
Ezen egérnek hangja már sokkal vékonyabb illetve finomabb 
volt, inkább czinkehanghoz hasonlitott, miből azt következ
tetem, hogy az éneklő egér egyszersmind nagy utánzó
képességgel bir és ez esetben a Müller ur lakházát kör
nyező erdőből az egér az erdei madarak dalát, mig ellen
ben lakházamban a gyakran észlelt lágy hegedű hangokat 
igyekezett utánozni. 

Végre meg kell jegyeznem még, hogy az egyik erdőőröm 
állítása szerint lakházánál szintén éneklő egeret észlelt. 

Ebből kiderül, hogy éneklő egerek csakugyan léteznek, az 
éneklőképesség azonban ritkán fordul elő és tán csak bizonyos 
egércsaládokban; másként megmagyarázni alig lehetne, hogy 
én rövid idő alatt több éneklő egeret észleltem^ holott róluk 
hires természetbúvároknak nincs tudomása. 

A fapiaczról. 
Február 15. 

(B.) Az időjárás már teljesen enyhére fordult s a 
tűzifa-raktárak készleteit kedvezően megapasztó hideg né
hány nap óta megszűnvén, ez anyag már csak korlátoltabb 
fogyasztásra talál, mig ettől eltérőleg a bükkfa szénre az 
érdekeltség az ipari tevékenység élénkülő jelenségével kap
csolatosan javuló irányba fordul. A faszénnél egyébiránt 
arra volna feltétlenül szükség, hogy a vasúti szállítási dijak 
mérséklése, melyet most a hazai kőszén szállítására az 
érdekelt körök erős hangon követelnek, ezen anyagra is 
épen oly mértékben és arányban alkalmaztassák, mint a 
kőszénre ; mert az ipar érdekéből a faszén jutányosabb 
szállithatása is hasonló fontosnak ismerendő s mert az or-



szag nagy kiterjedésű bükk-erdeiben lévő és ma még sok 
helyen nem értékesíthető faanyag lehetőség szerénti felhasznál-
hatásának előmozdítását épen oly erős okok követelik, mint a 
kőszénbányák terményeinél, melyek ha a föld-gyomrában 
bármily hosszasan fekve maradnak, roszabbá nem lesznek, 
csak javulhatnak, mig ha az erdő fája legmagasabb érett
ségét vagy tenyészhetési korát túlhaladta, csak roszabbá 
lehet, vagy épen megsemmisül. 

A fenyőfa anyagokra nevezetesebb üzleti fordulat még 
nem állott be, az érdekeltség azonban itt is tapasztalható 
s ha a nyilvánuló tudakozódásokból jogosult következtetést 
már most vonni lehetne, a tavaszra élénk és jó üzlet vár
ható, a mit a keleti államok, az olasz- és kis részben a 
franczia piaczok javuló viszonyai szintén kedvezően befo
lyásolnak. A keletre való szállítást illetőleg ismét előtérbe 
lép a Romániával kötendő kereskedelmi szerződés kérdése, 
melyre hosszú várakozás után a szükséges tárgyalások 
ismét megindultak s melyektől elengedhetlenül kell annyit 
várni, hogy összes erdőterményeinket Romániába vámmen
tesen lehessen beszállitani. 

Megemlékezünk még arról, hogy a magyar fakeres-
kedők köre egy ujabb faüzleti részvénytársasággal szaporo
dott amennyiben a Háromszék vármegyében Gryulafalván lévő 
Horn, Morrpirgó, Vetter és Rotschild-féle fenyőfaüzlet a 
»Magyar általános hitelbank« védnöksége alatt a fővárosban 
való székhelyivel részvénytársasággá alakult át. 


