
V E G Y E S E K 
1. Artus tanár a vakolat-készítés következő módját ajánlja : Vétessék 1 

rész oltott mész, kevertessék ez 3 rész homokkal jól össze, adassék e vegyület-
hez közvetlen a használat előtt 3

 4 rész finomra tört oltitlan mész. E vakolat 4 
nap múlva merev, 2 hó múlva kőkemény leend, és jól tapad a falazathoz. 
Alapzásoknál is használható. 

2. A lipcsei technikai társaság egyik utóbbi ülésében Leiner Oscar úr 
egy uj „Lapidar" nevü máz-anyagról tartott felolvasást, mely véleménye sze-
rént az eddig használatban lévő olaj- vagy enyv-föstékek fölött nevezetes elő-
nyökkel bir. A Lapidar két minőségben gyártatik, u. m. kettős és egyszerű 
minőségben. Az előbb említett különösen ház-liomlokzatok, továbbá fa- és min-
den oly tárgy bemázolására alkalmas, mely az idő behatásainak van kitéve. A 
mész illetőleg vakolatra igen előnyösen alkalmazható. Kellő mennyiségű föst-
anyag hozzáadása által tetszés szerénti színárnyalat is érhető el általa, míg e 
nélkül oly tiszta és változatlan fehér színt ad, milyen az olajfesték által soha 
sem érhető el. Lepattogzás sem fordulhat elő a Lapidárnál soha, s a fénymázat 
a legjobban eltűri. — A z egyszerű Lapidár belső helyiségek mázául alkalmas, 
•s lényegileg ugyanazon tulajdonságokkal bir, mint a kettős, csakhogy kisebb 
mértékben. Ezen előnyökön kívül olcsósága is a czikk mellett szól, mi már 
onnan is kitűnik : hogy míg az olajföstékkel 2—3-szoros máz szükséges, a La-
pidárral csak egyszer szükség az illető tárgyat bevonni. Kapható Lampe és 
társainál Lipcsében és 100 font kettős 10, egyszerű pedig 8 tallérba kerül. 

3. Az oly gyakori vitákra alkalmat adott üvegmáz (Wasserglas) iránt Löhr 
Móricz lovag ujabban igen elismerőleg nyilatkozik. 0 ugyanis ujabban a bécsi 
Károly-templom újításánál alkalmazta a kali-üvegmázt, s ott és pedig különö-
sen a dombos müvekkel födött dísz-oszlopokon igen előnyösnek bizonyúlt az, 
s e mellett az olajmáz árának csak mintegy Vi'ébe került. Violet le Duc is 
mellette nyilatkozik. 

4. Gartner úr Berlinben egy általa a véletlen útján feltalált igen szép 
rajz-föstékre figyelmezteti az építész- és tájképrajzolókat a „Zeitschrift für 
Bau\vesen"-ben. Ez semmi egyéb, mint az ú. n. alizarin tinta, melylyel a rajz 
elkészítendő s azután közönséges citromlével vagy citromsavval bevonandó. A 
rajzolt vonások ekkor meglepően szép, igen határozott vöröses-barna színt 
nyernek, s azt állandóan meg is tartják. 
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O. A „Metropolitan Build-Soc." 100.000 lélek számára munkás-lakokat 
akar építtetni Londonban. A költségeket egy 500,000 fontnyi kölcsönnel reméli 
fedezhetöknek. 

6. A londoni Cannon-Street 50-ik számú házában A. Jackson szabadal-
mazott légszesz kályhája látható és szerezhető meg. Előnyeiül említtetnek : 
hogy falazatot és kéményt nem igényel, kevés helyet foglal el, néhány pillanat 
alatt már meleget áraszt és rögtön eloltható. Sem hamut, sem füstöt nem okoz, 
és semmi veszélylyel nem jár. Fütő-szolga sem kell hozzá. 

Beküldetett. Következő sorokat a szerző megkeresése folytán eredeti szö-
vegben közöljük. 

„L'éditeur E U G E N E L A C H O I X (Paris, quai Malaquais) met en vente le 22. 
voiume des Etudes sur VExposition de 18G7. (II y en aura 40, plus un volume 
de tables.) II contient : Art militaire : Armes á feu. — Machines á vapeur de 
navigation íluviale et maritime. — Les Monnaies et les Médailles. — Les In-
sectes utiles et nuisibles. — 90 pages de texte compacte grand in-8, 38 figures 
et 9 planches, 5 fr. — Prix de la souscription á l'ouvrage complet: 110 fr. — 
Nous reviendrons prochainement sur cette publication, qui mérite toutes les 
syinpathies du public éclairé." 
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