
látna Aeolus itt nálunk bizonyos dolgokat olyan 
rózsaszínben. 

Elöször is nem kell ágálni azzal a fáklyás  ze-
nével. Józan észszel rendelkezik az, a ki sindely-
lyel födött,  egymáshoz jó közel épitett faházak  kö-
zött, méghozzá egy szeles estén 10—12 apró gyer-
meket égö fáklyával  sétáltat? 

Hogy az a „páratlan tapintatosságnak több 
izben jelét adott fürdőigazgatóság"  ki legyen ? azt 
én nem tudom. De igen azt, hogy Tusnád fürdő 
soha sem volt kevésbé gondozott, mint épen ez 
idény alatt. F, páratlan szépségű parkban még az 
ülő padok is tetszés szerint széthordattak, — nem 
volt senki, ki azokat bár csak egyszer is kijelölt 
helyeikre visszarakhatta volna. 

Ez a gyógyhely,  melyről két év előtt illeté-
kes egyén mondotta, hogy Magyarországon még 
csak a Margitsziget van ily tisztán tartva, minden 
zugában tele van szeméttel. Erre senkinek sincs 
gondja, hanem hát azért, mert csekélységem sza-
badságot vett magának a mellbetegek ügyét né-
mely úrhölgy uszályának eléje helyezni és a poros 
járdákat — az ellenkező parancs dacára — megön-
tözni rendelte ; lelt harc és háború, — persze csak 
ugy a hátam mögött"— és születtek az informatiok 
Aeolus ur számára. 

Az az igazgatóság, melyet én ismerek, elő-
terjesztésem folytán  megtette ez évben is intézke-
déseit, hogy a fürdő  területe tisztán tartassék ; — 
hogy azok miért nem lettek foganatosítva  : arról 
és más egyebekről is felelni  fog-  a nagygyűlésnek 
hihetőleg az illető alárendelt közeg. 

Miután a toll már kezemben van, — engedje 
meg t. szerkesztő ur, hogy e helyen a kegyeletnek 
is szentethessek pár sort. 

Mikor ezt írom : fekete  lobogó leng a gróf 
Mikes féle  házak és a födött  sétatéri épületek hom-
lokzatáról, jeléül azon gyásznak, azon szomorúság-
nak, mely Tusnád fürdő  igaz barátainak keblét be 
kell hogy töltse : zabolai gróf  Mikes Benedek ha-
lála felett,  kinek e gyógyhely oly sokat, felvirág-
zását köszönheti. 

Nyugodjanak békével a páratlan nemeskeblü 
férfiú  drága hamvai, hátramaradottainak végtelen 
keservét pedig enyhitse a mindenható kegyelem ! 1 

I)r. Lengyel Gyula, 
Tusnád fürdőorvosa. 

Földmivelésünk érdekében. 
(Vége.) 

Mind e felsorolt  kellékek s feltételek  megszer-
zése oly dolog, mely komoly törekvés és akarat-
tal, ugy az állam, mint az egyesületek és magáno-
sak részéről, s csak idővel sikerülhet. 

Az állami intézkedések közül első sorban áll: 
a külföldi  piacnak a magyar tenyésztő előtt való 
megnyitása. 

Igen helyesen mondja Tormay Béla, hogy a 
piaci hiány akadályának elhárítása fontos  feladat, 
melyet meg kell nyerni: tenyészállatt eladásra, 
mert csakis ezáltal emelhető az állattenyésztés jö-
vedelme mag'asabb fokra. 

Az alföld  égalji viszonyainál fogva  a magyar 
erdélyi igavonó marha tenyésztésére van utalva, 
míg hazánk többi részei, a felföld  és a dunántul, 
a jelesebb külföldi  szarvasmarha-fajták  tenyészeté-
vel, valamint az illető állati termékeknek a bel- és 
külföldi  piacok számára való feldolgozásával  fog-
lalkozhatnának. 

A kormány a hazai szarvasmarhatenyésztés 
emelését célzó működését már tényleg meg is kezd-
te egyrészt azáltal, hogy igyekezvén a német kor-
mánytól a magyar marhára szabott beviteli tilalom 
megszüntetését kieszközölni, mi — tekintve azon 
erélyes állategészségügyi rendészetét, mely által a 
marhavész behurcolásának veszélye azon országok-
ra, melyek nekünk határainkat megnyitják — tény-
leg elhárítottnak tekinthető — remélhetőleg sike-
rülni is fog. 

Másrészt pedig: az állattenyésztés támogatá-
sára, az ország különféle  részeiben, a vidék körül-
ményeinek megfelelő  gulyák és pepineriák felállí-
tása által kedvező alkalom nyilik a gazdának a szük-
séges tenyészanyagot közelből, biztosan és részlet-
fizetésre  (Mezőhegyes) megszerezni. 

Igy van Mezőhegyesen: magyar, Kisbér s 
Magyar-Óvárott: algaui, Debrecenben scheinfeldi 
stb. tenyészanyag beszerzésére kedvező alkalom. 

. Egy további főkelléknek  a tőkét kell tekinte-
nünk. Kívánatos volna, hogy hazánkban a mező-
gazdaságnak olcsóbb tökéhez jutása, mi iránt el-
végre már élénk mozgalom indult meg, mihamarébb 
lehetségessé tétessék. 

Hogy az eddig — sokak által — „malum ne-
cessarium"-nak tartott állattartást valódi és helyes 
állattenyésztés váltsa fel,  meg kell adni sikerülésé-
nek fökellékeit,  s ezek : a biztos piac és olcsó hi-
tel, és — mi legfontosabb  — a szakismeretek ter-
jesztése. 

S ez utóbbi képezi a dolognak, — hogy ugy 
mondjam — botlófáját,  mert az előbbi kívánalmak 
teljesítésére csak határozott akarat s erélyes intéz 
kedések szükségesek — de utóbbi — az már idő 
dolga ! s rendeletek által meg nem adható valami. 

Ha a legújabb történelem nyújtja is példáját 
annak, hogy harcképes seregeket, úgyszólván a 
„földből  előteremteni" lehet, egy szakértő, concu-
rensképes gazdaosztály létesítésére ilyesmi aligha 
lesz alkalmazható. 

A tenyészcél teljes felismerése,  az e célnak 
megfelelőbb  tenyészanyag kiválasztása, a tenyész 

állatoknak oly modoni pároztatása, felnevelése  ápo-
lása, hogy ez a kitűzött célnak megfeleljen,  az ál-
lati termékeknek feldolgozása,  piacképessé tétele, 
mind oly dolgok, melyek alaposan képzett, a kor 
színvonalán álló tenyésztőt, s tőle szorgalmat, ki-
tartást, ügyszeretetet követelnek. S ezen tulajdo-
nok — tekintsünk szét — s szóljunk elfogulatlanul 
a magyar gazdánál — ma még — fájdalom  ! csak 
vajmi szórványosan lelhetők fel. 

A gazdasági ismeretek terjedése, illetve ter-
jesztése, a mult évtizedekhez képest, elvitázhatlan 
tény ; — de mily óriási mulasztásokat kell itt hely-
re ütnünk, s mennyit kell még e téren haladnunk. 

A gazdasági szakintézetek s ezekben a láto-
gatók számának folytonos  gyarapodása e tekintet-
ben is egy szebb jövő reményével kecsegtetnek, s 
csak fáradhatatlanul  kel haladni a megkezdett irány-
ban, fejleszteni,  közkinccsé tenni a haladás szelle-
mét (gazdasági egyesületeink egy háládatos fel-
adata), világosságot terjeszteni a kisebb gazda-osz-
tály soraiban, hogy ők is érezhessék a tudás áldá-
sát, hatalmát. 

Ezek volnának — igénytelen véleményem sze-
rint — azon főbb  hiányok, melyek megszüntetése 
a leghatalmasabb tényező nemcsak rétmivelésünk 
— de általában mezőgazdaságunk egy jobb irány-
ba, a „helyes arányok" korszakába való terelésére. 

KÖZGAZDASÁG. 
(JÖK-gyapjuniosóhcIyek  Erdély keleti ha-

tárain. 
A magas kormány elhatározta, hogy az Oláh-

országból behozandó mosatlan gyapjú mosására 
gőz-gyapjú mosóhely eket fog  felállítani  az ojtozi 
szorosnál Bereck mellett, a tömösi szorosnál Brassó 
mellett és Orsovánál, melyek a jövő 1879. évmájus 
havában kezdik meg működésüket. 

E végett Liptai István min. oszt. tanácsos 
vezetése alatt egy miniszteri bizottság szállott ki 
a helyszínére néhány héttel ezelőtt Brassóba s ki-
szemelte a tömösi szorosnál felállítandó  mosóhelyet 
Felső-Tömösnél a vesztegintézet mellett. 

A miniszteri rendelet szerint ezen vállalat ma-
gánosokra fog  bízatni a következő módozatok mel-
let. Az állam a vállalkozónak földet  és helyet ad 
— ezt különben Brassóban a tulajdonos várostól 
fogja  megszerezni — és következő szabadalomban 
részesiti: a vállalkozó egyedül lesz e helyen feljo-
gosítva, hogy a behozott gyapjút gyapjút megmos-
hassa nemcsak, hanem az ezen szorosan mosatla-
nul behozott gyapjút csak is e helyen szabad meg-
mosni. A mosás diját évről-évre a kormány fogja 
megállapítani. 

A vállalkozó a maga számára mosathat saját 
gyapjút; mindazonáltal az Oláhországból mosatla-
nul beérkező gyapjúkat érkezési sorrendben meg-
mosni s a mosás alkalmával előnyt adni köteles. 

Az állam a vállalkozóval, kinek a gyapjumosó 
helyet bizonyos előirt s a szükséglethez mért kiter-
jedésben kell fellépitnie  csak bizonytalan időre sze-
gődik. 

Mindazonáltal, ha olyan viszonyok állanak elé, 
hogy az oláhországi mosatlan gyapjúk behozatala 
rövid idő alatt újra megengedtetik, s tehát a mo-
sóhely az ország határán feleslegessé  válik: ez 
esetre biztosítja az állam a vállalkozót bizonyos 
kárpótlásról, mely a befektetési  tőkének bizonyos 
százalékát fogja  képezni, még pedig fokozat  szerint, 
mely évről-évre száll s tiz év múlva elenyészik: 
azaz a vállalkozó ez idő múlva kárpótlásra semmi 
igényt sem tarthat. 

K. L. 

L E G Ú J A B B . 
R a g u s a, aug. 31. Trebinjében felkelés  ütött 

ki. A fölkelők  tegnap óta harcolnak a rendes csa-
patok ellen, melyek vonakodnak átadni nekik a 
várat. 

P é t e r v á r , szept. 1. A hivatalos lap hosz-
szabb cikkeket közöl, — melyben elmondja, hogy 
szemben a rosz érzelmű emberek több tettével, a 
kik august. 16-án Mecenzoftot  is meggyilkolták a 
kormány elvesztette türelmét és kötelességének 
tartja minden becsületes orosz polgár életét és va-
gyonát megvédeni a bántalmazás ellen, mely za-
varja az állami élet rendes fejlődését  A kormány 
ezentúl hajthatlan szigorral fogja  üldözni azokat, a 
kik bűnösök vagy bűnrészeseknek bizonyulnak be 
a létező rend, a köz- és családi ügy, úgyszintén a 
tulajdonjog ellen irányzott tervekben. Do minden 
erélyessége mellett is a társadalomban támogatást 
kelle találnia : azért felhivja  az orosz nép minden 
osztályát, hogy segítsenek kiirtani a bajt, mely a 
hamis tanokban gyökerezik. Az orosz népnek és 
képviselőinek tettekkel kell bebizonyítani, hogy az 
ő körükben nincs helyük ily bűntetteknek, Vé-
gül inti a kormány a tanuló ifjúságot,  hogy ko-
molyan fontolja  meg a súlyos következményeket, 
melyeknek kiteszi magát, ha elfogadja  a keblében 
terjedő hamis tanokat. 

D o b o j, szept. 1. Itt azon hir kering, hogy 
a három tábornok Philippovics, Szapáry és Jova-
novics közt komoly viszályok törtek ki és hogy 
Szapáry Bécsbe irt volna a hadügyminisztérium-
hoz, hogy Philippovics bűnös tétlensége és rendel-
kezése alatt álló hadosztályai elhanyagolása által 
oly hibákat követett el, mik azt érdemlik, hogy 
hadi törvényszék elébe állittassék. (E hirért még 
-az „Egyetértés" sem vállal felelősséget. 

A Rodophei fölkelők  legújabb tetteiről irják a 
„Pol. Corr."-nek Drinápolyból, hogy Haskiöj és 
Jeni Mahale közt áttörték az orosz előórséget és 
élelmiszereket mentek requirálni, mely alkalommal 
jelentéktelen küzdelem is folyt.  E hó ig-én a törö-
kök ismét nagy erővel követtek el ilyen csinyt 
Jeni Mahaló felé,  és zsákmányul vittek 40 lovat, 
200 ökröt és 1000 juhot. Az oroszok visszavonul-
tak a túlnyomó erő elől, de miután a törökök elvit-
ték zsákmányukat, ismét elfoglalták  régi állásaikat. 
Szófián  át 20-án érkezett ide egy szerb futár,  ki 
a san stefanói  főhadiszállásra  megy. Azt mondják, 
hogy igen fontos  sürgönyöket visz Tottleben tá-
bornok részére. 

A d a k o z z u n k ! 
A mozgósítás mióta nagyobb mérvet öltött 

— hazánk egyes vidékei igen érzékenyen lettek 
érintve. 

A családapa odahagyja nőjét, gyermekeit, el-
hagyja csekély gazdaságát s megy a harctérre( 

hova őt a felsőbb  hatalom szólitá el és harcol a 
katonai becsületért. 

Az otthon maradottak keserű könyeket hul-
latnak a távozók után s nagy részük ki van téve 
az elhagyatottságnak, a kényért kereső családapa 
távollétében nélkülözéseknek. 

Segítsünk rajtok 1 
Nem tagadhatjuk, hogy okkupáló hadsergünk 

nek veszteségeik vannak. Az elesettek, vagy sebe-
sültek a mi vérünkből való vérek. 

Az elesettek családján segíteni könyöradomá-
nyokkal, a sebesültek ápolásához, kinjaik enyhíté-
séhez irgalmas, résztvevő adakozásainkkal hozzá-
járulni hazafias  kötelességünk. 

A székelység meg volt kiméivé a hadviselé-
terheitől; sem véráldozatot nem hozott, sem anyas 
gilag nem érzi a háború súlyát. Hazafias  érzületé-
nek ad tehát kifejezést,  ha a nyomorban sinlődők-
nek testvéri ápoló kezét odanyújtja. 

Nem szükséges a székelységet hangzatos sza-
vakkal fölhívni,  ők minden időben megtették ha-
zafias  kötelességeiket. 

Ki fogják  találni módját a segélygyüjtésnek. 
Pénzt, tépést talán egy, e célra szervezendő bi-
zottság gyüjthetne. Társulatok, egyesek, közműve-
lődési, műkedvelői s több eféle  egyletek rendezhet-
nek e célra előadásokat. Lapunk is a legnagyobb 
készséggel továbbítja a könyöradományokat. 

A. M. és II. jegyű belmunkatársaink 2 — 2 fo-
rintot voltak szívesek sebesült testvéreink részéra 
adományozni. 

Gyűjtöttünk a törököknek: gyűjtsünk most 
édes testvéreinknek. 

A könyőrület istene megáld titeket érte. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Király ö felsége  szive jósága jellemzéseül 

említi egy bécsi lap a következő esetet. Egy Bu-
dapesten lakó hölgy O. asszonynak fia  a Boszniá-
ban levő csapatok soraiban harcolt. A szegény 
asszony mitsem tudhatott meg fiáról,  ha él-e, vagy 
már meghalt. Nagy szomorúságában egyenesen a 
királyhoz fordult  felvilágosításért.  Pár nap múlva 
O. aszszony ő felsége  katonai irodájából, a király 
egyenes meghagyása következtében táviratot ka-
pott, melyben értésére adják, hogy fia  ól. A távi-
rat alá b. Mondel hadsegéd neve volt jegyezve és 
igy szól : „Asszonyom ! Az ön Rudolf  fia  Mag-laj-
nál lábán megsebesült, gyógyításra a broodi kor-
házba került, de már teljesen felgyógyulva  vissza-
tért ezredéhez Zepcsébe." 

— A mozgósítás Háromszéken, nem ugyan 
Bosznia kedvéért, hanem a múzsák két hónapig 
zárva volt csarnokaiért — megindult. Kis diákok, 
apró lánykák nyüzsögnek, a beiratások javában 
folynak  minden tanintézetnél. Megélénkült váró 
sunk az „általános berukkolás," ez örvendetes moz-
gósítás idejére. 

— JÖVŐ szálltunk hozni fogja  a közigazgatási 
bizottság folyó  hó 3-án tartott ülése tudósítását. 

Érték- és váltó áríolyam a bécsi cs. kir. uyilráuos 
tőzsdén augusztus 30. 

Magyar' aranyjáradék 86.20 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
„ „ * H. 112.40 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 74 — 

„ „ 1876. évi államkötv. . 6,5 59 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 98.— 

Magyar hitelbank 210.— 
Ezüst 
Cs. kir. arany 5.46 
Napoleond'or 9.22 'j.t 
Német birodalmi márka 56.7° 
London 115.05 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 


