
Most még mély csend tölt el hegyet, völgyet, a maczkó 
nyugalmát mi sem zavarja. De eljön az idő, midőn megváltozik 
minden, midőn kürtszó helyett puskaropogás hangzik át egyik 
hegyoromról a másikra, s midőn a kedélyesség helyett félelem 
s a közeledő veszély balsejtelme fészkeli magát szivébe. 

Várnai Sándor. 

A f a p i a c z r ó l . 
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CB.) Az építési időszak végéhez közeledvén, a fapiacz 
nem mutathat oly élénkséget, minő a közelebb mult hónapokban 
nyilvánult, mindazáltal utalnunk kell azon kedvező körülményre, 
hogy a fapiacz általános helyzete szilárd és árhanyatlás egy-
átalában nem tapasztalható. 

Az idényszerű termények keresletében ellenben az élénk
ség annál nagyobb. Nevezetesen a tölgy-, épület- és műszerfa 
főpiaczán Horvát-Szlavonországban oly eredmények lettek el
érve a mult hó végén a kincstári és beruházási alap erdei 
terményeire megtartott árveréseknél, melyek kétségtelenül 
igazolják azon korábbi tudósításainkban foglalt állításaink 
jogosultságát, melynél fogva a tölgy épület és műszerfa árainak 
fokozatos emelkedését kilátásba helyeztük. Ugyanis jelzett 
árveréseknél a becsár felett 26 — 4 0°/ 0 -al lett magasabb ered
mény elérve, a mely rendkívül kedvezőnek annál is inkább 
állitható, mert nemcsak a boszniai országos kormány által 
lett eladásra majdnem egyidejűleg kerek számban 12 .000 
tölgytörzs kitűzve, hanem ugyaue időbnez a szerb királyi kor
mány is 5 .000 darab törzset már is egy horvátországi czég-
nek eladott, sőt mindkét kormány részéről további eladások 
is kilátásba helyeztettek, ezenfelül pedig Szlavónia egyik nagy
birtokosa Dráva menti birtokán 3 .300 holdnyi tölgyes értéke
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sitését czélozza. — Értesülésünk szerint különben a körvona
lazott eladási és vételi kedv egyik főindokát az képezi, hogy 
kereskedelmi körökben ugy reménylik, miszerint a dongaárak 
a jövő tavaszszal 225 — 230 frtra fognak felmenni. 

Újabban tűzifára is a kereslet élénkül, rni részben azon 
körülménynek tulajdonítandó, hogy az ország felső megyéiben a 
gyakori esőzések a kiszállítást teljes mértékben nem engedvén 
meg, némely felvidéki városban már is érezhető készlethiány 
állott be, minélfogva legalább helyenként árjavulás remélhető. 

A faszén folyton élénk érdeklődés tárgyát képezi, mit a 
magyar vasipar fejlődésével kapcsolatos újabb kiépítése, illetve 
kibővítése némely vasgyártelepnek kiválóan elősegít. Faszén 
termelésünk okszerű kifejtésében egyébként erdőgazdaságunk 
hátrányára még mindég akadályozva vagyunk, mi részben a 
magas vasúti viteldíj tételeknek, részben pedig erdődús vidé
keink ki nem elégítő úthálózatának okozata. Ezen körülmény
ben leli magyarázatát az is, hogy vasgyáraink külföldi kőszénre 
vannak utalva. 

Az egyes piaczok ártételeit illetőleg, utalunk mult 
füzetünkre. 

K ü l ö n f é l é k . 

(—) A füst értékesítéséről. Michigan állam Elk Rapido 
városában egy társulat, mely naponként 50 tonna kovácsvasat 
gyárt, e czélból naponként 1000 öl fát változtat át faszénné. 
E műveletnél 2 ,800 .000 köbláb füst képződik, melyet a gyár 
mésszel megtöltött s hidegvízzel körülvett hólyagba vezet. Az 
emiitett füsttömegből igy kondenszaczio folytán 4 3 0 0 kiló 
eczetsavas meszet, 880 liter alkokolt és 11 kiló kátrányt 
állit elő, a nem kondenszalódó gázokat pedig kazánok fűtésére 
használja. 


