
Szerkesztőségi iroda: 
Braisai otczaJ60. sí alatt, 
hovi a lap szellemi résrét 
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Kiadó-hivatal: 
Pol l ik Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések éa 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesen intézendők. 

NEMERE 
Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 

a háromszéki „Házi ipar-egylet" 
és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye. 

Megjelenik ezen lap h.ten-
kint kínter : 

szerdán és uombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyben hizhoahordva vagy 

vidékre portán küldve: 
Egész év . . 6 ft.  — kr. 
Fél év . . . . S ft.  — kr. 
Kegyed év . . 1 ft.  10 kr-
Hirdetmények dija: 
3 hasiboa petitsorért, vagy 

annak .helyéért 6 kr. 
Bélyeg®} külön 30 kr. 
Nyüttör iora lt kr. 

Anglia és az akció. 
A külpolitikai helyzet mind élesebb, élesebb 

alakot ölt. Európa mindenik államának nyu-
galma, létele peicektöl lügg — csekély, lényeg-
telen körülmények romba dönthetik évtizedek 
áldásos eredményét. Franciaországban döntő be-
folyással  biró pártalakulás még nem történt; e 
jóravaló, szabadság szerető nép még mind nem 
tud az állami vajúdás kínos helyzetéből kibon-
takozni — gyorsan siet egy iszonyú katastrópha 
— romlása felé, 

Angliában, mely majdnem közönnyel nézte 
végig az orosz-török háború véres eseményeit 
— Síjtppíitijc-ái áramlat került felszinre,  mely 
jelszavunfizte  ki Oroszországot, miután az ázsiai 
győzelmei által az angol érdekeket mindinkább 
fenyegeti  — barbár müve keresztülvitelében 
meggátolni s a muszka kancsuka uralom ter-
jeszkedésének az állam hatalmi súlya mérlegbe 
vetésével m e g á l l j t kiáltani. 

Angliának a keleti eseményekkel szemben 
kezdet óta tannsitott közönyös magatartását nem 
értettük; de sohase hittük, hogy ez állam a 
végletekig űzze a közönyös politikát, sohase tet-
tük fel  az önérzetes angol nemzetről, hogy kö-
zönyös tudjon lenni akkor is, ha az oroszoknak 
Ázsiában történendő gjors előnyomulása által 
érdekeiben a legélesebben és kihivóbban sért-
ve lesz. 

Anglia a portának eddig is a muszkától el-
tanult „ n e m h i v a t a l o s b e a v a t k o z á s " 
aiapjáu roppant s z o l g á l a t o k a t tett — s 
a török egyfelől  az angol nemzetnek köszönheti, 
hogy a barbár harcot a muszkával oly sok 
ideig b mondhatjuk diadalmasan kiállotta. 

A török fegyverek  fénye  elhomályosulni 
kezd, győzelmeit vereségek váltották fel  s fő-
kép Ázsiában oly roppant súlyos veszteségeket 
szenvedett, melyek lehetetlenné teszik ázsiai Tö-
rökország megvédésén. K a r s elesett, E r z e-
r u ni ra hasonló sors vár. 

És ha Erzerum is elesik a muszka meg-
fészkeli  magát az angol birtok tőszomszédságá-
ban — uralni fogja  a tengert, veszélyeztetni 
Anglia legféltettebb  kereskedési érdekeit. 

Ezt Anglia megtörténni nem engedheti, az 
önérzetes angol nemzet nem nézheti behunyt 
szemmel érdekei megsemmisítését; tiltakozni fog, 
tiltakoznia kell az orosz terjeszkedések ellen s 
ha tiltakozó szava figyelembe  nem vétetnék — 
fegyverrel  kell gátot vetni az érdekeire annyira 
veszélyes muszka terjeszkedésnek. 

Az időpont, elérkezett, melyben elválik, 
hogy Anglia érdekeit megvédeni akarja-e, tudja-e. 

Angliának kereskedelméhez fűződik  összes 
jóléte; ezért bátran állithatjuk, hogy Anglia so-
káig tétlen néző a keleti eseményekkel szemben 
nem fog  lenni, hogy passiv magatartása aktióba 
fog  átmenni. 

Anglia akciója lehet, hogy véget vet a há-
borúnak, lehet, hogy a muszkával rokonszenves 
hatalmak akcióját idézi elő s akkor az európai 
háború kiütött. 

Még csak egy európai háború kell, hogy 
a már majdnem 3 év óta a legválságosabb hely-
zetben lévő európai államok békéje, nyugalma 
feldúlva,  hogy Európa a legvéresebb h&boru 
szintere legyen. 

Erre még csak gondolni is borzasztó. 
Európa védszelleme távoztassa ezt el tőlünk ! 

* A francia  kabinet elnöke Rochebouet tábor-
nok, külügyére Banneville, kereskedelmi miniszter 
Ozenne, belügyér Velcbé praefekt,  Dutilleur pénzügy, 
Lepelletier igazságügy. 

• Pr0VÍ80rium és indemnity december tizedikén 
kéretik a magyar képviselőháztól. 

A székely legió-ügyben 
a kir. curia, mint legfőbb'  Ítélőszék által hozott, s an-
nak idejében általunk közlett Ítélet indokoláaa kö-
vetkezőleg hangzik : 

Kétségtelen ugyan, hogy a f.  év szept. havában 
tetemes mennyiségű hadiszállitmányok csempésztettek 
be Bécsből Magyarország keleti határszélére s ott 
különböző indóházaknál le is foglaltattak,  de hogy ini 
volt légyen e csempészetnek valódi célja, azt a befe-
jezett előnyomozat eredménye ívgyátalán ki nem de-
rítette. 

Mert azon feltevés,  hogy mivel a szállítmányok 
a gyanúsítottak egy részének nevére valának címezve, 
továbbá, mivel a szállítmányok között nagyobb meny* 
nyiségü török „fezek"  is találtattak s végre : mivel 
Sándor Ferenc, Hógyai Aron és Barna Mózes állítása 
szerÍDt őket BOZBÍ Oyörgy a törökök érdekében az 
oroszok elleni működésre, illetőleg önkénytes hadiszol-
gálatra hivta fel,  eme hadiszerek a törököknek Orosz-
ország ellen leendő segélynyújtás céljából csempész-
tettek az olláh határszélre, mint puszta következtetés' 
a jelen esetben annál kevésbé szolgáltat birói meggyő-
ződésre törvényszerű alapot, mivel az illető gyanúsí-
tottak határozott tagadásával szemben a vizsgálat so 
ián nem merültek fel  adatok, melyek bíróilag elfogad-
hatóvá tennék azon vélelmet, miszerint ama szállítmá-
nyok becsempézÓBÓnél az ő beleegyezésük vagy leg-
alább tudtukkal használtatott fel  nevűk, s hogy vala-
mint ők, ugy azon gyaausitottak is, kik néhány ládá-
nak tovább szállítását akár közvetve, akár közvetlenü1 

eszközölték, azok tartalmáról tudomással bírtak légyea' 
mert a mint a csempészek Balázsy LajoB és Nagy 
Ezékiás nevét használták fel,  ógftg  ugy czimezhették 
a szállítmányokat a többi gyanúsítottak nevére ÍB. 

Azon körülmény pedig, bogy a lefoglalt  szállít 
mányok közt török fezek  is találtattak, épen ugy nem 
nyújt egy, állítólag Musz'taország ellen irányzott merény-
let állapithatására törvényszerű alapot, mint nem nyúj-
tana Törökország ellenire azon körülmény, ha esetleg 
a törők fezek  helyett orosz vagy oláh hadi fövegek 
találtattak volna, mert a szállítmány küldőjének ész 
szerüleg a felfedeztetés  eshetőségére is kelletvén gon 
dolnia, egyátalán nem valószínűtlen, hogy a török 
fezek  merő óvatosságból oly számítással helyeztettek 
a szállítmányok közé, miszerint azok által a hadi sze-
rek valódi célja elpalástoltatván, a gyanú téves irányba 
vezettessék. 

Végre a hadi szerek valódi céljának felismerhe-
tésére nézve legkevesebb tájékozásul szolgál Busa i 
György állítólagos toborzása, vagyis a neki terhül ró t 1 

cselekmény, a mely, hogy valódi értéke szerint leheB. 
sen megitélhető( mindenek előtt ezen ember társa-
dalmi állása, műveltségi foka  s tettének rugója : szó-
vrl erkölcsi egyénisége veendő figyelembe. 

A vizsgálatból ugyanis az derült ki, hogy Cseh 
Zsigmond tanú többször és többek előtt Bözsi György-
gyei, mint ismeretes balpárti kortessel ingerkedve 
tréfából  mondotta, hogy Bözsi György öakénytesoket 
állit a törökök számára ; de épen mivel erre való em-
bernek őt nem tartotta, tréfából  és gúnyból mondo-
gatta, s miután ezt mások is beszélték a városban, 
egy napon azzal állitt be hozzá Sándor Ferenc, ho*y 
irja be öt az önkényteiek közé, ha van rá felsőbb  en-
gedély. Mire Bözsi a róla gúnyból elterjedt hírt, ugy 
látszik, most már komoly valónak tartva s m*gát 
nagy dologra hivatott és kiválasztott embernek kép-
zelvén ahelyett, hogy az igazat bevallva Sándor Fe-
rencet tévedése iránt felvilágosította  volna, az ily fajta 
emberek egyűgyűsógével együtt járó fontoskodási  viaz-
ketegtől elkapatva, felirta  nevét a azon biztatással],bo 
csátotta el, hogy ha majd megjönn a várt toborzási 
engedély » kormánytól, értesíteni fogja'  aőt bogy ne-
vezetes emberül tűnjék fel  e fiatal  legény előtt ezt 
rögtön kinevezte őrmesternek, megbízván Ut, hogy 
addig is mig a felsőbb  engedély megérkezik, társakat 
gyűjteni igyekezzék , mire aztán Sándor Ferenc még 
néhány legényt jegyzékbe is vett. 

Ezen tényállás szerint Bözsi Györgynek u ró 
ható fel,  hogy hiúsága nagyobb lévén lelki erejénél, 
uem volt annyi bátorsága, hogy bevallotta volna, mi-
szerint a felőle  elterjedt hir csak költemény a hogy 
semmiféle  toborzásra megbízást nem kepott, de nem 
is vár, s hogy nem is volt, azt e részbeni tagadásán 
kívül azon körülmény is igazolja, mii/e'rint a Sándor 
Ferenc által italra elköltött 2 frtot  se volt képes meg-
téríteni. 

Mindezeknél fogva  Bosai' György cselekménye 
komolyan vehető neaa lévén, épen oly kevéssé deríti 
tel a csempészett szerek valódi célját, mint amennyire 
nem tekinthető egyátalán terhelőnek a többi gyanúsí-
tottakra nézve sem, kik a toborzással különben sín* 
csenek gyanúsítva. 

Tekintve tehát, hogy a vádlottak azzal, mintha 
Magyarországon a közcsendet bármi módon háboritan 
megkisérlették vagy kisérlen! szándékoztak volna, nem 
is gyanusittntnak, a fent  előadottak szerint pedig vád-
lottak oly tény elkövctétéve1, mely miatt ellenük a 
btk. 66. § a, illetve a bpts. 151. §-ának c) poutja al-
kalmazható s előleges letartáauk indokolható lenne 
nem is gyanusithatók; d<; különben is n tanuk vala 
mennyion kihallgatva és az előnyom zat™ befejezve 
lévén, a további vizsgálat meghiúsításától sem tarthatni. 

Annálfogva  a marosvásárhelyi m. kir. ítélőtábla 
által hozott végzés nem felebbezett  réazének érintet-
lenül, felebbezett  réazének p?dig, az ott fölhozott  in-
dokokból helybenhagyásával, egyebekben mind a ké 
alsó bíróság végzése megváltoztandó a az előleges le 
tartóztatás megszüntetésével az ösazea Jelartóztottaknak 
azonnali szabad lábra helyezése elrendelendő volt. 

Kelt Budapesten, 1877 évi nov. 20. 
(Kiadta nov. i l . ) Bonis Samu, m. k. 

(Aláírva.) Osztrovazky Józwet, m». k. 

A h a r c t é r r ő l . 
Plevnát az oroszoknak két heti ostrom után sem 

sikerült bevenni. Egyenes támadást nem mernek az 
oroszok Plevna ellen intézni, csak arra törekednek, 
hogy Ozmán kitörését, Plevna felmentését  lehetetlenné 
tegyék. Az oroszok célja Plevnát kiebeztetés által 
venni be. 

Orhaníe és Etropol felé  az oroszok a török fel-
mentő csapatok által keményen megverettek. Az oláh-
oknak fUhovanál  Duna mentén előnyomulása arra 
mutat, hogy az oroszok Ozmán e pontoni kitörésétől 
tartanak, mert Plevna ostromzárolása északnyugatra a 
leggyengébb, e helytt tehát a szerb-oláh csapatok fog-
ják Ozmanuak útját állani, ha Widdin felé  menekülni 
megkísértené. Plevna sorsa Mehemed Ali működésétől 
függ  — ki mindent el fog  követni Plevna felmen-
tésére. 

Szulejman a Lom vonalon kemény kémszemlék, 
kel nyugtalanítja az oroszokat, melyek egy erős táma-
dás előjelei. 

Ázsiában Mukhtár folytonosan  kapja az erősítése-
ket a mindent megtesz Erzerum megerősítése és meg -
védésére. 

Plevna és Erzerum eleste som fogja  a téli had 
járat befejezését  jelenteni, mert mindkét fél  uj csapat-
testeket állit, s roppant erőfeszítéseket  tesz, hogy a tél 
nyomorai, nehézségeivel megküzdhessen. 

Rasgrad, nov. 23. Szulejman paaa az ez idei 
hadjáratot befejezettnek  tekinti, miután az erős időszak 
már végleg beállott. 

London, nov. 23. A „D. T."-nak jelentik Sofiá-
bol: Mehemed Ali hadserge gyorsan alakul. Nándor-
fehérvári  BÜrgöayök jelentik, hogy a hadüzenete a 
portának minden órában váratik. 

Bukurest, nov. 23 A rahovai őrség egy része 
Lom-Palanka a másik Widdinbe vonult vissza. Az 
oláhok Rahova bevételénél nagy veszteségeket szan-
vedtek. összes veszteségük 17 tiszt és 600 katona. 

Nándorfehérvár,  nov. 23. Kladovai hirek szerint 
oda muszka tiszteket várnak, a kik a törökök erődí-
tései felett  szemlét fognak  tartani és azlán beosztatnak 
a azerb törzskarhoz. Török családok Widdin éo Adi-
leből Nia és Pirotba menekülnek. 

Konstantinápoly, nov. 23. A „Havas" jelenti: 
Mukhtár pasa dacári a muszka erősítéseknek, melyek 
Erzerum alá érkeztek s dacára a muszka fővezánylet 
felazólitáaának,  hogy a várost feladja,  el van határozva 
az ellentállásra. 

Bécs, nov. 23. A „P. C."-nak jelentik Cettinyé 
bői: A montenegróiak bombázzák a skutári tótú". 



északra fekvő  sziget erődöt Germamaut. — Eddig a 
montenegróiak, kivéve Spizás megszállását nem nyo* 
multak elő. 

Konstantinápoly, nov. 23. Serajevo előkelősége^ 
kinyilatkoztatták a nagyvezér előtt, hogy Bosznia tö* 
rök lakossága minden áldozatra kész, hogy az országot 
eshetőleg szerb támadás ellen megvédjék. 

Szentpétervár, nov. 23. Hivataloson jelentik 23 
ról Bogotból : A törökök tegnap este 8 órakor esős 
időben a Miklós hegy mellett a 3-ik számú üteget 
támadták meg, de visszaverettek. Később a törökök 
élénk fegyver-  ós ágyutüzet folytattak  éjjeli 11 óráig 
A muszkák vesztesége 14 halott és 40 sebesült. 

Konstantinápoly, nov. 23. A devebojuni muszka 
parancsnok levélbelileg érresitette Mukhtárt, hogy Kars 
elesett, az ostromló sereg Erzerum felé  halad felszólítja, 
hogy a vérontás kimóltessék, Erzerum átadására. Mukh-
tár pasa tagadólag váleBzolt. A mai lapok közlik Kars 
bevételét, de tagadják a parancsnok elfogatását. 

Mehemed Ali harmii cezer emberrel Orohaniába 
érkezett, itt megtudta Sakir basától, hogy Ivracánál 
az oroszok támadása visszaveretett, egy orosz lovas 
ezred egészen megsemmisült. 

Mihály herceg Erzerumot megkerülve, Ázsiából 
akarja megtámadni Konstantinápolyt. 

A francia  zűrzavar. 
Mac-Mahon személye immár nincs megkimélve a 

támadásoktól- Kerülő uton bár, de nagyon erősen vág-
nak személyére. 

Igy a „Francé" ezt i r ja : 
Mit tevő legyen a marsai ? 
Ez oly kérdés, melyre mi neki feleletet  adhatunk 
Mindenelőtt egy királyi tempóban irt nyilatkozat-

tal jelentse ki, hogy lemend állásáról. Ha ezt meg-
teszi, hivatkozhatik arra, hogy ellenakaratának oka az, 
mivel a marsai ur jobbra tart, a nemzet pedig csak 
balra akar tartani. 

Ekkor aztán üljön egybe a nemzetgyűlés, mely-
nek Mac Mahon helyébe más elnököt kell választania 
s jelentse ki, hogy neki végkielégítésül három évi 
fizetést  szavaz meg vagyis 18i7. nov. 20-tól 1880. nov. 
20-ig járó összeget, legyen összesen 1.800,000 frank. 

Nagy kérdés az, vájjon n szenátus ismeretes sza-
vaira a kormányfenyitő  bizottság ügyében annak a 
jele-e, hogy a szenátus támogatni fogja-e  Mac-Mahont 
a képviselökaraara ellen ? 

A köztársasági lapok sorra meg voltak lepetve e 
szavazat által. A köztársaságellenes lapok ugy veszik, 
amint történt s a szenátus szavazatában azt látják, 
hogy a szenátus támogatni akarja Mac-Mahont. E nézet 
azonban nem bir alappal, a szenátus szavazatát az 
döntötte el, hogy az „alkotmányos párt", mely külö 
nősen ujjat huz Mac Mahonnal, megsokalta a kormány 
nyilt vád alá helyezését s a köztársasági pártot a sza-
vazásban helybenhagyta Ebből azonban koránsem kö-
vetkezik az, hogy Mac-Mahon nagyon henceghetne a 
többséggel. 

A helyzet súlya abban tekszik, vájjon megfogja  e 
szavazni a többség a kisebbség kormányának a költ 
Bégvetést. Gambetta egyszerűen elfogadta  a bizottság 
elnöki tisztét, de magára a költségvetés megszavazá-
sára nézve csak azt mondta: „A körülményektől függ 
vájjon megszavazzuk-e a költségvetést." E körülmé-
nyek pedig attól függnek,  vájjon a konzervatív párt 
uralma is bukik-e vagy nem ? És ez utóbbi nem bukik. 
A szenátus pártját fogja. 

Minthogy a kisebbség kormányát a szenátus fen 

Ő s s z e l . 
Ősz borult a tájra. Hervadás és enyészet nyomai 

tűnnek fel  mindenütt, merre a Bzein tekint. 
A fák  elvesztették zöld koronájukat s a sárgult 

levelek egyenként hullnak alá, mint a sziv reményei. 
A téreket boritó zöld lepel helyet a dór fehér 

takarója váltá fel. 
A virágok ezrei élettelenül porladnak az enyé-

szet ölén. Sírban pihen az ifjúság  vágya, eloszlott a 
rózeáB kép, melyet a képzelet alkotott a jövőre. 

Mindenütt enyészet, mindenütt halál a természet 
ölén s az emberi kebelben egyaráut. 

A sok rom között csak elvétve nyílik még egy-
egy őszi kikerics, mintegy halotti ékességül. 

Ez a haldokló utolsó 6ohaja. Oh ! láttál-e virág-
koszorút, a koporsón melyben ifjú  élet romjai pihennek? 

A természet halotti ünnepet ül, a nyári élet te-
meti önmagát. 

Most végig sir az őszi szél a kietlen téren s bus 
hangjai halotti zenét tartnak az elhaltak felett,  majd 
zokogva kiált fel  a Iák lombtalan ágai közt a tovább 
sodorja az elhullt leveleket, mig egy mélyedésben 
nyomtalanul temeti el. 

EB a halotti szemfödél  ? . . . . Ez sem hiányzik. 
Borongó köd ereszkedik alá s puha szárnyaival elta-
karja a bus képet, az enyészet és elmúlás fája  emlé-
keinek e jelvényeit. 

Jöjjetek temetésre emberek ! nézzétek a termé-
szet homlokán a sokat jelentő feliratot:  m e m e n t ó 
m o r i I 

Jöjj te ártatlan szenvedő, kinek vállai már ros-
kadnak a reménytelen élet terhei alatt, — uj reményt 
találsz itt az enyészetben: mindennek van véghatára. 
A sir nyugalmat ad. 

Jöjj te irigy, érdem nélkül nagyra törekvő, ki-
nek arca sápadt, mint az elhullt falevél.  Nézd a fel-

iratot s tanuld meg : enyésző kincs után fáradni  hasz-
talan törekvés. 

Jöjj te hatalmas, ki ezrek jólétét s jövőjét te 
szed kockára szeszélyeid valósulásáért s tanuld meg a 
természet romlásán, hogy hatalmad enyésző s az oko-
zott szenvedések jajai, a fakasztott  könyek árja egy-
kor alá fog  temetni. 

• 
• • 

Szép őszi nap vala. Az eget egy fallegfolt  sem 
homályositá. A szél pihent. Csend és nyugalom terűit 
a vidékre. 

Egy percre szünetelt az enyészet folyama  ; B én 
kimenék megtekinteni még egyszer a haldokló termé-
szetet, mielőtt a kegyetlen tél elfedné  szemeink „elől. 

A táj megható képe terűit el előttem. Szivemet 
le nem irható érzések járdák át. A természet drámá-
jának utolsó felvonása  nagy és magasztos alakban 
tűnt fel. 

Olyan vala e bus kép, mint azon emberi arc, 
mely kinai alatt egy izmát sem bírja mnzditni. 

Soká bolyongtam szerteszét egyenként szemlélve 
az enyészet nyomait, mig végre a fáradtság  ós boron-
gó érzések kettős hatásától fáradtan  egy fa  alá dőltem 
pihenni. 

A múlandóságról ábrándoztam. Képzeletem be-
járta a multat, egyenként idézve fel  annak eltűnt örö-
meit, fájó  eseményeit. 

Midőn felettem  végig zug az őszi szél és a fale-
veleket leszaggatva tova röpité és egy völgybe sodorta 
alá; egy levél történetesén lábamhoz hulft  s én felve-
vém. Most feltekinték  a fára,  melynek lombtalan ágain 
egy romladozó madárfészket  pillanték meg. 

Mindenütt dul az enyészet keze. 
Kik voltak e? elhagyott fészek  lakói, mi sors 

érte őket : a falevél  következőleg beszélte el : 
„Midőn a tavasz Uditő melege szétáradt a vidé-

ken s már a munkás természet annyira ment, hogy 
mi is eléállva, a fákat  zöld lombsátorral vontuk be, 
egy tengelic-pár kereste fol  üde árnyainkat. 

Csendes béke és nyugalom honolt körültünk s 
ők örömmel maradtak társaságunkban. 

Szerbia iemlastM|teéLnaintsem fegyveres  beavatkozá-
sit óhájtja. —"Anmí-á^v^óf  nem egyszer célzást tett 
arra, hogy SzelSa |jlc|hkkciója esetében magyar hon-
védeket és husM^o .̂at̂ Kaphat vendégül. Ezen fenye-
getés, noha nincs' sok l á t á s a a megvalósulásra, mégis 
hatáat gyakorol. De Görögország magatartásával az 
orosz lap nagyon •elégületlen s határozottan pálcát tör 
felette.  Mindenek felett'VSkalja  a görögök területi igé-
nyeit, kik birtokukat^ egészen a Balkán aljáig és a 
Duna torkolatáig ' kiterjeszteni szeretnék, ezenkívül 
pedig az Archipelagus összes szigeteire ia számot tar-
tanak. Továbbá azon kifogást  teszi ellenök, hogy a 
szlávokra gőgösen félvállról  néznek s Angolország ál-
tal vonszoltatják magukat. Nagy nemzetek, a melyek-
hez a görögök ia akarnak számíttatni, életképességüket 
az által bizonyítják, hogy tudnak eltérés nélkül baladni 
a nemzeti politika ösvényén, hogy tudják felhasználni 
a körülményeket, hogy tudnak nehéz és Véres áldoza-
tokathozni céljaik elérésére. Ily hősies hazafiségi  Bzel-
lem lelkesítette a görögöket félszázad  előtt a mostani-
aknál sokkal kedvezőtlenebb körülmények mellett, de 
ezen szellem ugy látsrik, most Kananis tengernagygyal 
együtt sirba szállott. A görögök azt mondják, hogy 
hazájuk a szláv fegyver  győzelme eaetében áldozatok 
nélkül is kap valamit a török örökségből. Ezen ész-
járás teljesen méltó a faolajt  és fűszert  áruló kalmá-
rokhoz. A görög hazafiak  haragudtak amiatt, hogy Ig-
natieff  a konstantinápolyi értekezleten csak szlavokról 
beszélt s ignorálta, hogy a Balkán alján a görögök 
egész tömege lakik. De hogy őtet nem ignorálják, — 
szükséges előbb, bogy magára vonja a figyelmet,  ezt 
pedig a görögök elmulasztották tenni. Nem szükséges, 
hogy Oroszország roszakarattal viseltessék a görög 
nemzet iránt, nem szükséges, hogy fejlődési  feltételei-
nek javítását akadályozza, — de hasonlóképen Orosz-
országra nézve nem lesz szükséges, hogy ezen javítás 
jelentékeny mértékben leendő foganatosítását  követelje 
a békekötésnél, melynek feltételeit  ö — az orosz fegy-
ver sikeréiről Ítélve — Törökországra szabni fogja.  A 
görög hazafiak  akkor is panaszkodni fognak,  bogy őket 
észre aem vették, vádolni fogják  a rokonhitü Oroszor-
szágét hittestvérei iránti rokonszenv hiányával, felejt-
vén,, bogy ezen hírhedt bitrokonság reájuk is rótt bi-
zonyos kötelezettségeket, a melyeket ők nem teljesí-
tettek. Oroszország a békekötésnél kétségtelenül tudni 
fogja  Szerbia és Görögország paasiv magatartását meg-
különböztetni, minthogy ezen passivitás okai tökélete-
Ben különbözők. 

Román lapszemle. 
A bukuresti „Románul" visszatérve arra, hogy az 

általa hozott azon bír, miszerint némely magyarok 
részéről titkos fegyveres  betörés terveztetett Romániába 
— a konaervativ párt nemcsak hogy kétkedéssel fo-
gadta, de ugy arról, mint a „Lámpás"-féle  proklama-
cióról is azt állította, bogy mlindkettö a „Románul"-nak 
a jó szomszédok rágalmazására és provokálására ké-
szült koholmánya, a maga 'igazolására majdnem BZÓ-
szerint közli azon levelet, mely a „P. N." nov. 10 iki 
számában megjelent s melyről az állíttatik, hogy egy 
oly egyéntől származik, ki az erdélyi mozgalomban 
tevékeny részt veendett volna. 

Ugyanazon lapban RobeScu I. F. a Pütnakerület 
közigazgatási főnökétől  egy közlemény jelent meg, 
melyben szemére lobbantatik a szerkesztőségnek, hogy 
nyugtalanító híreket tesz közé anélkül, hogy azok va-
lóságáról meggyőzŐduék és konstatáltatik, hogy a Ro-
mánul nov. 6-iki számában rablók garázdálkodásáról 

Házat épitének körünkben s mi kimondhatatlanul 
örültünk a kedves társaságnak. 

Mily boldogok valánk igy együtt, mily szép vala 
az élet! 

A tengelic-pár dallamos énekével viditá fel  a né-
ma táj egyhangúságát s minket örömélvezetben része-
site s mi Viszont gondoskodjunk az ők háborithatlan 
nyugalmukról. 

Kölcsönösen tettük egymásnak kedvesssé az életet 
Igy multak napjaiink, mig a tengelicpár örömá-

mének tetőpontját érte el, midőn boldog családi körük 
egy fiu  és egy leánygyermekkel szaporodott. 

Ezután minden igyekezetök, munkásságuk a kis 
fiókák  nevelése körül összpontosult. 

Csendes estéken, a holdvilág szelíd fényénél  elé-
gülten pihentek meg hajlékukban, míg néha az ajtóba 
kiülve szép énekben adtak kifejezést  boldogságuknak. 

Oh I de nincs öröm bánat nélkül. A tengelic-
család derült egére is vészfelhők  kezdtek tornyosulni. 

A fiókák  már megnőttek s a szülőkkel versenyt 
futták  be a virágos rétet, illatos völgyeket. 

Egy alkalommal a gyermekek magukra mentek 
ki ólelerp keresni. Szabadon játszadozva közelitének 
egy közeit faluhoz,  hol emberek laktak, roszat nem 
sejtve közelitének égy lombos fához,  melyek ágai közt 
egy ismeretied tárgyat pillantottak meg. 

Félélem nélkül közeledtek, BŐt a leányka — kí-
váncsiságának engedve — egészen rászállott a ekkor, 
mielőtt a fiu  segélyére jöhetett volna, villámgyorsan 
zárá magába a kalitka a szeretett testvért. 

Emberi ármány áldozatává lett az életteljében 
viruló leány. 

Később eljött egy fiu,  kinek arcán látszott az ör-
dögi kajánság s a kálitkát a leánynyal együtt magával 
vivé örökös fogaágba,  hol később mások áldozatává lett. 

A fiu  dűh, bánat és kétségbeesés közt tért haza 
gyedül. 

A szülők megtudva sz esetet, ie nem irható bá-
natba estek. Ezen mély fáidalom  áldozata lett később 
az anya, kit egy közeli bokor alá, egy nefelejcs  virág 
tövéhez temetett el gyászoló családja. 

akarja tartani a többség nyakán, természetes, hogy ez 
híóMrt le fogja  azt rázni a költségvetés mégtagadá-

Az uj kormány ezekből az urakból alakulna : 
R o c h e b o n e t elnök és hsdügyér, W e l c h e 

belügyér, D u t i 1 1 e u 1 pénzügyőr, P e I 1 e k i e r tá-
bornök igazságügyér, B a n n e v i l l e külügyér, 0 z é-
n e föfdmivelésügyér,  C-o 11 i g n o n közmunka, F a y e 
közokt.- és G i c q u e 1 tengerészetügyi miniszter. 

Nagyobbára olyanok, kiknek most halljuk először 
nevét is. 

Orosz lapokból. 
A „Golos" a mediació lehetőségéről szólva, azon 

véleményben van, hogy csakis Angolország az, amely 
Törökország javára közbenjárni szeretne ; a többi ha-
talmak semlegesek maradnak. Német- és Olaszország 
— mond a „Golos" — mai napság is azon nézetben 
vannak, mint a háború kezdetekor : ők Oroszországgal 
szemben barátságos semlegességben lesznek. Ausztria 
Magyarország Plevna eleste után is hem találnak in-
dokot fegyverünk  eredményeitől félni  s ez addig ugy 
marad, mig a bárom császár szövetségében maradni 
azáudékoznak. Marad hátra Angolország, vagy helye-
sebben mondva a lord Beaconsfíeldnek  pártja. Az had-
seregünk Erzerum felé  haladásában az angol érdeke-
ket veszélyeztetve látja s ebből következteti, hogy Tö-
rökország megmentésére segédkezet nyújtania kell. 
Csakis Angolország a közbenjárásra vonatkozó indit-
ványt megteheti. De mily eredményt várhat Angolor-
szág vagyis a lord Beaconstield kabinetje ily lépéstől? 
Londonban tudniok kellene, hogy Oroszország bármily 
indítványt elvet, mely azt nem fogja  tartalmazni, amit 
Oroszország elkerülhetlen szükségesnek tart, hogy bé-
két Törökországgal kössön. Ezt pedig a mostani angol 
kormánytól nem lehet várni b így minden kétségen 
kivül Oroszország elveti az angol békejavaslatokat..— 
Mit fog  Angolország ezután tenni ? Vagy tétlenségre 
lesz kárhoztatva, vagy a fegyverhez  nyul. A fegyveres 
közbenjárásnak csakis akkor lehet gyakorlati eredmé-
nye, ha Angolország Plevna bukását s az orosz had-
seregnek a Balkánon tuli elönyomulását képes mega-
kadályozni. Hogy pedig gyakorlati eredménye lehes-
sen, szükséges hogy gyorsan megtörténjék : nagy had-
sereget kellene Törökországba szallitani, de erre leg-
kevesebb bárom hét kell, és még valami : mielőtt ily 
hadsereget átszállítana, a parlamentet is össze kellene 
bivni, miszerint az a kellő költségeket megszavazza, a 
mire szintén legalább 14 nap kívántatik; de ezen öt 
hét alatt portának azon meggyőződésre kellene jutni, mi-
szerint kénytelen lesz Oroszországhoz egy Beparat bé-
kekötésért fordulni,  s ez esetben Beaconsfield  hadse-
rege elkésik. Mindezt jól tudják az angol turkophilok 
valamint azt is, bogy Angolország minden eféU  kísér-
lete botrányos fiaskóval  végződnék. A világba eresz- , 
tett bir az angol közbenjárásról puszta szónak fog 
maradni, mert az nem az angol nemzetnek szilárd 
akarata, banem lord Beaconsfíeldnek  és kabinetjének 
erőtlen tétovázásai. 

A „Szt. Peterburgskija Viedemosti" Szerbia és 
Görögország tétlenségének okait kutatva, a szerb feje 
delemség mellett több körülményt hoz fel  mentségül, 
nevezetesen azt, hogy a mult háborúban szenvedett i 
erkölcsi és anyagi károk dacára valóban készül a harc i 
folytatására,  hogy Ausztria-Magyarország semlegességre i 
ösztönzé és bogy talán Oroszország is diplomatikus I 
bonyodalmak kikerülése végett addig a meddig inkább 1 



- 37.9-
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 



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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