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lások legtöbb esetei onnan eredtek, hogy egy kerékre oldalt ható lökés és 
ugyanazon kerék rugója fölött levő teher fölfelé emelkedése egyidejűleg tör-
tént, mely esély gyakran előmozdíttatik még egy körülmény által, melyről 
alább szólandunk. 

Az említetteken kívül Weber még számos kísérletet tett a fölépítmény-
nek az oldallökések elleni szilárdsága iránt, s ámbár ő kísérleteit a szász állam-
vasutak kissé könnyű sínéin tette, a nyert eredmények mindenesetre közér-
dekűek. 

Midőn a sín oldallökésnek tétetik ki, engedhet vagy az által hogy 
meghajlik, vagy az által, hogy alapja körül fordul, vagy végre úgy, hogy 
a talpfával együtt a kavicson tova csúszik ; a mennyiben a fölépítmény enge-
dése a két utóbbi okból származik, azt fogjuk találni, liogy az oldallökésnek 
ellenálló szilárdság egyenes arányban áll, az oldallökés pillanatában a fölépít-
ményre nehezedő súlylyal. így Weber Vignolet-sinekkel, melyekkel kísérle-
teit tette azt találta, hogy a felépítmény oldalellenállása 20-or nagyobb volt 
28 tonna súlylyal terhelve, mint terheltetés nélkül; még ugyanis 23/4 tonnányi 
alkalmazott erő a nyom szélességét 1'/i hüvelykkel tágítottaki midőn a sínek 
terhelve nem voltak, 11 tonna teherrel kerékpáronként nyomva a kitágítás 
csak 7 hüvelyknyit tett. 

Ezen eredmények azt tanúsítják, hogy a kerekekre ható nyomás folyto-
nosságának megszűnése a teher függőleges hatása következtében, nemcsak 
megkönnyíti a nyomkerék fölhágását, de kisebbíti a sinek oldalellenállását is 
a kitágulás ellen s így kétfélekép is előmozdítja a kisiklást. 

Weber kísérleteiből tehát a kisiklás olyan esetei magyarázhatók meg, 
melyeket az eddig ismert okokból meg nem lehetett fejteni, s igen örülnénk) 
ha e kísérlettevő nálunk követőkre találna, a mf mozdonyainkkal és a mi föl-
építményeinken. 

Közli: E r d e y N . J . B e n e d e k . 

II. 

Liibek városának csatornázása. 

A „Deutsche Bauzeitung" után. 

Hobrecht urnák f. é. január hó 15 és 21 ki napjain a berlini építész-egy-
let illésében a városok csatornázásáról tartott előadásai oly közérdekű fontos-
sággal birnak, hogy azoknak tágasabb körökben való megismertetése által 
hasznos szolgálatot hiszünk tenni az ügynök. Lássuk tehát egy német város 



278 

példájában: hogy a Hobrecht úr által felállított csatornázási alapelvek az 
eddig észlelt tapasztalatok után következtetve minő gyakorlati eredményt mu-
tatnak fel ? 

Lübek városának angol-fénymázos agyag-csövekkel való csatornázása 
1858-ban indíttatott meg : első években egy-egy főutcza s ennek rövid mellék-
utczáinak csatornázás-munkálatai eszközöltettek. A csatornázási rendszer a la-
kosság részéről mindjárt eleintén oly köztetszésben részesült, hogy egyes utczák 
házbirtokosai aláírást nyitottak, s így a munkálatok folytatására nagyobb 
összegek állottak a város rendelkezésére, azon egyenes kikötés mellett azon-
ban, hogy az illető utczának csatornázása, a legközelebb végrehajtott csator-
názási rendszerrel egyesítve létesíttessék. Csaknem hihetetlen, hogy a csator-
názás létesítése mennyire jótékonyan hatott a város közegészségi viszonyaira, 
s épen ezen oknál fogva, a midőn a várost a lefolyt években súlyosan látoga-
tott ragályos betegségek s az 1865-ben uralgott cholera újra fenyegették, a pol-
gárság maga jószántából a csatornázási munkálatok mielőbbi befejezésére 
szükségelt pénzösszeg előállításába önként beleegyezett. S miután már 1866 év 
folytán sikerült a ragály által legnagyobb mérvben látogatott utczák földalatti 
vízcső vozéséuek helyreállítása, a hamburgi hajókon behozott ragály-betegség 
csak igen gyéren mutatkozott, úgyannyira, hogy az egész idő alatt alig me-
rült fel több 60 ragály-betegségi esetnél. Ezen időtől fogva a csatornázási mun-
kálatok igen gyorsan haladtak előre, úgy annyira hogy 1870-ben már csak 
egyetlen egy főutczának csövezése volt még hátra. S biztosan állíthatni, hogy 
a legközelebbi évben de legkésőbben 1872. Lübek városának összes utczái 
csövezési csatornázása véglegesen be lesz fejezve. 

A csatornázás kivitelét rendkívül megkönnyítette Lübek városának ked-
vező fekvése. Nevezetesen : a város maga egy hosszúkás dombon terül el, 
melyet két bő vizű t. i. a Trave és Wacknitz nevü folyó határol s csupán észak-
ról áll egy keskeny 200 méter szélességű földnyelv által a vidék többi részeivel 
összeköttetésben. A városon magán két főutcza vonul, északi és déli irányban 
keresztül, melyek egymást a domb legmagasabb pontján csaknem hibátlan 
derékszög alatt metszik s a többi mellék-utczák ezekből nyílnak s jobbra 
balra egészen a folyók pártjáig terjednek. A város legmagasabb pontja, 16 
méterrel fekszik magasabban a Trave folyó közép-vízá'lásánál s a Wacknitz 
folyó 4 '/2 méter magasságra duzzasztott víztükrére vonatkoztatva pedig 1273 
méter magassági különbség létezik. Ezen fekvése a városnak a csövezési rend-
szer kivitelét rendkívül egyszerűsítette, mert minden egyes főcsövezés magá 
ban véve egy egészet s a földszín ezen hajlásánál fogva egy önálló rendszert 
képez, melyek csupán a mellék-utczák rövidebb csöveinek felvételeire, s össze-
köttetésére szolgálnak. Ezen körülmény nélkiilözhetövé tette a nagyobb és 
költségesebb csatornák létesítését, mert ily nagy esés s a vízcsővezés ily al-
kalmas berendezése mellet '9—18 hüvelyk belső világú agyag csövek a czélnak 
tökéletesen megfeleltek. 
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Ezen fönebb ecsetelt fekvésnél fogna a város előbbi pőcze-csatornái 
egyenesen a Trave és Wacknitz folyók medreibe vezettettek be, s épen ezen 
oknál fogva az újabbi vízcsővezésnél a meglevő pőcze csatornák irányának 
megtartása iránt nem is merült fel lényeges akadály, mert ezen berendezés nem 
zárta ki annak lehetőségét, feltéve, hogy ezen átalakítás czélhoz nem vezetett 
vagy eredménye a várakozásnak meg nem felelt volna, hogy a két folyó irá-
nyával párhuzamosan a városból kifolyó üredék felvételére és levezetésére 
rendes gyűjtő és emésztő csatornák építtessenek. S miután a városkörnyékén 
sem apály sem dagály nem mutatkozik, a nyílások beiszapolásától, s a csövek 
bedugálásától úgy a mint az London városának csövezésénél bekövetkezett, 
tartani nem lehetvén, ennek következtében azok közvetlen a víztükre alá 
helyeztettek, s a kis víznél észlelt tapasztalatok gyakorlatilag is igazolták azt, 
hogy a csövezés nyílásai előtt a meder, a mint azt az építésnél többen czélsze-
rütlennek tartván ellenezték, legkevésbbé sem volt feliszapolva. Sőt ellenkező-
leg az tapasztaltatott, hogy a régi pőcze- csatornák a folyó medrébe sokkal 
több piszkot raktak le, mint a jelenlegi csövezés, megjegyezvén, hogy a fenn-
álló törvények mindenféle szemét, tojáshéj, konyha-hulladék bevetését nem 
csak egyenesen megtiltják, hanem az erre nézve felállított zárók teljesen 
lehetetlenné is teszik azt. Es e mellett a városnak még egy oly víz-vezetéke van, 
mely naponta a lakosságnak fejenként 5 köbláb vizet szolgáltat s így lehetővé 
teszi a vízcsövek rendes kiöblöngetését, s fénymázoknál fogva kellő tisztán 
tartását. Hála az égnek az ezelőtt két évvel, eszközlött vizsgálat eredménye azt 
mutatta, hogy e csövezések alkalmazására nézve felhozott ellenvetések teljesen 
alaptalanok, minek folytán a polgári bizottság véleményes jelentése alap-
ján az angol szerkezetű ürszékek (water closet) üredékeinek ezen csa-
tornákba való be és levezetése is törvényesen megengedtetett. Ezen időtől 
fogva számtalan angol ürszék állíttatott fel, habár ezeknek tisztán-tartása 
fejében a város minden egyes ürszék után évenként 4 tallér adót szed, mely a 
városi vízvezeték költségeinek fedezésére fordíttatik. 

Erre nézve megjegyeztetik azonban, hogy azon házakból, a hol ily angol 
ürszékek ez ideig nem alkalmaztattak az üredék mint eddig, külön szállíttatik 
el. Ezen elszállítás hetenként kétszer, az illető bérlők által minden fizetés nél-
kül eszközöltetik. Minthogy az ily árnyékszékek felállításának engedélyezésé-
vel egyidejűleg az emésztő gödrök és pőcze-csatornák használata és bármi 
módoni építése megtiltatott, igen természetes, hogy már most, a hol ily 
rendes ürszékek hiányzanak, az üredék felvételére csak elszállítható edé-
nyek szolgálván,"" csak ilyenek használata van köztörvényliatóságilag meg-
engedve. 

Ezen csövezési rendszer általános behozatalára, s az ily elszállítható edé-
nyek felállításának megszüntetésére a város köztörvényhatósága tekintve, a 
város környékének virágzó konyha-kertészetét, mely egyenesen az üredék ily 
módon való elszállításából termékenyű', még sem tartotta tanácsosnak egy ily 
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irányú határozatot hozni, mely által a környék, a t rágya ezen nemének hasz-
nálatától végképen megfosztatnék, s a város környékének konyha-kertészete 
egyszerre tönkre tétetnék. — L ü b e k városának jelen csatornázási rendszere 
fényesen bebizonyítja azt, hogy az üredék elszállítása és vízcsövezés egy-
mással igen szépen megegyeztethetők, és hogy az egyiknek alkalmazása ki 
nem zárja a másiknak használatát. 

Ha tehát a már egyszer felhasznált víznek földalatti elvezetése oly nagy 
előnyöket és haladást bir felmutatni a közegészségre nézve, akkor biztosan 
állíthatni, hogy az emésztő-gödrök és pőcze-csatornák végképeni megszüntetése 
a közegészségi viszonyokat bizonyosan hátrányozni fogná. 

Lübek városa fentebb előadott csatornázási kérdésének általános ismer-
tetése után, helyén lesz itt a vízcsövezési rendszer részleteinek s technikai ki-
vitelének és gyakorlati létesítésének lényegesebb mozzanatait tüzetesebben 
előadni. Nevezetesen a vízcsöveknek mélységi fekvése mindenütt a pinczék 
mélysége által liatároztatott meg. Mielőtt t. i. a csövek lerakása megkezdetett 
volna az utczában fekvő pinczék mélysége pontosan felvétetett, s ehhez képest 
a vízcső fekvése '/:•, méterx-el tétetett alacsonyabban a legmélyebb utczai 
pincze-színvonalnál. Igen természetes, hogy ezen berendezés folytán a vízcsö-
vek helyenként 5 — 6 méternyi mélységre estek az utcza kövezetének színvo-
nala alatt, azonban ezen tetemes mélységek kiemelése épenségesen nem járt 
az itteni építkezési rendszer alkalmazása mellett oly nagy nehézségekkel és 
költséggel. A vízcsővek árkainak felső szélessége 1 méterben állapíttatván 
meg, ezen szélességben ásatott ki az egész mélységre, természetes hogy az 
árok oldalai 3 hüvelyk vastag deszkákkal béleltettek ki s a beomlást meggáto-
landó erősen kipéczkeltettek. A földnek kiemelése a mélységhez képest két és 
több rétegben történt. Mihelyt az árok a kellő mélységre kiásatott, a 80 centi-
méter bosszú agyag angol-fénymázos cső a szükséges eséssel benne elhelyezte-
tett, s a legközelebbi csö karmantyújába kellően beillesztetvén, az ereszték maga 
vízhatlan mészszel szorgalmasan betöltetett; ennek megtörténte után a mái-
helyesen lerakott cső molléke és felülete goromba kavicscsal megtömetvén, 
az árok véglegesen betöltetett, s kellően lefurkóztatott, s a szükséghez 
képest a legközelebb fekvő vízvezetéki csövekből vízzel bőven megáz-
tattatott. 

A csöveknek goromba folyó-kavicscsal való körültömése, a mint a ta-
pasztalás mutatta igen hasznos szolgálatot tesz a földalatt szivárgó vizek le-
vezetésére, mely úgyszólva egy egy rendszeres szikkasztónak helyét pótolja, 
nevezetesen a két év előtt eszközlött vizsgálat alkalmával az árok felásásánál 
oly helyeken, a hol a vízcsövek lerakása a föld szivárgása miatt csak igen 
nagy nehézséggel volt eszközölhető, a földréteg egészen száraznak találtatott 
s semmiféle vízszivárgásnak nyoma nem mutatkozott. Oly helyeken, a hol a 
földréteg igen lazának és iszaposnak találtatott, vagy épenségesen futó-homok-
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ból állott, a vízcsövek gödrei a deszka-bélésen, és tárnokon kívül még egy 
három hüvelyk vastag, s kézi-verőgép által bevert sorkarzattal lettek a beom-
lás veszélye ellen biztosítva. 

A leghosszabb s legnagyobb kiterjedésű csövezés csak a legújabb időben 
eszközöltetett, mely által egy, a külvárosban építendő, kaszárnya ingoványos 
helyének kiszárítása, illetőleg a felszivárgó vizek levezetése czéloztatott. A 
kaszárnya-helynek kijelölt tér oly bő vadvízzel telített földrétegből állott, 
hogy a porosz katonai hatóság, tekintve azt, hogy a föld maga futó-homokból 
áll ily jelentékeny épületnek ide helyezését egyátalában nem tartotta taná-
csosnak. 

A rendszer tehát itt is alkalmazásba vétetett. Tagadhatlan, hogy a tech-
nikai kivitel a földréteg futó-homok tulajdonsága mellett lényeges technikai 
nehézségekkel volt összekötve, mindazonáltal a térség rövid idő alatti kiszá-
rítása oly fényesen sikerült, hogy csak imitt-amott, helyenként mutatkozott az 
alapfalak ásásánál két-három lábnyi mélységben vízszivárgás. Ezen földalatti 
csövezés áll egy 476 méter hosszú és 18 angol hüvelyk belvilágú agyagcső 
rendszerből, mely 350 méter hosszú 15 angol hüvelyk belvilágú csőrendszerrel 
egészíttetett ki. A terület tökélotes kiszárítására szolgál még egy 324 méter 
hosszú angol hüvelyk átmérőjű, továbbá egy 440 méter hosszú és 5 angol 
küvelyk átmérőjű rendes, és 1500 méter hosszú közönséges földalatti szik-
kasztó. Ezen egyidejűleg a városi sánczok vadvizének lecsapolására szolgáló 
vízcsövezési rendszer akként van létesítve, hogy a kaszárnya felhasznált vi-
zeit, továbbá konyhák és ürszékek valamint a közelében fekvő telkek üre-
dékeit is magába felvehesse. 

A csövezés beömlési nyílásainak felvételére egy három méter hosszú 
tölgyfa-deszkából készült szekrény szolgál, mely a partvédezet vagy rakpar t -
falai alatt van vezetve, s a folyó medrére nyiló cső ennek ad j a át az üredéket. 
S miután maga a szekrény mindig vízben áll, annak elrothadásától nem lehet 
tartani. * 

Csak a midőn a fővezető cső hosszabb vonalakban s nagyobb kiterjedé-
sekben létesíttetett s az árkok betömettek, kezdetett meg a mellék-utgzákba 
tervezett csövek lerakása, úgy, .hogy az egész építkezés ideje alatt a közleke-
dés fenakadást nem szenvedett. 

A főcsövek esetleges bedugulásának elhárítása tekintetéből, mely egy, a 
csöveken átvezetett láncz segedelmével történik, múlhatlanúl megkívántatik, 
hogy a csövezés maga 50—60 méter hosszúságú egyenes vonalokban létesíttes-
sék. Ezen egyes vonaloknak egymássali összeköttetése úgynevezett sülyosztő-
lyukak (Schaclit) által eszközöltetik, megjegyezvén, hogy ily sülyosztő-lyukak 
felállítása nemcsak a vonal töréspontján, licnem a csövezés esésének változó, 
valamint az egyes utczák csőveinek a főcsővelés egyesülési pontján is múlha-
tatlanul megkivántatik. A kúta lakú sülyesztő lyukak belvilága 86 centiméter 
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s rendesen faragott köböl vízhatlan mészszel építtetik; alja félkör alakú kövei 
van kirakva, melynek átmérője a benyiló cső átmérőjéhez alkalmazva van 
átboltozva. Ezen sülyesztő lyukak a kövezet színvonala alatt harang-
alakú öntött-vasból készült sisakkal vannak elzárva, melyek a kövezet szín-
vonalával egyenlő magosságban 40 centiméter világú négyszögletes ajtócskák-
nak felületei kátránynyal vannak bevonva illetőleg betöltve a végett, 
hogy az utczai közlekedésre nézve alkalmatlanok ne legyenek. 

Két ily sülyesztölyuk közötti irányvonal csekélyebb változásának jelö-
lésére egy függőleges 6 hüvelyk átmérőjű agyageső, úgynevezett szelelő lyuk 
(Lampenloch) alkalmaztatik, mely hasonló szerkezetű sisakokkal és ajtócs-
kákkal van ellátva. A csövezés kiöblöngetésére, a kellemetlen kipárolgások 
eltávolítására, az épületek vízvezető csatornái a földalatti csövezéssel akként 
állanak összeköttetésben, hogy ezek mintegy a vízcsövezés kisebb ágait képe-
zik s két-két ház közötti vízvezető eresz-csatorna, egyszersmind valóságos 
szelelő cső gyanánt szolgál, magára a csövezésre nézve is. Ezen berendezés-
nek még azon rendkívüli előnye is meg van, hogy erős derek és fagyok bekö-
vetkeztével a vízlevezető eresz-csövek sohasem fagynak be, tehát be sem du-
gulhatnak. 

Ezen szellőztetés működése oly erősnek bizonyult, hogy az utczákon 30 
—50 méter távolságra alkalmazott nyílások egészségi szempontból való elzá-
rása tökéletesen feleslegesnek tapasztaltatott. Minek folytán a mellékágak 9 
hüvelyk átmérőjű csövei egyenesen a fő-vízvezető csőbe vezettettek be. Széles 
utczákon közvetlen a házak tövében két párhuzamosau futó cső létezik azon 
oknál fogva, hogy a házak vízbevezető csatornáinak hosszasága, s ehhez ké-
pest költséges helyreállítása kikerültessék s az utczai csatorna-nyílások és víz-
ereszek kényelmesebben elhelyeztethessenek. Miután a jövőben létesítendő 
mellék-ágak helyreállitása mindenkor egyes csőrészek megsemmisítését, s 
újakkal való pótlását vonná maga után, ennélfogva a főcsőveknek lerakásánál 
már ezen mellékágakról is gondoskodtak, minden háztelek előtt, a k á r 
van akár nincs vízvezető csőre szüksége már előre a mellékág felvételére egy 
öt hat hüvely átmérőjű cső rakatott le nemkülönben az utczai csatorna nyílá-
sáról, és vízeresztékről is gondoskodva van. A rendőri tilalom foganatosítása 
a mosogató víznek oly utczákban való kiöntésére vonatkozólag, a hol vízcsö-
vezés létezik, a magányvízcsőnek egymássali rendszeres összeköttetése s össz-
működése által minden nehézség nélkül eléretett. Ha a csövezés esetlegesen 
talán több telek-állományokon vezettetnék keresztül, s a vízereszték és eresz-
csatornák együttesen vezetnék vizeiket a főcsatornába, azon esetben a magány-
telekállományok tömörebb hordalékainak és hulladékainak a főcsatornába 
való behatolásának elhárítására egy külön rostély alkalmaztatik, mely rendesen 
egy öntött vasszekrényből áll, külön beillesztett tokkal. Ez a hatóság felügye-
lete és zár alatt áll, és esetről esetre annak kitakarítása, illetőleg a zár felnyi-
tása és a tok kiemelése a telek- vagy ház-tulajdonos kérelmére, minden vissza-
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élés meggcátlása tekintetéből, a város által e czélra használt munkások által 
történik. Alioz képest, a minő tisztaság uralkodik a házban, a csövek kitakarí-
tása kisebb vagy nagyobb időközökben történik. Némely házban a tiszto-
gatás éveken át nem mutatkozik szükségesnek, másokban azonban majd 
minden hat hétben múlhatatlanul megkívántatik. A tisztítás, a városi hatóság 
külön számadása mellett, mindannyiszor, a hányszor a szükség megkívánja, 12 
ezüst garasért eszközöltetik. 

Tájékozásul szükségesnek mutatkozik végül még a lübeki agyag-csövek 
átlagos árainak, tíz éven keresztül észlelt tapasztalati adatokra alapított ismer-
tetése, melynél egységül egy folyó lübeki láb(0"2976 méter) vétetett fel, hogy 
meg lehessen tudni vájjon az angol-fénymázos agyagcsövekből összeállított 
csövezés, költségei a mellék költségekkel együtt — nevezetesen felszedése és 
újra lerakása az utczai kövezetnek, kiemelése, kibélelése, s újra betöltése a víz-
cső árkoknak, kavics és homok szállítás, a sülyesztö gödrök helyreállítása 50 
—60 méter távolságban, nem különben 30—50 méter távolságra fekvő utczai 

csatorna-nyílások rostélyai a mellékágak és eresz-csatornákközköltségen esz-
közlött létesítése, s egyéb mellék-költségek — lábanként és méterenként 
mennyire rúgnak ? 

Ezen tapasztalti adatok szerint, a lerakás mélységéhez képest, egy egy 
18," 15.", 12", 9" angol hüvelyk belvilágú cső lerakási költsége egy 
lübeki láb után 3 - 4 tallér, 2'A — 3 tallér, 2—21/2 tallér 1 % — 2 tallér; egy 
méter után pedig 10 4 / i .—14 ' / , . " 8 % 0 - l O V i o , * 7—8«/„, 5 2 / 1 0 - 7 t. 

Egyesek által létesítendő vízcsövezés, 5 hüvelyk átmérőjű csövekkel, folyó 
méterenként kerül, a mellékmunkálatok, falazat törés stb. költségeivel együtt 
25—27 ezüst garasba. Ezen költséghez jő még az öntött-vasból készült vízelzáró-
szekrény költsége, 3 tallér és 6 ezüst garas, és ennek a sülyesztö mélységéhez 
eszközlendő beillesztési és befalazási költsége, körülbelül 3 tallérral. Az egyes 
udvarokban szükségelt csatorna-nyílások rostélyai s azoknak vízhatlan mészből 
készült szekrényei, a mélységhez képest külön vétetnek számításba. 

Az itt előadott elvek szerint eszközöltetik jelenleg Weimar városának 
csövezése is. 

Fenntartási költsége az ily agyag-csövekből előállított vízcsövezésnek 
alig vehető számba, miután a csövek tisztításának, a sülyesztők felületén 
alkalmazott asphalt-réteg időnkénti felosztásának, a csövek feletti utczai 
kövezet az első években megkivántató javításainak költségei, a fenntartási 
költségek rovatába szorosan véve fel nem vehetők. Sőt az utczai kövezet 
fenntartási költségeinek leszállítására igen lényeges előnynyel bír, miután ez 
által az utczai kövezetnek eddig a vízlefolyás végett szükségelt erős dombo-
rúsága nem szükségeltetvén, az utczák egyenlőbb esése, minden vízereszté-
kek alkalmazása nélkül lehetővé tétetett. Az utczai kövezet, illetőleg a szekér-
út, az utcza szélességéhez képest 8-ad rész domborúsággal állíttatik elő. 
A vízeresztesztékek létesítése egészen felesleges s tökéletesen hiányzanak is, 
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úgy, hogy a szekér-út kövezete a gyalog-járda kövezetéig terjedvén, a gyalog-
já rda 35 centiméterrel feljebb fekvő szegélye képezi annak fészkét, mely 
körülbelül a kövezetnél magánál 12 centiméterrel fekszik magasabban. 

Ezen köszegélyig terjed egyszersmind az y24 hajlással készült asphalt 
borítékú járda. Ezen szegélyhez alkalmazott kövek már a borholmi gránit-
bányákban bizonyos szabvány-szelvény szerint készíttetnek s a lübeki kikötőbe 
szállítva, egy lübeki láb hosszú kőszegélynek ára 1 3 e z ü s t garasba, vagy 
méter számra 1 tallér és 17 ezüst garasba kerül. 

Közli: M a l a t i n s z k y Lajos. 




