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A phylloxera-szölövész megszüntethető.
A brüsseli jövő évi nemzetközi kiállítás és con- 

gressus február 5-én kiadott és közzétett fölhívásában 
az egyes osztályok programmjának X-ik osztálya azon 
tárgyakat sorozza elő, melyek a gazdászat mezején 
előjöhető életmentési és egészségügyi műveletek, és 
közjóllétet czélzó törekvésekre vonatkoznak. — Ezen 
osztálynak 1-so pontjában:

„A g a z d a s z a t r a  n é z v e  k á r t é k o n y  r o 
v a r o k  és á l l a t o k n a k  e l p u s z t í t á s á t  czé l zó  
k é s z ü l é k e k ,  e l j á r á s i  m ó d o k  és i n t é z k e 
d é s e k  lesznek kiállítva és a congressus által meg
vitatva.

A phylloxera rovar óriási kiterjedése és egész 
nagy vidékeken a szőllőtermelés megsemmisítése által 
rettegett ellenségévé vált a gazdászatnak, és ezzel 
összeköttetésben a közjólétnek. Nekünk egyedüli vi
gaszunk és megnyugvásunk azon mától holnapig tartó 
önbiztatásban állott: nálunk még nincs és talán nem 
is lesz, mi azonban tekintve a közelséget, más csapá
soknak analog voltát, épen hiú önámitás, mert egyet
len egy behozott szőlő-venyigével a rovar nálunk is 
látogatást tehet és meghonosulhat. Mi azonban ez 
önbiztatás helyett jelen közleményben megnyugtató 
biztosítással is szolgálhatunk, melynek folytán a szől- 
lőgazda nyugodt lehet, hogy ha tétlenül nem fogja e 
csapást nézni, a baj még ha behozva lenne is, nem fog 
elharapódzhatni, és igen valószínűleg be sem fog jö
hetni, mert a phylloxerának bölcsőjében Francziaor- 
szágban feltalálták ellenszerét, és nem fognak késni 
legkiterjedettebb mérvben alkalmazásba is venni.

A feltaláló Dumas G. a franczia tudomány-aka
démiának érdemteljes örökös titkára, kinek a vegytan 
eddig oly számos és nagy fontosságú felfedezést kö
szönhet és a kinek productiv lángeszét csak a legtisz
teletreméltóbb szerénysége múlja felül.

A tudomány e nagy embere legközelébb fogadta
tott a franczia köztársaságnak elnöke Mac-Mahon 
maréchal által, a mikor bejelenté, hogy hosszabb idő 
óta e tárgyban tett kutatásait és kísérleteit végre si
ker koronázta és ez alkalommal előa'dá az elnöknek

egész részletesen ezen rendkívül fontos kérdésre vonat
kozó minden részleteket, melyeket ezennel közlünk. *)

K a l i u m s u l f o c a r b o n a t u m .
1874-ik év előtt felfedezett minden ellenszere a 

phylloxerának ezzel együtt a szőlő-növényt is elpusz- 
titá. M. évi junius 8-án az akadémiában tartott felol
vasásában Dumas jelentést tőn a kalium sulfo-carbo- 
natum alkalmazhatóságáról a rovar elpusztítására, 
mely a szőlónövényt nem pusztítja el. Ez anyag ed
dig csak a vegytani laboratóriumban készült, és igen 
könnyen előállítható bizonyos arányban és módon 
szén, kén és kali vagyis hamuzsir összevegyítése által.

Az akadémiának következő ülései egyikében Du
mas erélyesen követeié, hogy a közhatóság a szőlő- 
termelés javára intézkedjék mint más közveszedelmek- 
nél és járványoknál közigazgatás utján, és pedig ren
delje el a beteg szőlőtöveknek kiirtását és elégetését, 
és a megfertőztetek talajnak vegyi utón és anyagok 
segélyével a rovartóli megszabadítását.

A phylloxera bizottmány, melynek elnöke Dumas 
és tagjai Milne-Edwards, Duchartre, Blanchard, Pas-# 
teur, Thénard és Bouley hozzáfogtak azon vidékeken, 
hol e csapás dühöngött, a legkiterjedettebb vizsgála
tok és kísérletek megtételéhez. Ezen kívül minden 
irányban megbízottak küldettek ki hasonló kísérletek 
szabatos megtételére, és a nagy vasúti társulatok a 
kisérlettételeket előmozdították az e czélból utazók 
vitelbérének rendkívül jutányossá tétele által. Dumas 
különböző gyárak által 3000 kilogramm sulfocarbo- 
nat alkálit készíttetett és küldözött széjjel a tudo
mány eme missionáriusai által.

Mai nap ezen munkálatok eredménye már isme
retes. A szőlőnövény nem szenved semmit sem, sőt 
gyakran javul ezen só által, de minden körülötte lé
tező állati lény elpusztul.

* **
Avignon környékén Cognac, Genève és Montpel

lier helyeken Dumas e kísérleteket nagyban hajtotta 
végre. ’

A sulfocarbonat-alkali a szőlő talajában elszóra-
tott. Az eső előmozdította felolvasztása folvtán annak«/
szétterjedését. Azon phylloxerás tövek, melyeket a só- 
olvadék megáztatott a vész minden nyomától megsza
badultak.

*) A párisi Figaro után.



Ezen sóknak az ára még most ugyan igen drága, 
hanem nagybani gyártás által bizonyosan olcsóbb fog 
lenni. És végre is a felhasznált anyag-mennyiség na
gyon jelentéktelen.

Egy oly vidéken hol a phylloxera először jelenik 
meg, elegendő abból a mostani nagy árak szerint is 
100 franknyi (40 ft) ára anyag több száz tő és kör
nyezetének megmentésére. Az e melletti munka és fá
radság alig érdemel figyelmet.

Ha egy phylloxera által kipusztitott szőlőt újra 
beültetni akarjuk: okvetetlenül szükséges évenkint a 
sónak legalább is kétsze ri alkalmazása, és pedig elő
ször tavaszkor, azután pedig őszkor; habár a tő gyenr ' 
ge növése folytán a három első év alatt minden fej
lődhető rovar kipusztitására is egy hectare kiterjedésű 
szőlőben aim 50 — 60 frank áru só elegendő az elsőo  o
évben, 100 —120 frank áru a másodikban és harma - 
dikban évenkint.

Az öreg szőlőtövek, melyek a vésztől fertőzött 
vidéken mentendők meg a rovartól trágyázás és a 
sulfocarbonat sónak föntebbi módon való együtteseni 
alkalmazása által óvandók meg. E nemű szőlők meg
védése hectarenkint 150 frankba kerülnek. — Minden 
szőlőtő mellett ásni kell egy kis gödrocskét, ebbe 
helyezni a sulfocarbonat sót és betakarni trágyával, 
a mit a föld magába veend.

Ez lényege és alkalmazási módja Dumas találmá
nyának, melylyel a szőlőtermelés legnagyobb vesze
delmét a phylloxerát ki lehet pusztitani. Két év óta 
folynak ezen oly igen egyszerű, gazdasági és gyakor
lati eljárással való kísérletek. Ma nincs kétség többé 
annak sikere felől.

Való hogy a phylloxerának még eddig nálunk 
föl nem lépte miatt e találmányra még nincs szüksé
günk a szőilogazdaságnál, de váljon nem lenne-e ér
demes vele a gazdasági egyesületeknek kísérletet tenni 
más rovarok elpusztítására, például a sokszor oly ki
terjedésben elszaporodó cecidomia ellen. Az nem tesz 
semmit, hogy e szer még általános használatra igen 
drága. A francziák saját érdeküknél fogva, miután 
meggyőződnek a szer hasznos voltáról, utána néznek 
és kitalálják a módját majd az olcsóbb előállításnak 
is. A fő az, hogy a növényzetnek nem árt, és hogy 
eredményében biztos.

V.

A kávé.
Az első kávéfa Arábiában találtatott s daczára a 

sok helyen történt meghonosításnak, mégis mindig 
csak onnan nyerjük e nemben a legjobbat

Egy régi hagyomány szerint egy pásztor lett rá 
először figyelmes, kinek nyája mindig feltűnő vidám
sággal ugrándozott, valahányszor ily kávéfák bogyóit 
lelegelte.

A felfedezés* érdekének mindenesetre csak fele az 
övé, a másik fele azé, kinek először jött azon ötlete, 
hogy a kávészemeket megperzselje. A nyers kávé lé- 
forrázása magában véve jelentéktelen italt nyújt. A

szénenyités vonja ki belőle illatát, mely a meleg hozzá
járulása nélkül örökre ismeretlen maradandott.

A törökök kik e részben mesterek, soha nem őr
lik a kávét, de fazuzókkal mozsarakba gyúrják, mely 
eszközöket hosszas használat után drágán adják el.

Magam is tettem egy fontnyi jó mokkával kísér
letet.

Két egyenlő adagra osztva, egyikét őrölve, má
sikát török módon praeparálva, egyenlő adagu forró 
vízzel leöntöttem. Elismert Ízlésű inyenczek úgy ta
lálták, hogy az utóbbi illatával imponált az előbbinek.

A kezelésnek mindenesetre nagy befolyása van a 
felmutatandó eredményre.

Volt idő, midőn valódi versenygés történt a leg
jobb kávé előállítása körül.

Megkísértsék főzetlenül, porrá nem törve, hideg 
leöntéssel, három-négy órai főzéssel etc.

Valamennyi kezelés közt leghálásabbnak találtam : 
forró vizet önteni egy ezüst vagy porczellán, parányi 
nyiláskákkal ellátott edényben elhelyezett kávéra ; 
ezen első főzet melegittetik a forrású»* s megszállnio o o
hagyatván a lehető áttetsző, kellemes, finom italat 
nyújt,

A kávé hatása felett soká és sokban elágaztak az 
orvosok véleményei. Első használata kétségtelenül 
elűzi az álmákat; az ag}ddegrendszer ezáltal kétség7 
télén ül érdekelve volt. A megszokás sok esetben mó
dosítja e hatást, de vannak egyének, kiknél e hatás a 
kávé minden használatánál jelentkezik s élvezetéről 
önmaga iránti kötelességből kénytelenek lemondani. 
Míg ellenben mások egész nap bolingatnak, ha délutáni 
kávéjukat nem itták meg.

Voltaire és Bufíbn sok kávéval éltek ; talán ez 
okozta annál az éber kitartást, éles áttekintést, ennél 
a lelkesedést, mely müvei egyes leírásaiban egész a 
cél eb ralis exaltatióig melegszik fel.O O

A kávéokozta álmatlanság nem fárasztó, nem iz
gatott mint egyéb okoknál.

A kávé mindazonáltal energikusabb folyadék, 
mint közönségesen hiszszük. Egy jól alkotott ember 
két palaczk legerősebb bor élvezete mellett is soká 
élhet; ugyanazon ember ugyanannyi kávé élvezeténél 
végképen elgyöngül, sőt consomptionalis lázban is el
halhat. ' R. K.

Gondolatok
m e z ő m u n k á s a i n k  é l e t m e n t é s - ü g y ö k  f ö l ö t t .

as.)
Nálunk minden ember nagy tőkét képvisel már a jelen

ben is s megérdemli a gondozást már csak ezért is, hát még 
lm n e m z e d é k e i b e n  m e g s z a p o r o d v a  t e k i n t j ü k  
ő t ! Mi nem habozunk kimondani : h o g y  j ö v ő n k é r d e k e  
azt  kí vánj a,  m i k é n t  mi n d e n  e mb e r  é l e t e  a med
dig lehet, a meddig megmenthető, m eg m e n t e s s é  k, f c n n- 
t art  ás s  ék, nyúj t  ás s  ék, még a bűnösé is, nemzedékét 
véve tekintetbe. „Még az apagyilkosnak is megkegyelmeznék, 
mert kevesen vagyunk !~

148*30 □  Hifidre, 702*74 község és pusztára, 418,648.57 lé
lekre esik egy, — az örökös tartományokban 32*26D mfldre, 
116,805.78 lélekre, Csehországban magában 18*15D mfldre,



99,107.73 lélekre, — Tirolban pedig 12*63ü műdre és 20,922.21 
lélekre jut egy kórház.

A 33 közkórliázunk bir 3092 ágygyal, miből T5Q műdre, 
7 helységre, 463 házra és 20,916 lélekre jut egy.

Ily roppant területeken és népességnél azután hogy mi
ként fog megfelelhetni egy kórház illetőle" kórházágy rendel
tetésének, annak megítélését már az olvasókra hízzuk. Itt még 
az is figyelembe veendő, hogy kórházaink a tömörebb népes
ségű s nagyobb műiparral biró városokban vannak felállítva, 
nem a mezőipar helyein, minélfogva természetesen a mezőipar 
munkásai azok, kik legkevesebb hasznukat veszik. Pedig vá
rosokon inkább lehetne nélkülözni őket, legalább hiánya 
annyi nemzetgazdasági kárt nem okozna, mert a városi lakos 
nagyobb része foglalkozásának színhelye saját lakása, mig a 
gyári munka sem veszi a család minden tagját igénybe, tehát 
ha a családban betegségi eset fordul elő, könnyű őt ápolni, 
nagy hátránya a családnak nincs belőle, az orvos és gyógyszer- 
tár pedig helyben van.

Nem igy a mezei munkásnál. Ott az orvos távol vau, a 
szegény embernek legtöbb esetben — midőn a betegség föllé
pett — nem hogy pénze volna, de a betevő falatja sincs, az 
orvost ki nem hozathatja kedves betegéhez, mivel oda pénz 
kell a fuvarosnak is, legtöbb esetben az orvosnak is. De ve
gyük a legjobb esetet, hogy t. i. a családnak vau lova, szekere, 
mit nyer vele?! Vagy betegét viszi az orvoshoz, vagy az orvost 
betegéhez, az első esetben mig az orvost a járásban megta
lálja, betege vagy meghal vagy a roppant összetörődés folytán 
legalább is gyógyithatlanná lesz ; ha pedig az orvost viszi be
tegéhez, inig megtalálta őt valahol, a beteg a sir szélén áll s 
ha nem — mi nagy ritkaság és nagy szerencse — az orvos 
fog neki gyógyszert rendelni, igen de a gyógytár messze van, 
s mikorra a szer megérkezik, akkorra bizon már mást Írhatna 
neki az orvos, ha ugyan még akkor ott volna.

Ezek mind a legjobb esetek, de még itt is — a ho! t. i. 
pénz van a gyógykezeléshez — mi történik tovább?! A gyógy
szer magában nem gyógyítja meg a beteget, ahoz még é t r e n d  
és á p o l á s  is kell. Az ápolást a jó istenre bízzák, mert a me
zei munka olyan természetű, hogy ott mindennek meg van a 
maga ideje, ha idejében nem teszünk és gyorsan nem vége
zünk mindent, bizon az egész család éhen hal a jövő télen, 
tehát a család minden egészséges tagjának a háztól messze, a 
mezőn van dolga s a beteg ápolás nélkül marad. Az étrend 
pedig abból áll hogy ha van egy kis pálinka vagy bor, meg- 
iszsza a beteg, ha nincs . . . koplal, de még a hol van is alka
lom a rendeletnek eleget tenni, bizon a beteg szerettei csupán 
gyengédségből, túlságos szeietetből sem fogják annak kíván
ságát megtagadni, ami aztán rendszerint életébe kerül annak.
Ilyen az ápolása a mezőmunkásnak. V a r b ó c z i.

(Folyt, követk.)

Duruof egy újabb léghajózása.
Az „Életmentés “ tározójában szereplő Duruof 

léghajós Párisban a Times levelezőjével Mariotte-al és 
még egy harmadik egyénnel „Ville de Calais K nevű 
léghajóval e hó 2-án légutazást tőn.

A felszállás de la Vilette nevű gáz-gyárnál tör
tént. Az eső csak úgy szakadt, és mindenféle bomlás 
és szakadás a léghajón késleltette a déli 10 órára ki
tűzött indulás perczét, úgy hogy háromnegyed 11-kor 
kezdett a léggömb dagadozni csak.

Mintegy 400 egyén volt a léghajó körül, kik kö
zül legtöbben már 91/.* óra óta várakozónak és egész 
az elindulásig ott is maradtak. Az eső folyton esett, 
a aazometer körüli mező egészen átázott, de ez nemO # # ^ '
riasztá vissza a vizsga tömeget a maradástól.

Sőt még az idő eme mostohasága sem volt egye
düli akadály. Déltájban, midőn a léggömb tökéletesen 
megtöltve nehány méternyire felemelkedett, hogy a 
kosarat fellehessen illeszteni és ebbe az utasoknak 
beülni, egy recsegés volt hallható: egyike az alsó fél
teke sárga és veres kötegelnek ketté szakadt.

Három negyed órára volt szükség, hogy eztmeg-

igazithassák. Duruof, neje és nehány barátja igyekez
tek munkájok által eme késést megrövidíteni.

Végre egy óra tájban minden készen volt. A lég
hajósok helyet foglaltak a kosárban, a gömb alsó kö
telére felakasztának öt kalitkát, miben madarak és 
kisebb fajta négylábúak voltak elhelyezve, hogy le
hessen rajtok a légritkitási tüneményeket észlelni.

Végre 1 óra 25 perez kor készen voltak, 1 óra 26 
perczkor Duruof az első homokzsákot kiürité, mire 
lassacskán a léghajó kelet-észak-kelet irányban és fel
felé kezdett emelkedni.

Az eső húsz perez óta megszűnt, az idő barát
ságtalan, szeles volt.

A ballont még negyed óra után is jól lehetett 
látni. Elenyészett a látkörből 1 óra 48 perczkor.

A legnagyobb magasság melyre felszállottak volt, 
3800 métert sem haladott meg, Tizen magasságbano o o
nincs megfulás lehetősége.

A szakadás azonban a ballon kötelén, melynél a 
gömb szövete is egy keveset sértve volt, nemcsak hát
ráltatta a felutazást, de egyszersmind lényegesen meg
változtatta az utazás módját.

Az igazítást igényió nyíláson át ugyanis légköri 
lég hatolt a ballonba be, úgy hogy ez a felszálláskor 
1500 köbméter gáz helyett ebből alig tartalmazhatott 
1200 köbmétert. A felszállási erő ennélfogva V5 rész
szel fogyott, mi miatt nem lehetett elegendő homok
zsákokat bevinni a kosárba, inelveknek kiürítése által' •/
a kívánt magasságra emelkedhetett volna a léghajó.

Az első 10 perez alatt alig birt az felemelkedni 
500 méter magaslatra és az utasok gyönyörködhettekO  v_/ «/ v

az alattok elterülő nagyszerű panorámáján Párisnak.
1 óra 47 perczkor újra homokot szórva ki 850 

méter magaslatra értek fel. „ íme most, mondá Mariotte, 
hogy észrevehetjük a gáz szagát: önkénytelenül eszem
be jut Crocé-Spinelli és Sível sorsa, kik talán egyedül 
a gáz beszivásának lettek áldozatai. “O

Ezalatt ismét emelkedtek és egv felhőbe értek, 
hol fanfare nevű hangszeren a kalitkába zárt állatok
nak rémülésére zenéltek egy sort.

Két óra 10 perez. A nap elég erősen sütött. Du
ruof megnyitó a szelepet, mert észrevevé, hogy a gömb 
igen erősen kezd duzzadni és félt annak szétrepedé- 
sétől. Ekkor már 1300 méternyire voltak.

5 óra tájban egy kevéssé izgatottságba jöttek: 
mikor t. i. Duruof és Mariotte a gáz kevesedését con- 
statálták és elhatározók leszállani, harmadik utitársuk 
egyszerre csak a tenger morgását hallja talpuk alatt. 
Szerencse, gondolák hogy 3400 méter magasságban 
vannak és még van homok, mit leszórhatnak; ez ismét
némileg megnyugtatta őket. Hanem egyszerre csak 
fütyülést hallanak, mely a léget megreszketteti és igy 
észrevevék, hogy a tenger morgása nem volt egyéb, 
mint egy alattok haladó vasúti vonat robogása. Ezután 
jó étvágygyal elköltötték ebédjüket és 6 óra 20 percz
kor minden nehézség nélkül Creney-ban Troyes mel
lett csendesen leszállhattak.

Vegyes közlem ények.

Eenard altábornagy és volt belga, hadiigyminister, jelen
leg a nemzetőrség főparancsnoka, a múlt héten, mint már je
leztük is, fővárosunkba jött. hogy honunk részvétét a nemzet
közi gyülekezetben és kiállításon kikérje és egy erre ezélzó 
bizottság megalakulását indítványozza. A küzmivelödési és
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emberiségi eszméknek minden irányban hódoló magyar kor
mány részéről az altábornagy kitüntető fogadtatásban része
sült. Ministerelnökünk b. Wencklieim Béla fényes ebédet adott 
tiszteletére, mely alkalommal az egyházi, főrendi, képviselői és 
tudományos körök méltóan képviselve lévén, általános elisme
rés nyilvánult Benard üdvös kezdeményezése irányában. Más
nap értekezlet tartatott az altábornagy termeiben, melyen 
Apponyi Albert gróf, Podmaniczky Frigyes báró, Pulszky Fe- 
rencz, Korányi Frigyes, Gross Lipot és Dr. G rósz Lajos köz- 
egészségi tanácsos részt vettek. Az értekezlet Benard altábor- 
nagynak felette érdekes előadását nagy figyelemmel meghall
gatván a magyarországi bizottság megalakítását szükségesnek 
és czélszerüuek jelentette ki. Az igen érdekes programúi leg
közelebb magyar nyelven is meg fog jelenni.

— A fővárosi hatóság az uj csatornahálózatnak vázlata 
és tervei bírálatára és esetleg elkészítésére több jelentékeny 
nevű európai szakférfiút felszólított véleményadás végett.. A 
felhívottak közé tartoznak Mille és Duran-Clay, mindketten 
Párisban, előbbeni igazgató, az utóbbi főmérnök az ottani 
köz-épitkezéseknél. A nevezettek a polgármesternek jelenték, 
hogy a fővárosunk csatornázására vonatkozó vázlatokat és 
terveket megkapták és a közmunka ministerjeik engedélyét 
bírják ezen ügyben működésüket fővárosunknak felajánlhatni. 
Egyszersmind eszméinet is körvonalozták e fontos kérdésnél, 
valamint a követendő és legjobbnak mutatkozó rendszert. 
Azonban véleményadásra kijelölt május hó helyett September- | 
ben jöhetnek Budapestre, hogy itt a helyi viszonyokról saját 
szemeikkel meggyőződhessenek és javaslataikat ez év végéig 
benyithassák. Kérdés most már, hogy a hatóság várjon-e az 
említett szakférfiakra, és halassza el a jövö évre a csatornázás 
munkálatának megkezdését vagy nélkülük fogjon munkához.
A többi véleményadás végett felszólított öt szakfér^” nem 
nyilatkozott még eddig. Bár mily fontos és szükséges kérdés 
legyen is a csatornázás, fővárosunk egészségi állapotára és jó
létére nézve e kérdésnek kellő megfontolása csak helyeslendö. 
Ezen megfontolásra kényszerűségből szánt időt a fővárosi ha
tóság arra használhatná fel, hogy hazai szakemberekből egy 
enquettet hina össze, melyen még a külföldiek megérkezése 
előtt bizonyos fő kérdésekre nézve megállapodás jöhetne létre, 
és belátható volna, ha váljon hazánk oly szép képességű és tu- 
dományu mérnökei között egyátaljában szükséges-e minden 
fontosabb esetben a külföldre szorulnunk? A hol az építészet 
minden fajtájának oly sok és annyi remek müvét látjuk mint 
hazánkban, ott e kérdés feltevése indokolt és reményijük, hogy 
nem fog mellőztetek

Az alsó dunai hídnál szerencsétlenség történt és pe
dig a következő módon: Kiss Antal, Szűcs László, Újházi Ist
ván munkások az első hidczölöpökön belől az állványok tetején 
egy gerendát csúsztatva húzás helyett vállaikra emeltek és to
vább akarták czipelni. Közülök kettő azonban a gerendát le
ejtő, minek következtében mindhárman elveszítők az egyen
súlyt és az állványról lezuhantak. Kiss Antal és Szűcs László 
vízbe estek a honnan megmentették őket, Újházi István azon
ban az alsó állványra esett, minek következtében súlyosan 
megsebesült; kórházba vitetve rövid időre kimúlt. — Kit illet 
ez esetben a felelősség? Ügyelet a munkarendre nem látszik 
oly kivihetetlen dolognak lenni ; a tudósítás azonban nem szól 
arról ha váljon a munkafelügyelő ideje korán inteite-e a mun
kásokat hogyan járjanak el dolguknál.

— Említettük múlt számunkban a Zenith léghajóm sze
rencsétlenséget. Az elhunytakat Párisban a lakosság óriási 
részvéte mellett temették el. Egyike az elhunytaknak S í v e l  
végzetes utazása előtt egy rendkívül foutos találmányt tett, 
mi által a léghajónak tengerbe lezuhanását és tenger felett is 
az utasoknak megmenekülését lehetővé teszi. A feltalált szer
kezet igen egyszerű és áll egy elég hosszú kötélén függő vászon 
gömbből, mely ha a léghajó leereszkedve a tengerbe meritte- 
tik, vízzel megtelik és többé a léghajót a magasba felszállni 
nem engedi, ha nehány zsák homokot a léghajós kibocsájt ha
jójából, a léggömb egy bizonyos magaslatban a víztől mindad
dig megmaradhat, mig valamely hajó e felfelé függő állásából 
a léghajót és utasait meg nem menti.

— A tudományok akadémiájában 19-én vizsgálták meg 
a légmérőt, mely a Zenitben a magasságot határozá meg. — 
Vizsgálat eredménye az volt, hogy a Zenith által elért magas

ság 14,0C0 meter (7382) ö)) tehát majd két mértföld lehetett. 
E magosság azonban a franczia léghajósokat nem íettenti 
vissza hasonló merész kísérletek tételétől, 30-nal többen nyil
vánítók óhajtásukat ez ideig, és hárman be is Íratták magukat, 
közöttük Tissandier, hogy ezen eddig elért legnagyobb ma
gasságra a léghajóval felszállani akarnak.

— A közjóiét és közmegelégedésnek fontos tényezője az, 
ha anyagi helyzetünkön minden tőlüuk telhető módon javítani 
igyekszünk. Hazánkuak oly sok vidéke vau, melynek legtöbb 
vagy egyedüli élelmi és jövedelmi íorrása a szölőten^észtés- 
ben fekszik és hogy ez ismét némely években alig adja vissza 
a beléfektetett költséget, sajnos, azt is igen jól ismerjük. A bor 
alakban eladásra kész termény kelendősége esetleges és leg
többször csak idővel lesz kelendővé, ennélfogva egyes vidékek 
már részben bebozák a szőlölü:töknek mint ilyennek eladását 
és e termény czélszeiüen kezelve hazánkra nézve fontos kivi
teli czikké válhat. Ennélfogva a következő, egy kitűnő gazdától 
jövő alkalmazási módját a szőllőfürt legkönnyebb és leghosz- 
szabb ideig való eltartásának nem csupán egészségi szempont
ból, de még inkább közjólétünk emelése czéljából ajánljuk és 
hozzá tesszük, hogy a gyakorlati eredmény valóságáról meg
győződést szerzőnk magunknak. Az eltartás módja következő: 
Az eltevésre vagy eladásra szánt asztali fajta tűrtök, a mint a 
szem puhulni kezd, legkeményebb féle papírból jó összevarrott 
elegendő tágas zacskókban a tőkén bekötözendök, és úgy ma
radunk november végéig, a midőn zacskóstól leszedetuek és 
szellős helyen, hol fagy nem érheti, felaggattatnak.

A juhok kosz-betegségét és a lovak taknyosságát meg
gyógyítani. A Görliczi természetvizsgáló társaságnak gazdá- 
szati osztálya utóbbi ülésén Koppé jelentést tőn egy biztos 
szerrel, mi által a juhok koszosságát el lehet távolítani. Kar
bolsav ugyanis százszoros vizmennyiségü 3 0 —40 foknyi me
leg viz között elvegyitve az előbb megnyirt juhok fürösztésére 
használtatik, mi által a kosz-atkák megöletnek, azonban 
12 —13 nap múlva a fürösztést ismételni szükséges. A lipcsei 
gyógyászati intézetnél két ló hasonszenvi gyógykezelés által 
orvosoltatott meg a taknyosságból. Miudeniknek kali bichro- 
maticuin harmadik tizedes eldörzsöléséből adatott reggel és 
estve 1—1 késhegynyi szárazon, azonkívül naponkint három 
ízben arsenicum harmadik hígításából 5—5 csepp egy evőka
nál viz közt. Hat heti folytonos alkalmazása után ez eljárásnak 
mind a két ló teljesen meggyógyult. (Wochenbl. für Land- und 
Forstwirthscli,)

A Philloxera a szőlők eme rettentő ellenségének végre 
kiirtó szerét feltalálták. Ugyanis Dumas hires vegyész Páris- 
bau a széukéueges kálit ajánlja ellene mint két év óta sikere
sen használt szert. Kísérleteit nagyban is megpróbálta. Eddig 
a szer drágasága tehet némi akadályt, egy hectare terjedelmű 
szőlőhöz 160 frauknyi szer kívántatik, de ha használata, álta
lánossá fog válni, bizonyosan egyszerűsítve fog lenni és igy 
olcsóbbá a készítése, s igy biztosan reménylhetjük, hogy a 
szőllő e nembeli pusztításának vége leend.

Hirdetések.

B ű  l o p o t t  s M i  át Iratait fiséit e o í i
ki mint ilyen jeles bizonyítványokkal bir, irodatiszti 
vagy ehez hasonló alkalmazást keres. Ha kívántatik, 
biztosítékot is hajlandó letenni. Értekezhetni levéli- 
leg lap e kiadóhivatalában.

Egy gimnáziumi tanárjelölt
helyben egyes órák adására ajánlkozik. Értesülhetni e 
lap kiadó-hivatalában.

Nyomatott Neuer I-nál (országút és rostély-utcza sarkán.)




