
S 6 

aan geweldige botsingen en s terke trilling zijn blootgesteld , en 

om te trachten zoodanige beginselen en vorn^en op Ie sporen en 

zulke regelen vast te stellen , als welke den Ingenieur en den 

h a n d w e r k e r , ieder in zijn k r i n g , in staat kunnen stellen hel 

metaal met gerustheid te gebruiken , terwijl die kommissie ook 

de verschillende w e r k i n g e n , die in de bestaande spoorweg-

bruggen van i j z e r , onder afwisselende omstandigheden plaats 

grepen, èn door t h e o r i e , èn door p roefneming , moest toelichten. 

Een aantal getuigen, van groote theoretische bekwaamheid en 

ondervinding in zake van uitvoering, werd door de kommissie 

g e h o o r d , en eene reeks van zeer belangrijke proeven werd 

genomen , ten einde zekere punten te kunnen bepalen nopens 

het bedrag der zamendrukking en u i t r ekk ing , de s terkte tegen 

spanning en zamendrukking, de werking van d ruk , van tr i l l ing, 

botsing enz. De uitslag van dit werkzaam onderzoek is volgens 

de woorden van het rapport der kommissie g e w e e s t : t in aan-

• merking nemende dat de aandacht der Ingenieurs, met betrek-

öking tot de noodzakelijkheid om spoor wegwerken overvloedig 

«sterk te maken , genoegzaam is opgewek t , en dat het van 

agroot belang is het genie van wetenschappelijke mannen niet 

taan banden te leggen , voor de ontwikkeling van een onder-

«werp dat nog zoo nieuw is en zoo ras vooruit g a a t , als de 

«bouw van spoorwegen, oordeelt de kommissie dat het hoogst 

tondoelmatig zou zijn eenige bepaling hoegenaamd , betreffende 

«de gedaanten en verhoudingen van bouwwerken van ijzer op 

aspoorwegen , bij de w^et vast te stellen.» Over de belangrijkheid 

van dit besluit mag ik hier niet uitweiden , maar ik moet u 

de aandachtige overweging van het rapport ten sterkste a a n -

bevelen (1). 

O) Zie liet verslag deswege, dal In ditzelfde noraroer medegedceïd 
wordt. f^e^-) 
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De in aanbouw zijnde noodhavens zijn werken van algemeen 

nut . Die te Douver en in de Normandische eilanden ( l ) , d o o r 

den heer W A L K E R , verdiene/I bijzonder de aandacht te vestigen. 

De eerste is nu reeds van een buitengewoon grooten invloed 

op do kuststroomen en op de beweging van de strandkeijen 

(galet) langs de k u s t , en de laatste zal den door storm ge-

jaagden zeeman d a a r , waar hij vroeger slechts gevaar en dood 

verwachten kon , bescherming verschaffen. Het breekwater van 

Portland-eiland (2) is be langr i jk , niet alleen wegens het nuttige 

gebruik , dat door dat werk van eene der schoonste baaijen onzer 

kust gemaakt w o r d t , maar ook als een bouwwerk van onmetelijke 

g roo t t e , hetwelk men bijna geheel door veroordeelden wil doen 

uitvoeren , zoodat het niet (?) noodig was zijne zamenstelling zoo 

eenvoudig mogelijk te ontwerpen. Het ontwerp is door den heer 

RENDEL g emaak t ; hij wil langs de plaats , waar het breekwater 

moet komen , eene houten steigering , door schroefpalen gedragen, 

doen ops te l len; daarop zullen spoorwegen gelegd worden , welke 

door hellende vlakken vereenigd zullen zijn met de steengroeven 

in het nabij gelegen heuvelachtig t e r re in , vanwaar de t re inen , 

met steen geladen , aangevoerd zullen worden , en de ladingen 

gezamenlijk en in lagen van gelijke dikte over bepaalde opper -

vlakten zullen gestort w o r d e n , in dier voege dat de kleine 

Stukken zorgvuldig met de groote worden vermengd en de geheele 

massa trapswijze tot den waterspiegel worde opge t rokken , 

waardoor het wegspoelen der materialen , hetwelk bij alle andere 

soortgelijke werken heeft plaats g e h a d , zal worden voorgekomen. 

(1) Jersetj, Guernsey, Alder7iey {Aurigny) qu Sarh op dc fransche 
kusl, dq>arlement de la Manche, niel ver van Cherbourg. 

(lied,) 
('i) Oj) de kusl van Dorjcts/iirc, tusschen Portsmouth (t\\ Dartmouth, 

{hed.) 
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De haven te Ilolykcad en de nieuwe dokken te Lcith en Ie 

Grlmshy, ook door den heer IIKNDEL , bewijzen eveneens het 

omvattende van zijne ontwerpen en zijne groote kennis van 

uilvoering. Naast deze belangrijke zee-werken mogen hier wel 
I 

worden vermeld twee vuur torens , die beide in sommige op-

zigten merkwaardig zijn. De eerste is een ijzeren gebouw op 

de Bisschops-rots , opgerigt door den heer WALKEU. Het ligt 

ongeveer 5 0 mijl (48 Ned. mijl) van het Lands Einde op de kust 

van Cornwallis, en vier mijl (G72 n^Ü') ^^^ westen van 

den St . Agnes-vuurtoren , die waarschijnlijk niet ware gebouwd 

geworden , indien onze voorgangers de bekwaamheid in de 

uitvoering van zoodanige w^erken hadden gehad , welke na hen 

is verkregen. Wegens zijnen stand is die vuurtoren meer aan 

de woede der Atlantische zee blootgesteld dan de vermaarde 

Eddystone vuurtoren , en de oppervlakte der rots is van zoo-

danigen vorm , dat naauwelijks een massief gebouw daarop kon 

worden gesteld. Om die reden werd besloten een gebouw te 

maken , dat aan de golven weinig of geen weerstand zou bieden, 

en dat een licht op dusdanige hoogte zou voeren , dat het van 

verre gezien kon worden. Zes holle kolommen van gegoten 

ijzer , elke met eene sterke gesmeed ijzeren staaf er in , 5 voet el 
(1,52) diep in de rots gedreven , op den grond een zeskant van 

cl 
oO Eng. voel (9.14) middellijn vormende en taps toeloopende, 

el 

dragen , 100 voet (30,48) hoog , de woning der drie toren-

wachters met uitrusting en levensmiddelen voor vier maanden, 

terwijl het geheet door de lantaarn gedekt is. Men stijgt tot 

de woning langs een spiraal-vormigen wenteltrap in eene in 

het midden geplaatste ijzeren kolom. Üe moeijeiijkheden , die 

bij de verwezenlijking van dit stoute plan overwonnen moesten 

worden , zijn zeer groot gewees t , doch zij kunnen zonder eene 

uifvoerige verklaring der uilvoering niet gewaardeerd worden. 

•CV 
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Oe andere vuurtoren van steen , en de Skernjvore genaamd, 

is gebouwd door den heer ALAN SÏEVENSON , op eene kleine, 

naakte r o t s , ongeveer 11 mijl (17,7 Ned. mijl) W . Z. W . het 

eiland Tyrce, en 5 0 mijl (80 ,45 Ned. mijl) van het vasteland 

van Schotland gelegen, ü e rots is blootgesteld aan de gewel-

digste werking van den Nooni-Atlantischen Oceaan , en is bijna 

altijd omgeven door hevige branding. Kunde en volharding 

hebben evenwel den Ingenieur in staat gesteld , om , zonder 

verlies van menschenlevens, of zelfs van een enkel lid des 

ligehaams , in weerwil van de groote zwarigheden , waarmede 

hij te kampen had , een gebouw te voltooijen van veel grootere 

afmetingen dan die der vermaarde Eddystone en Heli-rock vuur-

torens. De hoogte dezer drie torens is : 
N. d 

van den Eddystone 68 voet (i20,75); 

» » riell-rock 100 » (50 ,50) ; 

» » Skerryvore 1 3 8 i » (42,22). 

De moeijeiijkheden der zamenslelling, de voortrefTelijkheden 

van het gebouw en hel stelsel .van verlichting zijn zoo uitvoerig 

beschreven in het bekende rapport van den heer STEVENSON 

daarover , dat het overbodig is hier meer te doen dan er op 

te wijzen als op een der merkwaardige gewrochten van den 

jongsten tijd , waarop wij met regt trotsch mogen zijn. 

Voor de stoomvaart zijn door eenige der voornaamste Marine-

Ingenieurs en de bouwmeesters van ijzeren en houten schepen 

belangrijke pogingen aangewend, waarvan het gevolg is geweest het 

tol stand brengen van vier stoomschepen , bestemd tot vervoer der 

mails , en waarvan de werktuigen door de heeren SEAWAUD, MIL-

LER, PENN en FOUUESTEH vervaardigd zijn, terwijl de schepen door 

de heeren MAIVE, MILLEU, THOMPSON en LAIHD zijn gebouwd, en van 

een gelijk getal werktuigen, vervaardigd door de heeren MAUDSLAY 

on FOHHKSTEH, en LÏRUY, in schepen gebouwd door de 
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vervoeren van rci/Jgcrs tusschcn UoUfhead en Duhlin, welke 

stoomschepen eene snelheid van bijna 18 Eng. mijl (nagenoeg 

2ü Necl. mijl) in hel uur hebben bereikt , en den overtogl 

gemiddeld in vier uren doen. Door deze middelen zal , wanneer 

de BritLinnia kokcrbriig vollooid i s , de reis tiisschen Londen 

cn DuhVm in H uren Nvorden volbnigl. Dil is een buitenge-

wone vooni i tgang, vergeleken met hetgeen men een [)aar jaar 

geleden iTiogelijk acht te , toen beweerd werd dat die zelfde 

afstand in 14 uren zou kunnen woorden afgelegd. De uitmuntende 

scheeps-stoomtuigen van de lieeren MAUDSLAY en FIKLD en van 

de heeren FOHUESTEI\ en C^ ia de ijzeren door de heeren 

C. MAIIE en J . LAIRD gebouwde stoomschepen hebben groo-

tendeels bijgedragen tot het volbrengen eener reis van hier 

naar Parijs (gelijk onlangs plaats vond) in slechts 8§ uur , 

waardoor aan het drukkende pasj)00rlenstelsel , dat tot nu toe 

de vrije gemeenschap , die voor beido landen zoo belangrijk is, 

belemnaerde, de doodsteek gegeven is. Op het tot stand brengen 

der versnelde gemeenschap met Parijs mag ik eenigzins trotsch 

zijn, daar ik, in mijne hoedanigheid van Ingenieur van den Sonlh" 

Eastern spoorweg cn in aiijne ambtsbetrekking tot de spoorwegen 

van Boulotjne en Amiens, mij steeds bezig hield met de mogelijk-

heid om de gemeenschap tusschen de beide hoofdsteden te bespoe-

digen ; en reeds in Junij 18 i 5 , alvorens de tegenwoordige snel-

varende stoomschepen in de vaart waren gekomen , ondernam 

cn volbvagt \k dc Uvak , om de bcstuurderen en hunne vrienden 

van Londeii naar Doiilognc cn terug , tusschen des morgens G 

en des avonds 10 u r e , over te b r e n g e n , met eene genoegzame 

tusschonpoozing voor eene i)ublieke ontvangst te Doidoijne, 

Onder de bouwmeesters van stoomschepen verdient dc heer 

Sr.o'ir l lussEi j . bijzonder vermeid te worder» , wegens zijn wel-
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geslaagd onderzoek van de golflijnen en de toepassing er v j n 

op de gedaante der s chepen , zoodat dc minst tegenstand 

biedende kromme lijnen in een schip kunnen worden toegepast, 

waarvan de uiterste of grootste snelheid te voren bepaald i s ; 

en op die wijze kan groote snelheid en gemakkelijke beweging 

door het water worden erlangd , terwijl eene be|>aa!de indom-

peling met zekerheid verkregen wordt. 

Deze bijzonderheden zijn op eene merkwaardige wijze ve r -

wezenlijkt in het stoomschip Manchester, hetwelk met een 

gelijksoortig vaartuig, de Sheffield , bestemd is tot vervoer van 

reizigers over de I lumber te Neiv-lIoUand ; deze schepen , 

gebouwd door de heeren RENNIE , zijn als het ware vlotbruggen 

die de Manchester- . Sheffield- en Li;?co/;is/n7'c-spoorweglinien 

voltooijen , en die al wat door de treinen wordt aangebragt van 

oever tot oever met eene snelheid van omtrent IG mijl (23 ,75 

Ned. mijl) in het uur overvoeren. !n verband met dezen spoor-

weg moet hier vermeld worden de groote p o n t , die onlangs 

door de heeren E. B. WILSON en te Leeds , volgens het 

ontwerp en onder de leiding van den heer JOHN FOWLER, is 

gebouwd. Dit overgroote schip , hetwelk 40Ü voet (122 Ned. el) 
el cl 

lang en 5 0 voet (15,25) breed is en 8 voet ( 2 , 4 t ) diep gaat , 

met een dek van 2 0 , 0 0 0 vierkante Eng. voet (1850 vierk. el) 

oppervlakte, dient als eene vlottende landingplaats voor die 

snel varende stoomschepen , waardoor de spoorwegtreinen niet 

meer afhankelijk zijn van tij en van de slikkerige oevers van 

den Humber. Dc oppervlakte van het dek dezer landingplaats 

is omtrent de helft van een soortgelijk vaar tu ig , dat korten tijd 

geleden, naar mijne ontwerpen en onder mijne leiding, ie Liverpool 

is gebouwd , en waarvan eene beschrijving en teekening zullen 

vervaardigd worden voor eene volgende vergadering van het 

Instituut , als blijk dat ik voornemens l)en in praktijk te brengen 
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hclgcen ik gewaag«! heb nan al diegenen in Ie scherpen , <iic 

niel alleen kennis , maar ook vermogen van mededeeling bezillen, 

namelijk dal zij die len voordeele hunner broeders van het vak moe-

ten aanwenden. Verscheidene fraaijestoomschepen zijn ook voo rde 

reger ing , voor bijzondere maatschappijen en voor vreemde staten 

gebouwd, waarin de sierlijke werktuigen van MAUDSLAY en F I E L D , 

MILLER , SEAW.VUD , PENN , NAPIEU , RENNIE , en anderen , 

hunnen Europeschen roem ten volle gehandhaafd hebben. 

In deze onvolkomen schets van eenige Ingenieurswerken van 

het afgeloopen jaar is dat groote onde rwerp , het spoorwegstelsel , 

niet aangeroerd, tot de volmaking waarvan in de laatste 12 maanden 

zooveel is gedaan, zonder die algemeene verwondering op te wek-

ken , waarmede zijn vroegere vooruitgang werd begroet. E r zijn 

nu omstreeks 5 5 0 0 mijl (8844 Ned. mijl) voltooide spoorwegen in 

Grool-Drlüanje, die omtrent 2 2 0 millioen pond sterling (2640 

millioen gulden) hebben gekost , welke verbazende som, uit bijzon-

dere bronnen gepu t , in het rijk is ui tgegeven, en daardoor in 

eene buitengewone mate de Nijverheid in alle takken heeft a an -

gemoedigd en aanleiding heeft gegeven tot eene omwenteling in het 

handelsverkeer en de maatschappelijke betrekkingen, — Het stoom-

werktuig en het weefgetouw zijn door den bezadigden staathuishoud-

kundige als de wezenlijke bronnen van de magt en den invloed 

van Groot'Driitanje beschouwd geworden , en alhoewel de d a p -

perheid zijner geharde zonen, zoowel in de militaire, als in de 

zeedienst meer uitstekend moge geweest z i jn , en zij inderdaad 

niet hoog genoeg te waarderen waren , toen zij ter verdediging 

opgeroepen w e r d e n , is het de arbeidende en voorbrengenda klasse 

van dit l and , die zijne wezenlijke magt vestigt. — Het voorbeeld, 

dat Engeland ga f , door de fraaiste straatwegen stout te ver la ten, 

en over het geheelc land een net van ijzeren wegen te m a k e n , 

waarop door don stoom reizigers en goederen worden vervoerd 
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met eeno snelheid, d ie , toen daarvan het eerst gesproken w e n J , 

door hel algemeen als e rge r dan eene herschenschim werd be-

schouwd, vervulde eerst onze Europesche naburen mot verbazing, 

en noopte hen daarna tot navolging, zoodat door deze nieuwe 

k rach t , binnen eenige jaren , de onderlinge verhoudingen der 

rijken van het vaste land veranderd zijn, en het eindgovolg hiervan 

zal wezen het invoeren van behoeften en gevolgelijk van bescha-

ving in de meest afgelegen hoeken der wereld.» 

Deze openingsrede eindigt met de bijzondere aandacht der 

vereeniging te vestigen op de gezondheidskwestie , de d roog-

making en waterlozing, de bestrat ing, verlichting en schoon-

making van steden en vlekken , de meer overvloedige en minder 

kostbare toedeeling van water en gas, en in verbinding met de 

archi tecten, de verbetering der woningen van de arbeidende klas-

sen ; liet maken van bad- en waschhuizen, en de invoering van 

slagtpiaatsen (abattoirs). 

OXYDERING VAN SPOORVVKGSTAVEN, DIE IN OF 

BUITEN GEBRUIK ZIJN. 

{Mechanicus Maijazine van 6—27 October 1849.) 

Omtrent dit onderwerp deed MALLET onlangs te Dirmingham 

eene mededeeling , die hoofdzakelijk op het volgende uederkomt : 

De bovenzijde eener spoorwegstaaf, die in gebruik is, wordt 

s teeds volkomen rein , roestvrij en glad gehouden, terwijl hare 

overige op[)crvtaktc weldra overdekt wordt met zwarte oxyde , 

en spoedig daarop met rooden roest (peroxyde en basische 

zouten.) Niet slechts is ieder metaal elektro-positief ten aanzien 



ä! * 

van zijne eigene oxyden , maar ook begint eene massa metaal, 

ilie gedeellelijk glad en gedeeltelijk ru\w is , het eerst aan het 

ruwe gedeelte te roesten. Van daar komt het, dat eene s[)oor-

wegstaaf terwijl zij in gebruik is steeds voor roest wordt be-

w a a r d , door de ghnllieid harer bovenzijde. Zulk eene gladde 

zijde is niet aanwezig bij staven , die builen gebruik zijn. De 

bovenzijde eener in gebruik zijnde staaf word t spoedig ineen-

of zamei igedrukl , en hard door het rollen van hel vervoer er 

o j ) , en , wanneer alle overige omstandigheden gelijk staan , is 

de invreting door roest als anderszins bij een stuk ijzer gerin-

ger naarmate zijne digiheid door mechanische werking grooter 

wordt gemaakt. Daar elk metaal positief is ten aanzien van zijne 

oxyden, zoo bevordert de laag roest op het ijzer zeer de verdere 

invreting van liet metaal onder die laag en zulks des te meer 

naarmate de roest ouder is. Men lieeft waargenomen dat roes t , 

ontstaan door de werking van de lucht en van v o c h t , die aan« 

vankelijk slechts weinig peroxyde b e v a t , langzamerhand van 

aard v e r a n d e r t , en al meer en meer verzuurd wordende , ook 

meer en meer elektro-negatief wordt ten aanzien van het metaal. 

Nu blijfi de roest op eene spoorstaaf rlie buiten gebruik is , 

en bevordert en verhaast dus de invre t ing ; terwijl de roest op 

eene in gebruik zijnde spoorwegslaaf door de trillende bewe-

ging telkens wordt algeschud, zoodat de oorzaak wordt wegge-

nomen , waardoor de chemische werking zou toenemen. Spoor-

staven die een deel uitmaken van eene lange linie , hetzij ze in 

of builen gebruik i s , vreten minder iu over eeuc bepaalde 

oppervlakte dan een kort stuk van hetzelfde ijzer, dat op gelijke 

wijze is blootgesteld. Staven, die in gebruik zijn, roesten minder 

dan slaven buiten gebruik . Hel verschil neemt mei verloop van 

tijd aanlioiideiid af. De roest is voor de staaf eene veel ge -

r inger oorzaak van vern ie l ing , dan de uitwerking van het v e r -

voer. Het is waarschijnlijk , dat de elektrische en magnetische 

krachten , die in de staven door hol aard-magnelisinus en het 

rollend vervoer ontwikkeld w o r d m , van invloed zijn op de 

clieniische werking bij het roesten, en dat derhalve de rigtlng 

der spoorweglinie met opzigl tt»t de middaglijn , niel L^elicrl 

onverschillig is ten aanzi(Mi van de duurzaamheid der slaven. 

Naar aanleiding van het vooi-gaande stelt voor : 

Pa t , van welke hoedanigheid ook ijzeren spoorslaven ge-

plet worden , zij xnóv het gebi'uik > o[) de bovenop[)ervlakle 

en aan de zijden gelijkmatig door hameren gehard wonlen ; en 

Dat spoorslaven , alvorens gelegd te worden , na van 

pas en regt gemaakt te zi jn , tol nagenoeg 400«. F . verwarmd 

en dan met gekookt koolleer overslreken \vorden. De onde r -

vinding heeft doen zien dat deze bedekking ruim vier jaren 

duren , en het roesten volkomen beletten kan , terwijl de 

staven gedurig in gebruik zijn. 

— —.Si 

IIKT GEDllUIK VAN IJZKIl, BIJ DKN ÏU)ÜW 

VAN SPOORWEGEN. 

(De Times van 12 J:inucirij 1850.) 

Men zal zich herinner e n , dat in Mei 1817 de Deebrug 

in den Ches te r - en IIo!yliead-s[)oorweg, die van ijzer was 

gemaakt , eensklaps bezweek, toen een trein er over ging. 

Ten gevolge van dit betreurenswaardig ongeval , waarvan vele 

menschen de slagtolfers waren, en bij de eenstemmigheid van het 

oordeel der uilslekendste ingenieurs , betrekkelijk de oorzaak er 

van , stelde de heer STUUTT, president der kommissarissen van 



Spoorwegen aan de regering voor, eene kommissie Ie benoonicn, 

ten einde den invloed te onderzoeken, welken botsing en trilling 

op de sterkte van gegoten ijzer heef t , en de uitwerking na te 

gaan van lasten in beweging over b ruggen , die kunnen door-

buigen, in vergelijking met de werking daarop van gelijke lasten 

in rust . Dienovereenkomstig werd den Augustus 1 8 i 7 

eene staats-kommissie benoemd, beslaande uit Lord WUOTTESLEV, 

den eerw. l\. W I L L I S , den kap." JAMES en de beeren GEORGE 

U E N M E , WILLLVM CUBITT cn EATON HODGKLNSON als leden en 

den luitenant DOUGLAS GALTON , van de militaire genie, als secre-

taris. Eene som van omstreeks 5000 pond sterling (30 ,000 

gulden) werd te hunner beschikking gesteld , ten einde zij de 

noodige proeven zouden kunnen nemen, doch het blijkt niet , 

dat aan een dezer beeren eenige belooning voor de door hen 

in deze bewezen diensten is toegekend (1). 

Uit hun rapport, dat zeer onlangs in het licht is verschenen, 

blijkt dat de heer EATON IIODGKINSON (die zich bijzonder op de 

beproeving van ijzer heeft toegelegd, en die de beeren FAIUDAIHN 

en STEPIIBNSON in de onderzoekingen voor de groote koke r -

bruggen heeft bijgestaan) het nemen der noodige proeven b e -

trelïende den druk van ligchamen in rust en botsing op zich 

nam. De hoogleeraar W I L L I S , de kapitein JAMES en de luitenant 

GALTON hadden de leiding der proeven betreffende de u i twer-

kingen van met verschillende snelheden bewegende lasten, en die 

welke te weeg gebragt worden door lang aanhoudende dikwerf 

herhaalde doorbuigingen van ijzeren staven. De eerste proeven 

werden genomen op daartoe te Lambeth gehuurden g rond , en 

de latere op s rijks werf te Portsmouth, De uitkomsten van 

de proeven, genomen met snel bewegende lasten, zijn geheel 

( ) ) Hier Ie lande zal dat nicl vreemd scliijiion, inanr hillijk. 
(liciL) 
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nieuw. Het daarop l)ctrekkelijk wiskundig onderzoek is onge-

lukkigerwijze zoo ingewikkeld bevonden, dat de kommissarissen 

slechts eene gedeeltelijke oplossing van het vraagstuk hebben 

kunnen erlangen, niettegenstaande zij bijgestaan werden door 

professor STOKES, een onzer bekwaamste wiskunstenaren. Deze 

proeven hebben doen zien, dat door een last in beweging 

eene vermeerdering van doorbuiging , boven die van r u s t , of 

de doorbuiging te weeg gebragt door den last in rus t , wordt 

veroorzaakt, en dat die doorbuiging met de snelheid der be -

weging toeneemt, tot deze zoo groot is , dat de tijd te kort 

zou zi jn, om de massa der brug in beweging te kunnen 

brengen. Ook blijkt he t , dat bij den last in beweging de 

grootste spanning niet in het midden, maar nader bij de uit-

einden is. De hoegrootheid dor doorbuiging schijnt te veran-

deren in regte reden van het vierkant der lengte van de brug , 

en in omgekeerde reden van het produkt der doorbuiging van 

rust in het midden en het vierkant der snelheid, waarmede de 

last op de brug beweegt , en zij neemt toe door de traagheid 

der b r u g , tot de snelheid zoo groot w o r d t , dat de tijd van 

den overgang te kort is voor eene verdere aangroeijing van 

de doorbuiging der brug. Ten einde deze stelling te toetsen, 

werden op eene brug in den South-Eastern si)oorweg, en 

op eene andere in de Epsom- en Croydon-l inie , proeven 

genomen, en de kommissarissen verkregen uitkomsten, welke 

de eerste op eene kleinere schaal genomen proeven volkomen 

bevestigden. Wanneer het bedrag van de traagheid der brug 

in rekening gebragt word t , blijkt de vermeerdering van door-

buiging bij korte bruggen veel grooter te zijn dan bij lange. 

Onderstel, bij voorbeeld, de massa van den last en die der 

brug genoegzaam geli jk, dan zal de vermeerdenmj van door-

buiging bij groote snelheden en voor bruggen van gewone stijf-
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hoid, meer dan dc halve doorbuiging van rust bedragen; terwijl 

zulks bij bruggen van 5 0 voet ( 1 5 . 2 3 el) spanning niet meer 

dan een zevende zal z i jn , en bij grootere opening al spoedig 

zal afnemtin. Dit merkwaardige en ingewikkelde onderzoek is 

besclirev(Mi oj) bladzijden X I , X I I , XllI en XIV van het ve r -

s lag, en is volledig ontwikkeld in de bijlage B , bladzijde 181. 

De komniissarissen hebben tevens inlichlingen ingewonnen be-

trekkelijk de gevoelens en ondervinding van de uitstekendste 

ingenieurs van dezen t i jd , en van do slotsom is op bladzijde 2 G i 

en volgg. eene hoogst merkwaardige ontleding en een zeer 

volledig verslag gegeven. Eene menigte van de prooven , die 

genomen zijn om den heer STEPHENSON te helpen in de bepaling 

van den vorm der Conway- en Dritannia-kokcrbruggen, zijn in 

de bijlagen opgegeven. De proeven betrekkelijk dc botsing (ver-

meld in de bijlage A), zijn nieuw en belangwekkend; zij ver-

klaren praktisch hetgeen reeds theoretisch bekend was , namelijk 

dat het vermogen om botsing te weerstaan verandert met dp. 

massa van het ineengedreven of geslagen ligchaam. 

Dit wetenschappelijke rapport , het eerste dat door eene staats-

kommissie is geleverd , moet als eene hoogst belangrijke aan-

winst voor de wetenschap van den Ingenieur van onzen tijd 

worden beschouwd ; het bevat vele nuttige mededeelingen no[)ens 

een onderwerp, waaromtrent in het werkdadige een groot verschil 

van meening bestaat, en ten aanzien van hetwelk de Ingenieurs 

tot dus verre niet in eenig beginsel vertrouwen hebben kunnen 

stellen. De kommissarissen zijn van gevoelen, dat wettelijke voor-

schriften , aangaande de vormen en verhoudingen van ijzeren 

zamenstellingen op spoorwegen, hoogst ondoelmatig zonden zijn, 

en bepalen zich er toe de aandacht bijzonder te vestigen op de 

hieronder verineldc algemeenc gevolgtrekkingen, uit de genometi 

proeven en uil de door hen gedurende den tijd van het onder-

zoek bijeenverzamelde inlichtingen afgeleid : 

«Dat het vof»r Ingenieurs raadzaam voorkomt, o m , bij het 

«sluiten van kontrakten voor de levering van werk van gegoten 

«ijzer, te bepalen dat de stukken een zekeren last zullen moeten 

«kunnen dragen , in stede van to trachten bepaalde mengingen 

«te bekomen. 

«Dat om de sterkte eener bijzondere ijzersoort, die voor groote 

«gietwerken moet worden gebezigd, tc be rekenen , de staven, 

«die als proef-eenheid worden aangenomen , van gelijke dikte 

«moeten zijn als het dikste gedeelte van het ontworpen gietwerk. 

«Dat , daar het bewezen i s , dat het ijzer om de uitwerking 

«eener herhaalde buiging te kunnen weerstaan, naauwelijks eene 

«doorbuiging, gelijk aan een derde der grootste mag ondergaan, 

«en aangezien de doorbuiging voortgebragt door een bei)aalden 

«last vermeerdert door bots ing, het raadzaam is to zorgen, dat 

«de zwaarste last op spoorwegbruggen in geen geval grooter zij, 

«dan een zesde van d i e n , we lke , in het midden aan den balk 

«gehangen , hem in rust zou doen breken. 

«Dat , daar het gebleken i s , dat do snelheid, aan den last 

«medegedeeld, de doorbuiging doet toenemen, die ontstond door 

«dien last in rust op de b r u g , als ook dat de vermeerdrring 
el 

«door beweging bij bruggen van minder dan 4 0 voet 

«lengte van genoegzaam belang is , om daarop te moeten letten, eï 

«en bij eene lengte van 2 0 voet (G.10) en groote snelheid, tot 

«zelfs meer dan de helft der doorbuiging van rust klimt, doch 

«verminderd kan worden door dc brug stijver tc niakcn , het 

«rar.dzaam is , bepaaldelijk bij bruggen van kleine opening, de 

«aangroeijing der doorbuiging te berekenen naar den zwaarsten 

«last en de grootste snelheid , die de brug kan hebben te ver -

«dragen , en dat eene belast ing, die in rusi dezelfde doorbui-

zou veroorzaken , bij het bepalen van de sterkte van den 
7 
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«bouw worde aangenomen als te zijn de grootste last, dien 

«brug kan te dragen hebben. 

«Eindelijk , de sterkte van eenen balk om botsing te w e e r -

«staan verandert met zijne massa , wanneer het botsend l ig-

«chaam hetzelfde b l i j f t , en bij vermeerdering der traagheid van 

«den b a l k , zonder zijne sterkte te veranderen, zal het vermogen 

«om botsing te weerstaan ook in zekeren graad toenemen, waaruit 

«volgt , dat het g e w i g t , bij zamenstellingen die aan botsingen 

«onderworpen zijn , eene zaak is van groot belang. 

«Alhoewel de kommissie het b e t r e u r t , dat zij, uit hoofde der 

«beperkte middelen , die te harer beschikking waren gesteld , 

«en van den langen tijd , die voor dusdanige onderzoekingen 

«wordt vere i sch t , genoodzaakt is geweest menige belangrijke en 

«gewigtige takken van proefondervindelijk onderzoek slechts on -

«volledig te behandelen , ja zelfs geheel te verzuimen, ver t rouwt 

«zij echter dat de feiten en denkbee lden , die zij in staat 

«geweest is bijeen te verzamelen, ter opheldering zullen dienen 

• van de werking , die onder afwisselende omstandigheden bij 

«ijzeren spoorwegbruggen plaats g r i j p t , cn den Ingenieur en 

«werktuigkundige in staat zullen stellen , het ijzer met meer 

«vertrouwen dan vroeger te gebruiken.» 

Bij het werk zijn gevoegd eene menigte platen , ter ophel-

dering van de wijze waarop de vei'schillende proeven genomen 

zijn , en teekeningen van verschillende soorten van hoofdbalken 

en bruggen , waarvan in het rapport is gewaagd , als ook eene 

kaart door de beambten van iiet museum van praktische geologie 

vervaardigd , aanwijzende de distrikten in het koningrijk, waar 

ijzer gevonden en bewerkt woi d t , en waarop tevens al de 

voornaamste thans in werking zijnde ijzer-smeltovens aange-

wezen zijn 
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WEKKLNO VAN IIKT MAGNETISMUS IN ALLE HGCllAMEr^ 

DOOK EDMOND lîECQUEUEL. 

(Mechanics mafjuzinc van November 1849, bladzijde 45: .̂ — 
Comptes rendus va» de Akaderaie der AVctenscliapperi 

te Parijs. Zittin{j van den 21" Mei 1849,) 

De algemeene gevolgtrekkingen tot welke EDMOND BECQUEREL 

gekomen is , en waarvan het bewijs met belangstelling w^ordt 

te gemoet gezien door alle wetenschappelijke mannen , die de 

jongste proeven over diamagnetismus hebben gevolgd , zijn de 

nagemelde: 

Alle ligchamen worden , als week ijzer , onder den invloed 

van een m a g n e e t , naar hun a a r d , meer of minder magnetisch. 

2 ^ Het tijdelijk magnetismus eens iigcliaams is niet a f h a n -

kelijk van zijne massa , maar van de w i j z e , waarop de ether 

daarin verdeeld is. 

3®. Eene zelfstandigheid word t naar een middenpunt van mag-

netismus getrokken met eene kracht gelijk aan het verschil van 

de werkingen uitgeoefend op die zelfstandigtieid , en op eene 

hoeveelheid der middenstof , gelijk aan die der door haar v e r -

plaatste. 

De werking werd gemeten door de draaijing , ontwikkeld op 

kleine staafjes van verschillende zelfstandigheden, met een zeer 

grooten elektro-magneet . Het langdurig slingeren der s taafjes 

belette men , door onder elk een kleinen bol van lood of z ink , 

gedompeld in water of eene oplossing van zoutzure-kalk te 

hangen. 

Door aldus de werking te melen op zelfsuindigheden bewegende 

in verschillende middenstolfen , overtuigd»' B. zich van den 
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groolcn invloed van de omringende stof. Bijv. gewoon glas dal 

in dc lucht wordt aangetrokken door de heide polen \ a n een 

magnee t , wordt in oplossingen van ijzer of nickel door de polen 

krachtig afgestooten. Zwavel en witte was , die in de hicht 

afgestooten woorden door njiddenpunten van magnetische werking, 

worden integendeel daardoor aangetrokken als zij in eene g e -

concentreerde oplossing van zoutzure-kalk , of van zoutzure 

magnesia gedompeld zijn. 

l iet .navolgende merkt BECQUEHEL aan omtrent de derde boven 

aangeduide algemeene wet. 

i<Ecn ligchaam wordt door een magnetisch middenpunt aan -

getrokken of afgestooten , naar gelang het gedompeld is in eene 

middenslof , die minder of meer magnetiscli van aard is dan 

liet l igchaam; gelijk een luchtbal gevuld met gas in de lucht 

rijst of daa l t , naarmate de middelbare digtheid van den gebeelen 

toestel kleiner of grooter is dan die der lucht. Dit derde b e -

ginsel is derhalve soortgelijk aan de stelling van AHCHIMEDES 

betrekkelijk de zwaarte (1 ) , met het onderscheid dat deze betreft 

de massa van het ligchaam , terwijl de , door iniiuctie in eene 

zelfstimdigheid ontwikkelde magnetische kracht geenszins van 

hare massa a fhang t . 

Hieruit volgt dat de aantrekkingen en afstootingen uitgeoefend 

op verschillende ligchamen door eenigen pool van een magnee t , 

in wiens nabijheid zij geplaatst zijn. gevolgen zijn van écne oorzaak, 

en niet afhangen van verschijnselen van verschillenden aard.» 

Om de daadzaak te verklaren dat niet alle ligchamen in het 

ledig door een magneet aangetrokken worden , en dat eenige 

zelfstandigheden, gelijk bismulh, zwavel, phosphorus enz. in het 

ledig bijna even zoo veel als in de lucht afgestooten w o r d e n . 

i j 

l i 

'4 

(1) Een in eene vloeistof {jedompeUl rigchaam weegt zoo veel 
miniler tian het li^jcliaam, als de verplaatste vloeistof weeyl . (Hcd.) 

i o r i 

moet men , zegt B. , aannemen , dat de etherische middenstof 

waardoor de magnetische werk ing wordt overgeplant, in een ledig, 

en in eene ruimte waar stof i s , op gelijke wijze doch in v e r -

schillenden graad wordt aangedaan, en dat het ledig zich verhoudt 

als eene middens tof , die meer magnetisch is dan de stof, welke 

van alle stoffen het meest afgestooten w^ordt, namelijk bismuth. 

ü p zekere gassen , als s t iks tof , s t iks tofzuur , waterstof cn 

koolzuur heeft hnt magnetismus geen merkelijken invloed , ver-

geleken met de draaij ing van eenen draad van zilver dik 0.04^5 

.Ned. streep en lang o 5 Ned. du im; maar zuurstof is magnetisch 

genoeg om hare werking gemakkelijk te kunnen nieten. De 

dampkringslucht is ook magnetisch , en daar haar magnetisch 

vermogen slechts ongeveer een vijlde bedraagt van dat der zuur-

s t o f , zoo volgt daaruit dat de ui twerking alleen aan de tegen-

woordigheid van laatstgemeld gas is toe te schri jven. 

Terwij l 15. zocht naar een ander middel om het magnetisch ver-

mogen der zuurstof aan te wijzen dan door de verschillen van aan-

t rekking en afstooting, welke zich vertoonen in achtcrvolgcns in het 

ledig en in zuurstof geplaatste s taaf jes glas en was , kwam hij op 

de gedachte de werking te meten , uitgeoefend door magneten 

op kleine cilinders van houtskool, welke zekere gasvormige zelf-

standigheden in (betrekkelijk) groote hoeveelheden opslorpen. 

Hij vond toen dat een staafje houtskool, hetwelk zuurstof heeft 

opgenomen , tusschen de polen van een sterken magneet slingert 

als eene gemagnetiseerde staaf ijzer, terwijl het in het ledig 

doorgaans afgestooten , en altijd slechts zeer weinig door de 

werking van den magneet aangedaan wordt . 

Vergelijkende het (magnetisch) vermogen van zuurstof met 

dat van ijzer, vindt 1». dat eene teerling el lucht werkt zooveel 

als 1,1 Nederl . korrel (elf centigrammen) ijzer. Bedenkt men 

dat de aaibol omrimzd is met eene laaG? lucht evenvee^l wegende 
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als ccne laag k w i k , hoog ongeveer 70 Ned. d u i m . dan rijsl 

de vraag of zulk eene massa van magnetisch gas onophoudelijk 

in beweging en onderworpen aan allerlei regelmatige en on^ 

regelmatige afwisselingen , zoo van spanning als van warmte , 

niet invloed kan hebben op de van het aard-magnet ismus 

afhankel i jke verschijnselen , en op de dagelijksche bewegingen 

de r magneetnaald. Als men toch het magnetisch vermogen van 

die vloeibare massa be reken t , vindt men dat het gelijk is aan 

dat van een groot ijzeren kleed , dik een tiende streep, hetwelk 

de geheelo oppervlakte der aarde zou bedekken. 

Men kan derhalve , zegt Lt. , de boven aangeduide beginselen 

als bewezen aanmerken , te weten : dat alle ligchamen aan den 

invloed van het magnet i smus , maar in verschillenden graad , 

onderworpen zijn ; en dat de afstootingen van zekere zelfstan-

digheden door beide polen van eenen magneet toe te schrijven 

zijn aan de omstandigheid, dat die ligchamen gedompeld zijn in 

eene middenstof , meer magnetisch dan zij z e l f , welke door 

hare terugwerking tot de waargenomen verschijnselen aanleiding 

geeft . Voor B. bestaat er geen onderscheid tusschen wat men 

diamagnelismtis genoemd heeft en het eigenlijke magnetismus. 

OVER EIGENSCHAPPEN VAN DEN STOOM, 

DOOa TJIO^IAS PIIOSSEK. C. E. 

(In hel Mechanic's mafjazine , van November 1849, overgenomen 

uit hel Franklin Journal.) 

I3e volgende opmerkingen mogen bijdragen tot opheldering 

van eenige raadselachtige werkingen van den stoom , inzonder-

1 i)i> 

heiil , wanneer hij als mi<ldel van beweging in hel s toomtuig, 

bij uitzetting gebruikt wordt . 

Het redeneren bij analogie is oorzaak geweest van vele dwa-

l ingen, niet alleen in de theologie, maar ook in de wetenschap. 

Als voorbeeld zij hier het feil aangehaald, dat stoom van hooge 

drukking de haiid niet verbrandt . De verklar ing daarvan , in 

boeken gegeven, is bij analogie de voortbrenging van koude door 

uitzetting. Sloom van lage drukking brandt n i e t ; derhalve zal 

de overeenstemming niet bewezen kunnen worden , ten zij de 

dooi' de uitzetting te weeg gcbragte temperatuur (koude) lager 

is dan die van zulken stoom ; zoo vinden wij dat een schrijver 

in het Fra7iklin Journal dien warmtegraad op 88® Fahr . s tel t ; 

hij zegt dat stoom op 5G0" Fahr . tot de spanning des damps-

krings uitgezet een warmtegraad van 88® Fahr . zoude moeien 

hebben. De sloom zou dus dadelijk in de lucht vloeijen en tot water 

verdikken. 

iMij komt het voor dat juist het tegendeel van dien de juiste 

voorstelling i s ; te weten : de stoom zal door de uitzetting n k l 

tot water verdikken , en derhalve de hand niet verbranden. 

Als stoom , voortgebragt onder den druk des dampkrings , 

vrijelijk in de lucht on t snap t , wordt de daarbij ontwikkelde 

elektriciteit naar het water terug geleid , ten gevolge van het 

geleidings-verniogen des stooms , en als men de hand er in 

p laa t s t , wordt ze gebrand , omdat de stoom , niet kunnende 

uitzetten, dadelijk verdikken moet op elk voorwerp, waarmede hij 

in aanraking komt, dat minder warm is dan hij; als dan de lucht 

geheel met vocht verzadigd i s , zal ze geen deel van den stoom 

opnemen en deze moet dan , zoodra de lucht - en stoomdeelen 

met elkander in aanraking komen , als stofregen fieervallen , 

en de warmtegraad des stooms op het oogenblik der verdikking 

zal vermoedelijk niet lager zijn dan 212® Fahr . , hoezeer hij 
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bijna oogenl)likkelijk daarna de temperatuur za! aannemen dei-

lucht , door welke hij va l t , die gestadig versch cn koel de 

fijne stof omringt. Do schuilende w a r m t e , die uit den stoom 

is vrijgewordcn bij zijne verandering in water, zal 1000° Fahr . 

bedragen , of zes maal de warmte , die noodig is om de tempera-

tuur van dezelfde hoeveelheid water 107" Fahr . te doen rijzen. 

Stoom van hooge drukking verhoudt zich omgekeerd in alle 

opzigten , uitgenomen het laatste , dat is te zeggen, dal stoom — 

van één gewigt — de temperatuur eener onbepaalde hoeveelheid 

water evenveel zal doen rijzen , welke zijn druk moge zijn. 

Deze s te l l ing , bekend als de w^et van W A T T , is door CLKMKNT 

en anderen door proeven bewezen geworden , en hoewel de 

onlangs uitgevoerde werkzame proefnemingen van V. UKCXAULT 

hebben doen zien , dat zij niet volkomen naauwkeurig is , is 

het nogtans waarschijnlijk dat zij bij de praktische mannen in 

aanzien zal blijven om hare eenvoudigheid , cn dewijl zij voor 

gewoon gebruik naauwkeurig genoeg is. De proeven van DE 

PAMDOUU zouden de wet van WATT bevestigen ; daaruit zou 

namelijk gebleken zijn dat stoom onder een volstrekten druk 

van 2 . 7 tot 4 . 4 dampkring ( 1 ) , in den dampkring onde reen 

druk van 1.4 tot 1 .05 dampkring ontsnappende, bij zijne uit-

vloeijing in de lucht juist dezelfde temperatuur teekent als of 

hij ve7'zr((Hg(l was. 

Deze proefnemingen echter komen mij voor, juist het tegen-

overgestelde te bewijzen ; zij staven de gevolgtrekkingen van 

Y. UEGNAULT , hetwelk men niet schijnt te hebben opgemerkt. 

.\Is stoom, na uitzetting, dezelfde warmte teekent alsi^crj^rfi^de 

stoom van den druk tot welken hij uitgezet is , is het k l aa r , 

J 

f , 

( l ) A l s men den iniddel!)arc]i sland des kwikliarometersoj> 7G Ncd. 
duim :itell , is ceii dainpkiinjy (druk van) c^ t̂ijk aan na{;eiioei; 
7.G X KV597 X 0 . 0 ! = \ Ned. pond op den • Ned. duim. 
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dat die stoom niel verzadigd maar overladen is ; want het is 

uitgemaakt dat de digtheid des slooms niel loeneeml in even 

sterke verhouding als zijne veerkracht ; dat dan de temperatuur 

van uitgezetten stoom hooger is dan die der hoeveelheid water , 

welke hij beva t , zou moeten wezen , bewijst dus dat de g e -

heele warmte grooter moet zijn bij stoom van hooge dan bij 

stoom van lage drukking. 

Bij voorbeeld, 100 leerling Eng. duim (1.65 teerling palm) 

stoom van een dampkring op ^ l i ' ^ F a h r . , zal wegen 14.9G20 

grein (9 .00 Ned. korrel) , terwijl de warmtegraad van TiO teer-

ling Eng. duim (0 .82 teerling palm) stoom van eene spanning 

dubbel zoo groot, 250° .52 Fahr . , maar het gewigt van dien stoom 

slechts 14 .157 grein (9.101 Ned. korrel) zal zijn. — Verder 

100 teerling Eng. duim (1 .65 teerling palm) stoom van 4 

dampkring weegt 55 .257 Eng. grein (54.500 Ned. korrel) en 

is op 2 9 5 ^ 7 2 F a h r , — 100 teerling Eng . duim (1.05 leerlin^^ 

palm) van zulken stoom viervoudig uitgezet, weegt 15 .514 grein 

(8.027 Ned. kor re l ) , en de temperatuur van zulken stoom ver-

zadigd , zou zijn 205® Fahr . en de druk 0 . 8 0 5 5 dampkring ; 

dit moet de uitkomst zijn , als de wet van. WATT juist i s ; maar 

de voormelde proeven van DE PAMBOUK hebben doen zien, dat de 

stoom in den dampkring zal uitstroomen op 212" Fahr . , ondanks 

zijne verkoeling bij het doorloopen van het werktuig en de on-

waarschijnlijkheid dat hij in volkomen droogen staat daarin is 

gekomen. 

Slechts ééne gevolgtrekking schijnt mogelijk : dat stoom van 

hooge drukking meer warmte bevat ; gedurende de uitzetting 

overlaadt die warmte den stoom en «droogt» hem ; en dan kan 

men e r , als in Iieete luch t , de hand ongestraft inhouden. 

Volgens V, UKGNACLT is de geheele warmte van stoom , op 

212'^ Fahr. 114IW.OO, op 2 0 5 % 1 1 4 2 ^ 5 7 en op 2 9 5 ^ 7 2 , 
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1170".72. Kr is alzoo in sloom, 4 maal uitgezet, ongeveer 28® 

wannle meer dan aan het w a t e r , dat er in i s , zou toekomen; 

de temperatuur wordt derhalve 2o5® in stede van 205®, op 

den druk 1.024Ü in stede van 0 . 8 ü 3 o dampkring; — d u s v e r -

oorzaakt de uitzetting van stoom geene koude gelijk die der lucht. 

De soortelijke warmte stooms van hooge drukking is grooter 

dan die van sloom van lage drukking , juist omgekeerd van het-

geen in het algemeen bij de lucht en bij gassen het geval is. 

Dus zal stoom zamendrukking niet kunnen verdragen omdat hi j . 

bij eene mindere spanning, geene genoegzame w^armte bevat voor 

de vereischten eener hoogere. Daarmede nu zijn aangeduid twee 

der oorzaken, welke de werking des stooms bij uitzetting in 

de tuigen van Cornwallis , of in het algemeen elke langzame 

werking bij uitzetting zoo voordeelig maken , namelijk het over-

laden zijn van uitgezelten stoom en de vatbaarheid van verza-

digden stoom voor verdikking. 

Dat stoom of verzadigd of overladen moet zijn , is k laa r ; of-

schoon dus de daadzaak, dat sloom van groote veerkracht in 

den dampkring uitstroomt op de temperatuur van v e m d i g d e n 

stoom van gelijke spanning, niet bewijst dat de stoom 

is , levert zij evenwel , beschouwd in verband met die, dat zoo-

danige stoom de hand niet ve rb rand t , een stellig bewijs op , 

dat er een physisch verschil is tusschen uitgezetten stoom en 

stoom die niet uitgezet is geweest; en daar men slechts twee staten 

des stooms k e n t , — verzadigd en overladen zijn, — is men bij 

gebrek van regtstreeksche proeven daaromtrent , die vertrouwen 

verdienen , volkomen geregtigd aan te nemen , dat die stoom 

overladen is. 

Vroeger is aangemerkt , dat stoom van lage drukking een 

geleider is van elektriciteit, en men kan daar nu bijvoegen, dat 

stoom van hooge drukking een slechte geleider is; maar bij den 
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tegenvvoordigen slaat van onze kennis der elektriciteit, is het moei-

jelijk te zeggen , in hoeverre zulks in verband staatmet de oorzaak, 

waarom uitgezette stoom overladen i s ; hetzij als oorzaak , ten 

gevolge van het veranderen van do elektriciteit in w^armte, het-

geen PELSIER heeft bewezen mogelijk te zi jn, of als een ander 

gevolg van diezelfde oorzaak. 

De elektriciteit van uitstroomenden sloom werd eerst waar-

geimmen door een stoker of stoomtuig-oppasser te Seghill, bij 

Neiücasile, in Emjelani. De eerste opmerkingen omtrent de elek-

triciteit van s loom, uil een ketel stroomende , komen voor in 

eenen brief van I I . G . AHMSTRONG aan den hoogleeraar FARADAV, 

uitgegeven in het 17® deel van het Londen and Edinbiirgh Ma-

gazine, Oct. 14, 1840. Eenige belangrijke opmerkingen over 

hetzelfde onderwerp zijn te vinden in het Franhlbi Jonrnal, 

5® reeks , 1® deel. Gewis is de verdamping de voorname bron 

van elektriciteit , niet alleen in den dampkring, maar ook in de 

ketels van stoomtuigen , en de onderstelling dat bet omgekeerde 

dier bewering waar is , schijnt noch onredelijk, noch onweten-

schappelijk , daar het bekend is dat warmte , zoo zij al niet 

identisch van aard is met elektriciteit , daarin kan worden ver-

anderd. 

Als men de elektrische vonk laat gaan door zuurstof en water-

stof vermengd , in de verhouding waarin zij in water zijn , of van 

acht equivalenten tot een equivalent, ontvlamt plotseling de massa 

en verandert oogenblikkelijk in stoom van 14 dampkring, waarvan 

dan (\e warmte nabij 587® Fahr . zou zijn , zelfs in de onder-

stelling, dat de gemengde gassen van gelijke temperatuur zijn 

als verzadigde stoom ; het een op de gewone, het andere op de 

hooge temperatuur. Maar hoe is het er eigenlijk mede gesteld? 

(>6^3 teerling Eug . duim (l.GO teerl. palm) waterstof, zal 1 .412 

^rein (O.Olo Nod. korrel), en 5 5 7 , teerling Eng. duim (0 .54 

f 
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teerling |>alm) zuurstof, 1 1 . 2 % grein (7 .52 Ned. korrel) wegen, 

of achtmaal zoo veel , zamen uitmakende 12 .708 grein (bijna 

8.2r> Ned. korrel) , als het gewigt van 100 teerling duim. Dit 

gewigt is bijna hetzelfde als dat van 100 teerling Eng, duim 

( l .Go teerling palm) s loom, van eene spanning van 2572 Eng. 
el 

duim ( 0 . ü i 7 j k w i k , en eene temperatuur van 205° Fah. ; maar 

een druk van 14 danripkring is gelijk aan eenen van 4 2 0 Eng. el 

duim (10.008) kwik , en als wij aannemen dat de druk in het 

mengsel der onverbonden gassen voor eiken warmtegraad (Fahr.), 

van 52® (het vriespunt) a f , met »/̂ go ve rmeerde r t , zullen wij 

verkrijgen de ongemeen hooge temperatuur van 102G2® Fahr . 

(welke slechts ongeveer 500'" lager is dan de geachte van welbaar 

ijzer) V(j6r den gevorderden druk (14 dampkring) ; zoodanig 

groot is de kracht waarmede elektriciteit werk t , om water uit 

zijne bestanddeelen als zij in aanraking z i jn , zamen te stellen, 

Maar de ontbinding van water gaat uiterst langzaam; men mag 

redelijkerwijze onderstellen dat het vermogen tot de ontbinding 

benoodigd bijna even groot is , als dat hetwelk tot de zamenstelling 

vereischt wordt ; er zijn echter geene middelen bekend, waardoor 

eene genoegzaam krachtige werking kan worden te weeg gebragt, 

om het water , zelfs van verre , zoo spoedig te ontbinden als men 

het kan zamenstellen. Daarom valt het moeijelijk te denken, dal 

er in een stoomketel, zelfs in de daartoe meest gunstige omstan-

digheden , eene ontbinding van het water zou kunnen plaats heb-

ben , die groot genoeg zou wezen om gevaarlijk te zijn; — niaar 

men kan al ligt nagaan, dat als, onder de werking van warmte en 

druk zamen, elektriciteit vrij wordt , bij het plotseling opengaan 

van eene kle|) , het water onder den stoom zou kunnen worden 

gestrooid , en als dan tevens die elektriciteit in warmte veran-

derde , is er reden genoeg hel barsten van eenen ketel in zulke 

omstandigheden te verwachten, zonder dat de hit te, die ver-
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oischt wordt om water te ontbinden, van verre worde bereikt. 

De heeren JOHARD en TASSIN zijn voorstanders eener soort-

gelijke l ee r ; zij verklaart inderdaad vele barslingen van ketels, 

waarvan, volgens eene andere theorie, niet op eene zoo i'ationnele 

wijze rekenschap kan gegeven worden. 

iMen doelt hier bijzonderlijk op zulke gevnilen, waarbij ver -

schillende stoomketels met elkander in verbinding zijn , welke 

dan gewoonlijk alle gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig springen, 

juist als men hot zou moeten verwachten, als de werkende oor-

zaak een geheel onbedwingbaar vermogen had. Het schijnt r e -

delijker , voor zulke gevallen althans , de vrije elektriciteit als 

de werkelijke oorzaak van het springen der ketels te denken , 

dan dit toe te schrijven aan vrije warmte; drooge of overladen 

stoom toch schijnt bijzonder onschadelijk te wezen, tenzij eenige 

oorzaak als elektriciteit er op werke. Want als stoom moet hij 

natuurlijk op eenige wijze overladen worden, alvorens gevaarlijk 

te kunnen w o r d e n , en de zeer groote hoeveelheid warmte, die 

men moet aftrekken van den overladen stoom, en, als men wil, 

ook van den rood gloeijenden ketel, en die verdwijnt of schuilend 

w o r d t , alvorens stoom van zulk eene groote veerkracht kan 

worden voortgebragt , sluit de gedachte uit eener zoo langzame 

ontwikkeling als verdamping noodwendig zijn moet, tenzij eenig 

nieuw middel, veel krachtiger dan de gewone, in werking kouit. 

Hiervan een voorbeeld. — Men denke zich stoom van 100 

Eng. pond (45 .55 Ned. pond) druk op den vierkanten Eng. duim 

(0 ,45 vierk. Ned. du im, dus nagenoeg 7 pond op den duim), 

waarvan de temperatuur zal zijn van 5 2 9 ^ 0 Fahr . , en de inhoud 

2 0 5 maal die van het water , waaruit hij ontstaan is; — ten 

einde nu dien druk bijna oogenblikkelijk te verdubbelen (zoo 

nagenoeg geschiedt het geweldig springen van stoomketels, dat 

is , als zij voor het eerst weder in werking komen na rus t ) , 
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is hei noodig dat de temperatuur van 0 .4G4 maal zoo veel water 

als dat des stoorus, en van het water in den stoom zelf plotseling 

54®.8 Fahr , rijze. Maar dit is slechts een klein gedeelte der 

warmte , die besteed moet worden om de bedoelde verandering 

van druk of van kracht te weeg te b rengen , want 827®.ü Fahr , 

zijn verdwenen of schuilend geworden in den nieuw ontwikkelden 

s toom, gelijkstaande met 584° van al den stoom in den ketel , 

waarvan de temperatuur nu is 584®.4 Fahr , en welke eene ruimte 

beslaat 147 maal zoo groot als de inhoud van het water , waaruit 

het ontstaan i s , — derhalve bedraagt de geheele warmte, die 

plotseling — als het ware — ontwikkeld moet worden niet minder 

dan 4 5 8 . ö 8 ^ { = S4®.8 - f - 584®). Het is niet duidelijk hoe zoo 

iets door een der bekende middelen kan worden te weeg gebragt ; 

maar als dit geschiedde, dan zou wel één ketel kunnen spr ingen, 

maar het blijft onverklaarbaar hoe al de aaneengeschakelde ketels 

gelijktijdig of zeer kort achtervolgend kunnen sp r ingen , als of 

ze alle zoo juist van dezelfde sterkte w a r e n , dat zij onvermijdelijk 

zamen bestand blijven of bezwijken moeten , iets wat niemand zal 

kunnen beweren, die de werktuigkundige bedrevenheid (of liever 

het gebrek e r aan) van eenige der stoomketelmakers in de wes-

telijke staten van Noord-Atnerika eenigzins kent . Het zou eer 

schi jnen, alsof eene fijne, vlugge oorzaak als elektriciteit daarbij in 

het spel moet zijn , wier vermogen zoo veel grooter is dan de 

veerkracht van eenigen k e t e l , dat de sterkte van het metaal , 

waarvan hij gemaakt i s , daarbij niet van eenig belang is te 

achten. I 
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ÜITSCURIJVLNG VAN EENK PRIJSVRAAG IX)OR IlLT 

GEWERB-VEREIN VAN NEDER-OOSTENRIJK 

%VEGE>S EE>'E IM.ANDSCHE F AKIUEKM ATLGE VEU V A\RI)LR,L^T; 

VAN IIYOIXAULLSCLL CEMETVT DAT MET UF.T UESTE 

ENGELSCIIE GELIJK STAAT. 

{Allgemeine Uauzeitung, XIV« Jahrjj. 1841), 

Hen v n en VHl . S. 

Bij het groote aantal en de belangrijkheid der industriele gebou-

wen , welke tegenwoordig overal worden opgerigt, moet de opmerk -

zaamheid der technici zich meer dan ooit vestigen op de ve r -

schillende hulpmiddelen bij het bouwen. Onder deze bekleedt het 

hydraulisch cement eene eerste plaats, dat is een cement , het-

welk zoo wel in lucht als in water versteent , tegen het weör 

bestand en waterdigt 5s. 

Dat goede waterkalk op verscheidene plaatsen der Oostenrijksche 

staten voorkomt is bekend , en bij verschillende groote werken 

is die kalk zoo wel voor be ton , als voor andere zaken met goed 

gevolg voor bijzondere doeleinden aangewend; echter is de ver-

vaardiging van een kunst-cement, dat door zijne eigenscha[)pen 

geschikt was het Portland-cement te vervangen, hier nog niet 

zoo als in Engeland, tot een tak van nijverheid geworden. 

Het «Gewerb-Verein» van Nedcr-Oostenrijk heeft in zijne alge-

meene Vergadering van 7 Mei 1 8 4 9 besloten, de groote gouden 

medaille ter waarde van 1 0 0 0 florijn K. iM. (ongeveer 1200 gulden 

Ned,) aan dengene toe te wi jzen, die eene inrigting binnen ' s l ands 

zal kunnen aanwijzen, waarin hij hydraulisch cement van de na 

te melden eigenschappen, en onder de hier volgende voorwaarden 
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tabriekmatig vervaardigd zal bcl»ben , indieu bij voor l iMaarl 

}8;j2 daarvan de behoorlijke bewijzen aan den secrelaris dier 

vereeniging inlevert. 

Over de bekrooning zal de algemeene Vergadering- in IMei isr;r. 

uitspraak doen. 

Opdat voor de mededingers geen twijfel besta, welke voor-

waarden zij moeten vervullen en welke de eigenschappen moeten 

zijn van het verlangde hydraulisch cemen t , zoo worden deze 

hier nader opgegeven. 

4®. De vervaardiging van het cement moet geschieden in eene 

inrigting die van dien aard i s , dat grootere hoeveelheden dier 

stof voor verschillende doeleinden van bouwkundigen aard daarin 

vervaardigd kunnen worden , en aan de kommissie, welke door 

bovenvermelde Vereeniging benoemd zal worden , moeten de 

wettige getuigschriften omtrent het bestaan dier inrigting worden 

overgelegd. 

De mededinger moet aanloonen , dat hij minstens 10()0 

centenaars (üOOOO Ned. pond) cement heeft afgezet. 

5®. Het cement mag tot fijn poeder vermalen, in vaten vast-

gepakt en op drooge plaatsen bewaard, gedurende maanden 

zijne bruikbaarheid niet verliezen. Tot proeve moeten drie cen(e-

naars (IGS Ned. pond) der stof ingezonden worden. 

4®. Dit cement moet, met water en fijn zand vermengd, tol 

oen mortel kunnen worden aangemaakt, die zeer geschikt zij tot 

verwerking cn tot het bepleisteren van muren. Bij gelijkheid in 

andere opzigten zal aan dat cement de voorkeur worden gegeven , 

lietwelk bij dezelfde vastheid de grootste hoeveelheid zand kan 

verbinden. In dien toestand moei hel geschikt zijn tot zamcn-

metseling van breuksteenen en gebakken stecncn, cn daarmede 

binnen 11 dagen vast verbonden zijn. 

> . Hn verliüudinLT als mortel met zand en water gemcnu-d . 

lot bollen gevormd en nog nat in water gelegd , moet hel 

daarin versteencn. 

fV». Eene be[)leistering van dit ccment moet zelfs aan de zijde, 

die aan de luclit is blootgesteld, legen de afwisseling van nattig-

heid en droogte, alsmede dc werking van waterdamp en vorst 

bestand zijn, en aan de muren vast kleven zonder ergens los 

te laten of holklinkend te worden, wanneer de be[)leistering even 

dik als de gewone gemaakt wordt. 

7®. Wordt het cement met water en zand naar de ahnetingen 

van een gewonen baksteen gevormd, dan moet liet na zijne ver-

sleening even vast en sterk zijn als een goede baksteen. 

8®. De prijs van het cement in den handel moet zoo geriug 

zijn, dat daarin geen hindernis gevonden wwde tegen het alge-

meene gebruik van het voortbrengsel. 

Opdat de mededinger daarenboven zich kunne overtuigen van 

de deugdelijkheid van zijn fabrikaat en de geschiktheid ter mede-

dinging, wordt nog van hem een bewijs gevorderd, dat hij de 

volgende proeve met zijn cement genomen heeft. 

Als in de teekening is voorgesteld, moeten minstens 2 0 bak-

steenen waterpas aan een loodregten muur met moi'tel van ccment 

en zand in gelijke hoeveelheden , na verloop van tien dagen , 

/.onder steun blijven zitten. Aan dien mededinger, met wiens 
s 
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cement de meeste baksteenon aldus kunnen worden aaneengemet-

se ld , zal, als alle andere omstandigheden gelijk z i jn , en wanneer 

het voldoet aan § 7, de prijs worden toegekend. 

TLKRKIDÏNO R I T I)KN T U R F V A N P A R A F F I N K ( ! ) V O O R 

K A A R S I : N KN A N Ü K R E P R O D U C T E N . 

(Ortrooi verleend aan RKES REECE, Cheraist in Londen, 
den 23«" Janiiarij 1849.) 

(Polytechufsches Journal van DIWGLER. Band CXIV. Ilefl I. 

Ovef j;en(»iiien uU het London Journal of Arts, Sept. 1849.) 

(Plaat 11 , lig. l en 2 . ) 

De uitvinding bestaat in de eerste plaats hierin, dat men den 

turf in een oven met blaastoestellen ve rb rand t , zoodat men er 

brandbaar gas en leerachtige en andere producten uil verkri jgt . 

Kig. 1 , stelt den platten grond van twee ovens met den daarbij 

behoorenden toestel en lig. 2 hunne loodregte doorsnede voor; aa. 

zijn de blaas-ovens aan hun hoven-einde niet gegoten ijzer bekleed; 

6. (fig. 1) is een rooster of eene rei van roosterijzers; cc\ zijn de 

blaaspijpen, ten einde onder ieder rooster b lucht te kunnen blazen; 

de drukking van den wind moet 2 t o t 2 7 , Eng . pd. op d e n v i e r k . E n g . 

du im( l ' i t o t n ^ ^ N e d . lood op den vierk. Ned. duim)bedragen, leder 

oven is van boven van een deksel voorzien, hetwelk men 0[)ligt, wan-

neer men den oven laadt. Dit geschiedt met tusschenpoozingen, 

waarbij men zorg moet dragen dat de lading niet zoo diep zakt dal 

(1) Van partim affinis^ zoo i;t»naam(i wo/jons bare oj||enschap geene 
andere verbifidin(;;en dan ophissinj; en zanieiisteUni^ aan te (jaan. 

(Hcd.) 

I 

i n 

'tiOi vuur uitgaat; dd zijn buizen, welke uit het bovenste gedeelte 

van iederen oven uitgaan en in het water in den gesloten bak c 

uitkomen; f is eene buis, welke den gesloten bak e met een« 

rei van buizen g v e r b i n d t , die in het in den bak h voorhanden 

water hangen en den toestel lot het verdikken der voor tbreng-

selen de beide ovens uitmaken. 

De gassen kan men bij het ontsnappen uit den verdikkings-

toestel verzamelen en als brandstof gebruiken. De leerachtige en 

andere vloeibare voortbrengselen loopcn in een daartoe geschikten 

behouder ; de eerste worden op eene later aangewezen manier 

tot het aanwinnen van Parafiine v e r w e r k t ; uit de laatste kan 

men, op de bekende wijzen , ammoniak, houtgeest enz. maken. 

Men kan koude of heete lucht in do ovens drijven ; wanneer 

de turf echter zeer vochtig is , moet men het vuur met heete 

lucht aanblazen. 

Het tweede gedeelte der uitvinding betreft het bereiden van 

vaste en van vloeibare Parailine. Daartoe wordt het t e e r , dat 

men op de aangeduide wijze (of op de gewone door distilleeren) 

uit den turf heeft verkregen, vooreerst van water bevrijd; dan 

doet men het in eene blaas en distilleert de helft daarvan nog-

maals , maar bij geene hoogere temperatuur dan juist daartoe 

noodig i s ; daarna wordt het overblijvende in een tweeden b e -

houder nog eens gedistilleerd. De voortbrengselen in den tweeden 

behouder bestaan uit vasle Parafiine , vloeibare Parafiine ( P a -

raffine bevattende teerolie ?) en eene kleine hoeveelheid vlugtige 

koolwaterstof. Dc vaste Parailine is i[i een kristalvormigen toe-

stand en wordt met haarzeven van de vloeibare I'araÜine a fge -

zonderd. Dan woorden de kristallen gesmolton vi\ gegoten in 

vormen, welke ongeveer twee Eng. duim p , ] Ned. duim) diep 

zijn ; de aldus verkregen koeken worden als de sieannc geperkt 

om het vloeibai'c gedeelte daaruit tc dr i jvrn . liet liarde product 
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is donker gee l ; uni hel te ontkleuren wordt het gedistilleerd , 

het overgaande in vormen verzameld , en de ulzoo verkregen 

koeken worden dan in warme stearine-persen uitgeperst , waarbij 

de warmte echter oO' R. niet mag te boven gaan ; mogt de 

eerste distillatie de stof niet ontkleuren dan herhaalt men voor-

schreven bewerking. Na het ontkleuren, wordt de vaste Paraffine 

gesmolten en met water en vrijen sloom gewasschen ; men stelt 

ze voorts eenige dagen aan de werking der dampkringslucht 

bloot , waarna ze tol het bereiden van kaarsen geschikt is. 

De vloeibare Paraffine (Paralline inhoudende teerolie) wordt 

een of meer malen gedistilleerd om ze kleurloos te maken , 

waarna zij in lampen gebrand kan worden. 

B I J V O E G S E L . 

D^ voN IiKiciiENBAcn hccft te Dlansko in het jaar 1 8 5 0 uit 

do olie- en teervormige producten , die bij do drooge dislillatic 

van hout verkregen werden, eene menigte stoiïen van zeer he-

langwekkenden aard afgescheiden , waarvan eene, de l^aralïme, 

in niel onbeduidende hoeveelheid in hel plantenleer bevat is. 

De l 'araffine (welke alleen uit waterstof en koolstof, in dezelfde 

verho\iding als bij het olievormend gas, bestaal,) is eene kristal-

voi'mige geheel wille zelfstandigheid , welke reuk- en smaakloos 

en op het gevoel als walschot i s ; men kan ze kneden, maar 

stukken er van niet gemakkelijk weder vereenigen. Dij gewone 

warmte is ze niet vloeibaar; bij 11. smelt ze tot eene 

kleurlooze doorschijnende olieachtige vloeistof; bij hoogere warmte-

graden kookt ze en gaal onveranderd in witte dampen over. 

Aan de vlam eener kaars gehouden smelt ze zonder in brand 

te geraken; verwarmt men de ParafTine in eenen lepel van pla-

linum tot de verdamping begint, dan kan ze ontvlammen en brandt 

met eene lichtende vlam zonder roet of overschot. Een daarmede 

i l i ) 

doortrokken pil brandt als eene kaars, zonder reuk; wrijft n\en 

e r ongelijmd papier m e d e , zoo zuigt het niets er van in. Zij 

maakt bij een gewone warmte geen vlekken gelijk vet doet. 

Haar soortelijk gewigt is 0 , 8 7 . Zij wordt ligtelijk door terpentijn, 

teer en steenolie , ook bij lage warmtegraden, opgelost. De ab-

solute alcohol lost koud zijnde weinig er van op, en de kokende 

neemt er slechts oi ten honderd van op. Chemisch kenmerkt zich 

de Paraffine door eene zeer merkwaardige onzijdigheid ; noch 

geconcentreerde z u r e n , noch bijlende alkaliën , noch chlor-

gas brengen daarin eenige verandering te weeg l»ijenwas en 

i^araffine kunnen goed zamengesmolten worden, en vormen dan 

bij het stollen eene gelijkslachtige massa , zonder afscheiding. 

Stearine smelt daarmede ineen , en het mengsel blijft bij het 

aflioelen gelijkslachtig; de stearine scheidt zich niet a f ; als 

van deze stof in het mengsel de grootste hoeveelheid is , dan 

behoudt het de eigenschaj) (der stearine) om bij het stollen kris-

talvormig te worden. Zwijnenreuzel vermengt zich gesniolten 

zijnde er mede, scheidt zich echter bij het stollen van het nieuwe 

ligchaam in vloeibaren staat af, kan ook daarvan wederom worden 

afgezonderd door tlltreer-papier, waarin het trekt. 

HEICIIENBACU uitte reeds in zijne eerste verhandeling over 

de Paraffine de meen ing , dat eene stof van zulke gunstige 

eigenschai^pen (uit liet zoo goedkoope houtteer getrokkeii) in 

de nijverheid eenmaal eene rol zou spe len; hij zeide: «De 

Paraffine vereenigt in zich niet alleen verscheidene der beste 

eigenschappen van de w a s , maar overtreft deze nog in vele 

opzigten , en wel voornamelijk in het weerstaan aan de w e r -

king der geconcentreerde zuren , en der bijtende alkaliën. Zij 

zal dus waarschijnlijk voor tafelkaarsen een geschik t , nieuw 

bestanddeel opleveren ; voorts zou ze tot het bekleeden van sloffen 

en vaten , die aan zuren weerstand moeten kunnen bieden , 
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voüi (iigte sluitingen enz. goede <iienslen kunnen bewijzen^ 

Vhjk is ze het lioofdbestanddeel van een goed wrijving-smeer, 

en de bruikbaarheid van het gewone boerenwagensmeer uit 

teer is voornaujelijk toe te schrijven aan eene kleine hoeveel-

beid ParaQine, welke in de overige niet vettige massa van het 

smeer verdeeld is. Eindelijk zijn de vettiglieid van het zwarte 

schoenmakerspek cn de eigenschap van dat pek , bij matige 

warmte in de hand week te worden , een gevolg , deels regt-

streeks van zijn gehalte aan Paraffine, deels van de eigenschap-

pen welke alle Parafiine-verbindingen hebben. i 

Dezelfde behandeling als die waardoor DEECK Paraffine uit 

Turf teer afzondert, had PiEicnENBACii reeds bij houtteer gevolgd ; 

Ijij z e g t : «Wanneer de Paralïine in het p lantenteer , inzon-

derheid dat uit beukenhou t , goed geperst werd , gelukte het 

mij niet zelden , daa ru i t , nadat ik het genoegzaam had laten 

bekoelen , door de olie te fdtrecren en alleen het overschot 

uil te p e r s e n , onmiddelli jk, zonder wijngeest te gebruiken, de 

ParatTinc terstond sneeuwwit te bekomen.» 

In het Dritsche lagerhuis kwam voor eenigen lijd de b e -

handeling van den turf van MEECE, tot het aanwinnen van F^arafilne, 

ter s[)rake als eene voor Ierland gewigtige uitvinding. Het is 

toch waarschijnlijk dat alleen op den door UEECE ingeslagen 

wog de onmetelijk groote lerschc vecnen met voordeel ont-

gonnen kunnen worden ; aan uitvoer van den gedroogden turf 

is bij Groot Brittanmes r i jkdom aan steenkolen niet te denken; 

hel verkolen van den turf kan evenmin winstgevend zijn, daar 

de bruikbaarheid der turfkool wegens haar aschgestalte beperkt 

is , en die kool bovendien door hare broosheid en ijlhcid het 

vervoer niet verdraagt . 

l iet verbranden van den turf (op de |ilaats zelve) in een 

p^osloten loodregten cilinder , waarin van onderen lucht wordt 

I 
ingeblazen , is klaarblijkelijk het goedkoopste middel tot ve r -

krijging van de producten ha re r distillatie (Parafline, naphtha-

line , houtgees t , ammoniak , levendige olie enz.), en maakt het 

mogelijk die veenen, welke tot nu toe wegens het gebrekkige 

de r middelen van gemeenschap ongebruikt blijven moesten, met 

voordeel te ontginnen. Een centenaar iersche turf zou naar 

de bewerking van UEECE 1 0 Eng . lood Paraffine opleveren ; 

hoeveel van deze stof men verkrijgt hangt overigens af van 

de soorten der planten , uit welker verrott ing de turf hoofd-

zakelijk ontstaan is. De Paraffine zou denkelijk vereenigd met 

Stearine met voordeel tot het maken van compositie-kaarsen te 

gebruiken zijn. 

ÜE ELEKTllO-MAGr^ETISGHE TELEGKAPIIISCIIK 

TOESTEL VAN ROBINSON. 

{Zeitschr. des Oost. Ing. V. 1849, 14.) 

W i j kunnen onze lezers liet niet onbelangrijke berigt mede-

deelen, dat de oostenrijksche reger ing onlangs het octrooi van 

den amcrikaanschen Ingenieur C. ROBINSON, voor een elektro-

magnetischen telegraphischen toestel, waarmede hij zegt even snel 

te kunnen werken als wanneer men snel en duidelijk sch r i j f t , 

met twee van die toestellen voor 5 0 0 0 gulden C . M. (ongeveer 

G ,125 gulden Ned.) heeft aangekocht. In die som zijn de reis-

kosten van den heer ROBINSON alsmede de vergoeding voor het 

door hem gegeven onderrigt aan twee staats-telegraphisten mede 

begrepen. De toestel is naar het beginsel van MOHSE g e b o u w d , 

maar wezenlijk verbeterd; de werking is inderdaad verrassend. 
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Zoo werd hij de in Augustus II. geuoniene proeven met dezcfi 

toestel, die overigens reeds sedert maanden in gebruik was tol 

liet onderrigt in de behandeling, en ten einde te onderzoeken, 

of de bouw stevig en doeltrelTend was , eene depOclie van 7 0 

woorden met ongeveer 40Ü letters in 7 minuten, en eene 

andere van woorden met 2 5 7 letters in fJ minuten van 

Wcenen miw Ollmütz overgebragt , en in denzeliden tijd t e rug . 

In Weencn waren 18, in Ollmütz 2 1 paren platen (elementen) 
daartoe in werkzaamheid. 

Men kan derhalve aannemen, dat een geoefende telegraphist 

met dezen toestel OÜO woorden, d . i . , daar hier een woord ge-

middeld G letters hee f t , ongeveer 3 0 0 0 letters in het uur door 

eenen draad kan overbrengen. i\Iet den toestel van J>AI.\, d. i. 

met den naaldtoestel (Indicator) kan men gemiddeld 80 , hoogstens 

9 0 woorden, d . i . , tegen O letters in hel woord , 4 8 0 ^ ^ 5 1 0 

letters in het uur overbrengen, waaruit b l i jk t , da t , daargelaten 

de doelmatiger zamenstelling van den toestel, alzoo de teekens 

beter worden opgenomen, daar de toestel dit zelf doe t , en zij 

niet eerst door den telegraphist behoeven te worden afgelezen, 

de voortbrengende kracht van HOIUNSONS toestel minstens O maal 

grooter is , dan die van den naaldtoestel van r>.\iN. 

Keemt men nu in aanmerking, dat eene kwarto bladzijde d ruks 

met zoogenaamde Bourgeois-letter, dc noodige tusschenruimten 

en zinscheidingen daaronder begrei)en, ongeveer 7 0 0 0 tot 7200 

letters bevat, zoo kan men in 2 4 u r e n , daar behalve dat de 

telegraphisten elkander bij deze zeer vermoeijende wijze van 

telegrapheren dikwijls zullen moeten af lossen, ongeveer 8 0 , 4 0 0 

letters of l i vel d r u k s , d . i. 12 bladzijden van bovenvermeld 

formaat en letter langs een enkelen draad overbrengen. 

W e r k t echter de telegraphist, ten einde volkomen duidelijke 

lc<^kens te verkr i jgen, en ze beter te groeperen , en ook onj 
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niet al te snel af te mat ten, slechts met de helft of der 

gemelde snelheid, dan kunnen toch dagelijks tot 1 vel d ruks 

d. i. 8 tot 10 bladzijden worden overgebragt , terwijl met den 

toestel van I^AIX daarentegen, wanneer hij in volle werking i s , 

naauwelijks IVs lot l' '/«» hoogstens 2 bladzijden, kuimen worden 

overgezonden, zoodat de snellieid van werking bij den zooge-

naamden Uobinsonsclien toestel tol die van den Bainsehen naald-

toestel toch in het ergste geval nog staat als 4 tot 1. 

(iEOCTKOUKKPiDK GKTIJ-OPWIND-TOnSTKï. 

door iUCIlAKL) RODERTS van Manchester. 

{Civil Enfjineer and ArchiCect's Journal. 
Oclotjcr I84U. RL 

(Plaat I I , Fig. 5 , 4 , ;'>.) 

Deze toestel dient , om het getij te gebruiken lot het ophelTen 

van lasten, of het opwinden van klokketi. De figuren 5 , 4 en a 

zijn schetsen ter verklaring van hel zamenstel. C is een gewigt 

dat tweemaal in ieder getij wordt opgeheven, op de navolgende 

wijze. M en N zijn kelt ingwielen, loopende los om de spil R 

en voorzien van puntjes aan den omtrek ten einde tc voorkomen 

dat de ketting k er overheen gli[)t. P is eene katrol , geplaatst 

op eene spil in den toestel, onder welke de ketting fc ook heen 

loopt. A is een hol gewigt , dal met het tij rijst en daal t , en 

D een tegenwigt zw^aar genoeg orn het gewigt (i op te hijsehen 

en den ketting k gespannen te houden gedurende den vloed ; 

het gewigt A is zwaar genoeg, om de gcwigten P» en C g e d u -

rende de eb o{) te hijschen 
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Terwijl hel gewigl A met den vloed in den bak l i r i j s l , 

draait het losse rad N om de spil K in de rigting van het pijltje 

in lig. 4 , cn sleept met zijne veren over de tanden van b e t r a d 

P ' , terwijl de ketting k , loopende van hel holle gewigt A over 

de katrol N , onder de katrol en over het rad M naar het 

gewigt P», dit gewigt doet da l en ; en de veren op het rad M , 

gri jpende in de lajiden van het krabbelrad O , doen de spil K 

ronddraaijen in de rigting van de pijl in fig, 5 . 

Het gewigt C werkt op de spil L , welke in verband is met 

het klokwerk of ander werk tu ig , op de volgende wijze. 

G is eene katrol , die op de spil L bevestigd en op den omtrek 

van voldoende tandjes voorzien i s , om den ketting zonder eind / 

niet te laten glippen. H is eene katrol, even eens van zulke tandjes 

voorzien, en 1 een krabbel rad , bevestigd met het rad H op de 

spil K. Het krabbelrad I met zijne veer wordt slechts gebru ik t , 

wanneer men de toestellen onderling in verband wil stellen. 

De ketting zonder eind / loopt over de katrollen G en II en 

wordt er om gesloten gehouden door het gewigt C en het tegen-

gewigt Ü , welke er met de katrollen c en rf aan hangen. Gedu-

rende de eb en het ten gevolge van de eb dalen van den drijver A , 

moeten dus de gewigten L> en C rijzen en het tegenwigt D 

evenredig dalen. Onder de kenteringen van het tij daalt het 

gewigt C en onderhoudt door zijne zwaarte de beweging van het 

klokwerk of ander werk tu ig , waaraan het bevestigd i s , tot dat 

vloed of eb het weer o p w i n d t , zoo als boven beschreven is. 

Daar de ketting zonder eind l niet over de katrol G kan lieen 

gliplicn , zoo zal de omwenteling van de spil L bestendig in 

dezelfde rigting plaats hebben. 

De werking van hot gewigt G op k l o k - o f ander werk wordt 

onveranderlijk gemaakt door den ketting welke met zijne 

»liteiiiden aan het gewigt C en hel tegenwigt D bevestigd is , 

1 2 5 

en altijd lager liangt dan het gewigt G. Het zij alzoo het gewigt 

C rijst of daal t , de ketting er boven w^int altijd aan g e w i g t , 

wat die er onder verliest en omgekeerd. 

Dij de eb daalt de dri jver A en de veren n n, werkende o|) 

het krabbelrad p, doen de spil k rondwentelen in de rigtiiig 

van het pijltje in fig. 5 . 
De voordeden van deze inrigting z i jn , dat hetzij de dri jver 

A rijst of dat hij daal t , de beweging van de spil K altijd in 

dezelfde rigting plaats heeft. 

Daar de stand van hoog en laag water in verschillende saizoenen 

aanmerkelijk kan velschillen is het noodzakelijk , dat de hoogte 

bepaald worde , waaitoe springvloeden den drijver A in den bak 

U mogen doen rijzon. Indien men dit niet deed , zouden de 

hieropvolgende ebben kunnen veroorzaken , dat het gewigt C 

met den ketting l mede omgewonden werd . Verscheidene m i d -

delen kunnen hiertoe dienen. 

1)1 M.\NOMETER VOOK LOCOMOTIEVEN VAN SClllNZ. 

(l),NO.HH's PolyL JounuU (184.) CXUI. U.fl . S. 8r>.) 

(Plaat 111, F ig . 1 , 2 , 5 e n 4 . ) 

Na het bouwen der eerste locomotieven was men verbaasd 

over hare buitengewone verrigtingen en niemand dacht er aan , 

haar verbruik van brandstof te n)atigen. Eerst omtrent het jaar 

1858 begon men ook op de kosten der locomotieven te lellen; 

men beproefde de stoomuitzet t ing, die met voordeel bij vaste 

stoomtuigen was aangewend , ook bij locomotieven in te voeren; 
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rricn rcgeKic de stoomontwikkelifjg door verandering van de 

l»laaspij[), en door kleppen en scliniven in den schoorsteen en de 

rookkast ; maar men verkreeg de grootste bezuiniging door den 

machinist-geleider der locomotieven door premien tot de hoogst 

mogelijke zuinigheid aan te sporen , en zoo werd in weinige 

jaren het verbruik van coke door de locomotieven bijna tot 

op de helft verminderd. 

Wanneer in vroegere jaren de stoom niel altijd door de veilig-

heidsklep uitstroomde , dan meenden de locomotiefleiders, dat 

de spanning niel groot genoeg w a s ; tegenwoordig laten zij die 

zoo zeer verminderen dat de regelmatigheid van den gang e r 

meermalen door l i j d t , iets wat des te eer geschiedt , wanneer 

aan den machinist bij lage stoomdrukkinggeen middel ten dienste 

s t aa t , om zich van de werkelijke spanning des stooms in den 

ketel te overtuigen. 

De behoeften aan eenen manometer (spanning-meter) op loco-

motiefketels werd daarom hoe lartgcr zoo dringender en de 

werktuigkundigen hebben zich in lateren lijd dikwijls met de 

oplossing van dit vraagstuk bezig gehouden , zonder dat het hun 

tot nog toe gelukt is eenen aan alle vereischten beantwoordenden 

manometer voor locomotieven te maken. 

In 1812 voorzag MEIJEU in Mülhausen eenige van zijne 

locomotieven van veer- of zuigermanomelers (Indicator van W A T T ) , 

welke sints, voornamelijk in Uuitschlandf dikwerf zijn aangewend. 

Intusschen beantwoorden zij slechts zeer onvolkomen aan hun 

doel. Daar het toch niet mogelijk is , de zuigers digt te houden , 

is de machinist genoodzaakt, de verbindingskraan met den ketel 

gewoonlijk gesloten te houden en die slechts dan te openen , 

wanneer hij den druk in den ketel wil onderzoeken. Ook 

zelfs wanneer men de gebreken , welke door de wrijving van 

den zuiger en de verandering van de veerbalans ontstaan , niet 
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in aannierking neemt , mist deze inrigting toch daardoor haar 

doe l , dat zij de machinisten in het onzekere laai of de stoom-

spanning aan het toe- of aan het afnemen is. 

In I S i t vervaardigde lliciiAnD in Ljjon (1) den veelledigen 

kwik-manometer ; eenvoudig in beginsel , heeft deze manometer 

toch verscheiden gebreken , welke zijne aanwending bezwaarlijk 

maken , en die reeds genoegzaam blijken uit de vele voorzorgs-

maatregelen die noodig zijn om hel uitgeworpen kwik op te 

vangen en de schaal te verplaatsen. 

De inwendige , niet onaanzienlijke ru imte , welke de toestel 

inneemt, en de schommelingen, welke de beweging der locomotief 

aan de kwikkolom mededcelen moe t , schijnen dit werktuig tot 

de aanwending op locomotieven weinig geschikt te maken ; 

bijzonder gevaarlijk is tevens de breekbaarlieid der glazen buis , 

omdat, als zij b r eek t , dit de verslrooijing van al het kwik van 

den meter ten gevolge h e e f t ; ook moet het water in de buis 

in den winter tegen de vorst beschut worden. 

In 1810 vervaardigde GALY-GAZALAT te Parijs eenen kwik -

manometer voor locomotieven volgens een zeer vernuftig beginsel ; 

doch voor zooveel de kwikzuil in eene breekbare buis bet ref t , 

schijnt ook deze de nadeelige eigenschapi)en van den manometer 

van UICIIAAF) te hebben , hoewel hij minder ruimte inneemt , 

en daardoor gemakkelijker op een beschut gedeelte der locomotief 

geplaatst kan worden. 

De manometer met zaamgeperste l u c h t , die vroeger menig-

vuldig bij vaste stoomtuigen gebezigd werd , is ook op locomo-

tieven beproefd geworden. Theoretisch zeer eenvoudig, voldoet 

hij echter praktisch zeer slecht. In korten tijd dringt eene laag 

water die steeds grooter wordt in de luchtbuis , terwijl door 

( l ) Vobßex'hn. Journal, XCVII. S. 401. 
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Oe meerdere digiheid van den stoom in den ketel een g e -

deelte der in de buis beslotene lucht ontsnapt , zoodat alle 

aanwijzingen bedriegelijk worden. En indien deze gebreken ook 

al mogten te verhel[)en zijn , dan toch vermindert de grootte der 

schaaldeelen zoo ras , dat op die deelen, welke men het meest 

noodig h e e f t , eene naauwkeurige aflezing niet mogelijk is. 

Bovendien slaat de buis dikwijls aan , door de oxydatie der 

in het kwik aanwezige meta len, en liet w^erktuig is zoo broos, 

dal het dikwerf vernieuwd moet worden (1). 

In Engeland en Belgie werden eindelijk ook thermometers 

tot aanwijzing de r stoomsjianning in locomotief ketels gebezigd. 

Behalve dat de schaalverdeeling zeer klein is , is de kwik -

zuil , die den druk aantoont , zoo dun , dat de machinist haar 

zonder de grootste ins[ianning niet kan onderscheiden , zoodat 

deze manometer , die bovendien de gebrekkigste van allen is , 

geen praktisch nut heeft. 

Be higenieur SCHLNZ, aan den Köln-Mindener spoorweg, is er 

in geslaagd een manometer voor locomotieven naar een geheel nieuw 

beginsel te vervaardigen, die aan alle vereischten voldoet en die 

ook bij vaste stoomtuigen dikwijls met voordeel zou kunnen wor-

den aangewend. Het is een wijzer-manometer die op eene wijzer-
cl. 

plaat van oè duim (0,1 Oio) in bijna gelijke deelen de spanning 

tot yO pond (42 .09 Ned. pond) of O dampkring zonder schomme-

ling aantoont, zoodat elk pond drukking (0 .107 iVed. pond) over -

eenkomt met eene lengte van ongeveer 1 § lijn (3 .20 Ned streep). 

De geheele toeslel bevh^dt zich in een kastje diep 4 duim 

( o ' i o i ) en lang 3^ tot i duim ( 0 ' i 0 1 5 tot o ' i o i ) . 

Deze manometer berust in beginsel op de veerkrachligheid der 

metalen en het is het vat , hetwelk den stoom of bet w^ater dat 

(l) Men verjel. Polytcchn. Jounu Hd. C U\ s. 392. 
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den druk overbrengt, inhoudt ,— zelf, dat door zijne vormverandr. 

ring de spanning des stooms aanwijst. 

De wanden aller vaten, als zij niet ci l inder-of bolvormig zijn, 

veranderen van vorm door inwendigen druk . Deze veranderingen 

zijn gewoonlijk onmerkbaar; zij worden echter van beteekenis wan-

neer de sterkte der wanden in betrekking tot den druk gering is. 

Om zulke veranderingen tot manometrische aanwijzing dienstig 

te maken moest men eene inrigting bezigen, bij w^elke aanmerke-

lijke bewegingen zouden worden te weeg gebragt , zonder dat van 

de veerkracht van het gebezigde metaal te veel wierd gevorderd. 

De uitvinder koos daartoe eene langronde buis, zoodanig naar eene 

spiraal of schroeflijn gebogen, dat de verlenging der kleine as van 

het langrond gaat door de as van de schroeflijn; nu tracht de druk 

van den stoom in de buis deze te ronden \ : i : zij zal de kleine 

as der ellips vergrooten , en de buis verliest, voor een gedeelte, 

hare oorspronkelijke bu ig ing , zoodat het aantal harer schroef-

gangen minder wordt (!)• Eene buis bijv., oorspronkelijk van 

iO schroefgangen, zal er nog slechts 5 0 hebben , als de inwen-

(1) b i jv , : De huis a b c d fig. 4 heeft lenfjevolf^e van den dnik 
den vorm a' 6' c d* aanjjenocnen , en zij a f c y een sluk de?- len^yle-
doorsnede van de buis vol^jen a c ; o het middrlpunl van de our-
8i>ronkeliike buifjinfj der buis; dan zal het punt a in a* , hel pnnl c 
in c vaUen; zijn nu de bofjen a f a' f , c y = c'f; dan vall de 
verlenfjinj; vat» deii straal f (j in o' heUvelk tiet midden der huis 
in dil nieuwe vlak worcU, 

De slraal dus en derhalve ook de halve cirkell>oo{j is {jrooter 
worden en elke schruef^jang op zich zelf is noodwendij? in verhou-
dinj; niel den slraal Uniger gewortlen ; daar echter de jjeheele lengie 
der buis niet verandert, voljjt daaruit, dat hel aantal hater schroef-
gan[;en minder moet zijn. Is b de kleine as van hel bn^jrond, r de 
slraal van den schroefgan{; der buis, n het aantal jjangeu; zijn b\ r' 
en n* dezelfde (;ruolheden na de vormverandering door inwendige!» 
druk , dan i s : 

b : b* i r: r*: de lengte der buis 
= 2 TT r n = 2 T: r* n* dus 

= ( T ^ li 
nr 
r 
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».lige druk 12 dampkring bedraagt, en het einde der buis be-

schri jf t , gedurende de allengsche aangroeijing des druks een ge -

heelcn omtrek , zoo zelfs dat het voor elke gewone drukking eene 

bepaalde plaats inneemt, zoodat men omgekeerd uit de plaats van 

het einde den druk kan schatten. Door verandering van de dwars-

doorsnede der buis o f ' he t getal harer windingen kan men zeer 

gevoelige instrumenten maken, terwijl men de aanwijzing van de 

buis door hefbooinen of raderwerk naar verkiezing vergrooten 

kan. Men kan dus voor eik voorkomend geval manometers maken 

waarvan de eene naauwkeuring een verschil van druk van eenige 

strepen water aanwijzen , terwijl de andere spanningen van 5 0 

en 10 dampkring melen. 

De teekening stelt op de halve grootte van het voorwerp eenen 

locomotief-manometer voor; fig. 1 stelt de voorzijde, fig. 2 de 

achterzijde van het inwendige , en fig. 5 eene doorsnede in de 

lengte voor; fa) is de verbindingskraan met den ketel; zij wordt 

aan hare flens binnen met een koperen buisje a ' bekleed, zoodanig 

sluitende, dal het cement, dat tot het digten der voeg gebruikt is, 

niet in den manometer kan dringen; is de geleiding voor den 

stoom ; c de schroefvormig gewordefi langronde buis , welker 

uiteinde door de beugel c zoodanig aan eene stift c ' verbonden 

is , dat zij zich slechts volgens een cirkelboog bewegen, en dus 

door het stooten van de locomotief niet schommelen kan. 

Deze beugel werkt door de stift iV op het kleinerad d , het-

welk in het drijfwerk der wijzeras grijpt. In plaats v a n e e n ge-

woon rondsel , bezigt'de uitvinder eene schroef met hoogen gang, 

waarin de insgelijks schroefvormige tanden van hel rad d zoodanig 

vatten, dat de wijzer f voor eiken tand een gebeden omtrek 

doorloopt; h is een kleine spiraalveer, die de schroef e bestendig 

tegen den tand van het rad d d ruk t , en daardoor het slingeren 

van den wijzer belet. 
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De verdeeling der wijzerplaat in dampkringen of ponden go^ 

schiedt door reglstreeksche vergelijking met een goeden kwik -

manometer, en (Ie verhoudingen der verschillende deden van 

den nieter worden zoo genomen, dat de wijzer tot de grootste 

d rukk ing , die het instrument moet aanduiden, een geiieelen om-

trek doorloopt. 

De manometer is besloten in eene cilindervormige kast k u^.r 

beschutting van de buis. 

Dit meetwerk tu ig , dat nu reeds op vei^cheiden sjiooi wegen 

in UuU&chlaiid beproefd is, heeft daarbij zoo goed voldaan, dat 

het pruissische ministerie voor handel, nijverheid en openbare wer-

ken geuieend heeft, de aandacht der spoorwegdirectien er oj» te 

moeten vestigen. 

Deze manometer wijst met de grootste regelm:itigheid en zonder 

slingering de spanning des slooms in den locomotiefketol aan , 

en is zoo gevoelig dat hij oogenblikkdijk aanduidt of de stoom-

spanning aan het toe- of aan liet afnemen is. Door zulk een 

toestel dus wordt den machinist het beste en zekei'ste g e -

bruik der verschillende inriglingen voor de regeling der ont-

wikkeling cn voor de uitzetting des slooms als ook eene veilige 

en doelmatige aanvulling van den ketel mogelijk , zoodat eeno 

aanmerkelijke besparing van brandstof daarvan het gevolg kan zijn. 

liet praktische nut van dezen manometer , waarvoor de uit--

vinder in Pruissen en in Oostenrijk oclrooijen verkregen lioefl, 

blijkt ook daaruit dat de machinisten , die in de gelegenheid 

zijn geweest hem te leeren kennen , er zeer op gesteld zijn 

zulk een werktuig aan hunne locomotief te hebben. 

Deze njanometers zijn bij den uilvinder, den Ingenieur-werk-

tuigkundige SCUINZ in Keulen, te verkrijgen , en kosten 5r> 

Pruiss . Thl . coiu*anl (ongeveer 0 5 gulden Ncderl.) 
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ASMFOllTllS VKRliETERDE SCIIROEFSLEUTEL. 

(Mcchamc's }Iagazine 1849 N®. 1335.) 

Plaat l i l , Ki- Ti. 

A. Plaat III, flg. 5 is de steel van dezen schroefsleutel . 

B. het handvatsel. 

C. de vaste kniji>er welke niet den steel en het handvatsel 

in een stnk gesmeed is. 

D. is de losse kni jper , welke eene insnijding hee f t , tot het 

opnemen van eenen pal E . l iet eene einde van den pal vat in 

de aan de andere zijde van den steel aangehragte zaagvor-

mige insni jding, en word t in dezen stand door eene achter den 

pal aangehragte veer vastgehouden. 

De losse knijper kan nu voorwaarts bewogen , en op den 

juisten afstand van den vasten gehragt w o r d e n , terwijl de pal 

het te rug glijden verhindert tot dat men hem door drukken op 

zijn vri je uiteinde losmaakt. Een stift F . belet dat de losse k n i j -

per van den steel glijdt. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

(Uit de Atlfjcm. BauzciUmg 1849. N®. VII cn VIIÏ.) 

De Pruissische Slaatsajizngcj- van 10 September bevat een 

merkwaardig artikel over de elcldro-maijnclhche U'h'cjraphen'Umcn 

}n den Pndssischen staat. Daaruit bl i jkt , dal de regering na een 

langdurig onderzoek, na herhaalde proefnemingen welke wijze 

i .'>.» 

vaïk uitvoering de doelmatigste zou zi jn, en na het sluiten var» 

menigvuldige kontracten met de spoorweg-directien en de na-

burige s ta ten , in het jaar lSi<S met den aanleg van zoodanige 

telegraphen eenen aanvang maakte. Deeds in Februari j 1810 kon 

de eerste linie tusschen JJerlijn en Frankfort a^M geheel ge-
el 

bruikt worden. Zij is 9 0 mijl ( ! ) ( 0 7 7 7 % . 5 3 ) lang. Eene tweede 

linie van Berlijn naar Aken ter gehecle lengte van 0 0 mijl , 

( 7 1 5 5 7 0 el), werd in Junij van het jaar 1849 voltooid. Deze 

gansche lengte kon doorgaande met voltooide spoorlinien in ver-

binding geb rag t , en derhalve ook doorgaande met onderaardsche 

draden voorzien worden. Eene derde linie van Berlijn naar el 

Hamburg van 5 8 mijl ( 2 8 0 1 8 0 . 0 7 . ) lengte was reeds in ;\Iei van 

dal jaar in gebruik gekomen. Eene vierde linie tusschen ße/7(//i 
el 

cn Stettin ter lengte van 18 mijl (155559 .20) is zeer onlangs 

voltooid geworden. Dovendien is eene vijfde linie van Berlijn 

over Breslau naar Oderherg cn de Oostenrijksche grenzen in 
el 

uitvoering; zij zal eene lengte hebben van 72 mijl ( 5 1 2 2 5 7 . 0 0 ) . 

Op deze linie werkt tegenwoordig voorloot>ig de door de neder-

silesch-markischc sjioorweg-maatschappij aangelegde telegraai)h, 

met draden boven den grond tusschen Berlijn en Breslau. 

Aldus zijn door dc Pruissische reger ing , in weerwil van de 

ongunst ige omstandigheden, voor oen som van 4 0 0 , 0 0 0 Ih.-

( ƒ 7 2 0 . 0 0 0 ) , in minder dan 12 maanden tijds reeds 2 4 5 mijl 
el 

( 1 8 4 1 1 1 2 . 2 5 ) elektro-magnetische telegraiihen-linien aangelegd; 

voor het einde van het loopende jaar (1819) zal de gezanien-el 
lijke lengte waarschijnlijk 517 mijl (2587519 .52) bed ragen , en 

de gemecnscha[i tusschen Berlijn en Oderberg volkomen aan-

wezig z i jn , zoodat door middel van de Oostenrijksche telegra-

j)hen Berlijn met \Feencn en de Adrialische zee zal in ver -

M) 14.78 Piuissiscljc mijl =r- con fjraaii. Doze mijl = 2000 Rijnl 



binriing slaan. Weldra wordt ook in verbinding met fle Ooste-

lijke baan, een elektrische telograaph naar Konimjfibmj en Dantzuj 

aangelegd. De verschillende i^rnissische telegraphen-linien znllen 

niet alleen ten gebrnike van het r i jk , maar ook voor het 

publiek dienen. Met het beheer der rijks-telegraphen is eene 

koninklijke directie belast , flio onder het ministerie van handel 

staat en te BcrUjn gevestigd is. 

Uit Breslau meldt men dat in den aanvang van de maand 

September aldaar aan het oppersilesische stal ion een begin is 

gemaakt met het leggen van den elektro-magnetischen draad , 

die Breslau met Weenen en Mijslowilz in telegraphische ve r -
ei 

binding moet stellen. De draad ligt ongeveer twee voel (0,G27) 

diep onder de baan. Op rijks kosten wordt eene telegraphische 

linie van Breslau over Co&el naar Oderberg gevestigd , lerwijl 

de oi)persilesische spoorwegmaatschappij naar Mtjslowilz eene linie 

aan leg t , zoodat van Breslau twee draden naast elkander tot 

Cosel loopen , van waar zij in verschillende rigting naar Mjjs-

lowHZ' en Oderberg gaan. De draden zullen thans (Oct. 18U)) 

ongeveer Oppeln hcreïki hebben. De gebouwen, waarin de elektro-

magnetische toestellen en de telegraiihische bureaux geplaatst 

moeten worden , zijn in ui tvoering, zoodal binnen betrekkelijk 

korten tijd de elektrische gemeenschap voltooid zal zijn , en de 

telegraphen zullen kunnen gebruikt worden. Hel uitzigt is g e -

opend , dat dit middel van gemeenschap , tegen betaling eener 

som , naar mate van den afstand en hel getal teekens, ook voor 

het publiek ten nutte van particuliere en handelsbelangen zal 

worden opengesteld. 

In de kreitz Hagen is de zeer gewigtige uitvinding gedaan, 

om in een PFDDUXG-oven in {»laats van staalijzer onmiddellijk 

la:; 

staal te vervaardigen. Door deze industrie zou si)oedig de prijs 

van het staal dien van het ijzer slechts zeer weinig «)vertrenen 

en eene verandering in de tol nu toe gebruikelijke wijze van 

vervaardiging van het staal worden te weeg gebragt. De c e -

mentatie van het staalijzer zou overtollig worden en het gebruik 

van dit zoo gewigtig artikel zeer toenemen. De uitvinder heeft 

voor zijnen oven een octrooi genomen. 

Den September 1819 had met groote plegtigheid dc 

legging van den sluitsteen aan den ondersten lioofdboog van de 

brug over hel Göltzsch-dal in Saksen plaats. Daarmede is — zoo 

te zeggen — de eerste helft van dit gi'oole werk volbragt. Van 

de vier boven elkander geplaatste rijen bogen, waaruit hel bestaan 

z a l , ' i s de underste rij geheel , de d a a r o p volgende grootendeels 

voltooid, en zal ook deze waarschijnlijk nog voor het invallen' 

van den winter geheel gereed zijn. De groote middenboog, die 

den September gesloten werd , loopt ter dikte van 2 el 

(1.15) (l) bij eene rondte van iÜ el (22.00) in den dag (in 

middellijn) door de beide onderste verdiepingen. 

Voor de boven-verdiei)ingeu is op de helling van den berg 

reeds een begin met hel werk gemaakt. 

(ienoenule dag was een feest- en vreugdedag , niet slechts 

vuor de arbeiders, ujaar voor den gansclien omtrek. 

De wel is waar slechts half zoo lange maar bijna even hooge 

brug over hel Elsler-dal is een weinig verder gevorderd ; de 

t)ndersle bogen werden reeds voor eenige weken gesloten , en 

men gaal over lui de bovenste der beide rijen bogt^n, waaruil 

hel work beslaan zul. 

(I) Mvn luTfl a.uMvenonuM» dal Uil zijn Saksusclic dien, laniJ onnc-



I r,r. 
{/it eene op buvei van het engelsche pai'leineijl gedrukte opguse* 

bl i jk t , dat van I Januar i j L<SR»0 tot I Januar i j 18{U in 

1052 nieuwe straten ter lengte van iO Ihiilscbe mijl (2üf)290.r>) 

<15 een graad) aangelegd en 0 1 , 0 8 5 huizen gebouwd zijn g e -

worden. Hel getal inwoners is in denzelfden tijd van 1 ,811 ,057 

tot 2 ,55( i ,000 geklonjnien. 

\ .> t 

t en einde aan de schepefi op de gevaarli jke kusten bij Dover 

t ..-n toevlugtsoord tc verschallen, is men voor eenige jaren uici 

'.U n aanleg van eone grootsche haven begonnen. De moeijclijk-

hodi^n, waarmede men te kampen had, waren groot, doch het 

wei'k is ondei' de leiding van den uitstekenden Ingenieur WAIJVILI; 

reeds vrij veire gevorderd. Ken dam , welke 8 0 0 Kng. voet 

; 2 i 5 . 8 i ) ver in zee loopt, zal de nieuwe haven van de o[»er' 
cl 

zee afsluiten. Hij is 05 Eng, voet (10.2(1) bree<I en verheft zich 
cl 

2 0 Eng. voet (8.81) l)oven laag water ; hij wordt gevormd door 
cl 

fwee 18 vort (5.10) dikke muren , van welke de kleinste steen 

*00 pend (150 IVe(l. pond) moet wegen, terwijl de aanvulling 

l'issihv'n die muren bestaat uit eene nieuw uitgevondcfi massa 

%aii ki''z('lzan.l, hydraulischen kalk en [)ouzolaan-aai'de uit 

Vrciluii, welke lijn gewreven en met water vermengd een bijna 

onopiusbaar niiddel van vei'biiuüng oplevert. De grondsteeneii 

worden gelegd d.x^r middel van kolossale duikci'klokken , welke 
/.oo zijn ingeri.^t, dat de arbeidei's vijf volle uren zich daarondtiv 
t̂ .̂iniiii.ii (»pliMuden. 

——<V 

L A A T S T U I T G K K O M K N W K U K E i N , 

r>KTl\r:KKi:LlJK 

D E K L \ S T Ü E W E T E N S C H A P V A \ M M W L U 

IN DKN 

' r ( ; K ; S T i l E K 1 ' S T E N / I N 

A ^ I X Ä E D E I I L A N D . 

nOKKKN. 

! V(;l. (Ic fJJsC van uitgcliomcn boeken van C. L. Schleyer en Zonn . 
18.>0, 1 iMi 'i.) 

.\artie (Pauoranui der hewoonde). Kenc afheeldiiig en boschrij-
vinjj van de merkwaardigste voorlhrengseten dor aarde en tiire 
hewoiiers, naar de verscliiUcMide aardgordels. Vrij naar hel l l o o i v 
duilscli hewerkl door T . Knyi/er, K / u . , onderwijzer der wi s - en 
natuurkunde aan hel gymnasium te llaariem. all. gr. 4". 
Scliooulioven. lUj inlceUeiiing. f 0.110. 

Berzelius (Levensschels van) , door P. Loyet. In liet Nederduilf^(!l! 
ovcrgel>ragt door L. iMulder , !Malh. et IMiil. Nat. ('and. jjr. 
l lollerdam. ( (1.50. 

14. Bouwkundige almanak of onmisbaar zakboek voor . . . . allen die 
eenigzins met de bo\iv\kunde in betrekking staan. kl. 8 ' . ( ior in-
chem. I' l.OO. 

ir>. Indijking en nilbreiding der slat! Uolterdam (Verhandeling over* 
de), door J. A. r»eijei iii(!k, Ingenieur der 1- klasse viui den walev-
staal. gr. 4'». mei pl. Rollerdaui. f 4.81). 

10. Natuur (Schoedler's boek der). Algenieene beginselen dor physica, 
astronomie , c h e m i e , mirjeralogie, ge(d(»gie, | )hysiologie, holanie 
en zoölogie. Naar de vierde lloo{f(iuitsehc uilgave , bewer kt dooi 
J. VV.dunning . iMet meer dan 3(K1 lig. 1« sU gr. 8' . l'tr. f 1.50. 

17. Oost-lndie (Nederlands), of heschrijvin(j der Nederlandsche be-
ziUingen in ü o s t - l n d i e , voorafgeiïi»''*ti van een beknopt ove iz igt 
van de vestiging en uitbreiding der. magt van Nedeiland aldaar, 
door A. .1. van der Aa. IMel platen en kaarten. ID«̂  all. e.»'- 8 ' . 
Amsterdam. f 0 . 5 0 . 

18. Organismus (Onderzoekingen over ecni[fe ooi'zaken van de be -
weging der vochten in hel dierlijk), t'il het lloogduitsch van IJebig. 
gr. 8'». met eene plaat. Groningen. f l . l o . 

11). Scheikunde voor den hesehaafden stand en het f;>bi ijkwezen , 
( ï . Girardin ) dr. , en all. f I oo 



5 8 

20. Sclieikuiide (De) en hel inikroskoop aan het ;;iekho(l. Eone h'ij-
lot de {jeneeskan(li{ye hei keiniitnjsleer van Dr. IMark-Auref 

Huene, voor den Nedeiduilscfien lezer l)e\verkl door l)r. llenry 
Uiehin. Mei een woord tol inleiding; van den Hooijlecraar Dr. 
.1. van Geuns. 1® an. jjr. 8«. Ulrechl en Amslerdain. f l.'iO. 

21. Seheikinidif^e on<lerzoekififjen , fjednati in hel Ui!)oraloriuin der 
Ulrechlsclie Ifooi;eschool, (G. J. MiilderO- 5« dl., sU UoU. /"USO. 

22. Sluis- en walei bouwkunde (Leerboek der), bevallende de be-
sehrijvinif en afbeeldinij van alle soorlen van sluizen , brnngen , 
duikers, enz. , benevetis hel le(ff?en van kribben, rijs-, zink- en 
dijkwerken en al dat^jene, wal eenij^e belrekkinij beefl lol de 
sluis-, en waterbouwkunde, door J. 11. llarlc. 1« en 2«. all. 8°. 
Gorincheni. f 0 .50. 

23. Siatisliek voor landboiiw, harulel en nijverheid (Jaarl>eri{;len van 
al[5enieene), voor slaalslieden , kooplieden en fal)riekanlen , door 
D. Bnddinijh , Leei aar aan de koninklijke akadeniie Ier opleidin»«? 
van burijerlijke ln{;enicurs Ie Delfl. 1® slfik, 1848—1849. {jr. 8". 
Haarlem. ' f O.üO. 

24. Slocliioinetrie (Kalechismus der), voor beoefenaars der schei-en 
arisenijbei eidknnde, enz. >'aar hel lloo^fduilsch van A. Trickhin^jer, 
door T . J. van der Veer, Apolheker. i;r, 8°. Uit echt en Amster-
dam. f 1.25. 

25. Technisclie sefiool (Plan voor eene binnen Ulrechl op Ie riglen). 
Ulri'Chl 1850. 8". 

Gel .: II. A. Bake, \V. II. de Heus. G. J. IMuldcr, H. van Hees, 

20. Telefn^ïp^n?" (Heknople lieschrijvinfv der voornaanisle electro* 
inaj^nensclie wijzer- en drnk-), opf^ehelderd door 6*3 xylo|jratische 
vi|ï nellen. f 1.50, 

27- \Valerleidin/j (De ontworpen) uil de duinen bij Haarlem, naar 
en in Amsterdam, zoo als zij is, {jelijk ook alle bekende ontwer-
pen tol waterleidini; , zoo als die zijn , znllen verlies opleveren 
voor den neldschieler , doch evenzeer vooi deel, als die ontwerpen 
behoorlijk word(;n betoog,d en met bewijzen jjestaafd , 
door F. J. Hallo. Amsl. f 0.30. 

28. \Vetenschap en volks(;ebik. Ken woord voor Nederland geschi e -
ven door (i . J. Mulder, ijr. 8°. Uollerdam. ƒ 0 . 75 . 

29. Weienschap (De we^j der), zijnen leerlin{^en op nieuw aanbe-
volen, door denzelfden. Uitj^^esproken bij hel openen der lessen in 
September 1849. |;r. 8°. Uollerdam. f 0 .60. 

30 \Vi.skundii; onderwijs in Nederland (Hel), door Dr. D. J. Sleyn 
Parvé, Professor der Wiskimde aan het koninklijk Alhenaeum te 
Maastricht. Holt. f 0.60. 

I 
[ 

KAAUTICN PLA>S. 

(i. R\Auri:iN. 

1. Kaart van de kolonie Suriname, een gedeelte van (iiiyana, Neder-
landsche bezillingp op het vasle land van Zuid-Amerika. ^ 

Uil|;e|ïeven in hel jaar 1784 door den Intjenieur J. C. llene-
man, verbeterd, naar den leijenwoonliijen toestand der kolonie 
Ue\vijzii;d, en daarop alle bestaande phmla^ïien aan^jeduid, door 
Jhr. G. A. van Sypeslein , 2M.iiit. der artillerie. Adjudant van 
Z. Exc. den heer Generaal-INl.ijoor 1\. F. Baron van Kaders , 
Gouverneur van Suriname. 1849. 4 blailen. 

2. Kaart vaii de rivieren de Doven'Uijn, de W a a l , deMerwede, de 
Oude en een nedeclte van de Nienwe iMaas van Lobitii tot lirielle, 
vervaardijjil op lasl van den Minister van Binneid. Zaken, onder 
directie van den lloofd-ln{;cnienr van den waterstaat B. 11. (it)u-
driaan. TÓSSB* tdaden en peilré(;isler, 

3. Kaart van de rivieren de Boven- en Neder-Kijn , de Lek en de 
Nienwe Maas van Lobilli lol Brielle, als boven vervaardi[;d onder 
di rectie van (genoemden H o o f d Y ^ è s s * -̂ t) bladen en j»cllre-
{jister. 

4 Kaait van de rivier den IJssel van Westervoort^lot Kampen, 
vervaardigd als voien otuler directie van den fiuifjerenden Hoofd-
Ingeuienr en van den hifjenieur bij de aliyemeene dienst van den 
waterstaat, l̂ . .1. A. vati der Kun, en K. Musquelier. xisè̂ TS* 
blailen en peilre^jister. 

Deze kaarten zijn afzonderlijk verkrijf^baar, elke kaart voor 
f 15.00 en elk remisier voor f 4 .00 , bij A. J. van Weelden. 
Boekhandelaar te 's Gravenhage. 

5. Nieuwe atlas van de provincie Friesland, bevallende de derli[; 
[grietenijen, met inbej;rip van de daarin {ïclejïeii steden en hare 
jin isdiclien, alsmede de eilanden Ameland en Schiermoiu\ikoo|ï. 
ln{ïevol(je besluit der Provinciale Staten van dal (ïewesl naar de 

- kadastrale en latere topo^vraphische opmetiti{;en neleekend en in 
atlas-plano for maal in bel koper ge[;raveerd. Te Leeuwarden ?uj 
W . Kekhoff. 

Van deze kaart is bereids de atlevering verschenen , bestaande 
uil 4 bladen, als: 

Kollnmerland Ifaardcradeel. LeeutvarderadeeL Dantumadeel, 
à f 1.50 per blad. 

O. Elappe-kaarl van bel koninijrijk der Nederlanden, vervaardigd 
op hel to(M>[;raphisc]j bureau van bel Departement van Oorlog, 
1S47. â^î/^yj^. In 6 bladen. 

T I J D S C H R I F T E N . 

Tijdschrift voor wis- en natumkinidige weienschappen , uitgegeven 
door de 1« klasse van hel Kon. Nederl. Insliluul. 3« deel, l«̂  en 
2«= an. Amst. f 3.50. (1« en 2- deel f 11.30.) 

t v Nederlandscbe Slooniposl, .5' jaar, N". l — i l , — per jaar f 
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I S . I X 1 U A X K K I J K . 

(Bibho^raphi-a de la France. £ 9 Dec. 1 8 4 9 — 9 Maart 1 8 5 0 , 
r 7 ^ î 5 2 e r ) l — <0.) 

liOKKEN. 
'»5. Acailemie nationnlc de MeU. Happorl sur rinsalubrité des 

liahilalions, et sur la proposition de construire des hruimenls spé-
ciaux pour y lo{jer des familles d'ouvriers. In-S'' d'une feuille. Metz. 

45 Air atmosphérique (Action do 1') dans la malière. Thèse , par 
Nicolas Larbaud. de 4 feuilles. 

47. Alcalimètre (Notices sur f ) et autres tubes cbimico-métriques, ou 
siu' le polymètre chimique et sur un petit alambic pour l^^ssai des 
vins. Opuscule utile aux fabricanls, commerçants et consomma-
teurs, etc. Par IVl. F. A. 11. Descroizilles. 6« édition, revue et 
corricée. In-8^ de 10 feuilles 1/4, i>lus une pl. fr. 5.00 

48. Alfîèbre supérieure (Mémoires d'); par J. A. Serret, In-4o de 9 
feuilles 1/2. 

49. Almanach de messieurs les fabricanls de bronzes réunis de la 
ville de Paris, pour Tannée 1850. In-18» de 2 feuilles 1/2. 

50. Almanach et annuaire des bAlimenls , des travaux publics et de 
l'industrie; par P. F. Sagerel, archilecle-vénj[ica(eur, etc. 1850. 
In-IG« de 20 feuilles 1/4. fp. 4 5 0 

51. Architectes (Société centrale des). Bulletin de la séance {générale 
du 18 juin 1849; compte-rendu de M. le secrélaire principal des 
operations du bureau, du conseil, des sections et des commissions 
pendant le deuxième semestre de 1849. Rapport de la commission 
des honoraires. In-S® d'une feuille 1/2. (1849.) 

52. Architectes (Société centrale des). Bulletin de la séance générale 
du 30 décembre 1849. Compte-rendu des recettes et dépenses. Liste 
(îénérale des membres de la Société. Composition du bureau et du 
conseil pour l'exercice 1850. In-8" d'une feuille 3/4. 

53. Arithmétique (Abré^ié d'} ; par P. JL. Cirodde. Nouv. édition. 
ln-18° de 4 feuilles. f,.̂  (1^75 

54. Arithmétique (Petite) raisonnée à Tusaf^e des écoles primaires; 
par 11. Vermer. Nouvelle édition. !n-I8 de 4 feuilles. fr, 0.50 

55. Art (De V) dans ses rapports avec le milieu social; par A. de 
Gasperini. ln-8« d'une feuille 1/2. 

^ des écoles primaires; par M. 
Oouille, maître de pension à Nantes. Nantes (1849.) 

57. Astronomique (Précis d'étude^, contenant uii coup-d'œil sur Tas-
tronomie ancienne, une exposition critique de la théorie rrcue et 
la description succincte et raisonnée du vrai système du monde, qui 
donne un moyen simplifié pour relever les louLMludes; par Demon-
ville. ln-8° de 5. feuilles. f,., | (>,) 

I .i I 

58. Bitumineux (Polémique sui les schisten) de iMuse, entre MiVÎ. 
Oelaliaye et Landrîot. ln-8® d'une feuille. Autun (1849.) 

59. Boulanjjerie (Traité de la) de Paris et Chalons-sur-Marne; par 
[S!. Laverne-Ilenriet, boulanj^er. In-S® de 5 feuilles. Chatons (1849.) 

r>0. Céramiques (Etudes), recîierche des principes du beau dans Tar-
chitecture, l'art céramique et la forme en (général. Théorie de la 
coloration des reliefs; par J. Ziei;ler. In-S" de 22 feuilles. fr.G.OO 

t»l. Chemins de fer (Conférence des), fondée le l" août 1844. Uè-
Iflement. In-4" d'une demi-feuille. Lisle des membres au l^'janviei 
1850. ^1-4" d'une demi feuille. 

62. Chemins de fer (Guide des), des bateaux à vapeur et de toutes 
les voies de communication de la Fratice et de l'élrantjer. Uédi(jé 
par P. Durr. ln-32 de 2 feuilles, plus cinq caries. 

( i i . Chimie apidiquée à ra[;ricuUurc (Pro{;rammc d'un cours de); par 
.T. A. Barrai. ln-8° d'une feuille. 

()4. Chiaiie (Cours élémentaire de), à rusa{i;e des lycées, des colléjTOs 
et des autres élablissemenls (rinsti uclion publicpie ; par M. l)e|;uin, 
professeur au lycée <le Lyon. Troisième édition. In 8° tie 27 feuilles 
3 /4 , plus 2 pl. St. Cloud (1849.) fr. 5.00 

C5. Chimi(pics (Notice sur les princii^aux travaux) de M. Bussy, an-
cien élève de lecole polytechniipie, professeur de chimie, directeur 
lie l'école de pharmacie de Paris, etc. ln-4 ' d'une feuille 1/2. 

()G. Corps solubles dans Tenu ((Quelques faits à ajouter à rhistoirc 
«les). IN-8" d'une feuille, Chalons. (Signé: K. Perin.) 

{)7. Dessin linéaire, lavis et ornement (Cours supérieur théori<iue et 
prati([ue de), à l'usage des établissements d'instruction primaire et 
secondaire ; par A. le lîéalle , ancien élève-maître à l'école nor-
male de Versailles, préparateur à l'école centrale des arts et ma-
nufactures. 2« édition. Ouvrage autorisé par l'Université. Cours 
su\)érieur. 4* partie. IMécani(iue. ^1-4» d'ufie feuille, plus 16 pl. fr .2 .00 

63. Economicpies pratiques (Etudes). Compte-rendu de l'exposition 
industrielle et agricole de la France en 1849; t»ar Emile lîères. 
Extrait du Moniteur universel, In-12 de 13 feuilles, plus une pl. fr.3.5() 

09. Encyclo\)édie du 19® siècle. Képertoirti universel des sciences, des 
lettres et des arts, avec la Biographie des hommes célèbres. Tome 
XVIL 2" partie. 34« volume, ln -8-de 25 feuilles. Prix du vol. fr.7.0t) 

70. Exploitations manufacturières de M. Crespel-Dellisse (Bapport sur 
les); par .VL IMyen, secrétaire perpétuel. In-8^ de 2 feuilles, i>lus 
un tableau et 2 pl. 

71. Exposition de 1849 (Revue générale do 1'), divisée en huit par-
ties, etc.; par M. Aymar-Bression. ïn 8' de (i feuilles. 

72. VApositioii nationale des produits de ragriculture et derindustrie, 
en 1849. Distribution des récompenses par le président de la répu-
blique. (11 novembre 1849.) ln-8'' de 10 feuilles 1/4. (1849.) 

F.xi «»sitjoit. Voy. N. (»8. 

73. Fulsiticatioiis (Traité des) des substances alimentaires et des 
moyens de los reconnaître; par Emile Dangivillé. l* partie, ln-8 
d'une feuille, plus une pl. Prix de la livr. fr. 0 40 

74. Tilature mécanique du lin (Invention de la). Titres cl droits dr 
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M. IMiilippc ilfi Oiiîjni à oiéalion de celle grande indus!rie. 
Ifi-4" d'une detni-fenille. 

75 . Forlificadon (Kxaineii de la) e( de la defense des ijrandes pla-
ces; par le l'ieulcnanl-eolonel d'artillerie C. A. Wiliich (13erlin 
1840 et Paris 1847, eliez Coriéard ; Iraduclion de IM. de la IJarre 
Oiipare, eapitaine du [jênie); par P. K. Maurice de Sellon. In-8« 
d'une feuille 1/2, plus une pl. (1849.) 

76. Gaz p<M'dus des hanls-fonrneaux (Notice sur remploi des) etc. 
(par d'iluart. de Lon^jwy.) ln-4o d'une demi-feuille, plus une 
pl. Metz. (1849.) 

77. ('-êoipaphie élénienlaire deseriplive (Ahré^jé de la), à rnsa^je des 
collê/fes, des maisons d'éducation et des écoles normales ; par 
A. Boniface , ancien maître de pension à Paris. Sixième édition , 
revue el corriijée. In-12 de '3 feuilles.a/O, pins 2 caries, fr. 1,25 

78. Géoiîraplne moderne (Petit cours de); par E. Cortambert. Troi-
sième édition. In--12 de 9 feuilles. 

79. Géométrie (Solutions raisonnées des problèmes de), suivies d'une 
Notice sur le développement el la construction des polyèdres pour 
la démonstration de la fjéomélrie dans l'espace ; par Eysseric et 
Pascal. In .12 de 5 feuilles 1/2, plus 8 pl. (1849.) fr. 2.50 

80. Gutta-Percha (De la). I® Sa découverte el son histoire. 2» De 
l'emploi de celle malière comme seuielles à l'extérieur des chaus-
sures, et des moyens de coller parfaitement ces semelles. Oe la 
nut(a-]»ercha, employée dans les maux de dents, el pour «(Uuia-
I>erichaer» les dents al lées . Par P. Jionnefoy. In-8'* d'une feuille, 
Boulo(jne (1849.) f|.. (ĵ oO 

81. Léijislation (Traité de la) des travaux publics el de la voirie en 
France; (lar IM. Armand llusson , chef de division à la préfecture 
du département de la Seine. Seconde édition. In-8» de 68 feuilles. 

fr. 12.00 
82. Mafîuétisme (Essai historique sur le) et l'universalilé de son in-

lluence dans la nature; par le docteur de llaldat. In.8« de 2 f». 
Edition revue el corri(jee. Nanci. 

83. IManuels-Horel. Nouveau manuel complet de l'amidonnier et du 
vermicellier, auquel on a joint tout ce qui est relatif à la fabri-
cation des produits obtenus avec la pomme de terre, les marrons 
d'Inde, elc.; par IVlorin. Auf;menlé d'un Trailé sur la distillation 
des pommes de terre, par M. Evar, liourier. In- lS de 10 feuilles 
1/3, plus 2 pl. f,.. 3.00 

84. INIalhématiques (Questions de), de cosmofjraphie, de physique et 
de chimie, pour l'examen du baccalauréat ès-leltres, développées 
par .1. Saiijey. Nouvelle édition , conforme au programme du 26 
novembre 1849. In-12 de 6 feuilles 2/3, plus 4 pl. fr. 1.50 

85. Mécani(pie pratique (Leçons de) à Pusatje des auditeurs des cours 
du Conservatoire des arts el métiers, el des sous-officiers el ouvriers 
d'artillerie; par Aitbnr Morin, lieutenant-colonel d'artillerie, mem-
bre de rinsli lnt, ete. 1% 2«̂  et 3^ parties. Trois volumes in 8% 
ensemble de 75 feuilles 3/4, plus 12 pl. ' fr. 24.00 

86. ÎNlines (De rintluence des exploitations de) sur la colonisation de 
lAl;;erie: pur Alfred Polhier, ingénieur civil , etc. In-S" de 5 
feuilles 3/4, plus ufjc carte. 

. f : 
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87. iMonfîC el l'école polylecimique ; par M. Théodore Dlivier. ln-8' 
d'une tiemi-feuille. 

88. Moteurs (Traité théorique et pi-nlitiue des), destiné à faire con-
naître les moyens d'uliliser tous les nu)leurs coinnis, d'apprécier 
leur travail pfjssible en t(»ule circonstance et de les employer de la 
manière la plus avantageuse \>o»u' économiseï- h; capital, le temps 
el la force; par C. Courtois. Tome second. Seconde partie. Mo-
teurs inanimés, ln-8'' de 38 feuilles, plus 3 pl. 

89. Note sur les litres el travaux scientifiques de M. (J. A.) Barrai. 
In 8 d'une »juarl de feuille. 

90. Paris moderne. Troisième partie. IVÏaisons de eampniyne et con-
structions rurales des environs de Paris, i^ravées el publiées par 
Normand aîné. Cette troisième partie offrira, outre les plans, 
coupes et élévations des maisons les plus remarquables des envi-
rons de I*aris, les plans i;énéraux de ces habitations. Livraisons 
31 el 32. Chacune in-4® d'ime demi-feuille servant île couverture, 
plus 5 pl. Prix de livraison fr. 2.00 

91. Phares et fanaux des cotes des îles Britatmiciues (Tableau f^énéral 
des). ln-8° de 3 feuilles WS. fr. 1.00 

92. Photo^jraphie (Uecherches sur la théorie des ]>rincipaux phéno-
mènes de) dans le procédé du daguerréotype; par A. Claudel. 
I1I-8'' d'une feuille, plus 2 pl. 

03. Physi(pie (Cours élémentaire de) à l'usage des lycées etc. Septième 
édition. 2 vol. in-8®. ensemble de 61 feuilles 3/4.(1849.) fr. 10.00 

94. Porphyre q\iartzifère (Uecherches sur le); par M. A. Delesse. In-S« 
d'une feuille. 

95. Presse hydraulique (Note sur le pressage du foin au moyen de 
la); par M. Morin, colonel d'artillerie, membre de l'Institut. In-S 
d'une feuille. 

96. Programme de pliysique el de chimie pour l'admission à l'école 
polytechnique; par J. Dupuis. In-4'» d'une feuille (lilhographiée). 

97. Uésistance utile (Expériences sur la) produite dans le forage du 
fer forgé, de la pierre calcaire el du grès, ainsi (pie tlans le forage 
el le sciage du bois, faites à Tomnay, en lS i8 el 1849, par Co-
quilhat , capitaine d'artillerie. In-S" de 3 feuilles 1/2, plus une pl. 

OS. Télégraphe computateur de Fuller. \i\ folio d'ime demi-feuille» 

99. Tombe (Précis théorique, praticpie el industriel de l'emploi de 
la) , et plus particulièremenl de sa propriété d'oi)érer in»e tlésin-
fectiofi procnple et illimitée; suivi d'un IVésumé des opinions de la 
presse an{çlaise sur ce sujet. l̂ U' Jas\»er \ \ . Bogers, C. iC., iu^jé-
nieur-chimiste. In-S" de 2 feuilles. (1849.) 

100. Travaux (Principaux) de M. Minard. inspecteur-général des 
ponts-et-chaussées. ln-4'' d'une demi-feuille. 

101. Travaux scientifiques (Notice des) de P. II. Doutigny (d'Evreux). 
ïn 4° d'une demi-feuille. 

Travaux. Voy, N. 80,80. 
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Tl.fI)SClIUlKTi:N. 

).. Annnies des chemins de fĉ r, des travciux publies et des mines, 
(»nraissanl toutes les semaines. janvier 1850. l«® année. (INumé-i o 
spécimen.) ïn-4o de '1 feuilles. Prix annuel, Paris 1*2 ti\ 

2. Annales des chemins de fer, «les travaux publics et des mines, 
paraissant lous les dimanches. 20 janvier 1850. l'« année. I. 
Iri-4o de 2 feuilles. i'rix amïuel pour Paris 17 fr. 

3. Anmiaire dc la boulangerie du déparlement dc la Seine (Paiis 
excepté), publié par IVl. Uecroix, ancien boulanger, ln-12 d'une 
feuille 1/6. 

4. Aurifère (P) , moniteur des mines d'or. Journal mensuel de la 
compagnie TAurifère et des iiUérets de Passocialion française en 
Californie. Commeice , industrie» agriculture, législation. ISIars 
1850. N®, 1. In folio d'une feuille, l^rix annuel pour l^iris et la 

province 5 fr. 
5. Industriel (T) de Seine-et-I\ïarne, joinnal littéraire et d'annonces, 

paraissant lous les mardis. jNïardi 15 janvier 1850. ïn-4'> d'une 
demi-feuille. l 'rix, par trimestre 1 fr. 25 cent. 
Moniteur (le) universel des sciences pures et appliquées. Arts, in-

ventions et (lécouvertes, industrie des fabricjues, agriculture, aca-
démies et sociétés savantes, nouvelles, revue des journaux, biblio-
graphie, annonces détaillées de tons les livres sur les sciences et 
Tindustrie. N®. 1. Janvier 1850. Iti fobo d'une feuille. Prix annuel 

pour Paris 40 fr. 

KAAHTEN t y PLANS. 

KAARTEN. 
11. Atlas de géographie, par A. H. Dufour. — Cosmographie. — 

Hauteur comparée des montagnes. — Fleuves. — Mappemonde. — 
Europe. — Asie. — Afrique. — Amérique du Nord. — Du Sud. — 
Ooéanie. — France. — Terre-Sainte. 

12. Carte histori((ue de la France et des pays limitrophes, présentant 
tons les lieux ayant quelque importance historique jusqu'e/i 1815; 
suivi d'un liéperloire alphabé}i<|ne in<liquanl la position des lieux 
cherchés et les faits (|tii s'y rattachent; par A. Ménard. ln-4" de 
4 feuilles 1/i . Poitiers (I84n.) 

13. Carte d'Afrique. — Carte de PAmérique. — Carte de l'Asie, par 
A. H. Dufour. — Ooéanie, dressée par A. K. Fiemin. — Jdem. 
par A. 11. Dufcnn-. 

14. Carte «les chemins de fer de Paris à Lyon et à îMarseille (i)ar la 
Bourgogne), et de Nantes à Lyou (par le cemre). 

15. Carte de la France, indiquant le tracé des malies-jK^stes et des 
chemins de fer ouverts à la circulation. Gravée par Cliari)entier. 

IG. Carte lopographicpie du canton de I .annne, arrondissement dc 
Villefranche, département du Ilhône, par F. Uembielinski. (1849). 

17. Carie de France, Belgique, Suisse et étais limitrophes, publi('e 
par iM>I. IMorin et Fngelmann , autorisée par TUniversité et spé-
cialement adaptée a Venseignement Moriii el Beleze. Carte murale 
en U feuilles. 

18. L'Kurope, dressée sous la direction de IVLM. Achille Meissas et 
INlichelot, par P. Bineleau. édition. <^arte murale en l(i feuilles. 

lu. Nouvelle carte physique et hydrographique de la FYance , présen-
tant la division naturelle jKir bassins des neuves et rivières ai pi in-
cipales montagnes, dressée pour l'instruction de la jeunesse. — 
Tableau des pavillons de toutes les puissances maritimes du globe, 
gravé sur pierre par F. Delamare, 

20. (Belgique.) Carte topographiqne dc la Belgique , dressée sous la 
direction de P. Gérard, Inspecteur du cadastre et de Ph. van 
der iMaelen , fondateur de l'Etablissement géographi(iue dc Bruxelles, 
à réchelle de ^^èsy î ^n 25 feuilles. Le dessin et les levés to|)o-
gra|)hiqucs par J. F. Dekeyser, la gravure par P. J. Doms et J. 
Ongers. Prix de la feuille fr. 3.50 

6. PLANS. 

21. Plan itinéraire de Paris , publié par J. Andriveau-Goujon , ri;e 
du Bac, 21. Avec nomenclature alphabétique des rues , passages, 
places, quais, etc. fr. 2.Ùo 

C . I N E 3 Î « E L A N D . 

(The Publishers Circular, r.®. 29o—299 , i Jar . tot 1 Maari 1350.) 

BOEKEN. 

32. Architect, Builder, and Contractor's Pocket Book, 1850. Tuck, Gs. 
33. Architectural Sketches, Italy (drawn on the Spot by the Author), 

comprising Villa Outlines, Doorways , Gateways , etc. lloyal folio, 
4 plates. sd. 3s. Gd. 

34. Architecture (Modern); or, Selections from Works recently exe-
cuted, restored, or in course of Erection. N'». 1, fol io, 3 plates, 

sewed. 2s. Gd. 
35. Architecture (The) of the Heavens. By J. P. Nichol, LL.D. New 

Edition , illustrated with eleven large plates of Clusters and Nebulie, 
and Symbolical Sketches by the late David Scott, Esq. lloyal 8vo. 
pp. 2G4, cloth , 2 l s . 

3G. Arithmetic (A Manual of Explanatory); for the use of elemeiUary 
and other Schools, and private Pupils. By Edward Hughes. Part I, 
l8mo. p[). 150. cl. Is. 

37.' Art (The History of Ancient). Translaled from the German of 
John Winckelmaun, by G. Henry Lodge. Vol. 2 , imp. 8vo. 
plates. 25s. 

38. Arts and Manufactures of Great Britain (The usefid). Vol. 2 , 
12mo. cloth, Os. 4d.; 2 vols, complete, IDs. 4d. 
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Aslral Philosopliy (CclesCial Philosopher; or, Complete Arcana of) . 
r»y William Joseph Simmonile. Vol 1, wilh Aslro-Tahles. 8vo. 

half Ixnind, 15s. 
40. Aslro-Philoso()heran(l Meleorolo/;ist, P.y the same. 8v/), hoards, 10s. 
41. Aslro-Tahles, Malhemalical and Aslronoraical Tables, for Ihe 

use of Ihe Studetils of Astronomy and Malhemalics. By the same. 
8vo. pp. 62. hds. 5s. 

42. Astronomy (Elementary (Chapters in), from the «Ti aité Elemen-
laire d'Astronomie Physicpjew of Biol. Edileil by Ihe Uev. Harvey 
Goodwin , i^I.A. 8vo. pp, 64. sewed, 3s, 6d. 

43. Aslroninn/ (Modern), By the Bev. T . B. Birks. A.M. 18mo. 
1>P. 70, sewed, 6d. 

44. Baths and Washhonses (l^iblic). Suggestions for Building and 
Fitting up Parochial or Borough Establishments ; with Detailed 
Calculations of the W orking Expenses and Earnings of such Esta-
blishments. 8vo. pp. 18. sewed, 6d. 

45. Bridges (Tubular and other Ir on Girder), particularly describing 
the Brittannia and Conway Tubular Bridges: with a Sketch of 
Iron Bridges, By G. Drysdale Dempsey, C.E. 12mo. pp. 138 , 

cloth, is. 
46. Builder's Price-Book corrected to 1850 (Crosby's). 8vo. sewed, 4s. 
47. Jîuilder's Price-Book for 1850 (Ivelly's). 8vo. 8s, 
48. Builder's Price-Book for 1850 (Laxton's) 12mo. cl. 4s. 
49. Building Societies' Directory and Almanack for 1850. 12mo. 

sewed. Is. 
50. liuilding (De.îcription of a Bomati) and other Bemains lately 

discovered at Caerleon. By John Edward I.ee. Imp. 8vo. .IVew-
port), pp. 2 8 , 18 plates. ' 5s. 

51. Chemistry and the allied Sciences, — Physics, Mineralogy, and 
Geology (Annual Beport of Ihe Progress of). By Justus Liebig 
and II. Kopp. Edited by A. W. ilofmann and W'. De la Bue. 
Vol 1, 8vo. pp. 354. c lo th , I5s. 

52. Chemistry and Physics in connexion wilh Agriculture. By a 
practical Farmer. 8vo. pp. 224. cloth, reduced lo 8s. 

53- Chemistry (Substance of the Third Lecture on Agricultural), 
delivered to the (iuildfoid Farmer's c:iuh (with additions) by Henry 
Drummond, M.P. 8vo. pp. 48. s ewed . Is. 

54. Commercial Bejjister (The Annual) and General iiecord oF Prices 
in the Year 1849. By D. M. Evans. 12mo. |»p. 336. cloth, (is. 

55. Cotton (The) Manufacturers', Managers', and Spinners' New 
Pocket Guide. By John Moss. 2d edition, revised and enlarged, 
12mo. cloth, V.S. 

56. Cyclop«Tdia (Buralj ; o r , a General Dictionary of Agriculture, 
Gnd of the Arts, Sciences , Instruments , and Practice necessary to 
the Farmer, Stock Farmer, Forester, Landsteward , I'arrier. etc. 
Edited by the Kev, John M. Wilson. 4 vols, complete, 70 i>lates. 

cloth, ir 4. 10s. 
57. Cyclopjcdia (the national) of Usehd Knowledge. Vol. I I , 8vo, 

PP- 1020. c loth, 5s . 
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58. Cyclopc'cdial Question Book; or. Guide lo the Unity of K n o w -
ledjjie : on Ihe History of the Earth , its Productions and Inhabi-
lanls. By G. Barllell. 12mo. pp. 252. c loth, 3s. 6il. 

59. Decorative Window Tracery in England (A Treatise on the Rise 
and Progress of) . By E. Sharpe, M.A. 8vo. pp. 126 , with 97 
woodculs and 6 engravings on steel. 10s. 6ii. 

60. Decorative Windows : a Series of Illustrations of the W indow 
Tracery of the Decorative Style of Ecclesiastical Arehilecture. 
Edited, wilh Descriptions, Ijy E. Sharpe, M. A. 8vo. GO engra-
vings on steel. 21 s. 

61. Differential Limits (Essay towards an Improved System of). By 
Joseph ftorner, ALA. 8vo. (Cambridge), pp. 52. s e w e d , 2s. 6tl. 

62. Earth (The) and Man. Lectures on Comparative Physical Gec»-
graphy. By Arnold Guyot, Translated from the French by C. C. 
Fellon. Post 8vo. pp. 300. c loth , 5s. reduced. 

63. Electricity (Notes of Experimenls, with Thoughts on). By Charles 
Chalmers. N®. 1, 8vo. pp. 30. sewed. Is. 6d. 

64. Geography (A System of) , Popular and Scientific ; or, a Physi-
cal , Political , and Statistical Account of the World. By James 
Bell. New Edition, corrected and revised lo 1847, 6 vols. 8vu. 
pp. 3700, with alias of coloured maps, and numerous illustrations, 
rich clolh , each 13s.; or in twelve half vols. , each 6s. 6d.; also 
in 28 parts, each 2s. Od. 

65. Geography (Mathematical and Physical) simplified. In 2 Parts. 
Part I . Mathematical Geography of the Globe, wilh the leading 
Principles of Physical Geography. Part 2 , The Geography of the 
various Countries of Europe, Asia , and in a lesser degree Africa 
and America. Questions to each, and a copious Index, and nu» 
merous Geographical Tables. By J. B. Caulfield, A. M. 12mo. 
(Stamford). c loth, 3i>. 

66. Geography (The) of Great Britain. By George Long and George 
B. Porter. Part 1, England and Wales. With a SMpplementary body 
of Statistics to the year 1850, by Hyde Clarke. 8vo. pp. 540. 

c lolh, 7s. (id. 
67 . Geometry versus Algebra, or the Trisection oF an Angle geo-

metrically solved. By W . Li>ton. 8vo. (Bath) , pp. 8 , and [dale, 
sewed. Is. 

68. Geometry (Definitions of the various Terms and Figures in Plane 
and Solid), illustrated by numerous diagrams; with a short Histo-
rical Introduction, compiled by John Keynolds, Jun. 12mo. pp. 
16. sewed , 8d. 

69. Geometry and Mensuration (A Complete Treatise on practical) , 
by James EUlot, 1 vol 8vo. pp. UH), illustraled with diagrams. 5s. 
— Key to Ihe above Treat ise , 1 vol 8vo. (>s. 

7(X Industrial School at (^)nall (A Memoir relating lo the) , adres.srd 
to the Bate-Payers of the South-East Shropshire District School. 
By W . W . Whitmore, Esq. 8vo. (Bridgenorth) , pp. 16, swd. 6d. 

71. Iron (The Manufacture of) in all its various Branches; including 
a Descripti(»n of W^»od Cutting, Coal Digging , and the Bornirig 
•of Charcoal and Coke, elc. etc. Also, a Description of Forj^f 
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liainmiTs, llolling Mills, Hlasl iMachines, llol lilast, elc, <»lc, 'I'o 
wincli is added . an Essay on the Mafiufactmc of Steel. By Frede-
rick Overnian. 8vo. (Philadelphia), pp. iiOS. cloth, 303. 

72. LicïMS (On), Cenienis, Morlars, ('oncreles, 3I'»slics, Plas(ering, 
eic. liy George R. lUnnell. l2ino. pp. 120. clolh. Is. 

73. Logarithms (A Practical Treatise O(Ï the Nalnre and Fse of) . 
and on IMane Trigonometry. By James Elliot. I vol. Svo. pi». 
224 . illnstrated with diagrams. 5s. 

Key to llie atiove Treatise, i vol Svo. 3s. 
74^ iManufacture (The) of Copper, T i n , Lead, and Zinc. l2mo. i»j). 

sewed , (nl. 
75. IMannfaclitre (The) of Copper, T i n , Lead , and Zinc—concluiled ; 

and tfie Manufacture of Buttons, Pins , T in , Plate, Stmt, etc. 
l2mo. pp. 5f>. sd. (id. 

7«. .Mariner's Frierul (K. P. 1er Keehorsl's) ; or. Polyglot Indispofi-
sahle and Technical IJiclionary; Ten I.anguages. Ohloujj, sewed. 

reduced to 7s. Od. 
77. IMathematical (The) Principles of Natural Philosophy. By Sir 

Isaac Newton. Translated into Enjjlish hy.^Andrew Motte. To 
which is added, Newton's System of the \VoJld ; with a Life of 
the Author, hy N. W . Chittenden. Boyal 8vo. (New-Vork) , pp. 

clolh. 2Is. 
Vide. N. 80. 

78. .Military Sciences (Aide-Memoire to the) , framed from Contri-
butions of Ofiicers of the different Services, and edited by a Com-
mittee of the Corps of Koyal Engineers, 184D. Vol. 2 , "part 2 , 
royal Svo pp. 350. bds. 14s. 

19, Nature (Views o f ) ; (U*, Contemplations on the Sublime Pheno-
mena of Creation, witli Scientific Illustrations. r»y Alexander von 
Humboldt. Translated from the (;erman by E. C. Otie a 
G. Bohn. 2 vols, square, pp. 1008-

nd Henry 
cloth, 10s. 

80. Newton's Principia (The Three First Sections, and [»art of the 
Seventh Sttclion , o f ) ; with a Preface recommending a (ieometrical 
Course of IMalhematical Beading, and an Introduction on the 
Atomic Constitution of Matter and the Laws of Motion. By (ieorge 
I.eigh Cooke. Svo. pp. 168. cloth, 6s. 

Newton's I'rincipia. Vide N. 77. 

81. (•i)tics (Elements of). By Humphrey Lloyd. Svo. (Dublin), pp. 
Icloth, 6s. 6d. 

82. Railway Directory for 1850 (Bradshaw's General). l2mo. cloth, 
2s. 6d. 

83. Railway Directory, Shareliolder's (iuide , Manual and Almanack 
for 1850 (T.rad.shaw's (General) 12mo. p|>. 244 cloth, 2s. {n\. 

84. liailway Directory for 1850 (H. Tuck's). l8mo. sewed, I s. 

85. Science and Art The Year-Book of Facts in); exhibiting the 
most important Discoveries «'uid Improvements of the Past Year. 
Hy iohn Timbs. Illustrated with Engravings. Fcp, Svo. pp. 288. 

floth , 5s. 

1 4 0 

86. Sculpture and the IMastic Art ; compiled hy the Auih{»r of the 
«History of the Art of Painting.» l2mo. (Boston, U. S . ) , pp. 
360. cloth , 7s. 

87. Statics, Dynamics, and Hydrostatics (The Elements o f ) ; with 
an Appendix on the Laws of Light, the Formation of Images by 
Lenses, and the Nature of Sound. By Samuel Newth , M.A. Post 
Svo. pp. 158. boards, 6s. 

88. Tables to be used in Calculating Nativities; comprising Tables 
of Declination, Right Ascension, Ascensional DiH'ei'ence, and Polar 
Elevation: also Tables of Houses for London and Liverpool. Com-
puted by Zadkiel. New edition, 12rao. i>p. (>4. cloth, 2s. 

89. Trigonometry (The Elements of Plane and Spherical), for the 
Use of Schools. Fcp. Svo. pp. 116. cloth. Is. 4d. 

90. Trigonometry (The Elements of Spherical). By James Hann. 
12mo. pp. 70. c lo lh . Is. 

91. War (The Morals o f ) ; or Ultra Peace Principles proved to be 
Unchristian and Unpbilosopbical. By a Civilian. Svo. pp. 24 , .se-

w e d , ()d. 

TlJDSCllRU'TEN. 

Mechanics' (The) iMagazine. Vol. 51, for 1849, Svo. cloth, 7s. 

KAA1\TEN Kis P!.ANS. 

10. Atlas (Gove:-'s Sinlling) containing 9 i\Iaps. Square, coloured. Is. 

11. Physical Alias (Gover's (leneral and I'^lemeiilary) ; compi ising 8 
new plates, large ((uarto , engraved on steel, and coloured; with 
descriptive letterpress. Is. 6d. sd.; c lo lh , 2s. 

12. Physical Atlas (The Illustrated (General and Eh'menlary) ; with 
Descriplive Letterpress. l»y Dr. Karl Vogel. Embellislied with above 
300 b'ngravings of Animals and Plants, Hoy. Svo. clolh , 3s. tul. 

13. Hall (Sidney) Map of England and Wales , witti all the Railways. 
In case, colM. 2s. t»d. 
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rJan. iQt 7 M-^ari 1850.) 

BOKKKN. 

109. (Architectnr.) EhcHinrdt, ibs hcrzogi. Schloss Reinhardsbrunn, 
arcbilekloniseli hr.ŝ r. (Ki)fr-ii. Slein-) Taf. Mit Text. (O 8.) 
gr. i'ol. Polsdam. geh. n. iri iMappe. n. 4» Ti». 

110. AsJronomi.seher Kalender f. das Konigr. Bayern auf d. J. 1851 
verfasst ii. hisg. an der k. Sternwarte l)ei IMUnchen von Conserv. 
Dr. .1. Lnniont. Mil Beitragen v. Prof. Knhn . Prof. Dr. Meister 
u. Prof. Pollak. (2 Jahrg.) gr. 8. (204 S.) München 1849. geh. 

n.n. l Th. 1 ngr, 
111. Astronomische Nachrichten, hrsg. von Prof. II. C. Schumacher, 

30 u. 31 Bd. oder Nr. (>78-744 (ä ca. t B.) Mit Beilagen u. Ab-
bddungen. gr. 4. Altona. a Bd. n. 7^ T b . 

112. Bergakademie (die) zu Freiberg, ihre Beschränkung od. Erwei-
terung beleuchtet von Prof. B. Cotta, gr. 8 (24 S.) Freiberg 1849. 

geh. n. 4 Th. 
113. Bergmannssprache (J. SchafTraneck , Lexicon zur), od. popnlJlre 

Lrlauterufig der beim Bergwerkswesen vorkommenden Kunstwörter 
behufs Beurlheilg. der neuen Bergrechtsfragen begoiuien im Interesse 
der bnuerl, n. gfilsherrl. Ornndbesilzer n. den Kammern)ilgliedern 
gewidmet. .Mit dem (lith.) Portr. des Verf. gr. 8 (48 S.) Berlin, 

geh. n. 4 Th. 
114. Bergweike (Die) in Preussen n. deren Besteuerung, von B. von 

Carnall. Hierzu: XXXI Tabellen Ub: Produclion der Bergwerke 
n. Ilnilen. Weilh <ler Produele. Einfuhr u. Ausfuhr u. dergleichen 
Zahl der Arbeiter. Ertrag d. Berghaus. Bergwerks-Abgaben u' 
Verwaltungskosten d. Staals. gr. 4 (XII , IKi u. 40 S.) Berlin'^ 

geh. n. I i Bh'. 
U 5 . Biirgwerks-Oeselzes(Enlwnrf des neuen) nebst Bemerkungen iib. 

die Entstehung u. die Prinzipien desselben, gr. 8 . (44 S.) Berlin] 
geh. 3 7ujr, 

IK». Chemie (Kegnault's Lehrbuch der). Aus d. Franz. Ubers, von 
Dr. Boedeker. (Mit eingedr. Holzschn.) U Lfg. 8 (2 Bd. S. 1—90 ) 

geh. a 12 /.r/r. 
U 7 . Chemie (llaudwörlerbucb de rpinen n. angewandten). In Ver-

binder. m. mehren gelehrten hrsg. v. Dr. J. (Frhrn. v.} Liebi,-, 
Dr. J. C. Poggendorff u. Dr. F. Wühler, Professoren. Bed. von 
Dr.IIerm. Kolbe. IV Bd. 2 Lf,-. [In der Ueihe die 21 Lfg.] (Iso-
)norp!}isn)ns-Kalkslein.) gr. 8. (S 101—304 m. eingedr. llolz.schn.) 
BrauuR'luveig 1849, a n. | T l u 

118. Chemie (Dr. W. Casselman , l.eitfaden f. den w issenscb.jpJ, 
Unterriehl in der). Für Oynniasien, Bi.'alsrbulen u. zum Si'lbsl-
unlerrichle. Mil in den Text eingedr. Ibd/schn. 2 Cinsus. 2 lialfle, 
gr. 8. (XIV u. 15 S. u. 209 — 458.^ Wiesbaden, geh. n. 28 «f/r. 

(I IL 30 X Hl.) (cplt. n. 2 Th. 12 wjr, - - ^ jl. 12 x ib.) 
119. Chemie (Karl Thines-CseUieky, physikalischer Beilrag zur). INIit 

i Üebersichls-Tafel (in Fol.) gr. 8. (VIll u. 28 S.) Linz 1849, 
{jeh. n. 18 tujr, 

120. Chemie (A. Payen's Gewerbs-). Ein Handbuch f. Gewerbschulen, 
wie zum Selbslunlerrichl f. Gewerblreibende etc. Nach d. franz. 
Original bearb. v. Prof. Dr. II. Fehling. 4 u. 5 IJ,;. in. 54 Htdz-
sehn. u. 9. (lith.) Taf. Abbildgn. (in <|U. 4.) gr . '8 . (VllI S. u. S, 
385—603.) Stuttgart 1849, geh. a i Th. (54 X ib.) 

121. Chemisches Handwörterbuch (Dr. Ĝ . C. Witlstein's vollsUJndiges 
etymologisch-), ni. BerUcksichl. der (ieschichte u. Literatur der 
Chemie, etc. 2. (Titel-) Ausg. II Bd. 3 Abthlgn. gr. 8. (992 S.) 
München Ci847, 48; I84T), geh. a Abth. n. l | T h . (2 fl. 4 2 X r b ó 

(cpll, m. Erganzungshfl.: n. II Th. — 17 fl. 48 X fb.) 
122. Denkmiiler aus Aegypten und Aethiopien nach den Zeichnungen 

der v. Sr. Maj. dem Könige v. Preussen Friedrich W ilhelm IV, 
nach diesen Landern gesendeten u in den J. 1842—1845 ausgefnln-
ten wissenschaftl. Expedition, auf Befehl Sr. Maj hrs^y. u. erläutert 
von C. II. Lejisius. (Vorläufiger Bericlit (Ib. die Herausgabe dieses 
Werkes.) Imp-4 . (36 S.) Berlin 1849, i;eh. n. J Th. 

123. Denkmaler aus Aegypten u. Aethiopien nach ilen Zeichninigen 
u. s. w. Tafeln. 1 Ablb. Lfg. 1 — 4. Imp.-Fol. (40 Sieintaf. iu 
Bunt- u. Tondr.) Berhn 1849. a haar n.n. 5 Th. 

Dcnknirilcr. Sehe : Kunst. 

124. Dilferenlial- u. Inlegralrechnung (Prof. L. A. Sohncke, Sammlung 
v. Aürgaben aus der). Lex.-8. (VI u. 338 S.) Halle, /jeh. n. 2 Th. 

125. Döbereiner (Denkrede auf Johann Wolfgang) gehall. von Prof. 
Dr. Aug. Vogel jun. in der otfenll. Sitzung der k. b. Akailemie 
der Widsenscbaften am 27 Novbr. 1849 zur Vorfeyer d. Geburts-
tages Sr. Maj. d. Königs, gr. 4. (0 S.) München 1846, geh. n. 4 mjr. 

126. Eisenbahn (Karl Calinelli, Belracjitungen i\U, die Forstetzung 
der sthllichen Österreich. Staats ). deren Zweck u. Ziel, u. die für 
dieselbe angemessenste Linie, gr. Lex -8. (,66 S.) Görz 1849, geh. 

n. 12 tujr-

127. (Eisenbahn). Geschäftsbericht der Direclion der Friedrich Wil-
helms-Nordbahn üb. die Zeil vom Juni 1848 bis zum Aug. 1849. 
gr. 8. (52 S. m. 8 Tab. in 4. u. Fol.) Cassel 1849. i;eb. n. 6 tifjr, 

128. Elsenbabu-Ke'ise-Mauual für Nord-Deutschland. Allgetneiner An-
zeiger der Fahrplane auf sannnll. 32 IVisenbahnen in Nord-Deutsch-
land etc. 4. Jahrg. 1850. I. AuU. Winterdienst 1849/5t). gr. 8. 
(16 S.) Lei\»zig. geh. I4 wjr, (4 X i'b.) .Mit 1 lithogr. Karle 

in qu. 4. 2^ u(jr, (9 X »h.) 

3 29. Eisenbahnwesens in leebniseher Beziehung (Organ für die Fort-
schritte d.) Ilrsjj. unter Mitwirkg e. Vereins v. Eisenbahn Inge-
nieuren von Edin. Heusinger von W aldegg. Jahrg. 1850 (od. 5 1><L; 
(> Ufte. 4. (1 Hft. 44 S. u. 3 Sieintaf. in qu. Fol.) Wiesbaden. 

n. 35 Th. C6 ß rh.) 
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130. Kises (D'. II. Schlagirilweil, über die pbysical. Kigeiischaflen d.) 
[Abgedr. aus den «Lnlersuchungen'Üb. die pbv.sical. GeojMapbie 
der Alpen» von II. u. A. S.] boeb 4. ('25 S. in. einyedr. Ilnliscbn.' 

geb. 0 uyr 
131. ( ieognosie (Prof. I). C F. iXauniaiui, Lehrbuch der). I. Bd. 3 

Ablh. (XII S. u. S. 041 — 1000 ui. eingedr. Ilolzschn ) 
n. 2J Th (l Bd. cpit. n- OJ Th.) 

132. Geographie, Topograidne, Kihnographie u. Slalislik d. Bus-
sißcben Keiches. (J. Gh. Sluckenberg , Versuch eines (hudleiKAn-
zeigers alter u neue:- Zeil f. das Studium der; I lu i l Ablh. ; 
Landkarten. PlUne u. Monographien. Mit Supplement u. d T : 
Gartographie d. Buss. Meiches. Lex.-8. ( V l l l u. 142 S.) Lbd. 1840, 

geh. n.n. U Tb. 
133. Geometrie u. Trigonometrie nebst ihren ausgedehnten Anwen-

dungen auf die Lösung geometrischer Probleme (Prof. l)^ B. Cn-
f uh's Lelu'buch der). Vorzüglich f. Militär- u. techn. LehranstaKen. 
3 verb. u verm Aull., hrsg. in 3 Tliln. v. Prof C Kuhn IVlit 5 
Steindrtaf. (in qu. F o l ) gr. 8. (I u. 2 Thl 305 S.) Landshut, 

geh. n. 1 Th. 27 lujr. 
134. (iewerberalhen u. verschiedene Abänderungen der allgem. Ge-

werbe-ü; dn!n»g u. die Errichtung v Gewerbegerichlen vom 0 Febr. 
1849 (Veroiihnmgeji lielreir. die Erriclilung v.) nebsl Antrag d. 
Staats Minisleriun)s an Se. iMaj. den König zur Allerhöchsten Voll-
ziehung derselben, vom 7 Febr. 1849. gr. 8. (43 S.) Berlin, 

geh. n(ji\ 
135.Handwerker (Falk, Leitfaden üb. das Innungs- u. PrUf'ungs-

Wesen der). Zum Besten d. ganzen Handwerkerstandes etc., insbe-
sond. sammllicher Piülung.s-Gommi.ssarien , auf N'eranla.ssg. d. 
Vorstandes d. Central-Itandwerker-Innungs-Verems in Hei Iii: hearb. 
u. hrsg gr. 8. (39 S.) Berlin 1849, geh. n. J Th. 

130. irnnmelskörper (Theorie der Bewegung der;, .so wie der im 
Wellalle wirkenden KrlUte, basirt auf ei.te Analyst der magnet 
Kraft. V. IL A. Braung'ard, gr. 8. (48 S ) Quedlinburg, geh' 

i Th. 
137. (Hö.henmessun^p- G Fu.ss , A Sawitsch u. G. Sabler, Be.schrei -

bnng der zm Krmittelinig d. Ilöhenunierschiedes zwischen den? 
Schw.-i?z('n n. dem Gaf-pi.-^chen IMeere m. allerhöchster Genehmigung 
auf Veranstallg. der kai.serl. Akademie der \ \ issenschafien Vn d! 
J. 1830 u. 1837 ausgemhrten Messungen, nach den TagebücluMi) 
u. <len Beschreibgn. der drei Beobachter zusammengestelll v. (i . 
Sabler. Im Auftrage der Akademie hrsg v \V. Strnve. [Voraus-
ge.stellt ist der an die Akademie üb. dies Werk abgestattete kril. 
Bericht des Herau.sfjebers ] hnp.-4. vCXXV U n. 408 S m. l Kphlal'. 
u. I liihoc!ir/)in. Karle in Fol.) St Petersburg 1849, 

geh. n n. 7 Th. 23 mjr. 
138. Ilo!zsehneidekunf5t (.Meisterwerke deutsctier), I Ilft enth. 4 Hl. 

m. 5 Bildern. In Holz ausgerührl v. F.Ciraeff. gr. F(d. Leij^z. t Th! 
131). Hydrographie des Bus.si.sehen Beiches, od. geographisch-siatis-

ti.si'h-lechn. Be.schreibung seiner tlo.ss u. schifljiaren Flü.sse u. Seen. 
seiner Küsten, inneren Meere. Hiifen n Anführten, von .1 (:i<. 
Sluekenbcrg. 3—0 Hd. (Schhiss ) Lex-8 . St. Petersburg 1847—49, 

geh. U.U. 12 Th. II m/r. (rpll. n.n. 15 Th. 2(i uqr.) 

f.-« 

r 

\ 

140. Ingenieur- u. Maschincn-Mcchanik (Prof. Jul. Weisbach. Lehr-
buch der). In 3 Tliln. IMit gegen 150t) in den Text eingedr. H(dz-
.schn. 13 u. 14 ï.fg. [III Bd.: Die Mechanik der Zwischen u At-
beitsmaschinen. 1 u. 2 Lfg.] gr. 8 (S. l —192.) Braun.schweig 1849, 

geh. a n. Th. 

141. Tsomoïplïismus u. polymerer Isomorphismus, von Pr Tli. Scliee-
rer. [.\bdr. aus dem Handwörlerbuche der reinen u. angewandten 
Chemie.] gr. 8. (VI u. ()4 S.) Brauuschweig . geh. n J Th. 

142. Körper (Dr. A. Frech , Uebersicht der einfachen), ihrer Fij;en-
scbatteii, siuvie ihrer wichtigern Verbindungen, l Bog. in Imp.-
Fol. St. Gallen. n 8 lujr. (28 X rh.) 

143 Kunst (Denkmltler der) zur Uebersicht ihres Fntw ickhingsgangcs 
V. den ersten künstlerischen Versuchen bis zu den Slandi»unkten 
der Gegenwart. Begonnen von Prof. Aug. Voit , fortges. v<m Dr. 
Ernst Guhl u. Prot'. J. Caspar, [.\tlas zum Handhucli der Kuiisl-
geschichte v. F. Kugler.] 7 Lfg. [III Ahschn. Taf. 12—10.] qu. 
Fol. (12 S. Text.) Stuttgart 1849, geh. in Majipe. a n 1 Tii . 

22 nfjt\ (2 ft. 48 X »Ii ) 
Kunst. Dcnkjualer. 

144. Künste u. Handwerke (Neuer Schauplatz der). 34 Bd.: Der wohl-
unterrichtete Ziegler od. ausführl. Anleitung zur VerferlTgunj; aller 
Arten v. Mauer- u. Dachziegeln. Von P. Schaller. 3 . durch deo 
Bauiiisp. W . Her'el sehr verm. u. verb. Aull. Mit 12 litli Taf . 
(in (ju. 4.) 8. (XXVI u. 283 S.) Weimar. I j Tli . 

145. derselbe. 123 Bd.: Die Galvanoidastik f. Künstlei, Geweih-
treibendo u. Freunde der Numismatik , od. fassl. Anweisung , 
Münzen , Medaillen od. andere (iebilde der Kunst in lueialliscMer 
Form zu reproduciren , KupFerplallen u. daguerreotyj». Liclilhilder 
auf galvan. Wegezu atzen etc. Nebsl ergänzenden ZnsJ^tzen d Leber-
selzers. Nach tter 18 Aull. d. eiq;!, W ei kcs des Ilm Charles Walker 
deutsch bearb. v. Dr. Chrn. Heinr. Sclimidt 2 sehr venu. Autl. 
Mit 5 (lilh.) Taf. Abbildgn. 8. (XXXVI u. 193 S.) Ebd. 4 Th. 

derselbe, 183 Bd : Die neuesten Fin tschritte u. Vervollkounn-
nungen der GasbeleuchUing, namenllicb genaue Unteisuchgii. der 
Materialien, Beschreibgn v. neuen u. vorzü{»l. Oaswerken ; v. 
Oefen , Beiorlen etc. Ein nolhwend. Nachtrag zu allen Werken 
darüber, besonders aber zu Peclet's Kunst der (iebaude-, Zimmer-
ij. Slrassenerleuchtung , 2 Aull. Von Dr. Carl Hartmann. Mit 10 
lilh. Foliolaf. 8. (XU u. 199 S.) Ebd. 1 TU. 

147. I.ander- u. Völkerkunde (Prof. Dr. IL Berghaus u. IL Nebau , 
Biblioltiek der), nach den neuesten pcdit. (ieslalinngen f. die reifere 
Jugend u. den gebildeten deutschen Bürger bearb. 3 Bile. 8, Stutt-
gart 1849, geh. 4 Th. (7 /l rb.) 

148. Landwiilh.schafHichen Gewerbe (Prof. Dr. Fr. Jul. Otto, Lehr-
buch der rationellen Praxis der). 3 umgearb. u. sehr verin. Aull , 
bearb. unter Milwirkg. v. l'r»d". Carl Siemens. Mit zahlreichen in 
den Text eingedr. llolzschn. 5 u. 0 Lfg. gr. 8. (S. 385—576 m. 2 
Sleiulaf. in ipi. gr. 4 ) Brauuschweig 1849. geh. a 11. \ Th. 

149. Leiiinizens gesammelte Werke aus den Handschriften «ler Königl. 
Hibliothek zu Hannover hrsg. v. C.eo. Heinr. Perlz. III Folge l 
u. 2 Bd. A. u. d. T. : Leibnizens malhemat. Schriften hrsg. v. C. 
.1. f;cjhardJ. 1 AbH) I n. 2 IUI gr. 8. Berlin 1849, geh n. 4^ Tb-
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Mc.hai.ik. Sehe N. l 
150. IMiiieialonia polyglotia, Scr. Chr. Kefurslein. gr. 8. (XII u. 248 

S.) Halle 181Ü. geh. ri. I J T h . 
151. IMühlenbaukunde (Baiiralh G. G. Sehwahn, Lehrbuch der prakt.) 

Zunächst entworfen f. die akadeni. Vorlesgn. an der R. alljjein. 
Bauschule. 4 Ahth.: Von dem Bau der Windmühlen. Mit 8 Kpfrlaf-
in Toi. gr . 4. (IV u. (>4 S.) Berlin. n. 2$ Tli . 

dasselbe. Anhang: Die Veranschlagung, den Erlrag so 
wie die Unterhaltung u. Taxation der IMühlen betreffend, gr. 4. 
(46 S.) Ebd. n. 5 Th. (cplt. n. 11} Tb.) 

152. Nalurlehre (A. Baumgartner, Anfangsgründe der). 2 günzlich 
umgearb. u. vielverm. Aull. m. eingedr. iiolzschn. 4 Lfgn. gr. 8 . 
(l Lfg. U6 S.> Wien. geh. n. 1 Th. 26 nyr. 

153 Physik (Die Experimenlal-). Dargestellt in 29 litb. Tafeln mit 
physikal. Apparaten nach der Natur gezeichnet u. lith. von Ed. 
Schulte n. begleitet v. e. erläuU Texte , von Gew erbschuldirecloi 
(irolhe. 2 Ahth. Fol. (Vl l l S. u. S. 53—95 m. 15Taf . ) Ilagen, geh. 

pro 2 Ablhlgn. 3 Tli. 
154. Piiysikalisches Lexicon. Encyclopiidie der Physik u. ihrer llilfo-

wissenschaflen: der Technologie , Chemie, Meteorologie, Geo-
graphie, Geologie, Astronomie etc. 2. neu bearb., m. in den Text 
gedr. Abbildgn. (in Holzschn.) ausgeslaltele Aull. Von Prof. Dr. 
Osw. iNlarbach. 11. u. 12 Lfg. (Berg-Cylinderspiegel.) gr. 8 
(l B. VI S. u. S. 801 — 1018.) Leipzig. geh. a i Tli. 

155. Maumformen- u. Rainngrossenlehre (Die) in Verhindg. m. dem 
Zeichnungs-ünterrichle. V. K. Gruber. Zum Gebrauche f. Lehrer 
an Volks- u. Gewerbschulen. 2 verm. Aull. gr. 8. (XII u. 187 S. 
m. eingedr. Holzschn.) Mannheini geh. 21 uf/r, (1 //. 12 X 'b . ) 

156. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 5 
Hfl. Lex.-8. (160 S.) Wien 1849. n. | Th. (1—5.: n. 4 Th. 7 n^/r.) 

157. Steinkohlen Englands (Sir II. de la Beche u. Dr. Lyon Plaifair, 
erster Bericht üb. die zur Dampfschilfahrt geeigneten). [Auf Veran-
las.sg. der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in W i e n , aus den 
»Memoirs of the geological survey of tireal Britain» in)ers. u. vmi 
ihr hrsg.] Lex.-8. (134 S. m. 5. Sleinlaf. in Fol.) Wien 1849, geh 

n. f Th; 
158. Versteinerungen d. Kreidemergels v. Lemberg u. seiner Umge-

bung. Ahgehildet u. bescln iehen von Prof. Dr. Uu<I. Kner. Mit 5 
lith. Taf. [Aus den naturvvissenschafll. Abhandlgn. gesammelt u, 
durch Subscrii»lion hrsg. v. W. Haidinger. HI Bd. 2 Ahth.] Imp.-4. 
(42 S.) Wien 1848. geh. n. l Th. 

159. Versleinerungen d. Rheinischen Schic'ntensyslems in Nassau (Dr. 
G. und Dr. F. Sandberger, Systematische Beschreibung und Abbil-
dung der). IVlit e. kurzgefassten Geognosie dieses (iebieles u. ni. 
sleler BerücksichU analoger Schichten anderer Lander. 1 L f g . : 
Crustacea, Annulala , Cephalopoda. lmp.-4. S. 1 — 40. u. 5 Slein-
laf. in Fol y Wiesbaden. In Mai)pc. n. 2^ l ' l i . 

TUDSCHBIFTEN. 
Bau- u. INbd'el-Schreiner (Wilh. Kinibel, Jomiial f . ) , Tapezirei 

u. f. Gewerbsz^^ichn(^ns^l^nle!l. Neue Folge. V Bd. 1 u 2 Hfl. (a 4 
^leiiital\) i\ii Fol. Frankfurt a M. a n. 14 wjr. <48 X rli.) 

eolor. a n , 18 ntjr. (I rh.) 

2. Berg- u. hüUenmünnische Zeitung, m. be.sond. Berücksicht. det 
Mineralogie u. Geologie. Red. Dr. G. Hartmann. 9 Jahrg. 1850. 
52 Nrn. (B.) Mit Beilagen u. Kfrn. gr. 4. Freiberg. n. 5 Th . 

3. Chemie (Journal für prakt.), hrsg. v. Otto Linne Erdmann imd 
Bich Fei. Marchand. (17.) Jahrg. 1850 od. 49—51 Bd. 24 Ufte, 
(a ca. 64 S.) gr. 8. Leipzig. n. 8 Th.; einzehie Bde. 

a n. 3 Tb.; einzelne Hfle. a 11^ mjr. 
4. Chemie u. Pharmacie (Annalen der). Hr.sg. v. Frdr. Wöhler und 

Justus Liebig. Jahrg. 1850 od. Bd. LXXHI—LXXVI. a 3 Ufte, 
(a 128 S.) gr. 8. Heidelberg. n. 7. Th. 

5. Chemie, Physik, Mineralogie n. Geologie (Jahresbericht über die 
Fortschritte der reinen, pharmaceul. u. techn.). Unter Milwirkg. 
v. II. Buff, E. Dieffenbach, C. Ettling, F. Knapp. 11. Wil l , F. 
Zamminer hrsg. von (Prof Dr.) Justus (Frhrn) v. Liebig u. Herrn. 
Kopp. Für 1847 und 1848 5 Hfl. (Schluss.) gr. 8. (XXH S. u. S. 
945—1367 m. 3 Tab, in Fol.) Glessen 1849. n. 2 Th. (cplt. n. 6 Th.> 

6. Eisenbahn-Zeitung. Organ d. Vereins deutscher Eisenbahn-Ver-
waltungen. Bed. C. F2lzel u. L. Klein. 8. Jahrg. 1850. 52 Nrn. 
( i^B.) Mit eingedr. Holzschn. u. Sleinlaf. lmp.-4,Sluttgart. 

n. 4 Th. (7 / I rh.) 
7. Eisenbahn (Deutsche). Ein Volksblatl f. Entschiedenheit u. Fort-

schritt. Ued. A. Hofmeister. 2 Jahrg. 1850. 52 Nrn. (^ B.) 4. Gera. 
VierleljiJhrlich n. i Th. 

8 Filrber-Zeilung mit Muslern. Monatsschrift f. Farbvvaarenkunde, 
Farberei u. Druckerei. Jahrg. 1849. 12 Nrn. (B. ra. Mustern.) gr. 
4. Leipzig. n. 3 Th. 

9. Gewerbeblatt aus Würltemberg, hrsg. v. der K. Centralstelle f. 
Gewerbe u Handel. Bed. Beg.-Rath Dr. Steinbeis u. Beg.-A.4s. 
Plleiderer. (2.) Jahrg. 1850. 52 Nrn. ( i B.) Mit Beilagen, Holzschn. 
u. Lith. gr. 8. Stuttgart. n. IJ Th. (2 ß. rh.) 

10. Gewerbeblatt für das Groszberzoglb. Hessen. Zeilschrift d. Lan-
desgewerbvereins. Red. II. ROszler. (13.) Jahrg. 1850. 52 Nrn, 
(^ B.) gr. 8. Darmstadt. n. 1 Th. 

11. Gewerbe-, Industrie- u. HandelshlaH, (Berliner), Jahrg. 1850. 104 
Nrn. ( B ) od. XXXIII—XXXVl. Bd. Mit Abbildgn. gr. 8. Berlin, 

a Bd. n. 14 Th. 
12. Gewerberathe (Zeitung für die) In den Preuss. Staaten. Bed. : 

Dr. Ludw. IMiilippson. l Jahrg. 1850. 52 Nrn. (A ^—1 B.) lmp.-4. 
Magdeburg. VierleljUhrlicli \ Th . 

13. Gewerbe-Zeitung, allgemeine, f. Preussen. Ein IMittelpimkt f. 
die organ. EiUwickelung der jjewerbl. Verhältnisse Preussens u. f. 
sociale Pieform überhaupt. Red. u. hrsg. v. Falk. December 1849. 
4 Nrn. (B.) gr. Fol. Berlin. n. ^ Th . 

dieselbe. Jahrg. 1850. 52 Nrn. (B.) gr. fol. Ebd. 
Vierteljährlich n. j Th. 

14. Gew^erbezeitimg, (Deutsche) u. sächsisches Gewerheblatl. Hrsg. 
V. Frdr. Geo. Wieck. 15 Jahrg. 1850. 12 Ufte, (a 5 B. m eingedr. 
H(dzsclm. u. Sleinlaf.) l m p - 4 . Leipzig. n. 5J Th . 

15. Handwerker-Blatt. Organ der Provinzen Sachsen u. Brandetdmrg. 
Bed. vom Vorstande d. Handwerkervereins der Prov. Sachsen. 
Bedactions-C.ommission : Beck Behrens. Dr. Philippson Weise. 3 
Jahrg. 1850. 52 Nrn. (B.) gr. 4 Magdeburg Vierteljährlich n. 5 Th. 



ir>G 

1« KuiislMall, (Deutsches). Zeitnng f. hihlende Kunst u. Baukunst. 
Organ der deut.schen Kunstvereine. Unter INIitwirkg. v. Kußler, 
Passavant , \ \ aagen , Wiegmaini , Schnaase . Schulz , Förster, 
Eilelherger v. Kdelherg red. v. F. Fjjj-ers. l Jahrg. 1850. 52 Nrn. 
(B.) lu]i).-4. Leipzig. u OJ Th. 

17. Kunst- u. Oewerhehlatt des polytechn. Vereines f. das Köiiigr. 
Bavern. 30 Jah.g. 18r)0. 12 IIFte. gr. 4. (l ilft. 72 S.* od. 4 i B.) 
ISlil Steiutaf. iMünchen. u. 4 Th. 

18 iSalurwissenschaflliclie Jahreshefle (Wthtteinhergische). Hrsg. v. 
Prof Dr. n. V. Mohl . Prof. Dr. Th. Plieninger, iVof. Dr. Feh-
ling, Dr. Wolfg. Menzel, Prof. Dr. F. Krauss. V Jahrg. 2 Bft. 
[Mit 3 Sleinlaf.J gr. 8. (S. 135—202.; Slull|;art I84Ü. 
^ à lift. 4 Th. (I IL 12 X Ih.) 

19. Polytechnische u. Ilandhings-Zeitung (Allgemeine). Hrsg. v. Joh. 
Carl Leuchs. Jahrg. 1850. 52 Nrn. (B.) gr. 4. NUrnherg. 

2 Th, C3 //. 30 X 

20. Polytechnisches Centralhlatt , Hrsg. v. Dr. J. A. lUlls.se u. Dr. 
G. H. i:. Schnedermann, Professoren. l(i Jahrg. od neue folge 
4 Jahrg. 1850. 24 Lfgn. (à 4 B.) Mit Steiutaf. hoch 4. Leipzig. 

n. 8 Th. 
21 Polytechnisches Journal. Hrsg. v. Dr. J. ( i . Dingler w. Dr. E. 

M. Din(;ler. Jahrg. 1850 od. Bd. CXV —CXVIH. 24 Ufte, tà ca. 
80 S.j Mit ca. 30 Steintaf. gr. 8. Stuttgart, n. 9j Th. (1.6//. rh.) 

22. Polytechnisches Notizhiatt f. Gewerhtreihende , Fabrikanten und 
Künstler. Hrsg. u. red. v. Prof. Dr. Bud. I'.ottger. 5 Jahrg. 1850. 
24 Nrn. (B.) INlit Abbildungen, gr. 8. Mainz. n. U Th. 

(2 II 42 X Ib.) 
23. Striences (Mémoires de l'académie impériale des; de Sl.-Pélers-

bourjj. VI Série. Sciences malhémati([ucs, pliysi(|ues et naturelles. 
Tome VH. 1 Partie: Sciences mathémati(|ues et physi(|ues. Tome 
V. l/ivr. 3. gr. 4. (S, 2 0 3 — m . l Steiutaf. in F(d.) St.-Péteis-
bourg 1849. Leipzig. geh . pro Tome VIL un. 6 | Th. 

24. Uranus. ovpvNois. Synchronistisch geordnete E|)hemeride aller 
Hiunnelserscheinuntjen des J. 1850, zunächst berechnet f. den Ho-
riztmt der Sternwarte zu Breslau, al)er auch f. jeden Ort imseres 
Erdiheils eine tiifjliche treue Darstellg. der wechselnden Erschei 
nungen am Himmel. 4 Jah;g. [19 Bearbeilunr, seit 1832] in Viertel-
^ahrsheften hrsg. v. der K. Universitats-Sternwarte zu Breslau. 4 
Vlfte. Lex.-8. (1 Hfl. 44 S. m. 2. Steiutaf.) Breslau. 

n. 
KAABTEN en PLANS. 

a. KAARTEN-

33. Atlas ;.Bauerkeller's Hand-) der allgem. Erdkunde, der Liuider-
u. Staatenkunde etc. Mit Text l)earb. v L. Ewald. 15 u. 16 Hfl) 
Fol. (4 lilhochrom. Karten.) Darnistadt 1849. a n . 12!» (40 X 

34. AHas (J. Meyer's grosser u. volständiger Hand-) der neuesten 
Erdbe.schreibung f. die gebihleten Stande. 126 u. 127 Lfg. (à I 
Bl. in Kpfrst.) Fol. Hildburgliausen, Subscr.-Pr. à n. 3^ ngr. 

35. Atlas (Historischer) nach Angaben v. Heinr. Ditlmar entworfen 
u. lith. von M. Frommaim, (Supi)lement zu Diltmar's Geschichte 
der Welt.l 11 Ablh.; Attas zm- Ge.schichle d. Mittelalters u. der 

IJ Th.; einzelne Ufte, à n. 12 n(ji\ 

1 > / 

neuen Zeil, l HUlfte. 4 (illum.) Bl. (pi. Imp.-Fol. Heidelberg geh. 
n. 16 Jt(jr. (54 X »'»•) ('• I*- 1: n. I Th. 6 uyr. — 2 ß- 6 X »b.) 

36. Atlas (Th Konig, historisch-geographischer Hand-) zur altern, 
inilllern u. neuern Geschichte. Zu ilen (ieschichlSNverk«Mi v. Schlos-
ser, Becker, Nösselt , Pölitz, Botteck. Volger u. bearb I Abth.: 
Zui' altefi Ge.schichte; 9 (lith. u. color.) Blati , II Karten enth. 
Fol. WolfenbuHel. j;eh u. 12^ u(jr, 

37. Atlas (H. Kiepert's kleiner physikalisch-geographischer). Supple-
menlhfl. v. 5 vin Kpfr. i;est. u. iihnn.) Karten ilb. pliysikat. Geo-
graphie zur 9 Aull, des compendiösen alldem Alias der Erde u. 
d. Himmels v. C. F. Weiland u. H. Kiepert. Auch als Supi»l. zu 
jedem andern ger>graph. Schulatlas brauc!d)ar. <|u. gr 4. (9 S. 
Text.) Weimar. geh. Th . 

38. Eckernförtler Meerbusens (Bob. Edwards, Karle des). Lith. Fol. 
Hamburg 1849. n. 12 nyr. 

39. Europa (C. F. Weiland , Karte v.) in 4 Blattern. Der sUdliche 
u. östliche Theil umgearb. v. IL Kiej>erl 1846. Kpfrst. u. illum. 
Imp.-Fol. Weimar 1849. 2^ Th. 

40. Glatz (Wand-Kai te v der Grafschaft) u. den angrenz I.andern. 
Zunächst f. den Sclmlgebrach entworfen u. hrsg. von F. v. L. 4 
lith. u. illum. Bl. Fol. Glatz. n. \ \ Th. 

41. Oesterreich unter u- ob dei- Enns u. Salzburg nach der neuesten 
polit, u. gerichtl. Eintheilung. Lith. u. illum. linp.-I'ol. Wien. 

n l Th. 
42. Sachsen (Ingenieur-Oberlieuln. Otto Andree, topographisch-oro-

graph. Special-Karte des Königr.) in 9 Blattern. 4 Lfg. Lith. Imp.-
Fol. Dresden. Subscr.-Pr. (a) n. k Th. 

43. Slultgait m. seinen Umgebungen topographisch u. geognostisch 
aufgenommen, von Bach, in Stein gest. v. F Bohnert. (Alaasstab 
r j i s ^ Imp.-Fol. Stuttgart. n. IjTh.; col. n. 2 Th 

44. Tyrol (Post- u. Beisekarle v.) u. Theilen der angrenz. Liimler , 
Kpfrst. u illum. Imp-4. Nürnberg. In gr. Ui-Carlon. 8 ngr. 

45. Dr. Ed. SloUc, Uebersichls-Karle tier geogvaph. Vertheilung der 
europaischen Bidienzucker-Industrie. Melallograph. u. iIhnn. Imp.-
Fol. Berlin. ' n. § Th. 

46 P- L. Chr Zim , (Seconde-Lieulen. v. Pelchrzim.) Wandkarled. 
Eisenbahn-Netzes zwischen Paris im Westen u. Di breczin im Osten, 
Genua in SUHen u. Flensburg im Norden nach den genauesten 
(^)uellen m. Angabe jedes Anhaltspunktes. 2 Autt. 12 lith.' Bl. in 
Fol. Potsdam. (Berlin). n. 1- Th. 

6. PLANS. 4 
47. Eifurt u. Umgegend (C. Birck, Plan v.) gez. u. in Stein gravirt. 

Fol. Berlin. 12^ ngr. 

IT' 



BLADWIJZER, 

Blaiu» 
1. Organ'müe van het K. K. (Jostenrijksche Mimstene voor 

handel, nijverheid en openbare werken 7» 

-2. Over de opleiding en het e^vamineren der kandidaten in 

het vak van bouwkunst, en over de inrigting der konink-

lijke akadeniie van bouwkunde Ie llcrlljn 

5 . Ontwerp van organisatie voor inrigtingen van technischen 

aard in de Oostenrijksche monarchie 27 

i. Grondslagen voor het oprigfen van nieuice gevangenis,^cn 

bij de verschillende K. A'. Oostenrijksche regtbanken. . Tiri 

;'). Uerigt der kommissie omtrent het maken van een woor-

denboek voor technische uitdrukkingen , ingevolge besluit 

van hel Oesterrcichisches Ingenieur-Verein van 3 April 

ISVJ rJU 

0. Vej'slag betrekkelijk de elfde Fransche tentoonstelling 

van voortbrengselen van nijverheid (Mei IMaat I). . . iVy 

7. Verslag van William Cubitt bij de opening van het In-

stituut van Civiele Ingenieurs te Londen Kf 

S. O.rjidering van spoorwegstaven, die in of buiten gebruik 

^iin [):, 

'J. liet gebruik van ijz^er , bij den houw van spoorwegen . Or» 



« 

H l c ' i d z . 

I lÜ. Werkïmj vati hei muynelismus in alle iKjchainen, door 

j Kdmond Ueequerel 101 

11. Over eifjenschappen van den stoom , door Thomas 

Vrosser. C. li U)l 

12. ntschrijvitig van eene prijsvraag door hel Gewerh-Verein 

van Neder-Oostenrijk , wegens eene itilandsche fabriek-

matige vervaardiging van hydraulisch cement, dat met 

het beste Engelsche gelijk staat 11.'^ 

15. Bereiding uit den turf van Paraffine voor kaarsen en 

andere producten 110 

11 De elektro-magnetische telegraphische toestel van liobinson. 121 

15. Geoctroijeerde getij-opivind-toestel door Ilichard Boberts 

van Maiichester 12.") 

1(>. De manometer voor locomotieven van Schinz . . . 125 

17. Ashforths verbeterde schroefsleutel . . ' 152 

IS. Versdieidenheden 

L.\ATST UITGEKOMK.N BOEKIl.N. 

19. A. In Nederland 1.17 

j 20 B. In Frankrijk \M) 

, 21. C. In Engeland l ir; 

22. l). In Duitschland 150 
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