
sem vastag, hanem sárgás-barna és őszi gesztje gyenge s mint az előbbi 
számok mutatják feltűnően könnyebb. Mint épitőfa is kevésbé tartós és 
sokkal kevésbé kemény. Épen oly feltűnően kevésbé jó a tenyészet leg-
fensőbb határáról vett veresfenyő fája. Igaz hogy igen szép sötét piros 
és rendkívül keskeny évgyűrűkkel bir; de nem csak hasonlithatlanul 
könnyebb — különösen az évgyűrű csekélyebb őszi-növekvése miatt — 
hanem oly puha és törékeny is, hogy a szegek sem fognak benne; sokkal 
kisebb bírerővel bir és kevesebb ideig tart. 

Afranczia császári erdészeti tanintézet ugyan ily eredményekre jött. 
Ugyanis minta példányokkal igazolja, hogy az Alpok és Pyrenéek erdei
fenyőjének — továbbá Savoya és Jura lúczfenőjének tenyészetük felső 
határáról vett gesztjei egyalakubbak és finom évgyűrűkkel birnak ugyan, 
meg könnyen hasadók és feldolgozhatók is, azonban keménység, tömött-
ség és ruganyosság tekintetében veszítenek. Ez kétségkívül a hegyi égaly-
ból kifolyó gyengébb őszi gesztképzöldvényben rejlik. Talán az éjszakai-
és nappali hőmérsék rendkívüli különbsége okozza. 

A fennebbiek szerint tehát mindig hasztalan kísérlet maradhat, azon 
rendkívüli tömött, kemény és ruganyos fák termelése czéljából (melyek 
europa éjszaki vidékét tüntetik ki — s melyek egyik képviselője Skan
dinávia és Déloroszország erdeifenyője meg Gácsország homokfenyője 
is) — magasabb hegyeinken hasonló termőhelyet keresni. 

A fülrák és óvszere. 
(Kutyabetegség). 

A Bécsben megjelenő „Jagd-Zeitung" 11 számának hirdetései kö
zött Bittner Gyula glognitzi gyógyszerész a kutyák fülrákja elen oly 
rendkívüli, berezegek, grófok stb. által kipróbált gyógyszert ajánl, (és 
árul potom áron 2ft.20kr.-jával üvegcséjét) a mely c s u p a n ö v é n y i 
alkatrészekből áll, s a fülrákot ha nem üdült (!) gyökeresen kigyógyítja. 

A ki nem a reclam, de a való utyán olcsó és biztos módon akarja e 
bajt orvosolni — olvassa át a következő sorokat. 

Hogy valamely bajt orvosolni lehessen, okát, gyökerét kell fel ke-



íesní: a gyógyítás csak ugy lehet sikeres, ha a betegség gyökererét gyó' 
gyitjuk, az okot eltávolítjuk. 

Mért nem sikerül a fülrák gyógyítása? Mert rákról, fenéről álmo
doznak a gyógyítók; a bajt ott keresik, a hol az következményei által 
szembe tűnik, nem pedig ott, a honnan ered. 

Tudja azt mindenki, a ki kutyát nevelt, hogy e nemű fiatal ál
latoknál a nedvek igen nyálkásak és túláradók. A fiatal kutyák minden 
betegségeinek ebben rejlik alapja. 

A fülüregben is nagyobb mennyiségben élesebb minőségű nyálkás 
fülzsir rakódik le. Ez vizketést okoz; s figyeijen rá bárki, látni fogja, 
hogy ilyenkor az állat folytonosam rázza fejet jobbra balra, felülről le és 
vissza kanyargatva, ugy hogy a fülekvégei egyszer a koponya tetejéhez, 
egyszer az állkapcsokhoz verődnek: mindkét esetben kemény tárgyak^ 
hoz. A következés az, hogy a fülvégek a sok verődés következtében meg
dagadnak s végre felszakadván vérzeni kezdenek s egészen kisebesednek. 
Hiába való itt minden orvosság: pokolkő, tüzes vas, vagy szelid növényi 
anyagokból készült zagyvalék; a tény mindig az marad: a kutya rázza 
fejét, a fül ismét kisebződik s a rák (innét e szörnyű név) terjed tova fel 
tarthatlanúl, s a kutyának vagy fülét kell elvágni, vagy ha nagy bajjal 
sikerült végre valahogy a gyógyítás : a fül kicsépkéződött, rongyos, és 
olyan is marad. Hány szép állatt veszité már ily módon el díszét! 

Látni való dolog tehát, hogy nem más, mint a fülzsír meggyülése és 
élessége a baj, sazt kell eltávolítani. Erre nézve pár év előtt egy barátom 
szívessége utján Németországból receptet kaptam, s vizslámnál teljes si
kerrel alkalmaztam azt, s mások is kikkel közöltem jóhatását tapasztalták, 
s a melyet vadásztársaimmal szívesen közlök. Az alább következő keverék
ből, melyet minden gyógyszerész 10—20 krért elkészít, naponta egy egy 
kávés kanálkával a kutya fülébe töltünk, pár pillanatig fejét felemelve 
tartjuk, s a fül gyököt újainkkal nyomkodjuk, hogy a vegyülék jobban 
bele hathasson a fülzsír közé. Egy, legföljebb két hét múlva a fülrázás 
megszűnik, s a seb magától begyógyul. A ki a rongyos fültől fél praeser-
vatumul használhatja hetenként egyszer. Yén, vagy kinőtt kutyánál nincs 



rá szükség, csak a tisztaságra, s mosás alkalmával a fülek belsőüregét 
is ki kell tisztitatni. 

A keverék ím ez: 
Oleum petri = kő olaj \ egyenlő mennyi-

„ aneti = kapor olaj ^ ségben keverve 
„ verbasci = ökör farkkoró olaj ) (emulsio). 

De részemről arról vagyok meggyőződve, hogy a tiszta petróleum 
ugyan ezen hatást teendi. 

Tessék meg kisérteni. Nyulasy Farkas. 

K ü l ö n f é l é k . 
Két fiatal erdész egy magyarországi terjedelmes uradalomban 

állandó alkalmazást nyer; feladatuk lenne egyelőre az erdőrendezési 
munkákban részt venni. Elméleti s némi gyakorlati képzettség, de ál
lamvizsga nem kivántatik. Bővebb felvilágositással szolgálhat e lapok 
szerkesztősége. 

Egy adat az acclimatisátio kérdéséhez. Hogy mily nagy az 
összefüggés valamely éghajlat állandó sajátságai és az annak növényze
téhez tartozó fajok belszervezete és életmódja közt, azt bizonyítja egy 
jóreményfoki hagymás növénynyel tett kísérlet. Jóllehet ezen növény már 
egy évszázad előtt lön Európába behozva, mindazonáltal a hagymák általi 
szaporítás útján létre jött, s jelenleg még némely füvészkertben található 
példányok mai napig sem hódolnak a mi évszakainknak, hanem hagy
máik a mi nyarunkat nyugodt veszteglésben töltik el, s midőn honos nö
vényeink téli nyugalomra készülnek, octóberben mint varázsütésre 
ébrednek új életre, s akár jégre, akár túlságos melegre, akár nedves, 
akár száraz helyre tesszük őket, el kezdenek hajtani. Ha idején földbe 
teszszük s mérsékelt nedvességben tartjuk, levelet és virágot hajtanakté
len át, de április beálltával, midőnt. i . a Jóreményfokon az ősz be áll, el
tűnik virág és levél. — Itt is igaz tehát hogy „a virágnak megtiltani nem 
lehet, hogy ne nyíljék ha jön a szép kikelet," csakhogy ez a hónát el nem fe
ledt makacs növény nem a mi, hanem régi hazája kikeletéhez tartja magát. 


