
zacskók előtt. A hatalmas Róma, mely hazafiságára 
és legyőzhetlenségére oly büszke vala, pénzért vásá-
rolt békét a barbároktól s fiai  egyidőben annyira meg-
vesztegethetők valáuak, hogy Massinissának igy kellett 
felkiáltani  : .eladó város, csak vevője akadjon. 

Nem a Krupp, nem az Uchatius ágyuk, nem az 
annyiféle  tnechauismussal készült fegyverek  döntik el 
a harc szerencséjét, hanem a jó és vastag erszények. 
„Az utolsó ezüstforint  az a uii nyer" — mondá XIV. 
Lajos, az egyesültekkel való harcáról. 

A tudomány, az önmivelés sokszorosítja az élet 
kényelmeit, tiszteletet, elismerést szerez számunkra, 
de a pénz azou varázserő, mely által mindezeknek 
birtokába jutunk. A Solon és Lykurgus törvényei el-
zárták a vagyontalanokat az államitgyek vezetésétől s 
pl. Amerikában ma is önálló véleménynyel csak az 
bir, ki néhány ezor birtokában van, mert a szegények 
nem tartják magukat jogosultaknak arra, hogy a „lel-
kiismeret fényűzésével"  kacérkodjanak. Hány fényes 
tehetség tereltetek félre  ezáltal valódi rendeltetésétől 
és gátoltatik meg kifejlődésében-

Pe a mily szükséges a pénz arra, hogy ennek 
segítségével magunknak jólétet biztosítsunk, értelmün-
ket kimiveljitk, adhatási képességünket gyarapitsuk, 
ép ol^ ká-os lehet egész életünkre, ha feledjük  acélt 
az eszközükért, ha nagyobb fontosságot  tulajdonituuk, 
magának a péuznek mint ózon tárgyaknak, melyek ez 
által szerezhetők meg. 

S pedig hányan vannak napjainkban, kik gyűjtik 
bajomra a pénzt, nem ügyelve; ha ugyan még van — 
lelkiismeretük intő szózatára. Én részemről azt hiszem, 
hogy a szorgalmas munka által gyűjtött pénz több 
örömet nyújt gyűjtőjének, mint az, mely mások rom 
lása, rászedése, kijátszása által jutott uzsorás gazdája 
zsebeibe. Az a 30—40—50- 60 száztóli igen kövérít-
heti a hitelező erszényét, de célhoz ritkán vezet. „Eb 
szerzemény kutyául vesz" — mondja igen helyesen a 
magyar példabeszéd. „A biztos tiz száztóli — mond 
egy angol nemzetgnzdász — biztosítja a tőke alkal-
mazását bárhol." Biztos 20?|„ élénk készséget fog  köl 
teni. Ötven percent biztos vakmerőséget. Száz percent 
készszé fogja  tenni arra, hogy minden emberi törvényt 
lábbal tapodjon. 

Háromszáz percent és nincs bün, mely gondol-
kozóba ejtené, sem kockáztatás, melyet ne tenne, tu-
lajdonosa felakasztását  sem véve ki." 

Nem ellemi csapások, nem háború, nem az állami 
terhek fognak  minket elbuktatni, hanem azon száz-
karu polyp — az uzsora — mely szőrit, kinoz, mely-
től betegek vagyunk, melynek űzőjét nem lelkesítheti 
a hazaszeretet lángja, midőn nemzeti életünkön min-
den 60 százalékjával egy uj sebet vág. 

Boldog kit az adósság gondolata nem gyötör, 
tuert az adósság éltet rüvidit. „Mily jó meleg azon 
kabát, melynek a szabó nyugtája zsebében van I Mily 
szép azon kalap, mely nom ledi egy adósnak a fejét.  Az 
adósságment ember legyen bár kabátja foltos,  csizmája 
repedezett, kalapja lyukas, mégis a szabadság fia  és 
független,  szabad, inint a feje  felett  éneklő pacsirta ; 
de az adós, bármily kifogástalan  öltözetben járjon is, 
rni egyéb, mint egy szabadon hocs4tott rabszolga, kit 
hitelezője minden percben járomba lóghat. 

Azon bajok, melyek az életet gyakran oly kese-
rűvé teszik rendszerint a pénz túlságos sokra becsit -
lése, vagy ellenkezőleg megvetéséből származnak. Bu-
kásunkat pedig legtöbbször a rosz gazdálkodás és a 
pénzszerzésében az eszközök helytelen megválasztása 
idézi .10. Ha mindenki csak egy irányban mtlködnék 
s nem csapna át más térre, hamarább boldogulna. 

Sokan egyszerre, hirtelen akarnak pénzhez jutni, 
apeculnának, nyerészkednek s ez a ipi leghamarább 
tönkre leszi. 

Hányan találják kellemesnek a kártyázó szobák 
dohos legét. Mily élvezetesnek mondják a kártyaszé-
lek „gusztáC-ásflt  Hanem ez élvezetet mily drágán 
kell sokszor megvásárolni ! Hadd teljék örömük benne. 
Ne hántsuk őket! 

Hogy is vannak csak a speculatorok megéne-
kelve? 

Hétfőn  papírokat vevék, 
Több milliót kedden nyerek, 
Szerdin házat vevék nagyot, 
Csütörtökön meg fogatot, 
Még pinteken nagy bált adék : 

szombaton koldus valék. 
Hanem hiszen hát gyakran épen a bukások riasz-

tanak el más embert az eszélytelen üzérkedések és 
vállalatoktól. „Két rabló egy akasztófa  mellett halad-
ván el, az egyik felkiálltott:  „Minő pompás mesterség 
volna, ez a miénk, ha akasztófák  nem volnának I" 
„Halgass te tökfilkó  — mond a másik — az akasztófa 
a mi müvünk ; mert ha akasztófa  nem volna, minden 
ember rabló lenne." Itjy van ez igen gyakran. A pél-
dák és nehézségek sokakat visszariasztanak az eszély-
telen üzlettől. 

A speculatio következménye a napjainkban any-
nyira lábra kapott vagyonhajhászat a házasság köté-
seknél. Minden fiatal  ember, kin a nősülhetnémségi 
kór erőt vett, olyan nőre igyekszik szemét vélni, kinek 
pár ezerecskéjn van. A nő tehát lesz egy eszköz, egy 
közvetítő, kinek akaratától függ,  hogy a fiatal  embert 
uehányszori szépelgésért jól megfizesse.  Hej I a régi 
időkben nem voltak ilyeu eladhatók a férfiak.  Mert, 
hogy most nem a leány, hanem a férfi  az eladó, azt 
miudenki belátja. Keleten ma is, ba valaki egy leányt 
elakar venni, kell hogy a szülőknek bizonyos összeget 
fizessen.  De másfelől  a nő is megnézi ám, hogy kihez 
megy. Vagy helyette megnézi a papa, a mama, kik 
aztán okos ésszel kifundálják,  hogy ebez a fiatal  em-
berhez mehet, vagy nem mehet a leány ; mehet, mert 
az illető jó családból való, van ökre, lova, gazdasága, 
nom ugyan a legjobb állapotban, de majd'csak együtt 
meuuek valamire; nem mehet, mert az illető csak 

olyan egyszeri! származású, igaz hogy esze van, de 
nincs oly állapotban jelenleg, bogy a leányt kénye-
lemben tarthassa. Sokan meg, hogy „a birtok ne OBZOI-
jon el" rokont, rokonnal erőszakolnak össze. Es ez a 
legátkosabb mindenek között. Hogy miért, azt e he-
lyen kifejteni  nem feladatom. 

Az egyszerű falusi  legény okoiabbun cselekszik. 
0 mindig megelégszik a szomszéd Juliskájával, ki 
neki a szó valódi értelmében „ f e l e s é g e "  lesz. 

A házassági speculatio különben legelterjedtebb 
Angelországban. Ezek legnagyobb divatban rendsze-
rint januarius és júliusban vannak. Ekkor szoktak rend-
szerint az államadósság kamatai kiosztatni. A nyüzsgő 
nép közt megjelennek a gavallér államhitelezők, kik 
tisztességes öltözet és tartózkodó modoruk által azon-
nal feltűnnek.  Köztük pedig a nők olyan számmal, ha 
nem többen vannak. A nők közt felismerhetők  az öz-
vegyek fekete  öltönyük s különös alakú főkötőjük 
által; némelyek még elég fiatalok  és csinosak és ka-
mataik igen könnyen szerezhetnének még udvarlót is; 
mások venek, kiaszottak, sárgák, de reményteljesek. 
Némely nő leányával együtt jelenik meg, hogy egy 
kis tiszta örömben ezt is részesítse. Az ily dolgot ne-
vezik aztán az angolok a pénzköltészetének. Hogy az-
tán a hitelezők egy más markát igen gyakran szem-
ügyre veszik, az már a dolog természetéből könnyen 
kimagyarázható. 

Jobb a folytonos  munka, még ha szegények va-
gyunk is, mint a hirtelen való meggazdagodás. „Mi a 
szegénység — mond Jean Paul — hogy az ember so-
pánkodjék felettj  ? Csak annyi, mint a kis leány fáj-
dalma, midőn fülcimpáját  szúrják keresztül, hogy drága 
ékszert akas&zauak a sebbe." A munkától pedig soba-
sem kell visszariadni, ha ezáltal szükségeinken segít-
hetünk. „A legcsufabb  n estorségeknek is mond 
Douglus Jerold — megvannak a maguk gyönyörteli 
pillanatai. Teszem, h^ sirásó vagy hóhér volnék, nagy 
örömmel szolgálnék bizonyos embereket." 

„A túlságos vagyon bírása, mint Uuoou mondja, 
csak annyiban jó, hogy ezáltal az ember gyakorolhatja 
fcdhatási  képességét.* Bármely gazdag legyen valaki 
se neip ehetik, so nem ihatik, se többet nem fogyaszt-
hat az élet kellemeiből mint más ember. 

Valakit megkérdeztek, hogy hajlandó lenne-e 
John Jákob Astor vagyonára, mely mintegy 20 mil-
lió frt,  gondot Viselni puszta élelem és ruházatért. 
„Bolondnak tart engem az ur ?" volt az ellen kéidés 
Hisz — mond a másik — Astor ur sem kap többet, 
hogy gondját viseli, mert egyebek mások javára van-
nak. „Igen de övé évenként egy félm'Ui"  jövedelem.* 
„Helyes, csakhogy ezen jövedelmével nem tehet egye-
bet, minthogy rakházakat, hajókat építtessen, vagy 
kikölcsönözze miUoknak." 

Bukásunk egyik főoka  napjainkban a túlságosan 
lábra kapott divat hajhászat s az ezzel járó eszélyte-
len költekezés. Mem mondom én, hogy a kinek inódja 
van ne áldozzon az élet kényelméért, nem mondom 
ón, hogy ugy tegyen, mint ama bizbnyos gról, kinek 
8 millió foppt  jövedelme volt, de azért kabáljárol egy 
gomb leszakadván, leszállt lováról és útját csak akkor 
folytatta,  midőn megtalálta a gombot, sem azt, hogy 
a péuz kedvéért gyertya végeket gyüjtsünk: hanem 
csajs ast, hpgy annyit költsünk, mennyi zsebünkből 
telik. Ne tegyünk ugy, mint a Balázs Sándor vidéki 
tensura, ki panaszkodik ep-e a koldus világra és szidja 
a szegénységet. Aztán bevallja, hogy ő bizony 3li0 
forintot  vett fel  kölcsön, hogy nejének és leányainak 
csipkéket és divatos köntösnek valót vogyen. S mikor 
aztán mondják, hogy kár ennyit áldozni a puszta lát-
szatért, haragosan felkiállt:  „hát azt gondolják, hogy 
az én leányaim alábbvalók mint a másé I" 

Hiúban — mondja egy jeles író —» a fiatal  ügy-
véd, vagy koreskedő, vagy mesterember nem elégszik 
meg azzal, hogy életét azon egyszerű modorban kezdje, 
mint apja tevé, s hogy kényelmeit a szerint gyara-
pítsa, a mint e '"ivedelme uövekszik, hanem neki kez-
dettől fogva  kell élni, mint a hivatásabeli veterá-
nok élnek. Házbére, bútorai, díszítései, asztala; BZOI-
gálat, ruházat, színházi jegyek, hangversenyek, felo 
vasások, bérkocsik, azon kiadások, melyeket Charles 
Latnb erényes vétkeinknek nevez, mint a dohányzás 
„drága udvai iaskodások", mind tul vannak jövedelmén 
Az eredmény az, hogy adósságba keveredik, azokban 
kínlódik, kétségbe esik, üzletét roszul kezeli, vagy 
dolgát roszul végzi s végre több havi vagy évi botor-
kálás, cihelödés és haszontalan erőlködés után a ki-
kerülbetlen csőd meresztvén szemet reá, elbukik az 
adósságok súlyos terhe alatt, midőn a függöny  legör 
dül B „A látszat fenntartása"  cimü nyomorult darab 
véget ér. 

Könyveket lehetne a pénzről irni, de én ezúttal, 
már tán túlságosan is igénybe vett figyelmüket  tovább 
fárasztani  nem akarom. Bezárom felolvasásomat  Ha-
liburton ezen szavaival : „Senkisem gazdag, kinek ki-
adásai meghaladják jövodolmét, és senkisem szegény, 
ki kevesebbet költ mint keres." 

Dr. Szász István. 

M e g h í v á s . 
A .házi ipar-egyesület" központi választmánya 

1877. évi március 24-én d. e. 10 órakor Sepsi Szent-
Györgyön (a megye házánál) rendes ülést tart, melyre 
a választmány t. c. tagjait ezennel meghívom és teljes 
számmal megjelenni annyival is iukább kérem, miuthogy 
a felügyelő  miniszteri biztos ur is itt leond s a fo-
noda tárgyában fontos  kérdések fogják  a tanácskozás 
tárgyát képezni. 

Kelt Sepsi-Sztgyörgyön, 1877. márc. 8-án. 
Szentiványi Gyula, egyleti elnök. 

N y i l t k é r d é s 
ügyvéd V e r e s s G y u l a úrhoz. 

A tűzoltó egylet közgyűlése önnek, mint ez egy-
let pénztárnokának többször meghagyta, hogy ez egy-
let bevételei, kiadásairól a számadást terjessze elő s 
hozza nyilvánosságra. 

Miért nem tette ? Vagy azt hisz: a tisztelt ügy-
véd ur, hogy e város közönségének, mely ez egylet 
érdekében annyit áldozott, nincs jogában a számadás 
mikép állásáról s ez egylet ügyeiről tudomást venni? ! 

E becses lap utján válaszát várja 
egy tilzoltó. 

L e g ú j a b b . 
Berlin, márc. 6- A „Nat. Ztg." értosülése sze-

rint Szt. Péterváron azon nézet felé  hajlanak, hogy a 
porta meg fogja  adui a kívánt engedményeket. Eddig 
ugyanis azon szilárd hitben éltek a törökök, hogy az 
Oroszország elleni háborúban sikerül szövetségesre 
szert tenniök, de Salisbury, ki Konstantinápolyban jó 
barátjává lett Oroszországnak, szétrombolta a porta 
utolsó reményeit is ez irányban. Konstantinápolyban 
Abdul-Aziz elmozdítása óta a legnagyobb zavar ural-
kodik, az állam inog. Oroszország kerüli a háborút, 
de ha kell, eréllyel fogja  azt megindítani az európai 
hatalmak jóakaró semlegesBége mellett. 

KÖZGAZDASAG. 
Mely mesterséges takarmány volna 

Erdélyben termesztendő ? 
Hogy nekünk erdélyi gszdákuak elegendő takar-

mányunk ínég nincsen, azt tavasszal udvarainkon ár-
nyékkép lézengő marháink bizonyítják ; hogy elegendő 
trágyánk sincsen, azt láthatjuk cérna vastagságú szal-
mánkon és 3—4 centimeter hosszúságú, alig egy né-
hány apró szemet tartalmazó kalászainkon. Ha tehát 
azt akarjuk, hogy állataink jobbak legyenek, ha azt 
akarjuk, hogy vetésünk erőteljes legyen és nagyobb 
hozamot adjon : termesszünk több mesterséges takar-
mányt. Kérdik talán, hogy a sok tukarmáuyfélék  kö-
zül melyiket termesszük ? azt is megmondom. 

Erdélyben csaknem általában sikerrel termeszt-
hetünk lucemát, lóhert és baltacímet. Nem akaróin 
ezzel azt mondani, h »_;y más takarmányt is ne termes-
szünk ; de főtakarmánynak  a különböző helyi viszo-
nyok szerint egyike a három megnevezett takarmá-
nyoknak bizonyosan jó sikerrel termeszthető. Mellék 
vagy póttakarmánynak vetheijük a bükkönyt, tengerit 
és gmuós növények közül a répát, sőt nem egy helyen 
haszonnal termeszthető volua, p. o. őszi vetésbe vetve, 

murok is. 
A lucerna a legkorábbi zöld takarmány, nálunk 

is néha már április hóban kaszálható; tehát olyan 
időben, mikor még a rozson kívül más zöld takur-
mánynyal nem rendelkezünk ; előnye az is, hogy késő 
őszig folyton  nő. Kaszálható a talaj és időjárás szerint 
egy évben három-négypzer és kedvező körülmények 
mellett ötször is, mint zöld takarmány minden esetre 
a legbecsesebb, mert tápereje nagy és az állatok álta-
lában igen kedvelik. Lovakkal étetve, a zabot pótolju, 

tehenek lucernától jobban tejelnek, felaprítva  és kor-
pával keverve a sertések előhizlalására igen alkalmas. 
Ha jó takarmányt akarunk nyerni, akkor kaszáljuk a 
lucernát a midőn virágozni kezd, mert későn kaszálva 
fás  lesz és jóságából veszít. 

A lucerna csaknem minden talajban sikerül, csuk 
ne legyen vizes, mentől mélyebb ós jobb azonban u 
tulaj, annál jobban díszlik is. A homokos talajban is, 
ba az altalaj át nem eresztő és a növény elegendő 
nedvességet talál, még sikerrel termeszthető. Mentől 
jobb a talaj és mentől egyenletesebben volt kikelve, 
annál hosszabb ideig tart. Vetése történhetik őfS'.el 
őszi vetésbe, vagy tavasszal őszi vagy t«va*zi vetésbe, 
vagy védnövény nélkül is. Ha őszi vetéobe ősszel aka-
runk vetni, akkor iparkodnunk kell a vetéet korán 
megejteni, hogy a lucerna még a tél beállta előtt 
megerősödjék ; tavasszal őszi vagy tavaszi vetésbe a 
korábbi vetés szintén ajánlható, ilyenkor a földnek 
téli nyirkossága még meglévén, a a mag csakhamar 
csírázni fog.  Legcélszerűbb azonban a lucernát U\a->zi 
vetésbe vetni, de a védnövényt nem hagyni inegérui, 
hanem a mint fejét  kezdi hányni, takarmánynak le-
kaszálni; igy a gyenge lucern* levegőt és napot nyer 
akkor, a mikor erre leguagyobb szüksége van. Aláta-
karása a lucernának legjobban töviskoronával eszkö-
zölhető. Egy 1600 négysz. öles holdra 14—16 kgr. 
mag szükségeltetik. 

Az első két évben célszerű a lucernát minél gyak-
rabban lekaszálni ; ezáltal gyökere erősödik. Harma-
dik évben érett istálótrágyával vagy kevert trágyával 
(composzttal) télben megtrágyázandó. Tavasszal a trá-
gya még jobban eloszlik és annak szalmás része a 
boronával összehuzatik, mely azután a lucernásról el-
távolítandó. Akár trágyázva volt a lucernás, akár nem, 
boronálása minden tavaszon ismétlendö. 

A vörös lóhere szintén igen becses nyári és téli 
takarmány. A lóhere nem tart oly sokáig mint a lu-
cerna, hanem csak két és legfeljebb  három évig. Ve-
tése ugy történik, mint a lucernáé. Ha tavaszi véduö-
vénybe p. o. árpába vetjük, akkor ha a talaj száraz, 
azonnal az árpa után vetendő ; ha a talaj olég ned-
vességgel bir, akkor az árpavetés utáu 7 - 8 napra is 
vethetjük és tövisboronával alátakaijuk. Kaszálása 
akkor áll be, a midőn virágozni kezd. 

(Vége következik.) 


