
tehát tojás, liszt és zsir hiányában vajat hozatván, 
neki gyürköztem és hamarjában oly jó galuskát csinál
tam, milyet még idehaza is régen ettem. Éjjeli szállásunk 
most az egyszer annyival volt jobb, hogy pricscsen, azaz 
hogy deszkapadon háltunk, az obligát gyékénytakaróval 
alattunk; - - no, az igaz, hogy a földnél csak valamivel volt 
— keményebb. 

Vonatunk, melyen Kairóba voltunk ménendök, fél 
7-kor indult, igy még napkelte előtt kellett fölkelnünk. 

Sok napfelkeltét láttam életemben, de még ily 
gyönyörűt soha; a regghajnal pirkadása, mely a tiszta 
levegőben gyönyörű sziliével tűnt elö; a kelő nap, mely 
a szép pálmákat megvilágitotta; a szép, zöld mező, hol 
a fürjek verése és a pacsirták éneke hallatszott; örökké 
feledhetlen lesz előttem! 

Az oázisból kiérve, a szép, délövi nap sütötte 
a sivatagot, melyen utunk vitt. De midőn a Nilus 
völgye tünt elö, ott nagy ködbe értünk, mely csak 
1 0 óra felé oszlott el végkép ; a mint a meteorológiai észle-
letekböl láttam, akkor volt a leghidegebb nap egész télen 
Egyiptomban. 

Vadászatunk ugyan nem sikerült, de azért nem saj
náltam az ott eltelt időt, — remélve, hogy olvasóim is azt 
mondják soraim elolvasta után. Szalay Imre. 

A fapiaczról. 

(13-) Az ez idő szerinti üzleti viszonyok egyik leg
fontosabb kérdése, a mint erről mult tudósításunkban is 
megemlékeztünk, a faanyagok tavaszra való kiszállításának 
ügye volt; s erre máig már tisztázódott a helyzet annyira, 



hogy általában véve sikerült a tutaj ozási helyekre a 
január hóban reméltnél valamivel és egészben az 
évi termelés felénél többet és igy annyit kiszállítani, 
hogy a tavaszi üzlet kezdetére elegendő készlet van 
a letutajozásra. Nem megnyugtató a helyzet azonban 
most magát a letutajozás lehetőségét illetőleg, mert 
a februári havazások kisebb mérvűek voltak, hogysem 
jelenleg az erdőkben oly hőmennyiség lehetne, mely 
lassúbb elolvadásával a rendes időn át táplálhatná a 
folyóvizeket; de még attól is félni kell, hogy a»már-
cziusi enyhe időjárás alatt a hó lassankénti elolvadá
sával annyi viz folyt le, hogy a tutajozásra szükségelt 
vízállás a jövő hónapban is gyengébb lehet, hogysem 
a szállításra eléggé alkalmas legyen, ha csak akkor 
egy mérsékelt erejű esőzés nem segít, a mire külön
ben a csapadékok eddigi gyengesége miatt valószínűen 
számithatni. A tutajozást egyébiránt helyenkint, habár még 
csak a közbenső kisebb állomásokra is, de megkezdették; 
igy például a Vágón is már e hó 15-én láttunk Ruttka 
felé menő tutajokat. 

A belföldi üzleti viszonyok minden rendű épület- és 
müszerfa-anyagra eléggé kedvezők, a tavaszi üzletre meg
indult kereslet élénk s ezt ugy a fővárosi, mint a vidéki 
számos épitkezés nagyban elősegíti. A keleti tartományok 
piaczaira szintén kedvező kilátásokat jeleznek, ezzel ellen
kezőleg azonban a német piaczokra kevésbé kedvező 
ama körülmény, hogy Németország keleti részében 
február hó elején az erdőkben több helyt jelentéke
nyebb széltörések voltak, melyek anyagának nagyobb 
tömege és az értékesítés sürgőssége, az arrafelé való 
kivitelre bénitólag hat s ezenkívül a Németország és 
Oroszország közt e hónapban létrejött kereskedelmi szer-



zödés is az orosz faanyagoknak tömegesebb bevitelét 
lényegesen elösegiti. 

A tölgydongának Fiuméből Francziaországba való 
kiszállítása oly jelentékeny mennyiségben történik, hogy 
ebből bátran lehet az ottani készletek pótlásának szük
ségességére s igy az árak további állandóságára is 
következtetni. 

A cellulose-anyag gyártásához szükséges fát. ujabban 
is élénken keresik, jóllehet még hiszik, hogy az eddigi 
mérsékeltebb árak mellett biztosithatják a gyártási szük
ségletet; e tekintetben azonban el kell az illetőknek 
készülve lenni arra, hogy figyelemmel az erdei munkabérek 
bekövetkezett emelkedésére s a fenyő anyagok vékonyabb 
választékára is bekövetkezett kevesletre: az eddiginél jobb 
árakat fizessenek. 

Lapszemle. 
Fa adás-vevési usance-ok a bécsi cs. k. börzén. (Folytatás.) 

T ö l g y f é l g y á r t m á n y o k j ó minőségű, repedés és rovarlyuk 
nélküli fából készítendők s minden egyes darab egyenletes széles 
és vastag és egyik oldalon ágtiszta és forgácsmentes l egyen ; mig a 
többi oldalon kisebb, szilárdan benőtt ágak, 1 cm széles, 2 mm 
vastag forgács előfordulhatnak; az ezen követelményeknek meg 
nem felelő félgyártmányok a I l -od osztályba soroztainak s a rendes 
kereskedés tárgyát nem képezik. A  125 cm-nél rövidebb félgyárt
mányoknak 5-tel osztható hossza vétetik mindig számí tásba; 125 cm-
nél hosszabb darabok 25 -25 cm-el emelkedő hosszúsággal terme-
lendök és számitandók; eddig szokásos a 3 0 — 4 0 0 cm hosszúság és 
5—13 cm szé lesség ; de általában szokásos a félgyártmányokat 
a számításba vett hosszúságnál 2 cm-el hosszabbra , a szélességnél 
V-t cm-el szélesebbre venni ; ezen hosszúság-és szélességtöbblet szá
mításba nem veendő. 


