
Szemmel tarthatsz vadat s vadászatot, és képzeld a gyö
nyört: nincs vad a hajtásban s te azt előre jól tudod." 

A vadászok helyökre állnak, felvont fegyverrel hiúz sze
mekkel lesve, a világért meg nem moczczannak, csak magában 
dünnyög mindenik: de az ördögben hol van már az a vad?" 

Vagy mosolygva nézed mint cserkész — s az álló gímet 
hetven lépése miként hibázza az ügyetlen, s miként hazudik 
aatán: szökött a vad és messze volt, — a baklövés valóban 
neín hibám. 

„S aztán képzelheted az égben hány vadásztársat találsz; 
vadászokat Nimródtól máig. Hány vadász adomát fognak azok 
regélni, milyet még soha sem hallott füled. S ez igy tart örök 
időkig: nem lesz-e ott dicső helyed?" 

A vadász arcza felderül s nevetve szól: pajtás valóban jól 
beszélsz, és mondhatom, jobb pap lett vón belőled, mint az 
kit az imént oly hosszan hallgattunk. 

A gyümölcsfák nyári trágyázásáról. 
Hummol u t á n k ö z l i : Fekete Lajos . 

A legjobb és legczélszerűbb trágyázási mód a gyümölcsfákra nézve, 
az úgynevezett n y á r i t r á g y á z á s , melyet saját házi kertemben a 
következő módon alkalmaztam. Egy nyáron a nagy szárazság miatt al-
mafáimról nagyon kezdett hullni a gyümölcs, ámbár jól takarítva s 
ápolva voltak. Igen nagy aggódással figyelmeztem fáim állapotára, s 
észre vettem, hogy az ép gyümölcsök napról napra inkább hullnak, s 
ennek megakadályoztatására nem volt egyéb hátra, mint a nyári trágyá
záshoz folyamodnom. A nagy fák tövétől 6—7 láb távolságban, tehát a 
fakorona alatt kerekenkörül a gyepet %—1 láb mélyen és \ ' szélesen 
felvágtam s kifordítottam; azután egy régi cseberben vizet, fertőtrágyát 
és hamut kevertem össze, s e keverékből a körben kiásott árokba 5—6 
kannával öntöttem; erre a felvett gyepdarabokat megint gondosan vissza
helyeztem előbbi helyökre, és jól megtapostam. Kisebb fák körül 5—6 



lyukat csináltam i'/t— 2 láb átmérővel, különben ugyanazon mód»n, 
mint a nagy fáknál, s mindenikbe egy fél öntözőkanna trágyát öntöttem. 

Ezen nyári trágyázás eredménye várakozásomnak nemcsak megfe
lelt, de azt jóval felülmúlta, mivel két hét alatt a gyümölcsök annyira 
megnőttek, hogy a meg nem támasztott ágak a teher alatt kezdettek leha
sadozni ; s az után nem is találtam többé a lehullott gyümölcsök között 
egy épet sem. Azon esztendőben nemcsak' a gyümölcs nőtt meg akkorára, 
mint addig soha sem, hanem egy sereg levélrügy virágrügygyé változott 
át, mely a következő évben virágzott és gyümölcsöt termett. 

A közlő, Hűmmel J. fatenyésztő, megemlíti még, hogy a kivágott 
és vissza helyezett gyep nemhogy kiszáradt volna, de rajta a fű sokkal 
bujábban nőtt mint az előtt; hogy két szomszédjának jobb fekvésű ker
téit az övé termésben mindig felülmulta ezen módszer alkalmazása kö
vetkeztében, s végre mint bámulást érdemlő tényt azt is felhozza, hogy 
mig a szomszédkertekben a gyümölcsfák az almaféregtől sokat szenved
tek, addig az övében alig lehetett annak nyomára akadni. 

K ü l ö n f é l é k . 
Darál t gabonából kenyér . Az ember a külszín által nem csak 

magát hagyja megcsalni, hanem gyomrán is méltatlanságot követ el, 
midőn az eledelek megítélésénél az e tekintetben legilletékesb tanácsa
dónak, a szájnak tanácsát, a szem és tapérzék javaslatának alá rendeli. 
A fehér kenyérnek sikerült szép fehér színe, szabályos, hólyagos szövete 
és puha tapintata által magát a tehetősebbek asztalára úgy behízelegni, 
hogy a durva, darabos, keveset igérő, de annál többet adó barna kenyér 
csak a szegényebb sorsuak, vagy egyegy elfogulatlanul itélő jobb módú 
embernél talál méltánylásra. Ha a nagyúr gyermeke a cselédtől barna 
kenyeret kér, s ezt többre becsüli mint a fehért, azon nincs mit csodál
kozni, mert annak egyszerű oka az, hogy a gyermek eredeti épségben 
levő izérzékénél fogva helyesen ítél, s két hasonnémü tápszer közül a 
táplálóbbat választja. A hova vezeti a gyermeket érzéke, oda vezette a 
gondolkozó embert a tudomány. A vegyészek már rég tudják, hogy a 



gabnaszemben a legtáplálóbb, úgy nevezett húsképző anyagok, közvet
lenül annak igen vékony héja alatt rejlenek, s a magnak keményítő 
anyagban gazdag belső részét úgy veszik körűi mint a tojás fehére a to
jás sárgáját. Ezen tápláló anyagok a gabnának lisztté való őrlésénél na-
gyobbára a korpában és derczében maradnak, minek következtében a 
buza lisztté őrlés által tápláló erejéből 15 , a rozs pedig 10 százalékot 
veszt. Hogy ezen tetemes tápanyag megkíméltessék, legczélszerűbb a 
gabonát kenyérsütés számára nem örleni lisztté, hanem csak megdarál
ni. Hogy ezen megtakarítás, különösen szükség idejében nem kis jelen
tőségű, megítélhet;ük, ha meggondoljuk azt, hogy azon gabna menyi-
ség, mely a korpától megtisztítva 1000 embert ment meg az éhségtől s 
annak rosz következményeitől, darává átalakítva s úgy sütve kenyérré 
1100—1150 embert mentene meg. 

A hangyák az erdészet szövetségesei , az ártalmas férgek el
lenségei, a németszövetség némely államában máris a törvények védel
mében részesülnek; a hangyazsombékok széthányása és a hangyatojás 
szedése meg van tiltva. — Hasonló rendőri intézkedés életbeléptetésére 
körlevél által vannak felhiva a szövetség többi államai is. 

A selmeczi k. erdoakademia hallgatóinak száma folyó 1869. 
tanévben : 38 rendes, 2 rendkívüli és 7 vendég, összesen 47. 

Csötörtmérö — vagy?! Az „E. L ." f. é. I. füzetének 29-ik ol
dalán közlött felszólításra előbb. Szabó Adolf ur, azután Petzrik Antal ur 
a csötörtmérő helyett e kifejezést ajánlja: átmérző s ebből átmérezni 
vagy átmérzeni, azaz a fa vastagságát mérni. — Bevárjuk még hogy több 
szaktársaink is szóljanak a tárgyhoz, s azután májusban az addig beje
lentett műszavakra nézve egy competens nyelvész ítéletét kérjük ki . 

Hibaigazítás. Az „E. L ." f. é. II. füzetének 77-ik oldalán felül
ről a 4-ik és 21-ik sorban sósavany helyett salétromsav any olvasandó.-

Szerkeszti és kiadja: Wagner Károly. 
Főmunkatárs: Divald Adolf. 
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