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V e g y e s e k . 

1. A tulln-bécsi danacsatorna. Bécs város tanácsának építészeti osz-
tálya egyik közelebbről tartott illésében azon javaslatot tette, hogy azon vál-
lalkozónak, ki a Dunát egy T u l l n városa mellett kiágazó csatorna által a 
Bécset átszelő W i e n-folyóval, e csekély vizű folyamocska vízmennyiségének 
szaporítása, a csatornának hajózási czélokra való értékesítése és a »Wien« 
mellett elterülő városrészek egészségi viszonyainak javítása végett, akarja ösz-
szeköttetésbe hozni: a kívánt engedély a szükséges előmunkálatok és tanul-
mányok eszközölhetésére megad assék. (Hogy a czél üdvös, az kétséget nem 
szenved, hogy azonban a kivitel költségei az elérhető előnyökkel helyes arány-
ban állanak-e, azt majd csak a terv- és költségelőirányzat részletei fogják 
megmutatni. 

H. S. 
2. A török-birodalom vasúthálózatai. Jelen évi május hó végével ösz-

szesen 1036 kilometer hosszúságú vasút volt forgalomban; ugyanezen év június 
végén pedig újra m. é. 1342 kilométernyi vasút volt különböző pontokon és 
különböző vállalkozók által a közlekedésnek átadandó európai Törökország-
ban. — Az ázsiai részekben munka alatt álló pályavonalok összes hossza alig 
102 kilométer. Tanulmányoztatva van a kormány által a birodalom európai 
felében 3750, az ázsiai részekben 1434 kilometer. P r e s z e l építészeti igaz-
gató, ki az emiitett előmunkálatokat 4 év leforgása alatt haj tá végre, jelenleg 
a T r i p o 1 i s-B a g d á d, más felől a M o u s s u 1-D i á r b e k í r e n átvonuló 
pálya fölvételével foglalkozik, s reméli, hogy a kedvezőtlen égalji viszonyok, 
uralkodó lázak, s a nyugtalanító beduin-támadások daczára, ez ujabb terjedel-
mes előtanulmányt igen rövid idő alatt befejezendi. 

(Journ. cl. tr. publ. de l'emp. Ottoman) 
H. S. 

3. Nemzetközi kiállítás 1874-ben. A Londonban nevezett évre terve-
zett nemzetközi iparműkiállitás a mérnöki, magasabb mű- és általános építé-
szeti ügyekre kiválóbb figyelmet szándékozik fordítani s a brit t országos kiál-
lítási-bizottság az osztrák-magyar birodalom kormányának ki nyilatkoztait a? 

hogy különösen Örülne, ha régibb és ujabbkori műremekeivel megjelenni haj-
landó lenne. Ezzel kapcsolatosan régibb és ujabbkori nevezetesebb építmé-
nyek alaprajzainak kiállítása is kívántatik. 

H. S. 
4. Kovácsolt vasból készült gőzhenger, aezélbélléssel. C o r l i s z 

amerikai gépgyárnok, ki a nevét viselő gőzmozdony-rendszerről a legszélesebb 
körökben ismeretes, legközelebbről egy uj, eredeti találmányára nyert szaba-
dalmat. E szerint a gőzhenger egy kovácsolt vasból készült k ö z é p r é s z b ő l 
áll, mely közönséges erejű gép számára 16 milliméter vastagsággal belül pe-
dig 3 milliméter vastagságú keményített a c z é l - b é l é s s e l bir. Az ily módon 
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összeállított hengerre két hasonféle részből Összekapcsolt ö n t ö t t v a s-ko-
p e li y jön. A kovácsolt vasból készült középrész két végén kissé kúpidc lnll j 
külső öntöttvas rész két hasonfele pedig ennek megfelelő méretek szerint van 
fúrva ugy, hogy azok a kiálló kúpalakú végekre, egészen érintkezőleg rászorít-
hatok. A henger és köpeny közt szabad ür marad, melybe csak magas és nagy 
feszerejű gőznyomáskor vezettetik gőz. Rendes esetekben czélszerűbbnek tar t ja 
Corlisz ezen üreget csak közönséges léggel tölteni meg; s hogy ebben a me-
legnek szabad keringés által kifelé a szabadba való elillanása meggátoltassék, 
egymással párhuzamosan fekvő vastag papir-lemezkarikák vannak beillesztve 
a köz-ürben. 

Az aczél-béllésű vashenger előállítása következő módon történik. Erős 
vaslemez henger-alakulag összehajtatván, az érintkező széleken összeforraszta-
tik s egy külön e czélra készült lienger-művön egészen körkerekre, egyenlete-
sen kihengereltetik. Az aczél-béllés behelyezésére a vashenger izzóvá hevitte-
tik, s ezen állapotában vizfektü vaslapra állítva, egy szűkebb átmérőjű ma-
gas vagy belrész illesztetik üregébe, mely a vashenger bélfaláig csak az aczél-
béllés számára szükséges hézagot hagyja. Ezen szabadon maradó üregbe ön-
tetik be aztán az olvasztott aczél, mely a kovácsolt vassal szorossan összeforr. 
Az egész ekkor újra hengerezés alá kerül, mig a kiszámított méreteknek pon-
tosan megfelel: ezt követi az aczél edzése, mi természetesen a legnagyobb 
figyelmet igényli. Az aczél lassankénti keményedése közben előállható ferdülé-
sek és egyenetlenségek gyors körforgásu köszörű-kövek segélyével enyésztet-
nek el. Corlisz a maga uj találmányú, aczélbéllésü vashengereit, régi használt 
gőzhengerek erősítésére is szándékozik alkalmazni. 

(D. Ind. Zeitung.) H. S. 
5. A dunaszabályozás ügye a vaskapunál. Azon előzetes alkuegyezmény, 

melyet Ludolf gr. a magyar-osztrák birodalom kormánya nevében a török 
portával a vaskapu körül eszközlendő szabályozási munkákra nézve kötött, 
teljesen alkalmas arra. hogy ezen nagyszerű vállalat létesítését közeli kilátás-
ba helyezze s pontozatai által a birodalom mindkét felében megelégedést kelt-
sen. A porta kötelezi magát abban a költségek fele részét, illetőleg a felveen-
dő költsön megfelelő részének fedezetét biztosítani. Legközelebbi teendő lesz 
már most a szomszéd Szerb- és Rum én-országokkal tisztába jönni, mely alka-
lommal a közelebbi időben javulni kezdett viszonylatok a kérdéses tűzpróbát 
kiállani, hivatva lesznek. 

H. S. 
6. Bécs városa fejlődésére vonatkozó néhány statisztikai adat. Azon 

lendületnek megítélésére, melyet Bécs városának építkezése, s igazi fejlődése 
a legközelebbi 12 év alatt vőn, szolgáljanak a következő adatok. A téglafo-
gyasztás 1860-ban 75.500,000, 1872-ben már 172.500,000 darabot tett. Éjien 
ily módon fokozódott a kőszénfogyasztás is ugyanazon időköz alatt 1.795,000 
mázsáról (azaz fejenként átlag 250 fontról) 4.570,000 mázsára (fejenként kö-
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rülbelől 710 fontra), anélkül, hogy ezzel szemben a tűzifa fogyasztás legke-
vésbbé csökkent volna, nemcsak hanem még ez is egy lakosra átlag 202 font-
ról 219-re emelkedett. 

H. S. 
7. Az oroszországi vasutak. Orosz lapok tudósításai szerint a pétervári 

kormány ez idő szerint egy uj vasúthálózat tervével foglalkozik, mely 14 kü-
lönböző irányú vasútvonalat összesen 4000 werst hosszaságban vesz számítás-
ba. Az oroszország által eddigelé épitett vasutak tudvalevőleg egy teljes stra-
tégiai vasút-rendszert képeznek, melyek három főirányban Pétervár, Moszkva 
és Kiew városokra szakadnak, illetőleg azokból indulnak ki. Minden hadtani-
lag fontos részei a birodalomnak ezeken könnyen és gyorsan elérhetők. Az 
ázsiai határszélek felé nem kevesebb mint 100 vonal irányul. Az újonnan ter-
vezett vasutak közt van az U r a 1-hegységen át, Szibériába vezető, sokat em-
legetett vonal is, s mihelyt ennek munkálatai megindittatnak, akkor már a Pé-
tervár és Tuschkend közötti szakadatlan sín út is csak idő kérdése; föltéve, hogy 
mindezen újonnan tervelt vasutak kiépítésére szükséges óriási tőke oly köny-
nyen megszerezhető lesz, mint a mily gyorsan megy a javaslatok és különböző 
tervek jóváhagyása az orosz minisztériumban. Ha orosz lapok tudósításainak 
hitelt adhatunk, a muszka kormánynak néhány évig a Tusclikenkbe szárnyaló 
vasút építésével be kell érnie, s alig lesz képes egyidejűleg az indiai határszélig 
terjedő, L e s s e p s által tervezett vaspálya kivitelére komolyan gondolni. És 
pedig annyival kevésbbé, mivel egyszersmind az O x u s-f o 1 y a m szabályozá-
sának és hajózhatóvá tételének nagy és költséges feladatát is maga elébe tűzte, 
melynek létrehozása egy sokkal olcsóbb kereskedelmi utat nyitna Oroszország-
nak Indiába. 

Bauhalle. H. S. 
8. Óriás szálloda. Pittsburgban, Amerikában, a roppant szállodák 

hazájában, egy ujabb ily épület létesítéséhez készülnek, mely e nemben minden 
eddigit felülmuland. Az épület egészen vasból lesz, saját parkkal, kocsikázási 
utakkal és 2500 lakással, túlnyomólag családok számára, fog birni. Az egész 
5 millió dollárba fog kerülni, melyre 3 millió már alá van írva, s az eddigi vas-
épületek-nél annyiban is különb lesz, hogy az építészeti szépségre kitűnő gondot 
fognak fordítani. 

»Iron.« S. B. 
9. Az aiigol-franczia alagút. A bejárási bizottmány és a hatóságok leg-

utóbb gyűlést tartottak a calais-i tengeralatti alagút tárgyában (M. Low ter-
ve) és kísérleteket tettek Mr. Brunlees alagút-fúró gépével, nagy sikerrel. — 
Hossza 35,400 méter lenne, ide nem értve azon 10 kilométernyi alagutat a 
szárazon a két ország vasutainak végeihez. A társaság sem subventiót, sem 
kamatbiztositást nem kér, csak kizárólagos és örökös concessiót, mit az angol 
kormány megtagadott. A franczia kormány még nem nyilatl ozott. A szélesség 
kettős vágányra van számitva, a szükséges tőke 250 millió frank. Az évi for-
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galom egy millió utasra, 25000 tonna gyors-szállitmányra és 3 millió tonna 
közönséges teherre van kivetve. A szállítási árak, melyek csekélyebbek lenné-
nek, mint a jelenlegiek, 20 millió frank jövedelmet adnának. 

»Annales du génié civil« és »Times.« S. B. 
10. Uj fűtő-anyag. Egy belga földmives a következő vcgyüléket készité. 

Vett 
3 kilogramm termőföldet, 
1 » szénport, 

150 gramm sziksót (5 centime), 
300 » vizet (mintegy '/3 litert), 

melyből oly kitűnő fűtő anyagot készített,hogy csakhamar az egész ország minden 
részében követték példáját. Többek közt alkalmaztak ily vcgyüléket egy Mari-
noni-féle gőzgép tűzhelyében. A sárszerű anyag (labdákká idomítva) néhány 
pillanat alatt nagy hőséget fejtett ki, s élénk lángja végig nyalta a tüzelőhely 
falait. A manometer csakhamar 4, 5, majd 6 fokot mutatott, s a mellett a gőz 
szabályosan működött és mozgatott. A hol csak alkalmaztatott, mindenütt 
azon meggyőződést költé, hogy egyenlő hatás mellett, a kőszénnél 50 % -kai 
olcsóbb. 

»Indépendance Belge«. S. B. 
11. Adatok a Tisza szabályozásáról. A Tisza hossza T.-Újlaktól Titelig a 

mfd. 
mfd. 

Dunába ömléséig a szabályozás előtt 1592 935/io o o 
volt, a szabályozás után pedig 96257S/íooo 
lesz; s esése az egész vonalon 141' 3" 0 '" s minden 100 ölre i 

a szabályozás a szabályozás 
előtt befejeztével 

T.-Ujlaktól—Csapig . . . 8.08'" 12.84"' 
Csaptól Tokajig . . . . 4.48'" 8.94"' 
Tokajtól—T.-Füredig . . . 2.85"' 5.07'" 
T.-Füredtől—Csongrádig . . 1.81"' 3.28"' 
Csongrádtól—Martonosig . 2.04"' 3.15"' 
Martonostól—Titelig . . 1.53"' 2.06'" 

s átlaj 5 3.18'" 5.26"' 
A szabályozást az állam és az ármentesitésre alakult társulatok a 40-es 

években kezdték meg s néhány év múlva befejezik. 
Az állam minden a hajózás érdekében szükséges munkálatokat, milyenek: 

átmetszések létesítése, mederrendezések, stb. a társulatok ellenben a mentesí-
tésre szükséges gátolásokat teljesítik. 

Tervezve van 107 átmetszés létesítése 17512/*>oo mfd. hosszaságban, me-
lyeknél az átvágott kanyarok hossza 80S7S/4ooo mfdet tesz s a folyamrövidités 
633c3Aoo» mfd., tehát a röviditésiarány 1:4.683. 

Az átmetsz, sek közül: 
teljesen kiképződött 39 

A magy. mérn. és épit.-egyl. közi. VII. köt. 39 
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jó képződésben van 22 
lassan és rosszül képződik 40 
még el nem készült 6 

összesen . 107. 
Teljesen kiképződött, vagy jó képződésben van az átmetszések közül: 

százalékban kifejezve. 
T.-Ujlaktól—Csapig . . . . 6 0 % 
Csaptól—Tokajig 66% 
Tokajtól—T.-Füredig . . . 71% 
T.-Eüredtől—Csongrádig . . 50% 
Csongrádtól—Martonosig*) . . 11 % 
Martonostól—Titelig . . . . 50% 

átlagosan . . 57%. 

Az átmetszésekhez kisajátított földterület 5038771/i2oo hold, s átlag 1 
holdért 116 frt . 24 kr. fizettetett. 

Az átvágott kanyarok területe 22,288 %20o holdat tesz. 
A 101 elkészült átmetszésnél 1846 —1872. végéig 1.560,887 0 öl föld 

mozgósítás történt és 1 öl föld mozgósítás egyre-másra 2 frt . 80 krba került-
Mindent összevéve az állam által a tiszaszabályozásra 1872. év végéig 

kiadatott : 
földkisajátításra . . 585,684 fr t 57% krt 
földmunkákra 4.377,415 » 70 » 
Egyéb kiadások . . . . . . . 321,942 » 04% » 

összesen . 5.285,042 frt. 32 krt. 
Az ármenetesítés ezéljából a Tisza mentén 29 szabályozási társulat mű-

ködik, m e n t e s í t v e 1 6 3 3 9 4 5/40oo mfd. hosszú védtöltéssel, — mely át lag 
mfdenkint 1 2 7 , 0 0 3 frt. 56 k rba került — 1 . 8 8 4 , 4 0 9 7G%2„, hold földet. 

E czélból a szabályozási társulatok ál ta l kisajátíttatott 10,628'"%-joo 
hold teriilet, átlag 50 frt. 19 krral holdankint. 

A társulatok védmunkálataikra kiadtak 1846—1872. év végéig : 
földkisajátításra 533,463 frt, 61 kr. 
földmunkákra 12.939,414 » 08 » 
Egyéb kiadások 7.353,960 » 78 » 

összesen . 20.826,838 frt. 47. kr. 
s az ármenetesítés kiadásai átlag holdanként 11 frt. 05 krra rúgnak. 

A tiszaszabályozásba befektetett tőke tehát 1872. év végéig a 26 millió 
forintot meghaladja. 

Érdekes még tudni, hogy az egyes társulatok ármentesítési költségei 
holdankint mennyit tesznek ki ; illetőleg mennyit fordítottak e ezélra a 
társulatok. 

*) 9 útmetszes közül csak 1 van jó képződésben. 
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A legkevesebb befektetés holdankint 3 frt. 92 krt. tesz (a Török Becse 
Tarrasi III . építészeti egylet) s a legnagyobb befektetés lioldankint 59 frt . 48 
kr. (a Szanádi magán egylet.) 

Egyébiránt holdankint számítva. 
2. Társulat kiadása 5 írtig, 
3. » » 5—10 » 
4. » » 10—15 » 
3. » » 15—20 » 
5. » » 20—25 » 
1. » » 25—30 » 
3. » » 30—35 > 
2. » » 35 — 40 » 
3. » » 40—45 » 
1. » » 45—50 » 
2. >> » 50 frton felül volt. 

H. 
12. Vasutak telekkönyvezése. A magyar vasutak központi telekköny-

vezése lassan halad. A központi telekönyvezési törvény 1868. év elején lépett 
érvénybe, mind a mellett az üzletben lévő 821.( mfld. vasútból jelenleg, a te-
lekkönyv hatályba lépett 14„, mfld., a telekkönyv készen van, de még életbe 
nem lépett 259.9 mfld., a telekkönyv készül 120.0 mfld., s végül még meg 
nem indíttatott a telekkönyvezés 433 u mfld. vasútnál. 

H. 
13. Kinek kúszása. Ujabb időben többeknek figyelme azon sajátságos tü-

neményre irányult, hogy a déllő irányban menő vasutaknak nyugati sínje erő-
sebben »kúszik« mint a keleti, t. i. az egyik sínnek ezen sajátszerű mozgása 
délfelé észrevehetőbb egyik sínen, mint annak párján. Továbbá észrevétetett, 
hogy az ily vonalakon a keleti sín jobban kopik, mint a másik. Mindakét tü-
nemény, gondoljuk, megmagyarázható a föld forgása által, mely mindenen ész-
lelhető, minek szabad mozgása van. igy a lég- és vízáramlatokon is, és az a 
déllő irányában mozgó vonat, kelet felé szoríttatván, a keleti sint, természetesen 
jobban megviseli. A nyngati sín, meglevén könnyebbülve, szabadabban »kú-
szik.« Eszrevétetett, hogy a rendesen déllő irányban járó waggonok keleti ke-
rekei erősebben kopnak, mint a nyugatiak. A dolognak gyakorlati oldala az, 
hogy a keleti sínnek erősebbnek kellene lenni, mint a nyugotinak. 

»Iron.« S. B. 
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