
gyakran megpenészedik és elromlik és igy etetve az 
állatoknak ártalmukra van. Az igy fUllesztett  takarmány 
nem annyira tej-, mint inkább husképzésre alkalmas. 

Gyakori és hirtelen átmenetel egyik takarmány-
ról a másikra, ha mindjárt roszról jóra is, a termelési 
képességre mindig káros, azért iparkodnunk kell álla-
tainkat lehetőleg egyenlő takarmánnyal tartani vagy 
legalább a gyors és gyakori átmenetelt kerUlni. 

„E. G.« 

L e g ú j a b b . 
Tűzzel vassal kényszeritik a muszkák a fellázadt 

népeket arra, hogy a muszka vallásra térjenek. Miu-
tán több ezeret kerékbe törtek, 6000 guri és kabulet 
visszakényszerittetett a muszka vallásra, melyet egy-
szer megtagadtak. 

London, nov. 24. Gladstone megfordította  köpe-
nyét s miután a török ellen szitkozódott, ma egy Ha. 
vartenben tartott felolvasásában  kijelenté, hogy bizik 
Sándor cár becsületében, de csak annyira, hogyha rá 
akarná szedni a világot, bát ez majd körmére koppau> 
tana. Ha megtartja szavát, az emberiségnek nagy szol-
gálatot tesz. Odo Russelt, berlini nagy követet innen 
Derby Bismarckhoz fontos  megbízással látta el s ma 
hirtelen elutazott. 

Mehemed Ali pasa Orkaniból megkezdte táma-
dását a muszkák ellen. 

Mehemed Ali pasa Orchaniebe érkezéséből kö-
vetkeztetni lehet, hogy Plevnánál nagy aotio készül-
— Riza pasa szenátor meghalt. 

Belgrád, nov. 24. A rodniki 1. és II. osztályú 
dandárok ma elindultak u határ felé.  A belgrádi tü-
zérség ma, a szekerészvonat holnap mozgósittatik. Hir 
szerint Oroszország kijelentette, hogy Szerbia annyi 
területet kap, amennyit tényleg elfoglal. 

Bécs, nov. 24. A „P. C."-nak jelentik Cettínjé-
ből : A montenegróinak megszállották Muricit, a törö-
kök elhagyták az Anamaliti melletti városokat 8 Ka-
darba vonultak vissza, hol a katolikus albániaktól fegy-
vertüzzel fogadtattak,  minek folytán  a faluban  harc 
fejlődött  ki. A montenegróiak Skadar felé  haladnak. 
Cattaróból jelentik, hogy Caoj török erőd kapitulált 
harc nélkül esett a montenegróiak kezére. A raonte-
negróiák előkészületeket tesznek Haji és Nehajrov tö-
rök erődök megtámadására. 

Berlin, nov. 24. A „W o I f-ügynökség"  jelenti : 
Ausztria-Magyarország ajánlata, hogy a legkedvezet-
tebb államok sorába lépjen — el nem fogadtatott,  mi-
vel ez Németország gazdasági érdekeivel nom egyez 
össze. (Azaz röviden éa világosan : össze akar velünk 
tűzni.) 

Szentpétervár, nov. 24. Bogotból jelentik teg-
napról : 19-ike óta a homlokzaton semmi sem történt. 
19 én és 20 án kémszemlés ütközetek voltak. A szole-
niki folyónál  visszanyomtuk a törököt. 21-ón Etropol-
tól a törökök visszaverték előhadaiukat. — (Ez aztán 
minden plevnai hirt tönkre tesz a megadásról.) 

Plevna elestéről beszélnek. Ozmán pasa állítólag 
szabad elmenetelt kapott 10,000 emberrel. A többi 
leteszi fegyverét  s foglyul  marad. Ozmán pasa Orkha-
nie felé  fog  vonulni, hogy Sakir pasával egyesüljön. 
A szabad elmenetel egyik feltétele,  hogy Ozmán pasa 
szavát adja, mikép a háborúban többé nem ránt kar-
dot. Bizonyos hir azonban nincs. Annyit állítanak hi-
vatalos részről ténykép, hogy 24-én Ozmán pasa egy 
küldöttje hosszason értekezett a muszka főhadiszállá-
son. Mehemed Ali lassúsága veszedelmessé vált. 

A harctérről tiszta, de csípős időjárást jelentenek. 

V E G Y E S 

— A török sebesültek javára Ilyefalván  ada-
kozás utján 27 frt  45 kr és 4 kiló 70 deka tépés 
gyűlt be. A tép ia népiskolai leánynövendékek által 
készíttetett. 

— Marhavész. Mikóujfaluban,  hol Graesányí 
Gyula országos állatorvos, Kakucsy állatorvosi tanin-
tézeti tanársegéd s Wissiak főorvos  e hó 18-án keleti 
marhavészt konstatáltak s a beteg és gyanús marhákat 
lebunkóztatván, a törvény alapján a szükséges intéz 
kedéseket elrendelték. Ujabbi betegülés mai napig elő 
nem fordult.  — Doborlón községében is keleti marha-
vész" lett megállapítva. — K.-Vásárhely, Lemhény, 
Saratna, Peselnek ós Szárazpatak községekben vészi 
gyanús niarhák voltak s ezek nyomozása illetőleg meg-
vizsgálása végett ő méltósága a megyei főispán  Pócsa 
József  ós országos állatorvos Gracsányi Gyula urak a 
inult héten kiszálltak s örvendve konstatálták, bogy 
tma községekben marhavész nincs. — Szentgyörgyön 
.na öt beteg van. 

— Városunk köz. fiu-  és leányiskoláinál az elé 
adást hatóságilag beszüntették a r o n c s o l ó t o r o k -
l o b (dyphteritis) miatt, mely betegség terjedöleg lépett 
fel  községünkben is. A többi tanintézetek helyzetéről 
nincs közvetlen tudomásunk. 

— Megnyugtatásul a t. szülőknek. A s.-szent-

györgyi „ S z é k e l y M i k ú t a u 0 d a u növendékei 
közül f.  hó 5 ike óta roncsoló toroklobba négy esett 
mindeniket azonnal hazavitték s fájdalom  igaz, hogy 
három otthon meghalt, de igaz az is, bogy öt nmp óta 
ujabb esett nem fordult  elő s igy jelenleg ok, sem 
arra a nagy aggodalomra, mit a nagyra nőtt hir okoz, 
sem az egész nazabocsátására nincs. Legyenek nyu-
godtak a t. szülők, mihelyt egyetlen olyan eset fordul 
elő, mely a többire is veszélyessé lehetne — azonnal 
hazabocsátjuk, s mig itt vannak, gondjukat viseljük. 
Tisztelettel tudatja Görög István, ig. tanár. 

— Nyilt kérés iS z e n t i v á n y i Gyula főispán 
és kormánybiztos úrhoz. A székely lóbeszerzési alap 
ügyében utóbbszor tartott felszólamlási  bizottsági Ölés-
ben méltóságod szíves volt azon megnyugtató ígéretet 
tenni, hogy igyekezni fog  a kérdésben f o r g A  fourage 
ügyet sept. haváig lebonyolításhoz vezetni. Nem kétel-
kedünk, sőt hajlandók vagyunk hinni, hogy méltóságod 
elkövette mindazt, mit ez ügy gyora lejártatására tenni 
lehetett, de miután mégis nemcsak september telt el, 
hanem november is eltelendőben van a anélkül, hogy 
caak egy percnyi előbbrehaladáat észlelhetnénk, az 
érdekelt csaladok által reánk ruházott megbízás fele-
lőségének erkölcsi hatása alatt bátrak vagyunk es ügy-
nek lebonyolítását tisztelettel méltóságod emlékébe 
hozni. Engedje méltóságod ebbeli kérésünknek rövid 
időn való teljesítését biztosan remélhetnünk. — Maksa, 
1877. nov. 25. M i h á 1 y Pál. G 0 t s m á n László. 

— Méllk Kristóf  helybeli kereskedő fiát  L á s s-
lót, a „Székely Mikó-tanoda I. k. o. növendékét 27-én 
d. u. kisértük örök nyugalomra. A jó gyermeknek, 
szerető testvérnek, szép reményű tanulónak porai 
nyugodjanak csendesen, 

— Es ám a levélcím. „Az én tiszta ártatlan 
szivemből igazán szeretett édes kedves szeretőmnek 
S z a b ó M i k l ó s n a k d o b o s a es. k i r . 2 i k 
sz. g y a l o g e z r e d n é l — ki, ha a csatában ugy 
véletlenül meghalna, én ^bánatomban vesznék el, — 
S z e m e r j á n." 

— Nyugodt a lelkiismerete. Az „Itália"-ben 
olvassuk, hogy midőn nem rég egy öreg tengerész ha-
lálos ágyán feküdt,  lelkészt hivatott, hogy meggyónjon. 
„Nem terheli-e valami Jelkiisméreíéta kérdé a lelkész. 
„Nem" feleié  a tengerész „mert életemben egy jó tet-
tet követtem el: egy zsidót a keresztény hitre térítet-
tem.'' — „Es hogyan tette ön azt?" — „Nagjon egy-
szerűen. Emberem a vízbe esett, én fejénél  fogva  ki-
húztam és megkérdeztem át akar-e térni a keresztény 
hitre? Nem, váloszolá ő, és én ismént a vízbe mártot 
tam. Néhány perc múlva ismét kihúztam és újra meg-
kérdeztem akar-e keresztény lenni? Igen. igen, kereaz 
tény leszek, mondá. Jól van, tehát halj meg mint 
keresztény és egészen elmentettem, ugy hogy nemso-
kára eltűnt." ? 

N y i l t t ö r,*) 
B o d z a f o r d u  ló, 1877. nov. 20. 

A kormányok egyik legnagyobb vétke, hogy ön-
álló állomásokra gyakran szakavatatlau egyéneket al-
kalmaznak anélkül, hogy ezeket szabatos utasítással 
ellátnák vagy őket kellőleg ellenőriztetnék, minek az-
tán az a sajnos következményei vannak, hogy néha a 
legüdvösebb törvény is elhordozhatlan tertthképen ne-
hezül a szegény népre. 

Egyike és talán mintaképe ezeknek a bodzái m. 
kir. vesztagállomás jelenlegi vezetője S 0 0 1 Károly, 
ki tapasztalatlan fiatal  ember lévén, közszolgálatban 
soha nem állott, a határszéli közrendészet kezelését 
idáig még álmában sem látta s mert a bodzái veszteg 
állomás, mint maga e vidék is helyrajzi fokvésénél 
togva a többi összes hazai vesztegintézetek illetőleg 
határszélvidék viszonyaitól nagyon elüt s nevezett 
vesztegállomásvezető szakképesség hiányában felismerni 
képtelen, az 1874. évi XX. t. c, minden üdvös volta 
mellett is az itteni három határszéli községek szegény 
s az itteni kiváltságos viszonyok által amúgy is sa-
nyargatott lakosságára elhordozhatlan terühképen kezd 
nehezülni. 

Ugyanis az 1874. XX. t. c. 11., 12. ós 13. §§-ai-
hoz 1875. január 20-án 1064. szám alatt kibocsátott 
magas miniszteri itasitás értelmében a ra. kir. vesz-
teg-ntézetek állomásvezetőségeknek állategészségügyi 
szempontból csakis a határszéli vonal létezik, fennirt 
Soos Károly állomásvezető azonban ennek ellenére 
még egy, az itteni községek területét átvágó belvona-
lat is állított fel  önkényüleg és anélkül, aogy ezen 
jogtalan felállított  uj vonalat illetékes uton az itteni 
községekben közhírré tette volna, minek aztán az a 
sajnos következése lett, hogy folyó  hó 16 án Soos K. 
állomásvezető a „Kis-Bodza" nevű területen létező s 
uzoni Temesvári urak által haszonbérben birató Béldi 
csa ádféle  erdős területen erdölni volt 96 itteni lakos 
közül nyolcat fával  megrakott szekereikkel együtt 
visszajövetelük alkalmával az útról, — továbbá egyik 
idevaló lakost, kinek szándékában sem volt a most 
érintett erdőbe menni, a község végéről üres szekér-
rel, és végre Oaga János idevaló lakosnak 10 darab 
szarvasmarháját saját laktelke elől és igy összesen 44 
drb szarvasmarhát és 10 embert csendőrség alkalma-
zása mellett azon ürügy alatt, mintha ezek az általa 
(suttomban) felállított  zárvonalat átlépték volna, — a 
vesztegeidébe hurcoltatván, azok még máig ott vannak 
szab.td ég alatt, küzdve az éjjeli nagy hidegekkel és 

*) E rovat alatt megjelentekért csakis a lajtíhitétigga' 
•zernben vállal f.lelSsaéget  a B» e ik 

Megvallom, égbe kiáltó vétek, hogy a szegéuy 
határszéli lakosságnak s főleg  az általuk keresetképen 
folytatandó  marh*tenyésztésnek mennyit kell szenved-
nie egyes határszéli állam: közegek rögeszméje és ön-
kényü félszeg  intézkedései miatt. 

Ily eseteknél komolyan gondolkozó embernek 
önkényüleg azon kérdés ötlik eszébe: hát azon isten-
adta vesztegintézeteknek miért állítottak Brassóban 
egy felügyelőt,  ha azóta az egyes állomásvezetö s azok 
közül főleg  azok, kik a felügyelő  magas kegyében ál-
lanak, még badarabb eljárást követnek el, mint addig, 
mig felügyelő  nem volt ? 

Valósággal részint a határszéli szegény lakosság, 
részint pedig a kincstár érdekében szükségti lenne, 
hogy a m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur ö nagy-
méltósága becses figyelmét  olykor-olykor a m. királyi 
vesztegintózetekre irányozni kegyes lenne s arról gon-
doskodondana, hogy a m. kir. vesztegintézetek kebli 
referense  egyik vesztegintézeti felügyelővel  se legyen 
r o k o n s a i g i viszonyban, mert az ilyetén rokon-
ságnak azon kellemetlen következményei szoktak len-
ni, bogy a vesztegintézeti és állomásvezetők a felügyelő 
kegyébe magukat beszínlelvén, a magas kegy bírása 
aztán az illetőt annyira elkapatja, hogy az 1874. XX. 
t cikken túltéve, mig egyfelől  a szegény határszéli 
lakosságot önkényüleg felállított  zárvonalakkal hurcol-
ják és kínozzák, addig másfelől  az állam pénztárát 
törvénytelen felszámított  napi dijak felvételével  túlter-
helik. 

Ily viazonyok között találjuk jelenleg a bodzái 
m. kir. vesztegintézet állomásvezetöje S o o s Károlyt 
ki azon kiváló szerencsében elbizakodva, hogy ő fel-
ügyelője Muray Lajos magas kegyében áll, a fenhiva-
tolt XX. törvénycikk ellenére s csak azért, hogy ma-
gának mellékes jövedelmi forrást  nyithasson, — jónak 
látta még az itt ezelőtt 40 - 50 évvel uralgott ember-
epidemiai (pestis) betegségi időben fennállott  s az it-
teni községek közvetlen Bzélében elvonult zérvonalat 
az állategészségügy érdekének ürügye alatt ujabban 
életbe léptetni; naeyon természetes, hogy — szerinte 
— erről az itteni lakosságot értesíteni szűkség feletti 
volt, hisz ezen szerencsétlen bogarakat az isteu ide a 
határszélre azért teremtette, hogy Soos Károly állomás 
vezető bölcs gondolatait dőre tudják. 

Különben többször érintett Soos Károly állomás-
vezető alig 6 havi szolgálata alatt magát kitűnő kapa-
citásnak bizonyította, de csak a napi dijak felszámítá-
sában a azon nagy reményekkel kecsegtetett, hogy a 
B a c h-rendszerbeli beamtereket, meg a N á d a s d i 
és S c h m e r l i n g-rendszerbeli dulókat bizonyosan 
felülmúlja,  pedig azok csakugyan értettek ám hozzá, 
mert a 30 napból álló hónapokban is gyakran számí-
tottak 3 3 - 3 6 napot fel. 

Hogy Soos Károly állomásvezetö érti a BZÓ alatti 
azámadást, legyen tanuságul azon egyetleu tény, hogy 
itteni alkalmazása óta havonként egyszer, néha kétszer 
ia a Krasznába utazott hivatalból, hogy egy oda 'ki-
küldött és semmittevésre kárhoztatott vesztegőrt felül-
vizsgáljon vagyis hogy megnézze ezt, hogy ól-e, vagy 
meghalt, s habár ezen utazásainál mindannyiszor való-
aággal caak egy napot töltött ÍB el, az erről szerkesz-
tett „Utazási Naplójában" rendesen két napot számí-
tott fel,  sőt Soos K. v. á. v, ezt tette még azon uta-
zása alkalmával is, midőn idei september havában ke-
gyes patrónusa M u r a y Lajos felügyelővel  együtt a 
Krasznába utaztak, a kegyes patrónus pedig — habár 
tiszta tudomása volt arról (mart együtt utaztak), hogy 
kegyence valósággal csak egy napot töltöt el s habár 
az ebbeli napló ő patronussága utján terjesztetett is 
fel  az Illető minisztériumhoz — az illetéktelen felszá  -
mitott második napot nagylelkűen elhallgatta. D* hát 
minek is szólott volna, hiaz az a kincstár jó fejőstehén 
egy néhány forint  ugy sem teszi tönkre ? ! 

Annak bizonyítására, hogy ilyetén felszámítás  tör-
tént : hivatkozom a m. kir. kereskedelmi minisztérium 
számvevőségénél feltalálható  Soos Károly állomásvezető 
idáig folyósított  Utazási Naplóira, arra nézve pedig, 
hogy minden utazása alkalmával reggel meut és még 
az nap napvilág visszaérkezett: hivatkozom magára 
Soos Károlyra, vesztegállomásvezetőre, mig az utóbb 
érintett utazást illetőleg, magára Muray L. felügyelőre. 

Megnyugtatásul Soos Károly vesztegintózeti állo-
másveietönek és Muray Lajos vesztegintézeti felügyelő 
urnák kijelentem tisztelettel, hogy a bünlajstrom fel 
olvasását es alkalommal egészen befejezni  nem tudtam 
de szakállamra ígérem, miszerint azt közelebbről to 
vább fogom  folytatni. 

Tehát a viszonttalálkozásig ! 
B o d z á i . 
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