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V e g y e s e k . 

1. »A méter-rendszer megismer te tése i—Herzog Ödöntől, Budapesten, 
a szerző tulajdona.Ara 2 frt.—Ezen—16 nyomott ivre terjedő—nagy 8-adrétben 
szép papíron, csinos nyomással kiállított és az előszó szerint kereskedők, iparosok, 
mérnökök, orvosok, gyógyszerészek és földmivesek—talán helyesebben mezei gaz-
dák — számára szerkesztett korszerű segédkönyv, miután a bevezetésben, a for-
galomban előforduló valamennyi új mértéknek megfelelő értékeket régi mérték-
ben és viszont előadja, —• az összes hossz-, tér-, köb-, űr-, súly- és erőmértékek 
viszonyszámait előbb egyes példákban tárgyalja, azután azokról, valamint az ár 
átszámításokról az 1—100-ig terjedő egyes számok, továbbá ^io—-10/to-ig és 
200—1000-ig tizedrészek és százasok értéktáblázatait nyújtja, végűi pedig a 
hitelesítés alá vehető mértékek, súlyok és mérő-eszközökről a kereskedelmi mi-
nisztérium által kiadott szabályzat bő kivonatát közli. 

Ezen tartalom a könyv czéljának, mely az előszó szerint abból áll, hogy 
segélyével az eddig nálunk használatban volt különféle mértékeket az új mór-
tékre könnyen átszámítni lehessen, sőt az árak átszámítását is táblák segélyé-
vel megkönnyebbítse —bőségesen megfelel, és miután a kétségtelenül kellő pon-
tossággal számított táblázatok használata példák által bőven magyaráztatikj 
mindenkinek — ki oly segédkönyv használatát igényli — feltétlenül [ajánlható. 

Kivánatos lett volna azonban, hogy szerző összeállított művének terjedel-
mét korlátozza, mert a kik ily könyv használatára utalvák — minthogy az 
egész életök hosszán való megszokás még most, (sőt valószínűleg még huzamos 
ideig) a tárgyak testét és súlyát a régi mértékekben állítja képzeletük elé — a 
gyakorlati élet legfőbb működésénél kénytelenek levén folytonoson segélyét 
igénybe venni szükséges, hogy mindig kéznél kaphassák, azért alakjának, ter-
jedelmének a lehető legkisebb és legtömörebbnek úgynevezett zsebkönyvnek is 
k e l l lennie. 

Részint a papir gazdaságosabb használata t. i. sűrűbb nyomás és keve-
sebb tört sorok, részint a bevezetésben foglaltaknak rovatozott, alakban rövi-
debb előállítása, és a példáknak a szigorú szükségességig való korlátozása, fő-
kép pedig az összesen 182 oldalra ritka oszlopokban összeállított táblázatok 
felesleges terjedelmének mellőzése által, e könyv az épen előadott alak és terje-
delemnek megfelelőbbé lett volna. — Felesleges ugyanis egy tárgyról egy pél-
dánál többet adni, mert az az oktatás és nem a segédkönyv feladata, de feles-
leges a táblázatoknak 1 —10-en túl terjedő számítása is, mert az előfordulható 
mértékek értékét, ki a tizedes számkezelést ismeri, a 10-ig terjedő táblákból is 
számítás nélkül kiveheti, — tehát a 182 oldalra terjedő táblák foglalata 20—30 
oldal által is kimeríthető lett volna. 

Reméljük, hogy a szerző a művét a következő kiadásnál alakilag rövi-
debbé, olcsóbbá és így nagyobb elterjedését lehetővé teszi. ÉLTETŐ. 
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2. Próbafúrások K ö n y v e s T ó t h M i h á 1 y kézi kőfúró gépével. 
Tagtársunk ezen, egyletünkben és a bécsi mérnökegyletben bemutatott találmá-
nyával f. é. apr. 28-kán d. u. 5 órakor a Sz.-Margitbídja Jbalparti híd-fejénél 
próbafúrásokat tett, melyekhez, az esős idő daczára, az egylet mintegy 
tizenöt tagja jelent meg. összesen 4 kísérlet tétetett: 

1) Sóskúti kőben súlyegyenes irányban lefelé az állásos fúrógéppel (Bo-
ros Jenő úr adata szerint) 7 perez alatt 24 ctmtr. 

2) Sóskúti kőben a vízszintestől circa 20 foknyi elhajlással lefelé az alag-
uti fúrógéppel 6 perez alatt 18 centiméter. 

3) Gránit kőben súlyegyenes irányban lefelé az állványos fúrógéppel 6 
perez alatt 5 centimétert. 

4) Kemény mészkőben vízszintes irányban, — a kísérlet nem vezetett 
sikeres eredményhez, — melynek oka apróbb, feltaláló szerint az újabb gépek-
nél már kijavított — részletek hibája volt, nevezetesen: a fúrócsiptető csavarja 
excentricusan állván a vezeték rúd tengelyéhez, azt azon pillanatban sem a ve-
zeték gyűrű, sem a forgató gyűrű fogai meg nem akasztják a fordítás előtt vissza-
vissza rántja előbbeni helyére s a fúró az ütés alkalmával el kezd tánczolni. 
A fordító gyűrűket övedző, drót alakú, egynémely rugó kissé gyengének mu-
tatkozott, a csavar a fúrócsiptető túlsó oldalán kibalanczirozandó. 

A megerősítő részek is egy kevéssé gyöngéknek mutatkoztak. 
E lényegtelen részletek kiigazításával biztosan reménylhető, hogy a kis 

kézi fúrógép vízszintes irányban és épen oly kedvező eredményt mutathat fel, 
mint a többi más irányban. 

3. A new-yorki kikötő bejáratát egy jelentékeny terjedelmű sziklacso-
port, az úgynevezett »H a 11 e t - P o i n t« zárja el, azt igen nagy mértékben meg-
szükitvén. E sziklagerinczet már liuzamosb idő előtt minden szárnyban elágazó 
akna-hálózattal vonták be, melyeket idei julius 4-én, az amerikai Egyesült-
Államok függetlenségének évfordulóján szándékoznak felrobbantani. Ez kétség-
kívül az eddigelé végrehajtott viz alatti robbantások legterjedelmesebbike 
leend. — 

(Simons Wochenbl.) H. S. 
4. Philadelphia, mint a küszöbön álló világtárlat legüjabb szintere, a 

közfigyelmet oly mérvben kezdi magára vonni, hogy K o r t r i g h t angol kon-
zul indíttatva érpzte magát , legutóbbi kereskedelmi jelentésében ezen nagy vá-
ros nyilvános ügyeiről részletesebb közleményeket adni, melyek sorából a követ -
kező adatokat veszszük át : 

Philadelphia lakosainak száma, 129 •mér t fö ld terü le ten , a 800,000-et 
megközelíti. Nyilvános utczái- és közutainak hossza körül-belül 1000 angol 
mértföld, melynek fele kövezve van. — A világítást 10,000 gázlámpa eszközli. 
A város területe alatt ] 34 ang. mórtföld csatorna, 600 mértföld gáz- és 546 
mértföld vízvezeték vonul el, s 212 mrtfdnyi városi közúti pályáján 1800 vasúti 
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kocsi közlekedik. A templomok és iskolai középületek száma 400, 300,000 lélek 
befogadására, illetőleg 80,000 iskolakötelesnek 1600 tanítóval való elhelyezésére 
számítva. Ez ifjú város-óriásban 9000 gyár működik, 145,000 munkással és 
3025 gőzgéppel s idei termelésének össz-értéke 384 millió dollárra rág. Nagy-
számú ligetei s mulató kertjei között a F a i r m o u n t-p a r k,— a kiállítási tér-
rel — a legkiválóbb helyet foglalja el, miután területe 3000 acre, s eként az ó 
és új világ ismert parkjainak legnagyobbika. H. S. 

5. Yas-ászkok. — A német birodalmi gyűlés januárhavi egyik ülésében 
a vasúti ászkoknak, illetőleg a talpfáknak vassal leendő helyettesítése, ezen nagy 
fontosságú kérdés, került újra szőnyegre. Ugyanis a költségvetés tárgyalása 
rendjén 5.739,121 márka kívántatott a vasúti építmények fentartási költségei-
nek fedezésére. És pedig különlegesen 40 kilométer hosszú vasúti vágány meg-
újítására, fa-ászkokkal 1.080,000 márka (vagyis kilométerenként 27,000 márka), 
és 20 kilométernyire vágánynál, vastalpakkal 580,000 márka (kilométerenként 
29,000 márka). Berger képviselő utal azon aránylag csekély különbségre, mely 
a fa- és vasászkok ára között mutatkozik, tekintettel utóbbinak sokkal nagyobb 
tartósságára, minek folytán a vas kereszttalpak alkalmazása hovatovább mind 
nagyobb elterjedést kell hogy nyerjen. 

A vita folyamán K i e n e 1 titkos tanácsos oda nyilatkozott, hogy a biro • 
dalmi vasutak főigazgatósága a vasfelszerkezet kizárólagos alkalmazásnak ád 
előnyt, s annak alkalmazását általánossá tenni szándékozik, azonban a vas-árak, 
kellő figyelembe vételével, mely elengedhetlen előfeltétel, ha azt akarjuk, hogy 
azon előnyt, melyet avasászkok nagyobb tartóssága nyújtani képes a vasanyag-
nak túlmagas ára ne paralysálja. 

(Wochenschrift.) H. S. 
6. Fokozott haladási gyorsaság. — A Grreat-Western vasút jelenleg 

oly gőzmozdonyok készítését rendelte el, melyek egy 70 angol mértföld, vagyis 
több mint 110 kilométer hosszúságú pályát e g y ó r a a l a t t megfutni képe-
sek legyenek. 

(Engineering D. A.) H. S. 




