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Az eló'fizetési  pénzek n .Nemere" kiadó-
hivatalának P o 11 á k M ó r könyvnyomdájába 
Sepsi-Szentgyörgy re kii Idei dó'k 

Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseike 
megújítani,  miután,  felesleges  példányokat  nem nyo-
maltathatunk.  ^M 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

Az okkupáezió költségei. 
(—) Mióta a miniszterválság megindult; 

mióta a válságot előidéző indokok kisebb-
nagyobb elfogadhatósággal  szellőztetve vannak : 
általános nézet gyanánt van elfogadva,  hogy a 
magyar felelős  minisztérium lemondását az ok-
kupaczio költségei feletti  vitás kérdések idffz-
ték elő. 

Igen nagy mamelukság kellene ahoz, ha 
az állitnók, hogy Bosznia okkupaczioja a nem-
zet általános ohajiásának kifolyása  volt. A nem-
zetnek egy része — helyes vagy helytelen 
érvekkel támogatva nézetét — ellenezte az ok-
kupacziot, s igy természetesen a 6o milliós 
kölcsönbe sem nyugodott bele. Megtörtént az 
európai kongressus határozata folytán  az okku-
paczio. A berlini szerződés 25-ik pontja meg-
szabá kötelességeinket: meg kellett szállanunk 
a tartományt. S minthogy részben Európa, 
ríszben Osztrák-Magyarország sarkolatos ér-
dekei parancsolták ezt: a megszállás sem nem 
Ausztria joga, sem nem Magyarország köteles-
sége. Egyiknek épen u g y joga van ahoz, 

Ekkor szükségkép Bosznia tiszta jövedelme 
Magyarország külön budgetjének állandó rovat-
jává lesz. A magyar pénzügyminiszter fogja  be-
venni a jövedelmeket.' 

Ha egyéb nem, a kincstári birtokok, me-
lyek a tartomány terjedelméhez képest sehol 
a föld  kerekségén nem oly óriásiak, mint 
Boszniában, a jövedelemről kezeskednek. 

Ilyen körülmények, ilyen viszony között 
Lajthán innen és tul egyes pénzügyminiszter 
szabad akarata szerint lemondhat és senkinek 
sincs joga az egyéni indokokat nagyon kutatni 
és hibáztatni; de a két törvényhozás nem te 
heti azt, hogy egy, a belső' bajoknál sokkal 
kisebb baj miatt lemondjon, 

Egy 36 millióból álló monarchiához hozzá 
adunk (a mohamedánok leszámításával) vagy 
600 000 uj lakost. Ha ez mind pánszláv volna 
is, (a mitől a jámbor bosnyák rája távol van), 
esik a monarchia minden eddigi 60 lakosára 1 
szál bosnyák. S ezen veszélyes (?) elem nem 
veszélyesebb-e, ha gazdátlanul, ellenőrzésünk 
nélkül működhetik ? 

Nagyon megijedt politika az, mely ezek-
ben a bosnyákokban oly veszedelmes ellenfe-
let lát, hogy miattuk otthon akar mindent ki-

sarkábol. 

mint a milyen k ö t e l e s s é g s z e r ű az r; 
né2ve. A megszállás ténye tehát^özös teher 
közös jog, a mennyiben jogélvezetről van szó 

Önkényt következik, hogy a költségei 
hordozásának is közösen kell történnie, elte 
kintve minden k ü l ö n é r d e k e k t ő l . 

1 A terhek, illetőleg költség arányositásá 
megszabja a k v ó t a-t ö r v é n y . 

A kvóta-törvény szerint, annak aránya 
után kell viselnünk a megszállás e d-d i g i é: 
e z u t á n i költségeit is. 

Erre nézve érdekesen ir egyik publicistánk 
Bosznia — úgymond — elébb utóbb múl-

hatatlanul, ha csak mint kolonia is, a mi egye-
dül helyes forma  — a monarchiához csatolta-
tik s kapcsolata az ozmán birodalommal meg-
szakad : szükséges, hogy vagy Ausztriához, 
vagy a magyar koronához tartozzék. Minthogy 
pedig képtelenség lenne Ausztriához tartoznia 
fekvésénél  fogva,  — mulhatlanul s a koroná-
zási eskü értelmében is, a magyar koronához 
kell ennek tartoznia-

Ekkor már egy pacifikált  tartomány lesz 
az, melynek szervezetét olyanná kell tenni, hogy 
költségeit bőven fedezze  ama terület jövedelme. 
Mi korántsem nehéz, miután nem csak a bá-
nyák és roppant terjedelmű erdők a kincstá-
réi, hanem az ország területeinek mintegy har-
madát tevő úgynevezett v a k f o k  is (holt 
kéz birtokok), melyeknek szekularizálását már 
a szultán kormánya is kimondta. A szultánnal 
kötendő konvencióban, meglehet, ezen holt kézi, 
mohamedán vallásos alapítványok jövedelmének 
egy része le lesz kötve. De a mi fennmarad, 
az mindig igen tetemes kincstári birtok. El volt 
mondva, hogy Boszniának katonai szervezete 
(milici*) a legolcsóbb, s polgári szervezete még 
sokkal olcsóbb lenne. Ez a viszonyokhoz leg-
illőbb rendezkedés. 

Az anyaországnak nem szabad költségbe 
vernie magát miatta. 

Sőt úikább mulhatatlan, hogy a tartomány 
jövedelmei oly fölösleget  adjanak, melyek éven-
kint fedezni  fogják  az okkupáció költségeinek 
kamatjait. 

* A hivatalos lap 6-ki száma a következő leg 
felsőbb  kir. elhatározásokat közli: 

Kedves Széli! 
Midőn önnek magyar országos pénzügyi mi-

niszteri állásától való lemondását, buzgó és hü. 
szolgálatainak elismerése mellett ezennel elfogadom, 
egyúttal felhivom  önt, hogy e tárca ügyeit más-
nemű elhatározásomig ideiglenesen még tovább 
vezesse. 

Kelt Bécsben, 1878. okt. 3-án. 
F e r e n c z J ó z s e f ,  s. k. 

T i s z a K á l m á n s. k. 
Ő császári és apostoli kir. felsége,  f.  évi okt. 

hó 4-én kelt legfelsőbb  elhatározásával, a magyar 
összes minisztérium hivatali lemondását, buzgó és 
hü szolgálatainak elismerése mellett legkegyelm^ 
sebben elfogadni,  egyszersmind azonban meghagy* 
ni méltóztatott, hogy az egyes miniszterek, utódaik 
kinevezéseig, eddigi hivatalos működésűket foly-
tassák. 

r £ Á> M,  £ ! á . 

A ínész, tiuarcz és agyag geologiai és tech-
nikai jelentősége. 

(felolvastatott  Sepsi Szentgyörgyün a háromszékmegye tanitótes-
tfiletnek  mult évi közgyűléséi) 

(Vége.) 

Az agyag, mint dyalitikus kőzet egy víztar-
talmú aluminium-silakat. Definitioia.  igen nehéz. 

Származott földpátdus  kőzet* elmálása által. 
Száraz állapotjában földes,  szétdörzsölhető, nyelv-
hez tapadó; nedves állapotban plasticus tömeg. 
Szine fehér,  barna, sárga, sárgászöld, kékesbarna. 

Alkatrészei : mész, magnesia és vaskarbona-
tok. Esetléges alkatrészei: vaskovand és gypsz, 
mint concretiok sphárosiderit, gyepvaskő és mész-
in ár ga, nem ritkán szerves maradványok. 

Az agyagból a ránehezülő kőzetek következ-
tében idők hosszú sotí í át egy szilárd kőnemü és 
palás tömeg képződik^erpalaagyag. A legtisztább 
agyag a porcellán a v a g y k a o l i n , mely 
nem tartalmaz vasatjés egyébb elegyrészeket. Az 
agyag fajok  közt, nWI'yeknek részletes ismertetése 
igen sok időt venne igénybe, mindenesetre egyik 
legnevezetesebb és közgazdasági szempontból ls a 
legérdekesebb : a l ő s z . 

A lősz sárgás szürke, vagy piszkos sárga, 
porhanyós, az ujjunkkal szétdörzsölhető kőzet, 
mely finom  pd^eihu"s|$Q,ekböl áll- E finomszerü 
pornak '|,-qi^rlsze <â yag,- l|a-od része szénsavas 
mész mely oSnil f§gva,  ha savval megcsöppentjük 
mindig pezsegrek-öd része c s i l l á i n d u s ko-
^ghomok. Tehát éppen az előa.clásom tárgyául ki-
tűzött három ásványból áll. Mint esetleges alkat-
részek a löszben előfordulnak  mésr : matrnesia tim-

föld  és vasoxyd, mely utóbbitól a sárgás szint köl-
csönzi. Kültulajdonságaira nézve a tiszta agyagtól 
abban különbözik, hogy tapintata érdes és sovány 
dörzsölve homályos, mig a tiszta agyag fénylő,  a 
lősz csak alig tapad a nyelvhez. Rétegességet csak 
akkor mutat, ha durvább homokkal telittetett< Jár-
ványai szerves és szervetlen eredetűek ; szervetle-
nek a szeszélyes alakú márga gumók, melyek mo-
gyoró- és emberfő  nagyság közt változnak. Ily 
gumók képződése szemünk láttára történik, oly 
vidékeken, hol a patakok vize márgás anyagot 
hengerít tova. Szerves zárványai több, jelenben is 
élő csigafaj,  továbbá az ős elefánt,  mammuth ős 
orrszarvú, a barlangi medve, barlangi hiéna, az ős-
szarvas s házi állataink közül ló, ökör stb. csontok. 
A lősz a diluviumban, vagyis negyed-korban kép-
ződött, mely korszak állatai közül csak a szívó-
sabb jellemüek maradtak fen. 

A löszt legelőször a Rajna vidékén észlelték, 
hol e hatalmas folyam  mentét követi. Nálunk a 
Duna völgyét töltvén ki hosszan, hazánkon keresz-
tül húzódva Moldvaországon át a Feketetenger 
északi vizkörnyékébe s üdessán tul á pontusi sí-
kokig terjed. 

Gaídasági szompontból azt mondhatni, hogy 
egyike a legjobb talajoknak s mindjárt a jelenkori 
fekete  talaj után következik. Porhanyósságánál fog-
va könyen mivelhető s okszerű gazdálkodás mel-
lett nem eg}r könyen merül ki. Likacsos szervezete 
miatt eléggé vizeresztö a nélkül, hogy vizsüritő 
volna. Ez oka, hogy lőszsikokan csak igen nagy 
mélységben kaphatni vizet és a forrás  ritka. Szőlő-, 
mivelésre nézve minden földnemek  közt a lösznek 
adjuk az elsőséget. A Rajna menti hires borok, ha-
zánkban a tokaji, budai, neszmélyi, ruszti, szeg-
szárdi, világi és az erdélyi részekben is a legjele-
sebb borok, mind a löszből szívják zamatiukat. 

Az agyag, mint említettem, különböző színű s 
ha a szines anyagok belőle iszapoltatnak, adják a 
különböző szinü festékeket.  Vereses szine a vas-
tól van, zöldes az augit elmálása által (Seladonföld) 
Becsesek a tűzálló agyagok, melyek a legnagyobb 
hőfoknál  sem olvadnak meg. Gömörmegyében 
Poltáron, Biharban Réven fordul  elő ilyen tűzálló 
agyag. Ebből készítik azon tégelyeket, melyeket 
üveghutákban az üveg ömlesztésére használnak. 

Bizonyos agyagok, melyek zsíros tapintatuak, 
k á 11 ó földnek  neveztetnek. Ezeket alkalmazzák 
zsirpecsétek kivételére, azon tulajdonságuknál fog-
va, hogy a nedves zsiradékot magukba veszik. 
Nagy alkalmazása van a kálló földnek  a gyapjú 
gyárakban. Itt a gyapjút először megolajozzák, 
azután megszövik és a posztót a kállóföld  segélyé-
vel tisztítjuk meg a zsiradéktól. 

Az agyagkevés folyadékot  ad és igen sok gázt 
képes magába fölvenni,  a mi igen nevezetes tulaj-
donság főleg  az artézi kutak forrásánál. 

Az agyagnak épen ezen tulajdonsága, hogy 
képes nagy mennyiségű gázt magába fölvenni,  ve-
zetett némely vizsgálókat arra, hogy bizonyos jár-
ványos betegségeket épen az agyagos talaj jelen-
létének tudjanak fel.  így a kholera, sárgaláz né-
melyek véleménye szerint onnan származnék, hogy 
az agyag a bevett infusoriak,  moszatok és gázok 
terményeit esőzés után magából elpárologtatja. 

Pettenkoffer  vizsgálódásai szerint a gázátöm-
lés és a levegőtartalom sokkal csekélyebb »z agya-
gos, mint például a homokos talajban. Innen oly 
sírokban, melyek agyagos földben  vannak a huí-
^Jpthüzam.osabb ideig képesek ellenállni az enyé-

agyag történelmét vizsgáljuk, ugy ta. 
l|jfiuk,  hogy az a legrégibb időktől elkezdve a je. 
lerikoriy az iparban és háztartásban nagy szere, 


