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Hazánkban, hol napról napra ujabb meszlény telepekre jövünk, emlí-
tett gyár példa gyanánt szolgálhat. Igen sok esetben csekély pénzerövel a 
betonozás által még tökéletesebb munkát nyerünk s egyszerűbben érjük el 
czélunkat, nunt sok esetben a kö- és tégla-építményeknél. Bizton állíthatom, 
miszerint a beton-építésnek kellő kezelés mellett nálunk nagy jövője lehet. 

A meszlény s homok vegyületét, említett gyárigazgató részletesen kö-
zölte velünk. Ezt azonban leírni feleslegesnek tartom, miután szerencsések va-
gyunk azt már évek óta ismerni Mihálik „Betonban" czímíi müvéből. E tekin-
tetben csak sajnálatomat fejezhetem ki, hogy az érdekeltek e müvet épen ná-
lunk oly kevéssé lapozgatják, s a kézbe adott kincset mindeddig nem érté-
kesítik. 

V E G Y E S E K 
14) A gépipar haladása hazunkban. A világhírű párisi „ C o n s e r -

v a t ő i r e d e s A r t s e t M é t i e r s " a világtárlaton kiállított, s az ó-budai 
hajógyárban készült Andreae-féle hajókazán minták egyikét saját minta-gyüj-
teménye számára megvásárlotla. Ezen szabadalmazott hajókazán szerkezete a 
szakértők ügyeimét nagy mértékben magára vonta, s ily szerkezetű kazánok 
nemcsak a dunagőzhajózási társaság, hanem más vállalkozók hajóin is több 
év óta kitűnő eredményei működnek. 

15) Adatok a mag yar mérnökök működésének történetéhez *). 
Műszaki életünket jellemzésére nézve, jelen századunk folyamán két részre 
oszthatjuk, 1848 előtti és utáni korszakra. 1848 előtt a magyar mérnök jobba-
dán földmérési munkákkal foglalkozott, ritkán út-, híd-, és víz-építészettel, 
még ritkábban polgári építészettel; a gépészet és gyáripar terén alig egyné-
hányan forgolódtak. Hírneves mérnökeink száma nem nagy ugyan ; de azért 
kegyeletes megemlékezésünkre méltók, és midőn ez alkalommal némelyek ne-
vét futólag felemlítem, ezt csak azon buzgó óhajtásom kijelentése mellett bá-
tor vagyok tenni, vajha valamennyi kitűnő, jeles és derék mérnökeink rövid 
életrajza közlönyünkben megjelenhetnék. 

A legfontosabb működésnek tarthatjuk a Kőrös folyók, a Duna, Tisza, 
Maros térképészetét, és vízmüszaki felvételét; e munkák végrehajtását vezet 
ték Huszár, Vásárhelyi, Hieronymi Ottó, Lányi. 

ííagyobbszerü műveket végrehajtottak, Beszédes József a Sárvíz, Kapós, 
Siófok és a fehér-kőrösi malom-csatornát,Vásárhelyi Pál a Duna vaskapui szoro-
sán s a Tisza szabályozást, Hieronymi Ottó a Pozsony-Nagyszombati vasutat. 

*) Ezen érdekes adatokat, valamint az alább kővetkező irodalom-történetieket Molnár Pál 
tisztelt tagtársunk szíveskedett velünk közleni. Buzgó óhajtásában — talán felesleges is mon-
danunk — tökéletesen osztozunk. S z e r k. 
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1848 után a Tisza szabályozást folytatta Keczkés Károly és Herrich 
Károly, a Körös folyók szabályozását Bodoky Károly. Homok-alapú kavicsos 
utat Liedemann Emil, kongó tégla utat, és a bezdányi zsilipet a Ferencz-csa-
tornán Mihálik János. Állásuknál fogva az országos építoszetre nagy befolyást 
gyakoroltak Fest Vilmos, Wallandt Henrik, Reitter Ferencz. 

Mérnöki Littcraturánk 1848 előtt zsenge volt, kiválólag az úrbéri mérés, 
tagosítás ügye volt napi renden a hírlapokban; a műszakra vonatkozó röpira-
tokat, vagy közléseket a hazai lapokban írtak : Vedres István, Győri Sándor, 
Vásárhelyi Pál, Beszédes József, Horváth József, Fest Vilmos, Erdélyi Vere-
bélyi József, Gáthy István, Sasku Károly, Lónyay Menyhért. 

1848 után Hollán Ernő, Herrich Károly, Fest Vilmos, Reitter Ferencz, 
Trefort Ágoston, Radich Ákos, Szathmáry Károly, Petényi Ottó, Maygraber 
Ágost, Képessy József, Katona Antal, Poroszkay Ignácz, Péch József, Molnár 
Pál, Maszák Hugó, Léhner Adolf stb. 

Nem lehet hallgatással mellőznöm az építészeti régészet kitűnő búvárait 
s iróit sem, úgymint Ipolyi Arnoldot, Henszlmann Imrét és Rómei* Flórist. 

10) A<l»(ok a magyar mérnöki irodalom történetéit u . 
1 . V e d r e s I s t v á n : A Tiszát a Dunával összekapcsoló uj hajókáz-

ható csatorna. Szegeden 1805. Grünn Orbán betűivel. 
Túl a tiszai nagyobb vizek eltérítéséről egy két szó Pesten, Tratt-

ner-Károlyinál 1730. 
2. B e s z é d e s J ó z s e f : Magyarországi Ilydrotechnikából próbául. Pest 

1*31 Trattner-Károlyinál. 
— — Vízi természeti törvény próbáúl. Posten 1831. 
— — Kolozsvártól Gratzig hajózható csatorna 1839. Hartleben. 
3. E r d é l y i J ó z s e f. Hydrotechnikai jegyzetek. Pozsony 1840. Weber 

S. Lajosnál. : . 
4. V á s á r h e l y i P á l . Néhány figyelmeztető szó a vaskapui ügyben 

Trajan müvei az Aldunán. A Budapesti álló híd tárgyában. Athenaeum. 1838. 
5. G y ő r i S á n d o r . A Buda és Pest közt építendő álló hídról. 
6. G á t i I s t v á n . Budapest árvíz elleni megóvásáról. Pest 1845. Eggen-

berger és ti a. 
— — Vízszabályozási eszmék és észrevételek. (6. czikk) Athenaeum. 

1839. 

17) Egy kis statistikai kimutatás *). Ábony 2, Adony 1, Alsó-Kubin 3, 
Anina 1, Arva-várallja 1, Arad 12, Aranyos-Maróth 1, Aszód 1, Bánlak 1, 
Bátorkeszi 1, Badljevina 1, Baja 3, Balassa-Gyarmath 3, Baranyavári, Bécs 2, 

*) Ezen kimutatás, mely a magyar mérnök egyesület közlönyének idei előfizetőiről föld-
irati rendbon ad számot, úgy véljük, nem egészen érdektelen. A hely neve után következő szám 
az oda küldött példányok számát jelenti. 
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Békés 2, Bereghszász 1, Berlin 1, Beszterczebáuya 2, Bicske 1, Buda 51, Czá-
cza 1, Ozegléd 1, Cselej 1, Osepin 1, Csepreg 1, Dárda 2, Dabas 1, Dcbreczen 
5, Déva 1, Domahida 1, Dombovár 1, Dombrád 1, Duna-Földvár 1, Eger 10, 
Enying í, Eperjes 6, Érsekújvár 1, Erzsébetváros 1, Eszék 1, Esztergom 2, 
Esztergom-Nána 1, Felső-Bánya 2, Füzes-Gyarmath 1, Gödöllő 2, Gerend 1, 
Győr 3, Gyula 7, Gyula-Fehérvár 1, Hajdú-Böszörmény 1, Halas 3, Hatvan 1, 
H.-M.-Vásárhely 1, Iharos-Bcrény 1, Ipolyságh 1, Jász-Bcrény 3, Jász-Kis-Er 2, 
Kabolapojána 1, Kalocsa 3, Kaposvár 5, Karczag 1, Kassa 1, Kecskemét 2, 
Kercza 1, Keszthely 3, Kis-Bér 1, Kis-Jtjnö 1, Kis-Sáros-Lak 1, Kis-Várda 1, 
Komárom 4, Kolozsvár 25, Kőszeg 2, Lábod 1, Léva 2, Liptó-Szt.-Miklós 1, 
Lőcse 1, Lúgos 2, Magyar-Boly 1, Magyar-Ovár 2, Malaczka 1, Marmaros-
Sziget 7, Mező-Komárom 1, Miskolcz 6, Módos 1, Mohács 2, Mosony 1, Mun-
kács 1, Nagy-Bánya 12, Nagy-Becskerok 2, Nagy-Enycd 1, Nagy-Kálló 2, 
Nagy-Kanizsa 5, Nagy-Károly 2, Nagy-Kőrös 2, Nagy-Rőcze 1, Nagy-Szeben 5, 
Nagy-Szt.-Miklós 1, Nagy-Tárkány 2, Nagyvárad 7, Nemesbük 1, Német-Szt.-
Mihály 2, Nyir-Bátor 1, Nyíregyháza 2, Nyitra 1, Ó-Becse 4, O-Futtak 1, Pan-
kota 1, Pápa 1, Páris 1, Paulis 2, Pécs 11, Pécsvárad 2, Pér 1, Pest 45, Poho-
rella 1, Pola 2, Pozsony 5, Puszta-Lak 1, Putnok 1, Recsk 1, Rima-Szombat 1, 
Rohoncz 1, Ságh 1, Salgó-Tarján 2, Sátor-Alja-Ujhely 2, Selmecz 24, Simon-
tornya 1, Siófok 1, Soborsin 2, Sopron 4, Szabadka 1, Szalonta 3, Szarvas 2, 
Szászváros 3, Szatmár 2, Szeged 15, Szeghalom 1, Szcgszárd 5, Székes-Fehér-
vár 6, Szentes 2, Szt.-Gotthárd 1, Szcpsi 2, Szigetvár 2, Szil-Sárkány 1, Szi-
rák 1, Szolnok 4, Szombathely 5, Szomolnok 5, Talpas 1, Tata 2, Temesvár 4, 
Temes-Szt.-András 1, Tevel 1, Thcrezovácz 1, Tisza-Füred 1, Tisza-Földvár 1, 
Tokaj 3, Tomaj 1, Tőke-Terebes 1, Török-Becse 2, Török-Kanizsa 6, Török.-
Szt.-Miklós 1, Trencsén 1, Udvari 1, Uj-Pécs 1, Újvidék 2, Unghvár 5, Vaiszló 
I, Varannó 1, Versecz 1, Veszprém 4, Zala-Egorszog 3, Zombor 5, Zürich 4. 
Összesen : 529. 

18) Állómét mérnökök egyesülete (Der Verein deutscher Ingenieure") 
1867. évi Junius 13. 14. és 15. tartotta 9-dik közgyűlését Alexisbadban a Harz-
hegységben. Az egyesületet 1856. évi Május 12 én 23 fiatal mérnök alapította 
ugyanazon fürdőhelyen, hol az most közgyűlését tartotta ; és e szerény kezdet-
ből egy hatalmas egyesület nőtte ki magát, mely jelenleg 1300-nál több tagot 
számít, és molynek szakközlönye 1700 példányra rúgó kiadásban jelenik meg; 
holott nincs német szakközlöny, mely 1000-nél több előfizetőt mutathatna fel. 

Az említett közgyűlésen tárgyaltak közül reánk nézve talán legtöbb ér-
dekkel bír az, mi az egyesület közlönyének szerkesztésére vonatkozik; az e 
tárgyban hozott határozatot akarjuk a következőkben közleni, mellesleg szólván 
az egyesület viszonyairól annyit, a mennyi e határozat megértésére szükséges. 

A német mérnökök egyesülete egyrészről egy fő vagy központi egyesü-
letből áll, moly évenként, úgy mint ezt az orvosok és természetvizsgálók egye-
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sülete és a British association for thc advancement of science is teszi, egy 
vándor közgyűlést tart. Az egyesületnek állandó közegeit egy igazgató és 
egy ügyvivő (Gescháftsführer) képezik, kik a folyó ügyeket intézik; míg egy 
évenként változó elnök és minden közgyűlésen részben megújított 4 tagú vá-
lasztmány az egyesülőinek folyton megujúló központi szervét képviselik; ezen 
szervezet elegendő állandóságot biztosít, s a mellett folyton új erőket visz te-
vékenységi körébe. 

A szerint a mint a tagok külön vidékekre csoportosulva laknak, 14 kerü-
leti és egy mellék egyesületet képeznek ; e kerületi egyesületek külön ülésez-
nek, külön működnek és közöttük a közgyűlésen kivul a szellemi összetartó 
kapocs az egyesületnek közlönye. 

Az egyesület pénzviszonyait az 1864. 1865. és 1866. esztendöbeli bevé-
telek és kiadások tüntetik föl. 

1864-ben volt a bevétel 5707 tallér 
„ „ akiadás 5217 „ 

1865-ben _ a bevétel 6428 ,, 
„ „ a kiadás 6767 „ 

1866-ban „ a bevétel 7911 „ 
„ „ a kiadás 7383 „ 

Es pedig részletezve ezen utolsó esztendöbeli tételeket a bevételek a 
következők : 

1-ször, hátralevő tagdíjak befizetéséből 518 tallér 
2-szor, alakulási díjak 3 tallérjával 594 „ 
3-szor, tagsági díjak 5 tallérjával 5511 „ 
4-szer, az egyesületi közlöny másodpéldányainak ta-

gok általi megvételéről 49 „ 
5-ször, könyvárusi úton eladott példányokból folya-

monként 5 tallérjával 1164 „ 
6-szor, különféle bevételek 75 „ 

Ö s s z e s e n : 7911 tallér. 

Ennek ellenében a kiadások voltak : 
1) Az igazgató és a szerkesztőség díjazása . . . . 1020 tallér 
2) az ügyvezető dija 350 „ 
3) visszafizetések kerületi egyesületeknek 144 
4) a folyóirat kiállítási költsége 1500 példányért . . 3634 „ 
5) leltári kiadások 196 „ 
6) póstabér 864 „ 
7) nyomtatási költségek 295 „ 
8) különféle kiadások 880 „ 

Ö s s z e s e n : 7382 tallér. 
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A szakközlöny szerkesztessenek újjá alakítása tárgyában a szóban forgó 
közgyűlés elé két javaslat terjesztetett; az első szerint: 

„A folyóirat szerkesztése egy fő szerkesztőre bízatik, kinek segítségére 
bizonyos számú szakszerkesztő adatik. A főszerkesztőt, kinek a folyóirat meg-
jelenési helyén kell laknia, a valasztmány 5 évi tartamra választja. Választása 
a legközelebbi közgyűlés megerősítése alá tartozik , a fő szerkesztőnek az 
egyesülethez való szerződési viszonyát a választmány szabályozza, a segéd-
szerkesztőket a választmány évenként újra választja, illetőleg a közgyűlés 
megerősíti." 

A másik indítvány a borlini kerületi egyesületé volt, és így szólt: 
„A folyóirat szerkesztése továbbra is egy bizottmány kezeiben marad, 

moly bizottmány tagjainak többsége Berlinben lakik, és technikai tagjának 
lakása mindenesetre Berlinben van." 

A választmány nevében az elnök az első indítványt azzal támogatta, 
hogy a folyóirat szerkesztésében az eddiginél több folytonosság és állandóság 
szükséges. 

Ha mint eddig az egész szerkesztői bizottság évenként újra választatik, 
és a fő szerkesztőnek az egyesület részéről való díjazása, a mint ez eddig volt, 
oly csekély : hogy életviszonyainak jobbra fordultával ebbeli teendőinek tel-
jesítéséről mond le, s átalában szerkesztői kötőiméit ily esetekben számításba 
nem veszi; minden évben újra meg újra koczkáztatva van az egyesület közlö-
nyének sorsa. E bizonytalanságot kívánja a választmány megszüntetni az ál-
tal , hogy a szerkesztőnek adandó díjazás által kenyérkeresete is biztosítva 
legyen. 

Egy második fő indok a választmány által beadott indítvány mellett az : 
hogy a szerkesztőnek teendői oly nagy mérvben szaporodtak, hogy az ezen 
állással egybekapcsolt teendőket egyáltalában lehetetlen csak úgy mellesleg 
végezni. A szerkesztőségnek teendői az utóbbi időben főképen azért sza-
porodtak meg oly rendkívül, mert mindinkább iigyekezett életbe léptetni és 
tényleges gyakorlatba hozni az alapszabályok azon határozatát, mely szerint: 
minden egyesületi tag a közlönybe dolgozatot adni tartozik. E törekvés a szer-
kesztőséget számtalan levelezésekkel és mellékteendökkel terheli. 

Az indítványozó elnök bemutatja egyszersmind azon költségvetést, me-
lyet 1867-re ezen indítványa alapján készített. E költségvetésből csak a folyó-
iratra vonatkozókat akarjuk megemlíteni; 

mely szerint az igazgató fizetése 100 tallér, 
az ügyvivőé 400 „ 
6 szak-szerkesztő, egyenkint 150 tallér . . . 900 „ 

400 „ 
s végre a főszerkesztő 900 „ 
vagyha egyszersmind egy szakszerkesztő fize-

tést húzna . . 1050 „ 
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Az ezen indítvány ellen felhozott legnagyobb érvek, hogy ha a szerkesz-
tőt az egyesület illőleg és akként akarja díjazni, hogy fáradságáért kárpó-
tolva legyen; úgy a900 és 1050 tallérnyi fizetés sem elég, hanem azt legalább 
is 1500 tallérra kellene emelni, ezt pedig az egyesület pénztára nem képes 
elviselni. 

A második nehézség az : hogy a szerződtetés csakis az egyesületet egy-
oldalúkig fogná megkötni; mert ha az illető, szerződtetett szerkesztő az egye-
sület irányában való kötelmeitől minden áron megakarna szabadulni; az 
egyesületnek nincsen módjában őt ebben megakadályozhatni; más részről 
pedig, ha az így szerződtetett szerkesztő hivatásának megfelel ugyan annyi-
ban, a mennyiben szerkeszti a közlönyt, és az pontosan meg is jelenik ; de az 
egyesület a közlöny tartalmával és szellemével nincsen megelégedve; — azért 
nincs módjában szerkesztőt cserélni, mert 5 évre lekötötte magát. 

A szerkesztői bizottmány mellett szól : hogy a mint a tapasztalás mu-
tatta, a bizottmányi tagok a közlöny érdekében üléseket tartottak, időszakon-
ként találkoztak, és így kölcsönös egyetértéssel határozták meg a közlönynek 
tartalmát és irányát. Ellenben, ha csak a főszerkesztő fog a kiadási helyen 
lakni, és a szakszerkesztökkel csak is levélileg értekezhetik, ebből sok kelle-
metlenség növi ki magát. Soha sem sértő ugyanis, ha a szerkesztő bizottság 
tagadja meg valamely dolgozat felvételét, akár saját tagjának, akár más szak-
társnak ; ellenben sértő mindig, ha ezt egyes teszi, még azon esetben is, ha 
tekintély, és főszerkesztő. 

Az első indítvány mellett felhozatott még az is, hogy a költség-többlet 
a kérdésben nem döntö; mert a szerkesztői teendőket valaki által okvetetlenül 
kell végeztetni, és kívánatos, hogy azok jól végeztessenek. A kérdés már 
most az : akarja e az egyesület ezen jól végzett munkát illően díjazni, vagy 
folytonosan tagjainak önfeláldozására, de nevezetesen a főszerkesztő áldoza-
taira kívánja a közlöny virágzását alapítani. 

Hosszabb vita után, s miután több jelentéktelenebb módosítvány iiidít-
ványoztatott; az első indítvány fogadtatott el egyhangúlag. 

Ugyanezen alkalommal az eredeti alapszabályoknak 61. §-a, mely sze 
rint „a közlönybe szánt dolgozatok díjaztatnak, a választmány által éven-
kint megállapítandó elvek szerint." 

oda módosíttatott hogy : 
„a közlönybe felvett dolgozatok rendszerint nem díjaztatnak." 
Az alapszaaályok ezen módosítására indokúl szolgált, hogy a szerkesz-

tőségnek túlságosan sok dolgozat áll rendelkezésére. Eredetben is a dolgo-
zatok n e m d í j a z á s a volt a kiindulási elv; azonban a dijazás iránti ha-
tározat felvétetett, mert ez által a tagok buzgóbb közreműködését kívánta 
a választmány elérni. Most miután ezen ok elesett, semmi sem gátolja azt, 
hogy az alapszabályokban nyíltan ki mondassék az, ini 5 évig volt gyakor-
latban; annyival inkább, mert az egyesület szellemében mindenki mint egye-
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siileti tag is már a közlöny szerkesztésében közreműködni hivatva van; és 
valószínű, hogy sokan, kik most ügyszeretetből működnek közre, azon eset-
ben, ha minden dolgozat díjaztatnek, vissza fognának vonulni. — (Zeitschrift 
des Vereines deutscher Ingenieure). 

19) Az európai vasutak gözmozrionysziikséglctc. A berlini vasút-
építészeti egyletben Winterstein az európai vasútak gőzmozdony szükségleté-
ről tartott felolvasást, melyből a következőket mint közérdekűt közöljük. 

Elismert tény, hogy a jelenlegi gőzmozdony-gyárak a mozdonyok foly-
tonosan növekedő szükségletét fedezni nem képesek, és hogy ugyanezért a 
vasúti társulatok, gözmozdonyaikat jóval az előtt kénytelonek megrendelni, 
mielőtt tényleg szükségük van reá. 

A Chemnitzben megjelenő német Industrie-Zeitung-ban Marczius és 
April hónapokban néhány czikk jelent volt meg, mely e körülményre figyel-
meztet; és részletesen feltünteti azon gőzmozdonyok számát, mely a mostantól 
számítandó legközelebbi évtizedben szükségeltetni fog. 

Miután ezen czikkek alig ismeretesek szélesebb körben; belölök a leg-
érdekesebbet akarom közölni. A vasútak hosszára vonatkozó méretek porosz 
mértföldek. 

1855-ben az összes, európai vasútak hossza mintegy 4054 mértföld volt. 
1865-nek végével ezen vasútak hossza 8960 mértföldre, vagyis egy évtized 
alatt azon arányban szaporodott, mint 1 : 2'21. Ha ezen tényleg kiépült, és 
üzletben lévő vasútakhoz, hozzá számítjuk az épülő félben lévő, engedménye-
zett és tervezett vasútakat : az 1874-ik évben a vasútak összes hossza 13865 
mértföld leend; ha ugyanezen 10 év alatt újabb szükségletek nem merülnek 
fel. (A számított mértföldek száma az 1865. év végével létezett vasútak mint-
egy 1 '/^-szerese). 

A gőzmozdonyok száma 1865. végével a következő volt : 

1) Angliában . . 2676 inértföldön 7900 mozdony v. 1 mozd. 0'33 mértföldre, 
2) Francziaországban 1629 n 5240 1 „ 0-31 » 

3) Ausztriában . 826 n 2000 » 1 » 0-41 » 
4) Poroszországban . 797 11 1750 a 1 „ 0-45 i) 
5) Németországban . 903 n 1770 n 1 „ 0-51 a 
6) Oroszországban 479 n 1200 n 1 „ 0-40 n 
7) Olaszországban 409 n 1000 >i 1 » 0-43 n 
8) Spanyolországban. 439 n 950 n 1 „ 046 a 
9) Belgiumban . 265 17 650 n 1 „ 041 71 

10) Németalföldben. . 92 7) 220 n 1 „ 0-42 11 
11) Európa többi orszá-

gaiban . 425 » 1000 n 1 „ 0-42 11 
Ö s s z e s e n : 8960 mértföld. 23680 mozdony v. 1 mozd. 0'378 mértföldre. 



A gőzmozdony szükséglet a legközelebbi évtizedben a következő : 
Az európai vasúthálózat a legközelebbi évtizedben 89(50 mértföldről, 

13865 mértföldre, vagyis 4905 mértfölddel szaporodik. Miután pedig átlagosan 
minden 0-378 mértföldre szükséges egy gőzmozdony, az újonnan építendő 

4905 
vasútakra — = 12960 új gőzmozdony, vagyis évenkint 1296 darab szük-
ségeltetik. Ezen mennyiséghez hozzá számítandó azon mozdonyok száma, me-
lyek az elhasználtak pótlására szükségesek; mire nézve feltesszük, hogy az 
1865-ik év végével meglévő 23680 mozdony, mindenike 25 évi használat után 
pótlandó egy újjal. Ezen számítás alapján tehát az elhasználtak pótlására 
évenkint —' = mozdony szükséges, úgy hogy tehát a legközelebbi 

tíz esztendőn át évenként 1296 -(-947 = 2243 gőzmozdony fog szükségeltetni. 
Hogy ezen roppant mozdonykészlet folytonosan jó karban tartassék, 

1875-től kezdve, miután akkor az összes vasútak mozdonykészülete 36640 da-
rab lesz, évenkint = 1465 új gőzmozdony lesz szükséges, csak az 

elhasználtak pótlására. 
Anglia, mely vasúthálózatát 90%-nyira már kiépíté, eléggé el van fog-

lalva saját elhasznált mozdonyainak pótlásával, továbbá Keletindia és a gyar-
matok szükségletének kiállításával: Francziaország vasúthálózatát csak 60%-
nyira építé ki, és főleg Olaszországnak és Spanyolországnak szükségletét fe-
dezi, mire nézve még arra is tekintettel kell lenni, hogy Olaszország vasúthá-
lózatának 60%, Spanyolország pedig csak 50%-át építette ki. 

Mindezeknél fogva Németország melynek még 30% vasútat kell építenie, 
éi a hol a vasúti mértföldek és gőzmozdonyok közötti normális 0'378-nyi 
arány még elérve nincsen, gőzmozdonyainak előállításában önmagára van 
utalva. Gőzmozdony-gyárak felállítása mindezeknél fogva égető szükség. 

20) Bányászati és kohászati lapok czím alatt közlönyünk egyik te-
vékeny munkatársa, Péch Antal úr 1868. elejétől egy oly folyóiratot indít meg, 
mely kizárólag a bányászat és kohászat érdekeinek szentelve, öszpontosítja 
azon becses közleményeket, melyek egy szaklap hiánya miatt különféle la-
pokban szétszórva szoktak eddig megjelenni, és csak egy részben jutnak azon 
közönség tudomására, melynek számára írattak. 

A bányászat, kohászat, s ezek segédtudományai körében fekvő eszmék 
megvitatásán kívül, ismertetni akarja az időnkint felmerülő hazai érdekes je-
lenségeket, tapasztalatokat, és kísérleteket; adni fogja egyes vidékeink föld-
tani leírását, s azon fog igyekezni, hogy lapjában —• idővel — összes hazai 
bányászatunk s kohászatunk hü leírását, bányamívelésünk és kohászati üzle-
tünk sajátságainak tüzetes jellemzését találhassa az olvasó, a bányászati s ko-
hászati czélokra alkalmazott gépek és épületek részletes tervrajzaival együtt. 
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Adni fogja ezenkívül a nevezetesebb külföldi bányák és kohók ismer-
tetését, és átalában a külföld bányászati irodalmát folytonos figyelemmel kí-
sérve : minden ujabb találmányról, tapasztalásról, s más érdekes jelenségről 
azonnal gyorsan s híven tudósítandja a magyar bányászközönséget, és azon 
lesz, hogy lapjában minden föltalálható legyen, mi a külföldi ilynemű szak-
lapokban érdekes és nevezetes leend. 

Továbbá rendes rovatot nyitand kereskedelmi közlemények, és a bánya-
termények árjegyzékei számára. 

Végre a szakot érdeklő könyvek ismertetésével foglalkozik, valahány-
szor erre alkalmat lelhet, és közöl hivatalos és magán-hirdetéseket és pályá-
zatokat. 

E lap havonként kétszer fog megjelenni legalább egy-egy íven, s a hány-
szor szükséges leend, rajzmellékletekkel ellátva. 

Az előfizetési föltételek : egész évre póstán küldve 0 frt, fél évre 3 frt, 
negyed évre 1 frt, 50 kr. 

Az előfizetési pénzek Budára a kiadó-szerkesztőhöz küldendők.— Ajánl-
juk a pártfogásra méltó derék vállalatot érdeklett tagtársaink figyelmébe. 

AZ E G Y E S Ü L E T TÁRGYALÁSAI. 
(1867. October—November.) 

VII. Választmányi ülés 1807. october 6-án. 

I. Titkár felolvassa az állandó ipartárlat ügyében kiküldött bizottmány 
jelentését. — A választmány köszönettel fogadja a gondosan készített jelen-
tést, s a kiküldött bizottmányt, mely ügyszeretetének es szakértelmességének 
oly szép jelét adá, azon ujabb utasítással látja el : készítse el fontos ügyben az 
egy ipar és kereskedelmi ministeriumhoz és Pest városához intézendő emlékira-
tot, melyet a választmány annak idejében, kísérő levéllel, rendeltetése helyére 
el fog juttatni. 

II. Titkár jelenti, hogy Nagy László, a szerkesztő bizottmány egyik tagja 
vidékre utazván, szükségesnek mutatkozik más valakit bizottmányi tagúi meg-
választani. — Titkos szavazással egyhangúlag megválasztatott : Ambrozovits 
Béla v. tag. 

III- Titkári előterjesztések : 
1) Fölolvastatik a közmunka- és közlekedési ministerium f. évi sept. 9 én 

1264. szám alatt kelt intézvénye, melylyel másolatban megkiildetik Kuliffay 
János Vendel folyamodványa, hogy a m. mérnök-egyesülethöz, még a megala-
kulás előtt beküldött léghajózási tervezete neki, mint feltalálónak, visszakül-


