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V e g y e s e k .
1. Bécs új, nagyszerű vízvezetésének kiépítése folyó évi april hó 21kén fényes ünnepélyek között vette kezdetét. Ha Bécs városa eddig kellő
mennyiségű, jó ivóvízben érezhető hiányt szenvedett, íigy most végre hosszú,
szenvedélyes viták árán, oly óriási terjedelmű vízvezetési hálózatot nyer, minővel az európai nagy-városok közül sem London, vagy Páris, sem Berlin
vagy Szt.-Pétervár nem bírnak, mert egyiköknek sem áll rendelkezésére az,
mi Bécsnek : egy közel alpesi hegyláncznak gazdag, kimeríthetlen forráskincse !
E nagy horderejű vízmű létrejövetelének érdemét a bécsi sajtó egyfelől
a jelenlegi község-tanács kitartó erélyének, buzgalmának , másfelől azon hathatós támogatásnak tulajdonítja, melyben ez üdvös eszme jóakaró pártfogók
oldaláról részesült, k i k közül első sorban ő felsége a császár és Hoyos gróf
válnak ki ; előbbi a híres „császárkutat", utóbbi pedig a „stixensteini forrást"
ajándékozván oda e czélra.
A boltozott köcsatornának, mely ezen források indító vizét a rózsahalmi
főtartányba viszi, hosszúsága 50,302 folyó öl, tehát a l 2 1 / 2 mrtfdet meghaladja.
Futásában Ternitz (hol a két forrás egyesül) Weikersdorf, Matzleinsdorf, Baden, Mödling helységeket érinti, s összeszámítva 4010 öl hosszúságú tunnelrészleteket, valamint 1350 ölre terjedő jelentékenyebb völgy-áthidalásokat
tud felmutatni, Baden, Mödling, Liesing, Mauer és Speising helységek közelében.
A rózsahalmi főtartányból 36- és 33 hüvelyk átmérőjű öntött vascsövek
vezetik tovább a vizet a „schmelczi" és a „Spinnerin am Kreutz" melletti másodrendű víztartányokba, hogy azokból ismét a belvános minden pontja felé
szétágazzék. A Duna-csatorna és Wien-folyón a vízmeder alá sülyesztett csöveken kel át a vízvezeték és folytatja tovább szövevényes útját. A vascsőhálózat összes hossza körülbelül 5 mértföldet, a számítás alá eső vízvezetéki
terület vonalhossza teljes 13 1/2 mértföldet tesz. A vezeték csövei átlagosan 7,
a boltozott kőcsatornákbani vízfelület 6 lábnyira feküsznek, a talaj szine alatt.
A föntebb rövid általánosságban közölt adatok úgy hisszük egyelőre
kellő fogalmat nyújtanak olvasóinknak a megkezdett munka nagyszerűségéről. Reméljük, hogy később majd további részleteket is közölhetünk a
munka előhaladásáról s annak mütani kiviteléről, molylyel Junker és W e r t heim főmérnökök vezérlete alatt Gabrielli Antonio vállalkozó bízatott meg.
(A „D. B. Z." után.)
Közli: II. S.

2. Keskeny vágányú vaspályák és ipar-vasutak Oroszországban.

A

„Reg.-Anz." a Miklós czár vasút Tzchudowo állomásától Nowgorodig építendő
első keskeny-vágányú vaspálya engedélyokmányát közli, melynek engedélyesei: a szt.-pétervári első kereskedő-egylet, J. A. Wargunin és We^kersheim
A m. mérnök-egylet közi. I V . köt.
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és társa, bécsi bankár-czég kötelezik magukat az engedély keltétől számítandó
bárom hó letelte alatt részvény-társulatot alakítani, melynek neve „Nowgorodi
keskeny vágány ú vasút-társulat" leend.
E vasútnak, mely állami biztosítékot nem élvez alapítási tőkéje 1,682,000
ezüst rubel (2,716,851 o. é. frt. ezüst). A pálya hossza 69werst (9*7 mértfld),
mely wersienként 24,377 ezüst rubelbe (mértföldenként 280,016 o. é. frtba
ezüstben) kerülend. A részvények sterling-fontokban, hollandi forintokban,
porosz tallérokban és frankokban adhatók k i ; 6 rubel 25 kopeka egy font
sterlingnek, vagy 6 tallér és 24 ezüst garasnak, vagy 11 hollandi forint és 80
lentsnek, vagy 25 franknak számíttatván. A részvények azonban hiteljegyokben is kiadhatók; alapul a félimperial 5 rubel 98 kopeka értékkel vétetvén
fel. Kötelezi magát a társulat 3 hónappal megerősíttetése után az építkezést
megkezdeni és az egész vasutat másfél év leforgása alatt befejezni, és jogosítva van az építkozés és az üzlethez szükséges sineket, mozdonyokat valamint egyéb anyagot is az építés tartama alatt külföldről vámmentesen szállítani.
Ipar-vasutak is terveztetnek Oroszországban ; és a kereskedelmi forgalom élénkülése czéljából Szt.-Pétervár a gyáripar központjaival valamint a
gazdasági tárakkal ily vasutak által fog összeköttetni. Nevezetesen a Miklósczár-vasút a Newa partján lévő nagyszámú magtárakkal, a Ncwa folyam a
finni tenger öböllel, továbbá a Newa a warsói vasúttal s végül a Newa a putilowi nagy vasgyárakkal fog e k k é p összeköttetésbe hozatni. A Newa folyam
és a finni öböl közti vaspálya létesítésére egy putilowi társulat vállalkozott,
melynek már az engedély meg is adatott. Ezen pályához valamint a többi
ipar-vasutakhoz szükséges összes anyagot kizárólag orosz g y á r a k fogják szolgáltatni.
(A „Zeitung des Vorcines Dcutscher Eisenbahn Verwaltungen" után).
Közli : W . Á.
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