
S Z A K I R O D A L M I S Z E M L E 

Az egylet jelentékeny számú szakirodalmi folyóiratai természetszerűen 
csak a helybeli tagok által használhatók, de nagy számuk folytán, ezeknek is 
csak azon csekély része követheti tartalmukat éber figyelemmel, mely e czélra 
elegendő idővel rendelkezik. 

Ugyanezért, a közlöny megindítása óta czélszerünek mutatkozott ezen 
folyóiratoknak legalább tartalmát közölni az olvasókkal, mely e czélból a bo-
rítékra nyomatott. Miután azonban a száraz tartalomjegyzék igen csekély 
felvilágosítást nyújt ; a szerkesztőség elhatározta ezentúl a fentebbi czim alatt 
egy állandó rovatot nyitni, melyben az emiitett folyóiratoknak tartalomjegy-
zéke, a nevezetesebb czikkeket (ismertető jegyzetek kíséretében, fog rendesen 
adatni. 

E szemlét, az egylet által járatott folyóiratok ^felsorolásával kezd-
jük meg: 

Anyagi érdekeink, Az országos magyar iparegyesület közlö-
nye. (Cserepéldány.) 

Erdészeti lapok. Wagner Károly. (Cserepéldány.) 
Az országos középtanodai tanáregylet közlönye. Szamosi Já-

nos. (Cserepéldány.) 
Bányászati és kohászati lapok. (Cserepéldány.) 
Gazdászati közlöny. AVagner László. (Cserepéldány.) 
A kir. magyar természettudományi társulat közlönye. (Csere-

példány.) 
Polyteclmisehes Journal von Dr. Emil Maximilian Dingler. 
Badische Gewerbezeitung;. 
Gewerbeblatt für das GrossherzogthumHessen. (Csei'epéldány.) 
GeAverbeblatt aus Würt temberg . (Cserepéldány.) 
Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbflleis-

ses in Preussen. (Cserepéldány.) 
Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Híittenwesen. Dr. 

Ottó Freiherr von Hingenau. 
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Tafeln zu den Erfahrungan in Berg- und Hüttenmiinnischen 
Maschinenbau und Aufbereitungswesen. 

Der practische Maschinen-Constructeur. Wilhelm Heinrich 
Uhland. 

Friedrich Georg Wiecks Deutsche illustrirte Gewerbe-Zeitung. 
Dr. A. Lachman. 

Zeitschrift des Oesterreichischen Ingenieur- und Architecten-
Vereins. (Cserepéldány.) 

Polytechnisclies Gentralblatt. 
Allgemeine Bau-Zeitung. Heinrich et EmilRit ter von Föivster. 
Berg- und Hüttenmannische Zeitung. 
Schweizerische Polyteclmische Zeitschrift. 
Zeitschrift des Architecten- und Iugenieur-Vereins zu Hanno-

ver. (Cserepéldány.) 
Skizzen-Buch für den Ingenieur und Maschinenbauer Wiebe. 
Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens in teclinischer 

Beziehung. Heusinger-Waldegg. 
Verhandlungen und Mittheilungen des Nieder-Oesterreichischen 

Gewerbe-Vereines. 
Deutsche Bau-Zeitung. 
Zeitschrift für Bauwesen. P . Erbkam. 
Rombergs Zeitschrift für practische Baukunst. (Cserepéldány.) 
Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure. 
Der Civilingenieur. K. R. Bornemann. 
Gazette des architectes et du bátiment. 
Annales du genie civil. E Lacroix. (Cserepéldány.) 
Bulletin de la societé d'encouragement. 
Societé des ingenieurs civils. (Cserepéldány.) 
Memoires et compte-rendu des travaux de le société des inge-

nieurs civils. 
Annales des ponts et chaussées. 
Annales des mines. 
Le génié industriel. par Armengaud. 
Bulletin de la société industrielle de Malhouse. 
Portefeuille économique des Machines. C. A. Oppermann. 
Revue generale de l 'architecture et des travaux publics. M. 

César Daly. 
Nouvelles annales de la construction. C. A. Oppermann. 
Publication industrielle des machines Qutils et appareils. Par 

M. Armengaud Ainé. 
L'art pour Tous. 
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Les progrés de l'industrie a l'exposition universelle. Armen-
gaud Ainé. 

Annales des Travaux-Publics. (Cserepéldány.) 
The Engineer. 
The American journal of sciences and arts. 
The Builder. (Cserepéldány.) 
The practical mechanic's journal. 
The mechanic's magaziné. 
Engineering. Conducted by Zerah Colburn. 
The Artizaru 

I. Dingler's Polytechnisches Journal 
1869. I. Heft. 

1. Skizzen neuer Holzbearbeitungsmaschinen; von Dr. Rob. 
Schmidt. Mit Abbildungen. 

2. Drehbank für gewnndene Canellirungen; von B. D. Whit-
ney, Mit Abbild. 

3. Die amerikanische (Lams'sche) Facjon-Strickmaschine; be-
schrieben von Joh . Zeman. Mit Abbild. 

4. Norton's neuerfundene Pumpbrunnen. Mit Abbild. 
5. Über die Verwendung der fliissigen Ivohlenwasserstofl'e (des 

Petroleums, der Theere, der Schweröle) zur Erzeugung hoher Tem-
peratm-en, und znm Heizen der Dampfmaschinen; von' 'Paul An-
donin. Mit, Abbild. 

6. Über ein neues Verfaliren von Emil und Peter Thomas, 
zum aussaigern des Schwefels aus seinen Erzen, oder seiner Berg-
art, mittelst íiberhitzten Wasserdampfes; von Payen.Mit Abbild. 

7. Über Anwendung des Bessemer-Prozesses beim Metallhüt-
tenbetriebe; von Franz Knppelwieser. 

8. Verfahren zum versilbern des Glases, mittelst invertirten 
Zuckers; von Adolf Martin. 

9. Ein einfacher, continuirlicher Aspirator; von G. Lunge. 
Mit einer Abbild. 

10. Über die Anwendung desPrinzipes der Arüometrie bei der 
quantitativen ehemischen Analyse; von Dr. Wilhelm Gintl. 

11. Über den Siliciumgehalt des Aluminiums; von L. Ram 
melsberg. 

12. Über die Feuerbestiindigkeit der Tlione; von Dr. E. . 
Riehters. 

12. Abgeöndertes Verfahren zur Ermittlung des Kalkzusatzes 
für die Scheidesafte der Zuckerfabrikanten; von Dr. J . J. Pohl. 
Mit einer Abbild. 
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14. Über die Wirkung des Chlorkalkes auf Anilin; von W. H. 
Perkin. 

15. Über den von Rossignol in Orleans erfundenen Apparat 
zum erhitzen des Weines beliufs seiner Conserviruno-. Mit Abbild. O 

16. Kapitan Warren's Kochtopf, anch Anhydrat-Kochtopf ge-
nannt. Mit einer Abbild. 

Miscelleu. 
Ezek között, verbessertes Yerfahren zur Herstellung sehr har-

ter künstlicher Steine für Trottoirs, Pflaster, Fussböden etc.; von 
Paul Eckhardt, Chemiker in Grosshesselohe bei München. 

II. Gewerbeblatt aus Wiirtemberg. 
1869. évi l-ső szám. 
Die Visitation des Zeichenunterrichts. 
Über Wasserstrassen und ihr Verhaltniss zn den Eisenbahnen, 

von Martens. 
Rövid kivonat egy franczia müböl. 
Einfluss des Lichtes auí' Mineralöle. 
Theorie und Praxis des Geschaftbetriebs in Ackerbau, Gewerbe 

und Ilandel, v o n j . G. Courcelle-Seneuil. 
2-ik szám. 
Ausstellung zu Königsberg in Preirssen. 
Über Wasserstrassen(Fortsetzung). 
Weinvermehrung von J . Bersch. 
Detailhandel mit mechanischer Kraft. 
Egy Párisban keletkezett terv szerint a kisebb üzletek gépei, és segéd 

eszközeinek működésben tartása, egy központból kifolyó és comprimált le-
vegő közvetitésével történnék; s a hat légkör feszélyü levegő köbmétere 15 
eentimba kerülne. 

3-ik szám. 
Die verbesserte Lage des Arbeiter-Standes. 
Der Verein zur Verhütung von Ungliicksfallen an Maschinen 

in Mtihlhausen in Elsass. 
Über Bestimmungen in BetrefFder Entzündliehkeit der minera 

lischen Öle. 
Aenderung des Verzollungs-Systems in italien. 
4-dik szám. 
Ausstellung von Erdöllampen und Laternen für den Gebrauch 

in Werkstatten und Stallungen. 
Vereinigte Gerbrinden Versteigerung zu Heilbronn. 
M. mérn'ók-egyleli lözl. III. 6 
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5-ik szára. 
Aussetzung von Preisen für Herstellung einer im Gebrauche 

für Werkstatten und Stallungen ungefahrlicher Erdöllampe. 
Eine neue Brodbereitiings- Methode von Liebig. 
Über Popper'sche Kesseleinlagen. 
Jone's Cylinder Nühmaschine. 
Gerbrinden Versteigerung zu Heilbronn. P• 

III. Zeitschi ift des österreichischeii Ingeiiieur-unü Archi-
tekten-Yeveiiis. I. Füzet. 

Katliolische Pfarrkirche in der Vorstadt „Brigittenau" bei Wien. 
Entwurf und Ausführung von Herrn F . Schmidt, k. k. Oberbau-
rath etc. (Mit Zeichnungen). 

Über Locomotiv-Siederohr-Reparatur. Von Ludwig Becker, 
Oberinspector der Kaiser Ferdinands-Nordbahn. (Mit Zeichnungen). 

Yersuch zur Aufstellung einer neuen allgeineinen Főnnel für 
die gleichförmisre Beweomng; des Wassers in Canalen und Flüssen, O o O Ö 
gestiitzt auf die Resultate der in Frankreich vorgenommenen um-
fangreichen und sorgfaltigen Untersucluingen und der in Nord-
Amerika ausgefühiten grossartigen Strommessugen von L. Gang-
uillet und W. R. Kutter, Ingeniure in Bern. (Mit Zeichnungen). 

Kleinere Mittheilungen. 
J . Seyss neue Central-Purnpe für Manometer. Von R. Morstadt. 
Poppers Anti-Incrnstator. Von Dr. E. Teiricli. 
Literarische Rundschau. 
Engineering Y. Band (Schluss). 
The Builder 1868, 15. Marz. 
Recensionen. 
Der Jndicator und seine Anwendung mit specieller Bezieliung 

auf den Indicator, nach Richards. 
Die neueren Breithaupt'sclien Messtisch- und Kippregel-Con-

structionen und ihr Werth für die topographische Messkunst. Von 
Rüdgisch, Dremer Lieutenant a la suite des I. westphalischen In-
fanterie-Regiments Nr. 13, und Lehrer an der Kriegsschule zuKassel. 

Physisclie und Clieniische I3eschafFenlieit der Baumaterialien, 
deren VVahl, Verhalten und zweckmassige Anwendung. Von Rudolf 
Gottgetreu, Arhitect und ord. Prof. an der politech. Schule in München. 

Die Lelire von der Elasticitat und Festigkeit, von "Dr. E . 
Winkler ord. Prof. d. Ingenieur Bauknnde am Politechnicum in Wien. 

Neue technische Werke. 
Verhandlungen des Vereins. 
Notiz. 



IV. Organ für die Fortschritte (les Eisenb.ihuweseiis. 
Jahrgang 18G9. Heft I. 

O r i g i n a l - A u f s a t z e . 
Einige Notizen über die kais. südrussischen Eisenbahnen. Vom 

Ingenieur Askenasy in Odessa. Mit Abbild. 
Az oroszországi vasutak épitésmódja és felszerkezete felett részleg ér-

dekes megjegyzéseket tartalmaz. 
Mobile Armlelme (Accotoir) der Personenwagen I. Classe auf 

der französischen Ostbahn. Von S. Stutz, Civil-Ingenieur in Paris, 
Mit Abbild. 

Die neuesten eisernen offenen Güterwaaren der ober-scldesi-
schen sclimalspurigen Zweigbahnen. Mitgetheilt von H. Leippert, 
Ingenieur in Kattowitz. Mit Abbild. 

Beschreibung der am Bahnhofe der Köln-Mindener Eisenbahn 
zu Dortmuud getroífenen Einrichtungan zur Uelierwachung des 
Chaussée-Ueberganges und zur Controle der Scliliessung der dorti-
gen Barriére. Mitgetheilt von Baurath von Minkwitz. Mit Abbild. 

Neue Wagenaclisbíiclise mit rotirendem Bürstenapparat zum 
Schmieren der Schenkel. Construirt vom Ingenieur Sommer in St. 
Petersburo;. Mit Abbild. 

Schmiedeiserner Bockkrahn für Hundert Zentner Last auf 
der Grossherzogl. Badiscben Bahn. Mitgetheilt von R. Anton, tech-
nischer Assistent in Karlsruhe. Mit Abbild. 

E. Holzt's Controlapparat für Eisenbahnzüge (Dynamograph). 
Vom Obermaschienenmeister Graef in Bromberg. Mit Abbild. 

Egy igen könnyen kezelhető kis gép leirása, mely az értekező szerint 
1858 óta a porosz keleti pálya vonatainál mint ellenőrző-miiszer mindinkább 
elterjed. — A készület lehetségessé teszi: 

1) A mozdonyvonképossége meghatározását és szabályozását. 
2) A mozdonyvezetők ellenőrzését és pedig valamint a szállított teherre, 

úgy a kitűzött menetrendre nézve is. 
3) A vonatok tettlegos menetének meghatározását. 
Notizen über'den Betrieb der Brennerbahn. Vom Herausgeber. 
Selbstthatige Bohrmaschine von A. Ganz in Ofen zum Aus-

bohren ^der Schaalengussrader. Mitgetheilt vom Obermaschinen-
meister Basson in Warschau. Mit Abbild. 

Notiz über die Dauer derEisenschienenaufderLöbau-Zit tauer 
Eisenbahn. Vom Betriebs-Ingenieur Petei-s in Zittau. 

A szerző adatokat közöl a lobau-zittaui vasúton 1862-ig használatban volt 
szállás homogén-vasból (nem aczél) álló és a New-British-Iron-Company ezi-

6*" 
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mü angol vasmüvekben készült, valamint az 1 862. óta alkalmazásban levő, 
szinte homogén szállás vasból álló és a felsö-siléziai „Laurahütté"-ben gyártott 
sinek tartósságára vonatkozólag, és azokból azon következtetést vonja, hogy 
ezen sinek jelenleg még képesek a bessemer aezél-sinekkel és a bessemer 
aczél-fő-sinekkel (Bessemerstahl-Kopf-Schienen) versenyezni. 

Bericht über die IV. Versammlung der Technikev des Yereins 
deutscher Eisenbahnverwaltungen. Vom Herausgeber. 

Ezen ezikkben a német vasúti igazgatóságok egylete technikusainak 
1868-ki szeptember hóban Münchenben tartott 4-dik gyűlésében hozott, és a 
vasutépitészet minden ágaira kiterjedő fontos határozatai közöltetnek, előlege-
sen kivonatosan, — az egylet az egész felhasznált anyagot legközelebb, mint 
közlönyének (Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens) 3-dik supple-
ment-kötetét közzétenni szándékozván. — Az értekezést fontossága végett bő-
vebben ismertetvén, itt csak az legyen még megjegyezve, hogy az egylet 
egyszersmind közlönyének egy 4-dik és előreláthatólag igen érdekes supple-
ment-kötete kiadatását is elhatározta, mely a német vasut-igazgatóságok egy-
lete vonalain épült és legczélszerübbeknek talált ujabb indóházak alaprajzai 
gyűjteményét fogja tartalmazni. 

Bericht über die Fortschritte des Eisenbahnwesens. 
Bahnoberbau. 
[Jeber die Fortschritte, welche mit der Anvvendting der schwe-

benden Stösse auf den deutschen Yereinsbahnen in den letzten 
Jahren gemacht wurden. 

Az itt közlött adatok a német vasut-igazgatóságok egylete technicai 
gyűlésének az egylethez tartozó egyes társulatok által előterjesztett jelenté-
sekből vétettek, melyek értelmében jelenleg 2V> pályánál összesen körülbelül 
31(1 porosz mértföld hosszaságban vannak a sinek függő, azaz talpfa közötti 
illesztései (sclnvebende Stös3e) behozva, — A czikkelyben az idevonatkozó 
részletek leiratnak, és felsoroltatnak a talpfa közötti sin-ille&ztéseknek az illető 
társulatok által majdnem egyhangúan elismert előnyei. 

Die Anwendung von^Vauterin's eisernen Querschwellen auf der 
Saarbrücker Eisenbahn. 

Vautherin által javaslatba hozott egészen vasból kiállitandó vasúti fel-
szerkezet a keresztgerenda-rendszerliez (Querachwellen-System) tartozik. Mint 
keresztgerendák trapez.alaku hongerezett vasfélcsövek, úgynevezett Zores-
vasak alkalmaztatnak. — A czikk értelmében 1868. évben ezen félszerke-
zettel több porosz állami vasútvonalon tétettek kísérletek, mostanig kedvező 
eredménynyel, minek következtében a saarbrückeni vasút részére a burbaclii 
vasmüvekben 10,000 db ily keresztgerenga rendeltetett meg, melyek dara-
bonkint 60 font suly mellett l5/u tallérba kerülnek. — Egyébiránt egészen ha-
sonló alakú keresztgerendákkal Helvetiában már 1866-ban tétettek kísérletek, 
de az óhajtott siker nélkül. 
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Das Verhalten der Stahlschienen von rler Köln-Mindener Ei-
senbahn. 

Ezen ezirn alatt az idézett vasút állal különféle anyagból készült, össze-
sen azonban csak 770 db sihnel tett és 4 évre kiterjesztett kísérletek eredmé-
nyei közöltetnek, melyek alapján ezen vasút részére legújabban 100,000 má-
zsa bessemer aczél-sin rendeltetett meg. 

Eiserne Schwellen ftir Eisenbahnen, System der belgisehen So-
ciété anonyme des hauts fournaux, usines et charbonnages des 
Sclessin prés Liége. Mit Abbild. 

Nem épen elfogulatlan ismertetése a „Société anonyme de Sclessin' által 
javaslatba hozott kercsztgoronda-rendszerü egészen vasból készült vasúti fel-
szerkezetnek, illetőleg az ahoz tartozó, alig nagyobb elterjedésre hivatott 
hengerezett T alakú keresztgerendáknak. 

Ueber die Dauer der Schienen und Schwellen auf der Nieder-
Schlesisch-Markischen Bahn. 

Az évonkint megújítandó sinek mennyisége percentekben a következő : 
1860-dik évben 4,61°/0 minek 22 évi közép-tartóság felel meg. 
1861 T n 4,3 6% » 23 n V r> » V 
1862 n r> 4,23% » 23 Vo V n » n » 
1863 „ n 4,23% n 23 '/„ V » •ti » » 
1864 n n 4,22% n 24 V) » n » V 
1865 n n 4,24% ,, 23'/„ r, » V » » 
1866 n n 4,22 % n 24 n » r> n n 

A közlekedési viszonyok tetemes megváltozása következtében, az igaz-
gatóság ezen adatokból még nem gondol következtetést vonhatni. 

H a h n h o f s-E i n r i c h t u n g e n. 

Reise-Notizen über Bahnhöfe. Voni Eisenbahn-Bauinspector 
Rasch in Breslau. Mit Abbilb. (Zeitschrift des Ing. und Arch. Ver. 
zu Hannover. 1868.) 

Locomotivremise und Wasserstation der Ostholsteinischen Ei-
senbahn zu Neustadt und Eutin. Mit Abbild. (Romberg's Zeitschrift 
f. pr. Bauk 1868.) 

Mittelpunkt-Unterstützung d. Drehscheiben. Mit Abbild. (En-
gineering jan. 1858.) 

Tabclle der Flacheninhalte verschiedener Stationsgebáude und 
ihrer einzelnen Theile. (Deutsche Bauz. 1868.) 

Anlage einer Main-Wasserleitung nach der Wasserstation der 
Main-Neckarbahn in Frankfur t a. M. (Geschafts-Bericht der Main-
Neckar B. 1866.) 
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Gasbereitung ini kleineren Maassstabe zu Eisenbalinzwecken. 
Von F. Perrot. 

Perrot ur átpillanlását adja azon ujabbkori találmányoknak, és azok 
sikerének, melyek a világitó gáznak kis mértékben és oly méretű és áru gé-
pezetek és eljárásmódok segitségülvétele melletti készithetöségére irányozvák, 
mely azt magán- és házihasználatra is előállíthatóvá tenné. 

M a s c h i n e n - u n d W a g e n w e s e n . 
Bestimmung der Aschenbelastungen bei Locomotivcn. Mit 

Abbild. (Engineering. April 1868). 
Explosion einer Locomotiveinlrland. (Engineering. Ju l . 1868). 
Uber gescbweisste und ungescliweisste Bandagen für Locomo-

tive. (Bericht der Cöln-Mindner E. B. 1867). 
Reparatur der Rauchkasten-Rolirwánde bei Locomotivcn. Mit 

Abbild. (Praet. Masch. Constr. 1868 Nr. 11). 
Eangvorriclxtung bei Postbrieftaschen. Mit Abbild. (Pract. 

Masch. Constr. 1868). 
Verbesserungen im Eisenbahnwagenbau. (Erbkamm Zeitschr. 

f.^Bauw. 1868). 

S i g n a l w e s e n . 

Uber die Anwendung von Luttdruck-Telcgrapben zum Signa-
lisiren auf Eisenbahnztígen. (Erbkamm Zeitschr. f. Bauw. 1868). 

Leopokler's electrisches Lautewerk. (Goldschmidt off. österr. 
Ausstellungsbericht). 

A l l g e m e i n e s u n d B e t r i e b . 

Umsturzeines Eisenbalinzuges durcli Sturm. (Annales des ponts 
et chaussées 1868, 2. Heft.) 

Instrument znm Vorzeiclinen von Nietlöcliern. Von Johns-on 
et Wolley. Mit Abbild. (Engineering 1867.) 

Tliomson's Werkzeug zum Abschneiden von Siederöliren. Mit 
Abbild. (Génié industr. 1867). 

Dreigleisige Eisenbahn. 
A cöln-mindeni vasútnak következő három nyomu vonalai vannak: 
1. Oberhausen-Zeeho Prosper (4 év óta). 
2. Zeche Prosper-Zeche-Zollverein. 
3. Pluto-Bahnhof — Herne (2 év óta). 
4. Építtetik Zeche-Hansa — Dortmund. 
Strassen-Eisenbahnen in den vereinigten Staaten. (Annales du 

génié civ. 1867.) 
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Zerstörung der Eisenbahnen im Kriege. (Artizan 1866). 
Die Eisenbahnen in Mexico. (Zeitschr. d. Ing. u. Arch. Ver. zu 

Hannover. 1868). 
Budge's Maschine zum Biegen von Eisenbahnschienen. (Engi-

neering 1867). 

T e c h n i s c h e L i t e r a t u r . 

Simon H. A. Die Haftpflicht der Eisenbahnen. Deutsch von 
M. M. von Weber. 

Petzold E. J . Die Anpflanzung von Obstbáumen und Stráuchern 
an Eisenbahnen und Chausséen. 

Y. Yerhandlungeii und Mittheiluugen des niederöster-
reichischeu Gewerbe-Vereines. 

1869. évi 1-ső szám. 
Vereins Anzeigen. 
Einige Worte tiber die Berliner Wasserleitung von C. Kohn. 
A berlini vízvezeték rövid vázlata: tervezte Moore T., építették Crampton 

és Fox; összes költségei 3 és fél millió tallér. A csővezeték egész hossza 110 
angol mértföld; nyolcz gőzgépe összessen 1600 névleges lőerejü, s azok ellá-
tására 12 gőzkazán szolgál; mindegyik gőzgép két szivattyút tart működés-
ben, melyek a vizet 200 láb magasra emelik. Víztartója 140,400 köb láb tar-
talmú. Ezen nagyszerű mü berendezése inkább egy utóbbi kor igényeihez van 
alkalmazva, minthogy az kétszer nagyobb vízszükségletet is képes fedezni, 
mint az Berlin jelen viszonyai között mutatkozik. 

Über den Esparto, namentlich als Papiermaterial. 
Platin Golddraht von Hélouis. 
Literaturbericht; — kleine Mittheilungen. 
2-ik szám. 
Versuche mit dem Northon'schen Röhrenbrunnen, durch das 

k. k. Génie-Regiment in Krems. 
Néhány kísérlet eredménye, melyek az ismeretes amerikai csöves kút-

tal véghezvitettek ; a szivattyú átmérője három angol hüvelyk, küldökjárása 
öt hiiv. a nyomások száma perczenként 100, a kut mélysége 15 láb volt, s ez 
esetben a szivattyú 2'66 akó vizet szolgáltatott. A cső beveréséhez szolgáló ké-
szülék felállításához 3'/3 perez, a cső beveréséhez az ottani talajban 26 és fél 
perez kívántatott, és a viz tisztulása 28 perez alatt ment végbe. 

Über Bereitung des hellen lieitzeugleders. 
3. sz. hiányzik. 
4. szám. 
Diverse Preisausschreibungen des n. ö. Gewerbe-Vereines. 
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Hornfarberei nach Stubenrauch. 
Verwendung der Infusorienerde. 
5-ik szám. 
Vereins Anzeigen. 
Protokoll der Generalversammlung vom 5. Janner 1869. 
Über die Nachtragsconvention zum östr.-englischen Handels-

vertrage mit Rücksicht auf die ostasiatische Expedition von J . R. 
v. ScMffer. P. 

VI. Erbkamm's Zeitschriftfüi'Bauweseii. Heft I. bis III. 
Ámtliche Bekanntmachungen: 
Circular-Verfügung von 18. September 1868. betreffend die 

Vorschriften vom 3. September 1868. für die Ausbilduug und Prü-
fung derjenigen, welche sich dem Baufaehe im Staatsdinste widmen, 
und für die königliche Bau-Akademie. 

Vorschriften für die Ausbildung und Prüfung derjenigen, wel-
che sich dem Baufaehe im Staatsdinste widmen.*) 

Vorschriften für die königliche Bau-Akademie. 
Personal-Veríinderungen bei den Baubeamten. 
Bauwissenschaftliche Mittheilungen. Original-Beitrage. 
Die Portaié der Rhcinbrücke zwischen Mannheim und Lud-

wigsha-fen. mit Zeichnungen, vomHerrn Architekten .Tosef Durm in 
Karlsruhe. 

Wohngebaude in Berlin. Wilhelms-Strasse Nr. 66., dem Herrn 
Banquier W. Krause jun. zugehörig, mit Zeichnungen vom Herrn 
Greheimen Regierungsrath E. Hitzig in Berlin. 

Architektonische Mittheilungen über Todi, mit Zeichnungen, 
vom Herrn Bauführer P. Laspeyres in Berlin. 

Das Rathhaus zu Breslau, mit Zeichnungen von Herrn Alwin 
Schultz in Berlin. 

Eiserne Dachconstruction über Retortenháuser der Gas-Anstalt 
zu Berlin, mit Zeichnungen von Herrn Geheimen Baurath J . W. 
Schwedler in Berlin. 

Mittheilungen nach amtliehen Quellen. 
58-ter Baubericht über den Ausbau des Dom's zu Cöln von 

Herrn Dombaumeister Bau-Inspector Voigtel in Cöln. 
Ent- und Bewasserungs-Anlagen im südlichen Frankreich, mit 

Zeichnungen, von Herrn Wasserbau-Inspector Michaelis in Münster. 
Die Eissprengung mittelst Dynamit auf der Oder bei Oppeln. 
Anderweitige Mittheilungen. 

*) Lásd bővobben az „Ismerte tések" rovatában, 
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Die Bauwaage und derén Ergebnisse ftir den Gewölbebau mit. 
Zeichnungen, von Herrn Piofessor Dr. Heinzerling in Giessen. 

Heinzerling, a giesseni nagyh. tud. egyetem tanára, ezen értekezésben 
felemlíti, hogy márPerronet által a Neuilly melletti Szajna-hidnál (1768—1774) 
később Hübsch Henrik ismert badeni építész által Badenben a bulaehi, — és 
Würtembergben a rothenburgi tomplom építésénél, valamint még később 
Heuschol casseli fő-bányatanácsos (Oberbergratli) által hidaknál és nagyobb 
épületeknél a boltozatok legczelszerübb alakja feltalálása, és az azokban és 
ellenfalaikban (Widerlager) működő erők és ez utolsóknak megfelelő mére-
tek meghatározása kísérleti uton történt. 

Heinzerling ily kísérletek létesítésére egy kis gépet boz javaslatba, és 
azon kívül az ily kísérletek utján meghatározható erők számításának elméletéi 
közli. — Gyakorlati alkalmazhatóság tekintetében egyébiránt a javaslatba 
hozott és épitményi mérlegnek (Bauwaage) nevezett gép, valamint a közlött 
boliozat-elmélet is más szerzők által már rég túl van szárnyalva. A". 

Über die Unterhaltung der Strassen in der Stadt Paris von 
Herrn Dr. E. Müller, Ingeniur in Berlin*) 

Zur Canalisationsfrage von Herrn Reg.- und Baurath Assman 
in Riegnitz. 

Mittlieilungen ans Vereinen : 
Architecten-Vérein zu Berlin. 
Verein für Eisenbabnbaukude zu Berlin. 
Literatur. 
Plessner Anleitung zum Veranschlagen der Eisenbahnen 

II . Aufl. Berlin. 
Dictionnaire général des termes d'architecture, en frangais, 

a l lemand, anglais, et italien, par Dániel Ramée. Paris C. Beine-
wald. 1868. 

VII. A n n a l e s du g é n i e c i v i l . 

Janvier 1869. 8-e Année, No 1. 

Notice sur le matériel des lignes télégraphiques Belges, Par 
M. F . Delarge. 

La fabrication du ciment de Portland. (Engineering). 
Nouveaux abattoirs et marché aux bestiaux de la Viliette. Par 

le Cornité de Rédaction. 
Emploi des combustibles liquides pour le chauffage des chau-

di^res k vapeur. (The Engineer). 

*) Lásd bővebben a* „Ismertetések" rovatában. 



9 0 

Percement du mont Cenis, — Note sar l'état actuel des tra-
vaux. Par M. A. Chauveau des Roclies. 

Four k éteridre le verre k vitres • systéme continu sans gale-
rie ni chariots, chauffé au gaz et pouvant servir k la vitrífication 
sans moufles des peintures sur verre. Par M. P. Flamni. 

Ismertetés. 
Alimentateur-automoteur k niveau constant. Par M. P. Ma-

cabies. 

T r a v a u x d e s s o c i é t é s s a v a n t e s e t d ' u t i 1 i t é p u b 1 i q u e . 
Académie des sciences. 
Société des ingénieurs civils de francé. 
Institution of mechanical engineers. 

T r a v a u x e x é c u t é s k l ' é t r a n g e r . 
Emploi du goudron de houille des usines de Berlin. — Appa-

reilles de levage. — Snr l'extrait delai t deCham, en Suisse. — Ma-
chine á embobiner les trames. 

R e v u e d e s i n v e n t i o n a n o n v e l l e s . Par M. H. Dufrené. 
Moyen d'empécher les incrus'ations des chaudiferes. — Prépa-

ration électro-chimique de raluminium. — Fabrication du sulfate 
de soude. Nouvel appareil de gazogene. Fabrication - de l 'hydratede 
silice. 

J u r i s p r u d e n c e i n d u s t r i e l l e . 
Variétés: 
Mort de l'ingénieur Chalmers. — Bateaubise-glaces. 
Bibliograpliie: 
Spon's Dictionary of engineering, civil, mechanical, military 

and naval with teclrnical terms in french, germán, italian and spa-
nish. K. 

VIII. The Engineer. Nro 679. (1869. Januar 1.) 
Recent observations on theconst i tut ionofthe sun's atmosphere. 

By B. Stewart. Literature. Elementary papers on Constructiön 
Nro XI. 

The Kirkless halt Blowing enginees, Bridgis over tlie river 
Aron on the midland Railway. 

Railway embarkment on tlie Scheldt. 
Mr. J . Buckingham's 21-inch refracting Telescope. 
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The early history of tlie irón trade in South Wales. 
Public Works in Paris and the Deparment of the Seine. 
Miután folszárnittatnak az elmúlt évben létesített nevezetesebb munkák 

a szajnai praefectusnak (Páris városa polgármesterének) évi jelentése után, ne-
vezetesen megemlittetik, hogy 3 új híd fog legközelebb épittetni; hogy a Szajna 
hajózása jelentékóny mértékben tökéletesbittetott a suresnes-i mozgó gátnak 
(barrage mobile) befejezése által, a következő megjegyzéseket teszi ezikkiró. 

Az utolsó tizenöt évben Páris városában lésesitett nagyszerű változások 
bölcsességéről egyáltalában nem vagyunk meggyőződve; azt hitszük, hogy 
sokkal észszerűbb lett volna, közegésségi intézkedésekre több pénzt költeni; 
a csupán látványos építkezésekre pedig kevesebbet; mindazonáltal, nem egy 
könnyen lehetne túlbecsülni azt, mi Páris városának egészséges lakhelyé leendő 
átváltoztatására, és lakosságának egészsége kedvéért történt; és mi azt hisz-
szük, ha a császár és orélyes eszköze Haussman ur életbon maradnak, meg-
tisztítandják Párist belső csapásaitól, úgymint az emésztő gödrök tisztogatójá-
tól, és a rongyszedőtől, kik a léget januártól decemberig megmérgezik. Az 
emésztő gödrök tisztítása elég kellemetlen dolog, de semmi azon kellemetlen-
séghez képest, mit azon mód okoz, a melylyel a házakban összegyűlt szemét 
elhordatik ; mert ez későn este, vagy korán reggel az utczára hányatik ki, és 
ott át meg át kutatja a párisi lakosság legaljasabb osztálya, mely lámpával, 
horoggal és kosárral jelenik meg éjente; s igy reggelig, midőn a maradvá-
nyok elhordatnak a konyhai szemét minden nemének kigőzölgcse elegyül a 
levegővel, melyet beszívunk. Ezen anomaliáknak puszta létezése az annyi 
költséggel szépített, és javított Parisban megfoghatatlan.*) 

Railway Matters. 
Kiemeljük ebből a következőt: 
A csendes-tengeri vasút haladásáról New-Yorkból érkező hirek szerint, 

az egész vonal építés a jövö julius hónapban lesz bevégezve, ugy hogy ak-
korára szakadatlan vasúti vonal lesz New-Yorktól San Francisco-ig létesit.ve, 
mely a világon a leghosszabb vonal. 

Notes and Menioranda. 
Miscellanea. 
Diagonal Twin-screw Engines 100. Horse Power. 
The^Institution of civil engineers. 
Az 1868. évi deczember 22-én tartott rendes közgyűlésen előadott vá-

lasztmányi jelentésből a következőket emeljük ki : 

*) A rongyszedök Párisban pol'tikai okokból türetuek. Mint Párisban illetékes helyen 
liHllám a császár nem akar ja — kereisetinódjuk eltiltása által — maga ellen ingerelni a 8000— 
10.000-nyi rongystedö n é p e t , mely e fövarosnak legkétségbeesettebb osztálya. Több ízben 
javaslatba hozatott ezen kenyérkeresetet az által megbzüntetni, hogy a házakh«n felgyűlt sz. inét 
közvetlenül az azt elhordó szekerekre rakassák ; de a császár a rendszabály életbeléptetését 
mindannyiszor ellenezte. — H. 
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A lefolyt évben 23 rendes ülés tartatott, az azokon megjelent tagok 
átlagos száma 244 volt, mig az elmúlt 4 előbbi évben ugyanazon átlagos szám 
155, 175, 192 és 208 volt. Ezen üléseken különböző szakkérdések felett tar-
tattak felolvasások, és részben ilyenek meg is vitattattak. Yonakoztak ezek 
nevezetesen, a fcldöntözésnok hasznára is költségeire; Indiában, Spanyolor-
szágban, és más meleg tartományokban, a szorosan vett öntöző csatornák szer-
kezetésére, a vasúti sinek gyártására és hordképességére ; az édes vizek hullá-
mainak arányára azok felületének nagyságához és alakjához; a Vietoria 
hidra stb. 

Bár az igy tárgyalt kérdések száma aránylag csekély volt, azonban azt 
tartja a jelentés, hogy a tárgyalt kérdések épon azok, melyek jelenleg a mér-
nökök ügyeimét leginkább foglalkodtatják. Például nincsen nagyobb nemzeti 
fontosságú technikai kérdés, mely a királynő nagyobb számú alattvalóit érde-
kelné, mint a földöntőzés. Eddig az egylet a mérnöki szak ezen ágával nem 
foglalkozott, és értekezések ezen tárgyról, legalább angol nyelven nem lé-
teztek. 

As egylet pénzügyi Viszonyaira vonatkozólag, az 1868. évi november 
30-án végződő évi számadásból kitűnik, hogy az egylet bevételei, eltekintve 
minden mellékjövedelmektől 5633 font sterlindre (56,330 forint) rúgtak, mig 
a rendes kiadások csak 3667 font sterlinget tettek. 

Az egyesület vagyona 1868. évi november 30-án 25.408 font sterling volt. 

IX. The practical mechantcs Journal. 
I. Januári füzet. 
The Close of the Year. 
The Present and future of Engineering. 
Szerkesztői szemle a jelenkor nagyobbszerii mérnöki munkái és tervei 

felett; fölemlittetik abban a Suez-csatorna, egy nagy nemzetközi csatorna 
Nyugat-Európában, a Mont Genis alagút, három új alagút a svájczi Alposeken 
át, Dover és Calais egybcköttetése, a nagy amerikai Pacitic-vasut s végre a 
Panama földszoros átásatása. Ezon czikknek kivonatát fennebb az „ismerteté-
sek" közt adtuk. 

On somé points of practice in iron fouding. 
Hydraulic buffers (ábrákkal). 
Ancient Coins and methods of Coining. 
Mr. Ericcsons so-called Sun Engine. 
Elmefuttatás a nap melegének, illetőleg munkaképességének felhaszná-

lása fölött. 
Improvements in the Manufacture of enamelled ware in iron. 
Presses for Agricultural purposes (ábrákkal). 
On the Disposal of sewage of Glasgow. 
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The Smithfield Club Show in 1868. (ábrákkal). 
Telegraphy (ábrákkal). 
Direct Action Steam-Pump (rajzzal). 
Mechanic's Library. 
Recent Patents: Cleaning Grain. — Rails, Points, Crossings. 

Metál bars for horse shoes. 
Reviews of new books. Short notices. 
Corresspondence. — The Heaton Process. 
Proceedings of scientific societies. — Tlie institution of Civil 

engineers. The American Society of Civil engineers. The London 
Association oí'Foremen Engineers. Philosophical Society of Glasgow. 

Monthly Notes. An Inter-Oceanic Canal. Proposed Improve-
ments in Dublin harbour. Splitting Masses of rock. Aluminium 
Bronzé. A strong stone cement. A newnatural pigment. Remarkable 
relation between the Magnetisin of somé Metals and their Atomic 
and Specific Weights.— Cerium. Colorado. Aqueilucts for the supply 
of Paris. The Snow sheds of the Pacific Railroad. Decimai coinao;e 
in Ttaly. Railway orchards. — Copper at the Cape of Good Hope. 
Serrin's electric lamp. Conversion iron into steel and semi-steel. 

Provisional Protection for Inventions the Patent Law Amend-
ment act. 

II. Februári fiizet. 
Sketch of recent improvements in the scienee and practice of 

the metallurgy of Lead. (Ábrákkal). 
Independent tubular boilers. 
Egy régibb Inglis-féle és egy ujabb Allibon-féle csöves kazán ábráját és 

leírását adja. 
/ 

Cameron's patent Compass. (Ábrával.) 
Ocean Steamers. 
The New ironworks atKirkless Hall, Wigran. 7 © 
On the disposal of the sewage of Glasgow (continued). 
Un falsé coining. 
Engineering education. 
Notes front foreign journals on recent improvements in steel 

and iron making. 
Rossignols apparatus for heating wine. (Ábrával). 
Circular saw bench. (Rajzzal.) 
Mechanic's l ibrary. 
Recent Patents : Heating and Ventilating by J . Johnson (rajzzal). 
Dressing Millstones by J . Graham Walker (rajzzal.) 
Reviews of new books: A treatise 011 the steam eny;ine bv J . 
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Bourne. The reports upon the great exhibition of last y e a r a t Paris. 
Les grandes usines en francé et á l'étranger par Turgan. Oeuvres de 
E. Verdet. Prodrome d'une descriptiongéologique dela Belgiquepar 
G. Dewalque. Nouvelle théorie des raines par Piron. 

Correspondence. 
Tidal flushing and sewage utilization. (Ábrával.) 
Proceeding of scientific societies. — The institution of civil 

engineers. Manchester literary and phylosophical society. London 
Association of Foremen Engineers. Phylosophical society of Glasgow. 

Monthly notes. Jet . Progress of the Pacific railroad. An extra-
ordinary lanip. Mont Vesuvius. Manufacture of the extract of nieat. 
An Artezian well and subterranean river. Supply of water to Paris. 
Joublin's Apparatus for cleaning boiler tubes. Proposed Central 
Asiatic railway. 

Provisional protection for inventions under the Patent Law 
Amendment Act. 

X. The Mechanic's Magaziné. 
1869. 1-ső januári füzet. 

The past year , General-Retrospect. 
Azon kiválóbb mérnöki munkák rövid vázlata, melyek a lefolyt évben 

Angolországban megkezdettek vagy bevégeztettek. Fölemlittetnek abban ne-
vezetesen : a csatornázás és öntözés jelen állapota Indiában, a londoni uj épit-
kezések, a Blakfriars bridge, St. Pancras terminus, melynek legnagyobb fedele 
van a világon, Ericson terve a nap melegének kihasználása tárgyában. To-
vábbá a franczia atlanti, az uj indo-európai s angol középtengeri távirati 
huzal stb. 

Notices of Books. 
The Wigan Cóal Trials. 
Néhány kisebb mérvű, a szén hévképességének és a füstemésztésnek 

meghatározása czéljából véghezvitt kísérletek leirása. 
Passenger Locomotiv Engine by Kitson et Co. of Leeds. (Ál 
Gearing for paper cutting machines. (Ábrával.) 
Portable engine by T. Wilkins. (Ábrával.) 
Combined engine and trashing machine by T. Garvie et Co. 

(Ábrával.) 
Egy gözcséplö, melynél a mozdony közvetlen a cséplöhez van kapcsol-

va, ezen ugyan nem új, de semmikép sem helyeselhető elrendezés czélja : a 
külön cséplő és külön mozdony felállításához és összeegyeztetéséhez kellő időt 
megkímélni; mi mellett azonban a cséplő tűzveszélynek, vagy legalább nagy 
melegnek, a mozdony pedig mellőzhetlen por és piszoknak volna kitéve. 



9 5 

Institution of civil engineers. 
New-York society of practical engineering. 
Manufacture of extract of meat. 
Correspondence. 
Miscellanea. 
Patents for inventions. 

Jan. 8-ki füzet. 
Electricity and telegraphy for 1868. 
James Clialmers. 
Richards Indicator. (Rajzzal.) 
(Lásd Bielek M. értekezését lapunk mult évi utolsó számában.) 
Notes on recent scientific practical aplications. 
The Shmithfield Club show. 
Herrings warming apparatus. (Ábrával.) 
Csöves elömelegitö gőzkazánok számára. 
Artillery experiments in America. 
The Wigan Coal Trial. (Folytatás.) 
London Association of foremen engineers. 
Submarine Lamp b y Leanté et Dénoyel. 
Edward's Launching box. 
Improved lever watch construction. 
High pressure steam launch, with surface condensersby Rennie. 

(Rajzzal.) 
Hackling machinery by Rowan. 
New-York society of practical engineering. 
Printing textile fabrics. 
Correspondence. 
Miscellanea. 
Patents for inventions. 

Január 15-ki szám. 
Systems of drainage. 
The Heaton steel process. 
An optical experiment. 
Hamblings self feeding tlirashing apparatus. (Rajzzal.) 
Etetési készülék a cséplőgépekhez, két dob körül forgó lánczgereblye a 

bontott kévéket a cséplődobhoz takarítja, miáltal hosszában cséplőgépeknél 
mindenesetre rendesebb etetés s igy lökések kikerülése érhető el. 

On latent Heat. 
Institution of civil engineers. 
Shipbuilding on the Clyde in 1868. 
New-York society of practical engineering. 
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Permanent way of tlie Tharnes railway bridges. (Rajzzal.) 
The new eleven-inch guns for Russia. 
The royal institution. 
Steam fire-engine for Valparaiso. 
Boyers forty-horse horizontal condensing engine. (Rajzzal.) 
Portable drilling machine by Westray and Forster. (Rajzzal.) 
The luminous sea. 
Minerals and Metals. 
Thomsons patent ship water-closets. (Rajzzal.) 
(Jlark's system ofintercommunication in railway trains. 
On war rockets. 
The rainfall in Cornwall. 
Trial trip of the „Deccan." 
The Solway viaduct. 
Grinding Corn. — Explosive bullets. 
The New bridere at Niagara. Ö O 
Legal intelligence. — Gorrespondence-Miscellanea. 
Patents for inventions. 

Január 22-ki tüzet. 
Professor Tyndall on chemical rays. 
Manufacture of caps and cartridges. 
Hancock's screw propeller regulator. (Rajzzal.) 
King's college. 
Metropolitan improvements. 
Notes 011 recent scientific discoveries and their practical appli-

cations. 
St. Thomas's Hospitál. 
The turntable system of working broadside guns. (Rajzzal.) 
Society of engineers. 
Telegraph wires in architecture. 
Working heavy guns. 
Saving life from shipwreck in 1868. 
Copper produce. 
Phosphates in agriculture. 
Preparing cabinet specimens. 
Collet and Engelhardt 's machine tools. (Rajzokkal.) 
Rendering casks impervious. 
Engineering progress in India 1868. 
Remarks on the Hyposonieter. 
Patent rotary arming press by J . Gough. (Rajzzal.) 
Boby's Horse rake. (Rajzzal.) 
Correspondence. Miscellanea. Patents for inventions. 

(Folyta t juk . ) P -



S Z A K I R O D A L M I S Z E M L E . 
1. Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens. 

Jahrg. 1869, Heft II. 

O i ' i g i n a l - A u f s a t z e . 

1. Wasserkrahn der oldenburgiscken Staats-Eisenbahnen. Mit Abbild. 
— Von Baudirector Burescb in Oldenburg. 

2. Einige Notizen über die kais. südrussischen Eisenbahnen. Vom Inge-
nieur Askenasy in Odessa. Mit Abbild. (Schluss). 

Foly ta tva az 1-ső füzotben megkezdőit ismertetését a dél-oroszországi vasutaknak, — a 
szerző szaklapi értekozésnek megfelelő terjedelemben a középítményekot (Hochbauten), a viz-
zelellátást (Wasserversorgung), a felszerelést (Balmausriistung) és az üzletszereket í r j a le. 

3. Ueber das Horauszieben abgebrochener Haknagel aus Steinwürfeln. 
Vom Abtheilungs-Ingenieur L. Fuchs in Meiningen. Mit Abbild. — 4. Buffer-
vorriehtungen mit Blattfedern für Stossapparate. Von L. Stutz Civilingenieur 
in Paris Mit Abbild. — 5. Vorrichtung zum Reinigen der Aebsbüclisen, Ma-
scbinentheile etc. dureh Auskochen in einer Lauge. Von O. Busse, Oberma-
seliinenmeister der Seelandisehen Eisenbahn in Koppenhagen. 

6. Erfahrungen, welclie man bei der sachsisch-östlichon Staatsbahn mit den 
in einem Stücke gegossenen Gussstahlherzstücken und mit solchen Herzstük-
ken gemacht hat, deren Spitzen aus einzelnen bearbeiteten Gussstahlstücken 
bestehen. Mitthoilung des Betriebs-Ingenieurs Peters in Zittau. Mit Abbild. 

A beküldő igen ter jedelmes és értékteljes ada tokat közöl azon tapasztalatokra nézve, 
melyek a kir . k e l e t i s z á s z á l l a m v a s p á l y á n a fennemlített 4-féle szerkezetű kité-
rési szívdarabok tartóssága tok in te tében tétettek. 

7. Ueber polygonc Locomotivsehuppen und Herzstüeke in den Gleisen 
von der Drehscheibe nacb. einem solchen Schuppen. Von H. Göbel, Ingenieur 
in Königsberg. Mit Abbild . 

A szerző javaslatba hozza: építtessenek oly pályaudvarokban, melyeknek idöveli kiter-
jedése remélhető, sokszögalakú locomotivszíuek , ezeknek szükségszerinti nagyobbítása 
minden nehézségek nélkül lehetséges lévéu. 
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8. Eiserne Zugschranken Vom kgl. Bayerischen Betriebs-Ingenieur Saller 
in Neu-Ulm. Mit Abbild. 

Saller úr egy egészen vasból készült és szerencsétlenségek biztosabb elkerülése vé-
gett a liely színén is kinyitható i i tőrekesz, — Schlag-Barriére — és egy távolról kezelhető 
lánczrekesz szerkezetét i r ja le, a mint az a bajor neu-ulmi állomás közelében működésben, és 
illetőleg tervezve van. 

9. Sehmierapparate für Kőiben und Sehieber von den Locomotiven der 
Württenbergerischen Staatsbahn. Mitgetbeilt vom Maseliinenmeister Trute in 
Esslingen. Mit Abbild. 

10. Die eisernen Streeken-Ausrüstungsgegonstánde der schweizorischen 
Nord-Ostbahn. Mittbeilung des Betriebs-Ingenieurs J. Seitz in Zürich. 

Ezen néhány sorra terjedő igen érdekes jegyzetekből kitűnik, hogy a helvotiai é s z a k -
k e l e t i vaspálya már több év óta a legjobb sikerrel iparkodik csekély é r tékű kopott sineit az 
által értékesíteni, hogy azokat fa helyett felszerelési eszközei (Streckenausrüstung), valamint 
csekélyebb mérvben a kisebb hidak építésére, és egyes esetekben épületi alkatrészekül hasz-
nál ja fel. 

11. Betrachtung über den Injector, die Speisepumpe und über den Werth 
des Vorwarmers. Von Jac. Stocker, Ingenieur der Looomotiv-Fabrik von Krauss 
et Comp. in München. 

12. Die deutschen und österreichischen Eisenbahn-Wagen Fabriken. 
Vom Herausgeber. 

Az érdekes és terjedelmes összeállításból a következőket vonjuk k i : 
Északnémetországban 28 gyár foglalkozik vvaggonépítéssel. Ezek között az „Actien-

Gesellschaft fiir Eisenbahubedarf in Ber l in" 1812 óta összesen 2 5 6 0 0 , — egyedül 1867-ben 
pedig 1800 waggont készített, és je lenleg körülbelül 1GOO munkást foglalkodtat . 

A délnémetországi waggongyárak száma 9. — r_Klett et Comp. Maschinenbau-Gesell-
schaft in Nürnberg" 1850 óta körülbelül 18,000 waggont állított k i - e ; e k közöt t 700 vasszerke-
zetű — és a waggon-épitésnél 1500 munkás t foglalkodtat . 

Az austriai ós a magyar waggongyárakról a következő adatok közöltetnek : 
1.„R i n g h o f f e r ' sW a g e n f a b r i k i n S m i c l i o w b e i P r a g;"1864-ben a lakul t , 

jelenleg évenként 1200 teher-, 300 személy waggont és GO tendort állít ki, és 1000 munkást fog-
lalkodtat . Eladási területe : Austria és Olaszhon. 

2. „M a s c h i n e n f a b r i k d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n S t a a t s e i s e n b a h n -
g e s e l l s c h a f t i n W i e n . " A g y á r egyéb vasúti szereken kívül évenkén t 100 mozdonyt 
és 4200 waggont képes kiállítani; eladási területe nagyrészt Austria , Orosz- ós Spanyolországra 
te r jed ki. 

3. „Maschinenfabrik von H. Sclimid in Sinimering bei Wien." Ezen gyár már körülbe-
lül 10.000 vaggont állított ki, és je len leg évenként 1800 teher- és 200 személyszállító kocsit ké-
szít. — Azonkívül kavicsszállító waggonok-, hólapátozók, indóházi-szerek, segédgépek éá kazá 
nok (évenkint középszámban G0), 1000 darab hídmérleg (Dezimal-Wagen), számos fecskendezők 
gazdasági- és czukorgyári szerek, bányai gépek, és v é g r e társzelcerek, laffet tek és más had-
sereg-folszerelési t á rgyak is részleg nagy mennyiségben gyár t a tnak —A foglalkodtatott munká-
sok össr.es száma 1200—1500. 

4. Az 1867 ben alakult „Helvetitti-magyar Gyár tá r su la t " Pesten. Az , ,Organ" szerkesz-
tősége ezen társulati gyár jelenlegi ál lásáról nincsen ér tesí tve. *) 

Eddig csak a waggon gyártásra rendelt vésze van üzletben, és pedig f. é. april bú l-e óta. 

A ni. uiérnök-agylet közi. I I I . köt . ' G 
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Bericlit über die Fortschritte des Eisenbalniwesens. 
B a h n o b e r b a u , 

13. Zweitheiliger eiserner Bahnoberbau der nassauischen Staatsbalm. 
Mit Abbild. 

Az „Organ" ezen czím ala t t bővebb ismertetését tartalmazza a Hilf-féle kétrészü egészen 
vasból készült vasúti felszerkezetnek. — A Hilf-féle rendszer szerkezete alapvonásaiban már 
ezen füzet „Könyvismertetés" rovata alatt közölve lévén, itt csak annyi legyen megjegyezve, 
hogy a fennidézett czikk szerint ezon folszorkezettel 1867-ben tétetett az első kisérlet egy 450 
méter hosszaságú pályadarabon, és hogy ezen kisérlet eddig igen sikerültnek bizonyulván, a 
n a s s a u i p á l y a legújabban az o b e r l a h n s t e i n - e m s i vonal (1.7 mértföld) második 
nyomát egész kiterjedésében Hilf-féle felszerkezottel látta el, és hogy azóta építésben levő 
szárnyvonalai részére iámét 9719 darab vas ta lpgerenda (pályahosszaság ,29000 méter, körül-
belül 4 mértföld) szállítására vonatkozó pályázatot hirdetett ki. 

14. J. L. Booth's Scliiene mit Stahlkappe. (Engineer October 1868). 
Miután a közönséges aczélfö'sinek gyártása tapasztalásszerüleg nehézségekkel j á r , vala-

mint használat után az aczél elválasztása a vastól is, Amerikában megkísértetett a vassínt és az 
aczélfőt külön hengerozni, és a patkóalakú főt izzóvátétel után ulólagosan húzni a vassínre, az 
így elkészült sínt végre még egy hengeren hagyván átfutni. Az „Engineer" szerint az ily módon 
gyártott sinek eddig igen j ó k n a k tapasztaltattak. 

15. Unterhaltung des Oberbaues auf der Preuss. Ostbahn. 
A czikk a porosz keleti vaspálya felszerkezetének fenntartási költségeire vonatkozó 

adatokat tartalmaz. 
1G. Die Hartwich-Sehiene für Bahnhof-Nebengleise. ( 
A rövid értesítés ér telmében a rajnai vaspálya-társaság indóházai melléknyomain 157 

mm. magasságú, folyóméterenként csak 72,2 font súlyú Ilartwicli-féle sinekot, szinte minden 
további talpazat nélkül fog használtatni, — és az építésben levő neuss-düreni és elirenbreiten-
stein-siegburgi vonalait is (az első 5.83, a második pedig 9,35 mértföld hosszaságú) Hartwich-
féle felszerkezettel fogja ellátni. (E sineket i l letőleg 1. jelen füzet 180. 1.). 

17. Riggenbach's Verfahren alte Eisenbahnschienen wieder brauchbar 
zu maciién. 

Oly sineknél, melyeknek csak a végeik sérültek, Eiggenbacli két-két ily sínből a sérült 
darabot egymásnak megfelelő módon kimetszvén, azokat összeforrasztja, uiire a sín mellékvá-
gányokban újból alkalmaztatik. 

18. Diíferential-Lascheuschraube von F. Tudor in Boston (Genie Industr. 
1868. Julius.) — 19. Veranderung der Spurweiten der Great-Western-Bahu 
(Engineering Sept. 1868.) 

20. Bahnleger-Maschine. 
Ezen rövid kivonat ér telmében Amerikában a Pacific-pálya építésénél a kereszttalpfák 

és a sinek rakása egy lokoinotiv által mozgásba hozott, és gőzgéppel hajtott készülék által oly 
gyorsan történik, hogy az alátöinésre és szegezésre szükséges 60 munkással naponta egy angol 
mértföld (52 10 austr. láb) felszerkezet készíttetik el. Az illető vállalkozó a gépet annyira jqvít 
hatni reményű, hogy naponta 5—6 a. mértföldnyi pálya elkészítése leend lehetséges. 

B a h n h o f s - E i n r i c h t u n g e n . 
21. Die Stationsgebaude der Ostholsteinischen Eisenbahu zu Eutin und 

Neustadt. Mit Abbild. (Rombergs Zeitschr. f. pract. Bauk. 1868.) — 22. Der 
Bau des neuen Güterbahnhofs in Stettln. (Deutsche Bauzeitung 1868 ) 
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M a s c h i n e n u n d W a g e n w e s e n . 

23. Creamer's Venrilationsapparat für Eisonbahnwagon. (Engineoring, 
Jul. 1867.) 

24. Details von einigen Locomotiven der letzten Pariser Ausstellung. 
Mit Holzschn. 

Az „Organ" e czím alatt „Le Cantal" nevíl, 10 összefoglalt (gekuppel t ) kerékkel b í ró 
tehervonatmozdony (30 pro mille eséssel és 300 m. félméró's kanyaru la tokka l bíró vonalon ó rán-
kén t l5—25 kilométernyi sebességgel fut , és a Francziaországban szokásos loghosszabb vonato-
kat szállítani képes), egy Cail et Comp.-féle, négy összefoglalt kerékkel bí ró szinte tehervonat , 
— és egy hat kerekű és négy összefoglalt kerékkel bí ró Cail et Comp.-féle személyvonat moz-
dony főbb méreteit és részleteit közli. A czikk fo ly ta t ta tn i fog. 

25. Pullmann's Hotel-Eisenbahnwagen (Engineering jul. 1868.). — 26. 
Güterwagen zu Fleischtransport (Zeitschrift des Ver. deutsch Eisenb. Verw. 
1868.) — 27. Verbesserter Sclineepflug auf den Sclileswig'sclien Bahnen (Zeit-
schr. des Hannov. Arcli. und Ing. Ver. 1868.) — 28. Verwenduug impragnir-
ter Hölzer zum Bau von Eisenbahnwagen (Zeitsclir. d. Oesterr. Ing. u. Arch. 
Ver. 1868.) 

S i g n a l w e s e n . 

29. Tyer's elektriseher Eisenbahn-Signalapparat. (Zeitsclir. d. deutscli. 
österr. Telegr. Ver. 1867.) 

A l l g e m e i n e n e s u n d B e t r i e b . 

30. Beschreibung einiger secundárer Baliuen mit enger Spur in Frank-
reicli, Norwegen, Schweden, Queensland, Britiscb Indien und Chili und des 
Betriebs-Materials derselben. 

Ezen v. Kaven által szerkesztet t terjedelmes értekezés a fennér in te t t holyeken épül t 
keskeny nyomú vaspályákra vonatkozó számos adatot tartalmaz —• részben a kútfők meg-
nevezése mellett . — A költségekre vonatkozó jegyze tek — sajnos — nem annyira részletesek, 
hogy az egyes tétulok oka fölött az olvasó biztos véloményt képezhetne. 

31. Die Ei senbalin-Dampffálire über den Detroit-Fluss zu Detroit. Mit 
Abbild. 

Azon gőzkomp szerkezetének vázlata, mely a Detroit folyó által elválasztott Great -Wes-
teru- (Canada) Michigan Central- és Detroi t-Milvaukeo vaspályák összeköttetésére szolgál. — 
A Great Wes te rn vaspályai k ikötő távolsága az azzal a gőzkomp által összekötött másik k é t k i -
kötőtől 2250 m. illetőleg 770 m. A kompon két nyom van elhelyezve oly távolságban, liogy 
a legszélesebb teherkocsik egymás mellott elférnek. Az ogyos téréseknél közönségesen 14 
—16 teherkocsi szokott egyszerre szállíttatni, molyok rakodással együ t t 18—20 tonna (300— 
400 vámmázsa) nehezek. A kocsik be- illetőleg kitolására csak körülbolül 10 porcz 
szükséges. 

32. Ueber die Bauthiitigkeit dél- I. Preussischen Feldeisenbahn-Abtliei-
lung der I. Armee in Saclisen, Bülimen und Baiern. Vortra g des Regierungs-
uud Bauratbs Keil in Hannover im Arcliitekten- und Ingenieur Verein. 

Af. érdekes felolvasásban ezen porosz tábori vasúti-osztály szervezete és tevékenysége 
az 1866-iki hadjára t alkalmával ter jedelmesen t á rgya l t a t ik 

6* 
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33. Ueber Sehneeschutzvorkehrungen an der Sachsiseh-Schlesischen 
Eisenbahn. Vom Betriebs-Ingenieur Schmidt. Mit Abbild, 

(Ezen czikk még nincsen befejezve.) » 

T e c h n i s c h e L i t ' e r a t u r . 

34. Atlas zu M. M. von Weber's Telegraphen- und Signalwesen der Ei-
senbahnen. Vom Bauratli Soime. Stuttgart, 1868. 

K. 

II. Dingler's Polytechnisches Journal. 
18G9. H e f t 2 

Zur Frage über die richtige Beurtheilung der Leistungen elektromagne 
tiseher Maschinen, von Dr. A. von Waltenhofen. — Ueber eine neue con-
stante Volta'sche Batterie, von Warren de la Rue und Hugó Müller. — Was-
serstandszeiger für Dampfkossel, v. H. Bundy, Nelson und E. J. Philbrick in 
New-York. Mit 1. Abbild. — Die Dampf-Winde von Jos. Corradi. Mit Ab-
bild. — Skizzen neuer Iíolzbearbeitungsmaschinen, von Dr. Rob. Schmidt. 
(Fortsetz.) Mit Abbild. — Die Champonnois'sche Walzenpresse für Rüben-
zueker Fabriken. — Ueber Schafwoll-Wiische, und insbesondere die Woll 
Waschmaschinen von Demeuse und Ilougut in Aachen (Leviatlian genannt"!, 
von Professor Rühlmann. Mit Abbild. — Ueber eine neue elektrische Lampe 
und deren Auwendung in der Photographie von John Browning. Mit 1. Ab-
bild. — Moncrieff's System der Geschützbedienung mit einer Abbild. — Raueh-
verzehrende Feuerung von Fritz Pasquay in Wasslenheim. Mit Abbild.—Ueber 
Heaton's Stahlfrischprozess mit Anwendung von Natronsalpeter, von Ferdinánd 
Kohn. — Ueber die von der Mansfeldscheu Ober-Berg- und Hütten-Direktion 
pramiirten Kupferbestimmungsmethoden. — Ueber die Feuerbestandigkeit der 
Thone, von Dr. E. Richtors. 2. Praktisches Verfahren zur Bestimmung der 
feuerfestigkeit der Thone. —Darstelluug eingebrannter Email-Photographien 
— Weitere Notizen über die Anwendung des Krappextraktes im Zeugdruck, von 
Dr. Anton Spirk in Prag. — Eine neue Methode der Brodbereitung, von Justus 
v. Liebig. — M i s c e 11 e n. 

Heft 3. 

Steuermechanismus für Dampfmaschinen, von Rudolf Hengstenberg, 
in Pest. Mit Abbild. — Stiehl's patentirter Explodicautor, oder Kesselexplo-
sions-Verhüter. Mit Abbild. — Davey und Davy's astatischer Regulator. Mit 
Abbild. — Presse für feuerfeste Steine u. Ziegelsteine, von Franz Morkramraer, 
Ingenieur in Bochun. Mit Abbild. — Die Eisbereitungs-Maschine in Truman's 
Brauerei, construirt von Gebr. Siebe, Ingenieuer in London. Mit einer Abbild. 
— Gusseiserue Knochenmülile, von E. P. Baugh in Philadelphia. Mit Abbild. 
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— Parabolischer BelouchtuDgsspiegel fíir militárisehe Zwecke, von Frhrn. v. 
Ebner, Oberst im k. k. österr. Genie-Stab. Mit Abbild. — Modificationen des v. 
Paschwitz'schen Militar-Distanzmessers. Mit Abbild. — Ueber die Eigenthüm-
lichkeit der aus gezogenon Geschützen abgescbossenen langlichen Projektile, 
bei kleinen Rohrelevationen im lufterfüllten Raume grössere Sohussweiten zu 
erreichen, als ihnen im luftleeren Raume zugekommen sein würden. Mit einer 
Abbild.— Abánderung des Farbsehreibers zur direkten Einschaltung in Ruhe-
stromleitungen, vom Telegraphen-Seeretár Wiehl in Coblenz. Mit einer Abbild. 
— Th. Graham's Versuche iiber das Verschlucken von Gasen durch Metalle. 
— Ein Beitrag zur Analyse des Spectrums der Bessemerflamme, von A. v. 
Lichtenfels. — Bessemer's neuer Apparat zum Entkoblen des Roheisens mit-
telst Anwendung von Natronsalpeter. Mit Abbild. — Ueber die Zusammen-
setzung und Vorhíittung einiger r.orwegischen titanhaltigen Eisonerze, von 
Dávid Forbes.— Ueber das Reinigen des rohen Antimonmetalles.—Ueber eine 
eigenthümliche Wirkung des Lichtes auf Silbersalze, von Professor Morren. 
— Ueber das Probiren der Farbstoffe, insbesondere des Campecheholz-Extrac-
tes, mittelst der Fárbemethode von A. Houzeau. — Ueber Werthsbestimmung 
der Seifen, von Prof. Franz Sebulze in Rostock. — M i s c e l l e n , ezek között : 
Ueber die Blechbekleidungen der Schleusenthore. —Wasserglas zur Conservi-
rung von Sandsteinen. 

Mallet's gebuckelte BIechplatten. 
Az utolsó párizsi világtárlaton az úgynevezett púposított pléhleraezek hordképőssége 

meggyőző módon lett feltüntetve, a midőn is néhány ily lemez, a szélein megtámasztva, köze-
pében több tonnányi súlyt bírt el. 

A föltaláló és szabadalmas. Miiller Róbert mérnök Londonban, a fennebbi nevezet alat t 
négyszögű, szélétől közepe felé olykép emelkedő pléhlapot ért, hogy keresztmetszete minden 
irányban gyenge görbületíí vonalt képezzen, Hordképességük csak kis mértékbon változik, 
ha homorú oldalukkal fölfelé á l lnak s úgy terhel te tnek meg. 

Ilyen lemezek mindenütt a lkalmazhatók, hol nagy ellentállással bíró és tartós s íkokra 
van szükség, s í gy : házfödelek, födök, falak, bid-pályák, víztartók stb. előállítására különösen 
alkalmatosak. 

Hef t 4. 

Der patentirte Kraft-Regulator von E. Reigers. :Mit Abbild. — Popper's 
Anti-Incrustator für Dampfkessel. Mit Abbild. — Die Schraubenpresse von 
Samain. Mit Abbild. — Ueber cotinuirliche Pressen für Rübenbrei, von J. Fari-
naux. — Mittel zur Umwandlung einer geradlinig hin- und hergehenden Bewe-
gung in eine fortgesetzt drehende, von J. E. Lhonoré in Havre. Mit Abbild-
— Ueber ein Thermo-Rheometer, von J. Janiin. — Dioptrische Notizen von 
Dr. J. J. Pohl. 1. Zur Beurtheilung der sogenanntcn Helligkeit eines Fernroh-
res bei Bcnutzung verscbiedener Oculare. 2. Beitrag zur Werthbestimmung 
eines Fernrobres bezüglich der Trennungsfáhigkoit von Doppelstornen. —Ue-
ber den Einfluss der Deckgláschen für Beobachtungsröhren bei der optischen 
Zuckerbestimmung von Dr. L. Schiebler. — Schinz's Eisenhochofen mit theil-
weiser EUmination des Stickstoffes der Geblaseluft durch Kohlenoxidgas. Mit 
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Abbild. — Meine Kupferbestimmungsmethode und die dazu von der Manns-
feld'schen Ober-Berg- und Hütten-Direction gegebenen Erláuterungen ; noth-
gedrungene Erwiderung von Dr. H. Schwarz. — Ueber den Portlandcement. 
— Ueber die Anwendung des Fluorcalciums statt des Kalkes zur Glasfabri-
cation, von Dr. E. Richters.— Die Wiedergewinnung von Schwefel und Man-
gansuperoxyd aus don Riickstánden der Soda- und Klorkalk-Fabrik zu Fienze. 
— Bestimmung der Salpetersáure in Brunnenwassern von Prof. Dr. Marx. — 
Ueber die Befestigung der Boizen nach dem Aufdrucke auf Baumwollgewebe, 
von Dr. Anton Spirk in Prag. Mit Abbild. — Verfahrcn zum Wiedergewin-
nen des Krappcxtraktes, welches bisher beim Waschen dor bcdruckten Baum-
wollstücke und in don verdorbenen Walzondruckfarbon vorloren gieng. — Un-
tersuchungen über das Bleichen der Flachsfaser, von J. Kolb, Director der 
chemischen Fabrik von Kuhlmann und Comp. in Amions. — Ueber die Unter-
8cheidungsmerkmale der in der Industrie verwendeten Pflanzenfasern, von 
Vétillard. — Uober die Conservirung des Holzos, von Boucherie jun. — Ueber 
die bei gewissen Gáhrungsprocessen staatfindendo Reduction salpetersaurer 
und schwefelsaurer Salzc, von A. Béchamp. — Die Centrifuge und die Press-
hefen Fabriken; ein Vorschlag von Dr. W. Schultze. — M i s c e 11 e n. 

III. ltomberg's Zcitsclirift für praktische Baukunst. 
1S69. Ers tes Hof t . 

Wohnhaus mit Lagei'kollereien am Victoriaplatz in Stettin. Entworfen 
von K. Miiller. Mit Abbild.—Central-Locomotivschuppen für die königl. preus-
sischen Staatseisenbahnen. Mit Abbild. — Villa auf Wilhelmshöhe. Ausgefiihrt 
von den königl. Baumeistern Ende und Böckmann. Mit Abbild. — Constru-
ctionen von Hánge- und Sprengwerken für verschiedene Spannwoiten.— Aus-
züge aus den Verhandlungon des Architokten-Vereins zu Berlin. — Architok-
tonische Notizen. — Kunst- und Eisenbahn-Borichte. - Gebiiudo der Aktien-
Gesellschaft zur Fabrikation für Eisonbahnbedarf in Berlin, von Baumcister 
Lauenburg. Mit Abbild. 

Zweites Hoft . 

Gebáude der Aktien-Gcsollschaft etc. — Dic Entwickclung des Back-
steinbaues. Nach einom Vortrago des Herrn Profcssor Adler. — Fünfzohnte 
Versammlung deutscher Architekten und Ingenieure. — Architektonische Noti-
zen, — Auszüge aus den Verhandlungon dos Architoktcn-Voreins zu Berlin.— 
Die Baudenkmáíer und Palaste in Paris. 

Dri t tes Hef t . 

Dio Baudenkmaler und Palasto in Paris. — Wohnhaus eines Privatman-
nes in Altona. Mit Abbild. — Auszüge aus den Verhandlungon dos Architok-
ten-Vereins zu Berlin. — Gasthaus boi Klum. 
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L i t e r a t u r. 
Teehnologisches Vörterbuch in deutscher, französischer nnd engliseher 

Sprache. —• Esse: Die Krankenhauser, ihre Einrichtung und Velwaltung. — 
Handbuch für specielle Eisenbahn-Technik. — Rheinlands Baudonkmale des 
Mittelalters, herausgegeben von Dr. Fr. Bock. — Die Renaissanen in Frank-
reich, von W. Lübke. — Kunst- und Eisenbahn-Be richte, 

IV. Der CiYilingenieur. 
Jah rg . 1869. He f t I. 

S t u d t , Berechnung und Construction eines einfaehen Watt'schen Re-
gulators. 

B o r n e m a n n , Gauckler'sche .Theorie der Bewegung des Wassers in 
Flíissen und Kanálén. 

Bornoraaun ezen terjodolmes taglalásában a I lumphreys és Abbot-félo vízfolyási olmé-
let közzétótole óta legújabban megjelont Gauckler-féle ide vonatkozó képleteket (lásd „Civil-
ingenieur" Jahrg . 1867. Hef t 8.) vonja kr i t ikai vizsgálat alá, azokat több mint 60 vízmérési 
kísérletek eredményeire alkalmazván. A taglalásból kövotkezteti, hogy a Gauckler-féle képlet 
a víz folyásának törvényeit ugyan hivobben látszik kifejezni, mint a jelenleg el ter jedt képletek, 
a nélkül azonban, hogy a valósághoz annyira közelednék, hogy kisebb és nagyobb esésekkel 
bíró folyók részére két külön képlet folállít&sa okadatoltnak látszanék. Ezen okból, valamint a 
Gauckler-féle képlet és a kísérletek közötti eltérések enyhítésére Bornemann egy u jabbat hoz 
javaslatba, melynek a lakja : 

Í/V = y YR. l / J ; 
és melynél R a protil-félméró't (keresztszelvény osztva a kerület által) J a relatív esést, s V a 
megfelelő középső'sebességet je lent i . Ezen képlet a fennérintet t kísérletek egy nagy részére 
alkalmaztatván, annak aránylagos helyessége konstátal tat ik, egyidejűleg azonban azon tény is, 
hogy ezen képlet használata esetében is az eredmény egész 85 százalékkal kisebb és 100°/o-kal 
nagyobb lehet a valódi középső sebességnél. 

Végül valamennyi ismertebb, névleg : 
az Eytelwein Prony-féle RJ = a V -j- /TV2; 
a Saint-Venant-féle. . F 2 , / n — f*EJ ; 
a Lahmeyer-féle . . F3/2 = ctRJ; 

a Bazin-féle . . \ . V2 = y R. J: ö = —[— . 

R 

Í V v = a \R. ]/J- ha J > 0,0007 ; 
a Gauckler-fdlo . . . ^ 4 , 4 

L V V = p. V / 7 . V J - ha J < 0,0007 ; 
4 * 5 

a Bornomann-féle . . ^ V — fi^R. \ J ; 

3 S 
egy további Bornemannf. \ V (i\JR. \.J ; 
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f y = - " 
A Humphreys és Abbot- \ ^ + b V/?. hol b = szé-

féle megközelitő j " 
L lesseg p = kerület és R = 3,6 méter. 

A Humphreys és Abbot- t > 
féle további közelítő V — «\R. 

képlet, t izenhárom, Weissbach, Briiekmami és Bornemann ál tal végbevitt kísérletre alkalmaz-
tatott, és mindezen képlotok eredményei a kisér le tek ut ján ta lál t illető adatokkal együtt, egy 
táblázatban állí t tattak össze. — Ezen a fent említet t 13 kísér le ten alapuló táblázat értelmében 
az Eytelwein,- de Saint Vénant , - Lahmeyer és Bazin-féle képletek nem látszanak helyesek-
nek lenni. A Gauckler-féle képlet szinte kovésső egyezik ezen kísérletekkel, valamint mind a 
két Humphreys és Abbotféle képlet is. Legszabályszerübb eredményokot ád a Bornemann-féle 
két képlet, a nélkül azonban, hogy a szabályszerűség kielégítő lenne. 

Mindezekből következtetve Bornemann azon bizonyára ál talánosan osztott vóloményének 
ád kifejezést ,hogy az összes eddig ismerotes vízfolyási elméletek korántsem tökéletesek, és hogy 
a vízfolyási törvényeket helyesen kifejező képlet felállítása n e m is fog sikerülni mindaddig, mig 
nem sikerülend őzen fontos kérdést a kisérletek teréről biztos elméleti elvekre tenni át. 

Vandenkerchove, liegende Dampfmaschine naeh Woolfschem System. 
Ueber Alexander Morton's Ejector Condensator. • 
Le í r á sa a Morton-féle sürítőnek, melynek alkalmazása mellett a légszivattyúknál ta-

pasztalt, s a sűrítő felé folyó víz- és gó'zsugarakban foglalt eleven erő megsemmisítéséből szár-
mazó erővesztesség (moly jól szerkesztett szivat tyúknál = a tolony ellen működő, Q " - k é n t 
0.6 fontnyi nyomással) e lkerül te t ik . 

L i t t e r a t u r - u n d N o t i z b l a t t Nro. 1. 
K. Hunaus. Lehrbuch der praktischen Geometrie 2. Auflage. 1868. Han-

nover.— Delaunay, Lehrbuch der Analytischen Meehanik. Deutsch von D. G. 
Krebs Wiesbaden 1868. —Dániel Ramée. Dictionaire général des termes d'Archi 
tecture en franCais, allcmand anglais ot italien, Paris 1867.— Dr. H. Hirzel und 
H. Gretschel. Jahrbuch der Erfíndungen und Fortschritte auf dcm Gebiete der 
Physikund Chemie, der Technologie und Meehanik, der Astronomie und Me-
teorologie. 4. Jahrgang. Leipzigl858.— E. Hemberle u C. B ardenwerper. Bau-
und Gewerbskalender für das Jahr 1869.— P. Stühlen. Ingenieur-Kalender für 
Maschinen-und Hüttentechniker, Essen 1869. — Dr. Gustav Zeuner. Die Schie-
bersteuerungen, mit besonderer Berücksichtigung der Locomotiv-Steuerungen. 
Dritte Auflage. Leipzig 1868. — Joseph Hrabák. Die Dampfmaschinen-Be-
rechnung mittelst praktischer Tabellcn. Zweite Auflage. Prag 1869. — Dr. A 
Stuhlmann. Zirkelzeichnen zum Gebrauche an Gewerbeschulen, Schulen für 
Bauhandwerker und polytechnischen Vorbildungsanstalten. 1869. Hamburg.— 
Dr. W. Michael. Die hydraulischen Mörtel, insbesondere der Portland-Cement, 
in chemisch technischer Beziehung für Fabrikanten, Bautechniker, Ingenieure 
und Chemiker. 1869. Leipzig. — E. Lacroix. Etudes sur l'Exposition de 1867. 
— Referate atis technischen Zeitschriften. 

K. 
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Y. Deutsche Bauzeitung. 
1869. 1. szám. 

Das neite Local des Architecten-Vereines zu Berlin. 
Érdekes, reánk nézve különösen érdekes a fönebbi czímmel bíró közlemény. A mienké-

hez hasonló szervezettel b í ró egyletét a porosz építészeknek lá t juk ott a virágzó fejlődésnek 
egy igen nevezetes mozzanatában. Csakhogy az összehasonlítás ránk nézve igen szomorító. Ta 
Ián még bővebben visszatérünk e czikkre. 

Untersuehungen aus dem Gebiete der Hydraulik. 
Korrespondenzen. 
E rovatban egy Sz.-Pétervárról keltezett levelet olvasunk, melyből megdöbbenve érte-

sülünk : hogy az általunk gyakran oly kicsinyes lenézéssel illetett Oroszország fővárosa, az ipar 
és művészet terén mily ha3onlíthatlanul elébbre van mint mi. Művész academiája egészen a pá-
rizsi ,,Academie des bcaux a r t s " mintá jára van szervezve, s a kormány reá valóban tetemes 
összegeket költ. Mikor lesz nekünk müvész-academiánk ! ? 

Mittheilungen aus Vereinen — Vermischtes. — Die Kreuzblumen auf 
den Thürmen des Cöluer Domes. — Die Beschlagnahme des Sehmitz'schen 
Werkes über den Dom zu Cöln. — Neuoste Fortschritte des Mont-Cenis-Tun-
nels.—Kosten-Ueberschlag für Alpenbahnen nach dom FeH'schen System.—Ge-
fahr-Signale auf fahronden Eisenbahnzügen.—Aus der Fachlitteratur: Die Gas-
bildnng als Ursache der Dampfkcssel-Explosionen, yon Hipp, und über den 
jetzigen Stand der Dampfkessel-Explosions-Frage, von Heinomann. — Vor-
legeblatter zur Bauconstractionslehre, von E. Gladbach. — Conkurrenzen: 
Monats-Aufgaben für den Architecten-Verein zu Berlin. — Der Konkurs zu 
den neuen Museen in Wien. — Personalnachrichten. 

2-ik szám. 

Aus Oesterreicb. 
Levél, melynek irója, miután a wieliczkai válságról elég érdekesen beazél, a pesti épít-

kezésekről is méltóztatik kegyesen megemlékezni — Öesterreichból. Csodálkozva kiált fel, hogy 
Pesten most 30 írtjával is fizetik a tégla ezrét. Biz igen, de sőt még 42 f t j áva l ú ! 

Ueber Telegraphenleitungen. 
Max Lohde. 
A kegyelet hangján írt necrolog. 

Mittheilungen aus Vereinen. — Vermischtes: Ueber die Verbindung von 
Stockstativen mit Winkelprismen, Winkelspiegeln und Prismenkreuzen. — 
Aus der Fachlitteratur: Förster's allgemeine Bauzeitung 1868, Hoft 4—6. 
Konkurrenzen: Aus Anlass des Preisausschreibens für ein Realschulgebáude 
zu Marne in Holstein. — Die Ausstellung der Konkurrenz-Entwürfe für den 
Dombau in Berlin. — Schinkelfest-Konkurrenz des Architekten-Vereines zu 
Berlin. — Personal-Nachriehten. 

3-ik szám. 

Die beabsichtigte Veranderung der Bildersále im altén Museum zu 
Berlin, 
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Rendkívül tanulságos közlemény arra nézve : hogy mily féltékeny gonddal fognak az 
építészet e je lenlegi Kómájában egy emlékszem épületben (Schinkel müve) még a legcsekélyebb 
átalakításokhoz is. És egészen igazuk van. Az építészeti összhatás, az egyöntetűség gyakran a 
legkisebb változtatás által t önkre silányulhat. J ó volna ezt gyakran nálunk is figyelembe 
venni ! 

Taucher-Apparat nach dcm System Rouquayrol-Donayrouzo. — Gefahr-
Signale auf fahronden Zugon II. — Mitthoilungen aus Voreinon. — Vermisch-
tes: Ueber Ursprung und Bodoutung des Wortes Theodolit. — Statistik der 
Grund-Verhaltnisse von Berlin. 

Frequenz der Baugowerkschulo in Stuttgart. 
A s tu t tgar t i építész iskola (a milyon nálunk szintén a jámbor óhajtások közé tartozik, 

bár égető szükség volna rá) 641 hallgatóval bír : ezek közül 11 Austriából való. 

Bouth-Stipondion. — Die Hángebrücko über den Niagara. — Aus der 
Fachlitteratur : Förster's Bauzeitung. — Konkurenzen. — Personalnach-
richten. 

4-ik szám. 

Dio beabsichtigte Verandcrung der Bildorsale im altén Muzeum in Ber-
lin. — Zur Sehinkelfest-Konkurrenz des Arehitekten-Voreins zu Berlin. — 
Unterseeischer Tunnel von England nach Frankreich. 

Römische Mozaikén in Palermo. 
Palermoban nem rég építészeti és régészeti szempontból igen érdekes dolgokat találtak. 

A Piazza Realo-n történt ásások alkalmával ugyanis alig 3'-nyi mélységben egy darab mozaikra 
bukkanván, az ásásokat Cavallari szakértő feliigyolote alatt rendszeresen folytatták, s így még 3 
darab került napfényre. Cavallari úr állítása szerint, és a pompeji-i mozaikokkal való összeha-
sonlítás folytán kiderült, hogy e míidarabok az első századból va lók. Jelenleg az ottani mu 
zeumban vannak elhelyezve. 

Mittheilungen aus Ver.einen. — Vcrmischtes: Dio preussischen Strom-
bau-Direktionen. — Vcrsuche für Lángenmossungen durch rollende Rader. — 
Statistischo Mittheilung über Achsbrüchc auf den deutschen Eisenbahnen. — 
Petroleum-Gewinnung. — Der Darien Kanal. — Vollendung des neuen Mu-
seumgebaudes zu Weimar. — Aus der Fachlitteratur. — Koncurrenzen etc. 

5-ik szám. 
Uobor Grundwasser. 
E czikk azon általános nézpontok meghatározását tűzte ki feladatául , molyek szerint a 

talajvíz tünetei mogitélendök volnának ; minthogy ez iránybani észloletek és közelebbi megha-
tározások mind ogészségügyi mind pedig technikai szempontból rendkívüli érdekkel birnak. 

Der Chor der Kircho zu Hirsenach am Rhein. — Zur Schinkelfest-Kon 
kurrenz. — Ermittelung dor voi'theilhafton Höho für Seitonaussatz und Seiten-
ontnahme bei Erdarbeiten. — Mittheilungen aus Vercinen. — Aus dor Fach-
litteratur : Notizblatt des Deutschen Vereins für Fabrikation von Ziegeln, Thon-
waaron, Kaik und Cement. — Konkurrenzen: 

Dio Ausstellung der Konkurrenz-Entwürfe für den Dombau in Berlin. 
-19 építész összesen 51 miivel pályáz 359 lajion és 3 mintával. Ezek közül: 13 góthstylü 

14 román, 7 renaissance, 1 orientál, 10 antik, 7 czopf . 

Personal-Nachrichten etc. 
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6-ik szám. 

Dor neue Dora zu Berlin und die Ausstellung der Konkurrenz-Entwürfe 
zu demselben. 

.Jelen czikk, mielőtt a beérkezeti pályamüvek taglalásába fogna, a tárgyául választott 
ügynek igen érdekes és sok szépészeti és társadalmi tanulmánynyal irt történetét ad ja elő. E 
közben kárhoztatólag említi meg azon félszeg felfogást, mely szerint eddig sokan azt hivék : 
miszerint a protestáns templomnak csupán rideg hallgató-termot szabad mutatnia, holott azt 
mindenkor emlékszerü műnek kell tekintoni. 

Der Umbau des Brandenburger Thores zu Berlin. 
Az átépítés Strack terve szerint történt és 35000 tallérba került . 

Ueber Grundwasser. — Bemerkungen zu den generellen Projecten für 
Vervollstandigung des bayerischen Eisenbahnnetzes. — Feuilloton: Das dics-
jahrige Weihnachtsfest des Motio — Der französischo Kaisorpreis. — Mit-
theilungen aus Voreinon. — Vermischtes: Betreffend die Strombau-Directiouen. 
— Statistik der Baugewerkschule zu Holzminden. — Konkurrenzen. — Per-
sonalnachriehten. 

7-ik szám. 

An die früheren Mitglieder des Architekten-Vereines zu Boriin. 
Der neue Dom zu Berlin etc. 
Schinkel, Stüler és Stier összesen 4 db. alaprajzával , és Schlütter tervével a vártér ujjá= 

alakítását illetőleg. Igen érdekes rajzok. 

Aus Oosterreich. — Mittheilungen aus Vereinen. — Vermischtes: Ge-
fahr-Signale auf fahronden Ziigen. III. — Ein ziemlich kostspieliges Gutach-
ten. — Aus der Fachlitteratur: Kollektancen über einigo zum Bríicken- und 
Maschinenbau verwendete Materialien, von Kaven. — Konkurrenzen. — Per-
sonal-Nachrichten. 

8-ik szám. • 

Der neue Dom zu Berlin etc. 
Gropius és Schmiedon, továbbá Adler, Spielborg^és Eggort terveinek alaprajzaival . 

Bemerkungen betreíf dor bayerischen Eisenbahncn. — Mittheilungen aus 
Vereinen. — Aus dor Fachlitteratur : Zcitschrift des österreichischen Ingenieur-
Voreines. — Konkurrenzen. 

9-ik szám. 

Der neue Dom zu Berlin etc. 
Quast tervének a lapra jzával . 

Ueber unterirdische Tclegraphonlcitung II, — Mittheilungen aus Vereinen-
— Vermischtes: Resultate der Dampfheizung in Schulháusern der Stadt Kiel. 
— Glocken-Aufhángung. — Aus der Fachlitteratur. — Konkurrenzen. 

10-ik szám. 

Der neue Dom zu Berlin. 
Kolscher, Klingenberg és Scfrwatlo tervének alaprajzaival. 
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Bemerkungen über dieMethoden der Erdbereehnungen. —• Mittheilungen 
aus Vereinen. — Vermisehtes: Ein architektonísches Familienfest in Berlin. 
— Schinkelfest in Hannover. — Aus der Fachlitteratur. — Konkurrenzen. 

11-ik szám. 

Der neue Dom zu Berlin etc. 
E czikk fametszet mellékletekben hozza : Stüler második tervének alaprajzát , továbbá 

Adler és Sehmieden terveinek nézeteit . 

Ueber die Kompression von Körpern mit gekriimmten Oberfláehen. — 
Mittheilungen aus Vereinen. — Vermisehtes : Zur Melioration des Obrabruches. 
— Polyteehnikum in Darmstadt. 

Verleihung der grossen Ehrenmedaille des Britisch Institute. 
Az angol királyné által alapított eme rend-alapítvány, szabályai szerint, minden másod-

évben külföldit illet. I gy megnyerték már a z t : Canina, Kleuze, Hittorff, Stiiler. Lesneur, Viol-
let-Ie-Duc és Texier. Az idén is külföldire esett az, és pedig egy poroszra, Lepsius C. R. tanárra . 

Regenerirbares Pauspapier. — Aus der Fachlitteratur. — Konkurrenzen. 

12-ik szám. 

Der neue Dom zu Berlin. 
Orth és Heydon, és Kyllmann terveinek alaprajzaival , valamint Egge r t és Heyden. és 

Kyllmann terveinek nézeteivel. 

Zum Rechtsschutze der Architektur. — Mittheilungen aus Vereinen. — 
Vermisehtes: Die Thiergartenstrasse in Berlin. — Bildung einer Wiener Bau-
gesellschaft. — Gegen Feuersbrunst in Japan. 

Ueber die Konservirung des Holzes. 
Boucherie azt á l l í t ja : hogy a franczia északi pályán, az ö atyja által elhelyzett vasúti , 

keresztgerendák legújabban felszakgattatván és megvizsgáltatván, azok most is ugyanazon szi 
lárdságot muta t ják , mint ú j korukban, csakhogy még keményebbek. S e tar tósság, állítása sze-
rént az ál tal éretett el, hogy az illefo gerendák elhelyeztetésiik előtt réz-vitiiollal voltak meg-
itatva, s hogy e szerint ily uton a fának mindenkor rendkívüli tartósság kölcsönözhető. 

Bitumenisirter Beton. — Konkurrenzen. 

VI. Zeitschrift (les österreichisehen Ingenieur und Arclii-
tekten-Yereines. 

II. és III . füzet. 

Beschreibung und Anleitung zum Gebrauche und zur Rectification der 
Starke'schen Universal-Nivellir Instrumente mit der Stampfer'schen Richt-
schraube von Tinter. Assistent für höhere Geodásie u. Astronomie am Wiener 
Polytechnikum. 

A Starke-féle, j e len leg készülő, és semmi lényeges alkatrészben a régibb St mpfer-félo 
lejtmérö míiszeroktöl el nem térő műszernek leirása, — ós használati utasítás. 

Versuch zur Aufstellung einer neuen allgemeinen Formel für die gleich-
förmige Bewegung des Wassers in Canálen und Flüssen, gestützt auf dio Re-
sultate der in Frankreich vorgenommenen umfangreichen und sorgfálltigen 
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Untersuchungen, und der in Nordamerika ausgeführten gro ssartigen Strom-
messungen von Ganguillet und W. Kutter Ingenieure in Bern. (Scliluss.) 

Az első füzetben már megkezdet t liasonczímíí értekezésnek befe jezése . Ezen ér teke-
zést közlönyünk egyik közelebbi számában valószínűleg hosszabb kivonatban fogják tagtár-
saink olvashatni s megösmerni. 

Unregelmassige Legung der Weielien mit besonderer Rücksieht auf ihre 
Anwendung für Muttergeleise v. Geiduschek. 

Die Museumsfrage im österreichischem Ingenieur- und Architekten 
Verein. 

A Bécsben újonnan építendő' nagy museumnak te rveze tére a k o r m á n y pályázatot hir-
detet t volt. E pá lyáza t ra négy te rv érkezet t be, nevezetesen Ferstel, Hausen , Hasenauer és 
Löhr ép í tészeké /Ezen tervezeteknek egyikét sem ta lá l ta a pályabiróság elfogadhatónak ; az 
első kettőt ffileg azért nem, mert mig a programul két külön álló museum épületet vetet t k i , 

, addig a két építész, a két külön épülete t , egy közbeneső középépülettel kötöt te össze. 
A bíráló bizottság ugyanazért , e két építészt fel sem akar ta e le inte szóllítani beadot t 

tervezeteiknek átdolgozására, és ezt csak a bécsi mérnök-egyle t közbenjárására tette. E fel-
szólításra azonban Hausen a maga régi terveit ad ta be, egy nemzetközi pályabíróságot kö-
vetelvén. 

Erre a pályabiróság Löhr ministeri tanácsos t e rvé t ajánlot ta mint logjobbat, megelő-
zőleg azonban ezen is még némi változtatások megtéte lé t követelte, me lyek főleg a s tylusra 
vonatkoznak. , 

Er re a mémök-egyle t egy egyetemes szakülésében fe l ter jesztés t határozott a mi-
nisteriumlioz intézni, melyben ezt kéri , hogy az épí tendő muzeumok építési tervének kidol-
gozása Hausen építészre bizassék. 

A fennebbi czímü czikk a bécsi mérnök-egylet ezen felterjesztését, és l íausanuak a 
mérnök-egylethez intézett levelét tar talmazza. 

A belügyminister, kinek a felterjesztést az egyesület elnöke személyesen nyúj to t ta á t , 
annak tartalmát a császár tudomására hozni, és azt a határozat hozatalánál annak figyelmébe 
ajánlani Ígérte. 

K 1 e i n e r e M i t t h e i l u n g e n . 

Ilesultate vun Probe-Belastungen der Brücken nach Schiffkorn's System 
auf der k. k. priv. Böhmischen Nord-Bahn. 

A Schiffkom-féle vashidak u j abb időbennem egyszer voltak vizsgálat tárgyai*) — ugyan-
ezért folyó évi j anuár 4-én és 5 -én a cseh északi vasi'it mentén épült hasonló hidakon ezen 
vasútnak mütan- ren lür i bejárása alkalmával eszközölt próbák érdekkel bírhatnak. Összesen 6 
híd vizsgáltatott meg, és pedig : 

1. Egy tíz öl nyílású hid, a melyre egy gözmozdony tenderrel , és azonkívül még egy 
gőzmozdony áll í t tatott . Minden gőzmozdonynak súlya a tenderrel együt t 1000 mázsa volt.A lassú 
menetelnél a híd közepén 9 vonallal, a sebes menetolnól 9'/2 vonallal sülyedt. A híd sülyedése 
tehát a lehető legnagyobb terlieltetésnél az egész hossznak '/<5i-dét teszi . 

<2. Bensen mellett egy 20 öl nyilással biró hasonló híd vétetetett próba alá. Ennek sülye-
dése egv gözmozdony súlya alat t , és lassú menetel lel 8'/» vonal ; ugyancsak egy gözmozdony-
nyal sebes menetelnél 9 vonal ; és két gözmozdony súlya alatt 15 vonal vol t ; a maradandó 
siilyedés '/3 vonal. 3 gözmozdony súlya alatt, tehát a lehető legnagyobb terlieltetésnél a sülye-

*) A mul t évben a lemberg-czernoviczi vasúton leszakadt nagy híd szintén ezen rend-
ezer szerint volt építve. 
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dés 17 vona l ; a maradandó sülyedés '/., vonal. Ugyanezen hídnál liárom mozdonynak sebes 
járásánál marad indó sülyedés nem maradt . A siilyedés tehát a lehető legnagyobb terhel te tés-
nél, mely 3000 mázsával volt egyenlő, az egész hossznak '/10S0 részét képezi. 

3. A Tlieresienau mellet t i 20 ölnyi nyilású híd egy géppel való terheltetésnél 9 vonal-
nyit, ké t géppel való terheltetésnél 17 vonalnyit sülyedt ; a maradandó sülyedés '/2 vonal volt. 
3 géppel való terheltetésnél a sülyedés 18 vonal volt, és maradandó sülyedés már nem maradt . 
A lehető legnagyobb terheltetésnél tehát, mely 3000 mázsával egyenlő, a sülyedés az egész 
hossznak ' /9 J 2-ted részét totte. 

Egészen hasonló tu la jdonságokat tün te te t t fel a többi híd is. 
Közlő azután egy számítást tesz, hogy monnyi ezen terheltetésnél e híd tlieoreticus sü-

lyedése, és azon eredményro jő, hogy e tlieoreticus sülyedés a 20 öl nyílású hidakra nézve 17 
vonal, mig a mint lát juk a t ény leg tapasztalt sülyedés 17 és 18 vonal közt változik. 

A szerkesztőség jegyzet a la t t igéri, hogy e fontos tárgyra még egyszer vissza té r , mi-
dőn azon megállapodásokat is közlendi, melyeket a bécsi mérnök-egylet által e t á rgyban 
kiküldött bizottság, a vasliidak szerkezetének törvényszerű szabályozása tárgyában most 
vitat meg. 

Közöltetik továbbá az á l lam-vasútnak a Morva folyón keresztül vezető, az 186G. évi 
had i e semények folytán lerombolt, és most újonnan a Ruport-féle rendszer szerint épí te t t vas-
liídnak próbája . Az u jabban feláll í tott vas szerkezetek 20 öl 12 lábnyi magasságú v a s -
rácsozatból ál lnak, és f. é. j a n u á r 2-kán lőnek bizottságilag megvizsgálva. 

A bizottság jegyzőkönyvi kivonata k ö v e t k e z ő : 
„A vizsgálat, 3, egyenként 1500 vámm.,tehát összeson 4500 mázsa nehézségű gőzmozdony-

nyal eszközöltetett ; sem a 6 mértföldnyi sebességgel eszközölt á tmenete lné l , sem pedig a csen-
des terhelésnél maradandó sülyedés nem muta tkozo t t ; ogy-ogy hidnyílásnak állandó tor-
heltetésénél a merőleges behaj lás 0.068 láb ; G mér t fö ldnyi sebességnél ugyanennyi v o l t ; 
az oldalhajlás 0.005. — Ugyanakkor meg lön á l l a p í t v a az is, hogy miu tán a rácsozat folyto-
nos, egy hidnyílásnak terholtetésénél a szomszéd — nem terhelt h idnyí lásnak rácsozata 0.011 
lábbal emelkedet t . — Végro még megjegyezte t ik , hogy egy-egy h idnyí lásnak 3 géppel esz-
közölt terlioltetéso minden folyó lábra 35 vámmázsa súlynak felel m e g ; mig ellenben a más-
kori rendes próba terhelés (a Francziaországban folyó méterenként szokásos 4COO kilogramm-
nak mogfelolőleg) csak 24 vámmázsa. 

Az ezen hidon felhasznált kovácsolt vasnak súlya £700 vámmázsa, vagyis folyó lában-

ként 10 és fél vámmázsa. — A behaj lás '/, s j J volt. 

Praktisclies Verfaliren Krois-Quersclinitte liinreiclieud genau in Fláclien 
gleichen Quadrates und uingokchrt zu vervandeln. 

Ezen czíin alatt Thalineyr, a budai polyteclmicuiuun a ínatl iematica tanárának as-

sistense, ogy igen gyakorlati oly szabályt állít fel , mely által constructio utján va lamely 

körnek megközelí tő négyszögesítését eszközölhetjük ; ugyanis : 

l f a F valamely körnek te rü le te , d pedig átmérője , úgy F = — d' . Miután pedig 
4 

- j - <C — 0.88G2'269 t ehe t jük = Cos a', és ha a a körrel egyenlő térmértékű négyszög 

egy oldala, úgy a = d Cos a ' ; vagyis a kör fe lmérőjének a szög a la t t i terüle te egyenlő lesz 
az ogyontérmértékü négyszög oldalával. A feladatot már most megoldot tnak tek in the t jük , ha 
az a szögöt s ikerül szerkezeti utón pontosabban pap i r ra tenni, mint a hogy azt transportenssel 
tenni lehet. 

Ha az a szöget a fentebbi egyenletből meghatározzuk, úgy tg a = 0.5227^32, és a meg-
23 23 

közelítő tör t szám — - = 0.5227273 ; ha már most tg a - vesszük vagy Cos a 
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0.0000015-el kisebb min t a m i n ő n e k lennie kellene, és a területben ez ál tal becsúszott Liba 
0.0000033, — mi bizonyára fölös pontosság. 

H a tehát egy vonalra fe l rakunk 44-et, annak végpontján egy merőlegest emelünk , 
és e r ro 23-at rakunk, m e g k a p j u k az a szöget, s ennek szárá ra fölrakva a kör félmérőjét, a 
másik szárra eső vetüle t ad ja a egyenlő térmértékű négyszögöt. 

L i t t e r a r i s c h e R u n d s c h a u . 

Közöltetik az „Engineer ing" és „Builder"-nek tar ta lma, hasonló módon, a mint je len 
folyó iratunkban is más szaklapoknak ta r t a lma részint egyszerűen, részént rövid megjegyzé-
sekkel közöltetik. 

R e c e n s i o n e n . 

Grundzüge eines neuen Locomotiv-Systems für Gebirgsbahnen, mit Be-
zunahgme auf die schweizerische Alpen-Bahn-Frage, von Wettli. 

Wettl i gőzmozdonyainak u j abb szerkezeténél azon szempontból indúlt ki , hogy miután 
nagyobb emelkedések alkalmával a gó'zmozdony kereke inek a síneken való csúszása folytán 
a gőz ereje ki nem liasználtathatik, i l letőleg csakis a gőzgép súlyától van föltételezve, az ad-
haesiot valamely más szerkezet által kel l pótolni. Ugyanezért hasonlólag, mint Feli, ki a két 
sín közt egy harmadikat alkalmazott azon czélból, hogy a vízszintes k e r e k e k n e k ezen sínre 
gyakorolt nyomása által az adhaesio nagyobbíttassék ; szinte közbülső s íneke t alkalmaz, csak-
hogy ezen közbülső s inek nem párhuzamosak a másik ket tővel , hanem a ké t sín közt három-
szögeket képeznek ; és az ezek által képezet t lejtőkön a gőzmozdony és az ál tala húzandó sú-
lyok, spirál korekek által mintegy fe lcsavar ta tnak . 

Az új rendszernek je lentékeny hibái lesznek minden esetre, hogy a gőzmozdony szer-
keze te rendkívül bonyolódott, más részről pedig, hogy a vasúti felszerkezet ezen háromszögű 
sinek beillesztése által igen jolentékonyeu válik költségesebbé. 

Következik három könyvnek ismertetésé, jo losü l : „Spinnerei, Webero i und Appretur 
von Grotlio. — Hidraulische Motoron von Friedrich Neumann — és Grundzügo der Reliof-Per-
spokt ive von Rudolf Standigol." 

Verhandlungen des Vereiues. (Az egyesület tárgyalásai). 
Mielőtt ezoknok tárgyára á t térnénk, meg kell emlí tenünk, mily j e l e n t é k e n y érdekelt-

séggel viseltotnok a bécsi méruök-ogylet tagjai, ezon intézőt tárgyalásai i rányában. A most 
eml í te t t füzetben üsmortetvo vannak az 1868-ik évi deezembor 9-én ta r to t t hónapi ülés tár-
gyai, melyon . . . . . . . . . . . . . 182 tag 

továbbá az 1868. docz. 12. ülés, melyen . . . . . . . 179 „ 
az 1868. decz. 19. ülés, melyen 244 „ 
az 1869. j an . 2. ülés, melyen 197 „ 
az 1869. jan. 9. ülés, melyen . . . . . . . . . 168 „ 
és az 1869. j an . 16. ülés, melyen . . . . . . . . 184 „ ; 

volt jelen. 
Két hónap lefolyta alatt volt t ehá t 6 igen lá togatot t szakülés, nem is említve a vá -

lasztmányi ülésokot, valamint azt, hogy a tárgyalások monete csak 1869. j a n u á r 16-káig kö-
zöltet ik. 

Áttérve a társula t tárgyalásaira, abból a legérdekesebbet a k a r j u k k i eme ln i ; nevezete-
sen : az 1868. deezembor 12-én t a r to t t ülésbon, "egy m é g 1868. évi decz. 28-án kiküldött 
bizottság adott je lentés t azon indítvány felet t , hogy a bécsi mérnök- és építész-egylet az épí-
tési szakokban használtatni szokott építési-anyagokról adatokat szerezzen,és azokat a császár-
ság egy térképén tüntesse fel. E bizottság jelentéséből, miután egyle tünkben Sziebveicli t ag-
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társunk által hasonló indítvány tétetett azon irányban, hogy az egylet a magyarországi építő 
köveknek egy gyűjteményét készítse, a következőket emeljük ki : 

A bizottság mindenekelőtt számot adott magának arról, hogy mely építési anya-
gok képezik tulajdonképen a jelen indítvány tárgyát. Ezen anyagok meghatározásánál azon 
szempontból indult ki, hogy a szóba hozott gyiijtés tárgyát minden esetre csak nyers anya-
gok képezhetik, és ennélfogva, a bizottság azon javaslatot teszi, hogy építés-kövek a szó 
szélesebb értelmében, pala, mesterséges és természetes czementek, homok, fémek, különö-
sen pedig vas, mindennemű építőfa és üveg képezz'k azon anyagokat, a melyekre vonatkozólag 
adatok szerzendők be. A felsorolt építési anyagok minden nemére nézve egy táblázat ál-
líttatott össze, mely magában foglalja mindazon adatokat, melyeket a bizottság beszerzendők-
nek vél. így nevezetesen a faragott kövekre nézve a bizottság ajánlatosnak tar t ja megje-
gyezni az illető kőbányák földrajzi helyzetét, azoknak kiterjedését, a geologiai képződést, a 
kőzetek megnevezését, a kőbányák tulajdonosainak és bérlőinek megnevezését, a kőbányák 
évi termelő-képességét, a köveknek súlyát, chemiai vegybontását, ellenállási képességét, szí-
nét, egyéb előnyeit vagy hátrányait, a kőbányából szerezhető kődarabok nagyságát, végre 
pedig az előállítási árt, valamint adatokat a szállítási eszközökre és a szállításnak magának 
lehetőségére nézve. 

Mindezen adatok beszerzésénél az egyletnek elsőrendű segédeit saját tagjai képeznék. 
Az egylet határozza el, minden vidéken lakó tagjainak nyomtatott és általuk kitöltendő oly 
táblázatokat megküldeni, melyeken azon kérdések, melyekre feleletet kériiuk, bennfog-
laltassanak. 

Felszóllítandók továbbá valamennyi egyéb a monarchia területén létező mérnök-
egyletek. 

Bő anyagot fognak szolgáltatni e tekintetben az egyes vasút-társulatok és az ő köz-
reműködésüket úgy hivatalosan, mint magán uton is a társulat tagjai biztosítani igye-
kezzenek. 

Különösen figyelembe veendők és jelen czélunkra legnagyobb szolgálatot fognak tenni, 
azon vasutak, melyek jelenleg vannak építés alatt, vagy pedig jövőre fognának keletkezni. 

A monarchiában lévő kerületi mérnökök, az államépítészeti hivatalnokok, a városi mér-
nökök, a császári bánya-, erdő- és jószág-igazgatóságok, a csász. kir. geograpliiai intéze 
mindnyájan felkérendők volnának, az e czélra való közreműködésre valamint meg volnának ké-
rendők az illető ministeriumok, hogy az alattas közegeknek e czélbóli közreműködésüket biz-
tosítják. 

A cs. k. statistikai központi bizottság, az egyes ipar- és kereskedelmi-kamarák, ne-
vezetesen az ipar-uton előállított anyagokra nézve igen becses felvilágosítást fognak szol-
gáltatni. 

Végre czélszerűnek tar t juk, hogy a mérnök-egylet a vasliámorok, téglaégetők, cze-
ment-gyáraklioz ogyenes felszóllítást. intézzen, és hisszük, hogy őzen intézetek ezen felszól-
lí t isunknak készséggel fognak megfelelni. 

Minthogy azonban az említett adat-gyüjtés mindenesetre két ágazatát fogja a do-
lognak feltüntetni, u. m. oly adatok beszerzését, a melyek csak a helyszínén szerezhetők be, 
és melyek ugyanezért részint külső tagjaink, részint mindazok által lesznek beszolgálta-
tandók, kiket az imént említénk ; továbbá oly adatok meghatározását, melyek czélszerűon in-
kább a központban szerezhetők meg, és ilyen nevezetesen az illető kőzeteknek chemiai ösz-
szetétolo, mineralogiai meghatározása stb. Szükséges volna, hogy az egylet ezen munkákkal 
külön bizottságot bízzon meg. 

Az így beszerzett adatok időről-időre közhírré teondők volnának. 
A dolog természetében fekszik, hogy a kérdést a maga egész kiterjedésében megol-

dani soha sem fogjuk, azonban napról-napra kjjjglgbb foghatunk jutni kitűzött czélunkhoz, 
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és már a munka kezdetén világosan fog mutatkozni azon gyakor la t i liaszon, melyet be-
lőle minden t agunk húzni fog.*) 

Ugyanezen gyűlésben Fehlbachor egy á l ta la feltalált és szabadalmazott j a v í t á s t is-
mertetőit , melyet nevezetesen a gőzmozdonyok kazánjainak tar tósságára vél czélszerüon 
alkalmazhatónak. A javí tás abból áll, hogy a gőzkazánok vaslemezei '/3 vonalnyi vas t ag vö-
rös rézlemezzel vonatnak be, mi által a fel ta láló szerint e léret ik az, hogy a kazánkő nem 
oly könnyen tapad ezen s ima kazánfalakra, sem pedig a vas, vagy pedig aczél-lomezek a 
rozsdának és víz általi omésztésnek annyira k i téve nincsenek. 

A jelenvolt tagok közt orro nézve vi ta fejlődött ki, melybon főleg azon nézet nyer t ki-
fejezést, hogy gyakorlati lag őzen találmányt értékesítőm alig lesz lohotséges ; m e r t lehetet-
len lesz a vörösréz-lomezt oly módon illeszteni az aczél vagy vaslemezhez, hogy a k é t lemez 
közt beférő gőz vagy viz a rézlomezt ki ne domborí tsa ; továbbá a nagy melegben az olajrészek 
melyek a gőzzel mindig a gőzkazánba is sodorta tnak, szétbontatcak, és az így képződő savak, 
melyeknek végsője eczetsav, je lentékenyen fog ja a vörösréz-lemezoket megtámadni. 

A deczember 19-ki ülésben Rittinger minis ter i tanácsos ta r to t t hosszabb előadást a wie-
liczkai sóbányákban történt vízszakadásról. E baleset okát és a sóbányák jelen helyzetét a ter 
mészettudományi társulat közlönye ösmertette legközelebb meg je ' en t 4. füzetében. 

II . 

VII. Génié inűustriel. 
F. é. J a n u á r i u s i f ü z e t . 

Jonnette a vapeur et & action direete, par M. Chrétien. (Czülöp verő 
gőzgép) — Noveau systéme de balangoire, par Nolin-Lutzelmann. — Ma-
ckine k vapeur marine a deux eylindres superposés et k un seul tiroir par M. 
Henrion. — Fabrication industrielle de l'hydrogene conime gaz d'éclairage et 
de chauffage, par M. Vial. — Calculs comparatifs de la quantité de combus-
tible nécessaire pour fondre l'acier avec le four Siemens et avec le nouveau 
procédé d'alimentation partielle de l'azoto, par M. Ch. Sliinz. - Mouvement d'ex-
eentrique oseillant et variable par MM. Keeler et Avery. — Mode de transmis-
sion de mouvement. Gouvernail et guindeau, par MM. Caird et St. Robertson. 

Appareil alimenteur automatique et eompteur d'eau par MM. Roufosse, 
Houget et Teston. 

(Egy ilynemű önműködő kazán táp készüléket a Houget és Teston czég ál tal berende-
zett pesti gyapjú mosó g y á r b a n lehet látni.) 

Jurisprudence industrielle. Eau dentifrice. Dosage. Brevet valable. Con-
trefagon. — Nouveau proeédé pour l'extraction du sucre indigéne, par Cham-

*) Epí tés -kőgyüj teményt , a milyennek megkezdését Sziebreich tag tá rsunk indítvá-
nyozta, a bécsi mérnök-egylet már rég megkezdet t . Eddigi épí téskő-gyüj teménye a monar-
chia határain belől mindeneset re a legnevezetesebb. Hogy különben mily fontos e kérdés, 
annak tanúsága más részről az is, hogy Francziaországban, hol minden ilynemű ügye t min-
dig a kormány kezdeményez, és úgy folytat ta t ik tovább, egy kü lön főmérnök és a n n a k aláren-
delt személyzet van fe lá l l í tva , kinek feladatához tartozik, a franeziaországi összes kőbá-
nyáknak termelő-képességét, és tormékeinek minőségét meghatározni és nyi lván tartani . 
Pősúly fekte t te t ik nevezetesen a köveknek hordképességéro, és e czélból Francziaországban 
egy külön gép áll a neveze t t szolgálati ágnál alkalmazott mérnök rendelkezésére, mely által 
a szélmorzsolás elleni szilárdság kényelmesen és pontosan meghatározható. 

E g y későbbi a lkalommal e gép leírására vissza fogunk térn i . H . 
A m. mérnök-egylet, közi. I I I . köt. i 
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ponnois. — Inatrument propre a mésurer les variations atbmosphériques, par 
M. Bortora. — Appareil destiné a regulariser la prossion dans la détente do la 
vapeur, par M. Tulpin ainé. — Nouvelles et notices industrielles. Coinpte-ron-
dus et communications aux sotie'tés savantes. Inventions nouvelles Brévets 
récents. 

F e b r u á r i u s i f ü z e t . 

Grillo fumivore a barreaux en spirálé pour foyers de tous genres, parM. 
W. Young. — Nouveau liourdi pour planeber, M. Alonde — Nouveau procé-
dé pour purifior lo noir animal et fairé son application autraitement du suere, 
par M. Gordon. — De la possibilité d'etablir des ponts a grand por te'e, systéme 
Boutet, par M. E. Fiévet — Metier á appreter les tissus par M. Selireiber. — 
Machine á élargir les tissus par M. P. Heilman. — Soufflerie bydraulique pour 
chauffage au gaz, éclairage a air forcé et autres emplois, systeme de M. Maris. 
— Apparoil á laver, nettoyer et appreter les tissus, par M. Grawfoi d. — Moyen 
d'éviter les coups do béliers dan3 les conduitos d'eau par MM. Ve^gia et Petit. 
— Epuration et decoloration des jus suerés par carbonatation multiple, procé-
dés do MM. Périer, Possoz et J . F. Cail et Comp. 

YIII. Nouvelles Annales de la Consti'iiction. 
J a n v i o r 18 6 9. 

La nouvelle Salle de lecture, de la Bibliteque Imperial de Paris (Pl.) Par 
C. A. Oppermann. 

Le siplion du pont de l'Alma (Pl.) Par C. A. Oppermann. 
Ezen a párisi Alma-lii<l mollett épült siplion a S z a j n a jobb- és ba lpa r t j án lovü két fo 

kloák-ág összeköttetésére szolgál. — A z összeköttetés a szokott módon tör ténik, úgy t. i., hogy 
a t isztátlan folyadék a balpart i vezetésekből aSza jna a la t t a jobb par t iakba foly át,ezekből pe-
dig azon jobbpar t i főcsatornába moly messzo Páris alatt Asnieres-ben és Saint-Donis-hen vég-
ződik ; csak nagy esőzések alkalmával, ha a víz a csa tornákban igen meggyű l , és hogy ha 
ennek követkoztébon azok folyadéka megszűnt nagyobb mérvben t isztátlan lenni, — folyhat 
a balpart i főágból jövő víz az ahnai híd mollett közvetlen a Szajnába. — A siplion 1 in. átmé-
rőjű két vertvas cső á l ta l képeztet ik, melyek béton-öntésben fekszenek ; annak összes liosz-
szasága a két par t fa l között mérve 133 m. (436'). 

A Habra folyó völgyében (Algir) épülő gát czé l ja egy nagy reservoir képzése, mely 30 
millió köbméter vizet fog tartalmazni. — A reservoirban meggyűlő víz öntözésre fog használ-
tatni . — A gát, mely je lenleg vau munkála tban , fa laza tból épít tet ik, 32,755 m. (1035') hosz-
szú, 32 ni. (106') magas és annak orőssége felszínén 4,3 m (13,6') az alapozási lépcsők fölött 
pedig 26 m. (82').— Az összes építési köl tségek előirányzata 2,400,000 f r a n k r a rúg. 

A gát a l ak ja és méretei egészben, és minden ogyos ponton a reáható erőknek (víznyo- ' 
más) megfelelölog úgy ál lapí t ta t tak meg, hogy a fal ezen oldalnyomás ellen egyrészt minden 
egyos ponton elégséges állékonysággal bír (hogy az erők oredinényezőjo a talpból ki nem 
esik), és liogy másrészt a nyomás, melyre a falazat igénybe vétetik, négyszög centiméteren-
ként 7—8 kilót túl nem halad. 

Canal maritime de Suez. — Par Bucquet, Inge'nieur-Civil. 
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A Suez-csatorna építésénél, őzen czím a la t t i értekezés értelmében, I8G7-ki november 
hó 25-étöl 1868-ki november hó 15-éig 20,850,000 köbméter föld ásatott ki, és ezen utolsó 
napon 20,660,000 köbméter maradt még kiadandó. — 1868-ki oktober 15-étöl november 15-
éig 2,100,000 köbméter földmunka végeztetvén, remélhető, hogy a még hátralevő 20,660,000 
köbméter eltávolítása 18C8-ki november 15-étöl számítandó 9 és fél hónap alat t bevégezhető 
leend. — A mult év vége felé az építésnél körülbelül 11,000 földmunkás foglalkodtatott és 
57 kotrógép (dragues) volt tevékenységben. 

F é v r i e r 1859. 
La ferne Imperial des Tire's de Saint-Germain, construite sous la direc-

tion de M. Eugene Tisserand, par M. Oppermann, Ingénieur-Constructeur. 
(Pl.) Par C. A. Oppermann. 

Type d'Urinoirs á stalles et k jet d'eau, adoptés par la ville de Paris (Pl.) 
Par Rouselle. Ingénieur en Chef de Ponts ot chaussées; Service des Eaux et 
Egouts de Paris. 

Rouselle főmérnök e czím alatt két párisi nyilvános pissoir szerkezetét közli, melyek 
egyiko falhosszában (Ruo de la Lingorio), másika pedig szögletbon (Rue Vivienné) van el-
lielyozvo, a melyek közül az olső 7, a második 4 személyre van szerkesztve, úgy, hogy 
az egyes, 0,7 m. széles, 0,7 m. mély és 1,6 m. magas helyek egymástól e lválasztvák. A 
pissoir 2,35 m. magasságban horgany födélzettol (marquise on zinc) van ellátva, és lemez-
vasból készült, öntött vas oszlopok által tar tot t oldalfalak á l ta l körülvéve. — A városi víz-
vozetésekböl szakadat lanul jövő, és a kloákokba folyó víz folytonos tisztaságot t a r t fenn.— 
A héthelyes pissoir á ra 2100 f rank , egy hely á r a tehát 300 f r ank . 

Frais d'établissemont des Chemins de fer départomentaux d'Alsace. 
— Par Marx, Varroy et Iundt, Ingenieurs des Ponts et Chaussées. 

Az itt közlött, az ismert elsassi másodrondő vasutakra vonatkozó adatok értőimében, 
Francziaország ezen részében 1864-ben a következő mésodrondü vasutak ny i t t a t t ak m e g : 
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Strassburg-Barr, a wassellono-nut-
zigi szárnynyal 49 47000 15100 35200 97300 20000 

Hagenau-Niederbronn 20 27000 11300 32400 7070) 20300 

Schlestadt-Saint .-Marie-aux-Mines 21 47700 11800 39300 99803 20000 
Á t l a g . . . 92000 

Mindezen pályák nagyrészt, a hagonau-niederbronni pedig egész ki ter jedésében, sík-
ságban, tehát kedvező helyzeti viszonyok (Terrain-Verlialtnisse) között épül tek . A strass-
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burg-bar r i pályán) a wassollone-nutzigi szárnyvonallal) azonban mégis előfordul egy 30 m. 
nyílású híd, annak 17 kilométer hosszú darabján te temesebb földmunka —9,5 kilométer be-
metszésben van, melynek legnagyobb mélysége 5,5m.—6,5m. középső mélysége pedig 1.3 im . 
— a schlestadt-saint-mario aux-minesi pá lyán pedig összesen 2,7 kilométer hosszú bemet-
szés, 6,5m. legnagyobb és 2m. középső mélységgel . — A nyomtáv mindezen pályáknál a kö-
zönséges (1.5m), a s inek súlya pedig folyó méterenként 35 kilo. 

Folytatólag közöl te tnek a s t rassburg-barr i másodrendű vasúttal ogészen egyenlő hely-
zeti viszonyok között épül t strassburg-wissemburgi, és strassburg-savornei főpályák planum-
költségei*) — a ké tnyomú pálya részére 62,900 fc. illetőleg 65.300 fc. kilométerenként,miből 
50,300 fc. illetőleg 53,000 fc. középbon 51,600 fc. számít ta t ik az egynyomú pályára — és 
megemlí t te tvén, hogy a strassburg-barri másodrendű vonal planumköltségeiből (47,000 fc. 
kilométerenként) 5—6000 fc. a kavicságy á ra fejében összehasonlítás előtt még levonandó, 
konsta tá l ta t ik , hogy a szóban forgó másodrendű pálya planumköltségei ki lométerenként cca. 
10,000 fc-al , tehát 20 százalékkal k isebbek, mint a velo egyenlő nyomtávú főpályáé, e mel-
lett m é g kiemeltetvén, hogy a főpálya j óva l előbb és ezért olcsóbb napszám és kisebb anyag-
árak mel le t t épült. 

Végül megemlí t te t ik , hogy az állomások egész berendezésénél lehető olcsóság ta r ta -
tott szem oló'tt, úgy, hogy a legkisebb állomásokon a ki térő nyomok is e lhagya t t ak , az épü-
let ped ig kevéssel ter jedelmesebb, mint egy közönséges felvigyázói ház (le bátimont se ré-
duit á peu prés aux proportions d'une maison de gardo). 

I g e n sajnos, hogy a fő- és a velo egyenlő nyomtávú másodrendű pályaköl tségeinek 
ezen igen érdekes és tanulságos összehasonlítása nem te r j ed ki a felszerkezet, az állomási 
felszerelések és épületek, és a közlekedési-szerek (mozdonyok és waggonok) áraira. Ügy 
hisszük, hogy az ide vonatkozó adatok mindenesetre legalább részleg igen becses anyagot szol-
gá l ta t tak volna azon kérdés megítélésére, mennyit lőhet, egy kisebb fogalomnak szolgáló pá-
lya építésénél és üzleténél a nyomtáv meg ta r t á sa mellett is, kisebb forgalmi sebesség megen-
gedése könnyebb és egyszerűbb építés és felszerelés, és az üzleti szerek számának szűkebb hatá-
rok közé szorítása által meggazdálkodni, és mily arányban áll ezen olesóbbúlással azon megta-
karí tás, mely függetlenül az ép említott — és a közönséges nyomtáv megtar tása mellett is el-
érhetőktől , — egyedül .1 nyomtáv kisebbítésének következménye. 

Etude sur lss divers passages des Alpes. — The Alps and the Eastern 
Mails, par Sir Gusack G. Roney. Suite voir Septembre 1808. 

Egyrészt Olaszhon, másrészt Francziaország és Helvét ia összeköttetésére tervezett, a 
havasokon át építendő vasút átkelési pont jáva , és az ide vonatkozó számos tervezetekre vo-
natkozó rövid jegyzetek. 

Revue Bibliographique. 
Album de trent six ponts mdtalliques du rÓ3eau de3 ehemins de f'er de 

l'Italie Meridionale. Par M. Alfredo Cottrau de Naples. K. 

IX. The practical mechanics journal. 
M á r c z i u s i f ü z e t . 

Remarks upon somé improvements and projects for improvemet in coal 
getting. — Celestial photography. — Engineering education. — Couvreux 

*) Planumkoltségek a la t t az összes a plánum (felszín) képezésére szükséges munká-
latok köl tségei értetnek (lásd a táblázatot.), úgy azonban, hogy a sinek az álló (fix) felszere-
léshez számít ta t tak. 
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Bucket for drodgers and excavators (illustrated). —• liock cutting tools and 
roachinery (illustratod). — Mechanics library. — Recent patents: Raihvay rol-
ling stock. H. Chayton (illustratedj. Packing bottles. J . Porry (illustrated). 
Cleaning roads aud streets. W. Trumann (illustruted). Sizeing or dressing 
yarns or fabrics. I. Kean and J. Stenhouse. — Law report: Craig o M'farlane. 
— Reviews of new books : The lathe and its use, or instruction in the 
art of turning wood and metall. A treatise on lathes and turning by W. H. 
Northcott. — The transactions of the society of engieneers for 1867. — A prac-
tical treatise on metallurgy by W. Crookes and E. Röring.— Mitchell's Manual 
of practical assaying Weale's rudimentary series. A handbook for the calcula-
tion of strains in girders and similar structures by W. Humber. Atchley's 
builders price book for 1860. — A dcscriptive treatise on mathematical instru-
mens, their construction uses etc. with hints on drawing and colouring by W. 
Stanley. Correspondence. — Proceedings of seientific societies: Royal society 
of Edinburgh (illustrated). — Monthly notes: Lespes' Carriage brake. The 
late Mr. J . Dickinson. Iron-clad fleet of Germany and Italy. Tho Suez canal. 
The mont Cenis tunnel. Cultivation of the Caucasus. Action of wator on lead. 
Proposed tunnel under the Mersey. Thick and thin iron plates. American 
steam fire-engine (illustrated), Pasquay's furnace (illustrated). Provisional 
pro tection for inventions under the patent law amendmont act. 

X. The A r t i z a n . 
J a n u á r i u s i f ü z e t . 

Artizan address — Morton's patent ejector condensor. — Account of 
experiments on Mr. A. Morton 's ejector condenser.—Drainago of the Thames 
valley. — Smithtield club show. — New railway bilis. — The metropolitan 
railway. — On a new series of chemical reactions produced by Iight. — On 
the economy of fuel considered in its relation to'steam engines.— The London 
association of Foreman engineers. — Society of engineers: The accumulator 
cotton press. On the application of steam to the cultivation of the soil. — 
Institution of civil ongineers: Description of the river Witham and its estuary, 
and of the various works carried out in connection therewith, for the drainago 
of tho Fens, and the improvement of the navigation. — Manchester assotiation 
for the prevention of steam boiler explosions. — Royal geographical society. 
— Reviews and notices of new4books. — Notes and novelties. — Latest prices 
in the London motal markot. — List of applications for letters patent. 

F e b r u a r i u s i f ü z e t . 

Jet ejectors ard excavators. — Trial of „Hercules." — On the estima-
tion of titanic acid. — Andrew's patent diíferential friction hoist. — United 
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states patent oftice. — Shipbuilding on the Tyno. — The gas supply of tho 
city. — Testimonial to Mr. R. Napier.— Britisch association: On the abrading 
and tranaporting power of water. — The London association of Foreman engi-
neers. — Institution of civil engineers: On machines employed in working 
and breaking down coal so as to avoid the use of gunpowder. — On a coal 
getting machinery, as a substitute for the use of gunpowder. Annual generál 
meeting. — Civil and mechanical engineer's society: on using water in the 
excavation of earthworks — United service institution: Improvments in ships 
of war. — Society of engineers : On the application of steam to the cultivation 
of the soil. Inaugural address of the president, Mr. T. W. Bryant. Revol-
ving iron-clad forts. Ship-building on the Clyde. Telegraph extension. 
Howlison's railway sleeping berths. The late Mr. I. Dickinson. Reviews and 
notices of new books. — Notes and novelties. — Latest prices in the London 
metál markét. — List of applications of letters patent. 

M á r c z i u s i f ü z e t . 

Reigers improved governor. — H. M. S. Hercules. — On Sugár. — Poc-
kot shoet metül gangé. — Doúble deflecting armour piatea. — On marinepro-
pulsion.— Chemical society: Sugár refining. — London association of Foreman 
engineers. — Institution of mochanical engineers: On an improved cupola for 
iron founderies. — Manchester association for the prevontin of steam boiler 
explosions. — Society of engineers: Inangural address of the president Mr. F. 
W. Bryant. On tho application of steam to the cultivation of the soil. — Insti-
tution of civil engineers: The Mauritius railways. Midland line. Description 
of the new Ferry and the new Brighton piers and landing stages on the river 
Mersey, near Liverpool. — On the lagoons and marshes of certain parts of 
the shores of Mediterranean. — Wiro ropo transports. — The athmospheric 
telegraph. — Patent case. — New methode of discharging ships of grain. — 
The „Lion" sewing machine. — Stone dressing machinery. — The shevell 
baoy. — Progress of Tasmania. — Reviews and notices of new books. — Cor-
respondence. — Notes and novelties. — Latest prices in the London mctal 
markot. — List of applications of letters patent. 

XI The mechanics magaziné. 

J a n. 2 9- d i k i f ü z e t . 

Sewerage of Glasgow. — Preservation of iron ships. — Storing petró-
leum. — Boiler inspection. — Improvements in photography. — Machinery for 
manufacturing tobacco. — Notes on recent scientific discoveries and their 
practical applications. — Institution of civü engineers. — The society of arts 
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and the patent laws. — The institution of naval architects. — Swing bridgc 
over the caledonian canal. — Highland and agricultural society of Scottland. 
— Ilemarks on war rockets. — Bertrams petróleum store. — Cotton press 
engine. — Royal botanic society. — American shipping returns. — The causes 
and prevontion of marine disasters. — Natural gas. — The military arm of the 
futuro. — New stoam stamp mill. — Calcining furnaces. — The titaniferous 
iron-sonds of Canada. — The great american railroad. — The Pallmer 
shell. — Miscellanea. — Patents and provisional protections. 

F e b r . 5 - d i k i f ü z e t . 

Athinospheric train signalling. — The brittish indián submarine teleg-
raph company. — The wilson breech-loading riflo. — Manufacturo of caps 
and cartridges. — Notes on rocent scientific discoveries and their practical 
applications. — The institution of mechanical engineers. — Marble polishing 
machine.—Morton's ejector condenser.—Explosive compounds for ongineering 
purposos. — French traction engine. — A new american breech loader. — 
On the climate of Norway. — A self-acting Punkah. — Verticai drilling ma-
chine. — M' Lintock's metallic packing. — Nitrous oxyd to prevont pain. — 
The Hematite iron ore doposits of Whitehaven. — Manchester boilor asso-
ciation. — Crrespcndenco. — Meetings. Miscellanea. Patents. Provisional 
protections. 

F e b r . 12-dik i f ü z e t . 

Smith's liquid fuel furnace. — The Chalmers target. — The sanitary 
condition of our navy. — Machine for making lucifers. — The Haeton steel 
process. — Dictionnary of engineering. — Rateable and non rateable machi-
nery. Roll spinning by machinery. — Electricity and telegraphy. — Notes on 
recent scientiíic discoveries and their practical applications. — Hydraulic li-
fting and puliing jacks. — Improver smelting furnace. — Floating centrifugai 
drainage pump. — Explosive compounds for ongineering purposos. — The 
temperature of 1868.—London association of Foreman engineers. — Correspon-
dence. Meetings. Miscellanea. Patents. Provisional protections. 

F e b r . 19-diki f ü z e t . 

Dr. Tyndall's researches on light. —Coi led iron railway koys. — 
Sform signals. — Manufacture of caps and cartridges. —• The sopor breech-
loading riflo. — The application of sewage. — Electricity and tolegraphy. — 
— Wilkins browing plánt and machinery. — Wire rope transport system. — 
London association of Forcmen engineers. — Coiled tűbe boilers. — Royal 
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united service institution. —• The foreignc coal and iron trades. — The Clyde 
and Newyork, 1868. — The recent heavy storms. — On the influence of the 
oxydes of Chromium and Titaniura on the composition of pig iron. — Curri-
cle íiro ongine. — Feed-water heater explosions. — Steam hammer for the 
Russian govornoment. — Explosivo compounds for engineering purposes. — 
— The new Limekiln at Ingleton. — Correspondence. Miscollanea. Meetings. 
Patents. 

' F e b r . 2 6 - d i k i f ü z e t . 

— Revovery of soda versus river pollution. — Manufaeture of caps and 
cartridges. — Notice of books. — Electricity and tclegraphy. — Notes on re-
cent scientifie discoveries and their practical applications. — Hayes steam 
plough tackle. — The meteorogical society.— On a nev form of permanent 
magnet. — Royal polytechnic institution. — Stono dressing by machinery. — 
Improved method of manufacturing wrought iron and steel. — Lagoons and 
marshes on tho shores of Mcditarranean. — Alands injector, fan, blower and 
exhauster. —• A now anchor. — Correspondence. Miscellanea. Moetings. 
Patents, etc. 

M á r c z . 5-k i f ü z e t . 

Explosivo Compounds for projectilo purposes. — The latest phase of the 
armour plate question. — Notes on our navy.—Steam pile driver. — A veloci-
pcde railway. — Improvemonts in photography. — Electricity and tclegra-
phy. — Notes cn recent scientifie discoveries and their practical applications. 
— Parliamentary notes. — Launch of the „Volage" and tho „Audacious." — 
Liquid fuel. — Bridge over tho river Dulnain, Highland railway. — On a 
new Anemomoter. — Electric telegraphy irrespective of telegraphic appara-
tus. —• Austrian tooth-cutting machinery. — Improvements in looms. — Coa-
ting iron and steol, vith gold, silver etc. — Compensation for inventions. — 
Ro-Rolling old railway iron. — The royal navy in 1869.— Manchester boiler 
association. — On" Xylography, orprinting and graining from thenatural Bur-
faces of wood. — Tho proposed Húron and Ontario ship canal. — Phenomena 
of light. — American ordnance. — Corrcspondence. MeetiDgs. Miscellanea. 
Patents, etc. 

M á r c z . 12-k i f ü z e t . 

Revei-sing stations — The Darien ship canal. — The royal institution. 
— Street tramways. — Telegraphic litterature. — Parliamentary notes. — 
On microscopical examination of dust. — Buliion and specie, — Walkers ath-
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mospheric tunroom attomperator. — Coal and iron on the Continont. — Elect-
ric telegraphy irrespective of telegraphic apparatus. — Angular radial drilling 
machine. — Equilibrium slide valve. — London association of Foromen en-
gineers. — On Xylography, or printing and graining from the natural surfa-
ces of wood. — Duplex tire lathe. — Manchester steam usors association. — 
Heavy pumps working in a slope of 1 in 4. — The governement memoran-
dum to inventors. — Proposed new works and machinery for tho navy. — 
Registering the force and direction of tho wind. — Stoam ship building on 
the Clyde. — Correspondence. Meetings. Miscellanea. Patents, etc. 
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S Z A K I R O D A L M I S Z E M L E . 

1. Deutsche Bauzeitung. 

1869. évi 13-dik szám. 

Der neue Dom zu Berlin, etc. 
Ende és Boec.kmann te rvének alaprajzával, homlokzatával , valamint az Ortli terve sze-

rinti homlokrajzzal. 

Patentreeht. 
Habár az itt. fe j tegete t t dolgok bennünket közvet lenül nem illetnek is, közvetve mégis 

legnagyobb érdekel tségünket költik fel. Szörnyűködve kiált lel ugyanis a szóban forgó czikk 
írója : hogy m í g a költök és művészek tula jdonjogának védelme népszerű eszmévé vált, e vé-
delmet az ipar terén működöktől teljesen m e g a k a r j a vonni az új szabadalom-törvényben a 
„Norddeutsche Bund Reichstagja." Figyelmeztet jük o ezikkre olvasóinkat, minthogy a kérdés 
talán ma-holnap nálunk is égetővé válhatik .' 

Ueber die Eiufiihung eines einlieitlichen Ziegelforniats mit Bezúg auf 
das Meter-Maass. 

A nálunk is időszerű fe j tegetés , a dolog érdemének minden oldalról meghánvása-vetése 
után a következő' eredményekre j u t : 

1. Szükséges, hogv az eddig használatos tégla-idomok az e l fogadandó méter-rendszer-
rel összehangozzanak. 

2. Szükséges és foganatosítható is volna az egész birodalomban egyetlen tégla idomnak 
átalánosítása. 

3. Végre igen kívánatos : hogy az elfogadandó tégla-alák méretei a következők legye-
nek : u. m. 502 X 120 X 6 5 mil l iméter . 

Mittheilungen aus Vereinen. — Vermisehtes: Belastungsproben mit ge 
welltem Bleehe.— Die Eisenbalinen in Grossbrittanien und Irland im 1868.— 
Ransome's künstlic.he Steine. — Die Fenster der Tliurmfacade des Domes zu 
Cöln. — 

Die Burg Vajda-Hunyad in Siebenbürgen. 
Rövid megemlítése a vár Schmidt tanár és Schulz Forencz ál tal történő helyreál l í 

tásának. 

Eine neue katholiselie Pfarrkirche in Zweibriicken. — Die Sehinkelfeier 
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in Hannover. — Die Auastellung der Reiseskizzen der Architekten Stier und 
Luthmer. — Bauwissenschaftliohe Litteratur, — Konkurenzen. — Personal-
nachrichten. 

14-dik szám. 

Der neue Dom zu Berlin etc. 
Statz tervének alaprajzával , és Adler va lamint Heyden és Kyllmann terveinek met-

szeteivel. 

Aus Oesterreich. — Zur Erinn&rung an die Dom-Jury. — Vermischtes: 
Ausführung der Kanalisierung von Danzig. — Der Skelton-Viaduct. 

Einsturz eines eisernen Daches. 
Következő szomorú tör ténete t — ir ja je len czikkee9ke — j e l e n t e n e k Montrealból Ca-

nadában. Egy épülőfélben lévő hangverseny és bá l - te rem (név szerint „St. Patric 's H a l l " ) bi-
zonyos ünnepély alkalmával használtatni határoztatot t , s azért a munka lehetőleg siet teték. A 
falak meg nem ülepedtek még, midőn a vas-tetőszerkezet rájuk he lyez te t e t t ; de a helyiség a 
kellő időre készen állt. Az ünnepély folyama alatt ( ta lán épen a táncz által okozott megráz-
kódtatás következtében) a födény és födél hirtelen beszakadt. Sok szerencsétlenség tör tént . 

Eine Verzögerung des Erhartens Von Gips. — Konkurrenzen. — Per 
sonalnachrichten etc. 

16-dik szám. 

Norm zur Berecbnung des Honorars für arcliitektonische Arbeiten. 
Addig is, mig e kérdést ná lunk törvény szabályozná, érdekes lesz tudni • melyek azon 

elvek melyekből e tekintetben a német mérnökök gyülekezete kiindult, s hogy mely számtétel i 
eredményekre vezettek azok. 

Álljanak itt ez okból a következő kivonati pontoza tok: 
A német, mérnökök 1868-ban megtartott gyülekezetének építészeti szakosztálya a követ-

kező tervezetet, dolgozta ki építészeti műveletek dí jazásánál szolgálandó szabályul : 
Építészeti müveletek díjazása mindig az építkezési költség száztolija a l ak jában í i á -

míttassék. 
Közelebbi meghatározására a következő három szempont szolgál : 
a) Az illető munkának r ang ja építészeti szempontból. 
b) Annak kiterjedése a költség-összeg szerint és 
c) a felhasznált építési tevékenység minősége és mennyisége. 
Az első pontot illetőleg a szóban forgó tervezet t V osztályt állí t fel az építmények mi-

nősége szerint. Tájékozás végett megemlí t jük, hogy az I-sőbe az egyszerű gazdasági épüle tek , 
gyárépületek s tb . ; a IV. és V-dikbe pedig fejedelmileg berendezett laképüle tek és villák — s 
azok belső és külső decoratiója — tar toznak. 

A b) alat t i pontra nézve 9 fokozat van megál lapí tva. Az első 800—2000 tallérral bezá-
rólag, az utolsó 200,000 talléron fölül. 

A c) alatti pontot illetőleg az építész tevékenysége 6-féIekép van osztályozva u. m. : 
1. Vázlatok. Lépték szerint fölrajzolt a laprajzok és nézetek egy körülbelőlleges ( Q öl 

szerinti) költségvetéssel. 
2. Tervezetek. Alaprajzok, nézetek, metszetek, költségvetéssel mint 1. alatt. 
3. Építési tervek és részlet ra jzok. 
4. Költségvetés (részletes). 
5. Kivi te l . Az egyes munkák iránti alkú megtétele és főfelügyelet, ós 
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6. Felülvizsgálat. 
Ezek alapján a dí jazás iránt a következő táblázat nyúj t felvilágosítást azon esetben, 

ha az építész mind a 6 iránybani működése igénybe véte te t t : 

^ " a j A díj °/„-ban kifejezve, .a tallérokban kifejezet t költségösszeg szerint 

A
z 

os
zt

ál
 

m
el

yb
e 

az
 

le
tö

 é
pü

l 

'n 800— 
ÜOOO 
bezá-
rólag 

2 0 0 0 -
4000 

bez. 

4000— 
8000 

bez. 

8000 — 
16000 

bez. 

16000— 
24000 

bez. 

24000— 
40000 

bez. 

40000— 
100000 

bez. 

100000— 
200000 

bez. 

200000-

en fölül 

I. 5.0 4.6 4.2 3.8 3.4 3.0 2.6 2.2 2.0 

II . 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.6 3.3 3.0 

I I I . 8.0 7.2 6.5 6.0 5 5 5.0 4.6 4.3 4.0 

IV. 9.0 8.9 8.3 7.7 7.1 6.5 6.0 5.5 5.0 

V. 11.0 10.2 9.6 9.0 8.4 7.8 7.2 6.6 6.0 

A részletes kérdésekre nézve olvasóinkat az eredeti közleményre u t a l j uk . 

Der neue Dom zii Berlin ect. 
Stfiler és Klingenberg terveinek nézeteivel. 

Die Schinkelfeier in Danzig und in Breslau. — Hodgon's Drathseilbahn. 
— Mittheilungen aus Vereinen. — Vermischtes : Ein Wort zu Gunsten der 
Wasserpert. — Zur Statistik der französisehen Verkehrswege. — Untertun-
nellung von Flüssen durch versenkte Caissons. — Erfahrungen an Schiefer-
dáehern. — Aus der Fachlitteratur. — Koncurrenzen. 

16-dik szám. 

Ein neuer Vorschlag zu den baulichen Veránderungen in der Gemálde-
Gallerie des Berliner Museums. — Ueber Normirung der Baumaterialien-
Maasse. — Die Doekanlagen zu Chatam und Portsmouth. — 

Das Siering'sche Fenster. 
Azon hátrányos körülmény, hogy az ujon elhelyzett ablakokat, az idő elháríthatlan be-

hatásai folytán, az első években ismételve illesztési m u n k á k n a k kell alávetni , azon gondolatra 
vezet te Siering gyá rnoko t : hogy oly ablakszerkezetet készítsen, mely ennek kitéve no legyen. 
Fgyelmezte t jük az érdeklet teket az ezt tárgyaló .ezikkro, mely fölvilágosító vázlatokkal vau 
ellátva. Az illető gyár Berlinben van. Linienstr . 93 sz. 

Versuclite Wiedereinführung einer Prüfung für Maurer und Zimmer-
raeister. — Eine katholisehe lvathedrale zu Sidney. — Protestantische Kir-
chen im Orient. — Nachgrabungen im Kaiserhaus zu Goslar. — Das Eisen-
bahn-System Larraanjat. — Mecklenburgisches Lángenmaass. — Der Null-
punkt des Amsterdamer Pegels. — Ein abhanden gekommenes Manuscript. — 
Das deutsche Gewerbe-Museum in Berlin. — Neue Baugewerkschule zu Id 
stein in Nassau. — Aus der Fachlitteratur. — Konkurrenzen, etc. 

14 



3 0 2 

17-dik szám. 

Vorschlag zu einem deutschen Techniker-Verein. — Vergleichende Zu-
sammenstellung der wichtigsten Entwürfe für die Dombau-Konkurrenz in Ber-
lin. Entwurf von H. Spielberg. — Feuilleton : 

Erinnerungen an Genua. 
Inkább szépirodalmi tollal irt sikerült leírás, az építészeti m ü v e k átlagos jellemzésével. 

Élvet nyújtó, könnyű olvasmány. 

Nullpunkte der Pegel in Preussen. — Das Gefalle des Rheins. 
Statistik der Prüfungen und ersten Staats-Anstellungen im preussisclien 

Bauwesen. 
Poroszországban 1868-ban 59-en tet tek építőmesteri. 71-en építésvezetői és 4 en ma-

gánépítőmesteri vizsgálatot. Ezek köziil 46-en nyer tek államszolgálatban alkalmazást. 
Konkurrenzen. 

18-dik szám. 

Vorseblag, etc. — Uie Abfuhrund Verwerthung der stádtiselion Auswurf 
stoffe mit besonderer Riieksicht auf Berlin. — Eiserner Oberbau von Mailét. 
— Vergleichende Zusammenstellung, etc. — Feuilleton: Erinnerungen an 
Genua. — Mittheilungen aus Vereinen. — Vermisclites: .Tahresfest des „Insti 
tute of British Architects." — Zur Frage iiber da3 zweckroiissigste Formát 
der Mauersteine mit Bezúg auf das Metermaass. — Die bevorstehende inter-
nationale Kunstausstellung in Müncben. — Ausstelluug von Aquarellen und 
Handzeichnungen in Berlin. — Der neue Themse-Tunnel. 

Konkurrenzen, etc. 
E rovat, alatt a dortmundi városháza terveire ki ír t pályázat eredményét olvassuk. Neve-

zetes bonne az : hogy a pálvabirák egyhangú véleménye szerint a legszebb és legjobb alap-
rajzot egy Boppardi építész t e rve tartalmazza. D í j a t nem nyerhete t t , mivel a külső alakzat 
igen-igen gyarló, s azért a pá lyabi rák ez a lapra jz megvételét hathatósan ajánlották. Ellenke-
zőleg Ewerbeck és Schulz épí tészek tervezete, melvnél a felfogás és építészeti idonrizat két-
séget sem szenvedőleg valamennyi pályaműénél helyesebb, csupán a harmadik dí jban részesül-
hetett, mivel itt meg az a lapra jz czélszerlitlen és nom sikerült 

19-dik szám. 

Der neue Bahnhof der Berlin - Potsdam - Magdeburger Eisenbabn zu 
Berlin. 

Érte lmes helyzetrajz-vázlat tal . 

Die Beziebungen zwischen den technischen Hochsebulen Deutschlands. 
— Feuilleton : 

Ludwig Ferdinánd Hesse. 
Az érdemes építész csinosan irt életrajza, íiO éves szolgálati jubi leuma alkalmával . 

Mittheilungen aus den Vereinen. — Aus der Fachlitteratur. — Konkur-
renzen, etc. 



20-dik szám. 

Das Aquarium zu Berlin. 
A legelső aqnariumot, valamint a berlinit is, melyről itt szó van Luer tervezte és léte-

sítette. 

Die Projekte einer Eisenbahn-Verbindung zvvischen Italien und der 
Schweitz. — Feuilleton : Am Grabe Wilhelra Stier's. — Mittheilungen aus 
Vereinen. — Vermischtes: E. G. Baecker's Füll-Regulir-Oefen. — Ein Vor-
schlag zur besseren Bezeicbnung der-Strassen. — Vorarbeilen für die Kanali-
sierung Berlins. — Restauration der Maria-Magdalena-Kirche zu Breslau. — 
Uebersicht der im Regierungs-Bezirk Düsseldorf vorhandenen Dampfkessel. 
— Royal Institute of British Architects. — Die_ Norm zur Bereehnung des 
Honorars für architektonische Arbeiten. 

E jegyzet j e l en t i : hogy az ide vonatkozó munkála t már mindenfele tényleg szét-
küldetett. 

Ein neues bautechnisches Journal. — Die Förster'sche allgemeine Bau-
zeitung. — Aus der Fachlitteratur. — Pesonal-Nachrichten, etc. 

N. B. 
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S Z A K I R O D A L M I S Z E M L E . 

Zeitschrift des österrelchisclien Ingenieur-u. Aichitekten-
Yereines. 

1869. VIII . és IX. füzet.*) 

Uber Dampfmaschinen mit hoher Kolbengeschwindi gkeit, von Joh. 
Friedr. Radinger. 

Szerző rendkívül sebes működésű gőzgépeken tett számos kísérletei a lapján, melyek 
minden kétségen felül álló tényként tüntet ik elő, hogy a gőzömlés a legkisebb időrészecskék-

ben is képes a vezénymíi mozgását követni, constatá l ja , hogy a gőzeloszlás ily gépeknél is oly 
pontossággal történik, hogy e tekintetbon ezek és a lassú járású gépek működése közt kü-
lönbség alig észlelhető. 

Nem is a gőzömlés sobessége iránti kétely, vagy a vezénymíi szerkezete körüli nehéz-
ségek, hanem inkább magára, a nagy sebesség mellet t rezgésnek és rángásnak kitet t géptes t re 
és ennek egyes alkatrészeire való tek in te t okozza, hogy a mai gépeknél többnyire bizonyos, 
a tapasztalás ál tal megengedett kisebb köldök-sebességet használnak. 

Ámde ez a gép összes alkatrészeire nézve nagyobb méretekot ós á l ta lában véve drá-
gább elrendezést föltételez. A lehető terjelés sem használható ki ogészon, mer t a csekély szén-
megtakar í tás már nem áll a rányban a gép drágább kiál l í tására fordított költségtöbblettel. 
Ennélfogva a köldök-sebesség fokozásában a gőzgép kiállítási- és üzletköltségei alább-
szállí tásának eszközét ismerjük fel. 

Szerző tehát érdemesnek ta lá l ja kimorítöleg és a leglelkiismeretesebb részletességgel 
kutatni , moly határokig fokozható a sebesség a nélkül, hogy a gép szervezetében rángások 

idéztetnének elő, ós megállapítani a nobességet, moly mellett a gép mozgása legegyenletesebb. 
Ér tekezése további folyamában a sebesség, a töltés és csendes mozgás közti össze-

függést is fe j teget i , azon még igen elterjedt előítélet ellenében, hogy egy magasan terjelö 
gép nem működhet ik csendesen, kimutatván : hogy magas terjelés, kapcsola tban nagy sebes-
séggel, még nem zárja ki a gép egészen megnyugta tó működésének lehetőségét. 

*) El té rö leg eddigi oljárásunktól, mely szerint az ismertetet t számoknak t e l j e s tar -
ta lomjegyzékét adtuk volt, ezentúl csak azon czikkek- és közleményeket emlí tendjük meg, 
melyekre nézve valami megjegyzendőnk van, vagy a melyekre, legalább czímeik idézé-
sével, olvasóink figyelmét fölhívni érdomosnek ta r tami juk . 

A s z e r k . 
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Végre, vizsgálatának eredméuyeként, módját a d j a annak, hogyan kell a gőzgépet szer-
kesztenünk, hogy az a köldök-sebesség, a gőznyomás és a terjelés egyidejűleg fokozása á l ta l , 
kifogástalanul jó és kiválólag olcsó legyen. 

Mathematikai számításait , számos kísérletei d iagrammák képében nyert eredményei-
nek közlésével t ámoga t ja . — 16 folio lapra terjedő alapos értekezésének tárgyát a következő 
Cíímek alat t fe j t i k i : 

A z i d e - o d a m o z g ó t ö m e g b e f o l y á s a . 
A t ö m e g-n y o m á s t ö r v é n y e . 
A f o r g a t t y ú c s a p j á r a g y a k o r o l t v í z s z i n t e s n y o m á s . 
A k ö 1 d ö k-s e b e s s é g h a t á r a i . 
A c s e n d e s m o z g á s n a k m e g f e l e l ő s e b e s s é g . 

Das Marienbad in den Herculesbádern niiohst Mebádia. Entwurf u. Aus-
fiihrung von W. Doderer (mit Zeichnungen). 

A mehádiai Hercules-fürdőkliöz csatlakozólag építendő hideg kád-fürdők és uszoda 
igen ízlésteljes tervezetét m u t a t j a be, az elrendezés részletes leírásával. 

Kohlen-Abladcvorrichtung der a. p. Bustehrader Eisenbahn an der 
Moldau in Kralup, von Franz Schima (mit Zeichnungen.) 

A r a k p a r t párkányáig s erre merőlegesen vezetet t vágány utolsó, a végén — a kocs 
feltartóztatása végett — fe lha j to t t s ín-párja , egy tengely körül fordítható lévén, a r a j t a álló, 
szénnel terholt kocsival együt t , mihelyt ennek súlypont ja a támponton túlhaladt, bizonyos 
szög alatt annyira előre ha j l ik , hogy a szén-rakomány, a kocsi előoldala felhaj tatván, magá-
tól és közvetlenül a ha jóra ömlik. A kocsi kiürí tése u tán , a sínek egy emeltyű segítségével 
hozatnak ismét előbbi, vízszintes helyzetükbe. 

Tiz perez alatt 200 vámmázsa szén, óránként 0 kocsi ür í t te thet ik ki, és egy nap (10 
óra) alatt 60 kocsi, egy kocsi rakományt 200 mázsával számítva, 12,000 mázsányi szén 
rakolható át. 

Az átrakodási készület — a rakpartmüvol együt t (?) — (1858-ban) 2195 f r tba ke rü l t . 
A fenntar tás i költség 10 év alat t 873 f r to t t e t t ; tehát egy évi átlag 87 fr t 30 kr. o. é. 

Über die nothwendige Sichcrheit in den Querschnitts-Bestimmungen 
eiserner Brücken für Strassen und Eisenbahnen. 

Az „Osterr. Ing. u. Archi tecten Verein"-nak, a vashidak keresztmetszetei meghatáro-
zásánál számításba veendő biztosságra, illetőleg egy, e tekintetből a minisztérium által ki-

o rendelet re nézve kidolgozott javas la tá t ta r ta lmazza. 
Ezen felette érdekes dolgozatot, melyre a czernoviczi híd összeroskadása szolgáltatott 

alkalmat, jövő füzetünkbon egész terjedelmében remél jük közölhetni. 

K l e i n e r e M i t t h e i l u n g e n . 

Über den patentirten Kraft-Regenerator zur Beseitigung der durch 
selbstthatige Pu mpenventile veranlassten erheblichern Arbeitsverluste. Erfun-
den vom Herrn Generál-Inspektor August Bochkolz in Wien. 

Az akna-sz iva t tyúk szelepei tetemes munka-veszteséget okoznak az által, hogy alsó 
lapjuk k isebb lévén a felsőnél, emelésükhöz sokkal nagyobb erő szükségeltetik, mint a mely 
a felemelendő vízoszlop nagyságának , az összes surlódás-okozta akadályokkal együtt , meg-
felel. Ezen erő-többlet, az eddigi rendszerek szerint szerkesztet t egyszerűen működő vízemelő 
gépeknél kizárólag a köldök-rúd súlyának megnagyobbításával eszközöltetett, mi mellett azon-
ban — eltekintve egyéb hátrányoktól — a gép összhatályának még mindig 20—30 °/0-a 
emésztetik fel. E bajon segíteni, czélja Buchkolz úr ép oly egyszerű, mint elmés találmányá-
nak, melynek eszméje : azon erő-többletet , melyet a szelep alat t i nyomás kellő fokozása szűk-
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ségel , nem a köldök-rúd súlyának egyenértékű közvetlen megnagyobbítása, hanem egy oly ké-
szülőt által idézni elö, mely egyrészről a kellő pi l lanatban ezen nagyobb erő-szükségletet 
megadja , másrészről azonban, az egyúttal képződött eleven erőt később ismét egészen magaba 
felveszi és megfelelőleg értékesíti. Ezen két feltétel egy, a gépnél netán már alkalmazott 
r agy e czélra külön alkalmazandó ellensúlyozó-himbával (Gregengewichts-Balancier) össze-
kötött , tengelye körül inga módjára mozgó s ú l y által é re t ik el, mely addig, míg legmélyebb 
pont já t eléri, a köldök-rúd súlyának nagyobbodá^át okozza, azontúl pedig, bizonyos magasságra 
(mely a köldök legmélyebb állásának felel meg) emelkedvén, ezen munkamennyiséget ismét 
magába veszi. Visszafelé, önként érihotőleg, hasonló történik. 

Achsbüchsen bei den Wagen der Odessa-er Bahn. 
Egy jó tengelyágy állítólag minden követelményeinek megfelelő szerkezetet mutat be. 

Über die leichto Eritzündbarkcit des durch Vermoderung enstandenen 
Holzmehles. -A. B. 

I I 
• . 

Deutsche Bauzeitung. 
21. szám. 

Zur internationalen Kunst-Ausstellung in München. 
Időszaki ér tékekkel biró. buzdító felhívás í z épí tészekhez, mely azonban m o s t mai-

ide jé t multa. 
Das Aquarium zu Berlin. 
Rajz-melléklettel. 

Kunstsrassen, Eisenbahnen und Wasserstrassen im preussischen Staate. 
Érdekes ada tgyűj temény, történeti visszapillantáfsal 

22. szám. 

Die Bestrebungen für die Führung eines einheitlichen Ziegelforraates im 
Gebiete des Norddeutschen Bundos. 

Kétféle követelménynek kell — e czikk szerint — a tégla a lak jának és méreteinek 
megfelelni . Először b i rn ia kell azon tulajdonokkal , melyeket a gyártás, szállítás, az anyag mi-
nősége és a szerkezet czél jai megkívánnak ; másodszor oly méretekkel kell birnia, melyek-
kel a számítás könnyű legyen, vagyis, hogy méretei gyakor la t i értékkel b í r j anak . 

Eine neue Art der Ausführung von Kreuzgewölben. 
Érdekes rajz-mellékletekkel. 

Silhouetten einiger historischen Kirchenbauten, als Vergleich zu den Ent 
würfen der Berliner Dombau-Konkurrenz. 

Elméleti t anulmányul vázlatos, do érthető ra jzokka l . 

23. szám. 

Die Neubauten des Palais de Justico in Paris. 
A kit a szépészeti fejtegetések érdekelnek, annak e czikk elolvasását melegen ajánl-

ha t juk . 

Die Ausschmückung der Pauls-Kirche in London. 
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Rövid, érdekes közlemény. 

Vormischtes: Kosten des Rathhausbaues in Berlin. 
Az összköltségek 2.515,000 tallérra rúgnak . Volt a lka lmunk a piros tég láva l burkolt 

domtalan tornyú épület-óriást látni . Itt csak annyi t jegyzünk meg : hogy ennyi pénzt bizo-
nyára nem ér — építészeti szempontból fogva fe l a dolgot. 

24. szám. 

Notizen über Tunelbauten in Italien. — Der Justiz-Palast in London u. 
seine künftige Statte. 

Helyzet tervvel . 

Das Marmorbad in Cassel. 
Egy csinos, művészileg díszített fürdőház szakavatott Ieirása, két szövegbe nyomott 

rajzmelléklottel. 

Vermischtes: Ein Prozess wegen Anlage einer Treppe. 
A Iondoni „Charing Cross Hotel" lépcsőjén egy hölgy leesvén, oltörte lábát . A férj be-

perelte a hotelt birtokló társulatot a lépcső szerkezete miatt, és kártérí tést követelt . Az illető 
tá rgya lásban összosen nyolcz, részint orvosi, részint építészeti szakférfi vett részt, kik azt 
talál ták, hogy a lépcső szerkezoto teljesen szabályszerű ; mffo a vádlott, természetesen, föl-
mentetett. Ez is „angolos." 

25. és 26. szám. 

Dio Neubauten des Paiais de Justiec in Paris. 
Részletrajzokkal. 

Ubor dio zweckmassigste Kealisirung von Stromregulierungen. 
Die Háusler'sehe PIoIz-Zcment-Bedachung. 
Holz-Cement-Vulkan-Cement. 
Vermischtes : 
Aus der Stadtverordneten-Versammlung zu Berlin. 
Berlin városa elöl járósága újabban két iskolaépiilotnok építését csak azon föltétel alatt 

engedélyezte : ha a tervezott „Aula" mellőztetik, és a vízfütés közönséges cserépkálylia-fíités 
által helyettesí t tet ik ; miután a város deficitjei többnyire az építkezéseknél divatos „luxus" 
által jönnek léire. „Nem ismerjük — így kiált fe l némi keserűséggel a szóban forgó czikkecske 
— nem ismerjük a vita részleteit , mely a melegvíz-fűtés ügyében technikai szempontból ki-
fejlett, de valószínűnek t a r t j u k , hogy az ismét csak oly felületes természetű volt, mint ren-
desen." H á t ha még a mi közgyűléseink hason-tárgyú vitáit meghal lgatná a berlini collega ! 

27. szám. 

Das Scbloss zu Benthcim. 
A nevezett várkastély monographiája , a lap- és nézot-rajzzal . Nem csekély hasonlattal 

bír a vajda-hunyadi várral . 

Vermischtes : 
Zur Honorarfrage. 
Az építészi díjazás ü g y e Francziaországban is szőnyegre kerü l t . A „Société Imperial 

et Centrale des Architectes" benne a kezdeményező. N. B . 




