
földdel,  igaz ugyan ez esetben is beállhat az üszög-
spora csírázása, de lasabban és később, mely eset-
ben az-időnyeréssel elérjük, hogy a kevesitett lég 
mellett könnyebben és hamarább esirázó vetőmag-
ból kikelt növény addig, mig az üszög poromyce-
lium stadiumába lép — midőn t. i. a gabonanö-
vényre szorul — annyira megerősödik, hogy az a 
növény megkeménykedett hámszövetén áthatolni 
nem tud. 

A meleg részbeni elzárását, szintén a vető-
mag szokásosnál mélyebbeni takarással eszközöl-
hetjük — mit kézzeli vetés után nehéz vasborona 
vagy a könnyebb borona nehezebbé tétele által 
érhetünk el — midőn ismét emiitett időnyerési 
előnyben részesülünk. 

A nedvességet elzárja bizonyos mértékben 
ez időre a gazda, ha száraz főidbe  vet, — mi az 
ő:;zi vetéseknél különben is szabály, mert tavasz-
szul sárba, Ősszel porba vess, —- a nedvesség el-
zárásával pedig az üszögsporától csirázási feltéte-
leinek leglényegesobliikét vontuk el, sőt megfosz-
tottuk azt a közlekedés viziutjától, s igy terjedé-
sét is akadályoztuk. 

A fennt  mondottakra — a Tamások és aka-
dékoskodok kedvéért — megjegyezni kivónom hogy 
a lég, meleg és nedvesség elzárása a mondottak 
szerint tökéletesen nem történik és nem is történ-
het, mert akkor vetőmagunk is a földben  veszne, 
annak is csirázási feltételeit  képezvén a fentiek  — 
de a lég, meleg és nedvesség egy oly nagyobb 
fokú  jelenlétének kizárásával, milyet az üszögspora 
csírázásához kíván — mm zártuk ki azok egy olv 
kisebb fokú  jelenlétét, mely a gabonaszem cúrá-
zási igényeinek megfelel. 

Az őszi vetésről lévén szó, bátorkodom figyel-
meztetni a t. gazdatársakat, igyekezzenek őszi bu-
zájokat korán vetni — ha lehetséges szept. hó foly-
tán — mert tapasztaltatott, hogy a korán vetett 
búzák bevésbé szenvedtek az üszögtől, minek ma-
gyarázatát az alábbiakban vélem : az ősz kezdetén 
szokásos száraz időjárás alatt a korai vetések any-
nyira megerősödnek, hogy a későbbi — vagy ta-
vaszi — esős idő beálltával fejlődő  üszögnek ellent 
állani képesek, s ily esetben csak az esősidő be 
álltával induló sarjadzás (bukrosodás) fogékony  az 
üszög tanyájául szolgálni. (Tanuságául a fennti  ál-
litásnak, a mult évi száraz ősz után, a kora tavasz-
szal indult sarjadzás, az idén nagy részben üszög 
volt.) A vetőmagra, mint legfontosabb  és veszélye-
sebb üszögspora küzvetítőre főligyelm  '-t kell a gaz-
dának fordítani  és szabályul tartani : legyen a ve-
tőmag tökéletesen érett, jól kifejlett,  egészséges, 
ép és száraz, menten üszög, doh, vagy más keze-
lési hibától, továbbá ajánlatos vetőmagunkat idő 
szakonként változtatni, mely esetben az mindig hi-
degebb és gyengébb talajú vidékről hoza^sék. A 
vetőmag fenti  tulajdonainak elérését célzó teen-
dők, minden gazda előtt iiineretesek lévén mellőz-
zük azok előadását, s még csak az üszög óvsze-
réül használt csávázásról emlékezünk meg. 

Tudva azt, hogy csávázni vagy is pácolni any-
nyit jelent, mint a vetőmagot egy oly oldattal 
megáztatni, mely oldat bizonyos méreganyagot 
vagy is oly szert tartalmaz, mely szer a létező 
üszögsporákat és hibás magszemekot életképte-
lenné teszi, megöli: a gazda tetszésétől függ  a 
számos pácanyágok közül — melyeket a földmi-
velési minisztérium, gazdasági és politikai lapok 
nagy számmal ajánlottak — egyet kiválasztani és 
vetőmagján azzal a pácoláá műtétet végrehajtani. 

S most mielőtt tán kelletinél már is hosszab-
ban tárgyalt közlésemet befejezném,  jó szívvel és 
melegen ajánlok a t. gazdatársaknak egy kipró 
bált és teljesen hatékonynak bizonyult pácolási 
módot, mely a következő : 10 liter, gyenge meleg 
vizben i klg. kékkő és i klg. konyhasó oldatik 
fel.  s az igy nyert oldatt:il (10" „ tólil) 5. hectoliter 
buza pácoltatik meg és pedig — előveszünk egy 
nagy teknőt s abba 1 licl. búzát töltünk, melyre 
az oldatból 2 litei t locsolunk, az igy meglocsolt 
búzát lapát, vagy helyesebben kézz-1 addig kavar-
juk és dörzsöljük, mig nem minden buzaszem mog-
nyirkult, mit elérve, már pácolt búzánk zsákba 
szedetik s 12, helyesebben 24 órái zsákban mara-
dás után ugy kézzel, mint géppel vethető. A pá-
colt buza hosszasabb ideig eláll romlás nélkül, azt 
azonban állati eledül használni nem tanácsos. 

l'elhő (»yö:-fjv, 
gazdatiszt. 

Kimutatás 
a székely hází ipart és ipari oktatást terjesztő egye-
sületnek Ktesülésn óta történt "bevételei, kiadásai 

es jelenlegi vagyoni állásáról. 
I. B e v é t e l e k . 

1) Zimmermann János szászországi 
kereskededelmi tanácsos alapítvá-
nya (12600 márka á 60 kr) . . 7328 frt  — kr. 

2) A m. kir. földmivelési,  ipar- és 
keresk. minisztérium segélye ' 1000 „ — 

3) A m. kir. nmlt. vallás és közokt. 
minisztérium segélye . . . . 1000 „ — 

4) A székely művelődési egyesület 
segélye \ . . 100 „ — „ 

5) A. brassói iparkamara segélye 50 „ — „ 
6) A kibocsátott gyiijtőivekeni alá-

írásokból 2721 „ 10 „ 
7) Takarékpénztárba tett összegek 

kamataiból g-j0 40 
8) Eladott lenmag árából . . . 200 „ ^ 

Összesen 13320 frt  50 kr. 

II. K i a d á s o k . 
1) A sepsi-izentgyörgyi szövészeti 

tanműhely berendezése és fentar-
tása 3093 frt  55 kr. 

2) A kézdi-vásárhelyi müfaragászati 
tanműhely óerendezése és fentar-
tása 2048 , 03 , 

3) Lenkikészitő gépre . . . . 845 „ 40 „ 
4) Lenbeváltásra 575 „ 95 „ 
5) Lenmagra 1282 „ 37 „ 
6) Irodai kellékekre, nyomtatvány, 

posta, távírda és bélyegekre . 200 „ 48 „ 
7) A vándortunitás költségei . . 95 „ 81 „ 
8) Utazásokra s más vegyes költ-

ségekre 280 „ 20 , 
Összesen 8421 frt  99 kr. 

Tehát leütve a bevételből . 13329 frt  50 kr-
ból a kiadást S421 „ 99 „ 

marad készpénz 4907 frt  51 kr. 

III. V a g y o n i á l l á s . 
1) Készpénzben 4907 frt  51 kr. 
2) 109.55 métermázsa meglevő len-

nek értéke 575 „ 95 „ 
3) 7140 liter meglevő lenmagnak 

értéke . _ . . . . . _ . . . . 1282 „ 57 „ 
4) A sepsi-szentgyörgyi szövészeti 

tanműhely felszerelésének  értéke 2293 „ — „ 
5) A kézdi-vásárhelyi müfaragászati 

tanműhely felszerelésének  értéke 700 „ — r 
6) A lenkikészitő gép értéke . . 845 „ 40 „ 
7) Az aláirt alapítványok kamatai-

ból, pártfogó  tagsági és rész vény-
dijakból esedékessé vált hátrá-
lékok 2063 „ 50 

Összesen 12667 * r t 93 kr. 
Ehez számítva az anyagokban fek-  , 

vő forgó  tőkét . . . . . . 8oo frt  — kr 
összes vagyon (nem véve tekintetbe 

az alapítványi összegeket, melye-
ket az aláírók csak kamatozni, 
de fizetni  nem kötelesek,) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
teszen 13 ló7 frt  93 kr 

L E G Ú J A B B . 
A népgyűlés megtartatott Budapesten. BHÍ 

nem történt. A keresztényeknek vasárnapjok, a 
zsidóknak pedig nagy ünnepjök lévén, s a lövölde 
a városliget felé  is útba esvén, a tódulás nagy 
volt. A kijelölt szónokok beszéltek, de hatást csak 
az keltett, a ki válogatott gorombaságokat tudott 
mondani. A resolutiót elfogadták,  ugy a mint elé-
bök tálaltatott. A legnagyobb szerencse az, hogy 
Simonyi Ernő kibeszélhette magát egy kicsit, s 
nem ártana, ha a klubbok és népkörök minél több 
ször meghívnák őt az országgyűlés egybegyültéig. 
Ennek aztán talán kevesebb jutna Simonyi ur bő-
beszédüségéből. No meg azt is megértük, hogy 
Eötvös Károly szerepel a fővárosban,  mint szélső-
bal i agitator. 

Ilyen csődületet, mint a mai volt, veres plakát" 
tal még hűhóval mindig 1 het össehozni, kivált ha 
scandalumra is van kilátás, de hogy ez a fővárosi 
polgárság közérzületének kifejezése  lett volna, azt 
tagadjuk a vezérek egyéniségénél ugy, mint társa-
dalmi és politikai állásán U fogva,  de tagadjuk 
azok után is, a miket a hely szinén látni és hallani 
lehetett. 

Bécs, szept. 29. Jovanovici altábornagy jelen-
ti, a Trebinycsica hidjától szept. 28-ról, este 8. 
órakor : 

Klobukot a Hercegovinái fölkelők  végső me-
nedékhelyét, 5 napig tartó erős bombáztatás és 
kétségbeesett védelem után ma d. e. megszállot-
ták csapatjaink, és rögtön inegkezdntték e szikla" 
vár lerombolását. Két ágyú, igen sok munitioj 

sok puska esett zsákmányul. 

Az ostrom a következőképem folyt  le : A ke-
gyetlenségeikről hires korjenicei tölkelők megsza-
porodva a Stolác mellett szétugrasztott fölkelők-
kel a hadosztálynak Trebinye felé  való nyomulás-
kor szept. 18 án Jassen mellett lesbe állottak; csa-
patjaink azonban észrevették és ágyutüzeléssel 
szétkergették őket, Ekkor a járhatlan vidékekre 
vonultak vissza és Klobuk sziklavárat is megszá-
lották. A hadosztály közeledésekor lődözte Gran-
csarevót a fölkelők  fészkét,  és ekkor Klobuk hely-
őrségén kivül mindenki Montenegróba menekült, 
A helyőrség egészen miig nag bravourral állotta 
ki az ostromot és csak ma zeggel tűzte ki a fehér 
zászlót. A helyőrség nagy veszteségeket szenve-
dett. A mi veszteségeink ; a belga király ezredből 
Wagner főhadnagy  és Weinberger hadnagy eles-
tek, két tiszt könnyen megsebesült, egy közvitéz 
elesett, négy megsebesült. A csapatok magatar-
tása példás, hangulata kitűnő. A dandárnokok, 
parancsnokok, a táborkar, a szolgálajtevó tisztek 
és az intendatura vetélykedtek kötelességeik di-
cséretes teljesítésében. Nagy vezérőrnagyot a mel-
léje beosztott Mollinary hadnagyot, Slamecka őr-
nagyot, Dessovics táborkari századost, Kom tüzér-
ímagyot, Capp százados ütegparancsnokot már 
most fölemlítem,  mint a kik kiválóan kitűntek. 

Az expeditio kezdete óta, nevezetesen pedig 
Klobuk ostroma alatt rendkivül kedvezőtlen volt 
az időjárás ; ma van az első szép nap. 

** Hyiuen. Báró Szentkereszty Béla, árkosi 
birtokos, a napokban jegyezte el Florescu, buku-
resti tábornok müveit és szép leányát Mariét. A 
báró tegnapelőtt utazott el Bukurestbe a házassági 
előkészületeket megtenni. A menyegző hihetőleg 
még az ősz végén meg fog  tartatni. 

— Az „Egyetértés" azt újságolja, hogy Tisza 
Kálmán miniszterelnök Ostendéből hozott gyönyörű 
tengeri kagyló-gyűjteményét  a sepsi-szentgyörgy i 
népiskolának ajándékozta. Nagy jocositással beszéli, 
hogy egy szemtanú előadása szerint „a g ó b é k a 
soha nem látott csudát megbámulták s külön szek-
rényt készíttettek a gyűjtemény számára, melyet 
egy külön teremben helyeztek el." Ila az „Egyet-
értés" minden híreit ilyen megbízható forrásból 
veszi, akkor csak gratulálhatunk ő jólértesültségé-
nek. — Tény az, hogy városunk egy ily becses 
ajándékot nagy örömmel fogadna,  de az is tény, 
hogy még nem részesültünk azon szerencsében, mi-
szerint azzal megkináltattunk volna. A „ g ó b é k " 
tehát nem volt mit megbámuljanak csak az „EÍ. " 
hízott kacsáján csudálkoznak ma is. 

— Első közlemény a sepsi szentgyörgyi nők 
segélygyüjtő bizottságához a Boszniában megsebe-
sültek javára történt adakozásokról: Vásárhelyi 
S.-né gyüjtőivén Gyárfás  Samu, Benke Andrásné, 
Jancsó Albertné, Csalah és neje 2 — 2 frt.  Molnár 
Sámuel, Kovács Bálint, Kosztyán Győző, Betegh 
Bálint, Fogolyán Lukács, Bartha Béni, Cíinádi La-
jos, Váncsa György, Barabás Emília, Kupfer.sticli 
József,  Csutak Péterné, Molnár Sámuelné, Pál Ist-
vánné, Nagy Elek, Szabó Istvánné, Wissiák Mal-
vina, Bogdán Flóriánné, Szilágyi György, Blaskó 
Lajos, Nagy Tamásné, Huszka Gizella, Dévai Já-
nos, Szász Károly, Rasztavieckyné  Száva Kata, 
Nagy Károlyné, Görög István, Császár Józsefné, 
Demeter Róza, Lengyel Jánosné (Császár Kata), 
Schwarz Erigyesné, Müller Emília 1 — 1 frt  Antal 
Zsigmondné 1 frt  50 kr. Kiss Ödön, Kőrősi Mi-
hályné, Fülöp János, Dézsi Ferenc, Diószegi Ká-
rolyné, Tőrös Mózes, özv. Vizy Istvánné, Kovács 
Gábor, Sequens Mari, óváriné Gyárfás  Anna, Bik-
falvi  Ferencné 50—50 kr. János Dávidné 30, Kuti 
István 25, Platsintár Lukács, Hary Géza, Kajcsa 
Ferencné 20—20, Császár Istvánné 10 kr Összeg: 
47 forint  45 kr. 

— A helybeli kereskedő ifjúság  szept. 21-én 
kedélyes táncvigalniat rendezett a sebesültek ja-
vára. A bál nem valami nagy közönséget tudót 
összehozni, hanem a táncoló párok annál kényelmet 
sebben mulathattak. — Nem fürkésszük  ezúttal a 
részvétlenség okát s egyszerűen konstatáljuk, hogy 
az összes bevétel 85 frt  volt, ebből a 69 frt  74 kr. 
kiadást leszámítva, tiszta jövedelem maradt 18 frt 
26 kr. Felülfizetcek:  Méltóságos Potsa József 
főispán  ur 4 frt.  Császár Bálint polgármester 
ur, Hary Gyula 2 - 2 frt.  Fencel János m. kir. pos-
takezelő, Benkő Elekné, Kovács Lajos, Gidófalvi 
Pálné, Sebestyén Sándorné, Pünkösti Lajos, Csu-
tak Péter, Csut-.k Péterné, Séra/ Tamásné, Fogo-
lyán Lukács 1 —1 frt.  A 18 frt.  26 kr. jövedelem t. 
Bogdán Andrásné uraszonynak átadatott s gyűjtő-
ivére íratott. (Tárgyhalmaz miatt késett.) 

— Kézdi-Vásírhelytt  folyó  hó 21-én műked-
velők által a Boszniában megsebesült katonák itt-
hon maradt gyámoltalan családjainak felsegélye-
zésére színi-, dal-, felolvasási  és szavalati estély 
tartatván, a következők voltak szívesek a rendes 
bementi dijon kivül felülfizetni  : Molnár Józsiás 2 
forint,  Ludwig Sembratovitz 1 frt  20 kr, Kakucsi 
Ádám, Türk Károly 1 —1 frt.  Wellenreiter János, 
Tóth Géza 60—60 kr. Bándi István 50 kr, Turóci 
László 40 kr, Csiszár Dénes, egy valaki, Fejér Já-
nos, N N 20 20 kr, X X 5 krt. — Fogadják a 
nemeskeblü adakozók az árvák és gyámoltalan csa-
ládok nevében a közvélemény elismerését és kö-
szönetét. Az előadás összes bevétele 107 frt  6 kr, 
kiadás 40 frt  6 kr, tiszta jövedelem, mely rendel-
tetési helyére már el is küldetett, 67 frt.  G y ö n -
g y ö s i I s t v á n . 

— A k.-vásárhelyi „közművelődési egyesület" 
folyó  év október havában a miskolci és egri sze-
rencsétlenek javára előadást készül tartani, ugy a 
Boszniában megsebesült harcosaink segélyezésére 
is valószínűleg egy előadást fog  rendezni. Valóban 
örvendetes jelenség a „közművelődési egyesület" 
ébredése, mely oly régóta szünetel és oly szép 
tettekre van hivatva. 

— Egert ismét rizreszedelem érto mult hó 
28-án. A város tetemes károkat szenvedett. A viz 
mindjárt délután kiáradt — s mindig magasabbra 
emelkedvén, a rémült lakosságot futásra  kénysze-
ritette. Délután 4 órakor a magasabban fekvő  ré-
szeken kivül már az egész város viz alatt volt. A 
kereskedők ismét nagy károkat szenvedtek, mint-
hogy minden bolt, földszinti  helyiség és pince el 
van öntve. Este 8 óra tájban a vész enyhülni kez-
dett, de több épület omladozófélben  volt. A vész-
bizottság táviratilag fölkérte  a tóvárosi tanácsot, 
hogy Egerbe haladéktalanul egy gőzszivattyut küld-
jön. A tanács elhatáfozta  rögtön eleget tenni e fel-
hívásnak s Krause Valdemár tuzfelügyelő  urat in-
dítani útnak a kért szivattyúval.  Mivel pedig a 
magyar államvasút a mult alkalommal 190 forimot 
fizettetett  magának a gőzszivattyu oda- és vissza-
szállításáért, azon kérelemmel fordult  a tanács a 
nevezett vasút igazgatóságához, hogy tekintve az 
emberbaráti célt, a szállítást díjtalanul eszközöltetni 
szíveskedjék. 


