
világosan mutatja és elengedhetlenül követeli, vagy 
azt, mit még 1875 március t-érői keltezett é» a mé-
lyen tisztelt or»z. képviselőházhoz benyújtott — ezút-
tal is ./' * ' a t t tiszteletteljesen mellékelt — kérvényünk-
ben tüzetes indokolással kértünk, hogy t. i. a szom 
szédos keleti tartományokból a kérődző állatok beho-
atala teljesen tiltaasék el vagy, ba ezeu kétségkívül 

zmélyreható intézkedés ezúttal éi rövid idő alatt foga-
natosítható nem volna, legalább és sürgősen azon tör-
vényhozási módosítást, hogy teljes határzár rendel-
tessék el nem csak akkor, mint az idézett § mondja, 
ha a vész az ország mesgyéjétől 8 mértföldnél  kisebb 
távolságra uralg, hanem egyáltalában még akkor is, ha 
a szomszédban a vésznek csak legkisebb nyoma van. 
E teljes határzár csak akkor lenne feloldandó,  ha 
hitelesen bizonyittatik, hogy az illető szomszédos tar-
tomány hat hónap óta vészmentes, minek canstatálá-
sára talán a consulatusok volnának igénybe vehetők. 

A tiszteletteljesen alólirott igazgató választmány 
sajnoaan tapasztalja, hogy dacára a vész rögtöni fel-
fedezésének  az ellene elrendelt intézkedések eléggé 
e r é l y e s n e k nem látszanak, mert a vész napról-
napra mindinkább terjed. Mély tisztelettel kérjük 
Nmlgodat, kegyeskedjék az illető közegeket a legna-
gyobb, a legkíméletlenebb eréiyre utaaitani, mert csakis 
alaposan képzett állatorvos éi erélyes szigorú hatóság 
vethet a terjedő véaznek sikeresen gátat. 

Visszatérve a vész behurcolására, abbeli méltó 
csodálkozásunknak kell kifejezést  adni, hogy miként 
jöhetett az be a veszteglést kiállóit állatokkal, holott 
minden eddigi kutatás éa tapasztalat szerint a keleti 
marhavész lappangási időtzaka 9 napnál tovább nem 
tart ? Miután a vész ennek dacára Töreiváron át be-
jött (mellesleg megjegyezve ez már a harmadik eset, 
mert 1863 és 1867-ben is Törcsváron vesztegelt mar-
háktól terjedt el a vész), tán nem lesz egészen indo-
kolatlan, ha az ottani szakközeg képzettségében némi-
leg kételkedni bátorkodunk. Az erdélyi országrész ál-
talunk képviselt gazdaközönsége különben meg van 
győződve arról, hogy Nmlgod kegyes leend ezen be-
hurcolás okát illetőleg a legszigorúbb vizsgálatot el-
rendelni és annak kiderített eredményét a felháboro-
dott közvélemény megnyugtatására teljtartalmulag nyil-
vánosságra hozni I 

Miután az 1874 iki XX. t. c. 37. § a a vészbi-
zottság szakértő tagjai között első torba a tiszti főor-
vost helyezi, a nmlgu vallás- és köz. ktatásügyi m. kir. 
minisztérium pedig az 1875-ben az orvoBnövendékek 
részére kibocsátott uj szigorlati izabályrendeletben az 
állatjárványtan hallgatáiát kötelezővé nem tette; — 
mély tisztelettel kérjük Nmlgodat, méltóztassék ezen 
ellenmondás és anomalia megszüntetésére hatni, az 
illatjárványtant a szigorlati tárgyak közé felvétetni; 
sőt a törvényhatósági szolgálatba lépő orvotokat még 
arra is köteleztetni, hogy az emtitett tárgybői külön 
vizsgát tegyenek. 

Miután A vész kitörésekor kitűnt, hogy a több-
ször idézett törvényeik és annak végrehajtását tárgyazó 
kimerítő szabályrendelet, még az illetékes közegeknek 
sem volt birtokában, felette  óhajtandó, sőt mellőzhet-
len, hogy ez mielébb közforgalomba  bocsáttassák és 
minden arra hivatott közegnek díjtalanul, a közönség-
nek pedig leható jutányos áron rendelkezésére álljon. 

Továbbá bátrak vagyunk az */• alatt tisztelettel 
jesen mellékelt ét már érintett kérvényt, melyet a m. 
t. képviselőház annak idején a nmlgu földmiveléBÍ  mi-
nieteriumhoz tett át, Nmigodnak méltányló figyelmébe 
különösen ajánlani éa tehetjük ezt annál ia inkább, 
mert ezen sajtó utján is közzétett folyamodásunknak 
jogosultsága a bel- és külföld  legtekintélyesebb szak. 

í X E c j l T 
Az arany a növényországban. 

— Met« é« valósig. — 

Miután a vegytan kimutatta, bogy az emberi test 
nem jelentéktelen részben fémekből,  nevezetesen vas-
ból — melytől a vér nyeri piros azinét — van össze-
szőve, nem csodálkozhatunk, ha a még gyöngédebb 
növénytest it tartalmaz fémeket,  még pedig nem rit-
kán mint elkerülhetlen alkatrészeket. 

Némely növény annyira tzükségel bizonyos fé-
meket, hogy nem tenyészik s általában nem létezhetik 
ott, hol a talaj ily anyagokat nem nyújt. 

Igen érdekes példa e tekintetben a mi c s á -
s z á r s z a k állunk egyik fajrokona,  mely alakjára 
nézve is igen hasonlít ahoz, csakhogy szára inkább e 
van ágazva s virágai aranysárgák. 

Ez a ritkább növények egyike, minthogy csaknem 
egyedül a Rajna vidékén és Belgiumban tenyészik. Mint-
hogy t. i. táplálkozására ét lételére okvetlen horganyt 
(Z i n k) igényel, amit a vegyétz a növény hamvában 
nagy mérvben fel  it fedez,  természetes, hogy caak ott 
létezhetik, hol a talaj legalább bizonyos mérvben bor-
gany tartalmú, mint épen a horganybányáiról birea 
Weatphalia. 

Vannak ÍBmét más növények, melyek rezet igé-
nyelnek fentartásukra  s ilyen növényüuk nem egy van. 

Korábbi századoknak nem volt ugyan tudomásuk 
arról, hogy a növény is igényelhet fémet  tápszert B 
mégis csábító tudomásul hagytak ránk számos »r»ny-
tartalmu növényekről szóló metét. 

A fémek  e királya, mely már ezredek óta kor-
mányozza az emberi szivet, nem kis mérvben foglal-
koztatta mindig a képzeletet is. A múltnak mondái, le-
gendái, meséi csak ugy csillognak az aranytól és drá-
gakövektől B kádakkal mérik az aranyat-

Mi lön továbbá értéktelen dolgok csodatevő erő 

testületei és szaklapjai által is egyhangúlag elismertetett. 
Végre miután B jelenleg duló keleti marhavészről, 

bár megbízható, de csakis magánforrásból  lehet tudo-
mást szerezni, miután az ország hivatalos lapja ily ese-
tekben alig megengedhető lakonismussal csak annyit 
szokott mondani, hogy a marhavész itt vagy ott „uralg" 
vagy „megszűnt", — mély tisztelettel kérjttk Nmlgodat, 
kegyeskedjék elrendelni, hogy a vész állományáról a 
„Budapesti Közlöny" 8—8 naponként hitelet hivatalos 
kimutatást közöljön, mely az ösazea létszámot, a bete-
gek, a valóban gyanúsok, az eldöglöttek és a lebun-
kózottak számát felsorolja,  valamint az elfojtáti  eljárátt 
röviden vázolja, hogy ily kimutatás által a gazdtkö-
zönség tájékozva, intve éa esetleg megnyugtatva ia 
jegyen I 

Ezekben hivatáatzerü kötelestégünk szerint igény-
telen javaslatainkat és nézeteinket röviden előadva, 
azoknak aürgöa elintézését Nmlgodjcegyeaaégétől újból 
-a kérjük éa várjuk, egyletünket és magunkat pedig 
.ovábbra is magaa kegyeibe ajánljuk. 

Orosz, román és szláv lapokból. 
A „Szt. Peterburgtki a Vjedomosti" a c s e h e k 

mult a jelen politikáját cikke tárgyául veaai és miután 
azok tiz évig tartott szenvedőleges politikáját „a dua-
liatikua Ausztria-Magyarországban" belyeali, üdvözli a 
legközelebbről azárnyra kelt bireket, melyek arról tu-
dóaitanak, bogy valamint az ifjú,  ugy az ó-cseh párt 
ia komolyan tzándékizik a politikai térre tettleg fel-
lépni. „Nem lehet tagadni, — mond az orosz lap — 
bogy itt van már annak ideje, amidőn a politikai bal 1-
gatagságot abban kell hagyni. Az caakia arra volt ki-
azámitva, hogy jogelvét megvédje éa bogy az Uralkodó 
jártra erkölcsi nyomást gyakoroljon, miszerint a dua-
ntiku* rendszer mát rendszerré átváltoztaisék, de » 
hosszú tapasztalat arról tanúskodik, bogy ily magavi-
aeletök temmire tem vezet és bogy a bécti „Schmoks"-
ok nem oly érzékenyek, miszerint ily eljárás reájuk 
befolyátsal  birna, A csehek hiába várták „a tengeren 
a kedvező szelet." Erre elősorolja az orosz lap : meny-
nyi adót kell fizetni  a eteh nemzetnek, hány katonát 
kell adni stb. és párhuzimot vonva a caehek éa a ma-
gyarok közt, cikkét igy folytatja:  Mily egészen más 
a helyzet a magyaroknál, mint a cseheknél. Azok tö 
kéletesen függetlenek  Bécstől, van saját törvényhozá-
suk, minisztériumok, hadaeregök éa politikájuk. Lár-
mával éa fenyegetödzéteik  által ők valamint bel-, ugy 
külpolitikának is urai lettek s ha megfontoljuk  a dol-
got, ők temmiben tem múlják leiül a cseheket. A 
csehek morvákkal együtt véve egy öt milliónyi főből 
álló nemzetet képeznek, — a magyarok székelyeikkel 
együtt alig négy milliót szamitanak ; a ctehek kéttzer 
annyi adót fizetnek,  mint a magyarok ; a ctehek épen 
akkor léptak a dynattikui unióba Ausztriával, amikor 
a magyarok ia. A pragmatikai sankció mindkettőre 
nézve érvényea t ezen jogegyenlőség mi által lett meg-
ingatva ? A magyarok forradalmárok,  a csehek loyali-
aok. A magyarok nyertek függetlenaéget  éa saját had 
tereget, mert 1848j49-ben forradalmat  osináltak ét hogy 
1866-ban majdnem ismét fellázadtak.  Mily következ-
tetést csinálhat abből a cseb politikus? Hogy a ma-
gyarokat utánozni kell ? A csehek est nem teázik, mig 
a remény fennáll,  hogy követeléaeik a törvényei uton 
érbetők el, de van ellenkező példa is a cteh történe-
lemben. Elég említeni az 1419-ik évet ét az 1618-att. 
A bécai politikusnak mindezt tudni kellene. Legyen 
azonban bármilyen is a csehek fellépése,  nekik ok-
vetlenül a politikai színpadra tel kell lépniök. Ez a 

által aranynyá változtak s a „bölcsek kövét* ctak fel 
kellett volna találni, amellyel való puszta érintés foly-
tán minden aranynyá változik, az ilyen meglepő sze-
rencsés átváltozás mindenekelőttt növényekre vonat-
kozott; legtöbbször azok levelei, virágai vagy gyttmöl 
csei váltak egyszerre vagy lassanként tiizta aranynyá 
a szerencsés halandó kezei közt. 

Különösen gyakran történt szegény emberek 
gyermekein vagy tzegény asszonyokon is azon csoda, 
hogy egyetlen kecskéjük számára aárgult lombot 
gyűjtve, hazamenet a vállukon emelt kötéa egyre ne-
hezebbé vált t alig hittek azemeiknek, midőn haza 
érve a fonnyadt  levelek helyett aranyeső potyogott a 
földre  B ők örökre gazdagokká lettek. 

Más monda szerint egy szegény aaazony, ki lom-
bot gyűjteni ment az erdőre, csak egyetlen bokrot ta-
lált, mely leveleit még el nem hullatta s esek, mihelyt 
hozzáért, azonnal aranynyá változtak. 

Egy máaik tzegény takácsnak husvétvaaárnapján 
megjelent • boldogságos szűz a egy azál fehér  liliomot 
nyújtott át, mely kezei közt rögtön aranynyá t ezűatté 
változott t annyira értékes volt, hogy árát az egész 
város nem tudta kifizetni,  mig végre egy hercag a 
tzegény ember számára biztosított évdijért megvette, 
felvéve  egytzertmind címerébe it • liliomot. 

Nem ritkán történt hatonló csoda a lennel is. 
Igy télnek idején egy tzekerea • havon talált 

marok lent hazavivé s az másnap reggelre aranynyá 
változott. 

A néphiedelem a valótágban is mindenfelé  gya-
nította az arany létezését. A földalatti  tzellemek rop-
pant meDnyitégben bírják, minthogy odalenn magától 
terem, de — mint a mesék mondják — törpék ét gno-
mok őrzik a halandó embertől. 

Miért ne rejtene tehát a növény it, mely a föld 
legfiuomabb  auyagaiból van összeszőve — belsejében 
aranyat ? 

Et ha már lehetséges volt némely növény segé-
lyével, mely bizonyos erre szentelt időszak alatt mys-
terikus ceremóniák közt lett kiáav* — kincsaket fe-

szlávság általános érdekében áll. A caehek befolyásá-
nak erőabitéaével Ausztriában, könnyebben lehet Szer-
biának, Montenegrónak, Bosznia és Hercegovinának 
saját ügyeit rendezni; a csehek megkönnyíthetik a tó-
tok, saerbek ét a románok torsát ia. Ha ezen kiaérlet 
sem használna, t. i. az eddigi szenvedőiegei politiká-
nak átváltoztatása a cselekvő politikává, akkor más 

osiciókat kell elfoglalni,  mindig azt izem előtt tartva, 
ogy • caeh nemzet háta mögött hatalmaz rokonszenv 

és az öaizet szláv világnak közreműködése áll. A cse-
heknek nem szabad elfelejteni,  hogy ők nem eB-y el-
szigetelt nemzet, de csak a nagy nemzetnek, melynek 
fényei  jövője leend — előőrtei." 

A „Gazét'» Transylvaniei" nov. 1. tzámában Bu-
kureitről október 28-ról keltezett, aláiráa nélküli levél-
ben a következők foglaltatnak  : 

„A magyarok konspirátorai és az angolok, bár 
akaratukon kivül a legfényesebb  ét meggyőzőbb bizo-
nyítványt állítják ki a román nemzet részére arról 
hogy azon szolgála^, mit mi a jelen háborúban a hu' 
mánitáanak és különösen a Dunán éa a Feketetenge-
ren való kereskedelmi szabadságnak teszünk, annak 
idejében mint nagy fontosságú  kell hogy elismertessék. 
A magyarok és az angolok, mindenik saját azempont-
jából éa különleges érdekéből aehogy tem akarták, 
hogy Románia a jelen háborúban tevékeny rétzt ve-
gyen. Innen van, hogy ők előbb gúnyt űztek Románia 
badieregéből; azután mikor látták, hogy jól tartja ma-
gát, krokodilus könyeket kezdettek hullatni, hogy na-
gyon sajnálják a tzegény románokat, kűlönöten hogy 
tme ninci mit enoiök, sem rubájok a hogy orazáguk 
tönkremegy. Miután pedig minden ebbeli fogásaik  si-
kertelenek maradtak, a magyar összeesküvők azonnal 
fegyert  és munitiót szereztek a célból, hogy a román 
földre  törjenek. E tervük ia maghiutulván, a raagytr 
ét angol ageniek egy hónap óta teljea erővel izgatnak 
itt iz országban, hogy • nép követelje a sereg vitz-
izahivását Bulgáriából, fenyegetse  a minisztereket per-
befogatással,  sőt halállal, a fejedelmet  pedig letevéssel 
és r e g e n t s é g felállításával  az esetre, h a h a z a 
n e m j ö n . " 

Előadván azután aion okokat, melyek a románo-
kat a török elleni fellépéare  indították, nevezeteaen, 
hogy Abdul Kerim ugy bánt a román fejedelemmel, 
mint egy pasával, megparancsolván neki, hogy teregét 
az ő paranciuokiága alá adja, — azután hogy Abdul 
Hamtd Károlyt trónvesztettnek nyilvánította, azon kér-
déit veti fel,  hogy a már kimondott függetlenség  meg-
védhető-e • Duna balpartjáról it ? E kérdéire megfe-
lelendő, azt mondja, hogy mig a Dunát a annak bal 
partját az általa feltörölt  11 hatalmas vár fenyegeti  s 
mig e váraknak Konatantinápolyból parancaol akár 
áttörök, akár más, addig tem Románia függetlenaégé-
ről, tem e nagy folyamon  a kereskedelem tzabadaá-
gáról uem lehet szó. A törökök hallani aem akarnak 
e várak lefegyverzéséről;  a Dana balpartjáról nem le-
het azokat lerombolni, nem marad tehát egyéb hátra, 
mint a jobb parton kényszeríteni a törököt azok elba-
gyáaára. Ezen állapot tűrhetetlen s a hajózást és ke-
reakedelmet a Dunán ép ngy kell rendezni, mint a 
Rajnán történt. 

A Rajna semlegeiitéie körül történtek előadása 
után igy folytatja  levelező : „Ep igy kall a Duna kér-
dést azabályozni, de jól meg kell érteni : semmikép 
sem a rotnáa nemzet activ közreműködés nélkül, 
mintsem e nélkül, inkább a h a l á l . Ha a Duna más 
államokra nézve nagy kereskedelmi ér, Romániára 
nézve egyizertmind é l e t é r is. Eleget raboltak jobb-

dezni fel:  hogyne lett vo'na az ilyen növény arany-
tartalmu, miután a hatonló dolgok vonzák egyaáat ? I 

Mindenekelőtt a mogyoróbokor szolgáltatott a 
régi pogány képzolődésre való vittzaemlékezéi alap-
ján olyan iránytűt vagy kincsmutató vestzőt, melynek 
tegélyével lehetséges volt elrejtett kincsek hollétét 
felfedezni. 

Sőt a régi korban határozottan ismertek bizonyot 
növényeket, melyek aranytartalmuak lettek volna a kü-
lönösen nemas növényeket tartottak ilyeneknek. 

Mindenekelőtt a szőlő az, melynek nemes nedve 
arany azinét a költők — noha csak költői módon — 
annyira tudják dicsőíteni, de melyről a néphit azt ia 
tudta, hogy a fémek  királyával tényleges öiszekötte-
téiben áll Beszélték, hogy Magyarországon már oly 
szőlőtőt it találtak, melyet aranytzálak fontak  körül. 
Sőt a középkor vége felé,  midőn az aranyeainálát 
meitersége tetőpontját érte el t minden fejedelemnek, 
ciátzárnak udvari alcbemiitái voltak, kiktől a nemet 
érc meitertéges előállítása folytán  üret pénztáraik 
megtöltését várták, még az sem keltett felette  nagy 
bámulatot, miszerint a szőlőszemekben it találtak vol-
na aranyat. 

A régi germánok szánt hársfájának  már csak ün-
nepeltségénél fogva  is aranytartalmunak kellett lenni. 
S valóban nemcsak egyes mondák beszélnek erről, 
hanem általános volt azon hit, hogy a hárafa  arany-
port, aranyerecskéket ét tzálakat rejt magában, noha 
oly finomul  elosztott állapotban, melyet közöntéget 
emberi szem nem kípei felitmerni. 

Haaonló vouatkozái létezett a mező legnemeaebb 
terménye, az aranysárgán hullámzó buza és a valódi 
arany között. Nem ritkán változtak a buzajzemek me-
sés mennyiségben aranyszemekké, noha néha cseké-
lyebb értékű fémmé  is. 

Egy tiroli parasit például hazamenet busacsomót 
talált az utou, megtőlté belőle ziebeit  p iae! hazaérve 
minden szem egy uj ezüsthatosaá változott. 

A népszellem által szőtt mondák — midőn még 
hegy és völgy, ég ós föld  telve volt aa ember előt 


