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közlött hírből csak annyi a való, hogy bizonyos Sfur-
dza főnök  alatt egy 12 tagból álló rablóbaüjía léteietí, 
kik közül azonban 9 már elfogatott  s hogy az 'egyfor-
ma köpenybe öltözött magyarok békéé bukovinai uta-
zóknak bizonyultak be. 

A m a r h a v é s z . 
. , Í ' i 

A városnak területén uralkodó keleti marhavész 
elfojtását  célzó központi vészbizottsági intézkedésekről 
emlékeztünk meg legutóbbi cikkünkben. 

Ez alkalommal örvendetes tudomásul szolgál ne-
künk az, hogy a vész tartama koránt sjem huzödhatik 
oly bosszú időre, mint azt mult heti cikkünkben ag-
godalomtól éltelve jeleztük vala. Sőt a központi vész-
bizottság tudomás szerint most az összes beteg marhá-
kat szándékozik lebunkóztatni a hitben, hogy a vész 
tovább már nem terjedve uj udvarbán nem is merül fel. 

Hivatolt cikkünk ama pontjait illetve, hogy a 
katonaság a fertőzött  udvarokat nem képes teljesen 
elzárni s hogy betegedés eltitkolás! esetek merülnek 
fel,  az állategészség rendőri teendők vezetésével fel-
sőbb hatóságilag megbízott s ide küldött országos ál 
latorvos Gracsányi Gyula úrtól közvetve azon értesü-
lést nyertük, hogy a fertőzött  udvarok olyatén vannak 
szükséghez képest két katonai őrrel is lezárva, hogy 
ama házakba be, esetleg azokból kilépni senkinek sem 
lehet, mivel kétszeri felszólítás  meg ném hallgatása, 
után a katonai őr a tilalmat — fegyverét  használva 
köteles fentartani,  továbbá, hogy ugy a helyi 3 vé&z-
biztos mint a rendelkezésre álló állatorvosok a város 
marhaállományát naponta megvizsgálják s éltitkolási 
eset fel  nem merülhet. 

A mi a vészkórodák felállítását  illeti, erre n'ézye 
is történt gondoskodás. Ezelőtt mintegy két hete kérte 
az országos állatorvos a vészbizottságot, hogy vészkó 
roda lielyiségről történjék gondoskodás, de mivel a 
vész tovább terjedése alább hagyott, annák felállítása 
szükségessé nem vált. 

Ezeket akartuk mult heti cikkünk helyreigazítá-
sául az olvasóközönség tudomására hozva megjegyezni, 
miszerint ugy a központi vÓBzbizöttság mint áz állat-
egészség rendőrségi teendők teljesítésével megbízottak 
a rájuk rótt kötelességeket egész odaadással teljesíteni 
a legőszintébb módon igyekeznek. ' B. 

Kézdl-Vásárhely, 1877. nov. 24. 
A „Nemere" közelebbi számai egyikében volt a 

tisztelt közönség becses figyelme  felhiva  azon hang-
versenyre, mely. folyó  hó Í8-án a k.-vásárhely i -'olíáV1-
egylet javára rendeztetett. 

Ha minden felhívás  oly viszhabgra éa oly becses 
érdeklődésre talál, mint ez, ha miiiden jótékonycélu 
működés oly méltánylásban részesül, mint ez, akkor 
nem kell évtizedeket remélni, hogy vidékünk számos 
nagybecsű és társadalmi erényül Bzolgáló intézménye-
ket megvalósíthasson, mert ugy csakhamar-mindenik' 
megerősödve felvirágozni  és vidékünk lakóinak erköl-
csi mivelődését hirdetni fogja.  .» 

Igaz, hogy a k.-vásárhelyi tanácsházterrae máskor, 
sem nagy, de most épen kicBÍ és a gyönyörűen szép 
közönség befogadására  egészen szűk volt; számosan 
a mellékteremből hallhatták csak, de nagyon sokan 
épen visszamenni voltak kénytelenek, mert nemcsak 
ülő, hanem álló helyet sem kaptak. 

Azonban a mily, nagy volt a részvét és érdeklő-
dés, épen oly érdemes volt a hangverseny is. A k.-
vásárhelyi közművelődési egyesület zenekara által sza-

batos összhanggal eljátszott „Rákócy-induló" után a 
vegyes'dalárda csinos éneke képezte a kedves beve-
zetést, ezután következett a mélt. báró Szentkereszty 
Iréné ő nagysága, Sinkovics Katinka, Imelice Minka 
kÍBásszonyok gyönyörű zongora- és  Mátéffy  Károly ur 
művészi hége'düjátékai s a mily élvezetesen tanulmá-
ny os vóli mélt. áeethal Ferene urnák amerikai utazá-
sából merített felolvasása,  épen ügy megható s mond-
hatni elragadó volt Harmath Domokosné úrasszonynak 
zenekíséret mellett tartott szavalata, mélyeket a Zaj-
zon Lázár ur vezetése mellett Bányai Geröbé urassz-
szony, Mtilec Mari, Fejér Tini, Wintérüitz B'óna, Kis 
Klára, Cseb, Kata kisasszonyok s Kovács István, Bttló 
László, Erdélyi Károly, Szacsva János és Nagy Ká-
roly urak vegyes dalárdája újrázva megtapsolt éné^tc 
s a Podhora Ferenc karnagy vezetése mellett Molnár 
Jónás, Pap Adolf,  Szotyori József,  Vertán-Bénii Hol-
laki Zoltán; Benkő Gyula, Sebők József  s Dobni Fe-
renc urakból álló zeneszakosztály lelkesítő indulója a 
zárt' be.' 

Bármekkora referáda  után is csak azt lehetne 
mondani, 'hogy minden a legszebben folyt'  le és a dí-
szes közönség bizonyára sokáig kedvesen emlékszik 
vissza azon élvezetes estére, mely a jótékony eélra is 
160 frt  tiszta jövedelmet hozott. Ebez felülfizetésscl 
voltak szívesek járulni: bi Szentkereszty Stepháni»-, 
b, Raníber Róza, Seethal Ferenc 5—5 frttal,  gr. M'kes 
Benedekné, N. N. 2—2 frttál,  dr. Kiauss fíéniik,  egy 
utázó, Horváth László, Geréb Béla; Tompa Viht'é 1 — 1 
frttal,  pál.int László 20 krral. 

A ,méltányos, igazság megkövetelj, hogy. Harmath 
Domokos ur iráut is eilismeréa fejeztessék  ki, mert; a 
diszités és rendezés körül kilejtett nagyon sok fáradó 
zás és buzgó munkálkodás után ezt méltán meg in 
érdemli. 

X. Y. 

S még ekkor sem volt kiürítve a keserűség po-
hara. Eljött egykor egy rosz fiu,  milyen az emberek' 
legtöbbje s alattunk elmenve, meglátta a fészket,  pe'dig 
elég gondosan rejtegettük. — „Madárfészek  1 madár-
fészek  !" ujonga örömében, hogy rombolni, valót talált: 
Felhágott a fára  s miután a házikót üresen találta s 
igy rabolni való nem volt, a házat rombolta össze. 

Ismét egy szép vonása az annyira magasztalt 
emberi természetnek 

Mikor az atya és fiu  hazajöttek napi munkájuk-
ból, nem volt, hol megpihenjenek. — Házuk fel  volt 
dúlva. 

Itt keseregtek még egy pár nap, hasztalan volt 
minden vigasztalásunk, az utolsó remény is kihalni 
látszó:t keblükből. 

Egy reggel, midőn a nap nyájasan emelé fel  su-
garait, már nem hallszott a megszokott hálaének. Atya 
és fiu  örök bucsut vettek tőlünk s a helytől, hol any-
nyi öröm B oly sok szenvedés vonult át életöken. 

Később hallottuk egy átutazó madártól, hogy út-
közben a bánattól roskadozó utazók egyikét egy uj«;pc 
vadász meglőtte. Hiába! ő gyakorolni akarta magát 
abban, hogy mikép lehet mások csendes életét elvenni. 

Hogy a megmaradt tag hová lett s mi sors érte, 
többé nem halottunk róla." 

Az egykori szép élet ma» csat álomkép, melynek 
porló emléke oü maradt a fán  töredezett alakban, a 
mint az most is látható, hirdetvén az ott járóknák : 
nincs a földön  tartós őröm, nincs állandó boldogság. * 

* * 
Midőn hazafelé  ballagtam, az őszi tájkép minden 

szögletéből haliám a költő ime szavait felém  hangzaui : 
„Azt énekli a kis madár : 
Az életben egyszer van nyár, 
S mikor eltöltöd a nyarat, 
Csak a száraz lombja marad." 

Clncinpatus. 

A magyarországi dohányok jelene és 
jövője. 

(Vége.) 
Egy részről teljesen meg vagyok győződve, hogy 

amint a csombordi rizling, a rajnai kabinet-bort meg-
verte, legyőzné a magyar dohány a pfalci,  hollandi, 
sőt részben az amerikai és a török dohányt is ; de 
máS részről nem fogja  legyőzni, mert ezt a dohány 
termelésnek csakis okszerű, mondhatnám tudományos 
űzése által lehetne elzárni, s erre a közel jövőben 
számítani alig lehet Mai nap dohánytermelésünk olyan 
kezek között van, melyek között felzirágzását  remény-
iéül, évtizedek múlva- is merész feltevés  volna. 

Ki termeszt dohányt Magyarországon ? 
l-.' ftz  egészen kis birtokos, kinek tudományos 

műveltsége Bókkal alacsonyabb fokon  áll, hogy sem 
könnyű- szerrel okszerű kezelésre bírható volnx, még 
akkor sem, ha azt tételezzük fel  róla, hogy hajlandó 
y'olba a tanulásra. '2. a nagy 'birtokos; a ki azonban 
ném bizza képzett gazdatisztekre a dohánytermelést, 
hanem;az úgynevezett dohány-kertészekre (kukásokra), 
kik az uraság földjén  legtöbbször minden felügyelet 
nélkül termelik a dohányt, s a beváltás árán az ura-
sággaj megosztoznak. 3. a maguk számára termelők, 
kik azonban, minthogy csakis saját fogyasztásukra 
termelhetnek, e helyen figyelmen  kivül hagyandók. 

Igy tehát a dohánytermelés oly egyénekre van 
bizya, kik ugy dolgoznak amint apáiktól látták;.,s 
tudva, hogy a dohánykcrtéazek nálunk átalában a leg-
elhanyagoltabb néposztály, könnyen belátható, hogy 
ézektől a dohánytermelés felvirágzását  várni nagyon is 
merész volna. 
' A dohánytermelés felvirágzásának  egy másik aka-

dálya, az átalános tőkehiány. Majdnem mindenütt hi-
ánypznak a száritó szinek. Ez pedig épen nem közö-
nyös dolog; mert nemcsak az a következménye, hogy 
az eresz alatt vagy épen a napon szárított dohány nem 
egypnletes színű, de az is, hogy az ily módon kezelt 
dohánynak nincs meg az a bizonyos SZÍVÓS hajlékony-
sági,, melyet a szivarboritéktól a dohánygyár követel. 
Az Hlyen napon száradt levél ügy összeszárad, hogy 
ujjarmk között könnyű szerrel burnót finomságuvá  dör-
zsölhető ;mig a jól Bzárad dohány a kézben összeszo-
rítva, ismét kirugja magát s előbbeni alakját többé-
kevésbbé visszanyeri. A napon szárított dohány, ha 
beáztatjuk, szétmállik, a helyett hogy szívós, börszerü 
sima szeleteket adna. Igy, még ha különben jó volna 
is, kzivarboritéknak nem lehet alkalmazni, annál ke-
véabbé, mert az ilyen levéllel borított szivar borítéka 
pár napig a zsebben hordva lepattogzik s a szivar 
használhatatlanná lesz. 

• A dohánytermelésnek kétségkívül nagy akadá 
lyára van, hogy a beváltáshoz nem alkalmaztatnak 
miudig oly szakavatott egyének, kik a dohányt lelki-
ismeretesen mag tudnák vagy akarnák bírálni. Ennek 
azután szintén rosz következményei vannak és pedig 
azért, mert a kellő önbizalommal nem bíró buváltó 
ném igen meri kiadni az első minőségű dohányért 
járó djjat, még ha a dohány megérdemlené is. Tapasz-
talatból nem tudom ugyan, de egészen szavahihető 
egyénektől hallottam, hogy az első dijat évekig sem 
adja ki a kormány, hogy ez csak CBalétek gyanánt 
szerepel, a nélkül, hogy megkapni lehetne. Enn»k az 
eljárásnak ezután ismét két rOBZ oldala van : 

a) hogy a termelő sokkal jövedelmezőbbnek tartja, 
ha nem a termelt dohány jó minőségére, hanem annak 
nagyobb mennyiségére törekszik. 

b) hogy a dohány javát kéz alatt előadja, 3—4-
szqres áron. Hogy a dohány-csempészet mekkorA mér-
téket ölött, legjobban mutatja a statisztika, mely s»e-
rjnt az október márciusi félévben  sok ezer máznával 
kevesebb dohány fogy  el a trafikákól  mint az apnl-
szeptemberi félévben.  Ez azután, eltekintve a derno-

ralisatiótól, nemcsak azért káros a kormányra, mert 
jövedelme csonkittatik, de azért is, mert. a kézalatt 
vevő a javadohányt válogatja, s ai kormány a mono-
pólium elvinél fogva  a legrosszabb maradékot is kény-
telen beváltani! 

Végül van egy megrögzött hibánk, a melyről egy 
század keserves csalódásai nem birtak bennünket le-
szoktatni : ez a csalni akarás. 

Deyák József  már 1820-ban Pesten megjelent 
„Gyökeres Rendszabások a Dohánynak termesztéséről 
stb." című munkájában, söt a „Dohány termesztésről 
szóló rövid oktatás" már 1790-bsn erélyesen kikel a 
csalások ellen. S ma sincB máskép. A termelöj a he-
lyett hogy a. leveleket lelkiismeretesen szortírozná, arra 
törekszik, miképen takarhassa el kisebb, éretlen vagy 
szakadózott leveleit a szebbek alá, s ebben azután 
művész. Ez által csalni akar, persze hogy első sorban 
magamagát csalja meg, mert a beváltó is résen áll, s 
ha a osalni akarásról meggyőződött, . nem szakithat 
magának időt, hogy annyi csomót megannyiszor meg-
vizsgáljon, miért is, csakhogy ne csalódjék, sokkal 
alacsonyabban taksál, mint a dohány látszólag meg-
érdemli 

Ez a csalás tette tönkre jó részben a magyar 
dohány külföldi  hírnevét. Az első jóhiszemű verők 
felszólalásának  épen nem lévén eredménye, a külföldi 
gyáros nagyon is meggondolja, mig magyar dohány-
termelővel alkuba ereszkedik. 

Még több okot is lehetne felsorolni;  de a felho-
zottak a magyar dohánynak legsötétebb árnyoldalai. 
Ha ezeket sikerülne a kellő világításba helyezni, a 
többi m.'igától is elenyésznék. 

Hogy mit kellene ezek ellenében tenni, az a fön-
nebhlekbői könnyen kivehető. A többire nézve pedig 
az állam és a tehetősebb dohánytermelők által felállí-
tandó „minta-dohány-ültetvények", melyekhen szaka-
vatott egyének felügyelete  alatt, magasabb napszámbér 
mellett a környék kisebb termelőit be lehetne tanítani 
a dohány okszerű müvelésére. Ez esetben azonban, 
kivált az első' években, a kormány se legyen fukar  az 
első díjjal. I>y vállvetve működve, a rózsás álmák 
pár évtized alatt talán megvalósulhatnának. Adja isten. 

(„T. T. K.u) Kosutány Tamás. 

K ö z g a z d a s á g . 
A takarmány elkészítéséről 

Pár kisebb birtokosaink a téli takarmányozásra 
már nagyobb gondot kezdenek fordítani,  azért a ta-
karmány elkészítése még mindig igen sok kivánni va-
lót hagy fenn. 

Neiu elég, hogy a szénát, szalmát, répát stb. bi-
zoujos m-nnyiué^ben nyujtsuk az állatoknak, hanem 
szükséges, hogy ezen takarmányanyag .k elkészíttesse-
nek ugy, horg'y azok az állatok által tökéleteseit ét le-
hetőlég gyorsan kihasználtassanak, azaz, hus, zsír vagy 
tejjé áti áltoztassanak, az emésztő szervek működése 
pedig tökéletesen éVvényésittessék.1 v 

A takarmány helyei elkészítésének egyik előnye 
abban áll, hogy az állatok kevesebb takarmányt szór-
nak el. , 

A leggyakraaban alkalmazott takarmány készí-
tési módok a következők: 1. a felaprózás,  2. a főzés 
és párolás, 3. a forrázás,  4. a füllesztés. 

A takarmány felaprózása  (vágás, darálás) által 
azt érjük el, hogy azt jobban lehet keverni; az állatok 
a rosBzubbj lakarmányt is jobbal keverve jobban meg-
eszik ; a fás  vagy kórós takarmány a/, emésztésre 
mintegy előkészíttetik. A takarmány azonban caak 
annyira legyén felaprózva,  hogy az a kérődzés által 
tökéletesen banyálozódjék. Igy p. o. ha a répát más 
takarmánnyal keverjük, akkor jobb azt szeletekre fel-
vágni, mint péppé zúzva szarvasmarháinkkal etetni; a 
gabonaféléket  pedig legcélszerűbb darulva és más ta-
karmánnyal keverve etetni. 

Főzés és párolás által a felaprózott  takarmány 
megpuhul és ba a takarmány rosszabb is, az állatok-
nak annyira ártalmára nincsen ; durva, érdes takar-
mányból nagyobb töm-get képesek elfogyasztani  és ki-
használni. Általában a főzött  vagy párolt takarmány 
óbban és gyorsabban kihasználtatik, mint a csak fel-

aprózott, de nem főzött  takarmány. A takarmány főzése 
vagy párolása ezen okokból ajánlható olt,.a hol a tü-
zelő anyag és mnnkaerő olcsó és^a szükséges edények 
és eszközök vagy már meg vannak, vagy kevés költ-
séggel megszerezhetők. , .. 

A takarmány leforrázáaának  ered.uéitye már cse-
kélyebb, mert a takarmány nem puhul meg annyira, 
mint a főzés  vagy párolás által. 

A füllesztés  vagy magábani megmilegedé* hasz-
nálható ott, a hol az eiuhtett két mód nem alkalmaz-
ható, továbbá ott, a hol nagyobb mennyiségű széna éi 
szalma mint gyök- és gumósnövény takarmányoztatik, 
A füllesztés  következőképen történik : a szecskának 
vágott Bzálas takarmány más takarmányanya, okkal 
kevertetik és az e célra készített kádakba, bordókba 
vagy más edényekbe rétegenként rakva és vizzel meg-
nedvesítve egyenlően megtapostatik, betakartatik és 
sulyokkal lenyomatik. Hogy miudig kész takariuúu)unk 
legyen, legalább 3 ilyen kádra vau szükségünk és egy-
egy kád legalább egy vagy Két esetésre való takar-
mányt tartaltarzzon. A takarmány nedvesítése 'taposás 
közben sós vizzel is eszközölhető, a mi ajáulható is. 

Az igy kezelt takarmány 2—3 nap blatt 40 — 43" 
C. megmélegézik és borsav szagot nyer, ilyenkor etetve 
állataink azt szívesen fogy  asztandják. 1 ;eri fontos  ezen 
takarmány készítési módnál a takarmány egyenlő ned-

| vesitésére és betaposására ügyelni, kü önösen pedig az 
edények falainál,  minthogy kűlönbea a takarmáuy 


