak és a fák 
ismertetésének és megkedveltetésének. Ez az intézkedés
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még csak a madarak és fák kultiválására való érzéket 
ébresztgette. Ezt a mozgalmat állandósítani és állandó 
eredményes munkásságban tartani lesz hivatva az a 
mozgalom, amely november 28-án a losonci főgimná
ziumban indult meg és óhajtandó, hogy más iskolák
ban is méltó követésre találjon. Ugyanis a négy alsó 
osztály ifjúságából Somló Károly és Bodor Aladár 
tanárok megalakították az Országos Ifjúsági Madárvédő 
Liga losonci osztályát. Megmérhetetlen az az anyagi, 
nemkülönben erkölcsi haszon, mely a madárélet vonzó 
és hasznos sajátságainak megértetése révén az egye
sület működéséből származik. Az állatok iránt való 
szeretetnek erkölcsi súlya az állatkínzás gyűlöletessé 
tétele, a madárvilág esztétikai és etikai értékének meg
becsülése és mindezekhez a nyilvánvaló közgazdasági 
haszon mind azt ajánlják, hogy az ügyet maga a kö
zönség is, de főleg az ország hasonló tanügyi körei 
buzgón felkarolják.

H Í R E K
Gyilkos vadorzók. Mint Déváról jelentik, Terea 

Péter és Florea Igna orvvadászok Sztregonyán együtt 
jöttek haza vadászatról, az elejtett vaddisznót eladták 
és annak az árán estig mulattak. Hazaértükben beté
vedtet] Periosz Péter tanyájára, aki a beszélgetésre ki
ment és a sötétben odaszóít, hogy ki jár az udvarban. 
Erre Flóré felkapta puskáját és Perioszt mellbe lőtte, 
akit haldokolva szállítottak a dévai kórházba.

Az oroszlánszeliditő végzete. Mint Kievből 
jelentik, a közelében lévő Urnán városban szerencsét
lenség történt. Az ottani cirkuszban Bojani állatszeliditő 
mutatott produkciókat. Több oroszlánt vezetett be, 
melynek közül az egyik kötélen csinált mutatványokat. 
Egyszerre félrelépett, leesett és emiatt olyan dühbe 
jött, hogy rávetette magát az állatszeliditőre s néhány 
pillanat alatt széttépte. A közönség körében irtózatos 
pánikot keltett a véres jelenet. Az emberek eszeveszet
ten rohantak a kijáratok felé. Gyilkos tolongás támadt, 
amelyben több asszonyt és gyermeket agyonnyomtak, 
sokan pedig súlyosan megsérültek. A dühöngő orosz
lánt azután agyonlőtték. Körülbelül negyvenszer lőttek 
rá, amig le birták teríteni.

Élethalálhartc a börtönben. Berlinben a köz
ponti börtönépületben f. hó 9-én éjjel Bastard börtön
felügyelőt éppen akkor, midőn az ellenőrző órát meg 
akarta nézni, egy fogoly késsel megtámadta és három
szor mélyen beleszurt a fejébe, úgy, hogy az agyvelőjét 
is megsértette. Bastardnak még volt annyi ereje, hogy 
kardot rántson és a veszedelmes fickót magától távol 
tartsa; azután összerogyott és mikor föleszmélt, érte
sítette telefonon a központot az esetről, aztán kétszer 
lőtt revolveréből és most újra összerogyott. A lövésre 
odasietett egy másik rendőrfelügyelő, akinek heves 
harcot kellett folytatni a merénylővel, mig végre egy 
lövéssel leteritette. A merénylőt a Charitéba vitték, hol 
meghalt. Bastard szintén kórházban van, de állapota 
reménytelen.

Életm entő csendőr. Esztergomban — amint 
értesülünk — Drigola Gusztáv 14 éves fiú az ottani 
dunahid alatt csuszkáit. Egyszerre a jég megroppant 
alatta és a fiú alámerült. Hilák Ferenc csendőr éppen 
arra járt, egy pillanatig sem habozott, hanem a zajló 
jégáradatba vetette magát és sikerült még élve kimen
tenie a fiút.

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen !

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Orend János urnák, Alsóárpás. A beküldött cikket köszö
nettel vettük, legközelebb közölni fogjuk. — Varga V. Antal urnák, 
Terecseny. A német Revierförster azonos a magyar (pagony- 
erdész* elnevezéssel, mig a Forstgeometer- az <erdőmérnök» 
címnek felel meg. Igaz, hogy nálunk (a kincstárnál) az erdőmér
nök minden egyebet tesz, csak erdőt nem mér; a Forstgeometer 
tehát jobban ráillenék a mi erdőrendezőinkre. A pagonyerdész 
tulajdonképpen az, aki bizonyos erdőrészt (pagonyt) önállóan ke
zel s az ilyen a németnknél a Revierförster. — B. J. urnák. Az 
unokaöccsének tényleges katonai szolgálat alól való felmentésre 
feltétlenül meg van az igénye, mint özvegy anya egyetlen gyá- 
molitójának; az, hogy az özvegy hány éves és milyen az egész
ségi állapota, teljesen mindegy s leánygyermek legyen akárhány 
is, nem jön számításba, valamint a vagyon sem. Természetes, 
hogy az özvegy esetleges férjhezmenetelével az igény elenyészik. 
A fődolog, hogy még a sorozást megelőzőleg készíttessék el az 
illetékes jegyzővel a folyamodványt, amely összesen alig kerül 
többe 8— 10 koronánál.

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Faur Traján urnák, Ausel. A jó  kiváuságokat szívből viszo
nozzuk. Előfizetése jövő évi március végén jár le. — Avár István 
urnák, K.-Doroszló. Köszönettel nyugtázzuk a küldött 4 koronát.

Frey Henrik urnák, Szokolár. Előfizetése jövő évi január vé
géig van rendezve. — Babó József urnák, Gyökeres. A jövő évi 
március végéig van előfizetve. — Horváth Istváu urnák, Deliblat. 
A lakhelyváltozást bejegyeztük s mai számunkat már oda küldjük. 
Bednárcsik kartársnak küldtünk mutatványt s reméljük hogy hű
séges előfizetőt nyerünk benne. — Halmos János urnák, Pilismarót. 
Mint visszatért régi hívünket szivünk egész melegével üdvözöljük. 
Szíveskedjék a lapunk megmentésének mnnkájába a környékbeli 
kartársakat is bevonni. — Tőkepénzesnek. Abban az esetben, ha 
akadnak olyanok, akik a 6 korona kölcsönnel járulnak a lapunk 
fentartásához, a kötvényük, kisorsolásáig ezután 6 százalékos ka
matban fognak részesülni, melyet az év végén előfizetésükbe be 
számítunk. Bár akadnának annyian, hogy segítségükkel a hitel- 
szövetkezet befolyása alól meuekülhessünk.

Nyomatott HIENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K
Pályázat erdőőri állásra.

Trencsén vármegye területén lévő, s állatni kezelés 
alatt álló erdőbirtokok őrzésére szervezett egyik kerületi 
erdőőri állomás megüresedvén, annak betöltésére pályá
zatot nyitok.

Javadalmazás összesen évi 960 kot. Pályázni szán
dékozókat felhívom, miszerint az 1879. évi XXXI. t. c. 
3 7  §-ának a, b, és c, pontjaiban jelzett kellékeket, vala-
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mint eddigi szolgálatukat igazoló bizonyítványokkal 
felszerelt kérvényeiket f. é. december hó 2 0 -ig a tren- 
cséni m. kir. állami erdőhivatalnál nyújtsák be, meg
jegyezvén, hogy a magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való bírásán kivül a tót nyelvben való jártasság is 
megkivántatik.

Az állás 1909. évi február hó 1 -én elfoglalandó. 

(1 2) Baross, a közig, erdőbiz. elnöke.

1908. évi 624. erdőhiv. szám.

Pályázati hirdetmény erdőszolgai állasra.

Brassó vármegye közig, erdészeti albizottságának 
folyó évi 1137/eb. számú határozata folytán a Brassó 
vármegyei hosszufalusi m. kir. járási erdőgondnokság 
kerületében levő XlII.-ik számú tömösvölgyi őrjárásban 
lemondás folytán megüresedett erdőszolgai állásra, mely 
évi 440 K bérrel, 36 K ruhaátalánynyal, 48 K lakbérrel 
és 1 2 . ürm. tűzifával van javadalmazva, ezennel pályá
zat nyittatik.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy Brassó vár
megye tek. közig, erdészeti albizottságához Brassóban 
cimzendő» sajátkezüleg irt kérvényeiket, az erdőtörvény 
37. §-ában előirt kellékekkel és eddigi szolgálatuk iga
zolására szolgáló okmányokkal, valamint egészséges, 
erőteljes testalkatukat, jó látó-, halló, és beszélőképes
ségüket tanúsító orvosi bizonyitványnyal felszerelve a 
brassói m. kir. állami erdőhivatalhoz ; 1909. évi január 
hó 7-ig nyújtsák be.

Szabályszerűen fel nem szerelt, vagy ezen határ
időn túl beérkező kérelmek figyelembe nem vétetnek.

Brassó, 1908. december 7.
M. kir. állami erdőhivatal.

U G R Ó N  G Á B O R  lapvezér

MAGYARNEMZET
a legolcsóbb függetlenségi 48-as napilap  

Z Z Z Z  C i k k e i t  í r j á k :  Z Z U

Ugrón Gábor, Ábrányi Emil, Dr. Halász Lajos
országgyűlési képviselő. Szerkeszti Lánd o r T iv a d a r

Z U Z  E l ő f i z e t é s i  á r :  Z Z Z

Egy évre 16 korona Negyedévre 4 korona 
Félévre 8 „ Egy hóra 1.40 „

o Egyes szám ára 2 krajcár o

Z Z Z  M e g r e n d e l h e t ő :  Z Z Z

Budapest, VH., Miksa-utca 8. szám, továbbá 
minden postahivatalnál és a lapelárusitóknál

V A D Á S Z  S Z Ó T Á R
Összeállította S z l á v i k  N á n d o r  főerdész
o ismert szakíró, a Vadász Újság főmunkatársa o

Ismét valami uj dologgal állunk elő, amelynek a 
szükségét érezte minden szenvedélyes' vadász. A 
Vadász Újság főmunkatársa a több oldalról meg
nyilvánult kívánságoknak eleget teendő, rég idő 
óta dolgozott e kommentárral kisért magyar-német 
nyelvű szótáron, melyet most sajtó alá rendezett 
és amely sok mindenre tanítja meg az olvasót, 
aminek jelentősége előtte eddig ismeretlen volt. 
Annak előre bocsátára mellett, hogy a szótárt a 
lap minden előfizetőjének díjtalanul akarjuk ren
delkezésére bocsátani, nem zárunk ki abból má
sokat sem, hogy azt kiadóhivatalunk utján igen 
jutányos árban megkaphassák. A 10— 12 ivre ki
terjedő, igen gondosan összeállított s az ország
ban divó műszavakat teljesen felölelő mű ára a 
nem előfizetőknek sem fog többe kerülni, mint 3 
korona. Előjegyzéseket már most elfogad a kiadó- 
hivatal, mely ettől teszi függővé a nyomtatandó 
példányok számát és a mű árának még esetleges 
o o o csökkentését. o o o

A Vadász Újság kiadóhivatala, Újpest.

H l R  D  É T É  S  E K E T
J U T Á N Y O S Á R O N  K Ö Z Ö L  

o o A Z  o o

E R D É S Z E T I  Ú J S Á G
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H í  szak: és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére,

Előfizetési dijak:
Egy é v r e .......................................8 korona
Fél é v r e .......................................4 korona
Negyed évre . . . 2  korona

P é n z k ü 1 d e m é n y e k
Szászsebesi Ipar és Gazdasági Hitelszövetkezet 

címére küldendők, Szászsebesen

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n
Felelősszerkesztő és kiadótulajdonos

PODHRADSZKY EMIL

Hirdetési dijak:
Egyhasábos garmond sor vagy annak a helye 
20 fillér. Ajánlkozásoknál, eladás vagy vételnél 

minden szó után előre beküldendő 4 fillér 
Nagyobb s többszöri közlésü hirdetményeknél 

mérsékelt dijak egyezség szerint

XII évfolyam Szászsebes, 1908 decem ber hó 31 51 és 52 szám.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.

Az utóbbi hetekben beállott súlyos válság 
arra kényszeritett, hogy lapunk 51 és 52 számát 
együttesen adjuk ki s negyedrésznyivel csekélyebb 
tartalommal a rendes két szám együttes tartal
mánál. Nem szívesen tettük ezt, de hát a szük
ség törvényt bont s igy meg vagyunk arról 
győződve, hogy lapunk tisztelt olvasói mérlegel
vén azokat a nehéz viszonyokat, a melyekkel 
önhibánkon kívül küzdeni kellett és még mindig 
kell, ezért elnézéssel lesznek.

A legközelebbi múltban kibocsátott kérő 
felhívásunknak némi eredménye már eddig is 
mutatkozott, a mennyiben akadtak olyan lelkes 
híveink, kik filléreikkel segítségünkre siettek, má
sok pedig ezt a jövő hó elejére biztos kilátásba 
helyezték, miután pedig nem kételkedünk abban, 
hogy kedves híveink valamennyien nem csak 
készséggel adakozni fognak a lap fenntartási 
alapjára, hanem annak továbbra is előfizetői ma
radnak, sőt ilyenekül másokat is megnyerni igye
keznek, bizalommal tekintünk a jövőbe s szentül 
meg vagyunk győződve arról, hog az újév beáll
tával lapunknak nem halotti torát, hanem meg
újhodásának, megerősödésének örömünnepét fog
juk ülni.

Ebben a reményben bocsátjuk ki előfizetési 
felhívásunkat s kérjük az összes erdészeti és 
vadászati kartársakat, hogy meghallgatva hivó 
szózatunkat, a jővő év küszöbén valamennyien

siessenek bár némileg megtépett, de azért még 
mindig a diadalt szomjuhozó zászlónk alá s ne 
mulassza el egy sem az előfizetési dijat jővő hó 
közepéig beküldeni, az olyanokat pedig kik még 
a folyó évről bármily összegű hátralékkal tarto
zásban vannak, ennek beküldésére is kérjük.

Jövő évfolyammal első száma az 1909. év 
első csütörtököi napján, tehát január 7-én már 
pontosan meg fog jelenni s hinni akarjuk, hogy 
nem csak eddigi híveink buzgó támogatása, 
hanem bizony elég csekély — számuknak 
uj előfizetőkkel való gyarapodása abba a kelle
mes helyzetbe fog juttatni, hogy a. lap pontos 
megjelenésében többé nem lesz akadály.

A pénz beküldéséhez becimzett postautal
ványt csatolunk.

Az Erdészeti Újság
kiadóhivatala.

r

Évfolyam  záráskor.
Lapunk mai számával lezárjuk annak tizen

kettedik évfolyamát s aggódva tekintünk a jövőbe, 
a mely hivatva lesz megmutatni nem azt, hogy 
megindithatjuk-e a jővő év elejével annak tizen
harmadik évfolyamát, hanem azt, hogy képesek 
leszünk-e azt be is fejezni.

Tizennégy és egynegyed éve múlt el annak, 
hogy kezünkbe ragadtuk azt a zászlót, a melyre 
az erdészeti és vadászati személyzet személyi és 
szolgálati érdekei voltak felírva s ennek a zász
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lónak lobogtatásával indult meg a szerkesztésünk
ben és kiadásunkban két és egynegyed éven át 
megjelenő Erdőőr» cimü lapunk, melynek helyét 
azután a címnek közóhajtás folytán történt meg
változtatása mellett a most már tizenkettedik 
évfolyamát befejező Erdészeti Ujság» foglalta el.

Szerény keretek közt, minden anyagi kut- 
források nélkül mentünk bele a nehéz és nagy 
költségekkel járó vállalkozásba, egyedül abban 
bízva, hogy azok, a kiknek érdekeit szolgálni 
kívántuk, olyan támogatásban fognak részesíteni, 
a mely a lapnak gond nélkül való kiadását lehe
tővé fogja tenni. Biztosra vettük, hogy az erdé
szeti és vadászati altiszteknek ha nem is minden 
egyes tagja, de legalább azok nagyobb része 
képes lesz mérlegelni és felfogni annak a nagy 
horderejét és fontosságát, hogy neki is úgy, mint 
jóformán minden más testületnek legyen egy 
saját lapja, mely minden idegen befolyástól menten 
szolgálja az ő érdekeit s nem fogja sajnálni azt 
a csekély áldozatot, a melyet egy ilyen lapnak 
a fenntartása érdekében hoznia kell.

Sajnos, ebben a bizalmunkban nagyon meg
csalatkoztunk, mert az erdészeti és vadászati 
altiszti személyzetnek nem hogy nagy zöme tá
mogatta volna a saját lapját, hanem ellenkezőleg 
csak egy eienyészőleg kicsiny, csekély töredéke 
sorakozott a kitűzött zászló alá s még ennek is 
egyesei azzal, hogy a náluk is számításba vett 
előfizetési díjjal örökre adósak maradtak, a helyett, 
hogy támogatták volna a lapot, inkább kárára

voltak annak, a minek azután az volt a termé
szetes következménye, hogy a lapnak az élete 
ezen a hosszú időn át csak [tengődés és vergő
dés volt s a megsemmisülés folyton felette le
begett.

Azt, hogy az erdészeti és vadászati altiszti 
és szolga személyzet érdekeit ez alatt a tizen
négy évet meghaladó idő alatt teljesen önzetle
nül s mégis mindig a legnagyobb lelkesedéssel, 
ügyszeretettel és odaadással szolgáltuk és szol
gáljuk ma is, mi sem bizonyíthatja fényesebben, 
mint az, hogy az önként magunkra vállait eme 
szent kötelességet még az ilyen nehéz viszonyok 
mellett is kitartóan teljesítettük.

A mi lapunk nem támaszkodhatott senki
nek a segítségére, mert ha ilyet még keresett is, 
merev elutasítás volt az osztályrésze. Ennek bizo
nyítására elég legyen rámutatnunk arra, hogy 
például midőn illetékes helyen azt kértük, hogy 
az erdőhatóságok utasittassanak az erdőőri állások 
betöltése céljából kibocsátani szokott pályázati 
hirdetményeiknek lapunkban való közzétételére* 
ez a kérésünk el lett utasítva s nem nyert meg
hallgatást az a kérésünk sem, hogy a hírlapírók
nak adni szokott vasúti kedvezményben részesit- 
tessiink, a mely kedvezménynyel pedig valóban 
meglehetősen pazarul szoktak bánni.

Ilyen viszonyok mellett természetesen egye
düli támaszunk az előfizetőink voltak s bár ezek 
száma a többi lapokéhoz képest eienyészőleg 
csekély volt, mert a húszezernél is több főnyi

AZ „ E R D É S Z E T I  U JSÁ G “ TÁRCÁJA
A trónörökös vadászata Pusztaszeren.

Ferenc Ferdinánd királyi herceg arisztokrata tár
sasággal a szegedi földdel határos Pusztaszeren vadá
szott a hol Pallavicini Sándor őrgrófnak volt a vendége.

A trónörökös f. hó 13-án éjszaka 12 óra 56 perc
kor érkezett a kisteleki állomásra, a hol Tóth Illés 
állomási főnök intézkedéséből a trónörökös két kocsi
ját az első vágányra tolták és ott egy kazánt csatoltak 
hozzá, mely a hálókocsit egész éjszaka fütötte. A 
trónörökös egész éjszaka az állomáson aludt, melynek 
környékét Stolcenberg csendőr-főhadnagy vezetésével 
negyvennyolc csendőr tartotta megszállva. De egész 
éjszaka talpon volt Gyárfás Jenő dorozsmai főszolga
bíró is, a ki arra ügyelt, hogy zaj ne zavarja a trón
örökös álmát. Reggel 7 óra 10 perckor négylovas 
hintón megérkezett a kisteleki állomáshoz Pallavicini 
Sándor őrgróf, a vendégfogadó házigazda a fiával: 
Alfonz őrgróf majoreszkóval. A trónörökös táviratokat

vett át és táviratokat küldött, mikor a két őrgrófot a 
szalonkocsiban fogadta. Néhány percig beszélgettek. 
Az őrgróf közölte a trónörökössel, hogy már vasárnap 
este megérkeztek a vadászat vendégei: Teck herceg, 
Dietrichstein herceg, Lichtenstein Edvárd dr. herceg 
és neje, Olga hercegnő, Podstacky gróf és neje, Széche
nyi Péter gróf és neje, Esterházy Móric gróf és a 
trónörökös kamarása Rummerskirch báró. Utóbbi ekkor 
jelentette a trónörökösnek, hogy a hatóság tagjai a 
perronon vannak. A fenség a két őrgróffal hamuszinü 
vadászlebernyegben, drapp-vadászkalapban a perronra 
lépett, a hol Stolcenberg csendőrfőhadnagy katonás 
jelentését halgatta meg, mire Gyárfás főszolgabíró, aki 
mellett ott állott a vármegye diszruhás hajdúja, a 
megye közönsége nevében három-négy szóval üd
vözölte.

— Örömmel jöttem a szép alföldi tájékra, — szólt 
magyarul a trónörökös, — ugyancsak nagy köd van.

— Délfelé hihetőleg fölszáll a köd.
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két hatalmas testületből az egész hosszú idő 
alatt soha sem akadt hatszáznál több olyan, a ki 
a lapot járatta volna s még ezek közül is átlag 
százan évről-évre hátralékban maradtak, fenntar
tottuk a lapot, mert jól tudtuk azt, hogy ha 
egyszer elbukni engedjük, nem akad többé olyan 
ember, a ki azt feléleszteni megkísérelné.

Csak az, a ki közvetlen szemlélője volt nehéz 
küzdelmünknek, tudná igazán méltányolni szerény 
anyagi helyzetünket messze túlhaladó erőfeszité- 
siinket, hogy a lapot minden körülmények között 
továbbra is fenntartsuk s elbukni ne engedjük. 
A kétes helyzet nem egyszer családi viszályko
dást, perpatvart szült, midőn az azt illető más 
irányú jövedelmet is a lap fenntartására kellett 
fordítani, de azért csak küzdöttünk s z ív ó s  kitar
tással, egy jobb jövő reményében, pedig a mi 
nem jött és még mindig várat magára, az ez a 
jobb jövő volt.

Végső szükségünkben kénytelenek voltunk 
az itteni ipari és gazdasági hitelszövetkezetnél 
1500 koronás kölcsönt felvenni, a mely a lap 
jövedelmét további 8 százalékos kamattal meg
terhelte, a mi azonban még nem lenne a dolog
nak legrosszabb oldala, hanem sokkal rosszabb 
az, hogy a szász nemzetiségű iparosokból álló 
igazgatósági tagok hatalmat nyertek fölöttünk s 
az utóbbi időben, midőn a számos kint lévő hát
ralék miatt a lap jövedelme csökkent és a befolyó 
pénzből nem lehetett a nyomdai és postai költ
ségeket fedezni, valóságos hajszát indítottak a

lap szerkesztő kiadója ellen s a nyomda is meg
tagadta a további hitelt s igy a legutóbbi 5 
számot már csak akkor lehetett a nyomdásztól 
a szerkesztőnek megkapnia, midőn az azokért 
egyenkint járó 50 koronát megkapta.

Ez a rettenetes helyzet okozta a folyó hóban 
a lap megjelenése körül beállott rendetlenséget, 
a melyet azt hisszük, hogy mérlegelve az itt 
előadottakat, tisztelt olvasóink készséggel meg 
fognak bocsátani.

íme, ilyen nehéz küzdelmet kell folytatni 
lapunknak, mely hivatva van a kis emberek érde
keit szolgálni s hogy ezt a küzdelmet még most 
sem adjuk fel, azt csak abban a reményben 
tesszük, hogy elismerve helyzetünk nehéz voltát, 
ezek sem fogják elvonni támogatásukat, hanem 
meghoznak minden lehető áldozatot, hogy egyet
len szószólójuknak, igaz barátjuknak, a mi lapunk
nak elbukását meg nem engedik.

Kibocsátottuk kérő levelünket, hogy siessen 
mindenki segítségével s nem is egészen eredmény 
nélkül, mert eddig már 25 kartárs volt szives 
meghallgatni kérő szavunkat s hinni akarjuk, hogy 
a többi sem fog elmaradni, hanem a jővő hó 
elejével meghozza a kért és aránylag elég csekély 
áldozatot, módot nyújtván nekünk arra, hogy a 
hitelszövetkezettől menekülhessünk. Ismételve kér
jük tehát lapunk összes tisztelt olvasóit, hogy 
akár a 2 korona segélyt, akár az általunk idővel 
visszafizetendő 6 koronás kölcsönt a lapunk mai 
számához csatolt postautalványon a jővő hó

A fenség ezután a pályaház előtt várakozó négy 
fehérlovas sárga vadászkocsiba ült Pallavicini Sándor 
őrgróffal, mig Alfonz őrgróf Rummerskirch báróval a 
másik vadászkocsiba ült, mely elé szintén négy fehér 
ló volt fogva. A harmadik kocsiba a trónörökös két 
vadásza ült, mig a személyzet többi tagja az első vá
gányon veszteglő udvari vonaton maradt. Sürü ködben 
félnyolctól körülbelül ötnegyed óráig tartott a kocsiút 
Pusztaszerig.

A trónörökös a főurakkal a vadászkastélyba ment, 
a hol Pallavicini Sándor őrgróf felesége, Széchényi 
Mária grófnő fogadta a már ottlevő arisztokratákkal. 
Néhány perc múlva a tónörökös az ablaknál állt. Az 
oszladozó ködben Pusztaszer vidékét nézte, melyről 
egykoron a magyarok első krónikása, Béla király név
telen jegyzője jegyezé föl vala a következőket:

„Árpád vezér és vitézei pedig a (Zalánon) nyert 
diadalok után, innen (Alpár) mezejéről megindulván, 
az úgynevezett Körtvélytó mochárhoz jövének és ott 
maradának a Gyümölcsény erdő mellett harmincnégy

napig. És azon helyen a vezér és nemesei megállapítot
ták az ország minden szokásos törvényeit és minden 
igazait, miképpen szolgáljanak a vezérnek és előkelői
nek vagy miképpen tegyenek minden elkövetett vétek 
fölött. S ott a vezér, vele jött nemeseinek különböző 
helyeket ajándékozza, minden lakosaikkal együtt. És 
azon helyet, hol mindezeket elrendezték vala, a magya
rok tulajdon nevükön Szernek nevezték, mivelhogy 
ott vették szerbe az országnak minden dolgát. És a 
vezér ezen helyet Ondnak, Ete atyjának adta, a Tiszá
tól a Rócsa mocsárig és a Körtvélytótól Alpár homok
jáig. Azután pedig néhány év múltával, Ede. Ond fia, 
összegyüjtvén a sok szlávságot, Alpár vára és a böldi 
rév között igen érős földvárat építtetett, melyet a 
szlávok saját nyelvükön Csongorádnak, azaz Fekete 
várnak neveztek."

A hét történeti domb közül, miket a honfoglalók 
a hét vezér tiszteletére emelének, a trónörökös a kas
tély ablakából csak kettőt láthatott: azt a kettőt, mely 
szóba jöhet történeti fontosságánál fogva. Egyike az
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közepéig beküldeni szíveskedjenek s ezen kívül 
erre azokat a kartársaikaí is buzdítsák, a kik 
lapunknak bármely oknál fogva nem előfizetői, 
mert hiszen ezeknek is érdekükben áll a lap fenn
tartása. Az adakozást nem esetről-esetre, hanem 
külön, a jövő hó végén lapunkhoz melléklendő 
kimutatásban fogjuk nyugtázni, a melyben az 
adakozókat névszerint felsoroljuk, feltüntetve egyút
tal a segítség összegét és minőségét is.

A becimzett postautalványokból lapunk min
den egyes számához csatolunk egyet, tehát az 
olyanok lapjánál is, kik már a segítséget bekiildték. 
Ezeket kérjük, hogy az utalványt vagy valamely 
ismerős kartársuknak átadni és azt a lap párto
lására felkérni szíveskedjenek, vagy pedig egy
szerűen dobják el. A valamennyi laphoz való 
csatolás gyorsítja ugyanis munkánkat, mert nem 
kell a válogatással bíbelődni s ezt most, midőn 
lapunk az ismételten vázolt körülmények miatt 
amúgy is késik, szem előtt kell tartanunk.

Midőn még végül arra kérjük összes tisztelt 
olvasóinkat, kogy most, a szorongattatások nap
jaiban és súlyos megpróbáltatásaink közt el ne 
hagyjanak, hanem az eddiginél is fokozottabb 
mértékben támogassanak, reájuk s kedves család
jaikra Isten áldását kérjük s kívánunk mindnyá
juknak boldog Ujesztendőt!

A közös érdekek kivívása.
Azoknak, a kik az erdészeti és vadászati 

altiszti és szolga személyzet szolgálati és java

dalmazási viszonyait, valamint társadalmi helyze
tét ismerik, fölösleges lenne ezeket külön feltár
nunk, hanem elégnek tartjuk csak annyit mondani, 
hogy dacára a legutóbbi időkben több irányban 
bekövetkezett javításnak, még mindig nagyon sok 
olyan dolog van ennél a két hatalmas testület
nél, a mely nem csak sérelmes, hanem gyakran 
a helyzetet szinte tarthatatlanná teszi.

A mint az ismeretes, az erdészet terén mű
ködő altiszti és szolga személyzet közt, eltekintve 
talán a korona uradalmakat és egy pár fehér 
holló számba menő magán uradalmat, a kincstári 
erdőknél alkalmazottak azok, a kik javadalmazás 
tekintetében első helyen állanak s mégis ezeknél 
is még elég ok van a panaszra. Sérelmes például 
a földjárandóságoknál tapasztalható egyenlőtlen
ség, p ert inig az egyik rész ezt a járandóságát 
természetben kapja, addig a másik a holdanként 
ugyancsak fösvényen és nem a mai viszonyokhoz 
mérve megszabott 10 korona földváltsággal kény
telen megelégedni.

Sok szó fér az utazási költségekhez is, mert 
itt valóban nagyon furcsa intézkedésekettalálhatunk. 
így például legyen az altiszt vagy szolga az 
erdőgondnoksága székhelyétől bármily távolságra 
eső állomáson, az ide való utazásáért - mitsem 
számíthat fel, mert utazását állítólag a saját 
erdőgondnokságának kerületében tette.

Az egyenruha megváltoztatásának kérdése 
sürgős megoldásra vár, mert a mostani a leg
nagyobb elégedetlenséget szüli az azt viselőkben

Apád-halom, melyet a nép régtől fogva a maga gusz
tusa szerint Zsuzsana-halomnak nevezett el. (Ki tudja, 
a Zsuzsa mit csinált ott.) Ez a Zsuzsa-halom a grófi 
kastély előtt fekszik és nyáron mezei virág diszlik 
rajta. Thaly Kálmán szerint ez a terület a vezérek tá
borozásának egyik főhelye lehetett.

A határt a teljesen szétfoszlani nem akaró ködös 
párázat nedvesítette. Madár nem szállt a táj fölött, 
mintha elkerülték volna a vadászok szállását, csak a 
betakart virág-ágyakon bukdácsolt néhány fázós szár
nyú veréb. A trónörökös az ujonan restaurált és bő
vített pompás vadászkastély emeleti ablakából percekig 
nézte a tájat. Hová tűnt a tekintete? Mire gondolhatott 
a történelmi emlékekből megszentelt földön, a hol az 
első magyar parlamentet tartották? Mire gondolhatott 
félórával később, mikor négylovas hintón a főúri tár
saságtól követve vadászatra indult és meglátta az Árpád
szobrot a monostori templom-rommal, melynek tetejét 
benőtte a fü, sarkán pedig gólyafészek szomorkodik 
a messzejáró gazdája után. Mert a gólya csak mulatni

jár e tájékra. A vadászatot négy napra tervezték. Az 
első napon a trónörökös az Alföld legszebb tájékán a 
halmokkal, erdőkkel, rétekkel váltokozó buja, süppe- 
dékes talajú Hantházán nyulra, fácánra és fogolyra 
vadászott. A tervezet szerint: hajtás hossza: mezőn 
4000 mtr., erdőben 1600 mtr., szélesége: mezőn
2300 m., az erdőben 800 m. A vadászok két szárny
ban állták föl: jobb szárny: Szojka Kálmán gazda
tiszt majorjánál a remisnél, bal szárny a Fekete 
tanyián.

Féltizkor a hétszáz hajtónak síppal jelezték a 
lovas-erdészek, hogy kezdődik a vadászat. Ez előtt be
mutatták a fenségnek Baldasz Gusztáv középponti 
jószágkormányzót, Novák Józsefet, a pusztaszeri ura
dalom jószágkormányzóját. A fenséges ur néhány szót 
váltott velük, majd Piti István sövényházi jegyzőtől 
kérdezte, mióta van hivatalában, Szojka Kálmán gazda
tisztnek, a ki Sövényháza bírája, azt mondta, hogy 
Kisteleken rósz az ut. Novák jószágkormányzónak 
azt mondta, hogy őt ismeri már.
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Az állami kezelésbe vett erdőknél alkalma
zottak tudvalevőleg valóságos mostoha gyermekei 
az erdészetnek. Javadalmazásuk jó formán sehol 
sem megfelelő, néhol pedig a nevetségességig 
annyira csekély, hogy béres alig akad az ország
ban, ki ennél kevesebbet kapna. Nyugdíjjogosult
ságot náluk csak itt-ott, elvétve találhatni s ennek 
alapját is ők maguk a megélhetésre is kevés 
filléreikből kénytelenek megteremteni. Természet
beni lakásaik nincsenek s lakbér átalányuk oly 
csekély, hogy azt a fizetésből kénytelenek meg
toldani. Vasúti kedvezményre nincs igényük, holott 
szolgálatuk érdeke gyakran megkívánja a vasúton 
való utazást. Fizetésüket sok helyen még most 
is rendetlenül, gyakran csak hónapok múlva 
kapják.

A ménesbirtokoknál, közalapítványoknál al
kalmazottak javadalmazás dolgában mögötte álla
nak a kincstáriaknak.

A magán uradalmiak és a vadászati személy
zet helyzete mindenesetre a legszomorubb, mert 
alkalmazásuk jóformán mindenütt teljesen bizonyta
lan s nagyobb részt egyes ember kénye-kedvétő! függ. 
A törvény dacára különleges és szakképzettséget 
megkívánó szolgálatuknak, nem nyújt nekik külön 
védelmet, hanem legfeljebb a mezei cselédséggel 
egy sorba sorozza. A szolgálatból való elbocsá
táskor, a melyet a kenyéradó még csak meg
indokolni sem köteles — többnyire csak egy 
negyedévi javadalmat kapnak s legföllebb még 
szekeret a legközelebbi faluig vagy vasúti állomásig.

Az összesnél közös baj végül az, hogy nem 
részesülnek abban az elbánásban, a milyet fontos 
szolgálatuk mellett méltán megérdemelnek. A 
náluk képzettség dolgában és szolgálati fokozat
ban semmivel előbb nem álló vasúti altisztek már 
évek előtt s egyenesen ministeri rendelet alapján 
elérték azt, hogy őket elöljáróik úgy szolgálatban, 
mint a magán életben az ur jelzővel megtisz
telik, az erdészetnél erről hallani sem akarnak. 
Itt egyszerűen csak per < hallja maga; szólítják, 
a minek azután természetes következménye, hogy 
a magán életben, idegenek részéről sem része
sülnek abban a Észleletben, a mely őket megilletné.

Ugyanezek a bajok a vadászati személyzet
nél is általánosak.

Csodálatos dolog, hogy ismerve és érezve 
ezeket a bajokat és sérelmeket, az erdészeti és 
vadászati altisztek és szolgák túlnyomóan nagy 
része mit sem akar tenni helyzetének megjavítá
sára, hanem néma megadással tűr és szenved 
tovább.

Ne gondolja pedig senki, hogy ennek örökké 
igy kell maradni s a helyzetnek megváltoztatása 
lehetetlen. Lehet az erdészeti és vadászati altiszti 
és szolga személyzetnek a helyzetét is megjaví
tani, de nem összetett kézzel, hanem a javulásért 
való folytonos és kitartó küzdelemmel, szoros 
összetartásban.

Ilyen küzdelem csak akkor vezethet ered
ményre, ha a küzdők valamennyien, kivétel nélkül 
egy zászló körül tömörülnek s igy egymást köl-

A társaság Hantháza szélén leszállt a kocsikról.
A trónörökös ekkor barátságosan beszélgetett a 

főúri társasággal és igen jó kedve volt, a mikor elindult 
kétcsövű puskával a kezében; követte: két vadász, 
mindkettőnél puska, egyik, a ki folyton töltött, másik, 
a ki hirtelen átvette a trónörököstől a kilőtt fegyvert 
és a töltött fegyvert a kezébe adta. A trónörököst 
követték Zsák főerdész, a ki a lelőtt zsákmányt jegyez- 
gette és Wolf uradalmi főigazgató. Távolról a lila 
párázat mintha összefolyt volna az ég szürkeségével. 
De lassankint világosodott a levegő és a mint meg
kezdődött a hajtők lármája, vidámabb lett a tájék. 
Négyszögben hétszáz hajtó, a homokon serdült, csupa 
jókedvű magyar fiuk és legények ostromolták meg 
a vadász területet és olyan erővel, hogy a fölhajtott 
és örült sebességei iramló vadakra a királyi hercegnek 
olykor másodpercenkint kellett lőnie. A hajtők pajzán 
nevetésébe szomorú hangok vegyültek. A tömegesen 
hulló nyulaknak gyermeksiráshoz hasonló fájdalmas 
kiáltása és a téli álmát alvó erdő kopasz gallyai közül

lepottyanó fácánok és foglyok siró berregése, Hangos, 
lármás, vidám lett az erdő, mig a mező benépesült a 
hajtok seregétől. A trónörökös páratlanul biztos lövő. 
Ritkán hibázza el a lövést. Pedig ugyancsak gyorsan 
kellett lőnie, arra, hogy célozzon, ideje sem volt. Az
tán a ködös párázatban a megrettent nyulak mindmeg
annyi rohanó borjuknak tűntek föl. Reggeli kilenctől 
délutáni négyig a folyton gyalogló trónörökös csak 
egyszer ült le az utána vitt háromlábú székre, hogy 
fél vajas zsömlyéjét elköltse és egy korty bort igyék. 
De alig evett egy harapást, mintha a földből bujt 
volna elő egy fényképész, arra kérte a fenséget, álljon 
a gépe elé. A trónörökös szelíden mosolygott, székre 
tette a zsömlyéjét és a gép elé állott, de ekkor egy 
másik amatőr-fényképész bukkant föl. A trónörökös 
ennek sem ellenkezett ugyan, de tréfásan megjegyezte: 

Kérem, most már hagyjanak ám uzsonnázni.
Teck herceg, a ki kitünően mulatott ezen az 

intermezzón, utána sietett a fényképésznek, a kitől a 
fölvételekből száz darab képes-levelezőlapot rendelt
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csönösen segítve és támogatva igyekeznek a ki
tűzött célokat elérni. Egy közös központba kell 
összefutniok a küzdelem szálainak s ebből a 
központból kell azután kiindulni magának a küz
delemnek.

Ilyen központul alkalmasabbat ez idő szerint 
nem lehet találni, mint a milyen a mi lapunk, az 
Erdészeti Újság, mely már oly hosszú idő óta 
s nem is minden eredmény nélkül küzdött és 
küzd most is lankadatlanul az erdészeti és vadá
szati altiszti és szolga személyzet érdekeiért. 
Sajnos, hogy ezen a téren oly keveset tehetett, 
de ennek oka éppen az volt, Hogy azok részéről, 
a kikért küzd, nem részesül olyan támogatásban, 
mint a milyen a nagyobb siker érdekében szük
séges lenne.

A különféle iparosok, a pincérek, hordárok, 
még a kubikosok is tudnak maguknak saját ér
dekeiket szolgáló lapot fentartani, azt tömeges 
pártolással erőssé és a küzdelemre képessé tenni; 
vájjon csak az erdészeti és vadászati személyzet 
nem lenne erre képes ? Vájjon olyan nagynak tartaná 
azt az áldozatot, mit erre a célra hozni kellene ? 
Bizony ennek még a gondolatánál is szégyenpir 
borítja arcunkat!

Fel a tettre, kartársak! Tömörüljetek lapunk 
köré s legyetek erőssé az érdekeitekért való 
küzdelemhez!

Töm örüljünk egy zászló alá, érdekeink meg
védésében csak úgy tehetünk kellő lépéseket!

Uj készülék o rvm adarak pusztítására.
Bergmanns Industrie werk (Gaggenau, Baden) 

nevű cég Stangen-Selbstschuss Jagdsegen» néven 
szabadalmazott uj készüléket hoz forgalomba, amely 
orvmadarak kín nélküli pusztítására szolgál. A méreg
gel és különféle csapóvasakkal való mostani pusztítás 
valóban nem egyéb, mint állatkínzás. Különösen a 
vasban fogott madarak sokszor órákig, sőt napokig 
kínlódtak a fogókészülékben, amig azok ellenőriztettek. 
Az uj, dr. Müller (Braditz) által feltalált készülék ennek 
véget vet, amennyiben a madarat önműködően és rög
tön megöli. Emellett ez a készülék oly egyszerű, hogy 
valóban csodálkoznunk kell, hogy eddig még nem 
alkalmazta senkisem. A készülék csőből és ütőpecek- 
ből áll, amely 6-os kaliberű Flobert patronra hat. A 
cső egy rugó ellenállásának legyőzése után betolódik 
egy második, tágabb csőbe s ezáltal szerkezete műkö
désbe jő, a töltény felfelé elsül. A készülék egyszerű 
rúdra erősítendő és akkor sül el, amikor a ragadozó 
madár, amely ily kimagasló pontokat szívesen felkeres, 
reá ül.

Az uj készülék előnyeiként emlegetik a követke
zőket: A készülék bármely időjárás mellett egyaránt 
használható. A Fiobertgolyó néhány centiméter távol
ságból alulról találja a madarat és a legnemesebb ré
szeken áthatolva, rögtöni halált okoz. Az állat tehát 
nem kínlódik és alig lévén megsérülve, kitünően prae- 
parálható. Hasznos madarak nem esnek áldozatul, mert 
egyfelől nem szoktak ily egyedül álló rúd tetejére ülni, 
másfelől többnyire sokkal könnyebbek, semhogy a 
készüléket működésbe hozhatnák. A készülék szabá
lyozása által pontosan megállapíthatjuk, hogy mily 
suiyu madarak alatt jöjjön az működésbe. Így pl. a 
200—230 gr. súlyú hasznos apró baglyok és vércsék 
könnyen megkimélhetők s csupán a 350 700 gr. súlyú

meglepetésül a trónörökösnek. Teck herceg arra kérte 
a fényképészt, szerdáig szállítsa a levelezőlapokat, hogy 
még Pusztaszerről küldhessék szét.

Reggeli kilenctől délutáni négyig folyton nyomon 
követtem a trónörököst. Első hatásra komornak, nehéz
kesnek látszik, de aztán száz és száz apró mozzanat 
merül föl, melyek annyira lebilincselnek, hogy megyek 
mint az alvajáró a vadász után, a ki most a hantházi 
földeken nyulakat, foglyokat és madarakat lő, de a ki 
a mi királyunk lesz. Órágik gyalogolok utána. Inaim 
roskadnak. Hátam is fáj, gégém kiszáradt, néha azt 
hiszem lerogyok. Mégis, mint az elvarázsolt, megyek 
utána. Ferenc Ferdinánd királyi herceg folyton delibb
nek, folyton erősebbnek, kedvesebbnek, fenségesebb
nek tűnik föl. Az erdei utón, a Mária-képek előtt 
lehajtott fejjel megy, mélyen megemelve kalapját. A 
mit mond, a mit cselekszik, nem látszik habozónak. 
Gyors, bátor, nyugodt, erős és oly gyöngéd, mint egy 
nő. Pózolásnak, gőgnek nyoma sincsen benne. Heve
nyészett riportban nem tudom elmondani a sok apró

megfigyelést, melyből megállapítani véltem, hogy a 
trónörökös főjellemvonása lehet az, a mit a magyar 
emberséges gondolkodásnak, a finom-világ pedig mél
tányosságnak nevez. A mint embereivel érintkezik, a 
mint a hajtőkhöz szól, a mint a tolakodókkal elbánik, 
azt mutatja, hogy a trónörökös főképp emberséges és 
türelmes, a kinek gyöngéd érzését a legcsekélyebb 
érdesség is megérinti. n,

Eddig csak ripacs vadászokat láttam, a kik dia
dalmas arccal vonulnak a városba három-négy vaddal. 
Most egyre-másra hull a kopasz gályákról a madár és 
az avart száz és száz lepuffantott nyúl vére pirosítja, már 
holtra fáradva, megelégeltem a látványosságot, de egy 
mesebeli vadásztól nem tudok megválni. És a mikor 
Zsák vadásszal olyan hözvet'enül beszél magyarul, 
mintha világéletében magyarul beszélt volna, a szivem 
heves dobbanásától el-elállt a lélekzetem. Nem tudom, 
a felhőzetnek vagy egy csodás meleg érzésnek a forró 
cseppje szaladt-e a pillámra. Íme. magyaroknak jövendő 
királya, kit anyiszor megszólunk, ki iránt annyi kétsé-
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nagyobb ragadozók és varjuk lövetnek le. A szabályo
zás igen egyszerűen végezhető egy csavar segélyével. 
A készülék végre kevéssé veszélyes az emberre, mert 
csak a felállítás alkalmával huzzuk fel az ütőszeget.

A készüléken alkalmazott jelről könnyen megítél
hető már távolról, vájjon az müködött-e, vagy sem. 
Ez a felállított készülékek ellenőrzését megkönnyíti. A 
készülékek rögtön ölvén, nem szükséges azoknak na- 
ponkinti ellenőrzése, mint az állatkínzó csapóvasaké. 
A «Jagdsegen készülékek tehát félreeső erdőrészekben 
is felállíthatok. A készülék külsőleg nyers lecsapott 
karóvéghez hasonlít, a madarak tehát minden idegen
kedés néikül ülnek reá, az emberek pedig elhaladnak 
mellette. Használata igen olcsó, mert igen tartós, ned
vesség nem hatolhat be szerkezetébe, 10 0  töltény ára 
1'20 K. A készülék hossza 45 cm. átmérője 4 cm. 
súlya 0'8 kg. Ára 9 márka.

________________________________ E. L.

Vadászat.
Az Orsz. Magy. Vadászati Védegylet ez évi 

november hóban megtartott igazgatósági gyűlésén kö
zel 3000 korona jutalomösszeget szavazott meg olyan 
hivatásos vadászok, vadőrök, vadőri teendőkkel is meg
bízott erdőőrök és közbiztonsági közegek részére, a 
kik a hasznos vadak védelme, tenyésztése, kártékony 
vadak pusztítása és különösen a vadorzók elleni bátor 
és kötelességhü viselkedésükkel magukat kitüntették 
és a megjutalmazásra kiváló érdemet szereztek. A véd
egylet elnökének, Eszterházy Miklós hercegnek pályá
zati felhívását itt közöljük:

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet 
igazgatósága az alapszabályok értelmében ezennel 
közzéteszi, hogy a folyó 1908-ik évre megfelelő össze
get irányzott elő, hogy abból a vadállomány meg
védése körül ez évben kiváló érdemeket szerzett

hivatásos vadászokat, vadőröket, vadőri teendőkkel 
megbízott erdőőröket nemkülönben a közigazgatási, 
közbiztonsági és pénzügyi hatóságok alatt álló ama 
buzgóbb közegek, a kik a vadászati törvény ellen el
követett kihágások kipuhatolása, üldözése és följelen
tése által érdemeket szereztek — hiteles ajánlatok utján 
— érmekkel kitüntesse, vagy pénzbeli jutalomban ré
szesítsd. Az érmek bronzban vagy ezüstben, a jutalmak 
50 koronától 100 koronáig terjedő összegekben adat
nak ki és pedig a vadászati szempontból kártékony 
vadak és állatok eredményes pusztításáért; a hasznos 
vadak tenyésztése körül elért kiváló sikerekért; vador
zók elleni sikeres működésért, feljelentéséért és azok
kal szemben tanúsított bátor és kötelességhü viselke
désért. Ezen jutalmakra első sorban jogosultak a 
vadőrzésre felesküdtetett, illetőleg a hatóságoknál 
ilyenekként bejelentett egyének, ha maguk vagy szol
gálatadójuk személyében az Országos Magyar Vadá
szati Védegyletnek tagjai. A kitüntetésre vagy jutal
mazásra a jó magaviselet avagy hosszú szolgálati idő 
még nem elég. Azokra csakis a vadászati ügy érdeké
ben fentebb jelzett kiválóan eredményes munkálkodás 
valamelyike érdemesít. Oly esetekben, midőn valamely 
vadőrző ebbeli működése közben keresetképtelenné 
válik, a védegylet esetleg évi segélyben is részesíti az 
illetőt, vagy özvegyét és árváit. Ez a segélyezés több 
évre is kiterjedhet. A pályázati bejelentések lehetőleg 
mielőbb, de legkésőbben 1909. január 15-ig az egylet 
titkárságához (Budapest, Vili., Gyöngytyuk-u. 13.) 
intézendők. A bejelentésbe írandó: a. Az ajánlott egyén
nek neve, kora, foglalkozása, eddigi magaviseleté és 
szolgálati éveinek száma; b) rövid, hü leírása a jog- 
czimnek, illetve cselekménynek, melynek alapján az 
illető kitüntetésre vagy jutalmazásra ajánltatik; bírói 
eljárás esetében az illetékes bíróság megnevezése, a 
hol az ügy bejelentetett; c) az a) és b) pontok alatt

get támasztunk, itt szórakozik a pusztaszeri földön és 
magyarul szól a hajtőkhöz, a kiknek a pajkossága 
olykor meg is kacagtatta. Szive szerint nevetett, mikor 
egy hajtó azt mondta:

No, nyuszi komám, princ-halál lesz itt mindjárt!
A trónörökös fültövön puffantotta nyuszikomát, 

a mely fájdalmában cigánykereket vetett és végül véres 
fejjel elterült.

Háta mögött a két vadász a fölbukkanó nyulakra 
is figyelmeztette:

—; Haase rechts. (Nyúl jobbra.)
Haase links. (Nyúl balra.)

— Haase gerade. (Nyúl egyenesen.)
Ha egy madár a hajtők feje fölött keringett, a 

trónörökös nem lőtt, mert nem akarta, hogy a lelőtt 
madár a hajtők fejére zuhanjon. Mikor egy falka őz 
iramlott a mezőn, a hajtok kiabáltak:

— Majd holnap rátok kerül a sor, cimborák.
A trónörökös hátraszólt:
— Lassan. Lassan.

Majd azt mondta az idősebb vadászának:
— Milyen kedvesek ezek a fickók.
Déli kettőkor megkérdezde Zsákot, hány állatot 

lőtt idáig.
Császári és királyi fenséged eddig 220 nyu- 

lat, 92 fácánt, tiz foglyot és egy baglyot lőtt.
— Hogy mulat császári és királyi fenséged? — 

kérdezte Alfonz őrgróf.
— Már régen nem szórakoztam igy vadászaton. 

Ilyen kedvemre való vadászterületet nem találtam sehol. 
Nem hittem volna, hogy ilyen kellemes szórakozásban 
lesz részem.

Alfonz őrgróf lóra kapott és a balszárnyra vág
tatott, a hol édesatyjának elmondta, mit mondott a 
fenség. A mikor a majoreszkó meg akarta kerülni a 
területet, a hálóban megbotlott a ló és már-már azt 
hittük, katasztrófa lesz, de Alfonz gróf oly bravúros 
lovas, hogy lovát fölrántotta a térdeplő helyzetéből, a 
nélkül, hogy ő a nyeregben megingott volna. Izgatottan 
néztük a fiatal őrgrófnak ezt a bravúrját, mert emlé-
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felsoroltak bizonyítása a vadászat tulajdonosa áltál oly 
kijelentés mellett, hogy tudomása szerint az előadás 
a valósággal megegyez; d) ajánlat a vadászat tulajdono
sától a kitüntetésre vagy jutalmazására, mely ajánlatot 
az «Országos Magyar Vadászati Védegylet* igazgató
sága — az elhatározás föntartása mellett irányadóul 
veend. A kitüntetések és jutalmazások időkint az egy
let hivatalos közlönyében a «Vadász-Lap»-ban* közöl
téinek.

A hasznos m adarak védelme.
A nyár megszaporitja, a zord tél megritkitja a 

madarak seregét. Helyesen cselekszünk tehát, ha a 
madarakat a téli elpusztulástól megvédelmezzük. E 
téren a gyümölcsösben, a kertben, a mezőn és az 
erdőn temérdek tennivaló akad.

Ha kertünket a fülemile- és poszátafélékkel be 
akarjuk népesíteni, először is minél több bokros hely
ről kell gondoskodnunk. A kerítés belső oldalát ültes
sük körül jól sűrűsödő bokrokkal, lehetően kettős 
sorban, és süritsük e bokrokat nyeséssel is. E célra 
a galagonya és a gyertyán a legalkalmasabb, mert a 
nyesés nyomán keletkezett ágcsomók kiválóan alkalmas 
fészektalapzatokul szolgálnak.

De az odulakó cinege életének is egyik föltétele 
a süni bokor, melyben a ragadozó madár elől mene
külhet. A mely tájon csak fa van, de bokor nincs, 
oda hiába várjuk a cinege települését.

A hol csak lehetséges, hagyjuk meg a bokrok 
alatt a száraz falevelet, mely az alacsonyan fészkelő 
rovarevőket ellenségük közeledésére figyelmezteti. E 
madarak s különösen a íülemülefélék annyira ragasz
kodnak ehhez, hogy ha rrár megtelepültek is, elhagy
ják a helyet, mihelyt a száraz falevelet bokraik alól 
elsöpörtük.

kezetes, hogy a majoreszkó testvérbátyja, a ki angol 
katonai attasé volt, egy angliai vadászaton lovaglás 
közben tragikus módon halt meg.

Délután négykor a sípok jelt adtak, hogy mára 
befejezték a vadászatot, melyet kedden az uj majornál, 
szerdán pedig a pusztaszeri kastélytól Sándorfalváig 
folytatnak. Szerdán tehát közvetetlen szegedi föld mel
lett jár-kél a trónörökös. A sándorfalvi határból már 
látni a szegedi tornyokat. Esténként Urbán Lajos 
szegedi cigánybandája muzsikál a fenséges urnák, a 
ki merengve hallgatja a szegedi tájak nótáit.

(A Bp. H. után.)

Gondoskodjunk ivóvízről is különösen a száraz, 
időjárású alföldi kertekben. Egyéb hijján a földbe ásott 
favályu is megteszi, melybe a viz színéig érő lapos 
követ teszünk, hogy a tapasztalatlan madárfiókák a 
vízbe ne fúljanak. Ennél azonban sokkal célszerűbb a 
cementből készült, lassan mélyedő, lapos medence, 
melyben madaraink veszély nélkül fürödhetnek is.

Minthogy nem minden bokron van fészekalapul 
kínálkozó ágcsomó, nagyon ajánlatos fölfelé nyúló 
galyakat a szükséghez mérten hármasával vagy négye
sével láncsal vagy vastag fonállal csomóba kötni. 
Ötven ilyen többféle magasságban készült mesterséges 
ágcsomóban már az első évben negyvenhét fészket 
találtak. Élő bizonysága ez annak, hogy még a bok
rokban bővelkedő területeken is mily kevés a fészek
alapul kínálkozó természetes ágcsomó s mennyire 
szükséges azokat mesterségesen is szaporítanunk.

De nemcsak az ágak ritka volta, hanem azok 
seprőszerü tömöttsége is akadálya lehet a fészek el
helyezésének. Utóbbi bajon kertészollóval segíthetünk, 
a túlságosan sürü ágpamatba megfelelő üreget vágva.

Nyáron ne nyírjuk a bokrokat, mert ezzel tömér
dek bokorlakó madár második költését semmisítjük meg.

A kiásott gyökereket, tuskókat, szál az ágtöredé
ket halmozzuk föl a kert valamely csöndes zugában 
a kerítés mellé, esetleg karókkal is körültámasztva a 
rakást, melyet eső ellen fölébe rakott ócska deszkák
kal védhetünk s lehetőleg vadszőlővel, vagy repkény- 
nyel is befuttatunk. Több hasznos madárfaj (vörösbegy, 
ökörszem, citromsármány, olykor énekes- és feketerigó 
is) szívesen fészkel ilyen gyökércsomók közt.

A madártdepités fontos kelléke az is, hogy kert
jeinkben minél több bogyótermő cserje és fa legyen, 
melyek termése a fülemile- és poszátafélék kedvelt 
csemegéje, tél idején meg számos vendégmadarunk 
megmentője. E célra legalkalmasabb a veres és lisztes 
berkenye, a kutyabenge s a varjutövisbenge, a kánya- 
bangita, a fekete- és a fürtösbodza.

A hol az éghajlati és talajviszonyok megengedik, 
termeljünk minél több napraforgót is, mely a cinegék 
téli etetéséhez olcsó és kitűnő táplálószert szolgáltat. 
A termést gyűjtsük be még ősszel, nehogy a madarak 
már a tél és inség beállta előtt elhordják. Kitelelő 
rigóink számára pedig bodzát gyüjtsünk és szárítsunk, 
hogy azt télen kötegekben az etetők alá vagy sürü 
lombu fenyüfákra kötözhessük.

A kerten kívül még igen sok helyet rendezhetünk 
be madaraink számára, ha minden gazdaságilag nem 
értékesíthető területet legalább kettős sorba húzott 
bokrokkal vagy pedig fasorokkal ültetünk be. De kü
lönösen szükséges volna a szőlőket és a szántófölde
ket is eleven sövénnyel, galagonyával, kökénynyel, 
vadrózsával beszegni. Elég ehhez másfél-két méter 
szélességű sövény. Az a kevés árnyék, a melyet ez a 
nyesés által folyton embermagasság alatt tartható bok- 
rozat a szőlőre vagy gabonára vet, elenyésző csekély 
kár ahhoz a haszonhoz képest, a melyet e bokrokon
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megtelepedő, a vetésbe is sűrűn bejáró s a szőlők 
rovarellenségeit szorgalmasan pusztító madarak hajta
nak. A szőlőkben lévő gyümölcsfák védelme érdeké
ben is nagy szükség van az ilyen bokorsürüségekre, 
hogy cinegéket is telepíthessünk oda, a melyeket bokor 
hijján hiába várunk a gyümölcsfákra helyezett fészek- 
odvakba. A vetést szegő galagonya- és kökénysürüsé- 
gek különben a vadóvás szempontjából is kiválóan 
értékesek, különösen télen, mikor a mező nem ád a 
vadnak búvóhelyet a ragadozó madár ellen.

Agitáljatok saját lapunk érdekében; hassatok 
oda, hogy minden kartárs előfizetője legyen!

H A S Z N O S  T U D N I V A L Ó K

A takarm ányburgonya szárítása. A takarmá
nyozásnál nagy szerep jut a burgonyának. Nagyobb 
mértékben való alkalmazásának ellenáll azonban a bur
gonya víztartalma, a mely, mint tudjuk. 80 százalék 
körül van s a mely miatt a nagyobb mértékben etetett 
burgonyától emésztési zavarok is keletkezhetnek. Ez 
vezetett arra, hogy a burgonyát etetés előtt szárítsák, 
mert Így elveszti nedvességét s a feltakarmányozás 
előnyösebb. Flessbach német birtokos Landsehmeban, 
Pomerániában, kísérletet tett a burgonyaliszttel, a me
lyet nem szabad túlságos szárítással készíteni, mert 
különben emészthetősége szenved. Az állatok nagyon 
kedvelik a burgonyaíisztet, a mely a burgonya térfoga
tának egyharmadrésze, s a melynek tápláló értéke a 
rozskorpával egyenlő.

Téli istállózás. November hó közepétől végéig 
megkezdődig a téli istállózás, melynek megvannak a 
maga követelményei. A legelső követelmény az egyen
letesség. Legnagyobb hiba volna a tél elején tulbőven 
takarmányozni, később pedig az adagokat szükebbre 
szabni. Ez utóbbinak következménye az volna, hogy a 
leromlott állatokat csak hosszú nyári takarmányozás 
hozhatná ismét helyre. A régi paraszt példaszó azt 
tartja, hogy gyertyaszentelőkor a széna felének még 
padláson kell lennie. Minden józanul gondolkozó gaz
dának tehát kötelessége a rendelkezésére álló széna, 
szalma és egyéb gazdaságában termelt készleteit jól 
beosztani. Az istállón való takarmányozás ritkán tart 
200 napnál rövidebb ideig. Télen közönségesen szal
mát, szénát, zab-, búza-, rozspolyvát melaszszal, sóval 
répaszelettel vagy erőtakarmánynyal keverve etetünk. 
Az árpapolyvát előbb forrázással megpuhitjuk, vagy 
répalevelek közé besavanyítjuk. Az árpa- és rozsszalma 
jó  takarmány szalma. A friss répaszéleteket előnyös 
búza-, zab- vagy rozspolyvával keverni. A tejelő-szarvas
marhának a gumósnövényeket és gyökereket (óvatosan 
burgonyát) inkább nyers állapotban adjuk, mert a friss 
növénynedv a tejképződésre jótékony hatást gyakorol 
Hogy erőtakarmányból a szarvasmarhának mennyit 
adjunk, meg nem szabható, ez csak esetről-esetre, 
kísérletezés utján állapítható meg.

A burgonya takarm ányértéke. A burgonyá
nak mint takarmánynak értékét minden gazda eléggé 
ismeri. De nem mindenki tudja, hogy nem célszerű a 
burgonyát vízben megfőzni. A vízben való főzés által 
a tápanyagok tetemes része eltávolodik, az egészség
telen gyümölcsnedv pedig bent marad. Ennek folytán 
sok helyen ma már a burgonyát csak párolják és e 
célra igen egyszerű, de a mellett nagyon célszerű ké
szülékek állnak rendelkezésre. Be van bizonyítva, hogy 
a párolt burgonya táplálóértéke sokkal nagyobb, mint 
a főzötté, hogy könyebben emészthető és mindenek- 
fölött, hogy a párolt burgonyával való takarmányozás 
a marhánál számos oly betegség elhárítására szolgál, 
amely az előbbi eljárás, tudniillik a burgonya főzése 
mellett keletkezhetett. Mily sokszor fordul pl. elő, hogy 
a burgonya éretlen avagy beteg állapotban szedődik. 
Mindkét esetben az eddigi főzési eljárás mellett az 
egészségtelen anyag részint a vízben, részint magában 
a terményben bent marad. Ha azonban a terményt 
pároljuk, a kivont egészségtelen anyag a burgonyából 
elillan és a párolt termény minden veszély nélkül fel- 
takarmányozható. A párolás haszna még abban is 
nyilvánul, hogy a beteg avagy kicsirázott terményt a 
pártolókészülékkel állandóan használhatóvá tehetjük, 
mert párolás után bevermeljük s ily módon hosszabb 
időre a romlástól megóvjuk. Jellemző hogy tehenek és 
sertések a rothadt burgonyából készült takarmányt 
nem eszik ha főtt, ellenben jó étvágygyal fogyasztják 
el, ha a burgonya párolva kerül eléjük. Egyébként a 
párolási eljárás mellett tüzelőanyagban is tetemes meg
takarítást érhetünk el, mert a jó párolókészülékben 
előbb elkészül a burgonya, mint a főzőüstben. Ily 
párolókészülék beszerzését minden gazdának ajánljuk.

A Házi orvos cimü népszerű egészségügyi 
folyóirat most megjelent, 36 oldalra terjedő karácsonyi 
száma egész sorozatát hozza az általános hygiena 
körébe vágó közérdekű és tanulságos cikkeknek. így 
Dr. Freisich Kornél egyetemi tanár, kórházi főorvos
nak A vörhenyjárványról . Dr. Kovács Aladárnak A 
tüdőbetegeket gondozó intézetekről . Dr. Schwarc 
Gusztávnak A postai alkalmazottak egészségügyi vi
szonyairól . Dr. Bród Miksának A szabók hygieniájá- 
ról . Dr. Kemény Ignác törzsorvosnak «A gyermekek 
nemi felvilágosításról >, stb. irt nagyérdekü értekezései, 
nemkülömben Abádi Imre tárcája Emberek között* 
Gyulai György Károly tanár, közegészségi iró tanulsá
gos cikkei. Dr. Luigi Barzetti olasz orvosnak A feles
leges vakbél címen irt pompás karcolata, továbbá a 
nagyszámú különösen tanulságos Apróságok igazán 
érdekessé teszik a mindjobban-jobban terjedő lapot, 
melyet mi is melegen ajánlunk olvasóink b. figyelmébe 
annál is inkább, mivel a lap előfizetési ára egy évre 
2 korona 40 fülér, tehát olyan csekély összeg, melyet 
a szerényebb vagyoni viszonyok között élő ember is 
könnyen nélkülözhet és amely sehogysem áll arányban 
a lap gazdag szellemi tartalmával. A háziorvos szer
kesztősége és kiadóhivatala: Budapest, VI., Andrássy-ut 
27. sz. alatt van, ahova az előfizetések beküldendők.
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K Ü L Ö N F É L É K

(M értékleteség és ellentálló képesség.) Az
alkoholnak a szervezetre gyakorolt káros hatásai közül 
egyike a legsulyosabbaknak az, hogy a test ellenálló 
képessége megcsökken a különböző fertőzésekkel szem
ben. Így pédául már régóta ismeretes, hogy az iszákos 
ember megsebesülése vagy megoperálása — akármilyen 
egyszerű is a seb vagy az operáció — nagyon vesze
delmes, könnyen halálos lehet: a gyógyulás mindig 
igen nehezen történik. Ennek épen az ellenkezőjét ta
láljuk józan vagy mértékletes embereknél, amint azt 
az elmondandó néhány eset igazolja. Dr Fiebig alsó
indiai orvos azt észlelte, hogy benszülötteknél és a 
chinai kuliknál, tehát olyan embereknél, akikhez az 
alkoholélvezet még nem jutott el, olyan megsebesülé
sek, amelyekkel szemben minden európai orvos a leg
rosszabbra készülne el, még kedvezőtlen körülmények 
között is, aránylag igen rövid idő alatt gyógyulnak 
be. Hasonló a tapasztalata Louzimoux algieri orvosnak 
az arabok között, amint az egy értekezéséből kitűnik. 
Heyfelder az orosz-török háborúban figyelte meg a 
sebgyógyulást s úgy találta, hogy a szeszes italoktól 
tartózkodó törökök és tatárok között a legnehezebb 
sebesülések is akadálytalanul és láz nélkül, könnyen 
gyógyulnak, mig az oroszoknál hasonló körülmények 
között a gyógyulás sokkal kevésbbé volt kedvező. A 
legutóbbi orosz-japán háborúra vonatkozólag érdekes 
tapasztalatokról ad számot Seamen. A Jaln melletti 
csata után meglátogatta azt a tokiói korházat, ahová 
a japán sebesülteket szállították. Meglepődve észlelte, 
hogy a betegek, ámbár súlyos volt a sebesülésük, majd
nem kivétel nélkül fgen jó állapotban voltak. Ugyané 
korház belgyógyászati osztályáról érdekességénél fog
va megemlíti, hogy csak a légzőszervek könnyebb 
megbetegedéseivel találkozott; fertőző betégségek ál
landó kísérői a seregnek, amelyek négyszer annyi 
áldozatot szednek, mint az ellenfél golyói. Ezt a ki
tűnő eredményt a japánok csakik közmondásos mér
tékletességüknek köszönhetik.

Az ebekkel való beszéd. Jókai Mórnak a 
Szomorú napok cimü regényében a lengyel nőt, a 
midőn beszökik a hóhér udvarára, hüledezve kérdi a 
hóhér felesége:

Hát a kutyák?
Nem bántottak, — feleié a nő — én tudok 

az ebekkel beszélni, van valami módom . . .
Ne gondolja senki, hogy Jókai Mór ezt az 

„ebekkel való beszéd“-et fantáziájából merítette. A ki 
ismeri Jókai regényeit, sokszor tapasztalhatta, hogy 
igen-igen sok benne az etnográfiai vonás, a melyet ő 
becses néprajzi tanulmányok alapján szőtt bele regé
nyeibe.

Ezt az „ebekkel való beszédet11 is megtaláljuk 
néphagyományainkban. Ugyanis általános nézet a nép
nél, hogy vannak olyan emberek, a kiknek egyéniségé
ben van valami, a mitől a kutya olyan lesz, mint a

kezes bárány, légyen az bár a leghamisabb természetű 
is. Különösen a pásztoremberek azok, a kik meg tud
ják igézni bizonyos uton-módon a kutyát. Hát igaz, 
hogy a pásztorember talán a legtöbbet foglalkozik a 
kutyával. Ö kapatja, szoktatja magához, hogy segítő
társa legyen munkájában: a nyáj, a gulya őrzésében. 
Hogy azonban a pásztoremberek nézésében, szavában, 
vagy egyéb egyéni vonásában lenne az a bizonyos 
igéző-erő, a mely akármilyen kutyát ártalmatlanná tesz, 
erre nézve a tapasztalat és kutatás minden pozitív 
eredmény híján van.

Hogy azonban a nép hisz a pásztoremberek 
kutya-igéző hatalmában, az legjobban kiviláglik azok
ból a mende-mondákból, melyek csakugyan élnek és 
terjednek tovább a nép ajkán.

A felvidék egyik falujában élt egy gazdag föld- 
birtokos. Este sohasem záratta be lakóházának a ka
puit, annyira megbízott két korcsfaju kutyájában, a 
melyeket nappal bizony láncon kellett tartani, mert 
minden idegen embernek megszabták volna a ruháját. 
Katalin nap után, a midőn az idegen pásztor haza
hajtotta a földbirtokos két növendéktinóját: akadály 
nélkül be tudott jutni a földbirtokos udvarára, a nél
kül, hogy a kutyák részéről — pedig már este lévén: 
szabadon voltak — valamiféle ellenséges indulatot 
tapasztalt volna is.

Midőn a pásztor jelentkezett a ház uránál, az 
csodálkozásának adott kifejezést, hogy beengedték a 
kutyák egyetlen vakkantás nélkül a pásztort.

A pásztor dicsekedve mondta aztán, hogy bi
zony ő tudja a módját, hogy a kutya ne ugasson, 
sőt ha tetszik az urnák, az ölében is behozza a leg
hamisabb kutyáját.

A falu népe aztán a pásztor titkát a következő
képpen oldotta meg: Minden ember képes arra, hogy 
a kutyát igézet által ártalmatlanná tegye, de bizonyos 
előkészületek kellenek hozzá. Zabkenyeret kell sütni, a 
melynek a belét apróra fölvágott szalonnával kell át- 
gyurni, mely művelet után az, a ki kutyát akar igézni, 
az átgyurt zabkenyeret ruhába csavarja s bal hóna alá 
köti. Itt kell állania annak három napig, azután már 
igézni képes az illető ember. Ha egy hamis kutyát föl 
akar venni, akkor a kutya orrát a zabkenyér helyére, 
a bal hóna alá kell dugnia s akkor a kutya elveszti 
hamisságát s olyan lesz, mint a kezes bárány. A nép 
furfangos fia még azt is hozzáteszi, hogy: a ki ezt 
nem hiszi, tegyen próbát.

Diluvial-korszaki rhinoceros csontváza  
Csehországban. Néhány év előtt Königrátz mellett, 
Freihofenben, szürkés agyaglöszben több mammutnak 
csontrészeit találták. Ugyanazon földrétegben a Pardu- 
bitz és Bchrudim közti utón a blutoi téglavető telepen 
egy teljes rhinoceros csontvázát fedezték fel a munká
sok. A csontváz a hátán feküdt az agyagos rétegben 
és 2 méter 75 cm. hosszú. Ilyen teljes csontvázu, tiil- 
kös orrú állatot még eddigelé Európában nem találtak 
sehol. Így nem csak Csehországra, hanem egész Euró
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pára nevezetes ez a ielet. A rhinoceros ugyan a diluvi- 
alis korban Európa több helyén élt, csontrészeit több 
helyütt fel is találták, de teljes alakban csak a blatoi 
agyagbányában körülbelül 4 méternyi mélységben lel
ték meg. Hogy a rhinoceros a mammut kortársa volt 
Európában, azt legújabban szintén a blatoi téglagyár 
löszrétegében lelt mammut csontvázrészek bizonyítják, 
melyeket Woldruch tanár a bécsi akadémiában ismer
tetett meg. A diluvialis korban élő állatokra nézve a 
blatoi agyagos bánya egyik legnevezetesebb lelőhely
nek bizonyult, pedig eddigelé még igen csekély része 
van felásva a négy hektárnyi területnek.

Miért sárgul m e g a  falevél? Őszszel, a mikor 
mélabusan szemléljük a hervadt lomb hullását, önkén
telenül is eszünkbe jut a kérdés: miért veszti el a 
levél üde zöld színét, s mi okozza a lomb színválto
zását, a mely a sárga szin minden árnyalatára kiterjed, 
egészen a sötét rozsdabarnáig? E jelenség okát már 
régóta kutatták a tudósok, de csak a legújabb megfi
gyelések révén tudták kielégítően megmagyarázni. Over- 
ton természettudós meglepetéssel vette észre, hogy a 
Hydrocharis morsus ranae nevű vízinövény (a béka- 
tutajfélék családjából), ha néhány napig olyan edényben 
volt, a melynek vizébe egy kevés cukoroldatot kevert, 
zöld helyett rötes sárgába hajló szinü levelet hajtott. 
Kísérleteit tovább folytatta, s most már más fajta nö
vények viselkedését is megfigyelte cukorral, vagy szőlő
nedvvel kevert vízben. Az eredmény ekkor is ugyanaz 
volt, sőt a kísérletek során azt is tapasztalta, hogy 
nemcsak a friss hajtású, hanem a régi levelek is meg
sárgultak vagy rozsdabarna szint öltöttek. E jelenség 
okát kutatván, Cverton megvizsgálta a fa sárgult és 
zöld leveleinek alkatrészeit. Rájött, hogy a sárgult fale
vél anyagában több cukortartalom és kevesebb a kemé
nyítő, mint a zöldében. E tapasztalataiból tehát azt a 
következtetést vonta le, hogy a zöld levél sárgulását 
a cukornak a csersavat tartalmazó rostos-anyagra való 
hatása okozza, és hogy e hatás legfőbb faktora a nap
sugár, a mely egyrészt elősegíti a cukor képződését 
és asszimilációját, másrészt befolyásolja a színeződés 
kémiai folyamatát; de fontos szerep jut itt az éjszakai 
hőmérséklet csökkenésének is, a mely a képződő 
cukornak keményítővé való átalakulását hátráltatja. Be
bizonyult tehát, hogy a falevél sárgulását két tényező 
hozza létre: a napsugár és az őszi éjszaka hidege.

A legnagyobb almafa. Kaliforniában van a föld 
legnagyobb almafája, a mely a tulajdonosa, Hotkis 
ültetvényes szerint, 190 éves. Alakja olyan, mint a 
rendes almafáé; nyolc nagy ága van, a melyek közül 
öt az egyik, a másik három pedig a következő évben 
hoz gyümölcsöt. A törzse a föld alatt 5.30 méter át
mérőjű, magassága 25 méter és a fa koronája 40 mé
ter átmérőjű területet árnyékol le. Évenkint 50 52 
hektoliter almát szednek le róla. Az almák igen aprók 
s ezért befőzötten, vagy aszaltan használja fel őket az 
óriás gyümölcsfa tulajdonosa.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K
Muntyu János urnák. Ribicsora. Emil fiam itt Szász

sebesen velem együtt lakik. Szíveskedjék a lapot ott a környéken 
terjeszteni. Major Gábor urnák Nagybecskerek. Azt hiszem, 
hogy az uj formáju egyenruha még hamarosan nem fogja a 
személyzetet megörvendeztetni s ha talán mégis, a régi elviselé
sére még akkor is kell átmeneti időt engedélyezni s igy csak az 
eddigi minőségűt rendeljék meg, annyival inkább, mert az újnak 
leendő színét és alakját még nem ismerjük. Baumann Andor 
urnák Bulza. Buzdító és biztató szavai felette jól estek. Bár 
az összes kartársak igy gondolkoznának, akkor csakhamar fényes 
eredményeket tudnánk felmutatni. Fogadja a magam és családom 
szívélyes üdvözletét! Az Ígérteket mielőbb kérjük. A mi azt az 
újévi nagy pénzözönlést illeti, félek tőle, hogy nem lesz olyan 
veszedelmes, mert erre nézve szomorú tapasztalataim vannak.

A K I A D Ó H I V A T A L  P O S T Á J A

Tálas János urnák. M. Szt. Király. A kétféle külde
ményt köszönettel vettük. Az előfizetés jövő február végéig van 
rendezve. Bújna Mihály urnák Horgospataka. Elhatározását 
éppen most, midőn híveink kitartására oly nagy szükségünk van 
felette sajnáljuk. A zászlót éppen akkor nem lenne szabad el
hagyni, midőn az veszedelemben forog. Tudvalévő dolog, hogy 
az igazi, hü barátokat uem szerencsés sorsunkban, hanem szeren
csétlenségünkben s akkor, midőn bajok környékeznek, szoktuk 
megismerni. Leitner Gusztáv urnák Vissóoroszi.Csonkajános 
urnák. Őszpöte. Az előbbi üzenet Önöknek is szól. Bruckner Mi
hály urnák Somogyfajsz. Az előfizetés csakugyan február 15-ig van 
rendezve. A küldött segítségért, melyet egyébként külön is nyug
tázni fogunk, fogadja hálás köszönetünket!

Nyomatott H1ENTZ JÓ ZSEF könyvnyomdájában, Szászsebesen

H I R D E T M É N Y E K

290/1908. sz.
Pályázat erdőőri állásra.

A bezdini gör. kel. szerb zárda tulajdonát képező 
erdőben üresedésbe jött erdőőri állásra pályázat nyit- 
tatik. Ezen erdőőri állás javadalma: évi (600) hatszáz 
korona készpénzfizetés, szabad lakás (ház és kert) két 
hold föld, 3 öl tűzifa, 2 tehén és 4 disznó nyári 
legeltetése.

Felhivatnak mindazon 35 éven aluli okleveles 
erdőőrök, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy ok
mányaikkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket 
legkésőbb 1909. január hó 10. alulirt czimre küldjék 
be. A megválasztandó pályázó állását azonnal, de leg
később 1909. évi február hó 1-én elfoglalni köteles.

Megjegyeztetik, hogy pályázótól a szerb avagy 
német nyelv ismerete föltétlenül megkivántatik.

Bezdin, 1908. december hó 2.
G ör. kel. szerb zárdafőnökség.

3905/1908. sz.
Pályázat.

Körmöczbánya szab. r. t. főbányavárosánál 
400 (négyszáz) korona évi bérrel, 120 (egyszáz- 
húsz) korona rendkívüli segélylyel 16 iirm3 ke-
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mény és 16 ürm3 lágy tűzifa 2 kh. földillet- 
ménynyel, természetbeni lakással és 10°/o-os 
ötödéves korpótlékkal javadalmazott Il-od osz
tályú erdőlegényi állás betöltendő lévén, arra 
ezennel pályázatot hirdetek.

Felhívom tehát mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy életkorukat, fedhetlen elő
életüket, magyar honosságukat, nyelvismeretüket, 
testi épségüket és alkalmas voltukat, igazoló ok
mányokkal és szakképzettségüket erdőőri szak
vizsgálati bizonyitványnyal felszerelt sajátkezüleg 
irt és szabályszerűen bélyegzett kérvényüket, 1909. 
évi január 31-ig hozzám annál is inkább nyújt
sák be, miután a később beérkezett kérvények 
figyelembe nem vétetnek.

Végül megérintem, hogy ezen állásra csak
is nőtlenek, pályázhatnak.

Kelt Körmöczbányán, 1908. évi december 
hó 8-án.

Bendrovic polgármester.
1858. sz. közig. 1908.

Pályázati hirdetmény.
Leibic r. t. városánál egy erdőőri állás lemondás 

folytán megüresedvén, ezen állás elnyerésére ezennel 
pályázatot hirdetek és felhivom a pályázni akarókat, 
hogy működési bizonyitványnyal és képesítésüket iga
zoló okmányokkal felszerelt kérvényüket hozzám leg
később 1909. évi január hó 15. napjáig küldjék be.

Ezen állás 50 kor. havi bérrel, szabad lakással és 
fűtéssel, azonkívül kert haszonélvezetével és 4 drb. 
szarvasmarha legeltethetési joggal van javadalmazva.

Kelt Leibicon, 1908. évi december hó 15-én.
Kurz Gyula polgármester.

U G R Ó N  G Á B O R  lapvezér

MAGYAR NEMZET
a legolcsóbb függetlenségi 48-as napilap  

H H Z  C i k k e i t  í r j á k :  I Z I Z !
r

Ugrón Gábor, Ábrányi Emil, Dr. Halász Lajos
országgyűlési képviselő. Szerkeszti Lándor T iv a d a r

m m  Előfizetési á r : n H Z

Egy évre 16 korona Negyedévre 4 korona 
Félévre 8 „ Egy hóra 1.40 „

o Egyes szám ára 2 krajcár o

ZZm  M egrendelhető: m m

Budapest, VII., Miksa-ufca 8. szám, továbbá 
minden postahivatalnál és a lapelárusitóknál

.1 n , , • ;

V A D Á S Z  S Z Ó T Á R
Összeállította S z l á v i k  N á n d o r  főerdész 
o ismert szakíró, a Vadász Újság főmunkatársa o

Ismét valami uj dologgal állunk elő, amelynek a 
szükségét érezte minden szenvedélyes vadász. A 
Vadász Újság főmunkatársa a több oldalról meg
nyilvánult kívánságoknak eleget teendő, rég idő 
óta dolgozott e kommentárral kisért magyar-német 
nyelvű szótáron, melyet most sajtó alá rendezett 
és amely sok mindenre tanítja meg az olvasót, 
aminek jelentősége előtte eddig ismeretlen volt. 
Annak előre bocsátára mellett, hogy a szótárt a 
lap minden előfizetőjének díjtalanul akarjuk ren
delkezésére bocsátani, nem zárunk ki abból má
sokat sem, hogy azt kiadóhivatalunk utján igen 
jutányos árban megkaphassák. A 10— 12 ivre ki
terjedő, igen gondosan összeállított s az ország
ban divó műszavakat teljesen felölelő mű ára a 
nem előfizetőknek sem fog többe kerülni, mint 3 
korona. Előjegyzéseket már most elfogad a kiadó- 
hivatal, mely ettől teszi függővé a nyomtatandó 
példányok számát és a mű árának még esetleges 
o o o csökkentését. o o o

A Vadász Újság kiadóhivatala, Újpest.

11,11
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