
lámpa van eddig használatban még pedig az úgynevezett ivfényü és 
izzófényü; elsőnél a két szénhenger csúcsai között ivalakban átömlő 
szikra ár, utóbbinál pedig a villamosság által izzóvá tett fénisodrouy 
szolgáltatja a világosságot. Egy 1.400 gyertya világitóerejével biró 
ivfényü lámpa 12—16 m magasságban felakasztva, 50 m átmérővel 
biró területet képes jól megvilágítani; az ehhez szükséges villa
mosság előállitása egy lóerőt vesz igénybe s az elégő szén lámpán
ként és óránként 5—6 krajczárba kerül. 

Egy izzófényü lámpa felér egy közönséges gázlánggal, vagy 
10—20 gyertya világitóerejével. Egy ily izzófényü lámpa fentartási 
költségei tekintve azt, hogy 800 óráig képes szolgálatot tenni, órán
ként és lámpánként esetleg 1 / 3 krajczárra rúgnak. 

A f a p i a c z r ó l . 
B u d a p e s t , 1885. június 28-án. 

CB.) A faárak közép színvonalon állanak, s a vásárlók 
nagyobb tartózkodása oszlani kezd a közelebbről beálló aratás 
biztatóbb reménye alatt . A Duna alsó vidékén a szükséglet 
emelkedő s ez ugy a komáromi mint a szegedi piaczra jó 
hatással van. A budapesti piacz helyzete azonban kevésbbé 
kielégítő, mert itt az építkezések eddigi száma megapadt s 
a most meglehetős mennyiségben rendelkezésre álló készletek 
nehezebben használhatók fel. Igaz ugyan, hogy a még hátra
lévő idő nehezen fogja pótolhatni a lejárt tavaszi üzlet hiá
nyait, de még is feltéve a kielégítő aratásba helyezett 
remény teljesülését, azt hisszük, hogy a faüzlet is nagyobb 
baj nélkül fogja ez évet áttölteni s annyira szilárdulni fog, 
hogy nagyobb visszaesés elkerülhető lesz. 

A tölgyfa kereslete, mint mindig, most is jó , makk és 
gubacstermésre is jó kilátás van. A külföldre és nevezetesen 
Francziaország számára a szép tölgyáru gyors keletre szá
mithat állandóan. Németország részére, nem csak a vámok 
miatt, de azért is, mert utóbbi időben az uj vámok életbe
lépése előtt a határszélen sok fenyőanyagot vittek át, ujabb 
eladásokra közelebbről alig számithatni. 


