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sebekre jó, Eger), Boldogasszony szilva (inkább az időről, 
mikor érik), lány-csecsü alma, sz. Jakabfű (Pulicaria vulgáris 
(v. ö. Fáy: a Hasznosi kincskeresők), ördögcsipte fű (Veronica 
chamaedris), ismeretes, hogy oldalágai túlhaladják a növeke
désben hátramaradó főtörzset, mert az ördög kínjában a tetejét 
lecsípte s megátkozta, hogy tovább ne nőjön), ördög-harapta, 
ördög-szekér, ördög-oldalborda, ördög-szem, katona-petrezse
lyem, béka-lencse, lószemü-szilva, bárány-fark (Chenopodium 
botrys), borju-pázsit, cziczka-farka (Achillea millefolium), varjú -
háj, király-dinnye (Hibiscus ternatus), zsidó-cseresnye, (Physalis 
alkekengi), szerb-tövisk, papsajt galambbegy; ló-sóska, ló- vagy 
vad-gesztenye, eb-szőlő (Solanum rubrum), kutya-tej, farkas
alma. (Aristolvehia), szarvas-gomba, disznó-tök, disznó-paréj, 
várju-háj (Sedum), varju-mák (Hibiscus ternatus), a hol az 
állatnevek inkább tulajdonságot jelentenek, hogy pl. nem igazi 
tej, hanem kutyának való stb. Majd a fa, fű, húr, nyűg, virág, 
tó\ szavakkal hozza kapcsolatban: fecske-fű, kukucska-fű (Thy-
mus), nadály-tő, tyuk-hur (Stellariae), kaszanyüg. A növények 
egyes tulajdonságai szerint egész mondattal is nevez meg növénye
ket: nefelejts, nenyuljhozzám, nebántsvirág, s eredetökről s egyéb 
tulajdonságaikról vett mellékneveket főnevesiti: tengeri (kukori-
cza). ezerjó (ennek példáján: mindnősek (Syngenesiae aequalis). 

(Vége köv.) 

A fapiaczról. 
(TB.) Jelen tudósitásunkat azon kereskedői kifejezéssel kezd

jük meg, hogy a fa iránt naponként javulóbb vélemény fejlődik. 
Azok részére, kik tölgyfadeszkákat, vagy illetőleg tölgy

szelvényáruk termelésére alkalmas fákat bocsáthatnak eladásra, 
megjegyezzük, hogy az e nemű anyagok iránt nevezetes tuda
kozódások tétetnek, s hogy a, jó minőségű tölgyáru bármily 
tömegben talál vevőre; különösen hajlandók pedig a kereske-



dők tölgyárukra több egymásután következő évre is szerződni, 
a mi ismét azon feltevésre jogosít,, hogy a tölgyfélékre a kö
vetkező években áremelkedés várható. 

A tüzifakészleték a tartós hideg folytán annyira apadtak, 
hogy a jövő idényre árulandó anyagok értékesítésénél árcsök
kentő hatással már nem lesznek, kivéve egy pár oly vidékeket, 
hol rendkívüli viszonyok folytán túltermelés történt. 

A Budapestre irányuló csertüzífa áránál jövőre oly áremel
kedést is jelezhetünk, mely ezen, a fővárosi piaezon különben 
is k i v á l ó a n k e d v e l t tűzifa erdei vagy főárának ölenként 
50 kr — 1 frtig jöhet javára. 

A lapunk mult füzetében megjelölt piaezok árait átalában 
véve most is fennállóknak jelezvén, azokon kivül még a kö
vetkező piaczi árakat közölhetjük : 

Budapesten. Egy öl 3'-as cser hasábfa . . 10—18 .5 frt. 
Egy öl 3'-as bikk basábfa 15 17 „ 
Egy köbláb fenyő épüietfa 20 — 25 kr. 
Egy mázsa bikkfa szén ] . 7 - -2Ufrt. 
Egy köbláb tölgy-padló kisebb vagy nagyobb 

méretek szerint 8 0 — 1 3 0 kr. 
Nagy-Váradon. Egy köbláb lúczfenyődeszka . 15—55 , 
Szegeden. Egy öl 3-as cser, bikk, kőris, gyer

tyán hasábfa 14 frt. 
Egy öl 3'-as szil hasábfa 1 2 „ 

» tölgy „ 10 „ 
fűz- és nyár hasábfa . . . . 7 „ 

„ fenyő hasábfa 6 „ 
Ezer darab 18"-es zsindely 5. 5 „ 
H.-M.-Vásárhe!yen. Egy köbl. luczfenyő deszka 5 1 72 kr. 
Egy köbláb fenyő épüietfa 30— 50 „ 
Ezer darab zsindely 4 . - r -6 frt. 
Egy öl 3'-as tölgy tűzifa ;••>: 12 „ 
Triestben. Ezer darab normál méretű donga 210—215 „ 
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Mint. a faüzlet körébe tartozót megemlítjük azt is, hogy 
a külföldi fakereskedők által lépések tétettnek a Belgiumba 
szállított fára rótt magas beviteli vámdij mérséklése iránt. 

Lónyay Menyhért gróf erdőtörvényt kért. A folytonos 
kérés nem kellemes kötelességének teljesítésére lévén utalva, jól 
esik ha államférfiaink közöl akad, ki minket a 7 év óta készen 
álló erdőtörvényjavaslat törvénnyé alkothatására irányzott törek
véseinkben támogat, s ezért elismeréssel jegyezzük ide L ó n y a y 
M. grófnak a költségvetési vita alkalmával mondott beszédéből 
következő szavait: „Nagy kincset bírnak az állam és magáno
sok az erdőterületekben. Egy ezélszerü, az erdőben lévő vagyon 
gyarapítására és megőrzésére szolgáló erdőtörvény, még nem 
került tárgyalás alá." 

Változások az erdészeti szolgálat körében*). P i r k n e r 
Ernő m. k. erdész a sóvári m. k. jószágigazgatósághoz erdészszé 
neveztetett ki. V a d á s z f y Jenő közalapítványi erdész Czegléd-
ről hason-minőségben Mária-Családra helyeztetett át, az e l h a l t 
M i h a 1 i k Pál helyére. 

Hány szem makk van egy mérőben? Ertvényezésnél ez 
lényeges kérdés, ha tudni akarjuk, mennyi makkra van szük
ségünk bizonyos tér bevetésére. Az általam tétetett próbák 
következő eredményre vezettek : egy csapott vékában volt 
makk (mocsár makk, meglehetős nagyszemü) első megolvadás
nál 5032 szem, 45 font; második vékánál 4846 szem, 43 font; 
és a harmadik vékánál 4939 szem, 44 font: tehát átlag 4939 
szem, vagy 44 font, miből következtethető, hogy egy mérőben 
10.000 szem makk van, melynek súlya 90 font. Illés. 

*) Ezen rovat alatt a hazai összes erdőbirtok kezelésénél történő szolgálati 
változásokat kívánjuk közölni a czélból, hogy erdészeti szaktársaink állásáról és mű
ködési helyéről, az ország minden részében szétszórva élő szaktársak és ügybarátok 
tudomással bírhassanak. E szándéknak természetesen csak ugy felelhetünk meg, ha 
a. t. szaktársak az őket illető, vagy körükben előforduló változásokról nem mulaszt
ják el szerkesztőségünket mindig a maga idejében értesíteni. Szerk. 


