
nak, tegyenek kísérleteket a tölgynek deszkává s pallókká való felfüré-
szelésére. A lábon való hántás és hosszabb ideig való száradás a meg-
rcpedezés ellen biztosítani fogja az árut, s igy igen szép bevételre fognak 
szert tenni. Annál inkább ajánlhatjuk azt, mivel ahhoz fűrészmalom 
nem kell, Igaz ugyan, hogy legalább két évig várni kell, míg a fa k i 
száradt hogy feldolgoztathassák, de mi az a vágásforgás hosszához ké
pest. — Az ily pallók méretei egy előttem fekvő megrendelés szerint 
következők: 

9"—6" haránt metszet és 12, 13, 16, 18 láb hossz. 
12" -6" „ „ 8, 13 „ „ 

14 ' /V'-14" „ „ „ 1 2 , 16, 18, 20 „ „ 
Keresnek még 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 láb hos-zú és 6"—11" ha

ránt metszetű ászokfákat is, ugyszinte s'/i, 9'/i, 16%, il'/i, W/?, 
13, 14, 16, 17 láb hosszúságú és 8 ' / . " — h a r á n t metszetüeket is, 
de ezeket csak csekélyebb mennyiségekben ; áruk természetesen nagyobb, 
mert ritkábban kaphatni arra alkalmas fákat. 

Illés Nándor. 

Egy faltörő a növényországból 
A papaya fa (Carica papaya. L.) Indiában gyakori és valószínűleg 

vadon is terem. Ezen fa tetszetes gyöngéd alakkal bír s különösen fiatal 
korában szatyvás zöld lombozata, kellemes árnyékkal ajánlkozik, mely 
tulajdonánál fogva mindenütt az isteneknek van szentelve, kik a monda 
szerint lombjai közt szeretnek időzni, annak zenélyes susogását hallgat
ván. Sem a keresztény, sem a hindu, sem a mahoincdán nem merné az 
ilyen fiatal tát levágni, legfölebb csak esküvés alkalmával róla egy le
velet szakítni, a lombozatban ülő istenre esküvén és őt lélhíván, hogy 
tiporja őt össze, mint ezen levél keze által széttépetik, ha a jelenlevőkkel 
közlendő szavainál az igaztól eltér. — 

Kellőméinek daczára mindenki beláthatja roppant veszélyes tulaj
donait, mihelyest ennek szokatlan teny észhelyeit, mint vízvezetési- és 
kertlalakat, a mecsetek kúpjai alatti párkányokat szemügyre veszi. — 
A véghez vitt pusztítás eredménye, a porrá zúzott romiadékok legjobban 



tanúskodnak káros működéséről. Messzire elterjedő gyökereit tudniillik 
a kő és tégla közti ragaszba sülyeszti, s így azok erős betolása által a 
falat szétrepeszti. Egyszer az építmény belsejébe gyökereivel behatván, 
meg nem akadályozható erélylyel tenyészik még akkor is, midőn a törzs 
levágatjk. (Egy üvegcse meghigított kénsavnak vagy borszesznek gyöke
reibe való csepegtetése által könnyen segíthetni e bajon.) 

Ily módon rongál tehát e fa legszebb palotákat, várakat, templo
mokat, sírboltokat fzojval minden emiékjeit, melyet az ember nevének 
dicsőítése- s megörökítésére felállít, a pusztításban hatályosan gyámo-
lítván az időt, midőn ő maga még a nép babonás hitétől is támogattatik. 

Hasonló viseletet mutat ákáczfánk (Bobinia pscudoaeacia) is csak 
hogy nem oly nagy mérvben. — Tapasztatból tudjuk ugyanis, hogy az 
akáez pinczés házak falaihoz közel ültetve, gyökereiket az alapfalon át 
tolják, melyek a pincze belsejében láthatók. Ezt tudva nem tanácsos az 
akáczot falak közelébe ültetni, melyek tartóságát miudeu bizonnyal ve
szélyeztetné. Níkel Zsigmond. 

K ü l ö n f é l é k . 
Az akáezla. A porosz királyi „Panten" nevű pagonyban egy 500 

morgen (222 cat. hold) nagyságu akácz erdő van mely mesés jövedelmet 
hajt. Fáját ugyanis nagyobbrészt kalapácsnyeleknek adják el Berlinbe 
köblábanként 14 ezüst garasért (70 új krajezár). Ilyen választékokat 
10—12 éves fordáju sarjerdőből nyernek. Egy morgen (0,4436 cat. hold) 
évi jövedelme 10 —12 fallór (15—Í8 ft.) s igy cat. holdanként 34—10 ft, 
mely még az ottani körülmények közt is fetünően nagynak mondható. A 
talaj melyen ez akácz erdő áll, homok, kevés homaggal. Az akácz olyclé-
gülékeny hogy e tekintetben legfeljebb az erdeifenyűvel lehet összehason
lítani. Emberünk azt mondja hogy az akácz tenyésztését leginkább az 
gátolja hogy annak csemetéit a nyulak nagyon megrágják és lehántják 
Egyébaránt minthogy az akácz nem nagyon egyenesen nő, az említett 
czélra igen sűrű állásban kell nevelni. 


