
hideg övtől a földközi tengerig. Ritka eset az, hogy magának 
a legnagyobb sűrűben földfölötti lakhelyet készit, moha, lomb 
és ágacskákból. A párzási időszak nála október elejére esik, 
mire téli bundáját megkapja, erősen meghízik, és a hideg be
álltával földalatti lakába húzódik vissza, melynek kivezető csö
veit száraz lombbal s mohával bedugja. Tápláléka alsóbb rendű 
állatokból, gyümölcsökből és gyökerekből áll. A gyümölcsöt 
nagyon kedveli és a répamezöket is meg szokta látogatni. 
Csak későn este jár tápláléka után. A borzot erdészeti szem
pontból közönyös állatnak tekinteni nem szabad. Egészben véve 
ugyan az egerek pusztítása által hasznos, de kárt is tehet. 
Itt-ott tapasztalták, hogy a kivetett makkot elpusztította, tehát 
a makkozást is csökkenti. A vadászatnak valamennyi rokonai 
közt legkevesebbet árt. (Folyt, köv) 

Kriesch János, 
műegyetemi tanár. 

A fapiaczről. 
II u (1 a p e s t, szeptember 6. 

A faüzlet, az eddigi mérsékelt emelkedésű árak alapján 
és a tettleg még ma is további árjavulást jelző viszonyok sze
rint, már oly álláspontra jutott, melylyel a korábbi teljesen 
pangó helyzettől megszabadult. 

A vásárkötések nem oly gyérek, mint előbb, és a lassan
ként ismét meginduló és egészséges alapra fektetett iparválla
latok- kedvező hatása szintén észlelhető, s minthogy a nyers 
vas ára is javult s még kedvezőbbé lenni ígérkezik, a bikkfa 
erdők termése is biztosabb kilátásnak örvend. 

A bikkfa erdőket illetőleg ide irjuk még, hogy ujabb 
értesülésünk szerint Németországból oly vásárlók jelentkeznek, 
kik butor-gyártásra használandó szép egyenes növésű bikkfa-
állabokat kivannak venni, igaz, hogy ezeknek valami nagy 
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tömegű fa-mennyiség nem kell, de azért a veendő egy pár 
ezer ölet annál jobb áron fizethetik meg. 

A határőrvidéki erdőüzleti társulatnak választott bíróságot 
kérő felségfolyamodványa elutasító elintézést nyert, s mint hall
juk, a társulat a kincstár ellen a pert a petrinjai törvény
széknél már meg is indította. Említésre méltónak találjuk azt 
is, hogy líánffy-Hunyadon gróf Eszterházy és Kopperl gőz-
fürésze működését, előttünk ismeretlen okokból, megszüntette. 

Egyes főbb piaczokról következő árakat jegyezhetünk fel : 
Komárom. 100 hüvelyk 2V20 h., 1 1 " sz. lucz-

fenyődeszka tutajjal együtt 90 frt, 
100 hüvelyk 21/2

{> h-> 1 1 " sz. jegenyefenyő
deszka tutajjal együtt 80 „ 

1000 drb zsindely, tutajjal együtt . . . . 6 — 7. 5 „ 
Egy mázsa luezkéreg „ „ . . . . 2 . 8 — 3 „ 
Egy köbláb I. osztályú vastag épületfa . . 25 kr. 

II. „ közép „ . . 21 „ 
„ III. „ vékony „ . . 18 „ 

Az itteni piaezon készletben van mintegy 350 darab 
megterhelt és 150 darab teher nélküli vagy üres tutaj. 

Szolnokon. Egy köbláb Iuczfenyő épületfa . . 18 kr. 
Egy darab 2° h., 1 2 " sz., 1" v. fenyődeszka 50 
Egy öl bikk tűzifa . 10 frt 
Nagy-Várad. Egy köbláb faragott fenyődeszka 4 8 — 5 0 kr. 
Debreczen. „ „ „ fenyőépületfa 60 — 66 „ 
Soborsinban. Egy köbláb fenyőépületfa tu

tajba kötve 2 0 — 2 6 „ 
Egy köbláb fenyődeszka 4 0 — 4 8 „ 
E piaezon készletben van mintegy 1500 darab negyedtutaj, 

mely azon esetre, ha a Maros vize ez őszön annyira emelkedik, 
hogy a tutajokra ölfa lesz rakható, gyors eladásra számithat. 

Bustyaházán. Egy köbláb bárdolt tölgy épületfa 50 —54 kr. 



Egy köbláb fűrészelt fenyő épületfa . . . . 3 6 — 3 9 „ 
Ezer darab rendes méretű fenyőzsindely . . 1 0 . 7 7 frt. 
Székely-Udvarhelyt Egy darab 12' h., 1 2 " 

sz. és 1" vastag fenyődeszka 35 kr. 
Egy öl bikkfa (i frt. 
A faárak általában véve szilárdak, azon esetek pedig, 

melyek egyes helyekre a meglévő készlet minden mődoni el
adása által az árak lenyomását okozzák, még mindig a korábbi 
abnormis állapot kifolyásának, vagy egyes eladók rendkívül 
szorult pénzviszonyainak tulajdonitandók. 

Végül feljegyezzük azt is, hogy a gubacs ára szilárd azért, 
mert ez évről a késői fagyok folytán a termés gyenge; az 
elsőrendő áru mázsája Budapesten 13 — 1 5 frt. 

"Bedő oAlbcrt. 

A közalapítványi erdőőri állomások betöltése ügyében. 
Jelen sorok a közalapítványi erdőőri állomások betöltését 

tárgyazzák, s igy legelőbb is hivatkoznunk kell a nagyméltóságú 
m. kii1, pénzügyministerium 1874. évi 652. P. M. szám alatt 
kiadott azon körrendeletére, mely ezen lapok idei V. füzetében 
jelent meg, s mely a szolgálat érdekében azon igen üdvös intéz
ményt tartalmazza, hogy a kiszolgált katonai altisztek az erdőőri 
állomásokra csak egyenlő képesség esetében birnak elsőséggel. 

A közalapítványi birtokokon ujabb időben a nagym. m. kir. 
vallás- és közoktatási minister ur a m. évi deczember-hó 6-án 
1756. s a folyó évi martius 31-én 428 . s junius-hó 16-án 
745. elnöki számok alatt kelt magas leirataival a jövőben 
üresedésbe jövő erdővédi állomásokat az 1873. évi II. törvény-
czikk értelmében a kiszolgált katonai altisztekkel rendelte be
tölteni, és e czélból az érdekelt altisztek névjegyzékét az illető 
hivatalokhoz le is küldötte. 


