
Szerkesztőségi iroda: 
Brassai ntcza 60. az. alatt, 
hová a lap szellem! részét 

illető közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Po 11 á k M <5 r könyvnyom-
dája, hová a birdetéaék és 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesan intézendők. 

NEMERE Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 
a háromszéki „Háziipar-eg-ylet" 

és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tüzoltó-egylei" hivatalos közlönye. 

megjelenik ezen lap heten-
kint kétsszer: 

szerdán és szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyben 1 Azhozhordva vagy 

vidékre postán küldve: 
Ke;ész év . . fi  ft.  — kr. 
Fél év  3 ft.  - kí 
Negyed év . . 1 ft.  fO  kr 

Hirdetiuények d i ja : 
3 hasábos petitsorért, vagy 

annak helyéért ti kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilt tér sora 15 k ' . 

Budapest, 1877. jan. 19. 
Két szabad, vitéz és alkotmányos nemzet frigye 

nyert szentesítést a távol keleten ; két baráti kéz fo-
gódott össze, bogy soha többé el ne eresszék egymást, 
két nép letett egymásnak vállat, hogy, ha kell, egy-
mást támogatva, villogtassák fegyvereiket  a minden 
jog ÓB szabadságot porba tiprók ellen. Értem a disz-
kardot vivő küldöttség fényes  fogadtatását  Konstanti-
nápolyban. 

„A veszélyben tüiiik ki az igazi barát« — tartja 
a példaszó, s ez soha szebben be nem teljesedett, 
mint jelenleg. Ugy szólván, minden oldalról szlávokkal 
körülvéve és a külföldi  udvaroknál is jó részt azláv 
sympaftiíákkal  találkozva, mégis a magyar nemzet vidt 
az, mely midőn a Balkán hegyek közt az első nizám 
fegyvere  dördült, s most, mikor a Pruth mögött már 
orosz katonák szurouy-erdeje mozog s kozák dárdák 
hegye villog, — egyformán  jó barátja és hű testvére 
a töröknek. Nem is csináltunk titkot érzelmeinkből, 
sőt azt oly ténynyel készültünk bebizonyítani, melynek 
híre a félvilágot  bejárta és foglalkoztatta,  t. i. a törők 
konzulnak adatni akart fáklyás-zencvel.  Elismerjük, 
hogy Törökországnak életkérdés az alkotmány keresz-
tülvitele, mert mostaui állapotában meg nem marad-
hat s felüdülést  csakis gyökeres változtatások után re-
mélhet; de azt tartjuk absurdumnak, hogy ezt egy oly 
hataloui garantirozza, mely halálos ellensége a török-
nek, s mig saját népe a legrabszolgaibb helyzetben 
sinlődik, „a keleti keresztények felszabadítása  a török 
iga alól" jelszóval minden percben kész hóditásvágyá 
ból kifolyólag  rabló hadjáratra indului. Valóban a ina-
ga szemében a gereudát sem, de a máséban a szálkát 
is hamar észreveszi. Feledi, hogy a szultán birodal 
mában minden ember, keresztény és mozlim egyenlő, 
igazhivő és hitetlen egyenlő jogok és kötelességekkel 
bir s felvilágosodott  uralkodója és miniszterei által 
vezetve a legjobb uton halad, hogy jövö nagyságának 
alapját megvetette ; feledi,  hogy saját alattvalói is — az 
orosz polititikának hatalmas sulytásául — olyan ulkot 
mányt követettek csak a minap kiragasztott falraga-
szokon, mint a milyennel a szultán ajándékozta meg 
népeit. De Szent-Pétervár hideg s az orosz medve 
szeretné magát megnézni a Bosporus sima tükrében ; 
evégre Gorcaakow a fent  emiitett jelszóval kiszúrja 
Európa szómét s árulja a zsákban a macskát. Szabad-
ságot hirdet, de népének nem engedi mogizlelni azt; 
s akik ez isteni eszmével meg akarták ismertetni a 
népet, azoknak sorsáról Szibéria és az ólombányák 
beszélhetnének. Amig a kancsuka existál, addig a sza-
badság fája  nem virágzik ; de ennek nem szabad vi-
rágzaui, mert akkor a cári ^despotizmus döl meg 
akkor — mi tartja össze Orőszországot ? 

Ne mondja senki, hogy Magyarországnak emlé-
kében van 49 s onnan ered dühe a muszkára ; hanem 
mert kezdettől fogva  tisztában volt Oroszország poli-
tikájával. Tudta, hogy Magyarhon és Lengyelország 
függetlenségének  eltiprója itt is következetes marad 
öumagához ; tudta ós tudja, hogy Törökország veszte 
utáu az északi kolosszus hazánkra vetné szemeit s 
minden magyar feliinserte  a hazája felé  közelgető ve-
szélyt az e l s ő p e r c t ő l k e z d v e . Ennek gátat 
vetni csak egy mód van. A török birodalom integri-
tását szem előtt tartva, azaz ezen alapon annak tartós 
békét szerezni, hogy társadalmi és hadászati állapotai 
ujjá alkotó reformokon  menvén keresztül, a civilizált 
európai hatalmak sorában helyet foglaljon.  És hogy 
mily hasznos és hű szövetségese lesz akkor hazánk-
nak, arról azt hiszem, felesleges  beszélni. — Fődolog, 
hogy a medve barlangjába visszakergettessék, mi pe-
dig várjuk a Márciust az — ezerötszáz U c h a t ius-
ágjraval. Neino. 

* Pera, jan. 20. Az ifjúság  küldöttsége ma a 
Scheik-ul-Izlamnál tisztelgjtt. Ez egy mognyerö férfiú, 
Soó» beszédére válaszolvr azt mondá, hogy valamint 
az emberek egymásnak fivérei,  ugy a nemzetnek egy-
másnak testvérei. Erre a szokásos megvendégelő* kö-

etkezaü. A ebeik hosszabb, ideig társalgott Sava basa 
és gróf  Széchenyi tolmácsolása mellett ez. ifjúsággal. 
Midőn a küldöttség tagj ú távoztak, viharos „csok jasa 
madzaalar" hangzott fel,  mely kiáltások a tegnapi lá-
togatások alkalmával is, melyeket a moséek és az Aja 
Sofiában  tettek, többször ismétlődtek. E látogatásokat, 
dacára, hogy az emiitett helyekre még eddig a mos-
limeknck sem volt szabad bolépni, minden ferman 
nélkül tehették a küldöttség tagjai. A Sebeik ul-Iz-
lamtól eljővén, a küldöttség a rendőrségi minisztéri-
umhoz és Khalalif  Serif  basához ment. Mindenütt szi-

. fogadtatásra  talált s megvendégeltetek. Tegnap 
este a küldöttséghez rendeltettek a Galata-serail szol-

i ugy a szultán szárnysegéde s cserkeaz testörségi 
tisztek. A visszautazás kedden lesz Várnán keresztül. 

* Az osztrák korniáuy utasította a trieszti rend-
őrséget, hogy az ifjúság  visszajövetelekor a legszigo-
rúbban ellenőrködjenek. 

A keleti "kérdés. 
Koustántinápoly, jan. 18 A nagy tanács, molyeu 

60 keresztyén volt jelen, miután a hatalmak javaslata-
it egyhangúlag elutasította, Mithad basa azon kérdésé 
re, hogy az elutasított pontok fölött  folytattassanak-e 
tárgyalások a hatalmakkal, tagadólag felelt  és odanyi-
latkozott, hogy a konferencián  csupán a török ellenja-
vaslatok fölött  lehet a tárgylást folytatni. 

Koiistántinápoly, jau. 18. A 190 tagu törökök, 
görögök, örmények és izraelitákból álló nagytanács Mit-
had nagyvezér exposéjának dacára, mely a birodalom 
válságos helyzetéről, s a szövetségosek nélkül folyta-
tott háború veszélyes következményeiről Bzólt, egyhan-
gnlag OH-ototto - koufereiiiiiuo^u  VHMÍÍII.IU a._ian4r.s UIÉ--
sén — ugy a muzulmán, mint a keresztyén ós zsidó 
tagok közt — lelkesedés uralkodott. A meghatalmazot-
tak elutazása imminenssé vált. 

Koustántinápoly, jan. 18. A 200 fötisztviselőoől 
álló nagy tanács 3 óra hosszáig tanácskozott. Kezdet-
ben a fölkelés  kezdető óta történtekről szóló exposé 
és a hatalmak javaslatai olvastattak föl.  Mithad oasa 
ezután hosszabb beszédében előadta a török ellenjavas 
latokat, s az alkotmánynyal nem ellenkező engedmé-
nyeket, mélyek békülékenységből tétettek. Mithad utal 
a helyzet komolyságára, szólt a nagykövetek és meg-
hatalmazottak elutazásáról, továbbá a háborúról és an-
nak borzalmairól, a belügyi helyzetről, s a pénzszer-
zés lehetetlenségéről; végül azt mondá, ho^y az otto-
mánok jiemmiféle  szövetségre nem Bzámithatnak. Szól-
tak ezután mások, különösen a görögök és örmények 
vallási főnökei,  kik a hatalmak javaslatait teljes egé-
szükben elvetették. Mithad ismételten utalt a helyzet 
komolyságára, s a háború szomorú következményeire 
A hatalmak javaslatai; „Inkább halai, mind megbecs 
telenités l„ kiáltások közt egyhangúlag véglegesen eluta-
sittattak. 

* Pera, jan. 19. A küldöttség Széchenyi vozérlete 
alatt jelen volt délben a szultánnak a dolma-bagdséba 
történt meneténél, a mi idegenekre nézve eddig tilos 
volt. — Miután a küldöttség drágakövekkel díszített 
tálcákról s díszes és értékes csibukokból megvendé-
geltetek, Bo8poruspartra vezettetatt, hol a diszó'rség 
kivont kardokkal várt reájok. 12 órakor lépett a szul-
tán hajóra, melyet 36 evező-csónak kisért. Ekkor há-
romszor „padiaa csok jasa" hangzott fel,  melyet az 
egész parti közönség ismételt. Díszlövések dörögtek. 
A szulán kétszer tisztelgett a küldöttségnek. Mig ő a 
moiéebaa volt, a küldöttség az egész palotát bejárta 
egéaz az alabástrom fürdő  szobákig, hol pazar fény 
fogadta  őket, melyet még rajtuk kivül soha idegen nem 
láthatott. A visszatérésnél találkozott a küldöttség a 
testőrök között lovagló szultánnal s az üdvözléseket 
a legszivélyesebben viszonozta, ÓB az első tábornok 
szárnysegédet hozzájok küldötte, ki a szultán köszö-
netét tolmácsolta azért, hogy a küldöttség gyöngéd 
figyelemmel  viseltetett iránta, melytől a szaltán egé-
izen el volt ragadtatva. 

A természettan történelmének rövid 
vázlata, 
(Folytatás.) 

Ezen tapasztalatok által a levegő nyomása két-
ségtelenné lóvén, meg lett törve a gőzgépek feltalálá-
sának is utja. Da mielőtt erre térnénk, érintenünk 
kell a természettan azon részének, mely a hőt adja 
elő, rövid történetét. 

Mi a hő vagy meleg ? Ezen kérdésre N e w t o n 
fénykiömlési  véleménye utáu ugy feleltek  a tudósok 
hogy a meleg sem egyéb, mint valamely finom  súly-
talan anyag, mely a melegítő testből kiömölvén, más 
testek által elnyel^tik s azoknak kisebb-nagyobb lika 
csaiban összehalmozódik. 

Ezen nézet ollen az ujabb korban M e 1 1 o n i és 
F o r b e a álliták fel  a ma már közönségesen elfoga 
dott azon másik nézetet, hogy t. i. a moleg a testek 
tömecseinck sajátságos rezgése. Ezen állítás a hő és 
fénysugarak  mindenben egyező tulajdonságain alapszik 
és azon okoskodáson, hogy minden mozgás által me 
leg származván, maga a meleg sem lehet egyéb, mint 
mozgás. Ha ezen sajátságos mozgást ütés vagy dör 
zsölés által gyarapítjuk, akkor a melegség is uagyob 
bodik. Melloni egy általa feltalált  készülék segélyével 
melyet thermomultiplicatornak nevezett, bebizonyította 
a hősugarak cgyones vonalú terjedését, a visszaverő 
dési és törési törvényt, Forbes pedig a hő sarkulást. 

Az iránt, hogy milyen azon tömecsmízgis, mel 
mint meleg nyilatkozik, nevezetes a C l a u s i u s vé 

leménye. Szerinte a szilárd testek tömecsei állandó 
egyensúlyi helyzeteik itürül rezegnek; a hig testek tö-
mecsei oly eréllyel ruzegnek, hegy minden tömecs a 
szomszéd tömecsek beleütközése következtében helyét 
elhagyni s más tömecsekhez csatlakozni tolakszik, hol 
szintén ily laza egyensúlyban leend. A légnemű test«k tö-
mecsei haladó mozgást végeznek s ezt addig folytatják, 
m ' g egy más tömecsbe vagy szilárd falba  ütközve 
irányt változtatui kénytelenek. 

A hőforrásokat  illetőleg arra, hogy ütés, dörzs*• 
által meleg származik, nőin kellett semmi bizo-

nyító kísérletről hosszasan gondolkozni, tudva lévén 
még a vademberek előtt is az, hogy pl. két fadarab 
heves összesurlása következtében akkora meleg szár-
mazik, hogy az képes a fát  meggyújtani. Azonban 

u ui fo  r dfi  kísérlete tette e tárgyra figyelmessé  a 
tudósokat. O ugyanis egy vízzel telt szekrénybe egy 
vastag érccBÖvet állított fel,  melynek oldalához egy 
tompa acélvésö fceszült.  A csövet lovak által sebes for-

hozván, tapasztalta, hogy bz a vésővel való 
súrlódás következtében forrásba  hozta a vizet anélkül, 
hogy más meleg közöltetett volna azzal. D a v y két 
darab jeget keményen összesurolváu, azokat olvadni, 
tapaszta.lta M a y e r a vizet rázás által l2°-ról 13°-ig 
hevítette. 

A melegnek forrásai  között a nap lévén a leg-
fontosabb,  akadtak, kik a tudomány segítségével an-
nak földünkre  bocsátott melegét megmérni igyekeztek. 
Legnevezetesebbek ezek között J o h n H e r s c h e I, 

csillagász fia,  ki a Jóreuiény fokou  és P o u i 1 e t, 
i Párisban mérte meg azt. E két mérés egyező ered-

ménye után kiderült, hogy a nap évenként háromezer 
quintillío caloriát sugároz a földre.  (Egy caloria annyi 
meleg, mennyi egy kilogramm víznek hőmársékét ogy 
C. fokkal  emelni képes.) 

Hogy égés által meleg származik, az haeonlólag 
tudva volt eleitől fogva,  de az o körül tett kísérlete-
ket az ujabb kor tennészetviz.-ígálói tették meg a tu-
(1II111 á r»y ciTűmpúnljáluU T „ .. .. : „ : - - í - 10 í 1 
tían) határozta inog azon hőmennyiséget, mely a kü-
lönböző égő szerek elégésénél fejlődik.  Szerinte egy 
kilogrammnyi kőneny elégésénél 23400; 1 klgrm szén 
elégésénél 7226. bőegység (caloria) származik. F a v r e 
és S i l b e r m a n n ezeknél nagyobb számokat talál-
tak, t. i. a kőszénre 34462, a szénre 8000-ot. L.voi-

az égetést jéggel körülvett edényben hajtotta 
végbe s a származott meleget az elolvadt jég meuy-
nyiségéböl határozta meg. Kumford,  Favre és Silbor-
mann vizcalorimotoit használtak. Itt az égésnél fejlő-
dött hőmennyiség a viz hőmérsékletének emelkedésé-
ből és a viz Bulyából határoztatott meg. 

Másnemű égő anyagok, mint a különféle  fák  és 
tőzegek elégése által nyert hőmennyiségek meghatá-
rozásával a porosz B r i x foglalkozott. 

A meleg közlésről és a testr.ek a sugárzás általi 
hűléséről már Newtou állított volt tel egy törvényt, t. 

hogy minél nagyobb azon testeknek, molyok biEO 
nyos meleget adnak és vesznek, hőkfílönbsége,  annál 
sebesebben fog  amaz meghűlni, amaz pedig megmele-
gedni. Newton e törvénye D ü l ö n g és P e t i t által 
1817 ben ugy módosíttatott, hogy ha a meleg testet 
környező közeg hőinárséke számtani lialadványban 
fogy,  akkor a test meghűlésének sebessége mártani 
balsdványban nő. 

A melegnek azon tulajdonságát, hogy az a les-
teket kiterjeszti, valamint azt, hogy az a szilárdokiij 
hígakká, hígakat pedig légnomí'.ekké változt itja ; vég-

hogy a viz, ha egyszer forrásig  melegedett, nyílt 
edényben több meleget — bármint lilznljünk nz edény 
alatt — föl  nem vesz: azt 1694-ben A n i o n t o n s 
mutatta meg kísérleteivel. 

A hővezetési törvények kutatásával legelébb 1 n-
g e n b o n n s , azután B i o t, L a p l a c e , F o u r i e r, 
legújabban D e s p r e c ós T y n d a l l foglalkoztak. 
Ingenhonns kísérlete abban állott, hogy különböző 
anyagokból álló, de egyenlő vastagságú, szélesiégti és 
hosszúságú pálcákat finom  viaszréteggel vont be s a 
pálcák végeit forró  olajba mártotta. Ekkor észlelte, 
hogy mily távolságig olvadt le a viaszréteg a pálcák-
ról. A fcülöubözö  távolságok egyszersmind mértékéül 
szolgáltak a különböző anyagok hővezetési képesse-
gének. 

Fourier kifejtette  azon törvényt, hogy egy test 
melegebb pontjairól kevéabbé meleg pontokra vez< tett 
hőmennyiség arányban { áll a nevezett két pont hc'ikil-
lönbségével, módosítva a lestek hővezető kepesiíge 
által. L a p l a c e , R e g n « u 1 t, J a m i n, Dulong és 
Mayer a testek fajmelegének  meghatározásával foglal-
koztak. Petit azon felfedezést  tette, hogy az elemek 
parány súlyából és fajnielegéhó'l  képezett szorozniány 
egy állandó mennyi3ég. 

A melegnek a testek kiterjesztésében mutatkozó 
hatásából jöttek azon gondolatra, bogy annak nagy-
ságát pontosan mutató készüléket teremtsenek. A leg-


