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V e g y e s e k . 

1. A méter-mértékű léptéknek bécsi mértékűre (vagy megfordítva) 
való átváltoztatása. Valamely egyenes vonalon 20 tetszés szerénti egyenlő 
részt (tehát 20 decimétert vagy 20 lábat, vagy a lépték nagyságához képest 
azok többszöröseit.) a-tól d-ig fölrakunk. 

Ezután az a pontban ab-hez 30 foknyi hajlással egyenes vonalat, b pont-
ból ab-re pedig merőlegest húzunk. 

Ha most e két vonalnak c jelzetű metszési pontjától cZ-ig, ai-nek V20 ré-
szét (tehát egy már ismert hozszaságot) fölrakjuk, — akkor ab-.bd = 1 0 : l m 

Ha tehát például bf az ismert öl, akkor az fg vonalt acZ-vel párhuzamo-
san húzva, bg a megfelelő métert adandja. 

Vagy ha bg az ismert méter, akkor a gf vonalt acZ-vel párhuzamosan 
húzva, bf a megfelelő ölet adandja. 

B e b i z o n y í t á s : 

tg 30° = 0-5773 
tehát cb = 0-5773. ab 

Ebből cd azaz = 0-0500. ab levonva, 

Marad bd = 05273. ab; 
tehát ab-.bd = 1:0-5273. 

Miután azonban 
lo . im = 1 :0'52729-féle arányban áll, 

ennélfogva, (rajzokra is elégséges pontossággal,) 
ab:bd = 10: lm 

Ezen átváltoztatási mód azon előnynyel bir. hogy oly lépték is, — me-
lyeknek aránya a természetes nagysághoz ismeretlen, vagy nem pontosan tar-
tatott meg, — szabatosan áttehetők. 

D o 111 a n i c z k y. 
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2. Egy vasúti híd a Missisippin. — A fölépítés gyorsasága tekinteté-
ben bámulatramól tó azon vasúti híd, mely 23 mértfölddel St. Louis-n felül a 
Missisippi folyón legújabb időben építtetett. Miután a benyújtott tervezet az ál-
lamkormány helybenhagyását megnyerte, 1873. évi junius 30-án vette kezdetét 
az építési munka. — S jóllehet ez időpontban a helyreállítandó följárat-, ala-
pozás*, hidpillérek vagy a vasfelszerkezetből épen semmi készen nem volt, 
mégis u g y a n a z o n év deczemberönek 24-ikén, megelőző próbaterhelés után 
az elkészült híd a forgalomnak átadatott. — Tehát alig 150 munkanap alatt 
egy szilárd alapokon nyugvó hídfők és pillérekkel tervezett híd a Missisippin 
teljesen elkészült. 

A következő adatok ezen 623 méter összes hoszszal bíró, 5 méter vízmély-
ségben épített híd körül kifejtett munka eredmény nagyságáról fényesen ta-
núskodnak. 

Az egyes hídnyilások fesztávolai 48'g — 1V7 méter közt váltakoznak, míg a 
fordítható hídköz hossza 135,3 méter; — oly méret, mely eddig hasonló szer-
kezeteknél elő nem fordúlt. 

Az alapozáshoz körülbelül 6500 folyó méter czölöp használtatott fel. A 
fafogyasztás az építésnél összesen 1575 köbméterre megy, a kőanyagé 30,000 
köbméteren felül; s ezen kívül még mintegy 4370 köbméter faragott kő alkal-
maztatott a falazatok felszínén. -— A híd feljárói két felől 1500 méter hosszu-
ságban, 108,000 köbméter feltöltést igényeltek, mig a hídfelszerkezet vasrészei-
nek összes súlya 20000 vámmázsát tesz. 

Ha mindezekhez hozzáadjuk még azt, hogy a hídpróba lehető legkedve-
zőbben ütött ki, t. i. a leghosszabb hídpálya-köz, mely 63.3 milliméternyi emel-
kedéssel bir, 5 darab — egyenkint 50 tonna súlyú — gőzmozdony terhe alatt 
csak 30 milliméternyi előereszkedést mutatott, mely azonban a nehéz mozdony-
vonat elvonúlása után eredeti állásába újra visszaemelkedett; — és hogy az 
egész híd a nagytömegű töltési munkákkal együtt 1,400,000 forintba került: 
át fogjuk látni, hogy a kivitel gyorsaságának sem a biztonsági, sem a gazdál-
kodási pontok fel nem áldoztattak. 

Ily eredmény a hídépítés terén minden gyakorló mérnök méltó bámulatát 
kell hogy magára vonja. Élénken tanúsítja ez az amerikai vas-hídszerkezetek 
magas gyakorlati jelentőségét, melyek az időrabló s számos állványokat igénylő 
szögecselési munkát a helyszinén az által teszik mellőzhetővé, hogy az építési 
térre készen szállított alkotó részek összekapcsolását csapok, vagy csavarszö-
gek által eszközlik. 

(Pontzen E.) H. S. 
3. A svábhegyi vasút e hó 24-én nyittatott meg ünnepélyesen és a kö-

vetkező nap adatott át a közforgalomnak. 
A főváros nemcsak egy új kényelmes közlekedési eszközt nyert benne, 

mely a budai hegységet, üde friss levegőjével, könnyebben hozzáférhetővé teszi, 
hanem Higgenbach rendszerének alkalmazása által egv kiválóbb művel, egy 

A magy. mérn. és épít. egyl. közi. VIII. köt - 20 
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technikai ritkasággal lett gazdagabbá, mely méltán sorakozik e tekintetben is 
eléggé érdekes fővárosunk többi nevezetességeihez. 

E vasütrendszer — s különösen a svábhegyi vasút ismertetését egészen 
kimerítőleg fogja nem sokára nyújtani közlönyünkben maga a vasút tervező és 
épitő mérnöke: Catliry Szálesz tagtársunk, ki e tárgyban értekezést is tartott 
egyletünkben. Egyelőre csak jelezve a mű befejeztét, örömmel constatáljuk, 
hogy az (és pedig úgy a pálya maga, mint berendezési és üzleti eszközei) szi-
lárdság és külcsin tekintetében egyaránt és tökéletesen sikerültnek mondható. 

4. A fa-árak statisztikájához. — A bécsi világtárlat alkalmára készült 
kimutatások egyikéből a csehországi fa-áraknak 1670. óta észlelt emelkedését 
illetőleg, a következő adatokat iktatjuk ide. Egy köbméter faragott lágy fának 
ára nevezett tartományban volt : 

az 1670-ik évben 0,22 német bírod, márka. 
1690-ben . . . . 0,28 » » » 
1710-ben . . . . 0,28 » » » 

1730-ban . . . . 0,55 » » » 

1750-ben . . . . 0,95 » » » 

1770-ben . . . . 0,66 » » » 

1790-ben . . . . 1,36 » » » 

1810-ben . . . . 2,15 '» » » 

1830-ban . . . . 1,81 » » » 

1850-ben . • . . 3,02 » » » 

1860-ban . . . . 5,35 » » » 

1870-ben . . . . 5,96 » » » 

, — a mi igen természetes — egy pár ingadozás leszámításával, a 
fa-árak folytonos emelkedésben voltak, míg 1870-ben a 200 év előttinek épen 
27-szeresét érték el. H. S. 

5. A Szuez-csatorna forgalmáról. Azon 4 '/2 év alatt, mióta a csa-
torna a hajóforgalomnak átadatott, ez utóbbi következő módon fejlődött : 
1870-ben 486 hajó 435,000 tonna tartalommal evezett át ra j ta ; 1871-ben a 
hajók száma 765, a tonnasúly 761,000 volt; 1872-ben 1,082 hajó, 1.380,000 
tonnával; 1873-ban pedig már 1,173 hajó, 1.380,000 tonna súlylyal kelt át 
ezen nagy költséggel készített vízi úton. A folyó év három első hónapjában a 
hajók száma valamivel alantabb maradt a múlt év megfelelő negyedénél, 
ellenben a tonnasúly 12°/o-al emelkedett. — Fönnebbiek szerint következtetni 
lehet, hogy a Szuez-csatorna forgalmi jelentősége évről évre növekedni fog, 
s lassanként a Kelet és Európa közötti kereskedés legnagyobb részét magához 
hódítandja. 

Azon remények azonban, melyeket Francziaország kötött e csatornához, 
nem valósultak. — Azt hitték ugyanis, hogy M a r s e i l l e az átmeneti keres-
kedést magához ragadva, a csatornára szállítandó áruk legnagyobb része 
Francziaországon át fogja venni útját. E helyett azonban Francziaország lo-
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bogója, a csatornát használó államokéi között, igen alárendelt szerepet játszik. 
Az 1872-ik év átkelő hajói közül 761 angol, 80 franczia, 66 olasz, 61 osztrák-
magyar, 33 török, 16 német, 13 németalföldi, 10 portugál, 10 orosz stb. volt. 
A franczia lobogóra tehát az átkelő hajóknak csak '/n-ad része esik, s ezek is 
többnyire egy államsegélyt élvező társulat tulajdonához tartoznak, s azonfelül 
a megjelölt hányadban a Cocliinchinába s más franczia telepekre utazó állami 
hajók is bennfoglaltatnak. 

Ennél aggályosabb körülmény az, hogy a Suez-csatornán átutazó fran-
czia hajók száma folytonos apadásban van : 1870-ben azok száma még 75 volt, 
84,000 tonnával; 1871-ben már csak 66 hajó, 89,000 tonnával, 1874 áprilisé-
ben a csatornán keresztül evezett 100 hajó közül épen csak 5 volt fran-
czia, 16,000 tonnasúlylyal. Es pedig a csatorna csaknem kizárólag franczia 
tőkével épült; a mennyiben a 344 millió frankot tevő egész épitési összegből 
Francziaország maga 256 millió frankot fedezett, a többit az egyiptomi 
kormány. 

A részvényesek kamat-jövedelméről mindeddig szó sincs, s a jövőben 
derengő kilátások a legújabb tarifa-változással ismét tova tűntek. Ugyanis az 
új tarifa-rendszer a csatorna-társulat eddigi átlagos bevételeit 15 °/0-al fogja 
csökkenteni, annyival inkább, mivel a hadi- és ballast-hajók a 3 franknyi túl-
fizetési díjtól mentesek; a csatornán átutazó hajóknak 1/4-ét pedig ezek teszik. 

Hogy a szuezi csatornát gyors és biztos közlekedésre teljesen alkalmassá 
tegyék, legalább 30 millió frank újabb költség igényeltetnék ; a részvényesek 
azonban a létező körülmények között e kiadásra épen nem hajlandók, annál-
fogva az ide vonatkozó munkálatok be vannak szűntetve. 

«Economist francais.« H. S. 

6. Nagyszerű fürdő telep a bécsi új-Duna mellett. A Duna újon-
nan szabályozott medre mellett, Bécs város költségén épülő nagy terjedelmű 
fiirdő-intézet a Dunától kőfalak és toló-zsilipek által elválasztott 53 are 
( = 5,300 • méter) területű vízmedenczét képez. Két férfi és ugyannyi női 
szabad bassin-en kívül, uszodával és 15 külön medenczével fog bírni. A telepen 
orvosok, hivatalnokok, kezelők és szolgaszemélyzet számára kellő számú lak-
és tartózkodási helyiségek lesznek, az egész pedig 1 m i l l i ó forintba kerül. 

H. S. 

7. A berlini állatkert öntözése már teljesen végre van hajtva, s ezzel 
a német birodalom fővárosának lakóit évek óta foglalkoztató kérdés, szeren-
csés megoldást nyert. Az állatkert vizeinek régibb időbeli ártalmas és nyo-
masztó kigőzölgései, minden részeiben teljesen megszűntek, s a víztükör bár-
mely ponton oly tiszta, hogy a meder, illetőleg medencze-fenék akadálytalanűl 
látható. Az állatkertnek a »fáczános« iiidjától keletre fekvő része már tavaly 
óta a hippodromi szivattyú-állomás kútjaiból nyert vízzel táplál tat ik; körül-
belől 3 hó óta a nyugoti rész is hasonlóképen nyeri vizét a fennebb jelzett 
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kedvező eredménynyel. Ez Által be van bizonyítva, hogy a szivattyú-müvek 
jelenlegi terjedelműkben a kitűzött czélra elegendők. (D. Bauzeitung.) H. S. 

8. Sodronykötélhid a Duná i, Passaunál. Ezen gyaloghíd fesztávola 
125 méter, s a sodronykötél ivének nyílmagassági viszonya 1 : 17. A mozgő 
megterhelés a liidpályaegy • méterére 293 k.-al számíttatott, a próbaterhelés 
pedig ezen súly kétszeresével eszközöltetett. A karfák között a gyalogjárda, 
illetőleg hidpálya szélessége 3,42 méter; a vas kereszttartók egymástól 1,5 
méter távolra feküsznek, s ezek fölött 4 sor hossz-tartógerenda, az 5 centiméter 
vastag pallózat fölvételére. A gyaloghíd súlya folyó méterenként: fa-részeknél 
122 kii, a sodronykötélnél 154 és a többi vasrészeknél 190 kilogramm. A két 
tartó-sodronykötél mindenike külön 998 huzalszálból (3„i milliméter közép-
átmérővel) áll, melyből egy D milliméter egyszerű terhelésnél 23.3 kil.-mal 
vétetik igénybe, háromszoros biztonsággal. A gyaloghíd egyik vége sziklán 
nyugszik, mely ellenfalúl használtatott fel; másik oldalon azonban rendes 
ellenfalat kellett építeni. A sodronykötél egy végnélküli tartót képez, mely 
egyik oldalon egy sziklatömb, másik oldalon megfelelő vastagságú faltest 
körül vezettetik ; a négy legmagasabb ponton nyergeken át húzódik, melyek 
hengerekkel ellátott kis állványokon nyugosznak; a hossz-tartógerendak vé-
geinek támpontját szintén hengerek képezik. A híd fölállítása, szilárd állvá-
nyok mellőzésével, a folyamon átfeszitett vékonyabb, ideiglenes sodronykötél-
tartók segélyével történt. »D. B.-Z.« H. S. 

9. A zsindelyfedelek viszonylagos tűzbiztonságát illetőleg L u c a s, 
passaui épitész-mérnök, saját tapasztalatai nyomán, azon adatot közli, hogy 
1 rész vízüveg-kocsonya, 2 rész esővízzel keverve, minden nyomás nélkül 2.s 

milliméter mélyen hatol be a zsindely felületébe, s annak víz által oldhatlan 
kérget ád, melynek tűzvész alkalmávali ellenállási képessége, több névszerint 
felsorolt esetben bebizonyult. Ezenkívül vízben feloldott 100 rész chlor-cal-
ciumnak 15 rész étetőmészszel (aetzkalk) való vegyítéke is meglehetős tüzel-
lenes mázt ad. »Zft. d. bayr. Ing.-Vereins.« H. S. 

10. Bécs új vízvezetékének ismertetése. Egy emlékirat megjelenésére 
tesszük figyelmessé olvasóinkat, mely a híres havasi vízvezetéknek mult évben 
történt megnyitása alkalmából a községtanács által adatott ki, s mely Stadler 
Rudolf által szerkesztve, e nevezetes műnek múltját és jelenét tárgyalja. Az 
érdekes tartalmú emlékirat czélja, a bécsi vízvezetéki ügy kérdésének megol-
dását oly szellemben és modorban megvilágítani, hogy a nem szorosan tudo-
mányos- és szak-körök is annak lényegével ás lépcsőnkénti fejlődésével megis-
merkedhessenek. Az igen sikerültnek nevezhető könyvnek ajánlatára elég 
annyit mondanunk, hogy az nemcsak a fennebb megjelölt irányban teljesen ki-
elégítő, hanem egyszersmind valódi szakembereknek is gazdag és tanulságos 
anyagot nyújtani képes. A derék tartalommal kellő öszliangban van a munka 
külső kiállítása, szinte gazdagnak nevezhető papír, nyomás, fametszetek és 
rajzmellékletek tekintetében. Az emlékirat teljes czíme következő : »Die 
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W a s s e r v e r s o r g u n g d e r S t a d t W i e n , in ihrer Vergangenheit und 
Gegenwart. Denkschrift zur Eröffnung der Hochquellen-Wasserleitung im 
Jahre 1S73 ; bearbeitet von Rudolf Stadler.« H. S. 

11. A japííniak lakháza'ról. Japánban acottage rendszer uralkodik: 
minden család saját külön épületében lakik, a nélkül, liogy azt idegenekkel 
megosztaná. A házak legfölebb egy emelettel birnak, de a legtöbb csak ma-
gas földszintből áll. Minden egyes lakás, az előcsarnokon kivül rendesen 5 szo-
bára oszlik, melyek közül kettő általános társalgási osztály, egyik a váróterem 
idegenek számára, másik a szalon (elfogadó terem), utóbbi az épület legtága-
sabb része. Ezek mellé sorakoznak az étkező- és háló-szobák. A legkisebb 
szobaürt képezi az »ö 11 ö z ő,« melyben nők és férfiak különböző időben tart-
ják toilette-jeiket. E helyiségben tükör is található, mint a háznak e nemben 
e g y e t l e n bútora. A fennebbieken kívül minden japáni lakházban lenni kell 
fürdőszobának is, s hogy a szegényebb osztályok ezen mellőzhetlen szükségle-
tének is eleget lehessen tenni, számos közfürdők vannak, melyekben igen mér-
sékelt árak mellett mindenki szabadon fürödhetik. A japániak tudvalevőleg 
székeket nem használnak, hanem térdeikon kuporogva ülnek, helyesebben gug-
golnak ; ennélfogva a padlót 2 méter hosszú, 1 méter széles, s körülbelül 5 

centiméter vastag gyékények borítják. A házinő, háziúr s természetesen a ven-
dégek számára is, ezenkiviil vattával töltött szőnyeg-párnák vannak kellő 
számban, melyeken némileg nagyobb kényelemmel lehet ülni. Falukon minden 
egyes lakást kert veszen körül, s azt a városi lakások körül is kevés nélkülözi. 
Egyedül T o j k ó b a n (így nevezik ők a japán-fővárost Jeddót) van egy utcza 
egymást érő házsorokkal, mint a mi európai városainkban, »D.Bauztg.) H. S. 

12. A Hoosac alagút Amerikában a Bostonból Albany ós Troyfeló 
vezető vasút vonalába esik. Hossza 7633 méter s egy 765 méter magassági 
hegyláncz áthatolására szolgál. Épen fölöt 200 méterrel mélyebben fekvő nye-
reg esik, melyet egy aknatorok ásáf ára czélszerüen használtak föl. — Ezen 
alagút fúrásának kivitele általán véve elsietett határozatnak nevezhető, mivel 
lehetséges lett volna egy más, alig néhány kilométerrel hosszabb pályanyomát 
találni, melyen ezen költséges és rendkívül nehéz alagút-épitkezést ki lehetett ' 
volna kerülni. —• És valóban 1S51 óta, midőn t. i. a Hoosac alag építése kez-
detét vette, Boston és Troy között egy más versenyvonal építtetett a nélkül, 
hogy az alagút-épitési vállalathoz való szívós ragaszkodás legyőzetett volna. 

Az eredeti épitési vállalkozók lanyhasága, uj fúrógépek s robbantó sze-
rekkeli kísérletek, befakadt víz, több rendbeli tüzesetek — melyek műhelyeket 
és gépházakat pusztítottak el — koronkénti pénz-zavarok s az épités előhala-
dásának előre nem látott akadályok általi hátráltatása: együttvéve okozták 
azt, hogy a munka az engedményes vasuttársulattól még az 1862-ik évben el-
vétetvén, az állam által kinevezett különbizottság vezetésére bízatott. Azonban 
ennek kezei között sem akart haladni a munka s jóllehet 1868-ik évig több 
mint 3 millió dollárt költött reá. ez időpontig a siker aránylag igen csekélynek 
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mutatkozott. Nem kevesebb mint 4784 méter hossz maradt az alagból hátra s 
a 313 mtrnyi aknatorokban is akkor még 136 méter volt mélyitendő. — Az 
1868-ik év vége felé, fennebbi körülmények folytán elhatároztatott az alagút-
munka befejezését egy teljes biztosságot nyújtó, munkaképes nagyobb vállal-
kozóra bízni, kik meglehetős számmal jelentkeztek s kiknek követelése 4—51/3 

millió dollár közt ingadozott. A választás » S h a n d y * nevü vállalkozó czégre 
esett, kik 4.6 millió dollárért ajánlkoztak s egyszersmind arra kötelezték ma-
gukat, hogy az alagútat 1874. szeptemberéig a forgalomnak át fogják adni. — 
A kemény csillámpalából álló, még átfúrandó alagtömeg 250,000 köbméterre 
számíttatott, mely a fennebb érintett hossz mellett körülbelül 40—50 p mé-
ternyi alagszelvénynek felel meg. 

Az uj vállalat kezében a munka előhaladása annyira kedvező lendületet 
vett, hogy annak a kitűzött határidőre leendő befejezésében kételkedni alig lehet' 
— Az ujabb eljárás részletei közül megemlítendő, hogy az irány-alag fúrá-
sára kizárólag géperőt használnak légnyomással, az alagszelvény teljes ki-
dolgozására azonban az ember-kéz munkáját is igénybe veszik. A kezdetben 
alkalmazott gyémant-végii fúrók helyett újra visszatértek az aczélfuróklioz. — 
Az áttörendő kőzet minősége, s a ráfordítandó munkaerő nagyságára legbizto-
sabban következtethetünk azon körülményből, hogy egy köbméter sziklatömeg 
széthányatására 4.2 5—5-oo méter összes hosszú fórlyukakra volt szükség és 
hogy e czélra 2,24—2,52 kilogr. nitroglycerin, más helyeken 3,92—4,20 kilogr. 
robbantó por használtatott fel. — A jelenlegi vállalkozók eddigelé összesen 
154,000 kilogr. dynamitot, 18,0000 kilogr. lőport és 29,000 k. másféle robban-
tószert használtak fel. — Az utóbbi 5 év alatt átlag 8000 munkás volt állan-
dólag foglalkoztatva, kik közül 43-an balesetek által elpusztultak ; 27-en közü-
lük a robbantási munkálatok mellett. 

Ha a Hoosac-alagút jelen évi szemptember hó 1-jére készen lesz, akkor 
az épitési munka épen 23 évig fogott tartani, az épitési összeg pedig a tőke 
kamataival együtt körülbelül 10 millió dollára emelkedik; tehát az alagút 
minden egyes folyóméterére 1700 tallér esik, a mi ugyan meglehetősen magas 
összeg, azonban a lupkowi alagút költségén még mindig jóval alól marad. 

Deutsche Bauzeitung. H. S. 
13. „A közm unkaügyek állami kezelése Francziaországban." H i e -

r o n y m i K á r o l y t ó l . —Tagtársunk e czim alatt kiadott munkájában 
tüzetesen ismerteti a közmunkaügyek kezelésével megbízott franczia hatósá-
gok és közegek szervezetét, továbbá azon törvényeket és szabályokat, melyek 
szerint a közlekedési eszközök és egyéb középitmények Francziaországban léte-
síttetnek és fenntartatnak s a melyek szerint általában az azokra vonatkozó 
ügyek kezeltetnek. Ugyanoly behatólag, a mint hasonló czím alatt egyletünk-
ben a mult őszszel tartott s közlönyünkben is megjelent igen érdekes felolva-
sásában a franczia középitési bizottság szervezetét ismertette, tárgyalja jelen 
nagyobb — 41 nyomt. ívre terjedő — müvében a közigazgatás ezen fontos 
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ágának egycb részleteit is, közben-közben helyesb tájékoztatás végett igen 
becses adatokkal s különösen reánk, mérnökökre nézve más szempontból is ér-
dekes közleményekkel gazdagítva a különben is gazdag tartalmat. 

Ennek némi bizonyítékául, ide igtatjuk egyelőre tartalom-jegyzékét, mely 
a következő : 

Előszó. Bevezetés. 

Atalános Rész. 
A franczia közigazgatási hatóságok. Az államtanács. A megyefőnöki 

tanács (Conseil de préfecture). Az általános megyei tanács (Conseil génórai 
departemental), A közigazgatási törvénykezés. 

Különös Rész. 
I. Szakasz. A közmunkákat kezelő állami közegekről: 
A közmunkaügyek kezelésének történeti fejlődése. A közmunka-miniszté-

rium hatásköre. — A közmunka-minisztérium szervezetének alapvonásai. 
I. F e j e z e t . A minisztérium központi osztályainak felsorolása: 
A minisztérium osztályainak működése. A minisztérium osztályaiban mű-

ködő tisztviselők rangfokozata, fizetése és létszáma. 
II . F e j e z e t . A minisztérium központi osztályairól. A szakbizottságok-

ról : — A szakbizottságok felsorolása. A középitészeti bizottság (Conseil géné-
ral des ponts et chaussées) fejlődésének története. — A középitészeti bizottság 
jelenlegi szervezete. Commission mixte de travaux publics. Commission cen-
trale de chemins de fer. — Commission permanente chargé de 1' etude des 
questions techniques concernant 1' exploitation des chemins de fer. — A 
szakbizottságok működésének előnyei. 

I I I . F e j e z e t . A végrehajtó közegekről. 
A megyefőnökök mint a közmunkaminiszterium végrehajtó közegei. — A 

közmunkák kezelésével megbízott, kizárólag a közmunka miniszternek aláren-
delt közegek. — A középitészeti szolgálat és a középitészeti mérnöki kar. — 
A középitészeti mérnöki iskola. — A középitészeti mérnöki kar szolgálati sza-
bályzata. — A középitészeti alsóbb rendű személyzet szolgálati szabályzata. A 
középitészeti szolgálat szervezete. A középítészeti személyzet létszáma szolga-
lati áganként. A felügyelő hatásköre. — A főmérnök hatásköre. — A mérnök 
hatásköre. — A középitészeti mérnökök irodai ügykezelését szabályozó utasí-
tás. — A bányaügyek. — A vegyes szolgálati ágak. — A vasúti üzlet állami 
ellenőrzésének története. — A vasúti, kereskedelmi, üzleti felügyelők (Inspec-
teurs de T exploitation commerciale) és a vasúti közigazgatási biztosok ("Com-
misaires de survaillance administrative des chemins de fer.) A vasúti állami fe-
lügyeletmostani szervezete.—A kereskedelmi, tengeri kikötők állami felügyelete 
és rendőrsége. — A belvizi hajózás felügyelete. — Az államépületek fenntartása. 

JL Szaka s z. A közutak kezeléséről: 
A közutak építésének és kezelésének története. — A mostani úthálózat 
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hossza, építési és fenntartási költsége és forgalma. — Az útügyre vonatkozó 
törvények és szabályrendeletek két csoportja (Crande voirie, petité voirie). 

I. F e j e z e t. Az állami és megyei utakról: 
Az állami és megyei utak kezelése. — Az állami és megyei utak enge-

délyezése (Classernent.) Enquéte d' utilité publique. — Az állami és megyei 
utak mentén fekvő birtokok szolgalmai. — Az átmenti építkezésekre szükséges 
engedélyek, (Alignements, permissions de voirie). Az utak szélessége. — Az 
útárkok fenntartásának kötelezettsége. —• Az utak 'fákkal való szegélyezésének 
kötelezettsége. — Az anyag termelési helyek beváltása. — Az állami és me-
gyei utakon hatályban lévő útrendörségi szabályokról. 

II . F e j e z e t. A községi utakról: 
A községi utak építését és fenntartását szabályozó törvények. — A köz-

ségi úthálózat fejlődése, hossza, és a létesítésére 1868-ig fordított összegek. — 
Az 1868-dik évi julius 11-én kelt törvény. — A községi utak kezelése, az út-
menti birtokok szolgalmai, és a községi útrendörségi szabályok. 

III. Szaka sz. A hajózható folyók és csatornák kezeléséről : 
A folyamszabályozásoknak és hajózható csatornák építésének története. 

— A jelenleg hajózható folyók és csatornák hossza és állapota. — A hajóz-
ható folyók és csatornák kezelése. — A hajózható folyók és csatornák tulaj-
donjogi viszonyai és a parti birtokosok szolgalmai. — A hajózási vámok. — A 
hajózási rendőrség. 

IV. Szakasz. A vasutak kezeléséről: 
A vasúthálózat fejlődésének története. — A jelenlegi vasúthálózat hosz-

sza. az üzleti eredmények, építési költségek és adatok a társulatok pénzügyi 
helyzetéhez. — A vasutak állami ellenőrzése. Az előmunkálati engedély. — Az 
építési és üzleti engedélj. — A vasutak rendőrségére és üzletére vonatkozó 
törvények és rendeletek. —- A dijszabásokról. — A kamatbiztosítást élvező 
vasutak számadásainak helyesbítéséről. — A. helyi érdekű és iparvasutak. 

V. S z a k a s z. A vízhasznosítási műveletekről: 
Ezen szakasz tárgya. — Védgátak az áradások meggátlására. — Víz-

szabályozási társulatok. — A nem hajózható folyók medrének tisztántartása, 
és az ilyen folyók mentén levő gátak fenntartását czélzó intézkedések. — A 
mocsárok kiszárítása. — Az alagcsövezés. — Az öntözésekre vonatkozó törvé-
nyek. — A vízi erőmüvekre vonatkozó rendszabályok. 

VI. S z a k a s z . A közmunkák számviteléről : 
Ezen szakasz tárgya és a számvitelre vonatkozó törvények és rendeletek. 

— A franczia állami számvitel általános elvei. — Az állami költségelőirány-
zat. — A kiadások érvényesítése és utalványozása. — A kiadások anyagi el-
lenőrzése. — A főszámszék. 

A mü, mely a szerző tulajdona, kapható Eggenberger Ferdinánd, akadé-
miai (és minden más budapesti) könyvárusnál. Ara 6 frt. 


