
hatnám, sem a te, sem olvasóid neheztelését ne 
vonjam magamra. 

Isten veled ! 
Binder Lajos, 

gépészmérnök. 

A brassó-plojesti vasút 
A plojest-predeali vasút ügyében irják Buku-

restből a „Pol. Corr"-nek julius 16 iki kelettel: A 
plojest-predeali vonal kiépítésének ügye már a 
kamara nyilvános ülésén is tárgyalás alá vétetett. 
Bratianó miniszterelnök, ki most a közmunkák 
ügyosztályát igazgatja, minden erejével arra törek-
szik, hogy a kérdés egyszer már elintéztessék, és 
a munkálatokat e vonalon megkezdhessék, ez ál-
tal eleget tevén a nemzetközi kötelezettségeknek. 

A kormány azon előterjesztése, hogy a Craw-
leyvel kötött szerződés feloldassék  és a kiépítés 
egy más vállalkozónak ugyanazon feltételek  alatt 
adassék át, néhány képviselőnél, kik perhorreskál-
ják azt, hogy a vállalat idegen kezébe jusson (meg-
jegyzendő, hogy román nem is vállalkozott,) heves 
ellenzésre talál, és ezt mint nemzeti szerencsétlen-
séget tüntetik fel;  sőt azt kivánják, hogy a kiépí-
tés a kormány saját költségére történjék ; ez esz-
mét Bratiánó állhatatosan visszautasítja, mert hiá-
nyoznak a technikai eszközök ezen nagy vállalat 
kivitelére. 

A kamarának jul. n-iki ülésén a kormány elő 
terjesztése, dacára a fent  jelzett kifogásoknak,  vita 
alá vétetett és annak pontonkénti tárgyalása a 
legközelebbi ülés napirendjére tüzetett ki. Most 
azonban a dolog egy irányban már el van intézve, 
minthogy a kamara tegnapelőtti ülésében kimon-
dotta a Crawleynek adott engedély megsemmisíté-
sét, hogy ki lesz az uj engedélyes, még nem is 
tudhatni. Megemlítendő még azon körülmény, hogy 
Finály ur Budapestről a román kormány meghívá-
sára, vonalak kiépítésének ügyében Bukurestbe 
megérkezett. 

Választási mozgalmak. 
B e r e c k v á r o s volt képviselője, G á b o r 

Péter, f.  hó 21-én délután tartá meg választói előtt 
beszámoló beszédét Bereckben. A beszéd politikai 
helyzetünkkel foglalkozván,  igen élénk világot ve-
tett hazánk kül- és belügyeire. Beszámolója tisztán 
szabadelvű irányban volt tartva s mint ilyen a 200-
nál többen összegyűlt választók előtt láthatóan 
kedvező benyomást tett. Gábor ur beszédét több 
helyen „éljenekkel" szakították meg s végén a lel-
kesedés általános volt. 

A talpraesett beszámoló beszéd végeztével 
Bálinth László rom. kath. lelkész állott fel  s meg-
köszönte a volt képviselőnek városuk érdekében 
tett'hasznos fáradozásait  s meleg szavakban tol-
mácsolván azon őszinte vonzalmat, melylyel Bereck 
város közönsége Gábor ur személyéhez oly párat-
lanul ragaszkodik : dörgő éljenek közt ismét fel-
kérte őt a képviselőség elvállalására. Hasonló ér-
telemben beszélt a románok részéről Koltofeanu 
Demeter g. n. e. lelkész is románul. 

Ezek után a választók Gábor Pétert ujolag 
egyhangúlag képviselő-jelöltjökül kikiáltván, a sza-
badelvű pártot és Tisza miniszterelnököt éltetve, 
eloszlottak. 

A beszámolási actust természetesen egy mag-
num áldomás követte, melyen Gábor Péter ur mint 
házigazda, igen szívélyes barátságot tanúsított ven-
dégei iránt. 

Ellenzéki hangulat itt egyáltalában nincs. Bár 
hallszik, hogy a habarékok ide is szándékoznak, 
ha egyébünnen nem, onnan felülről,  missionariust 
küldeni, mindazáltal semmi kétség, hogy Gábor 
Péter egyhangúlag fog  ismét megválasztatni. 

Különben a habarékok erőlködését ahoz illő 
módon a szélbal is igvekszik ellensúlyozni olyan 
formán,  hogy „ha én nem lehetek, hát te sem lész 
ur" és br. Apor János képében megjelenik nem-
sokára a mumus, mely hivatva lesz arra, hogy 
minden ^ellenzéki ellemet, a mi még talán rejtve 
volna valahol, szégségesen megugrasszon. 

Ezek után tehát, ha kedve ereszkednék vala-
melyiknek Berecket felkeresni,  az uti laput ne vi-
gyen magával, szolgálni fognak  itt a bereckiek 
kellő számban mindeniknek ebből a plántából. 

—8. 
Gróf  N e m e s Nándor, az ilyefalvi  választó 

kerületben felléptetett  ellenzéki képviselő-jelölt 
programmbeszédét f.  év juliushó 28-án (vasárnap) 
d. e. Sepsi Szentgyörgyön fogja  megtartani. 

K é z d i - V á s á r h e l y  képviselője, Pap Lajos 
a református  egyháznak kepe ügyben előre meg-
határozott gyűlése által akadályoztatva lévén mult 
vasárnap beszámoló beszédének megtartásában, 
azt vasárnap f.  hó 28-án délelőtt tartandja meg a 
városház nagytermében. Mi is a t. választók tudo-
másául szolgáljon. 

C s i k m e g y é b e n következő szabadelvű 
képviseld jelöltek vannak : g y.-s z e n t-m i k 1 ó sí 

j á r á s b an Sánta Lajos volt képviselő és Györfy 
Pető brassai ügyvéd ; a k a r c f a l v i j á r á s b a n 
Gál Endre ügyvéd és Lukács István volt szolgabí-
ró; a s z e r e d a i j á r á s b a n Mikó Bálint v. 
orsz. képviselő és Erős Elek ügyvéd; a s z e n t 
m á r t o n i j á r á s b a n egyedül Balázsi Lajos 
földbirtokos. 

M a r o s-V á s á r h e 1 y alsó k e r ü l e t é b e n 
K n ö p f l e r  Vilmos egyhangúlag, a felső  kerület-
ben nagy többséggel S z á s z Róbert jelöltetett ki 
képviselőnek. Szász Róbert programmját népesebb 
gyűlésben szerdán mondja el. 

A t o r d a i választó kerületben T i s z a 
L á s z l ó ellenjelölt nélkül egyhangúlag lelkese-
déssel képviselőnek jelöltetett ki. 

A s z á s z v á l a s z t ó k n a k 35 főből  álló 
Szebenben tartott gyűlése Trauschenfels  Emil ki-
békítő indítványának elvetésével elhatározta, hogy 
a hol specificus  szász képviselőenem választható, 
ott a szász választók az ellenzéki jelöltre szavaz-
zanak. 

D é é s e n a szabadelvű pártnak e hó 21-én d. 
u. 4 órakor tartott gyűlésén gr. T e l e k i Do-
m o k o s a deési választó kerületben mint egye-
düli jelölt közlelkesedéssel kijelöltetett. A gyűlésre 
küldöttségileg meghivatott, hol is megjelenvén, prog-
rammját nagyszámú intelligens közönség előtt el-
mondotta, mely általános lelkesedéssel fogadtatott. 

Gr. B e t h l e n A n d r á s Belsőszolnokmegye 
alsó kerületének volt képviselője beszámoló be-
szédje közlelkesedéssel fogadtatott. 

Levelek a szerkesztőhöz. 
1. 

Míihó tekintetes karok ís rendek.. 

Érdemes szerkesztő uram I 

A jó minap, hogy ügyes bajos dolgaimat el-
igazítsam, elmentem Kolozsvárra, persze asszony 
nélkül. A mint ott a Torda-utcában sétálgatnék 
egy régi vándorpajtásommal, — egyszerre csak sze-
membe tűnik egy nagy tábla, azon egy festett  col-
léga, a ki épen abban a percenetben van oda pin 
gálva, mikor verset ir. A tábla szélire pedig oda 
volt irva, hogy „Hans Sachs". Mindjárást a fordult 
meg az én elmémben, hogyha ez csizmadiamester 
létire tudott verset írni, miért ne tudnék én is va-
lamit azon módon cselekedni. Hogy hazajöttem, a 
dógot meghánytam vetettem mindjárást az asszony-
nyal is; persze ő olyan jó neven vette ezt, mintha 
valaki régi kontót küldött volna meg. Azonnal el-
szalasztottam a Pista gyereket a bótba egy árkos 
papirosért, én pedig azalatt rendbe hoztam a ka-
lamárist és a pennát. Ha a szerkesztő ur elfogadná 
szívesen szolgálnék egy jó üveg egerbingó tentá-
val, nem azért, hogy evvel korteskedni akarnék, 
hanem csak azért, hogy kimutassam az én jó indu-
latomat a szerkesztő ur iránt. Elég az hozzá, hogy 
mihely a Pista gyerek elhozta a papírosat (bocsá-
natot kérek, hogy olyan rücskös, mert a fiút  épen 
a héten hozták faluról  s még nem szokta meg 
tisztán bánni a portékával) meggyújtottam a lám-
pást és leültem hogy valamit irjak abba a fáin 
„Nemere" ujságlapba. Jól tudom én, hogy ezért 
sokam megfognak  rám neheztelni a pajtásaim kö-
zül, de hát hiszen mit csináljak, ha már most a 
feleségemben  is olyan nagy a vágyakozás arra 
nézvést, hogy ne restelkedjem irni valamit. 

Én egyébként igen jól tudom, hogy mi okoz-
za az asszonynál ezt a nagy sietséget, de most 
nem írhatom meg, mert mindegyre befordul  a mű-
helybe s félek  hogyha valami olyast irok róla, a 
sámfa  a hátamra kerül, mert köztünk maradt szó 
legyen, az asszony egy kicsit éles s ha a nyelvét 
megereszti, ember legyen, ki a szobában tud ma-
radni. 

Jaj, lelkem érdemes szerkesztő uram ne ijed-
jen meg, de a mit megírok, megesett rajtam. Az 
asszony hátam mögé lopódzott s megleste, hogy 
mit irok s mert róla, hogy „éles"-et irék kaptam 
egy jó ötöst. Mindjárt kipukkadok mérgemben, ha 
rágondolok, hogy még az az istentől elrugaszko-
dott inas is, az a Pista, az a fajankó,  ki külömben 
olyan szamár mint akár a retek, mint nevette az 
én szerencsétlen esetemet. Pszt! Jön az asszony. 
Glédába Pali! Eldugom mit eddig irék, nehogy ez 
az azsagon járó meglássa. 

Érdemes szerkesztő uram! Ne csináljon sem-
mit abból, hogy nem tudok olyan piremókosan 
irni, vegye tekintetbe, hogy én csak három télen 
jártam a normába s ha egyszer máskor nem gya-
korolgattam volna magam, azt is elfeledtem  volna, 
a mit tanultam. 

A mesterséghez is mikor hozzá fogtam  nem 
ment olyan jól, de később belé törődtem ; tán az 
irásba is belé jövök. Elég az hozzá, hogy tegnap 
kifutottam  a boltba, hogy egy pár bőrt vegyek, 
meg aztán a leánykámnak is valamit a nyárára. 
Egyszerre csak élőmbe áll egy ur s azt kérdezi, 
hogy hát én „hogy gondolkozom". Én elébb nem 
értettem hogy mire céloz az érdemes ur, de csak 
hamar kifundáltam  magamban, hogy a képviselő-
választásra nézve áll velem beszélgetésbe. Ha látta 
volna lelkem érdemes szerkesztő uram, hogy mint 
szorongatta a kezemet és mint urazott, azt hitte 
volna, hogy én legalább is több vagyok, mint a 
minek kinézek. Én is megkérdeztem ugy fél  sunyi, 
fél  komoly ábrázattal, hogy hát: „ki a vivát ?" 
mondott aztán ő nekem egy nevet, melyet csak 
azért nem irok ide, mert az asszony keményen 
rám parancsolt, hogy se egyszer se máskor azt a 

nevet a szájamra ne vegyem, annyival kevésbé a 
pennámra, mert ugy ki lábszijjaz az ajtón, hogy 
megemlegetem mig élek. Az asszony pedig nem is 
sejti tán, hogy vele a képviselő választásra nézve 
épen ugy egy akaraton vagyok, mint arra nézve, 
hogy ki legyen ur a háznál, én-e vagy ő? 

Az az érdemes ur kezdett aztán nekem min-
denféle  elegy-b elegy dolgot beszélni, habart ide, 
habart oda, s a végin kisütötte, hogy hát ő tulaj-
donképen azért szólított meg, hogy én rászavazzak 
az ő vivátjára. „Hát önkegyed kinek tart engem?" 
— kérdem felháborodva,  — vagy azt hiszi, hogy 
nem tudom én megkülömböztetni a jót a rosztól ? 
A mit nekem most összehabart, arra én nem adók 
egy csizmatalpába való szeget sem; nem szeretem én 
nagy urakkal, sem prókátorokkal egy tálból kana-
lazni, sőt inkább ugy félek  mindkettőtől, mint az 
égő tűztől. Még a példabeszéd is azt tartja, hogy 
a ki prókátorra bizza a dolgát, az rendelje meg 
magának előre a papot is. 

Ilyen formán  beszéltem neki, mert én érde-
mes szerkesztő ur, kifundáltam  magamban, hogy 
mit a szerkesztő urék akarnak az nem lehet rosz, 
s a kire szavaznak, arra szavazok én is, mert jaj 
annak a mesterembernek, ki mint mondám nagy 
ur és prókátor után indul. 

Az én vivátom Csiki Kálmán professor  ur, 
kit az isten sokáig éltessen. Hallottam és tudom, 
hogy érdemes ur, ki a szegény embert nem h u z-
z a-v ó n j a . 

A lámpásomban a fotogén  fogyatékán  lévén 
többet nem irhatok. Az isten áldja meg a szer-
kesztő urat minden testi és lelki jókkal, igazán 
kívánom. 

Kordoráu Pál, s. k. 
csizmadia mester. 

KÖZGAZDASÁG.  ^ 

Nézetek a buxaüszög és rozsda tárgyában. 
A „Földmivelési Érdekeink" 22. és 25. számá-

ban olvastam Mosdósy József  és Simli József  urak 
nézeteit a buzaüszögre vonatkozólag. Szabad le-
gyen ezúttal nekem is nézeteimet közölni e lapok 
t. olvasóival! 

Búzáink elüszkösödése és rozsdásodása az 
1860 év óta úgyszólván járvánnyá lett, úgyannyira, 
hogy elmondhatjuk, miszerint ezen időtől fogva, 
alig volt év, melyben ezen bajok egyike, vagy.má-
sika meg nem jelent volna búzáinkon, kissebb-na-
gyobb mértékben. 

Szaktudósaink — tüzetes kutatások nyomán 
— megállapították, hogy az üszög és rozsda sem-
mi egyébb, mint egy gombafaj,  melynek fejleszté-
sére különösen kedvezőleg hat a hideg, nedves 
ködös tavaszi időjárás. 

Ebből kiindulva, a gazdaközönség is neki ron-
tott a rendetlen időjárásnak, s annak tulajdonította, 
búzája elüszkösödését, illetőleg rozsdásodását. 

Tökéletesen megosztom szaktudósaink ama 
nézetét, hogy „a hideg esős ködös tavasz kedve-
zőleg hat a rozsda és üszög fejlesztésére,  de gon-
dolkozzunk egy kissé: váljon régebben — midőn 
mcst is élő idősebb gazdáink a buza üszköt ugy 
szólván nem is ismerték — más időjárás uralko-
dott-e, mint a mi időnkben ? 

Ha megkérdezzük őket, bizonyára fognak  em-
líteni rosszabb és kedvezőtlenebb tavaszokat is 
mint napjainkban vannak, de azért a búzának ily 
sokféle  veszedelmét még sem ismerték. 

Ne higyje azt senki, hogy nem az a nap süt 
ma is az égen, mely régen, s ne árasztaná élteti 
sugarait ép oly mértékben földeinkre,  mint a ré-
gi időben. Az időjárás rendetlenségében tehát 
ne keressük annyira búzáink üszkösödésének okát, 
tulajdonítsuk inkább földünk  elgyengülése s kime-
rülésének. 

Váljon ki ne tapasztalta volna azt, hogy p. a 
megszületett kis borjú, ha annak anyja gyenge, 
egészségtelen s igy rosz táplálékban részesül, csak-
hamar eltetvesedik, minek következtében elsová-
nyodik s gyakran el is vesz, mig ellenben a jó, 
egészséges tehén borja — mely egészséges és bő 
táplálékban részesül — szépen és gyorsan növek-
szik, a tetvek rajta elszaporodni nem birnak, egy-
szóval kifejlését  semmi sem gátolja. így vagyunk 
szerény nézetem szerint földjeinkkel  is. 

Régente midőn általában az egyszerű három 
nyomású ugarrendszer űzetett gazdaságainkban, s 
az őszi gabonát tiszta fekete  ugarba vetették, bi-
zonyára létezett akkor is a most felfödözött  üszög 
és rozsdagomba a búzákon ; de miután a talaj elég 
és bőséges táplálékot adott a buzanövénynek az 
üszöggomba nem volt képes kifejlődni,  úgyannyira, 
hogy az úgynevezett golvóüszköt nem is igen is-
merték a régi gazdák. 

De miként gazdálkodtak a magyar gazdák 
körülbelől 1860 óta ? 

Megnyilvák vasutjaink az ország igen sok ré-
szében, a magyar gabona szép kivitelnek örven-
dett, s a kivitelnek vasutakkal könnyítése az ára-
kat csakhamar felszöktette.  Elkapatták a magas 
árak az amúgy is pénz után sóvárgó gazda közön-
séget, még jobban föléledt  nálunk a bőköltés, lu-
xus- és élvek utánni vágy, s hogy e vágyaikat 
jobban kielégíthessék, mindinkább több jövedelemre 
törekedtek. 

Csakhamar feltörték  legjobb parlagrétjeiket, 
legelőiket, irtották az erdőket, és mindezt csak 
azért, hogy minél több búzát és árpát vihessenek 


