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S z a k i r o d a l m i s z e m l e . 

Deutsche Bauzeitung. 

1869. évi 28. szám. 

Ueber Klinker. — Vermischtes: 
Der noae Themse-Tunnel zu London. 
Harmadrésznyiben már elkészült és annyira száraz, hogy a munkához szükséges vizet 

kivülről kell beszállítani. 

29. szám. 

Vermischtes: 
Die Wahl der Hcitzungsmethode für öft'entliche Schulen. 
Ugyané kérdés ú jabban Kölnben is szőnyegre kerül t s a berlini határozat ta l ellen-

kezőleg a vízfutés javára döntetet t el. Persze ott az építő-bizottmány, vagyis technikusoktól 
függött a határozat . 

30. szám. 

Die Neubauten des Palais de Justice in Paris. 
Az egész épület alaprajzával. 

Vermischtes: 
Arbeitseinstellung der Bauliandwerker. 
Berlinben az ácsok után, épon egy negyed év múlva, a kőművesek is strike-t csináltak. 

31. szám. 

Berliner Neubauten. 
Der Umbau der Kaiser-Franz-Kaserne. 
Alaprajzzal. 
Die Bauthütigkeit Danzigs im Sommer 1869. 
Tömören, érdekesen összeállítva. 

Der Antheil des Bauwesens am Preussischen resp. Norddeutschen Staats-
haushalts. 

Érdekesnek ta lá l juk az e czíin alatti táblázatból megemlíteni , hogy Poroszországban 
a keroskedelom- és közmunkák minisztériumának budgot je 10,705,146 tal lérra vagyis kétszer 
ennyi o. é. for int ra rúg. 

32. szám. 

Die photographische Oamera als Mess-Instrumcnt. 
A Camera obseura rövid tör ténete és elmélete, azon gyakorlat i eredmények ismerteté-

sével, melyek azt mint méreszközt használhatónak bizonyít ják. 

Organisation eines Allgemeinen Deutschen Techniker-Vereins. 
Umbau der ehemaligen Kaiser-Franz-Kaserne in Berlin. 
Az E n d e és Böckmann építészek ál tal foganatosí tot t átépítés rendkívül érdekes. A 
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homlokzat egy része e számban sikerül t fametszetben lá tható. Figyelmezte t jük arra és a kö-
vetkező számban megje lent szövegre olvasóinkat. Legnevezetesebb ebben azon valóban me-
sés ügyesség és készültség, melylyol az építkezéssel foglalkozó berliniek az ily átépítkezés-
lioz fognak. Nekikezd ugyanis egy ódon épület Átépítéséhez oly formán, hogy 4—5 fa-dúczra 
rá támaszt ja az ogész 2—3 emeletes épületet , a földszintet kiszotli és ú j r a építi, mialat t az 
emeletekbon laknak . Mikor ezzel készen van, akkor a boltokat rögtön bé lbeadják , s előbbi 
módon folytat ja munká j á t az első omeletben és így tovább . E sorok Í ró jának alkalma vol t 
személyesen meggyőződni e csaknem hihetetlen eljárásról , melynek az épen itt szóban forgó 
mii is alá volt vetve. 

Ueber Fachwerkstráger. 
Elmélot. 

Ein englisches Urtlieil über clie Norm zur Bereclinung architectonisclier 
Honorare. 

Miután mult számaink egyikében o tárgyat röviden ismortettük, nom lesz érdektelen 
az o czikkbcn fog la l taka t is megérinteni. Az angol gyakor la t i lag fogta fel a dolgot, és rög-
tön rátapintott annak elovenére. Azon tételből indul ki , hogy az u. n. skizze, mely az alap-
gondolatot foglalja magában, sokkal inkább megérdemli a magasabb dí jazást , mint a többi 
munka , mely többé-kevésbé csak mechanikai . 

„Ha mi — így folytat ja aztán — az összes építészeti működésért 5 ' /0-ot liquidálunk, 
akkor az ú. n, Avantproje t , legalább ennek felét, t ehá t 2 y 2 %-ot igényelhet . Hasonlítsák 
most ezzol össze az önök táblázatának ido vonatkozó té te le i t . Nem igen alacsonyra vétet-
tek azok ?" 

És később : 
„Mindenesetre igen okadatoltnalc látszik, az építészi dí jakra nézve, bizonyos fokozatot 

állapítni meg. De mi eddig ezt igen nehézkes és igen gyakor la t ia t lannak talál tuk. Önök fo-
kozata i nekünk igen kicsinyeseknek te tszenek, miután az épület osztályozása, vagy kisebb-
vagy nagyobb fokú művészeti értékének megítélése mindig a vélemény dolga leend, és két-
ségbevonható." 

És ismét : 
„Rendkívül soványnak látszanak nekem különösen a napidíjak. Önök legmagasabb 

tétele 22.50 franc, ná lunk a legalacsonyabb 75 fr. Némely esetbon az ón napidíjam 275 
f rancra rúg, s többen első rangú építészeink 1 guiné-t számí tanak minden ó r á r a." 

Ily értelemben nyilatkozik az angol . 

33. szám. 

Kamptulikon. • 
Szőnyegekül és falburkolat gyanánt alkalmazható ruganyos anyag. 

34. szám. 

Ueber Stromregulirungen. — San Gimignano. 
Berechnung einer kombinírten Gitter- und Hange-Brücke von GO in 

Spannweito. 
Elmélet . 

Vermiscktes: 
Internationale Kuost- und Industrie-Ausstellung in London. 
1871-ben készülnek Londonban ismét egy ily vál la la t ra . 

35. és 36. szám. 

Berliner Neubauten: 
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Der Neue Bahnhof der Niederschlesisch-Márkischen Eisenbahn. 
Alaprajzzal. 

37. szám. 

Von der internationalen Kunstausstellung in München. 
Kimerítő, több számon kerezz tü l húzódó czikksorozat. Különösen részletesen tá rgya l ja 

az építészeti osztályt s abban nem fölötte sok örvendetest t a l á l ; miként arról e sorok Írójá-
nak is volt a lkalma meggyőződhetni. 

Phantasien eines englischen Technikers. 
Tárczaczikk. Az angol technikusok eldoradójául Chinát jelöli ki. 

38. és 39 . szám. 

Vermischtes. 
Több érdekes közleménynyel. 
Brücke über den Mississippi bei St. Louis, von Capitain James B. Eads. 
Hogy fogalmat szerezhessenek olvasóink arról , mily óriási mü az, melyről i t t szó van. 

néhány rövid adatot sorozunk ide. 
A munkában levő híd a folyam szélességét 3 ívben fogja á t , melyek közül a középső 

515'-nyi méretű, SlYi ' -nyi nyilmagassággal a rendes vízszine fölöt t . Szerkezete hasonlí t a 
coblenzi hídéhoz, de az elrendezés olyan, hogy a vasúti vonatok a rendes közlekedési pálya 
a l a t t robognak el. Ennek folytán lehetséges lön, hogy a liíd-pálya szélessége csak 60'. 
A költségek 4 1 / , millió dollárnyi kerek összegre rúgnak. 

Vermischtes. 
A berlini építész-egylet ú jon épült sa já t helyisége, Plessner építész je len tése szerint, 

annyira elkészült, hogy a használatnak immár á tadathat ik . 

40. szám. 

Berliner Neubauten. 
Der neue Bahnhof der Niederschlesisch-Márkischen Eisenbahn. 
A jelzett épület s ikerül t távlat tervével és metszetével. 

Vermischtes. 
Berlinben is tesznek kísérletet asphalt-utcza-burkolattal , a párisi mintá jára . 
E rovat többek közt a leégett drezdai színházra vonatkozólag következő é rdekes soro-

kat tar talmazza : „A drezdai szinház-égés nemcsak a szász főváros egyik legjelesebb müdarab-
já t semmisítette meg, hanem egyszorsmind Németország legfigyelemreméltóbb és legnagyobb 
ínübecscsel bí ró szinház-épületét is. Semper Got t f r ied , ki először kisértette meg az építkezés-
nél a színház belső berendezését a külső alakí tással jellemző összhangba hozni, ennek kö-
szöni első sorban világhírét , mert később ezzel legföljebb egyenértékű, de ennél je lesebb mű-
darabot nem teremtett ." Kife jezi a czikkecsko ezután az építészek azon általános óha já t hogy 
az ú j ra -épí tés is Semperre bizassék. „Nem t u d j u k — így fo ly ta t ja később — menny i re egye-
zik meg e közóhaj a Semper kívánalmával, de hiszszük, hogy Szászország fe jedelmének — ha 
különben királyilag gondolkozni és tenni ha j l andó — nem lenne épen rendkívül nehéz, or-
szágának legelső művészét ismét visszanyerni." 

41. szám. 

Zu Heinemann's Untersuchungen aus dem Gebiete der Hydraulik. 
FaCade des Karlshofes in Aachen. 
Igen csinos fametszvény, oly épület-homlokzatot ábrázolva, mely a j e l en leg i kölni 

gothysmust képviseli. 
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Andresselles, ein neuer Seehafen Fraukreich's. — Vermischtes: 
Die neuen Gaswerke London's. 
Helyzettervvel. 
Zur Ausschmückung des Münsters zu Aachen. 
Ein Museum für Architectur-Gegenstánde in London. 
E gyűj temény már 18 év óta létezik, de ú jabban müdarabokban annyira megszapo-

radott, hogy külön épületet emel tek számára, melyet a közönség részére legújabban nyi tot tak 
meg. Mindazon müveknek, melyeknek eredetiben való megtekintése a közönség legnagyobb 
részének csaknem lehetetlen, hü másolatait vagy öntvényeit ta r ta lmazza az. 

Luigi Poletti, 
Római építész, legújabban 77 éves korában meghalt . 

Der Holborn-Viaduct in London. 
Elkészül t és a közforgalomnak átadatott . Egy eddigi utcza helyét foglalja el. Hossza 

1400', szélessége 80'. 

42. szám. 

Ueber die Schleppschiffahrt mit versenktem Drahtseil und die Versuche 
bei Lüttich. — Die Brücken von London. — Vermischtes. 

Der Wiederaufbau des Dresdener Hoftheaters. 
Egy bizottság neveztetett ki a király által, az előmunkálatok megtételére. Igen kérdé-

ses, hogy az előbbi színház helyén épülend-e az ú j ? miután e hely, a muzeum közelsége mia t t , 
az átélt válság alat t igen veszélyesnek mutatkozott. 

Die Einfdhrung des metrischen Maasses und Gewichtes in Oesterreich. 
E n n e k bekövetkezését nevezet t czikk közel kilátásban lévőnek állítja, „miután Ausz-

tria és Magyarország közt a mogegyezés létrejött." Bár igaza volna ! 

43. szám. 

Das Urtheil der Ju ry in der Konkurrenz für den Berliner Dombau. 
Polémia. 
Die Messinstrumente in Amerika. 
Fr . Rinecker , Civ. Ing.- tői Pit tsburghban, k i az e tárgyra vonatkozó, és a „Deutsche 

Bauzeitung" egyik előbbi számában megjelent czikk tételeit igyekszik megczáfolni, s hatá-
rozottan áll í t ja , bogy az illető szerző az amerikai viszonyokkal teljesen ismerotlen. 

Die Konkursplane für das Wiener Rathhaus. 
A „Neue F reue Presse" u t án . Az első 4000 frtnyi d í jakat nyer ték : Sclimidt F r id r ik , 

Bécsben (gothykus) ; aztán : Ambroise Baudry, Pár isban ; továbbá : Ernes te Chardon és Mar-
cel Lambert, P á r i s b a n ; végre : E b o és Benda, Berl inben. A m;ísodik 2000 fr tot tevő d í j a k a t : 
E . Demangeat , Párisban és Ottó Tliieneinann, Bécsben. 

44. szám. 

Vermischtes. 
Die Resultate der Konferenz über die St. Gottliard-Bahn. 
Igen érdekes , rövid, de tömör kivonat. Figyelmeztet jük rá az érdekel teket . 

Die Arbeiten der Donau-Regulirung bei Wien. 
E munkála to t , mely a Roller- i vasúti hídtól a Stadelaueni-ig ter jed , M. Castor, Wotel , 

Couvreux és Hersens vállalkozók 7,052,988 forintért vállalták el. 
A m. mérnök-egylet közi. IV. kö t . 3 
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45. szám. 

Berliner Neubauten: 
Die Zionskirche. 
Csinos a laprajz- és homlok-rajzzal . 

Erinnerungen aus Algier. 
Tárczaczikk. 

46. szám. 

Zum Bau eines Gallerie-Gebáudes in Kassel. 
A kassoli, különösen németalföldi mesterek müveiben igen gazdag képgyűj temény 

számára egy ú j tárlat-épület építése van kilátásba helyezve. Jelen czikk, különösen a kellő 
világítás létesítésének sikerülhetése szempontjából, azon óhaj t fejezi k i : bár pályázat nyi t-
ta tnék a tervkészítésre, csak ezután várhatván valódi eredményt. És a czikknek te l jesen 
igaza van. 

Beweglicher Kralin mit selbstthatigon Kontre-Gewieht. 
Gépszerkesztőknek igen érdekes tanulmány. 

Vermischtes. 
Die Enthüllung des Schinkeldenkmals. 
A je les mester emlékszobrának leleplezése a je len czikk értesítése szerint múlt novem-

ber hó 15-én megtörtént Berlinben. Nálunk még nem állítanak a művészeknek emlékszobrot. 
Mansart Fe rencz építésznek márványszobra Versai lban. a franczia fe jedelmek szobrai közt 
foglal helyet ! N. B. 




