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azon községekhez fordulunk,  a melyek leginkább 
vamiak érdekelve, legtorróbban óhajthatják, hogy 
a ../uiromszék  barczasági vasut- minél előbb kiépít-
tessék. — felkérjük  tehát az érdekelt községeket, 
hogy községi jövedelmük arányában saját,  helyesen 
felfogott  jóllétük  eme fontos  tényezőjének gyara-
pításához hozzájáruljanak : megyénk főispánjánál  az 
e rzélra kitett íven, vagy saját beküldött iveiken 
jegyezzenek elő. A községi jövedelem nagyságának 
rendjében összeállított névsora az első sorban ér-
dekelt. kézségeknek a következő: Zágon, Nagy-I'o-
rosnvó, t.ielciieze, Koviiszna, Uzon. Zabola, Sár-
falva,  Nyúl. l'áké, líodola, Szent-Katolna, Nyúj-
tód, Egerpatak, Páva, Hidvég, Ánipatak, Szofvor, 
K ilyén. 

Hasonló kéréssel fordulunk  Sepsi-Sztgyörgy, 
Kézdi-Vásárhely  és Berrczk városokhoz, azok tisz-
teli. kereskedőihez és iparosaihoz, hogy előjegyzé-
seiket közgíizdászatunk emelésének ruie hatahuas 
motorától ne tagadják meg. A polgármester urak 
állni e tárgxban helyenként összeliivaiidó értekez-
letei hisszük, hogy nem maradnak eredmény nél-
kül. viszonyok kedvező voltát latba vetve, most 
kell megragadni az alkalmat, mert az idő eljár. 

A z o r s z á g h á z november iki ülésében 
a kérvények tárgyalása után úgyszólván inciden-
'aliter a miniszterelnök fontos  nydatkozatot telt. 
H e 1 f  y Ignácz ugyanis az iránt interpellálta a kor-
mányt, miért nem közölték a magyar országgyű-
léssel annak idején hivatalosan a külügyminiszté-
riumban történt változást. T i s z a Kálmán kor-
mányelnök erre kijelentette, hogy eddig ugyan a 
gyakorlat az volt, hogy hivatalosan csak a dele-
gatiok értesültek a közö> minisztériumban előfor-
dult változásokról, mig a monarchia országos tör-
vényhozásai s nevezetesen a magyar országgyűlés 
csak oly esetben értesüliek arról hivatalosan, ha 
e változással kapcsolatosan a magyar miniczttri-
umban is fordult  elő változás, mint például A n d 
r á s y magyar miniszterelnöknek közös külügyéré, 
és grófLónyay  közös pénzügyminiszternek magyar 
miniszterelnökké történt kinevezésekor. Eddig te 
hát ez volt a gyakorlat s ezt követték Andrásy 
gróf  távozásakor is. Jövőre azonban a kormány 
maga is el akar térni az eddigi praxistól, s meg-
állapodott mar abban a többi kormánvokkal,  hogy 
minden a közös minisztériumban történt változás 
a magyar törvényhozásnak, illetőleg országgyű-
lésnek is hiva.alosan tudtára adassék a magyar 
miniszterelnök által. S ez mindenesetre a correc-
tebb, helyesebb eljárás. 

G o r c s a k o v h e r c z e g nov. 28 án érke-
zett Berlinbe. A „Nordd. Alig. Ztg." egy pétervári 
levéllel fogadja,  a melyben tény gyanánt közli, 
hogy Yalujev lesz a külügyi politika intézője. A 
kanczellár megtartja ugyan méltóságát, a hivatalos 
terheket azonban meghatalmazott és önálló „se-
gédje- vállaira fogja  rakni. E tekintetben mint 
praecedenst emliti meg a nevezett lap, hogy Nes-
selrode gróf  is 1862 ben bekövetkezett haláláig 
megtartotta rangját, ámbár a külügyi hivatal veze-
téséről lemondott. 

Valujevet negyven évvel ezelőtt hivta állami 

csoportosult azon időben annyi fény  és annyi nyo-
mor ; olyan zajos öröm és oly mély síri csend ; oly 
félénk  kegyesség és oly rémitő erkölcsi sülyedés. 
Lajos alatt fejlődött  ki először a jó izlés, alatta 
találták meg a r j ó t á r s a s á g - hangját, melyet 
azelőtt hiában kerestek, de a mellett annál inkább 
romlott az erkölcs; a pompaszomj és birtokvágy 
idézte elő azokat az irtózatos méregkeverési ese 
teket, a melyek számára külön törvényszéket kel-
lett felállítani  Montespan asszony egyik udvari bá-
lon a krinohnnal lepte meg az udvart, azon öl 
tör.ydarabbal, melynél az illemmel ellentétesebbet 
még soha sem találták ki. Egyik udvarhölgy az 
estélyen fejd'szül  miniatűré három árboezos hajót 
viselt. — A fé-Tiaknál  a szakáll eltűnt; minthogy 
az uralkodó nem viselte, az alattvalók is levétet 
ték. Hiába fenyegetett  a papság a purgatoriumba 
jutással, törekvése hajótörést szenvedett s igy ők 
is szépen megváltak szakáluktól. Ez volt a szakáll 
száműzetése, mely 1848 ig tartott, a midőn újra di-
vatba jött, kivéve a papokat. Á fejre  rettenetes 
nagyságú paróka került, a melyről szentül meg 
\oltak győződve, hogy fiatalit.  A nőknél a rövid 
fürtök  helyébe jött nemsokára a „Fontange" ne-
vű fejék. 

l.ajos udvara mindenben példányképül szol-
gált a többieknek. A fejedelmek  tömegesen utaz-
tak Parisba, hogy megismerhessék és tanul má->vo/-
hassák az ott levő szokást és divatot. Nagy költ-
séggel hozatták a franczia  udvarmestereket, jó-
szágiiía/tíatúkat. nevelőt és asztüliiast, gouver 
nantokat, szobalányokat, s a kis gyermek ettől 
k'/.dve elébb gyügyögött francziául,  mint anya-
nyelvén 

Folytatása köinkízik. 

szolgálatba Miklós czár. 1S61 ben belügyminiszterré 
nevezték ki. Ezt az állását megtartotta 1868. janu-
áriusig. Ekkor ellenségei zavarták ki hivatalából, 
a kik közzé Gorcsakov herczeg is tartozott azóta, 
hogy erőszakos eszközökkel akarta föltolni  a czárt 
minden szlávok pártfogójává.  187: óta az uradal-
mak minisztere volt Valujev. Különben nzt beszé-
lik Gorcsakov örököséről, hogy mozgókonv, a hol 
szükséges sőt engedékeny i*, de mindenkor tisztá 
ban van saját czéljaival 

S o h a s e m v o l t m é g a n n y i f ü g g ő 
k é r d é s az európai hatalmak közt, mint mo.st. E 
függő  kérdések nagyobb részét azonban kölcsö-
nösen csak czifraságnak  használják a hatalmak 
azon kérdések takargatására, a melyek érdekeikel 
érintik. Azon kérdésekben tehát, a melyek mellé 
kesek Ausztria-Magyarországra nézve, de a me-
lyekre súlyt fektet  a franczia  hagyomány, bizo-
nyára támogatni fogja  kormányunk Francziaország 
kívánságait. Ezen mellékes luggo kérdések közé 
sorozzuk az egyptomi kérdést is, a menyiben po-
litikai színezete van. Ez alkalommal általában is 
figyelmezteti  az „Ellenőr" külügyi kormányunkat, 
hogy ne sokat markoljon, hogy a mit mvgfog,  jót 
megmarkolhassa. 

A háromszék-barczasági vasút. 
Gróf  Bchweinit* Gyulától. 

Egy brassó-ojtozi vasút, csak a transitó for-
galomnak tenne szolgálatot, a nélkül, hogv felvenné 
a javaknak azon nagy törmgét, a mely a falvakból 
városokba szállittatnék. 

A vasútnak ezen a vidéken olyan helyeken 
kell átvonulnia, a hol megvan a nyers anyag a 
létrejövendő ipar számára, azaz főkép  a mi vidé-
künkről szólva mint ilyen a fa,  a melylyel ki- és 
befelé  kereskedést lehetne iizni. 

Nem beszélünk mi itt kizárólag a tölgyfáról, 
hanem a bükfa  és a többi eszközfák  tovaterjesz 
téséröl s e mellett mindazon iparágakról, a melyek 
fából  munkálkodnak. Szóval, hogy az erdők birto-
kosainak számára piaczról legyen gondoskodva. Az 
igavonó állatok erejét a gőz erejének teli hogy 
helyettesítse, a vasútnak a szó valódi értelmében 
vett szállítási eszközzé kell válnia s a szállítást 
nem szabad fényűzéssel  drágán emelt építkezések 
kel megterhelni. Ma már kezd utat törni nálunk 
is azon meggyőződés, hogy az ország fontos  terü-
let részeit nem szabad vasút nélkül hagyni csak 
azon okból, mivel tetszett az eddigi vasutakat pa-
lotaszerü pályaudvarokkal  s minden elképzelhető 
fényűzési  épületekkel ellátni, a melyek a tulajdon-
képeni forgalomnak  a legkisebb hasznot sem haj-
tanak. 

A vicinál és inkább országúthoz hasonlítható 
vasút, mindazon helyeket a hol egyáltalán szál-
litni való anyagot találhatni, a fővonal  pályaud-
varaival összeköttetésbe hozz 1; az ország belsejét 
s a távolabb eső térségeket; megállási helyei ma-
gukban a községekben szoktak lenni, nem szokott 
nehéz vonatokat vinni magával, hanem alkalmaz-
kodik a népességhez, ismeretlen lévén előtte a 
nagy vasutak üzletének hajlithatatlansága. ra. ily 
vasút, minden egyébtől eltekintve, a forgalom  meg-
élénkitésében és a nemzeti jólét gyarapításában 
keresi feladatát,  s csupán a mezőgazdaság, ipar és 
kereskedelem szolgálatában áll. 

Mielőtt további vizsgálódásokba bocsátkoz-
nánk, előadjuk, hogy miképen képzeljük mi e vi-
cinál vasúthálózatot nrdély északkeleti részére 
nézve : 

1) földvári  állomástól kiindulva Hidvégen 
át Árapatak, Élőpatak, Szemerja, Sepsi Sztgyörgy, 
Kilyén helységeken át Uzonnak, Egerpataknak, 
Nagy-Bordfnyó,  Zágon, Páké, Kovászna, Páva, 
Zabola, Gelencze, fiaraj,  Sz-Katolna, Kézdi-Vásár-
hely, Sárfalva,  Szászfalu,  Nyújtód, Eemhény hely-
ségeken át Berec.zknek és Soósmezőnek. 

2) Uzontól Kökös, Prázsmár, Ny én, Bodola, 
Tatrang, Hosszufalú,  Csernátfalú,  Bácsfalú,  Deres-
tye, Hétfalú,  Brassó, Keresztyénfalva,  Vulkán, Fe-
ket'ihalom, községnek. 

Ha a vasút-vonal egyenesen Kézdi-Vásárhely-
nek, illetőleg Bereczknek vitetnék, sokkal kisebb 
volna a va út területe, ha bár igaz, a vonal is rö-
videbb. A tervezett vasút területének népessége 
Brassó kivételével kerekszámban 95,000 lelket tesz, 
ha a vasút pedig egyenesen vitetnék, csak 60,000 
lakos esnék azon területre, a mely a vasút vidé 
kének volna mondható. 

Ha már most két és fél  tonna szállitmányt 
számítunk egy lakosra, akkor 4.603,000 mázsa es-
nék a vasútra, mig ellenben egyenes összekötte-
tésben csak 3.000,000 mázsa. A vasút forgalma  pe 
dig nem növekedhetnék, mivel a fa  az egyenes vo-
naltól nagyon távol esik s a népesebb kö/.ségeket 
pedig egyáltalán nem is érintené. 

Nem is arról van tulajdonképen szó, hogv 
Kézdi-Vásárhely,  illetőleg Bereczk é- az Ojtoz szo-
ros a legrövidebb uton megközelitessék, hanem 
arról, ho_ry azon vidék, mely Erdély délkeletén 
fekszik,  be legyen vonva a forgalomba,  hogy ezen 
vidék term ?nyei a fővonalra  terelte .senek ; amint-
hogy bárki ik beláthatja, hogy az országnak ezen 
része száz meg száz oknál fogva  az ipari fejlődésre 
nézve is sokkal képesebb és alkalmasabb, mint az 
ország többi részén. 

Minekutánna kijelöltük a pálya irányát, ve-
gyük ;ontolóra annak költségeit. 

A pálya hossza 156 kilométer. 
Az épitési, sinlerakási, az építmények, a föl  -

építmények, a vizállomások, a nagyobb hidak stb. 
költségei kilometerenkint 12.263 forintra  tehetők s 
igy !5Ó kilomeíerre nézve 1,913.028 írtra, a for-
galmi eszközök kilómeterenkint 1473 frtba,  együtt 
229,788 forintba  kerülnek. - Már most számítva a 
részvénykamatokat az építés alatt, továbbá a pénz 
beszerzést, összesen 2,575.235 frtnyi  töke szüksé 

1 ges ; minthogy pedig a forgalmi  költség kilomete-
renkint 790 frtra,  156 kilometer után 123.240 frtra 
rug, ennélfogva  évenként 329,258 frtnyi  jövedelmet 
kéli e vasútnak hajtania, hogy a résvények és pri-
oritások kamatjait is födözni  lehessen. 

Vegyük számba már most a pálya jövedelme-
zőségét. 

Olyan vidéken, hol csak földmivelés  és állat-
tenyésztés van, minden fejre  két tonna szállítmány 
és nyolcz utas vehető fel,  ha ugyan egy négyszög 
kilóméter területen legalább 8<j ember lakik. 

Háromszéken egy nsz. kilométerre 35 ember 
jut átlag; a számítás mindazáltal talál, m-rt <: vi-
déken két és fél  tonna teherszállítmány jut egv-
egy lakosra 

Háromszéken csak gabonanemekből termesz 
tetik : 

buza : 174.251 mázsa, 
elegybuza: 27.793 „ 
rozs: 390.212 „ 
árpa: 120.48S „ 
zab: 135-^-5 r 
kukoricza: 276.625 „ 
pityóka : 25.288 v 

összesen 1,150.382 mázsa. 
Ebből leütendő: táplálékul 525.191 mázsa; ma-

radt O25.191 mázsa; ebből vetőmagnak kell 225 
ezer mázsa, melyből azonban csak 200.000 mázsái 
veszünk föl,  mint olyant, mely vasútra kerül. 

E szerint lesz e pályán szállítmányi teher : 

a) gabona 200 000 mmázsa 
b) só, vas, szesz, dohány 

mintegy 50.000 mmázsa 
c.) behozatali és kiviteli áruk 80.000 mmázsa 
dl fa  és faáruk  . . . . 4.400 000 mmázsa 
összesen : 4.530.000 mmázsa. 
A pálya hossza Kerekszámban 22 mértföld-

Már most fölvesszük,  hogy az áru átlag 10 mért" 
földet  halad a pályán s ezért csak 10 kr esik : ez 
473.000 frtot  tesz, minél fogva  tehát a pálya költ-
ségei, a részvények és prioiitások kamatjai és tör-
lesztése teljesen födözve  vannak, valamint a szük 
séges jövedelmezőség megvan. 

A fára  nézve meg kell jegyeznünk, hogy Há-
romszék és Brassómegyében mintegy 51 nszög 
mértföld  erdő van ; ebből csaknem a hozzáférhe 
tetlenségig távol fekvőnek  és letaroltnak vétetik 
20 nsz. mértföld.  Marad tehát 22 nszög mértföld 
vagyis 220000 hold erdőség ; mi ebből 40 évi for-
galmat veszünk fel,  ho.dánként csak 50 ölet, egy 
ölre csak 20 mázsát; ez pedig 4.400.000 mázsát 
tesz összesen. 

A személyszállítás tekintetében tartózkodunk 
minden számítástól ; ha csak 3 utazást számítunk 
egy lakosra — megjegyzendő, hogy So lakóssal 
egy nsz. mértföldön  8 utazást szoktak venni, e 
szerint 35 lakóssal 3-5 jönne, tehát csak 3 személyt 
véve számításba : ez a tervezett pályánál 288.000 
személyt eredményezne személyenkint 10 krajezár-
jával, tehát 28 800 frtot. 

AZ élőállat forgalmat  még nem vehettük szá 
mitásba, mivel e tekintetben nem állanak rendel-
kezésünkre adatok; különben ez sem lenne épen 
jelentéktelen. 

A mi azokat a brassómegyei községeket il-
leti, melyek a tervezett pálya által érintetnek : 
ezekre nézve a következő számítást vesszük : 

Feketehalom (Zeiden) 3 S > 0 0 2 mázsa 
Keresztényfalva  (Neustadt) 114,000 „ 
Rozsnyó (Rösenau) 115,000 „ 
Volkány (Wolkenau) 160,000 „ _ 

együtt: 427,062 „ 
E községeknek van 11570 lakosuk, mire nézve 

megjegyzendő, hogy Keresztény falvára  vonatko-
zólag a szállítási viszonyok nagyon alatta állanak 
a valóságnak, mivel itt a pálinkafőzés  500 hizó-
ökörrel együtt, valamint a csak most fejlődésnek 
indult tűzmentes anyagáru gyártás nem vétetett 
egészen számitásoa. 

Fővárosi lsvél 
Budapest, 1S79. november 30 

Tisztelt szerkesztő ur I 
Azt hiszem, hogy nem teszek fölösleges  dol 

got, midőn becses lapjában a „Kisfaludy  társaság" 
utóbbi érdekes gyűléséről egyetmást vázlatosan 
leirok. Remélem, hogy a közönség is szívesen ol-
vas el egy pár olyan sort, mely e derék társulat-
ról szól. 

Folyó hó 26-án délután 5 órától kezdve tar-
tatott meg a gyűlés. Igen szép számú közönség 
jelent meg az akadémia épületében. Ott lehetett 
látni a hölgyek szép társaságát, a lelkesülni tudó 
ifjúság  egy részét s az irodalom nevezetes cori-
pheusait. Az ember szive repesett az örömtől, mely 
oly vidám és vonzó magyar társaság szemléléséből 


