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V e g y e s e k . 

1. A vágányból kiszökellett vasuti-kocsik visszahelyezésére H. Si-
mon, manchesteri mérnök, a mellékelt ábrában feltüntetett készülékre vett 
kizárólagos szabadalmat. 

Ezen készülék segítségével a kiszökellett kocsik, emelőgép nélkül, ma-
gával a mozdonynyal emeltetnek ismét a sínekre. 

A legjobb vasból készült, lejtő-alakú szerkezet legmélyebben fekvő ré-
sze 14 hüvelyk széles; a felső, jóval keskenyebb végén, a sín fejének meg-
felelőleg ki van vájva, mi által a sínre ráilleszthető. Mélyebb vége két merő-
leges hegygyei van ellátva, melyek a kavicságyba vagy talpfába nyomatva, a 
lejtőnek vízszintes iránybani elöcsúszhatását meggátolják. 

A cs. és kir. szab. Ferdinánd-északi-vasúton, ezen lejtőkkel m. é. julius 
23. és 25-én tett kisérleteknél a következő eredményre jutot tak: 

Egy megterhelt, összesen 190 mázsát nyomó, fedett teher-kocsi, emelő-
gép segítségével a vágányból kiemeltetvén, ennek két első kereke 11, a hátsó 
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két kereke pedig l41/2 hiivelyknyire állott el a sínektől. Miután 3 láb és 7 
hüvelyknyi távolságra az első tengelytől 2 ilyen lejtő alkalmaztatott, a kocsi 
mozdony által 10 másodpercz alatt ismét a vágányba volt beállitva. 

A második kísérletnél az első kerék M'/a, a hátsó kettő pedig 17 V2 hü-
velyknyire állott el 'a, sinektől. Itt az első tengelytől 6" 4" távolságban két 
lejtő alkalmaztatván, a kocsi 15 másodpercz alatt lett a vágányba vissza-
állítva. 

Ezen lejtők legalsóbb részükön csak 14 hüvelyk szélességüek lévén, 
úgy tetszik, mintha csak akkor lennének alkalmazhatók, ha a kerekek szin-
tén csak 14 hüvelyknyire esnek a sínektől; nem jár azonban semmi nehéz-
séggel olyan kocsikat is a vágányba visszaállítani, melyeknek kisiklott kere-
kei a sinektől 14 hüvelyknél (mint a fentebbi két kisérletnél) távolabbra álla-
nak; mert ezek a mozdony-erő irányában baladva, mindinkább közelednek a 
sínekhez, míg a 14 hüvelyknyi széles lejtőkre érve, akadálytalanul a sinekre 
vonhatók. 

Ha kisiklott kocsit csupán csak az emelőgéppel emelünk a vágányba, 
ezt rendesen csak úgy eszközölhetjük, ha minden tengelyt kétszer emelünk 
fel, mely műtét mindegyikéhez legkedvezőbb esetben is legalább 5 percznyi 
idő szükségeltetvén (holott ezt lejtökkel 15 másodpercz alatt hajtjuk végbe), 
ezen új készülék alkalmazása nagy időnyereséggel jár. 

Angolországban ezen lejtök, feltalálásuk után azonnal minden nagyobb 
vaspályánál alkalmaztattak vagy akként, hogy minden vonatnál van egy, egész 
4 lejtőből — két jobb- és két baloldaliból — álló készülék, vagy pedig az 
egyes állomások vannak ezekkel ellátva. 

Minden egyes lejtő 3/4 mázsa, tehát a 4 lejtőből álló készülék 3 mázsa 
nehézségű, mely Hamburgig szállítva 70 tallérba kerül; nagyobb mennyisé-
gekben azonban jóval olcsóbb. Simon úr szabadalmát Ausztria- és Magyar-
országra nézve Overhoff Gyula (Getreidemarkt 11.) ruházta át. A megrende-
lésekhez a sín keresztszelvényének rajza is melléklendő. W. G. 

2. Felszerkezet-emelö (Schienen-Nivelleur). Ezen egyszerű, ugyan-
csak H. Simon úr részére szabadalmazott s a fennebbi c.zím alatt megrendel-
hető készülék a vasúti felszerkezet emelésére szolgál. 

A jelenleg e czélra használt hosszú emelőrudakhoz, hogy a felszerkezet 
a kívánt színbe emeltessék, rendszerint 3 — 4 ember szükséges, kiknek azt az 
emelőrúddal azon színben kelletvén tartaniok mindaddig, míg a sín kavics-
csal kellőleg alátömve nincs: ez utóbbi munkára ismét 3—4ember szüksé-
geltetik. Továbbá ezen emelörúd rendszerint 10-~12 lábnyi hosszaságú lévén, 
használat alkalmával a másik vágány fölé is é r , a vonatoknaknak út ját 
állja s a munkások veszélynek is vannak kitéve. 

Az új készüléknek tetemes előnye abban áll, hogy a felszerkezet eme-
lését egy ember eszközölheti, ki a készületen lévő csavarral a felszerkezetet 
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a kivánt színbe emelvén, miután az ezen helyzetében meg is marad, a talpfák 
alátömését is egymaga viheti végbe. 

Minden kopásnak kitett ré-
sze jó aczélból készült és egészben 
véve csak vagy fél mázsányi ne-
héz lévén, egy ember által mindig 
elhelyezhető, ki a felszerkezet eme 
lését 1 — 2 perez alatt végre is hajt-
hatja, s vele oly erőt képes kifej-
teni, hogy a felszerkezetet/ vala-
mint a nagy súlyú váltókat is a 
legkeményebb kavicságyból is ki-
emelheti. Miután a szerkezet oly erős, hogy a legnehezebb mozdonyt is el-
b i r ja , nem szükség azt vonatok járásakor az épen felemelt felszerkezet 
alól kivenni. 

Ezen készülék minden tekintetben nagy előnynyel bír a szokásos eme-
lési mód felett, leginkább pedig az által, hogy alkalmazásánál kevés munka-
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erő szükségeltetvén, a felszerkezet fenntartási költségei tetemesen kisebbek 
lesznek az eddigieknél. 

Legczélszerübb használati módja abban áll, hogy ha két ilyen emelő 
van, az illető egyén az egyik helyen a felszerkezetet. a kivánt színbe emeli, és 
az emelőt ott hagyván, a másikkal egy más, szintén emelendő helyen műkö-
dik. Mialatt ezen második emelést végzi, azalatt egy 3—4 főnyi munkás-
csapat az első emelőnél az alátömést eszközli és azt végre is hajtván, az első 
emelő már felszedhető és egy harmadik helyen alkalmazható, mi által a munka 
szakadatlanul és igen gyorsan foly. 

Az egész készülék ára 50 frt ezüstben Bécsbe szállítva, beleértve a vám-
díjat is. Több mint 50 db. megrendelésénél darabja csak 40 frt ezüstb. W. G. 

3. A Cavour-Csatorna. Lombardia, és Piemont azon része, mely Lom-
bardiával határos, már rég időtől fogva kitiint Olaszország többi részei felett 
az által, hogy a földmüvelésnek, öntözés létre hozása által nagy mérvű fejlő-
dést adott. 

Ezen, a iöldmüvelés teréni felsőbbséget továbbra is fenntartani, sőt azt 
még magasabb fokra emelni akarván : hozta létre a nevéről nevezett csator-
nát Olaszország nagy minisztere, Cavour gróf. 

Azon nagy terjedelmű síkság, mely a Pó folyótól a Ticinoig terjed, több 
folyók és torrenselc által van keresztül metszve, mely folyók az Alpeseknek 
Monté Viso, Monté Rosa, Monté Blanc nevű hó- és jégfedte magaslataiból öm-
lenek alá, és a mely folyókból több csatorna vezette, öntözés végett, a vizet 
a közel és távol eső helyekre. 

A nagy terjedelmű Pó-völgye a régi időben terméketlen pusztaság volt, 
daczára hogy nagy számú folyókkal volt behálózva, sőt ezen vizek, miután azok 
álló vizekké, tavakká képződve kigőzölgéseikkel a vidéket egészségtelenné 
tették, még inkább növelték a Pó-völgyének szomorú helyzetét. Ámbár a sa-
voyai ház kormánya alatt e bajok ellen történtek is intézkedések, azok alig 
terjedtek annyira, hogy a városokat és jelentékenyebb helyiségeket az áradá-
sok ellen megóvják. 

Igaz, hogy míg Lombardiában a vizöntözési rendszer, mely a 15-dik szá-
zadban kezdődött, a tökéletesség eszmény-képéig vitethetett, a felső Pó-völ-
gyében, a víznek a nyári idényekben kevés-volta s maga a helységek fek-
vése számtalan akadályokat gördített minden vállalat elé. 

Ezen helységek lakói készeknek nyilatkoztak bármily áldozatokra, 
örökös kérelmekkel ostromolták a kormányt, a Pó folyóból vezetendő öntöző-
csatorna létrehozása végett. Azonban a part magassága és a víz esése felől 
megrögzött téves hiedelem, minden e tárgybani^törekvést meghiúsított. Az elő-
ítélet, s némely gondolkodó és tudományos fők véleményeikbeni megrögzött-
sége oda vitte a dolgot, hogy többen a Pó és más piemonti vizeknek már 
tanulmányozását is felelegesnek, sőt nevetségesnek tekintették, mint a mely 



I 238 

az ő, axiómaként felállított rögeszméjöket a Pó eséséről kétségbe merte 
vonni. 

Végre 1844-ben egy kitűnő mérnök és földész, Rossi Ferencz, állt elő, 
B bebizonyitá, hogy minden addig történt észlelések és vizsgálatok, a Po 
vizét illetőleg, hibásak voltak; kimutatta adatokkal, hogy a Po esése olyan, 
hogy tökéletesen lehet használni az öntözésre. A következmények tökéletesen 
igazolták Rossi állításait. 

Cavour 1855-ben, mint akkori pénz-ügyminiszter, Olaszország egyik leg-
kitűnőbb mérnökét megbízta, hogy a Rossi által kimutatott irány nyomán készít-
sen egy részletes csatorna-tervet, mely a Po vizéből Chivasso környékétől a 
Ticinoba, Vercelli Novarra és Lomellina területeket átmetszve, vezettesék. A 
82 kilométernyi (11 mértföld) hosszú csatornaterv elkészült; de a háború köz-
bejötte miatt csak 1862-ben szavazhatta meg a parlament a csatornaszerző-
dést, a 60 millió költségnek 6 % kamatot biztosítván. Rossi nem élt már, de az 
olasz parlament 50 ezer frankot utalványozott özvegye részére, azon czím 
alatt, hogy ő volt ki a megrögzött balhiedelem ellenében, ezen nagyszerű mű 
kivitelének lehetőségét állította és bebizonyította. 

Igy jött létre az öntözési csatornák egyik legnevezetesbike, az emberi 
vállalkozó szellem s erős akarat a százados elő Ítéleteken való diadalának 
legfényesebb bizonyságául. 

A csatorna sok müépítményt követelt, s három folyó alatt kellett azt elve-
zetni syphonok segélyével. De az öntözés alá vett földek jövedelmét, mely az-
előtt 9 milliót tett, biztos számítás szerint 30 millióra, s a fö ldek értékét, mely 
előbb 170 millió frankot képviselt, 370 millióra fogja nevelni. 

A Cavour-csatorna a 1867-dik év végén nyittatott meg ünnepélyesen, 
a király jelenletében, s ekkor kezdé meg eredményteljea működését. K. I. 

i. A zürichi magyaregylet az 1869/7o-iki tanulmányi év első felében. 
A zürichi műegyetem egyike azon tanintézeteknek, melyekbe Európa minden 
részéből tódúl a tudomány-szomjas ifjúság. Hazánk is jelentékony contingenst 
szolgáltat ezek számához. Több mint nyolezvan tanuló van jelenleg Zürich-
ben, kiknek bölcsőjét Magyarországban ringatták. És e szám, mint azt az ed-
digi tapasztalás mutatja évről évre szaporodni fog. Természetesnek fogja ta-
lálni mindenki, ha a zürichi magyar tanulók élénken érezték az egyesülés 
Bzükségét a végre, hogy nemzeti erkölcseiket, szokásaikat megtartsák, a hazából 
távozás miatt félbenszakadt nemzeties irányú művelődésüket tovább folytassák 
és szegényebb sorsú honfiaikat anyagi segélylyel támogassák. 

A jelen 1869/?o-dik iskolai év első felére ismét megalakult a „zürichi 
magyaregylet" a múlt év októberében és folytatja működését a nemzeties önmi-
velés és segélyezés terén. 

Nem lesz érdektelen e közlöny olvasói előtt ha ezen egylet jelen állapo-
táról rövid tájékozást nyujtunk. 

A zürichi magyaregyletet 1863 őszén 19 műegyetemi magyar tanuló 
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alapítá oly czélból, hogy a társulati szellem és nagyobb erőkifejtés által ez 
idegen földön úgy nemzetiségüket, mint annak sajátságait az idegen szokások 
és erkölcsök hatalma ellen tisztán megvédhessék és nemzeties művelődésüket 
tovább folytathassák. E legelső társulat azonban teljesen szervezetlen marad t ; 
alapszabályai, bizottmánya, helyisége, könyvtára nem volt; minden működése 
abban nyilvánult, hogy tagjai hetenként egyszer, szombaton este, barátságos 
társalgásra összegyűltek, három magyar lapot hordatott, és márczius 15-dikét 
közköltségen, magyarosan megünnepelte. E kezdeményező egylet azonban há-
rom kiválóbb tényben maradandóbb emlékét is hagyta létezésének. Először : 
az egylet tagjai 100 frankot tettek össze és küldöttek haza Magyarországba az 
Ínségtől sújtottak számára. 

Továbbá: nem csekély erőfeszítés után, a helybeli színigazgatónál kiesz-
közölték, hogy az említett czélra előadást rendezzen, melynek 500 frank tiszta 
jövedelmét az orosházi Ínségesek számára küldötték el. 

Végre: Kazinczynak Gessnerhez — ennek ódái fordítása ügyében — in-
tézett két levelét megszerezvén, azokat a magyar tudóstársaság birtokába 
juttatták. 

A következő 186Vs-diki iskolai év elején már teljesen szervezve látjuk 
az egyletet: alapszabályokat szerkesztettek, bizottmányt választottak, rendes 
gyűléseket tartottak, megvetették a könyvtár alapját, sőt dalárda is alakúit, 
szóval: az egylet czéljának megfelelően kezde működni. Innentúl folytonos 
gyarapodása észlelhető annak s számos tag áldozat-készsége és a tagok szá-
mának minden évben nagyobbodása által ma már teljes virágzásban áll. Fő-
leg a jelen évben oly tekintélyes mennyiséggel szaporodott a tagok száma, 
miszerint a régebbi négy tagú bizottmány helyett a teendők halmaza miatt 
egy kilencz tagúnak választása vált szükségessé. 

Az egylet, beléletét és irányát tekintve, a más nemzetiségű tanulók ro-
konczélu társulatai fölött határozott fölénynyel b i r ; alig létezik ugyanis több 
tanulóegylet Zürichben, mely — mint a magyar — erkölcsi czélok megvaló-
sítását tűzte volna feladatául. 

Megemlítendő végre, hogy az egylet a folyó évtől kezdve, egyhangúlag 
elfogadott indítvány folytán, a Kisfaludy-társaság és történelmi-társulat pár-
toló tagjai sorába lépett. 

Az egylet anyagi erejét a segélyezés veszi főleg igénybe. Jelenleg két 
tagját részesíti havonként 20—20 franknyi segélyben. 

Múlt év decz. 30-kán itten divatozó szokás és régibb gyakorlat folytán, 
egyletünk csinos banquettet rendezett, mely néhány műegyetemi tanár 
és a német-, olasz- és lengyel-egyletek küldötteinek jelenléte által bizo-
nyos nemzetközi színezetet öltött magára. Vögeli — a műegyetemen a 
magyar történelem tanára — valódi lelkesültséggel emlékezett meg honvédsé-
günkről, m'nt a magyar alkotmány legbiztosabb garantiájáról. Az ünnepély 
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szép rendben, általános jókedv- és a jelenvoltak teljes megelégedésével 
folyt lo. 

Könyvtárunk többnyire a tagok áldozatkészsége által gyarapodott, mi-
után az egyleti pénztárt a segélyezés annyira ki szokta ürítni, hogy köny-
vek beszerzésére csak csekély összeget fordíthatunk évenként. Jegyzőköny-
vünknek csaknem minden lapján találkozunk könyvadományok beterjesz-
tésével. A társulat által saját pénztárából szerzendö müvek az általános 
művelődés szempontjából választatnak meg , legfőbb tekintettel a magyar 
irodalomra. 

Jelenleg a könyvtár 299 műből áll, 418 kötetben, melyek közöl 102 
kötet tudományos, 259 kötet pedig szépirodalmi tartalommal bír. Ezek-
hez járulnak 9 bekötött folyóirat, melyeknek száma 24 kötetet tesz és a 
leltárba föl nem vett kisebbszerü müvek (röpiratok, értekezések, stb.) mintegy 
23 darab. Összes szám tehát körülbelől 450 kötet. 

Nyelvre nézve 295 magyar, 123 német és 10 a franczia irodalom ter-
méke; 251 ajándékozás és csupáu 167 kötet szereztetett vétel útján. A jelen 
iskolai évben szaporodott könyvtárunk 64 kötettel. 

A napi-sajtónak következő termékei kerülnek az olvasó-terem aszta-
lára, részint egyes szerkesztők szívességéből, részint a tagok áldozatkész buz-
galmából vagy az egyleti pénztárból megszerezve. 

r 
Egyes szerkesztők szívességéből: A n y a g i p] r d e k e i n k , T e r m é -

s z e t , U n g a r i s c h e r L l o y d — összesen 3. 
Tagok ajándéka gyanánt : V a s á r n a p i Ú j s á g (Zoltán Emil), G a r -

t e n 1 a u b e (Neuschloss Ödön), E l l e n ő r (Nagy Elek), K o l o z s v á r i 
K ö z l ö n y (gr. Bethlen László), B i h a r (Lázár Elemér), B o r s s z e m J a n k ó 
(gr. Bethlen Pál), — 6. 

Az egyleti pénztárból megrendelve: „ S z á z a d o k , " a tört. társ. közlö-
nye ; „ F ő v á r o s i L a p o k , " „ P e s t i N a p l ó , " „ H o n , " „ N e u e F r e i e 
P r e s s e , " „ Ü s t ö k ö s , " „ B o l o n d M i s k a , " — ö s s z e s e n ? . A l a p o k 
összes száma tehát 16. 

Az idei bevételek voltak: múlt évről maradt 295 frank, tagdíjakból, (ha-
vonként 2 frank) begyült 576 frank, ajándékozás utján 85 f rk . ; összesen tehát 
956 frank. — Ezen összegből fizettetett, hírlapokért 150 f rank ; olvasdai és 
gyiilésezési helyiségekért 153 f rank ; a Kisfaludy-Társaság és tört-társ.-nak 
pártoló-tagdíj fejében 36 f rank; könyvekért 174 frank, dalkönyvekért 19 
frank ; a banquett költségeinek fedezésére 100 frank ; segélyezésre 190 frank ; 
az összes kiadások tehát 822 frankra rúgtak, mely összeget a bevételből levon-
va, marad 134 frk. fölösleg. 

Hogy az egylet ily tetemes mérvű segélyezést gyakorolhatott — azt nagy-
részben Hollán Ernő államtitkár és Baranyai György urak nemeslelkűen föl-
ajánlott jelentékeny pénzadományaik tették lehetségessé. 

\ 
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Gyűlés e félévben 14 tartatott (ide számítva a múlt év októberében tar 
tott szervező gyűlést is), melyben mintegy 84 ügy intéztetett el. Mindezen ösz-
szejövetelek alkalmával a tanácskozások kellő higgadtsággal folytak. 

A jelentés, melyből a fönebbi adatokat merítettük azon óhajtással végző 
dik „vajha megérkeznék mielőbb az idő, melyben a magyar iljú ne legyen 
kényszerítve gyakorlati tanulmányokban szerzendő magasabb kiképzése 
végett, a hasonló czélú hazai tanintézet mellett is, idegen földre vándorolni!" 
Ugy ' e g y e n ! 

5. A suezi csatorna. Lesseps úrnak, a suezi csatorna részvényesei leg-
közelebb tartott gyűlésén tett jelentése szerint, a csatorna kiegészítési és javí-
tási munkálataira ez évben körülbelől 320,000 font strlg. fog igényeltetni. A 
megnyitás napjától, f. é. márcz. 15-ig összesen 209 hajó, 146,631 tonnával ha-
ladt keresztül a csatornán. Ezen összsúlyból'56,052 tonna angol, 34,390 t. fran-
czia, 17,666 t. egyptomi, 14,625 t. osztrák, 7386 t. olasz, 4178 t. orosz, 4000 t. 
norvégiai, 3200 t. hollandi, 880 t.'német, 528 t. spanyol, 3015 t. porosz, 369 t. 
portugál, és 342 t. török hajóra esik. Összesen 79 hajóktól, 54,644 tonnával, 
vám fejében 593,411 frank vétetett be (a többi 130 hajó a megnyitás alkalmá-
ból díjmentesen haladt keresztül). 




