
kozólag igy hangzik az okmány. „Ismég alkudtunk mind 
egyenlőképpen így meg : az mi tiltott erdőnk, hol volnának, min
denütt, miért hogy ez ideig sok és jeles károssok voltunk az 
erdők pusztításában, égetésében és semmi vad (igy) elpusztu
lásában : hogy az megnevezett várainkba való tiszttartók és 
porkoláb mindenütt őrizzék az megnevezett t i l tott erdőket min
denektűi, mind mi jobbágyinktól és mindenektűi, kiváltképpen 
az idegenektűi és az ő őrizéséért és munkájáért az megneve
zett tiszttartóknak vagy drabantoknak adtunk illy hasznot és 
hatalmat, hogy az kik követetlen az megnevezett tiltott erdőben 
mennének puskával, vagy egyébb akármi móddal, kivel az vadnak 
ártására volna, vagy úgy mint az erdőnek pusztasága lenne, 
úgy égetné, vehessenek az megnevezett tiszttartók, az mi job
bágyunkon akár melyikén ki légyen száz (?) frt bírságot, és 
adja az ember az ő földesura kezében, hol penig illy móddal 
követetlen valami idegen ki földiét talál benne, vehessen az 
rajta az mit ő maga aka r " . Végre kötelezik magukat a felek, 
ezen pontok akármelyikének megszegése esetében, „két száz 
forint bírságot fizetni, minden pörpatvar nélkül" . Az okmány 
vége igy hangzik : „a várakrúl való szerződést csak végeztük 
esztendős korig, akkor az időhez tartjuk magunkot, de az 
több végezés megmaradjon köztünk. Ez költ Reziben, Februárius 
tized napján 1 5 6 2 . " Következnek az aláírások. 

Szeretni. 

Elnöki felhívás a Deák Ferencz alapítvány ügyében. 
Az Országos Erdészeti-Egyesület Budapesten megtartott 

mult évi rendes közgyűlése által a „Deák Ferencz alapítvány" 
tárgyában hozott szabályok szerint ezen 10 .000 frtra terjedő 
alapítvány, az egyesület részéről teljesített évi tőkésítésen 
kivül még az e czélra terjedő magán-adakozásokból létesítendő. 



Az egylet közgyűlésének most megjelölt határozata alap-
ján van szerencsém az egyesület összes tagjait, az „Erdészeti 
Lapok" t. olvasóit, valamint a hazai erdőgazdaság összes ügy-
harátait tisztelettel felkérni, hogy a nevezett alapítvány tőké
jéhez, melynek kamatja az erdészeti magyar irodalom állandó 
szolgálatára lesz hivatva, részökről is bármi csekély összeggel 
hozzájárulni, s ezt közvetlenül, vagy többek részéről össze
gyűjtve együttesen, az „Országos Erdészeti-Egyesület pénz
tárához (Budapest, Lipótváros, hold-utcza 9. sz.) postautal
vány által beküldeni szíveskedjenek. 

A Deák Ferencz alapítvány számára tett önkénytes ado
mányok az alapszabályok 7 3 . §.-a értelmében az alapítványi 
emlékkönyvbe névszerint és az ajándékozott összeg bejegyzé
sével vezettetnek be s az „Erdészeti Lapok"-ban nyilvánosan 
nyugtáztatnak. — Budapest, 1877. junius-hó 2 1 . 

Tisza Lajos, elnök. 

Magasan repülő áskák. 
Az idei május-hó utolsó napjaiban az estéli órákban egy 

nagy rovar röpködése vonta magára figyelmemet, mely majd
nem oly számban jelent meg, mint cserebogár járás évében ezek. 

Azonban az iránt való törekvésem, hogy megtudjam mi
félék lehetnek ezen rovarok, három este hajótörést szenve
dett azon, hogy a rovarok mind igen magosán ( 1 5 — 2 0 m.) 
repül tek, s csak negyedik estve sikerült egyet elfognom. 

De ki gondolta volna ? ! 
A bogár egy áska (ló-tetü, Gryllus Gryllotalpa, Maul-

wurfsgrille) volt. 
Ez annyival feltűnőbb, mert maga Ratzeburg, ki e téren 

elismert tekintély, „Die Forst-Insecten" czimü terjedelmes 
müvében ezen rovarra vonatkozólag azt mondja, hogy az leg-


