
miszerint a lombfahasználat fentebbi k imuta tásába az úr
béri faizás kielégitése is benfoglaltat ik, sőt hogy a kimuta
tot t tömeg legis legnagyobb része csakis e czélra fordíttatott; 
mer t a mit a kincstár a fehérpataki és kabolapojánai vasgyá
rak , meg a ferenczvölgyi üvegkohó szükségletének fedezésére 
fölhasznált, vagy azontúl eladott és a tisztviselők failletményei 
kielégítésére fordított , az összes eddigi használatnak_egy ne
gyedé t sem teszi. 

Az eszközökre nézve, melyeket csekkély nézetem szerint 
alkalmazni ke l l ene , hogy az egész termést mindig biztosan és 
lehető legjobban értékesiteni lehessen , először a fenyőfát és 
azután a lombfát illetőleg bá to rkodom nyilatkozni. 

(Fo ly t a t á sa következ ik . ) 

Puska-adó. 
Mióta a fegyvertartás a vaffenpasz alól felszabadult, azóta már 

alig lehet valamire való embert találni a két hazában , a kinek puskája 
vagy pisztolya nem volna; a panasz pedig a vadirtás, vadorzás, lőfegyver
rel történt szerencsétlenségek, sat. fölött folytonosan gyarapodnak. Fur
csán hangzik ugyan, hogy egy par excellence fegyvert viselő nemzetnél 
a fegyvertartási jugot korlátozni kívánjuk, és egy tetemes lendületnek 
indult industria, értem a fenyvetgyártást talán föl is fog jajdulni erre; 
de nem czél a fenyvertartás szabadságát korlátolni hanem a szenvedélyt 
megadóztatni vagy is : termékennyé tenni oly szenvedélyt, a mely a leg
több esetben csak abban leli kielégitését, hogy a falon puska függ, fiókban 
revolver hever. Ha a dohányzást meg lehet adóztatni, a mi pedig sokkal 
inkább napi szükségünké vá l t , mért ne lehetne a puska tartást is ily 
módon megterhelni. A szenvedélyes puska szerető, azt a pár forintot 
syivesen megfogja fizetni, a dőgvadász azonban, a kinek sódarja legjobb 
esetben 5 ft. ér, az bizony inkább túlad rajta vagy rejtegeti, s igy a pus
ka kevesbedni, a vadorzó fogyni fog; t. i. sokan reménylik hogy fogy
ni fog. 
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Bár föltétélesen pártolom a puska-adó behoza ta lá t , amennyibe i t 
t. i. az erdészeti és vadászati személyzet az alól kivétetik, nem tartozom 
azok közé, » kik tőle a vadászok megkevesbülését remény lik. É n igen 
jól ismerem az orvadászokat és azok te rmésze té t , gyakran Tol t alkal
mam velők barátságos és ellenséges téren ta lá lkozni , s ezen tapasztala
timból kiindulva állítom : az orvadász puska adóját megfizeti a szomszéd 
uraság egyik őzbakja vagy más vadja. A vadászat oly ha ta lmas szen
vedély, akár mint a kártya, ivás, szerelem . . . . a kit e szenvedély el
fogott , ha bá r vesztére lenne i s , föl nem hagy vele. Ismerten jó modu 
paraszt gazdákat, k iket a vadászati szenvedély szegénységre jut ta tot t , a 
puskával azonban még sem hagytak föl. És legyen az orvadász szegény, 
ne birja fizetni puska adóját, van gourmand elég, kifizetik azok. 

Az orvadászokat megfogyasztani nem puska adóval, hanem igaz
ságos vadászati törvénynyel fogjuk. Ha minden község szabadon ren
delkezik vadászati jogáva l , az ily szenvedélyek jogos kielégítésre ta lá l 
nak, és értelmes vadászok vezetése alat t , helyes ti lalmazási idő korlátai 
között rendes becsületes vadászokká válnak. Yessetek gátot a folyamnak 
s földagadva eltépi a gátat, elpusztítja földeiteket, mig ha csatornát ás
tok neki, malmot, gépet hajt . 

A puskaadó behozatala tehát az orvadászokat kevesbíteni nem 
fogja, de igen is a koczavadászokat, s igy a vadászatra nézve jó ha tá s 
nélkül nem marad. Más részt ped ig , miután a vagyonos osztály szen
vedélyeit fizetteti meg, nem csekély jövedelmet hoz be az állam szá
mára. 

A V. és T. szerkesztője azt ajánlja, hogy a vadász engedélyért min
den erre képesítet t honpolgár 5 ft. fiizessen.az á l l amnak ; az ily enge-
délylyel nem b i r ó , de fegyvert ta r tó egyének pedig minden puska után 
évenként 2, pisztoly után 1 ít. puska-adót fizessenek. 

A puska-adó behozatala az angol par lamernben is szóba jö t t és 
valószinüleg törvény erőre fog emeltetni. 

Mit történjék ezen pénzekkel ? Ezt a kérdést még nem hallot tuk 
tárgyalni. 

Ha a puskaadó a köztégeket illeti, azt I.öl használhatják a vadásza t 



óvására szükséges kiadások fődözésére, de mi történjék a vadász enge
délyekért bejövő százezrekkel ? A terméketlen szenvedély termékenyí
tése nem csak adófizetésből áll. Véleményem szerint ezen összegeket, 
melyeket a fekvő birtok egyik élvezete bajt b e , a fekvő birtok javára 
kell értékesíteni. Ezt leghelyesebben mező és erdőgazdasági kísérleti és 
észleleti[állomások felállítása által vélném leggyümölcsözőbben megtenni. 
Indítványom tehát a z : 

szavasztassék meg a vadászati és puska adó , hajtsa be azt az ál
lam , és állítson belőle megyénkónt, vagy a mi helyesebb, vidékenként 
mező és erdő gazdasági kísérleti állomásokat. 

E föltétel alatt alig fog e két adónak ellenzője akadni, mert a 
pénz egyik zsebből ki, a másikba megszaporodva visza kerül. 

Elodea canadensis. 
(Képpel) 

E lapok olvasói talán már olvastak, vagy hallottak valamint e 
növényről, a mely ha bár maga kicsi és gyönge is, gyorsnövése segélyé
vel folyamokat, tavakat rövid idő alatt ellepni képes oly annyira, hogy 
a hajózásnak is akadályul szolgál. Ez oknál fogva a hamburgi nemzet
közi kiállítás alkalmával tekintélyes pályadíj volt kitűzve pusztítása 
legjobb módjára. Mai napig azonban a kivihetetlenség következtében a 
verseny függőbben maradott. 

Hamburgban az Alster medre annyira megtelt e növény indáival, 
hogy kiirtására már gondolni nem is lehet; megelégszenek ha túlságos 
elterjedését némileg gátolni képesek. Erre a gőzhajók szolgálnak, melyek
nek kerekei a vizet zajlásba hozzák: a zajló vizet pedig e növény nem 
szereti ; kedvencz helye a csendes folyam vagy álló viz lévén. 

Hazája e növénynek Kanada, a honnét hajó épület fával vándorolt 
volna Európába át. Legelőször Irlandban vették észre Warrington mellett 
1836-ban egy tóban, 1841-ben Skocziában, 1857-ben Angolországban 
és 1859-ben Poroszországban a sanssouci és potsdami királyi kéj lakok 
árkaiban és tavaiban. Azt gondolták, hogy e növény tömkelege kedvezni 


