Ebéd után a kastély melletti szép park megtekintésére mentünk,
melynek nem kevés érdeket kölcsönöz egy csaknem közepén levő elég
magas v í z e s é s ; a boros poharak és kancsók a kerti asztalokra is k i 
vándoroltak s a köszöntések sora itt is folyt; mig végre az idő szo
kott módja

szerint itt is határt szabva, többektől szíves búcsút kellé

vennünk s ki haza ki pedig Selmeczre tért kocsiján.
Az erdösz-akademia

pagonyának e napra kitűzőt

elmaradt, melyet azonban Csütörtökön

megtekintése

pótolánk k i ; a díszítések és

zászlók itt se hiányzottak ; az idő kedvezett, czéllövés tartatott s hozzá
még hogy a végleges összejövetel annál változatosb legyen a tánezkedvelö fiatalság

és a Selmeczröl kikerült Szépek részéről víg czigány

fcene mellett egy pár táncz is megjárta,
Végül elismeréssel kell kiemelnünk, hogy Selmeez városa

ne

veltebb közönsége a gyűlésen résztvevő idegenek számára vendégsze
rető előzékeny készséggel ajánla
is a kirándulásokhoz

szükséges

szállásokat

s hogy maga a város

számos kocsit mindig díjtalanul

ál-

Ijtá ki.
K. Beclö Albert.

Az erdóvédek érdemében.
Erdőbirtokosok kiknek erdejük jókarbantartása szívükön

fekszik,

óly erdővédeket (kerülőket) szoktak felvenni ós tartani, kik jó erkölcsi
bizonyítványokkal, s némi erdőművelési-s gazdászali képességgel bír
nak, mert csak ily egyének bírálhatják meg, mi kincs fekszik azon er
dőben , mely őrizet végett kezükre adatott, és mennyire kelletik ezen
vagyont a tolvajok s pusziitok ellen védeni.
Szép azon bizodalom, mellyel az erdőbirtokos erdőkezelőjét vagy
őrzőjét

megajándékozta, de nagy a felelőség is , mely ez utóbbiakra

hivatásuk következtében háramlik; — Ha tehát egy részről megkíván
tatik a hűség., becsü-leteség s az erdőálapotáróli mindenkori felelés, más

részről

igazságosan

igényelheti a hűséges jóviseletü s szorgalmatos

erdökezelö vagy errlövéd ki az erdő mellett egéségét süt életét is fel
áldozza, hegy minden űton párlollassék s a törvény előtt óltalmaztassék.
De épen ezen szempontból kiindulva a mindennapi

események

után azon panasz merül fel, hogy sokszor az erdő mostoha gyermeknek
tekintetvén, annak örzöszemélyzete is nem hogy a kellő tekintélyt, de
a törvényhatósági oltalmat s pártfogást sem nyeri meg , és gyakran áll
elő azon visszás eset, hogy az erdőpuszliló némely

halóságnál csak

mint kihágó, *) de korántsem mint tolvaj elösmerve, könnyű vagy épen
semmi büntetést sem kap; — ellenben ha az erdövéd maga szigoránál
s becsületeségénél fogva az erdeitolvajt ellenszegülés alkalmával szóval
vagy tettel megbántja, mint gyalázatos közönséges r a b , törvényható
ság elibe idéztelik,

és többféle kelemetlenségek közt büntetés alá is

vétetik.
Ily esetekről tanúskodni nagyon is lehelne , de ez űltal az i l y léle sérelmek részletes magyarázatját addig is még ez iránybani bővebb
kérdések valaki által felnem állitattnak , csak némely hatóságok iránti
kíméletből is elhasztani szükségessé válik.
Tekintetbe vévén azonban azt, hogy az erdők nem csak az illető
tolajdonosnak, de többféle tulajdonságaiknál fogva az egész országnak
s nemzetnek szolgálnak;
eféle

óhajtandó lenne, hogy az erdövédek kik az

országos kincset őrzik, minden illető hatóság előtt mint nyilvá

nos őrzök (óffcntltcí)c 2Bacbcii/ a mint az 1852-ik évi magas császári
Pátens kimondja s rendeli) tekintessenek, és törvénykezés esetében az
erdőbirtokos vagy annak képviselője tudta nélkül rövid úton a község
elöljárósága által meg ne idéztessenek, vagy talán ártatlan létükre be
ne fogatassanak; — mert az által egy részben az illető erdövédek, t ö 
kéletesen lehangoltatnak és elkedvetleniletnek, de főképen az illető er
dőbirtokosok

szolgáik állomásróli véletlen eltávolítása állal tetemesen

megkárosiltatnak, — másrészt pedig az erdöpusztilók vérszemet kap
ván ily alkalommal, s a törvényt ügy is csak írott malasztnak tekint
vén,

az erdők iránti ellenszenvükből és kíméletlenségükből
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hetrt vetközendnek ; miből önként következik , hogy ha a becsületes s
szigorú erdövédek, vagy is kikre oly országos kincs bizva van, s kik
öly fáradságos állásra hivatva s mindennapi veszedelemnek kitéve van
nak , ezentúl s jövendőben
voltak, jutni nem fognak,

több oltalom s pártfogás

alá mint eddig

az erdészeti szogálalról lemondani kenteié

nek lesznek, és akkor előállhat azon szomorú eset i s , hogy az erdők
holmi hamislelkíi, rosz s gonosz őrzőknek átadva , korántsem gyara
podásnak de csak pusztulásnak kitéve leendnek.
A lénntebb mondottakból

kitűnik menyire ismét kívánatos me-

gvei erdöleliigyelök legfelsőbb helyröli kineveztetése, kik az illető me
gyében hatáskört nyervén, a jóerkölcsü s becsületes erdöszeli egyéne
ket érdemük szerint pártfogolni s törvény oltalma alatl tartani kötelesegiiknek larland ják,

mint szinte minden sérelem orvoslását kieszkö

zölni el nem mulasztandják.

K ü 1 ö n f é 1 é k.
H a m u z s i r t e r m e l é s az O s z t r á k

Monarchiában.

A ha-

muzsir egy sóegyveleg melynek fö alkatrészét a szénsavas káli képezi.
Mennél többet tartalmaz ez utóbbiból (közönségesen 75%) annál érté
kesebb az.
A hamuzsirt majdnem kizárólag fa-hamuból, nevezetesen kemény
fákból, és csak kivételesen nyerik fünemü növényekből.
A hamuzsir egyrészt a házi tüzelésnél

megmaradó

hamuból,

másrészt pedig akként készíttetik, hogy oly fák melyek az erdőn más
ként felnem használhatók hamuvá égettetnek.

Ez utóbbi eljárás ren

desen csak akkor fizeti ki magát ha hamudűs lombfák egész törzsekben
a korliadás némi fokát elérve állnak rendelkezésre, mert azok csak ily
állapotban hamvadnak el könnyen és adnak sok hamut.
Innen van tehát, hogy az erdei hamu csak az erdödús MagyarHorválh- és (lácsországok , nemkülönben Erdély Bukovina és Karinthia
még kevéssé használt rengeteg bükk-erdeiben nyeretik, és a hamu é g e 
tés a használatlan erdők rohamos apadása miatt mindinkább megszűnik.

