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V e g y e s e k . 

1. A budapesti lánczhid műszaki megvizsgálása. Ismeretes olvasóink 
előtt, hogy a budapesti lánezhidat illetőleg oly nyilatkozatok merültek fel, 
melyek folytán e műtárgy tüzetes szakértői megvizsgálása mutatkozott ezélsze-
rünek. Azon helyzetben vagyunk, hogy a közlekedési minisztérium részéről e 
végett f. é. márcziusban kiküldött bizottság megállapodását közölhessük. 

A bizottsági tárgyalás alapját Temesi Reitter Ferencz miniszteri taná-
csos urnák mint a budapesti lánczhid műszaki vezetőjének a m. kir. pénzügy-
minisztériumhoz benyújtott s a bizottságnak megbirálás végett kiadott jelen-
tése képezte. 

Nevezett miniszteri tanácsos ur a tárgyalásoknál jelen lévén alkalmat 
nyújtott a bizottságnak, hogy a lánczhid terveit, valamint a lánezhidat ma-
gát megszemlélhesse és emiitett jelentését rendelkezésre álló adatokkal bővi-
tette meg. Ezen adatok valamint a helyszíni szemle és az egyes bizottsági tagok 
által végzett számitások alapján a jelentésben foglaltakat pontonként tárgyalás 
alá vette a bizottság és a következő megállapodásra jutott : 

1-ör. Azon kérdésre nézve : kielégítő hordképességgel birnak-e a láncz-
hid főtartói ? és van-e ok aggodalomra a lánczhídnak tartósságát illetőleg : 

A bizottságnak véleménye szerint a lánczhid főtartóinak hordképessége 
tökéletesen kielégítőnek mondható; mert egyrészt a szilárdan épült oszlopok-
nak falazata most már nem csak a kőtömegek súlya által, hanem a hézagok 
közt valószínűleg már kőkeménynyp vált vakolat tapadása által is ellentáll a 
működő erőknek; másrészt a lánczok sem feszíttetnek meg rendesen oly túlsá-
gosan, hogy azok megromlásától egyelőre tartani lehetne. 

A. lánczok igénybevétele ugyanis, ha a híd csak saját súlya által terhel-
tetik négyszög centimeterenkint 725 kilogrammnál nem nagyobb, ha pedig 
egész hozzáférhető területe a legnagyobb mérvben azaz sűrű embertömeggel 
(négyszögméterenkint 400 kilogrammal) terheltetik a feszültség centimeteren-
ként mintegy 1200 kilogrammot meg nem halad. 

Mily arányban áll ezen feszültség a lánczok tényleges hordképességével, 
vagy más szóval, milyen a biztonsági hányad, mely a jelentésben 2'7 van fel-
véve, számokkal azért nem fejezhette ki a bizottság, mert ezt csak időt rabló 
s költséges kisőrletek alapján tehette volna, azt azonban a fennt kitett számok 
alapján constatálhatta, hogy a biztossági hányad tényleg kedvezőbb, mintsem 
az a tárgyalt jelentésben és az ott idézett Becker művében felvétetett. 

A lánczhid tartóssága iránt tehát aggodalomra egyelőre semmi ok sin-
csen, hacsak a forgalom nagy mértékben nem nagyobbodik, vagy a híd a szo-
kottnál súlyosabb módon nem terheltetik. 

A 49-iki táborozás és a koronázás alkalmával különben a hídnak hord-
képessége eléggé ki volt próbálva, s nincs ok azt hinni, hogy azóta a létrészek 
belső szerkezete aggályos változást szenvedett volna, 
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Más létező lánczhidaknál a lánczok a lehető legsúlyosabb megterbeltetés 
alkalmával az ittenihez hasonló, sőt több műnél még nagyobb feszítést is kény-
telenek kiállani; mindamellett, miután a budapesti lánczhidon a forgalom és 
terhes szekerek közlekedése igen nagy mérvű, és ennélfogva a lánczok, ha nem 
is naponta, de évenként többször állják ki a megengedett maximumhoz közel 
álló feszültséget, miután továbbá kétséget nem szenved, hogy a híd tartóssága 
annyival inkább biztosíttatik, mennyivel ritkábban kell oly erőmegfeszítéseket 
kiállania, melyek az anyagok ruganyossági határát megközelítik; ennélfogva 
és tekintve azt, hogy a Buda és Pest közti forgalom naponta nagyobb mérveket 
ölt, kívánatosnak kell kijelenteni, hogy más összekötési eszközök létesítése 
által minél előbb mentesíttessék a lánczhid a túlságos igénybevételtől. 

2-szor A hídpályát tartó öntött keresztvasak a szokott megterheltetésre 
számítva elég erősek, de ennél nagyobb mérvben nem volna tanácsos őket igény-
be venni; mert egy két tengelyű 130 mázsás szekér már annyira igénybe ve-
szi hordképességöket. liogy a leginkább megfeszített alsó szálakra négyszög 
centimeterenként már 400 kilogrammnyi búzás jut. 

A biztossági hányadot itt is csak kísérletek alapján lehetne megállapí-
tani, mit azonban a bizottság feleslegesnek tartott, mert a tapasztalás bizo-
nyította, hogy a kereszttartók még nagyobb terheket is elbirnak, s a híd fenn-
állása óta csak is 3 kereszttartó tört el, s ezek is vagy a kellő óvatosság hiánya 
vagy túlságos megterheltetés következtében romlottak meg. 

A bizottság tehát a kereszttartókat is kielégítőknek találja, de midőn 
ezt kimondaná, egyszersmind kivánatosnak^jelentette ki, hogy a kereszttartók 
épentartása kedveért a jelzettnél terhesebb jármüvek átkelése tiltassék meg, 
vagyis hogy ily jármüvek a lánczhidról tereitessenek el. 

Ezeknél, valamint az első pontban említetteknél fogva tehát a bizottság, 
a jármüvek közlekedésére nézve jelenleg fennálló szabályzatnak épentartását 
és szigorú alkalmazását tartja kívánatosnak. 

3-szor A fakoczka-burkolat alatti padlók vaslemezekkel való helyettesí-
tését, csak annyiban tartja a bizottság czélszerünek, amenyiben a padlóknak 
fenntartás czéljából való kicserélése nem csak költségekkel jár, hanem a köz-
lekedést is meggátolja; — mivel azonban az esetben, ha ezen padlók vasle-
mezek által helyettesíttetnének. a jármüvek által előidézett lökések egy közve-
títő ruganyos anyag hiányában jóval belterjesebben hatnának a kereszttartók-
ra, és másrészt a vaslemezek a padlóknál nehezebbek lévén, minden kereszttar-
tónak 13—14 mázsával többet kellene hordania, ennélfogva ezen kicserélés 
csak azon esetben volna keresztülvihető, ha egyúttal az öntött keresztartök 
könnyebb és ruganyosabb, tehát kovácsolt vas- vagy aczél-tartók által helyette-
síttetnének. 

4-szer Az öntött vastartóknak kovácsolt vasból vagy aczélból készült 
tartókkal és a fapadlóknak vaslemezekkel való helyettesítését a bizottság ugyan 
elkeriilhetlenűl szükségesnek nem tartja, elismeri azonban, hogy a kicserélés 
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után a hídpályát kevesebb költséggel és a közlekedés megakasztása nélkül, 
tehát könnyebben lehetne jókarban tartani, mint eddig. 

Azt, vájjon pénzügyi tekintetben előnyös volna-e ezen kicserélés, a bi-
zottság tapasztalati adatok nyomán nem ítélhette meg; mert ily adatok a 
hid- felügyelőségnek",sem állanak rendelkezésére, szükségesnek tar t ja azonban 
kiemelni, hogy ezen átalakítás 200,000—250,00 frtba kerülne, hogy az új lüd-
pálya fenntartását a többi alkatrészek fenntartásától eltekintve, legalább 
5000 írttal kellene még azután is évenként számításba vonni s hogy a kicseré-
lésre szükséges üzlet-beszüntetés a legjobb esetben 6—8 hétig fogna tartani. 
— hogy tehát pénzügyi tekintetben ezen kicserélés csak akkor volna előnyös 
ha a mostani fenntartási költségek nagyobbak volnának mint a kicserélési 
költségek kamatjainak (15,000—19,000), a későbbi fenntartás költségeinek 
(5000) és a szünetelésből eredő jövedelemcsökkenés kamatjainak összege, 
mit azonban a bizottság, a jelen árakat és visszonyokat tekintve nem tart va-
lószinünek. 

Végre felemlíti a bizottság, hogy a főtartók épentartása érdekében nem 
tartja megengendhetőnek, hogy a híd terheltetése nagyobbíttassék. 

Ezen szempontból a fenntemlített kicserélés ellen nem lehetne kifogást 
tenni, mert ha az öntött kereszttartók és fapadlók helyett aczél tartók és vas-
lemezek alkalmaztatnak a mostani útszélességek megtartása mellett lehet-
séges a hídpályát ugy szerkeszteni, hogy súlya a mostanival egyenlő vagy még 
valamivel csekélyebb is legyen. 

2. Vasúti személykocsik. A vasúti kocsiknál eddigelé két rendszert le-
het megkülönböztetni: az a m e r i k a i és az a n g o 1 rendszert. Az amerikai 
rendszernél az ülések a kocsi oldalain, a bejáratok a kocsi homlokfalain alkal-
mazvák úgy, hogy nemcsak egy kocsin végig, de egy kocsiból a másikba a vo-
nat menete közben is átlehet menni. 

Az angol rendszer a kocsikat osztályokba osztja, melyek egymástól elkii-
lönítvék, s a kocsi oldalain alkalmazott ajtókkal birnak. 

Míg tehát Amerikában a személykocsik úgyszólva nyilvános helyek jelle-
gét viselik, hol személyes és nyilvános ügyekben értekezhetni: addig az angol-
rendszer csak kisebb ismerős vagy családi körre számított külön helyiséget 
nyújt. 

Mindkét rendszernek van sok előnye és hátránya, mi főleg az utazókö-
zönség nézeteitől is függ. 

Szakilag véve a dolgot, az angol-rendszer olcsóbb az üzleti kiadások te-
kintetében. 

Tegyük fel, hogy egy rendes személyvonat 16 kocsiból áll, melyet 1 moz-
dony 5 mfldnyi sebességgel vontat. 

Angol-rendszerü kocsikat használva, felvehető, hogy egy kocsi átlagos ön-
súlya 120, s az ülőhelyek átlagos száma 7'5 méter kocsihossz mellett 32, me-
lyeknek közel fele van elfoglalva. 
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A vonat tehát állna 1800 mázsa holtteherből és 480, illetőleg Va X 4 8 0 = 
260 használt azaz elfoglalt ülőhelyből, mi 360 mázsa lmszonterhet képvisel, 

A holt és liaszontelier közti viszony tehát 5: 1 hely. 
Mértföldenkint tehát, feltéve, hogy 1 utazó átlag 12 krt fizetne, az egész 

vonat bevétele volna 28 fr t 80 kr. 
Amerikai rendszerű kocsikat véve fel, melyek hossza 14 m. önsúlya 275 

mázsa, ülőhelyeinek száma 48, fentebbi vonatnak 8 kocsi felelne meg. Volna 
tehát a vonatban 384 ülőhely, melyből 192-őt vehetünk fel elfoglaltnak. 

A holt teher volna tehát 2200 mázsa, a liaszontelier pedig 288 mázsa 
vagyis a holt teher viszonya a haszonteherhez volna 7'64: 1 hely. 

Mértföldenkint a bevétel tehát az amerikai rendszerű kocsikból álló vo-
natnál volna 23 frt 4 kr., míg az angol rendszerüekből összeállított vonatnál 
28 forint 80 kr. 

Nem tagadható azonban, hogy kényelem tekintetében az amerikai rend-
szert illeti az elsőség. 

Az amerikai kocsik kényelmét az angolkocsik fentebb érintett előnyeivel 
egyesíti a f r an cz i a-rendszer, mely kétemeletes kocsikat használ. (Oly kocsit 
ujabb időben a déli vasút és az oszt. államvasút is alkalmaz.) Francziaország-
ban 1867 óta általános e rendszer; a kocsi alsó része angol-rendszer szerint 
osztályozott, a felső emelet pedig az amerikai rendszer szerint van berendezve. 

Hogy e kocsinál a szükséges magasság eléressék, az alsó rész 0'5 méter-
rel lejebb áll, mint más egyszerű kocsinál, mi által elesik a felső lépde, s ké-
nyelmesebbé válik a beszállás. Azonkívül előny az is, hogy a kocsi 25 centimé-
terrel szélesebb, minek ellenében azon hátrány, mely a kocsi 10—15 cent.-nyi 
magasság vesztesége folytán előáll, igen elenyésző. A kocsi belvilága magas-
ságban mégis 1'7—1'75 méter marad. 

H a ismét egy ca. 2500 mázsa nehéz vonatot akarnánk összeállítani, akkor 
ebbe felvehetnénk 10 kétemeletes kocsit 78—78 űlőhelylyel. A vonat holtsúlya 
lesz 10X155=1550 mázsa, a haszonsúly felvéve, hogy a 780 ülőhelyből 300 
van elfoglalva, — 585 mázsa, vagyis a holt és haszon súly közti viszony volna 
2'65: 1 hely; a mértföldenkinti összes bevétel pedig kitenne 46frt 80 krt, míg 
az angol-rendszernél 28 frt 80 kr., az amerikainál 23 frt 4 krt. 

Ezen szembeszökő előnyön kívül nagy előny a franczia rendszerű kocsik-
nál, hogy miután az ülőhelyeknek többnyire csak fele van elfoglalva, az uta-
zók az alsó részből a felsőbe mehetnek át útközben is, hol — különösen nyá-
ron — igen kellemes az utazás. 

A franczia rendszerű kocsik nagyobb magasságuk mellett nagyobb súly-
lyal birván, szintén oly nyugodtan futnak, mint az angol és amerikai rendszerű 
kocsik, annyival is inkább, mivel ezekénél súlypontjuk csakis 0'125 méterrel 
esik feljebb, azaz a sin felett 1'355 méterre. 

Sok évi tapasztalat azt bizonyítja, hogy e kocsik igen gyakorlatiak. Bal-
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eset. mely talán a kocsik csekélyebb állhatósági nyomatékából eredett volna, 
eddig nem történt. 

Fölsorolt előnyüknél fogva, — melyekhez legyen szabad még azon adatot 
is csatolnom, hogy 1867 julius 2-án a franczia nyugoti vasút ily kétemeletü 
kocsikból összeállított 585 vonaton 195,766 utazót volt képes elszállítani — a 
franczia kocsiknak használata hazánkban is melegen ajánlható és remélhető, 
hogy azok használatba vétele által a hazai vasutak jövedelmezősége is teteme-
sen fog emelkedni.— M a u r e r V i l m o s . 

3. l íárpitmérczék. Az új métermértékhez szokni, azaz nemcsak a lába-
kat méterekre reducálni tudni, hanem méterekben fejezni ki beesésieknél a mé-
reteket, tehát ez új mértékrendszer szellemét elsajátítani nem csekély nehéz-
séggel jár. E kellemetlen átmenet megkönnyítésére K a v e n, az aacheni mű-
egyetem igazgatója, oly mérczéket ajánl, melyek kárpitokra (Tapeten) nyom-
vák. Ugyanis a lábmérték ós métermérték összehasonlítása egy kárpittekercs 
hosszában megfelelő vastag vonásokkal van lenyomva, még pedig két példány-
ban, az egyiken a számok vízszintesek, a másikon merőlegesek. Első összeha-
sonlító méi'cze a terem tetőzete alatt vízszintesen, a másik a padlózattól a tető-
zetig merőlegesen alkalmazandó. 

E hasznos, olcsó és gyakorlati berendezés kitűnő módot nyújt nemcsak a 
mértékek összehasonlítására, hanem különféle magasságok és szélességek meg-
tételére is, miután az osztó vonalak jól láthatók. Az aacheni egyetem termeiben 
ily mérczék vannak alkalmazva. Ajánlhatók ezek ipar, reál, gymnasiumi és 
elemi tanodákban, iparosok és mérnökök munkaszobáiban, gyárakban, hivata-
lokban, nyilvános épületekben, stb. a métermérték népszerűsítésére, miután ál-
talok könnyebbé válik a mértéket nemcsak elképzelni, de a képzetben meg is 
tartani. 

(Az aacheni műegyetem ily mérczéit Lieck H. E. aacheni kárpitgyára 
szállította; egy kétmérczés tekercs ára '/a tallér volt. 

4. Keskeny vágányu vasutak (3 angol láb) az Egyesült Államokban 
a legújabb kimutatás szerint: forgalomban 3901/2 a. mfd., földmunkája kész 
1620 a. mfd.-nek, foganatosítandóban 9180'/s a. mfd, ide nem számítva a szá-
mos szénpályákat. 

Engineering. S. B. 
5. Templomépítés Angliában. E században ott 4100 uj templom épült; 

a század elején évenként 3, későbbi 30 év alatt évenkint 40, s most évenként 
120 körül. Egy templom építésének közép ára most 5000 font sterling. 

Builder. S. B. 
6. Az angol közegészségügyért nemcsak az orvosok, építészek és ható-

ságok, de a nép minden osztálya valódi angol szolidaritással harczol. A »Sa-
nitari Science«-nek rendes tanszékei vannak sok városban, azonkívül e tárgy-
ról szóló népszerű előadásoknak, röpiratoknak sat. roppant közönségük van. 
Sok a »Sanita.ry Engineer« is, kik csak az egészség kérdésével foglalkoznak; 
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A szaklapoknak alig van száma, melyben e kérdésről ezikkek ne volnának. 
Az ABC eljárást folyvást tökéletesítik az ivóvízvezetékek tisztítására; az ár-
nyékszékeket nem akarják többé megtűrni a házakban, s azoknak külön elhe-
lyezését és levezetését tervezik; a mindennemű csövek számára a házak mögött, 
nem azok előtt az utczák alatt, akarnak alagutakat készíteni. Az egyenlő lég-
mérséklet és folytonos légtisztulás mind ujabb és tökélyesebb megfejtéseiről 
értesülünk. Birmingham nagy szerepet visz e mozgalomban. 

Builder. S. B. 
7. Ingyenfütést eszközölnek Angliában és Skóthonban a mészégetők 

felesleg hőségéből vizescsövek által, eddig leginkább üvegházak, gyárak és 
nyilvános épületek fűtésére. 

Builder. S. B. 
8. Alagút-anyag. A Point of Rocks 90,000 dollárba került alagútanya-

ga a bejáratoknál felállított gőztörők által összeaprittatva, a vonalon lowriek 
által szétosztva, m i n t k a v i c s k i f i z e t t e a z a l a g ú t k ö l t s é g é t , 
Garret, a társulat elnöke szerint. 

Engineer. S. B. 
9. Nyomtávszükités. A canadai gr. Trunk R. Co. 500 angol mérföldnyi 

vasutjának nyomtávát fél nap alatt változtatta meg, 1500 munkás segélyével, 
kik 100 csapatban dolgoztak. — Engineering. S. B. 

10. Vasút Chhiában. Egy angol társaság Southerland herczeg elnöklete 
alatt a Nap fiának egy rövid vasutat akar ajándékozni. (Tientsin-Pcking.) 

Times. S. B. 

11. Nyugodt hajók. 1. Hargrave L. ur oly hajót ajánl építtetni, melynek 
közepén tág kút lenne, mintegy velejáró kikötőképen. E tág kútban kis hajók 
volnának kikötve a betegek számára, chronométerek helyéül stb. — 2. Kaul-
bach E. angol szabadalma a hajóban egy nagy reservoirt jelez, mely a tenger-
vizet a hajó oldalán keresztül vezetett csövek által kapja, s melyen egy sálon 
úszik. — 3. A legjobbnak elismert azonban eddig Bosseder Henrik találmá-
nya. A kupolában végződő kerekterem a hajóban felakasztatik. A hajó köze. 
pének e terem tartására szánt részében, t. i. mintegy a hajótest félmagasságá-
ban egy, a terem súlyának megfelelő erős csapszerkezet van. E csapra mint-
egy süvegként ráillik egy, a kupola alakú terem talpa közepében szerkesztett 
üreg, olymódon, mintha két színházi sugólyuk köpenyéből volna összeillesztve. 
Az első igy épített nyugodt terem átmérője mintegy 8 öl, az üreg pedig ennek 
talpában a pallótól fogva mintegy 2 ölnyire emelkedik ki, s épannyi átmérőjű. 

Engineer és Engineering. S. B. 

12. Az öt világrész vasutai. A német vasutigazgatóságok egyletének 
közlönyéből a következő érdekes adatokat vesszük, melyek a vasutak folytonos 
fejlődését élénken tüntetik elő. 

Az első mozdonyvasút tudvalevőleg 1830. évben épült Liverpool ésMan-
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chester között és jelenleg, alig 43 év lefolyta után már 233988 kilometer, vagy 
31703 geog. mértföldnyi vasút van a közforgalomnak átadva, melyek közül: 

Európára 111.909 
Amerikára 109.961 
Ázsiára 8.533 
Ausztráliára 1.812 és 
Afrikára 1.773 kilométernyi vasút esik. 

Ezen vasutak — a vágányok összes hosszát tekintve — 660 millió má-
zsányi vassúlyt és 410 millió darab talpfát képviselnek, melyek közül koptatás 
folytán naponként körülbelül 40.000 mázsa vas, és 137.000 darab talpfa kár-
ba vesz. 

Az összes vaspályákon 48.000 mozdony, 960.000 személy és 1,280.000 
teherszállító kocsi van alkalmazásban, mely jármüvek egymáshoz sorozva mint-
egy 2100 mértföldnyi hosszaságu vágányt vennének igénybe. 

Összköltségei ezen vasutaknak, melyekkel mellékesen említve körül-
belül 1,900.000 egyén foglalkozik 30,000 millió frtot tesznek ki. 

A vasutak szaporodásának gyorsasága a következő összeállításból 
tűnik ki: 

A vasutak hossza kilométerekben kitett: 

- 1830 1840 1850 1860 1870 1871.évben 

Európában 245 3057 23,766 51,544 103,744 111,909 

Amerikában 87 5534 14,256 53,253 96,398 109,961 

Ázsiában — — — 1,397 8,132 8,533 

Afrikában — — — 446 1,773 1,773 

Ausztráliában — — • — 264 1,812 1,812 

Összesen: 332 8591 38,022 106,886 221,859 233,988 

A szaporodási viszony e szerint a következő arányokban fejez-
hető ki: 
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1830. évtől 1840. évig mint 1: 26 hoz. 
1840. » 1850. » » 1: 41/3 » 
1850. » 1860. » » 1: 23/4 » 
1860. » 1870. » » 1: 2. 

A vasutak használata a különböző országokban, azok mivelődési és gaz-
dasági viszonyaikhoz képest, igen különböző. 1865. évben például az ország 
egy lakosára esett: 

Angolországban 7-9 személy és 73.2 mázsa teher 
Belgiumban 6.2 » » 69.5 » » 
Németországban U » » 23.8 » » 
Francziaországban 2.3 » » 18.a » » 
Schweíczban — » » 11., » » 
Osztrákországban 0.4 » » 5.1) » » 
Német-alföldön 1.. » » 3.s » » 
Dániában 2.o » » 3.4 » » 
Norvégiában 0.2 7> » 3.2 » » 
Swédországban 0.4 » » 2.o » » 
Olaszországban 0.5 » » 1.6 » » 

Az összes teherforgalom naponként mintegy 40 millió mázsányira rúg.—W. V. 
4. Rövid jegyzetek. Nem régiben egy szilárdul épitett templom ké-

szült el egészen papírból (máché) falastól, kupolástól. — Florida szigetté fog 
változni, valamint Mopea is egy 27 a. láb mély és 39 a. 1. széles csatorna 
által. — Francziaországban a tenger apályai és dagályai mozgató erejét kezdik 
felhasználni, s igy a hold vonzerejét értékesíteni. — Az amerikai számos csa-
tornát télen át is használni akarják, miután meggyőződtek, hogy kevéssel a 
víz szinc alatt elmésen elhelyezett forróvízet tartalmazó csövek a csatornát fo-
lyékony állapotban tartják, s felesleg hőséggel rendelkező gyárak stb. a csa-
tornák mentén nem hiányoznak. — Egy tizenkét a. mfd hosszú hatezer láb mély 
alagúton erősen dolgoznak. — A posványok kiszárítását nagyban eszközlik az 
Eucalyptus globulussal.*) Az irlandi ingoványokat amerikai példa szerint 
hasznos fűtővé alakítják. — A betűszedés mesterségének lassúságán is segit 
végre J . Hooker gépe, mely egy nap alatt tizenkét ember munkáját végzi ha 
három férfi és egy fiu szolgálja. — Németországban ezentúl nem akarják a 
sürgönyhuzalokat többé póznákra aggatni, hanem földalatti csövekbe he-
lyezni. — Konstantinápoly az év végén már légszeszszel lesz világítva, a lóvonatu 
vasutak ott nagy kiterjedésben vannak és folytonosan foglalkoznak a vízveze-
tések, csatornázások és az általános várostisztitás javításával s átalakításával. 
—- A legújabb gazdasági gép egyúttal szánt, vet és hengerez, lóerőre alkal-
maztatott eddig s készítői L. M. Mc. Donnel és M. Leuchan, Kings, End, 
Dublin-ban. —- »Iron.« S. B. 

''•) Ji.(''szint, a talaj értékesítése, részint a lázak szoros értelemben teljes elüzére e nö-
vény ültetését mindenfelé nap i kérdéssé tette. Az egész növény kámfor sza^ű, leveleinek 
alakja a leanderéihez hasonló, szine hamvas-fehér, természete is hasonló a leanderéhez, 
csakhogy szokatlan gyorsan nő. A világtárlat a la t t a moíiaco-i pavillon előcsarnokában 
volt látható S. B. 


