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áthaladásnál, s. a. t. az előnyök azonban, melyekhez a váltósínek hegyeinek 
kimélése is számítandó, alig ha messze felül nem haladják a hátrányokat, ha a 
leirt módon a vonatok, a váltósín hegyének menve, kiszökellések ellen, a meny-
nyiben ezek a váltósínek távnlásainak következményei, valóban biztosíttat-
hatnak. 

(Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens) 1868- III. füzet. 

2. Három penny-s vasiítremlszer. 
Meglepő indítvány olvastatott fel Mr. _ Raphael Brandon épitész által a 

„Society of Arts"-ban s nyomtatásban is megjelent, — m e l y kimutatja : „mi 
módon lehetne a vasutakat a részvényesekre nézve jutalraazobbá, a közön-
ségre nézve jótékonyabbá, és az álladalomra nézve nyereségesebbé tenni. Mr. 
Brandon azt indítványozza, hogy a vasutak törvényhozási intézkedés és kor-
mányi tekintély által egységes kezelés alá helyeztessenek, és a vitelbér minden 
távolságra nézve egy 's ugyanazon összegben állapittassék meg, úgy körülbelül, 
mint a penny-pósta rendszernél, melyet indítványa megvilágítása, végett — 
ámbár nem épen például vagy hasonlatul — felhozott. 

Az e tekintetben felállított becslésében így szól: 
„Felteszem hogy a jelenlegi utazások száma hatszorta nagyobb lenne 

ha bármely távolságnyi útat, egy irányban három penny- ért lehetne megtenni 
— vagyis azon legkisebb összegért, melyre számításomat alapítom. Az ezen, 
javaslatba hozott legkisebb ár alatt létező díjszabások egyenlőre maradhatná-
nak ; ezek aránylag keveset tesznek ki, és nem folynak be lényegesen a szá-
mításra. 

Az általános összeállításból azt találom, hogy az 1865-é/vben, 3,448,509 
személyvonat összesen 71,206,816 mértföldet futván be, 201,959,862 útast szál-
lított és 14,724,802 fontnyi bevételt eredményezett. Ez minden vonatra nézve 
közel 21 mértföldnyi átlagot, és 73 utast tesz ki, vagyis 3 ' / a útast minden mért-
földre, az egy egy személytől tizetett átlagos vitelbér 1 shilling 2 pence lévén. 

Az utasok hatszorta nagyobb számának szállítása, igen csekély pótki-
adással volna (ha ugyan volna) összekötve; és ha 3 pence-nyi vitelbér volna 
bármely távolságra személyenként megállapítva, igen mérsékelt számítás sze-
rint legalább is 6-szor annyian utaznának, és 18,896,989 fontot vagyis a jelen-
legi bevételnél 4,172,187 fonttal többet űzetnének be. 

A fennebbi számítás azon feltevésen alapszik, hogy minden személy csak 
három pennyt tizet; de mivel hogy az utasokat különböző osztályokba kellend 
elkülöníteni, sokkal nagyobb bevételre lehet számítani. E czélból a jegyeladást 
először két részre osztanám, azon feltevésben, hogy az utasok tele egyes jegyek-
kel utaznék, {azaz minden átért külön fizetne) s e z e k e t 3 alosztályba osztanám, 
és pedig 1 shillinggel az 1-sö. hat pennyvel a 2-ik, és 3 pennyvel á 3-ik osztályba. 
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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-


