
terjesztették. A legcsekélyebb büntetés pénzbírság 
legnagyobb egy évi börtön. Egyének, kik ezen irá-
nyokat növelik, bizonyos helyekből vagy kerüle-
tekből kitilthatok, ha külföldiek,  akkor az ott tar-
tózkodás meg' nem engedtetik nekik. Hasonló fel-
tételek mellett a nyomdászok, könyvárusok,  köl-
csön könyvtárak,  korcsmai helyiségek melyek üz-
letileg folytatják  ezen iránybani működésűket, be 
csukattatnak. Oly kerületekben, hol a közbátorság 
a jelzett irányok által veszélyeztetve van, ott a 
központi hatóságok a következő rendeleteket meg-
tehetik : Gyűlések csak rendőri engedély mellett 
tartathatnak. Nyomtatványok terjesztése nyilvános 
utakon, utcákon, téreken és más nyilvános helye-
ken nem engedtetnek meg. Dolog nélküli egyének 
kik be nem bizonyíthatják, hogy megélhetnek, és 
ha nincs se segélyezésük, se lakásuk, kiutasitan-
dók. Fegyverek tartása eltiltatik s korlátok, vagy 
bizonyos feltételekhez  lesz kötve. 

Ueiliii. aug. 14. A „Prov. Corr." Bismarknak 
a pápai muntiussali értekezései egy Bismarck hg. 
és az egyházi béke" cimii cikkben tárgyalja. Meg-
cáfolja  a sajtó némely tévedéseit, arra nézve, mi-
után a kancellár a kormány eddigi nézeteit meg-
tagadná, melyeket az egyházi ügyre nézve vallott. 
A cikk Bismarck beszédeiből idézeteket hoz, me-
lyekből kitűnik, hogy ha békéhez nyújtja kezét, 
csak azt teljesiti, mit a legélénkebb culturharc 
tartama alatt mondott ki tisztán. — A cikk idézi 
a koronaherceg jul io-én kelt levelét a pápához, 
ezen megjegyzéssel: Ha Bismarck herceg a pápa 
bizalmi férhával  megteszi az első lépéseket a ki-
egyezésre és a cselekvés terére lép : ugy az eddigi 
nézeteivel az egyházi feladatokról  összhangzásban 
áll, de hogy ezen őszinte igyekezete a cél eléré-
sére fög-e  vezetni, az nem egyedül tőle függ. 

KÖZGAZDASÁG. 
Az üszög és rosda ellen. 

Kundra, 1878. agusztushó. 
A buzaüszögösödés és rosdásodásról több lap-

ban több cikket olvastam, különösen a „Nemere" 
61-ik számában irt cikkben az iró ur az elgombá-
sodó üszögösödésrül szaktudósoknak irt nézetét 
fejtegeti,  t. i., hogy ezen gombásodó üszögösödés 
oka az esős, hideg évszakok, a szántóföldeknél  a 
trágyahiány, a talaj kimerültsége a gyakori hasz-
nálat miatt stb. és ajánlja a háromszori jó szántást, 
az ugarrendszert, mint legbiztosabb óvó szereket 
az üszög és rosda ellen. 

Ezen nézete a cikkiró urnák, azt hiszem, min-
den szakértő előtt igen helyes és szükséges is. De 
még kell hozzá valami a tapasztalatból is, a mit a 
tisztelt szerkesztő ur engedelmével a legrövidebben 
elősorolni fogok.  Ugyanis : 

1 -ször liogy a gazda a legjobb helyen előre 
nézze ki a vetőmagnak szánt búzáját és annak le 
aratását hagyja legutoljára, illetőleg addig, míg a 
buzafejek  az erős elérés miatt legörbülnek, meg-
hajolnak, mig az arató a kévét az erős elérés mi-
att alig tudja bekötni. Vetéskor pedig jó erős kék-
köves vizzel az elvetendő magot mindig jól meg-
kell locsolni s azután egy falapáttal  össze-vissza 
hányni (kavarni), hogy igy a mag a folyadékot 
magába vegye. 

Ezen két eljárás jól mivelt földben,  ha szinte 
az első két évben nem is egészen, de már a har-
madikban az üszögét tökéletesen ki fogja  irtani. 
Legalább itt nálunk 23 évi szolgálatom ideje alatt 
a jószágigazgató ur rendeleténél fogva  mindig ezen 
rendszert követvén, ezen eljárás után soha üszög 
nem volt. Felhozok itt egy esetet: 

Ez előtt 9 évvel egy béresünknek elvetés vé-
gett kiadott mag a kimért nyilat — a sürü vetés 
miatt — nem érte be ; hogy a hely üresen ne ma-
radjon : a stijátjából hozott mintegy két kupányi 
búzát s azzal az üresen maradt szántást behintette. 
Következő évben buzaéréskor arra járván, látom, 
hogy a béresnyilban 1 szöglet televan üszöggel mig 
egyebütt sehol nyoma sincs. Végére járván ezen 
esetnek, kiderült, hogy a béresnek az apjától ho-
zott búzája félzölden  volt learatva — s ez okozta, 
hogy azon két kupányi vetésből majd mind üszö-
ges lett. — Teliát ebből láthatni és tapasztalhatni, 
hogy a jól megérett mag jó búzát, a félzölden,  il-
letőleg éretlenül aratott buza üszögét ad. 

Még azt is tapasztalták a gazdák, hogy nagy 
szemű csóréfejü  buza hajlandóbb az üszögösödésre, 
injnt a kalászos apróbb szemű buza. 

2-szor. A mi a rosdásodást illeti, ennek min-
denesetre legjobb orvossága a jó szántás, jó trá-
gyázás és a maga idejében való vetés s mégis en-
nek dacára az alant fekvő,  folyó  melletti gaboná-
kat, ugy szintén a gyér, ;zöldes, későnöveteket a 
ragya vagy rosda érni szokta. Ezen ragyásodást, 
vagy rosdásodást mindig a gabona szernzésekor a 
határon megszálló vagy keresztülhuzódó köd szokta 
előidézni: 

A ki figyelemmel  kisérte, tapasztalhatta, hogy 
a köd után harmad nap, ha a búzájába ment: ros-
dás csizmával, bemázolt ruhával jött ki. 

A rosda ellen ez ideig a jó szántás, trágyázá-
son kívül más orvosság nincs. 

Ezen igénytelen, egyszerű cikkemmel csak 
azért valék bátor alkalmatlankodni a t. szerkesztő 
urnái, miszerint ezen tapasztalatot — melyet ugyan 
már rég' minden közönséges gazda ismer — az 
üszögről irt egy cikkben sem olvastam. 

líóréh Ferenc, 
, gazdatiszt. 

Assicurazioni Generáli 
Folyó hó 12 ikén tartatott meg Triesztben az 

„Assicurazioni Generáli" részvényeseinek közgyű-
lése. Ezen, csaknem egész Európában elterjedt, fé-
nyes és szilárd alapon nyugvó hírnévnek örvendő 
biztosító társulat immár túlélte áldásdús működé 
sének 46-dik évét s teljes megelégedéssel emléke-
zünk vissza ama eredményekre, melyeket ez inté-
zet 1877. évben is megért. A társulat által űzött 
egyes biztosítási ágakat illetőleg a tűzbiztosításnál 
a készben bevett jutalékdijnak 45 százalóka 1 mil-
lió 411,543 frt  95 krban díjtartalékra és áthozatra 
51)833 frt  17 kr, az 1876 évi 1.396,144 frt  75 kr., 
illetve 98,631 frt  51 kr. ellenében az 1877. évi de-
cember 31-én folyóban  levő károk fedezésére  el-
helyeztetett. A függőben  maradt károkra való tar-
talék az elemi ágakban 680,271 frt  1 krt tesz. A 
dijjegyek és a jövendő jüzletévekben beszedendő 
díjösszegek 11.166,002 frt  96 krt tesznek, ellentét-
ben az 1876. év végével eredményezett 11.216,541 
frt  36 krral s ez összeg a mérlegszárnlából tökéle-
tesen kihagyatott. Az életbiztosítási osztály tarta-
lékjai 13,726.957 frt  75 kr, ellentétben az 1876-iki 
13.161,691 frt  63 krhoz s vonatkoznak 57.521,366 
frt  95 krra rugó tőkékre és 290,309 frt  70 krnyi 
életjáradékra 38,952 darab biztosítási jegyekben. A 
túlélési biztosítások kiválasztása után az év végé-
vel érvényességben maradó halála elrei biztosítás-
ra szóló tőkére 18 százalék tartalék eredményezte-
tett. A függőben  maradt károkra való tartalék 
168,972 frt  51 kr. A nyereségi tartalék azj előévi 
1.664,385 forintról  1.675,233 frt  70 krra rúgott. Az 
1877. évben a készben levő tartalékok 684,892 frt 

12 krral gyarapodtak s összesen 17.794,212 frt  25 
krt tesznek, ellentétben az 1876. évi 17.109,320 frt 
13 kr összeggel. A társulat rendelkezésére áll to-
vábbá egy 4.200,000 frtnyi  alaptőke s az évenkinti 
díjbefizetésekből  az elemi osztályban 7.500,000 frt, 
az életbiztosítási osztályban pedig 2.500,000 forint 
remélhető. Az 1877. évben 15.729 kárért kifizetett 
6.488,909 frt  80 krral a társulat által fennállása  óta 
károkért kifizetett  összeg 122.988,891 frtot  tesz ki. 
A közgyűlés határozata folytán  az osztalék min-
den egyes részvényre 122 frank  aranyban lett ki-
szabva. E számok elegendő bizonyságot adnak ar-
ról, hogy e régi, jó hírnévben részesülő társulat 
nemhogy sok ezreknek mindig növekedő bizalma 
által tiszteltetik, de hogy vezénylete a vállalat ér-
dekeit is szintoly tapintatosan, mint eredménydu-
san kezelendi. 

L E G Ú J A B B . 
Bosznia megszállása. 

Bécs, aug. 14. A 13-ik hadtest parancsnoksá-
ga jelenti a zenicai táborból augusztus 12-ről: A 
derékhad ide érkezett augusztus 11-én. A 7. had-
osztály még 10 én megszállotta Travnikot ellent-
állás nélkül és ekkor mind a két hadoszlop köz-
vetlen összeköttetésbe lépett. 

A 20. hadosztály igen heves harcokat állott 
ki Tuzla mellett aug. 9-én és 10-én; a fölkelők 
sokan voltak és ágyukat is vittek a harcba. Ám 
bár a 20. hadosztály némi előnyöket vivott mái-
ki, de a parancsnok mégis jobbnak látta küzdve 
visszavonulni Gracsanica felé,  — mert az élelmezés 
úgyszólván legyőzhetlen akadályokba ütközött és 
a felkelőknek  minden oldalról "való támadásai ki-
fárasztották  a csapatokat. A hadosztály 12-én ér-
kezett Gracsanicába. 

Ilaíiz pasa Buszovacsába (Zenicától délre a 
szerajevói útban) érkezett és jelentette, hogy érte-
kezni akar a hadtest parancsnokságával és kísére-
tet kért. Az utóbbit megkapta ; azóta az értekezés 
is megtörténhetett. 

Hogy kipihenhessék magukat a fáradt  kato-
nák és a Vitezbe vivő utat járhatóvá lehessen 
tenni, a hadtest parancsnoksága táborba szállította 
Zenica mellett a csapatokat. 

Dalmáciából jelentik, hogy a határok biztosí-
tása kedveért Livno felé  elrendelt cirkálást meg-
kezdették, melyben a 79. és 80. dalmáciai honvéd-
zászlóaljak is részt vesznek és e célból a határon 
át előre küldettek. 

Ali pasának 6000 emberből álló török csapa-
tait, melyek Metkovicsnál táboroztak, hadihajókon 
és a „L1 oyd-társaság" hajóin az albán partra szál-
lítják. 

Bécs, aug. 14. A „Pol. C." fentartással  közli 
Konstantinápolyból aug. 13-ról kapott értesülést, 
mely szerint azt állítják a porta köreiben, hogy a 
formális  conventio még nem Íratott ugyan alá 
Ausztria-Magyarországgal, de már létrejött a meg-
állapodás, melynek értelmében az osztrák-magyar 
zászló mellett a török zászló fog  helyet foglalni. 

Bécs, aug. 15. Kétségen ltivül való tény, hogy 
a boszniai lázadást Szerbia nemcsak erkölcsileg, 
hanem anyagilag is, fegyverrel  és pénzzel támo-
gatja. — Tuzlánál a fölkelők  közt szerbek is har-
coltak. 

Belgrád, aug 14. A szerb hadi párt keresztül 
vitte, hogy Bielimarkovics tábornokot nevezték ki 
a a drinai felügyelő  hadtest parancsnokává. Bjeli-
nából több ezer felkelő  ment Tuzlába,'hogy a zvor-
niki és visegrádi törökökkel egyesüljenek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Városunkból a küldöttség, mely Tisza Kál-

mán miniszterelnöknek képviselői mandatumát ün-
nepélyesen adja át, tegnap reggel elindult Buda-
pestre. 

— Uzonhól értesítenek bennünket, hogy az 
ott a'akult műkedvelő társulat — melyről már egy 
alkalommal megemlékeztünk — f.  hó 24-én tartja 
meg első előadását. Tóth Ede „T o 1 o n c"-a lesz 
előadva. Ismételten felhívjuk  rá a t. közönség fi-
gyelmét s egyúttal kitartást kívánunk a társulatnak. 

— Felhívás a székely művelődési és közgaz-
dasági egyesület tagjaihoz. A székely művelődési 
és közgazdasági egyesület idei nagy gyűlését sep-
tember hó 8 án városunkban tartván — van sze-
rencsénk arra meghívni és egyúttal felhivni  az egy-
let összes alapító és pártoló tagjait, hogy mind 
azok, kik azon alkalommal bocses megjelenésükkel 
megtisztelni óhajtanak, ezen körölményröl folyó  hó 
31-ig levélben értesíteni szíveskedjenek, hogy az 
elszállásolás iránt a kellő intézkedések idején meg-
tehetők legyenek. A levél cime : „A székely mű-
velődési egyesület vidéki választmányának Maros-
Vásárlielytt." — Maros-Vásárliely, 1878. aug. 14. 
Deák Lajos, Zarándi dr. Knöpfler  Vilmos, 

jegyző. elnök. 
— Értesítés. A kézdi-vásárhelyi ipari szakosz-

tállyal megtoldott felső  népiskolánál a jövő 187"!,-
iki tanévre a beiratások f.  évi szeptemberhó 1 én 
és másodikán fognak  eszközöltetni ; — a javító-, 
pót- és felvételi  vizsgálatok pedig ugyanazon hó 
3-án tartatnak meg. A rendes előadások 4-én kez-
dődnek. A tandíj egész évre 4 frt;  a beiratási díj 
50 kr. Ezen összegek a beiratáskor azonnal lefize-
tendők. Szegénységi bizonyítványt előmutató tanu-
lók tandíjmentesek. — Kézdi-Vásárhelyit,  1878. 
aug. 16. Erdélyi Károly, igazgató. 

— Báró Baldácsi temetése f.  hó 14-én történt 
Bélán. Szántóffy  esztergomi püspök végezte a be-
szent'jst a templom előtt, mire a budapestről meg-
jelent veteránok a koporiót vállaikra emelve a 
családi sírbolthoz vitték. Következő napon requiem 
tartatott. 

— Harmadik országos tniiitógyülés. A tanítók 
kongresszusa iránti érdeklődés folyton  fokozódik.  A 
rendező bizottságnál (cukor utca, népiskola épülete) 
eddig már 300-nál több ingyen szállást jelentettek 
be a vendégek részére. A sugáruti tanitónőképezde 
80 tanítónőnek ajánlott fel  szabad szállást. A nem-
zeti színház, népszínház és állatkert igazgatóságai 
a vendégek részére tetemes kedvezményeket igért. 
Több vendéglős és majortulajdonos a szálláson ki 
vül élelmezést is ajánlott fel.  — Az ismerkedési 
estél}' f.  hó 20-án, valószínűleg a „Hotel Hungaria" 
dísztermében tartatik. Az üléseknél a kormányt 
T a n á r k y államtitkár fogja  képviselni azon eset-
ben, ha addig T r e f  o r t közoktatásügyi miniszter 
Budapestre nem érkezik. A tanácskozás tárgyai a 
következők : 1. Indítvány az o r s z á g o s e g y e -
s ü l é s r e vonatkozólag. 2. A z E ö t v ö s - a l a p 
ügye. 3. A n é p o k t a t á s i t ö r v é n y néhány 
pontjának változtatása. 4. A f e l n ő t t e k  o k t a -
t á s a é s a n é p k ö n y v t á r a k kérdésének tár-
gyalása. 5. A v a l l á s t a n í t á s ügye. F. hó 22-én 
néptanítók bankettre jönnek össze, mely vagy a 
lövölde helyiségeiben vagy a Margitszigeten tar-
tatik. Következő napon bucsuestélyt tartanak kon-
certtel és táncmulatsággal. 

Közönség1 köréből.*) 
Még egy válasz „ Aeolu*"-nak. 

Tusnád, 1878. aug. 14. 

Tekintetes szerkesztő ur 1 
Ámbár nem szívesen teszem, de ha már ben-

ne vagyunk, szíveskedjék „Aeolus" urnák végvá-
laszkép becses lapjában néhány sornak helyet en-
gedni. 

A „Nemere" 68-ik számában „Aeolus" ur ke-
gyes ujabban is megemlékezni a Tusnád fürdői 
„haragos doktorról". Válaszolok nem annyira Aeo-
lus, mint inkább Dobay ur végett. 

Aeolus ur nagyon kitűnő egyéniség lehet a 
nevelés terén, de azért ugy-e még sem tud jó csiz-
mát csinálni ? S pedig ha még sokáig fitogtatja  az 
orvosi téreni szakismereteinek expectorálását, ha 
azokat esetleg egy szakember olvassa, bizony arra 
a gondolatra jöhet, hogy kár volt Áeolus urnák 
pályát téveszteni, sokkal okosabb lenne, ha jó csiz-
mát csinálna és nem kotyogna bele olyasmibe, a 
mihez nem ért. Hanem hát meg van ennek a mi 
szaktudományunknak az a szerencsétlensége, hogy 
beleszól minden ember ; pedig tudomásom szerint 
még eddig csak Angliában tartozik a jól neveltség 
föltételéhez  némi ismerettel birni az orvosi szaktu-
domány terén is. Hogy mi vagy utódaink mikor 
jutnak el odáig : ezt talán Aeolus ur inkább meg-
mondhatná. 

Én, kedves Aeolus ur, nem haragszom ; de ön 
— ugy látom, hogy nem tud feledni.  Vájjon nem 
csinálok-e ez egyszer jó kórismét, ha rátappintva 
önnek bizonyos testrészére, ugy vélekedem, hogy 
az ön baja idült, több éves, tudja, a „daco-román 

•) E rovat alatt megjelent közleményekért  felelősséget  nem 
vállal a Szerk. 


