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Lesznek kétségkívül sokan e lapok olvasói közül, kik erre rögtön rá fog-
ják mondani, hogy az eszme, egy utast Londontól Edinburgig 3 pennyért el-
szállítani, viszás egy eszme; de azokat emlékeztetnünk kell, hogy mindaddig 
míg Sir Rowland Hill lehetőségét ki nem mutatta, senki sem hitte okos gon-
dolatnak, egy levelet ugyanazon árért vinni Londonból Edinburgba, mint Lon-
donból Richmondba. Azt mondhatná valaki, hogy a hasonlat nem áll, hogy 
az egy latnyi levél annyi mint semmi, de egy utas valóságos sulylyal bír, és 
némi különbséget idéz elő egy vonat költségeiben. Erre felelve azt mondom, 
hogy a levél kézhezjuttatása legjelentékenyebb részét képezi az általa a pos-
tának okozott költségnek, míg az utas maga odább áll; hogy átlag véve a 
közlekedő vonatok hatszor annyi utast bírnának el, mint a mennyit jelenleg 
szállítanak, s habár a költség kevéssé gyarapodnék is, ezen gyarapodás rend-
kivül csekély lenne, míg a bevétel, mint kimutattam, szerfölött nagyobbodnék. 
Minden költségnövekedésnek továbbá eleje vétetnék nagy számú jegy-kiadó s 
egyéb hivatalnokok elbocsátása által, kikre nem volna szükség az ú j rendszer 
mellett. A fennebbi számítás az 1865-dik évi kimutatásokra alapítvák, az 
1866-ikiak kedvezőbbeknek mutatkoznak nézetem helyessége mellett — s nem 
kétlem, miként az 1867-ik éviek még teljesebben fogják igazolni számításomat, 
és tervem s bizonyításom alaposságát. 

A királyság összes vasutainak egy kezelés alá leendő egyesítése nélkül, 
jelentékeny meggazdálkodás nem érhető el, — és a rendszer nem fejleszthető 
úgy, a mint kellene, — soha intézményt, mely különböző, sok esetben ellenté-
tes érdekeket képvisel, a közjóra működtetni nem lehet. Az érdek országos, és 
a kezelésnek is, hogy eredménydús legyen, országosnak kell lennie. A jelen 
pillanatban a kormány bátran vállalhat 4 % % kezességet a rész vénybirtokosok 
irányában, s ezen biztosíték azonnal emelné az értéket s következőleg nagy 
nyereményt hagyna a kormánynak; azért a vasutak megvásárlása az állam 
által a vasuttulajdouosokra nézve is előnyös volna. A közönség csakhamar 
fogná aratni egy teljes és összhangzatos kezelési rendszer előnyeit a vonatok 
rendes és folytonos, minden iránybani közlekedésével s a költség általános 
csökkenésével; a kereskedés szerfelett sokat nyerne az üzlet növekedő köny-
nyítése által; míg 453 millió fontnyi, értékében csökkent tőkének mindenkor 
beváltható biztos papírokká átváltoztatásának hatása a pénzvásárra rendkívüli 
értékű ösztönzés volna az országra nézve." 

Az erre következett vitában Mr. Ilawes és mások természetesen néhány 
erős ellenvetést tettek a terv ellen. 

(The Builder. apr. 18. 1868.) 

3. Egrot göz-konyhája. 

A mellékelt alaprajz és metszetben látható konyha három részre van 
osztva : a sajátlagos főzési, azután a mosogatási (F) — és a széntartó (E) he-
lyiségekre. F mosogatási helyiség meleg- és hidegvizet tartalmazó és csapok-
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kai ellátott csövezetekkel bir. A főzési rész egy 4 lóerejü gőzkazánnal van 
ellátva, a mely függélyesen van állítva : hogy kevesebb tért foglaljon el. E 
kazánt C készülék látja el vízzel és 5 atmosphaera feszerejü gőzt szolgáltat 
(153°), mely gőz a 
kazántól jobb-és bal-
ra helyzett főzőedé-
nyekbe (M, N, 0 , P, 
Q, S, J és K) vezet-
tetik. Hogy a gőz ki 
ne hűlhessen az X 
nevü gözvezető csö-
vek rosz melegveze-
tőkkel vaunak kö-
rülvéve B a padozat 
alatt húzódnak. 

A kazán s a vizet 
szolgáltató C készü-
lék között egy pon-
tosan záródó edény 
(B) van elhelyezve, 
mely Y gőzvezető 
cső által van a ka-
zánnal összekötve s 
a vízzel való ellátást 
az elhasznált gőz 
mennyiségéhez ké-
pest folyton eszközli. 
B edény egyébiránt Z 
cső által tápláltatik, a 
pedig azon emeltyű, 
mely a csapok keze-
lésére szolgál. A ka-
zántüz füstje J tűz-
hely kéményébe hú-
zódik, mely tűzhely 
kizárólag sütésre al-
kalmaztatik. 

O edény 300 liternyi béltartalommal folytonos használatban van, és fő-
zelékek, halak stbeff. főzésére szolgál; egy második átlyuggatott fenékkel is 
bir, mely alá a gőz vezettetik. Víz-melegítésre D edény van szánva. Eunek 
tisztítása úgy történik: hogy az edénybe egy gőzsugarat vezetnek, mely annak 
falait mindentől megszabadítván, az összegyűjtött idegen részeket a fenékre 
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csapja le. A gőzvezetés csapok által korlátozható s egy asszony, sőt egy gyer-
mek is képes a födelet könnyűséggel kezelni, mely födél valamennyi edénynél 
föl van akasztva, s egy ellensúly által tartatik egyensúlyban. 

A legnagyobb M nevű edény, mely 600 liternyi térfogatú, leves és hús 
főzésére alkalmas. Ebben a gőz nem közvetlenül működik, hanem egy gyűrű 
alakú térbe vezettetik, mely tér külről egy vasköpeny-, belülről pedig a saját-
képi vörös rézből való főzőedény által van határolva. Lehűlés ellen a külső 
vasköpeny még egy gyönge bádog-köpenynyel van ellátva, s a 2 köpeny közt 
valamely a meleget roszúl vezető anyag van elhelyezve. Ha az illető ételek 
kellőleg meg vannak főve, a gőzáram egy csap által félbe szakítható. A csö-
vekben s a gyürüalakú térben összegyűlő lecsapott pára-cseppek az utóbb 
áramló gőz által C készülékbe szoríttatnak s ott a vizet 80, sőt 90°-nyira meg-
melegítik. S miután B és D készülékekbe csupán lepárolt víz jut, úgynevezett 
kazánkő (Kesselstein) nem képződhetik, mi a dolog gazdasági érdemére nézve 
igen előnyös. 

A 300 liternyi N edény gőzölésre szolgál; a 130 liternyi P sütemények 
és sültek készítésére, s a 60 liter beltartalmu Q, valamint a 22—28 liter tér-
fogatú S és J edények csupán betegételek készítésére alkalmasak. Lehet vala-
mennyi edényt egyszerre vagy külön egyenként is használni. 

Az ételek nem jutnak a gőzzel közvetlen érintkezésbe, hanem csupán az 
edények oldalai által átszármaztatott meleg által főzetnek meg. S e szerint az 
étkekhez sem víz nem juthat, sem semminemű olaj ott nem képződhetik, mint 
az, közönséges konyháknál a kellő szellőzés híjában, megtörténni szokott. 

Minden edény forgó-csapon (Drehzapfen) áll, hogy meg legyen hajtható, 
s egy a fal mellett vezetett csőből valamennyibe viz bocsátható. 

K egy kemence, melyben kenyeret, kalácsot stb. sütnek. Ebben magasabb 
hőfok igényeltetik, mint a többi edényekben. Ez okból az ott szolgálandó gőz 
elébb Y' csövön keresztül nyilt tűzön vezettetik át, s annyira melegíttetik, míg 
a megkívánt hőfokot eléri. (Practical mechanic's Journal.) 

4. Mésztéglák koksz- vagy kőszénhamuból. 

A „Polytechnisches Centralblatt" egy cikket közöl Wagner O.-tól, me-
lyet, tekintettel a mostani, nagymérvű építkezéseink folytán beállott anyag-
szükségre, érdemesnek tartottunk egész terjedelmében átvenni. 

A légszeszgyártásnál nyert mellék termékek lehető értékesíthetésének 
módjai után kutatván, ezelőtt mintegy 3 évvel azon gondolatra jutott jelen 
cikk irója : hogy a görebkályhák hamuját mésztégla készítésére használja fel. 
Kötszerül először zöld meszet alkalmazott, mi azonban nem nyújtott kielégítő 
eredményt, minek következtében a másodszori kísérletnél újon égetett meszet 
használt, s ekkor igen szép és kemény téglákat nyert eredményül. 

E fajta téglák előállítására vétessék 10—12 rész szitálatlan hamu, mí 
sima talajra vagy deszkázatra halmozandó föl; a netáni salakdarabok legföl-


