
ban elfoglalt  tápanyagok feloldását  eszközli és a 
talajra való lugzását lehetősiti. 

Tehát késő ősszel vagy derült hótalan téli 
napokon kell a rét ilynemű trágyázását foganato-
sítani, hogy a hóviz az emiitett hatást gyakorol-
hassa ; az ily időbeni kosarazást vagy igen meleg 
klímában — vagy durva, goromba fajta  — edzett 
juhokkal lehet keresztül vinni, s ezért csak felté-
telesen ajánlható. 

A rétnek istálló trágyávali trágyázása min-
denesetre jól szolgáland az illető területnek : azon-
ban — s itt Dr. Wolf  szavait idézzük : szabályul 
veendő, hogy btállótrágya alkalmazása a szántó-
földön  jobban fizeti  ki magát, mint a réten, melyet 
tulajdonkép csak is akkor kellene istálló-trágyá-
val trágyázni, ha a rét épen csak ezáltal adna ál-
landó és nagy terméseket, vagy ha a szántóföldek 
már a relatív legnagyobb hasznot hozzák, s ezen 
állapotuk fenntartására  csak csekély trágyázást 
igényelnek. 

A legjobb s legtermészetszerübb rétrágya a 
compost, melynek készítésére minden már meglevő 
vagy csekély fáradsággal  megszerezhető állati 
hulladékok szorgalmasan gyűjtessenek ; ilyenek 
például: mész, iszap, utakróli söpredék, fa  és gyo-
mok hamuja, fürészpor,  csontok, konyha-hulladé-
kok, a gazdaságban produkált emberi ürülék, lomb 
korhanydus föld  stb. melyek jól összekeverve, ned-
vesen tartva rakáson, az erjedés befejezte  után fel-
használtatnak. 

Ezen csekély eltérés után azonban térjünk 
vissza rétjeink jéien elhanyagolt állapotának tag-
lalásába, s kisértsük megvilágitni, hogy mi oko-
zója ezen körülménynek — miért vonakodnak gaz-
dáink — addig is mig hazánkban az „öntözés 
korszaka" beköszönt — az aránylag nem nagy 
költséggel járó rétjavitásokat keresztülvinni ? 

Minden végzett munka, s igy a fennjavasol-
tak, — értéket — tőkét képvisel, melyet csak ak-
kor célszerű befektetni,  ha az valódi s reális ha-
szonnal jár. 

Kiindulva ezen nemzetgazdasági elvből, néz-
zük elfogulatlanul,  mi hasznot lát a magyar gazda 
rétjeiből ? 

Bizony : édes keveset! Legtöbb esetben a 
fütermés  szénává alakittatik, azon telelnek ki s 
azon végzik a tavaszi szántást az igásállatok. Az 
ily felhasználásnál  a takarmány csakis azon érté-
két képviseli, mely előállítási költségeiben foglal-
tatik, ennyi haszon s jövedelemért a rétek rationa-
lis kezelését — ész — s okszerűen kívánni sem 
szabad. 

De hát a külföldre,  a „mivelt nyugati kultur 
államokra" hivatkoznak, s ennek révén akarják az 
ez irányban ott tapasztaltakat hozzánk átplántálni 
átmagyarositni! 

Ne tévesszük azonban szem elöl, hogy a né-
met; a francia,  az angol gazda — mig egyrészt 
kedvező égalji viszonyok következtében — többet 
arat rétjéről, ezen termést egészen máskép, sokkal 
jövedelmezőbben értékesiti, mint azt a magyar 
gazda teheti. 

Nem igás, hanem haszonállat tartása s valódi 
és okszerű állattenyésztés képezi azon országok-
ban a rétek jövedelmezőségének alapját. 

Drágán és könnyen kelendő tenyészanyaggá 
értékes s jól fizetett  állati termékekké (tej, vaj, 
sajt, hússá stb.) alakítják át ott a rétek terméseit 
s ezáltal képessittetik s ösztönöztetik a nyugat-
európai gazda rétjeit oly mivelésben részesíteni, 
melyet hazánkba átültetve látni : annyink eszmény-
képe. 

Hazánkban az értékesítés e neme ma csak 
elvétve s igen kis mértékben alkalmazható, a kül-
terjesb gabnatermelő rendszer, mely ellen bármint 
is küzdjenek a haladás emberei, még jő ideig do-
minálni fog  Magyarországon, azért, mert köz- és 
nemzetgazdasági, politikai , pénz-, hitel és népe-
sedési viszonyaink, s mivel a kellő szakértelem 
hiánya akadályozzák mezőgazdaságunk olyatén ha-
ladását, oly fokra  való jutását, mint azt nyugaton 
látjuk s irigy szemmel nézzük. 

Az állattenyésztés — különösen értve itt a 
szarvasmarha tenyésztést — nálunk el van hanya-
golva ; el pedig azért, mert hiányzanak hozzá a 
feltételek. 

Az állattenyésztés felvirágoztatására  nem ele-
gendők, csupán — a buja rétek s legelők : kell, 
hogy egyik vagy másik állati terménynek — vagy 
a tenyészállatnak magának — jó s biztos piaca 
legyen, s hogy e piacot elláthassuk s kielégíthes-
sük ; termékeinkkel conkurálni kell tudnunk — a 
mit azáltal érünk el, ha kellő tőkével, szakismeret-
tel, értelem, szorgalom s kitartással adjuk ma-
gunkat a gazdaság ezen ágára, ha állattenyésztők-
ké válunk, s szó igaz s valódi értelmében 1 

(Vége követkfii!  ) 

KÖZGAZDASÁG. 

Házi szárnyasok haszna, 
A házi szárnyasok tenyésztése leginkább a 

tyúkokra szorítkozik, mert ezek képviselik e te-
kintetben a legnevezetesb és legelterjedtebb fo-
gyasztási anyagot. A kutyán kivül egyetlen állatot 
sem ismerünk, mely az embert ugy követte volna, 
minden égtájra mint a tyúk. 

Mint forró  égövi állat, az embert nemcsak a 
mérsékelt éghajlatban nem hagyta el, hanem a hi-
deg éjszakon is hü társként követte, pedig ott fű-

tött akiokban tenyésztetik s mégis elég jövedel-
mezőnek bizonyul; áthajózott a tengereken s az 
Újvilágban is Ízletes hust és tápláló tojást szol-
gáltat a szegények és gazdagok asztalára; a he-
gyek és sikság lakója, boldog és boldogtalan, sze-
gény és gazdagok udvara tyúk nélkül alig kép-
zelhető. 

A tyúkok tenyésztésére fordított  csekély fá-
radság több alakban térül meg. Nevezetes élelmi 
cikket képeznek tojásaik. Alig ismerünk a termé-
szetben oly tárgyat, melyben a táplálkozáshoz szük-
séges anyagok oly helyes összetételben és arány-
ban léteznének, mint a tojásnál. Millió és millió ki-
logrammra rug a szárnyasok husa, mely kereske-
désbe hozva a paloták és kunyhók lakóinak Ízle-
tes falatot  nyújt. Es ha meg akarunk győ-
ződni, mily nevezetes kereskedelmi cikket ké-
pez a csirke és tojás, akkor nem szükséges a nagy 
városok vásárait látogatni, hanem megügyelni hány 
majorság- és tojásszedő kofa  járja hazánk minden 
tájékát. 

Mindezekkel szemben különös némelyeknek 
azon panasza, hogy a házi szárnyasok, illetőleg a 
tyúkok tenyésztése a gazdaságoknak hasznot nem 
hoz.*) Ha elhagyjuk a tenyésztés okszerű terét, 
akkor az állattenyésztés bármely ágazata e hibába 
fog  esni. 

Mily nagyszerű zavar- és kétségbeejtő álla-
potba jutnának a főzőkanalak  nagy mesterei vagyis 
a szakácsok és szakácsnék, ha finomabb  ételek ké-
szítéséhez elegendő tojással rendelkeznének ? mit 
mivelnének vendégszerető gazdasszonyaink, ha nem 
volna udvarukban ízletes hust adó csirkéjük ? 

A tudomány és vegytan nagyszerű fejlettsége 
dacára, még nem ismerünk oly anyagot, mely a 
tojásfehérnyét  pótolhatná. 

Az állattenyésztés ez ágazatának szakszerű 
-üzése nem hozhat kárt a tyúkok tulajdonosára. 

Talán seholsem tenyésztetik a tyúk oly nagy 
mennyiségben, mint Franciaországban. Ugyanonnét 
alig hihető tojás és csirkemennyiség szállíttatik az 
ország fővárosába  Párisba és Angliába. 

Megbízható statisztikai kimutatás szerint, vol-
na Franciaországban 47 millió tyúk, melyek után 
6800 millió tojás származnék. 

A párisi központi árucsarnokban eladatott 
(1873.) 240 millió tojás, 5'/t m. tyúk, 1 m. ruca, 
670,000 lud, 427,000 pulyka és 1'Jt m. galamb. 1871-
ben Franciaországból Angliába szállíttatott 522 
millió tojos 1,265,484 font  sterling értékben. 

A majorság tenyésztéséből tehát nagy össze-
gek folynak  be és segitik a népet vagyonosodni. 
Az élő szárnyasok szükséglete és kereslete napról-
napra fokozódik,  az indusztria és mivelődés terjed-
tével pedig nem lehet annyi tojást termelni, mely-
nek vevője fogyasztója  ne kerülne. 

Csak 50 klgr. tojásfehérnye  készitáshez 14,400 
font  tojás szükségeltetik. 

Ujabb időben Magyar és Horváthországból 
nagy mennyiségű tojás szállittatik külföldre,  leg-
inkább Angliába. Nem volna felesleges  statisztikai 
adatokkal rendelkezni, melyek haladásunkat s ki-
vitelünk mennyiségét jeleznék. Utóbbi azonban 
még oly csekély,, hogy kevés fáradsággal  és vá-
lalkozó szellemmel legalább megtizszeresednék. 

Kiszámithatlan azon hus- és tojásmennyiség, 
melyet a tenyésztők maguk fogyasztanak  el s nem 
is csoda ; falu,  puszta és tanyai lakósok vajmi rit-
kán jutnak nyár idején marhahúshoz, ily helyek 
mészárszékét a házi szárnyasok képezik. 

Röviden elmondottak eléggé igazolják a házi 
tyúkok tenyésztésének szükségét és hasznosságát 
s méltán rosz gazdasszonynak tartatik az, kinek 
udvara nincs ily vigan csevegő szárnyasokkal be-
népesítve. 

„E. G." 

L E G Ú J A B B . 
Konstantinápolyból jelentik a „Daily Nevvs-

nak" : Batum várának lelegyverzését és a katonai 
intézetek kiüritését megkezdették a törökök. A lá-
zok közt nagy elkeseredés uralkodik; Batumban 
félnek  tőlünk, hogy gyújtogatni és rabolni fognak. 

Londonból jelentik, hogy a szultán retteg a 
juniusi conventió követkézményeitől  és azért Orosz-
ország felé  kezd hajlani, mely ellene dolgozik 
Ausztria-Magyarország törekvéseinek. Ennek a kö-
vetkezménye az is, hogy török molláhk járják be 
a lázok falvait  és Allah akaratában való megnyug-
vást és az oroszok uralmának elfogadását  prédi-
kálják. 

Pécs, augy. 28. A „Pol. Corr." jelenti Kon-
stantinápolyból : A porta nagyon kedvezőtlen hí-
reket kapott az albán liga prizezndi kihágásairól, 
mert nemcsak a mohamedán lakosságot izgatja a 
felkelésre,  hanem a török csapatokat is elcsá-
pitja zászlóiktól és a felkelőkhez  való csatlakozás-
ra birja. Novibazár vidékén nagy izgatottság ural-
kodik. Németország, Ausztria-Magyarország és 
Olaszország képviselői állítólag vonakodnak aláír-
ni a rodopei bizottság Fawcet-féle  jelentését. 

Bécs, aug. 28- A 20. hadosztály jelentése sze-
rint a 23-iki küzdelemben 4 halottat és 15 sebesül-
tet, a 26-ban pedig 2 halottat és 21 sebesültet 
vesztett; az utóbbiak közül azóta hárman meghal-
tak sebeikben. 

») ide mutat az erdélyi szászok közmondás: »Wer arm 
will werden nnd weisz nicht wie, der halté nui viel Kedervieh  t 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A sepsiszentgyörgyi ref.  egyház ma jelölte 

ki a megüresült lelkészi állomásra pályázókat. Pá-
lyázott s egyszersmind ki is jelöltetett Révay 
Lajos, dr. Bartók Gergely és Tolvaly Zsigmond. 

— Értesítés. A sepsi-szentgyörgyi „Székely-
Mikó tanodában" a beiratások — mint előre tudat-
va volt — september 2-án lesznek; ugyanakkor 
tartatnak a felvételi  és javító vizsgálatok is. — 
Az igazgatóság. 

— Gróf  Mikes Ileuedek temetése nagy pom-
pával ment végbe tegnap Zabolán. — Jelen volt a 
temetésen Haromszékmegye összes notabilitása s a 
boldogult számos tisztelői. Megható jelenség volt, 
mikor az elhunyt kedves gyerm_ekei könytelt sze-
mekkel körülállták a ravatalt. Őket atyjok halála 
előtti napon áldá meg s bucsut vett tőlük az atyai 
szeretet legbensőbb érzetével s a közeli halál szo-
morú tudatával. Azt mondják, hogy a boldogult 
gróf  gyermekeinek meghagyta, miszerint csak Ma-
gyarországon maradjanak s neveltetés végett kül-
földre  ne menjenek. Nyugodjék csendesen !! 

— Szerencsétlenség. Rákosi, helybeli kovács 
mesternél egy inas Henter ur lovát vasalván, a ló 
az inast mellbe rúgta. A keresztcsontok az erős 
rúgásra beszakadtak s minden orvosi kísérlet ered-
ménytelen lön az ifjú  megmentésére, ki ma d. e. 
a helybeli kórházban iszonyú kinok között meghalt. 

— A székely mivelödési és közgazdasági egye-
sületnek folyó  évi szeptember 8-án Maros-Vásár-
helyen tartandó nagygyűlésén Szentiványi Kálmán 
is fog  egy székely tárgyú érdekes felolvasást 
tartani. 

— Postnügy. Az előpataki postahivatal műkö-
dése az eddig fennálló  postajáratok fentartása  mel-
lett folyó  évi szeptemberhó 15-ik napjáig kiteijesz-
tetett, mi ezennel közhirré tétetik. — Nagyszeben, 
1878. aug. 28. A m. kir. postaigazgató : Follért. 

— Nyugtázás. A házi ipar egyesület által 
megindított szövészeti tanműhely abrosz asztal- és 
törölköző kendő szövőszékeinek beszerzése végett 
kiadott ivek közül B o g d á n Andrásné ő nsg. 
ivén adakoztak : Bogdán Istvánné 10 frt.,  K. Ti-
vadarné 50 kr, Polito 50 kr, Theodosiodes E frt, 
N. D. Raeovitza 3 frt  Napoleon Cavernier 3 frt, 
Pap Giciné 5 frt,  G. Márk 2 frt.  X. X . 2 frt  Bog-
dán Andrásné 10 frt.  összesen 45 frt.  50 kr, me-
lyet midőn nyilvánosan nyugtázunk egyszersmind 
nevezett úrasszonynak és a t. c. adakozóknak ez 
és általában minden közügy iránt tanúsított honle-
ányi pártfogásért  az ügy nevében legőszintébb kö-
szönetünket nyilvánítjuk. Potsa József,  egyleti el-
nök. Tarcali Endre, egyleti titkár. 

— A Gusztáv Adolf  egylet f.  hó 23-án gyűlést 
tartott Segesvárt. F. hó 22-én érkeztek a városba 
a Gusztáv Adolf  egylet tagjai. A reggeli vonat ér-
kezésével a szászok ünnepélyesen várták az érkező 
vendégeket s a vendégek élén Teutsch Superin-
tendens urat, kinek oldala mellett láttuk a hajdani 
szász föld  aristokr itiáján tk egy részét. Este, irja az 
„Erd. EH." az ipar egylet helyiségeiben jöttek 
össze a vendégek egymással megösmerkedni és a 
következő napokon tartandó tanácskozások fölött 
eszméket cserélni, már 10 órakor elszéledtek a 
vendégek, bizonyosan morpheus karjai közé siettek 
Pénteken 23-án 9 óra után a városház (megye) dísz-
termében gyűltek össze nem felette  nagy számban 
a gyűlést ft.  Teutsch superintendens ur nyitotta 
meg egy igen csinos beszéddel, ezzel kapcsolato-
san tartott Binder volt superintendens fölött  egy lé-
lek emelő beszédet, ennek végeztével a gyűlést 
megnyitottnak nyilvánította. Fronius sz.-ágotai lel-
kész ur egy igen pompás igazi német humotral telt 
rajzot olvasott fel,  mely a hallgatókat megneve-
tette, de sok helyen mégis könyeztette. Míg HÍUS-
man ur tartott egy quasi zoologiai előadást, mely-
nek végeztével az első nyilvános ülés d. u. 1 óra-
kor bezáratott. Félkettőkor a vendégek a Reinisch 
kertbe siettek a diszebédhez, mely igen szellemdus 
köszöntökkel volt fűszerezve.  Este 8 órakor pedig 
sietett mindenki a hangversenyre, mely tökéletesen 
sikerült. 

Érték- és vá'tó árlolyain a bécsi cs. kir. nyilváuos 
tőzsdén augusztus 30. 
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