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Halhatatlan leánya az öröklétnek! ki új alak- 
ban tűnsz elő, honnan — ’s miért mosolyogsz 
felénk?

Üdvezölve bókol neked a’ föld: ’s kitárta keb
lét Hunnia, hogy abba áldást önts belé. — És 
te mosolygva lépsz elő — mint ama bíztató re
mény, kit szerencsétlen teremte magának, hogy 
vele jövendőjét tengesse: — ’s lepleid alá rejt
vén a’ titkokat, kétes homály közűi szórod ránk 
a’reményt ’s félelmet; és — mosolyogsz!

Le fogod e törleni a’ magyar’ könnyeit? me
lyet aszályod facsart k i: visszaadod e bar
mait? melyeket döggel pusztitál el — és sze
rencséjét! melyet mindigígérsz — űj esztendő!

Üdvezölve tekint rád a’ földész , ’s te azt 
gondolod, hogy pillanatidból termékenyítő vil
lámokat , szózatodból menydörgéseket, kezeid
ből arany kalászokat, teli kelyheket, ’s bőség’ 
szaruját esdekel; ’s hogy mind ezekért, és ezek
ben fogja boldogságát bálványolni? — boldog
talan! —

Telvék lesznek majdan vermei; bőséggel 
gulyáji ’s nyájai: ’s midőn izzadozásai’ jutal
mát éldelné, örömkelyhéből keserűséget ivand, 
m értté  b ő s é g b e  fű la sz  tód, mert igy min
den adományo 1 ismét elragadod: miért hogy 
meg nem hoztad az értelmet, mely benned jóté— 
teid’ meghasználhatta volna. — És ha földeire 
terméketlenséget sújtasz, ’s élelmiért mindenét 
külföldre pazaroltatod, mit mivelendesz mást?

mint boldogtalan szerencsést, vagy szerencsét
len boldogtalant. — ’S mind ennyiért üdve- 
zöljen e tégedet a’ földész ? — uj esztendő ! — 
Korántsem. —

Nyisd fel előttünk e’ század leplét! lobog
jon kezedben értelem’ szövétneke! és szét fog 
hasadozni a’ vad homály, ’s kiviláglik Hazánk 
egész mivoltában; és látni fogja nemzetünk jó
léte’ hijányit, — arany törvények fognak fény
leni, biztosítanáva a3 testvér h i t e l t ,  ’s jo
gainkat bátorságositva.

Gazdaság’, ipar’ és kereskedés’ iskoláji fog
nak majdan alapittatni; és a’ nevelt nép szen- 
tebb áhítattal borzadozand a’ csillagos égre, ’s 
istenibb örömmel nézend a’ kelő nap’ eleibe: a’ 
földészet kétszeresen gyümölcsözend a’ szorga
lomnak, a’ kereskedés’szerencséje pedig folyto
nos békét óhajtva kerüli a’ viszálkodást, a’ há
borút, az emberiségnek e’ gyalázatját: napon
kint újabb színbe jő eleibe a’ világ; a’ szorga
lom ’s boldogulás felejtetik vele a’ fonák élve
ket , ’s ezek helyébe tiszta szellem terűi.

Szellem! mely istent, királyt, — hazát 
hordjon:— szellem! mely szabad, de soh’ sem 
túlszabad: — szellem! mely utáljon mindent mi 
énség ’s hiúság, ’s egyesülve ragadjon meg 
mindent, mi közjót teremthet. Hazánkban — 
’s benned új esztendő!

így fog majdan egyesült erőből erősség kel
ni ki; igy szét áradni Horniunkon az áldás; 
igy idveziteni tiszta boldogság, mely után a
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tudatlan csak eped, de a’ mit elszaggatott szel
lem soha sem bírhat.

így üdvözlendőnk mi tégedet; így lészsz te 
dicső, mint Hazánk’ nagy Fija, kinek szelle
me lelkeden ömledez, ’s kinek tetteit száza
dok fogják veled együtt koszorúzni.

Erholest és ipari kérdés.
Lamartine, a’ nagyhírű, szónok és költő, 

egyike Francziaország’ legdúsabb birtokosai
nak , e1 felszólítást intézte a’ maconi akadé
miához:

„Van két civilisatio, melyek néha egyetért
ve, néha egymástól elkülönözve haladnak elő
re , az egyik, az erkölcsi civilisatio, az az: 
g.1 nemzet’ hitvallásainak, törvényeinek, ’s ré- 
nyeinek öszvege; a’ másik az anyagi civilisa
tio, az az: a’ mesterségek’ és kézmi vek’ vagy 
az ipar’ előhaladási kifejlődése. Midőn e’ két 
rendbéli civilisatiót egy szónak határaiba szo
rítjuk, már nem értjük egymást, ’s küzdünk a’ 
sötétségben. Az erkölcsi civilisatiót a’ nemze
tek’ fennállási czéljának kelletik tekinteni; ’s 
azok, kik ezt tagadják, vagy kik azon van
nak, hogy útját elállhassák, félreértik az em
beriség’ megkülönböztető bélyegét, a' tökéle
tesedést, ’s vétkeznek az istenség’ legneme
sebb munkája, az emberiség ellen. As anyagi 
civilisatio ellenben, az ipar, első tekintetre 
nein nyújt oly szembeszökő következményeket, 
melyek a’ néki élsőséget adó népek’ boldogsá
gát biztosítsák. Az erkölcstanitók épen félnek 
tőle, a’ bölcselkedők csak félig méltatják, a’ 
statusgazdák magasztalják. De ezek még ko
ránt sem értik egymást, azon eszközök’ alkal
mazása körül, melyek haladását biztosítsák, csa
varodásait szabályozzák, viszontagságainak ele
jét vegyék, sőt — valljuk meg- abban sem, mint 
kellessék jótéteit bébizonyitani! Valóban, még-

kérdés, valljon a’ gazdaság, mely mindig együtt 
szokott járni á’ magas miveltséggel, oka -  é 
vagy következménye e’ civllisátionak, anyja-é 
vagy korcsosítója. A’ történetek’ könyvei ké
tes feleletet adnak a’ kétes kérdésre ’s mint egy 
két értelmű] orákulum válaszolnak „Minden mí
velt népek gazdagokká lettek, de gazdagsága 
által veszett el mindenik.“ *) Az ipar; mint azt 
a’statusgazdák értik a’ nemzetekre nézve ugyan 
az, mi a’ gazdagság az egyesekre, felemeli, mí
veli, kifejleszti őket, de egyszersmind elpuhítja 
őket és elrontja.

Igaz , hogy a’ meggazdagulás puhákká, ’s vég
re gyámoltalanokká teve a’ nemzeteket, ’s igy 
azoknak elpusztulását is okozhatá: de ellenben 
mennyivel több számmal, ’s mennyivel keve
sebb idő alatt jutottak tönkre sok s z e g é n y  
népek!! —

A ’ nemzetek’ életének szinte oly korszakai 
vágynak, mint egyes emberekének, gyermek
ség , ifjúság, emberkor és vénség, melyeket 
vég szokott követni. De ha mind ezeken által 
kell esn i, a’ megérendő és elfogyandó életet 
szegén)rül és nyomorogva jobb e átnyavalyog
ni — vagy gazdagon , kényelmesen és magas 
fényben repűltetni e l? — S z e r k é z .

Szükségesnek látjuk itt, emlékezetébe hozni, 
kinek kinek azon észrevételt, mely ezen fel
tétel’ meggondolásából származik.

Tagadhatatlan, hogy a’ műveltséggel, val
lás’ hatalma nélkül, együttjár az erkölcsromlás 
is ; de mivel a z , minden egyes ember’ és nem
zet’ tökéletesedésének legmagasbb pontjául van 
kitűzve, ön léte’ fentartasa ’s boldogulási ősz« 
töne által köteleztetik arra mindegyik, hogy 
azt, bárha mint szükséges roszat, de egyszer’s- 
mind védelmére elkerülhetetlen eszközt magá
nak megszerezze: mert a’ világot úgy kell ven
nünk mint van , nem mint lennie kellene. —  

Egyik nemzet a’ másikra ha tör, kiüt a’ há
ború; ’s nem nehány ember, de seregek hull-
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Á’ nélkül, hogy a’ felsőbb politika’ e’ fon
tos kérdésének mélyibe ereszkednénk, miután 
e’ kérdés’ megfejtése sem változtathatná meg 
jelen, lényegesen ipari társaságunkat, — for
dítsuk itt csak a’ történetek’ és a’jelenkor’egy 
nagy factumára figyelmünket. E ’ factumot, 
uraim, megismerni fogjátok mindnyájan: az ipar

nak e l , hogy nemzetek élhessenek: ’s így a’ 
köz élet halálokon váltatik. A ’ műveltség ’s ve
le testvér ipar, bizonyos néposztály’ erkölcseit 
megvesztegetik ugyan, de a’ romlásból kel ki 
javulás vagy is nemzeti jólét, ’s e’ szerencsét
lenség’ tövisei közül virul ki a’ közboldogság’ 
rózsája. — Úgy volt, van és lesz is ez min
denkor. Köz élet forogván kérdésben, egyesek’ 
eltapodtatását látni sem lehet. Közéig egy ré
gen várt terhes lelhö, ’s életszeres villámai 
szórják az országos áldást, de míg-a’ nép öröm
hálával néz az eldörgött fellegek után, itt és 
amott jajgat a’ földész’ családja, melyből, fáj
dalom! — sújtva az áldozat. Maga a’ termé
szet enyésztési változásokban tartja tökéletes
ségét , "s benne a’ jó és rósz vegyülct istenség 
munkája — ’s mi természetesbb? mint ötét kö
vetni, — mint jót roszat meghaeználni igyekez
ni. — És ha csak ugyan szükség közösben ál
dozatnak lenni — legyen meg az !

De midőn ily Ítéletet mert, sőt kénytelen 
volt mondani ember. — micsoda mennyei ér
zésloboghat keblében! midőn az áldozatok’ szá
mát kevesbbiteni , j l z  áldozás’ módját enyhí
teni , ’s az embert embernek nézni és nézetni 
törekszik. —

Telvék jó idő ólta az angol és franczia hír
lapok , a’ gyárbeli munkások’ elégedetlenségei, 
zúgolódásai és lázzadásaival A’ kérdéstevő te
hát egyenesen ezek végett bocsátkozott e’ fela
dásba, ’s épen nem azon szorgalmat és ipart 
értve , mely nálunk csak készülőben ’s legfc- 
lebb indulóban akav lenni; ’s melytől az erkölcs- 

s romlás épen oly távol van , mint az angol ipar 
a’ mienktől. S z e r k é z .

el puhítja és elrontja azon osztályokat, melyek 
kirekesztőleg adlak rá magokat, ’s kevesebb 
haza- és családszeretetet, kevesebb praktikus 
rényeket, ’s nem oly tisztaságát találhatni az 
erkölcsöknek körükben, minta’ íöldmívelő osz
tályban. E ’ különbségnek okait könnyű általlát- 
ni. Az ipar főkép’, ’s csak nem kirekesztőleg 
a’ fényűzés’ vágyán, az arany’ áhítatán alapúi; 
e’ lényegesen énséges szenvedelmet felébreszti 
az ipar a’ szokás által az emberben, ’s gondo
latainak, munkásságának, sőt rényeinek is min
dig, ösztönül mutatja a’ nyereséget, ’s díjul a’ 
gazdagságot! Az ipar, természeténél fogva, 
változékony, és rendeltetése abban áll, hogy 
mindenek felett a’ képzelt szükségeket, a’ di
vat’, vagy a’ makacskodó szeszély’ szükségeit 
kielégítse. Már most változzanak e’ szükségek, 
múljék el a’ veszély, avasúijon a’ divat, — ’s 
ímé az iparnak azon ága, mely által tápláltat- 
tak, Velők változik, avasul, elmúlik. A’ műkö
désnek ez egy neméhez szokott számos mun
kások , kik épen e’ szokás által erőiknek egyébb- 
rei alkálin a zh áfásuk tol elestek , a’ restség’ és 
nyomor'örvényeibe sűlyesztetnek; a’ terjedel
mesmunkakör’, ’s a’ szükségek felett jóval álló 
bérnek3 tökéletes munka- és bérszünetrei rög- 
tönös általváltoztatása, hatalmasan szokták meg
rázni az emberi lelket, ’s oda vetik martalékul 
a’ gazságnak, vagy a’ kétségbeesésnek!

A’ kézműipar kiszakasztja az embert a’ há
zi életből, ki a’ családból; pedig ez őrzője ha- 
gyománykép általvett rényeinknek, ez máso
dik lelke az emberiségnek, ez a’ hazafiság’ és 
nemzetiség’ szülőelve; a’ gyárművesnek nincs 
hazája; városból városba vándorol, gyárból 
gyárba; a’ szerint, a’ hogy szükség és munka 
által vagy vonzatik, vagy visszatolatik; mind 
azon fonalok , melyek házi míveltségünk’ Iát— 
hatlan szövetét alakítják , az anya iránti gyen



gédség, az atya iránti tisztelet, a’ magzat iránti 
szeretet, a’ ház’ becsülete, melyet beszennyez
ni rettegünk, az erkölcsöknek óvó szokásai, a’ 
vallás’ tanúsága, ünnepek és hagyományok, — 
mind ez a’ gyárosokra nézve épen nem létez; 
ő ember, de emberT ki magát eladja a’ többet 
ígérőnek; o egy erkölcsi fokon áll az erőmüvei, 
mely előtte forog. E ’ gyászos elszigetelésben, e’ 
társasági meztelenségben , ki van téve a’ go
noszság’ csábjainak, a’ nélkül, hogy istápot ta
lálna, garantiát, vagy buzdítást a’jóra; a’gyár’ 
közepébe hajítva, oly rajba, hol embert ember 
után száll meg a’ ragály, hol könnyen hozzá 
tapad a’ brutális énség, a’ physikai élvek’ meg
emésztő szomja. A’ vétek, kikerülhetetlen visz- 
hatás által, öregbiti a’ nyomorúságot: ’s bor- 

. délyben vész el az ember, vagy szeméten ’s 
ispitályban! íme, ez rendeltetése az emberek’ 
egy harmadának, melyet izgat, és elnyel az 
ipar! így alakúi egy nomád népesség, család, 
tűzhely, haza, és oltár nélkül; egy faj, mely 
a’ gyűlölet és irigység’ szemével nézi az t, ki
nek van fedele; emberek, kiket a’ törvény 
részeltet a’polgár’ jogaiba, kiknek fényt és vi
gasztalást oszt a’ vallás, de életmédjok visz- 
szatolja ezt és amazt, ’s kereskedési statusa
inkban oly helotismust alapit, mélytálán roszabb 
ama’ spártainál; meri ott felelni tartozott az úr 
rabszolgájának életéről és erkölcseiről, itt a’ 
feieletterhét lerázta volt a’ társaság.

E’ tárgy a’ státusférfi ’s a’ philantrop’ figyel
mére egyiránt érdemes. Gondoljuk meg, hogy 
midőn a’ legalábbvaló ember’ állapotán segítünk, 
minnenmagunk’ ’s gyermekeink’ állapotát javít
juk; hogy a’ társasági testben egy vétek, egy 
nyomor, egy igaztalanság sem létezhet a’ nél
kül, hogy az egészre ne hasson; mert egy az 
emberiség, ’s egy rész sem szenvedhet a’ nél
kül , hogy az egész emberiség ne szenvedjen,

A’ kérdés nem feloldhatatlan: vannak rá 
példáink. Csak kettőt akarok említeni, az egyik 
közel van hozzánk, a’ másik távol; azt Genf 
adja, ezt Kelet-India. Itt a’ lényegesen kézmű
ves népség, módokat talált az ipar’ határtalan 
kifejléséveí összeegyeztetni az elemi oktatás’ 
fenntartatását, a’ család’ és természet’ szelle
mét, a’ religiót, az erkölcsöket. Nehéz volt 
mindazonáltal feloldani e’ problémát, mert mi
nél inkább közelítetik az ember a’ munka ál
tal a’ földhöz, első munkájának e’ tárgyához 
minél inkább arra irányoztatik a’ munka, hogy 
az első és kikerülhetetlen szükségek eléghes
senek ki, annál inkább nemesbbül az erkölcs 
és ember; ’s minél távolabb esik munkája ál
tal ez’ első tárgytól, ha szükségeket teremt 
és utakat nyit a’ fényűzésnek, annál inkább ’s 
épen akkor elfordúl szokásaitól, el erkölcseitől.

Ezen kérdés, uraim, magában foglalja mind 
azon feltételeket, melyeket csak kívántok. A’ 
kérdés egyetemi, mert tárgya nagyérdekü min
den mívelt nemzetre nézve. A’ kérdés idején 
tétetik, mert nyugtalanító jelek mutatkoznak ar 
társasági test’ e’ részében. A’ kérdés hasznos r 
azt érezzük mindnyájan; de a’ kérdés szüksé
ges is, mert ha megfejtéséhez nem jutunk, ha 
törvényhozóink megfeledkeznek róla, az er
kölcstelenség, e’ ragálya a’ jelenkornak, elfog 
harapódzni mind inkább: ’s hanyatlással fenye
getni szép civilisátiónkat. Yan szerencsém te
hát az akadémiának e’ kérdés’ feladását aján
lani: „H a t á r o z t a s s a n a k  meg a’ fő okok,  
me l y e k  kézmí ves  o s z t á l y a i n k a t  a l 
t a l j á b a n  véve ,  k e v é s b é  bol dogokká^  
’s k e v é s b é  e r k ö l c s ö s ö k k é  t e s z i k  , 
mi n t s em a’ minő a’ f ö l d mi v e l ő k ’ osz
t á l y a ,  j e l e l t e s s e n e k  ki a’ fő e szkö
zök,  me l yek  az i p a r b é l i  f o g l a l a t o s 
s á g o t ,  a’ f ö l d mi v e l é s í v e l  e g y  mér 
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t é k b e n  b a r á t k o z t a s s á k  meg  a’ c sa 
l á d ’ s z e l l e m é v e l ,  ’s b o l d o g s á g o t  és 
e r k ö l c s i s  é gé  t t e r j e s s z e n e k  ez osz
t á l y o k  közöt t . “

Ä  gazdaság meneteléről 's ennek a' 
státus’ igazgatására roló befolyá

sáról*
A’ mezei gazdaság, mint azt a’ történetek’ 

könyvei mutatják, valóságos alapja a’ státu
soknak. Míg a’ népek csak nomádéletet élnek, 
semmi nyoma a’ társasági köteléknek, melyet 
státusnak nevezünk; ez csak akkor alakúi, 
midőn állandóan letelepedik a’ [sokaság, ’s fel
osztja egymás között a’ földet és míveli azt. A’ 
nomád a’ földet, lia nincs ki útját elállja, le
gelőnek nézi marhái’ számára , ö még nem is
mer szilárd és meghatározott széleket, ’s tu
lajdonnak csak azt nézi, mit helyéből mozdít
hatni , és tovább vihetni. Ez állapotban még 
csak kevés törvényei vannak a’ népnek, ’s 
csak vezéreinek engedelmeskedik. De midőn 
állandóul letelepedik, és szükségeinek kielégí
tésére a’ föld’míveléséhez fog, mindjárt más 
viszonyok keletkeznek 5 a’ társaság szabályoz- 
tatik, törvényeket hoz a’ viszonti védelem’ fe
jében; egy szóval, — társasággá alakúi. — 
Elején még nem igen szorosan íigyelmeznek a’ 
határokra, mert hisz elég főid van, melyen ké
nye szerint kiterjeszkedhetik kiki, és gabona
féléit termesztheti. De a’ növekedő népesség 
szorosabbra vonja e’ határokat is. Az eny í m 
és a’ t i ed szorosabban jeleltetik ki, ’s válasz- 
tutik el egymástól. Ezen elválasztáson pedig 
alapulnak az első törvények, hogy sérülései 
kikerültessenek.

A íöid’mivelésével szaporodnak a’ termesz- 
lékek is , ezekkel pedig a’nép’ szükségei. Ele
jén még kiki csak önéiért gondoskodik, eké

jét és egyéb eszközeit maga készíti, ’s ennél
fogva független — De nem sokára a’ mindig 
inkább növekedő népesség elégséges földek’ hí
jával van, ’s azok, kik földtulajdonnal nem 
bírnak, egyéb munkákhoz nyúlnak. Egy szó
val támodnak a’ kézmüvek. Hogy ezek’ elején 
a’ földmivelök, vagy mezei gazdák megett ál
lanak, az a’ dolog’ természetéből világos; mert 
hisz’ ezek a’ tulajdonosok, amazok pedig, mű
veseik, kik aJ ruha’, eszközök’ s’ a’ t ,  készí
téséért, a’ föld’ termesztékeivel fizettetnek ki. 
így oszlik fel először a’ munka, ’s oszlik mind 
inkább az szerint, a’ hogy növekedik a’ né
pesség, ’s épen e’ felosztás által oly sokfélék 
’s oly csodálatra méltók történnek a' gyárok’ és ' 
kézmüvek’ e’ korában.

(Folytatása következik.)

Ä  v é r  r  ől.
(Mint fő befolyása anyagról a’ fajtitásra, ’s mint az 

egész állati test’ alapítójáról.)

Ezer izbeni tapasztalásból világos, hogy 
minél tisztább az állatok’ vére; minél hasonlób
bak egymáshoz e’ termet és tulajdonságok ál
tal kimutatkozó viszonyban , annál tökéletesebb 
viszonyuk a’ nemzésre, ’s az innen származó 
gyümölcsre. Ellenkező esetben a’ léteges ter
meszei’ törvényeinél fogva az aprók létege 
(organismusa) károsúl, az szerint, a’ hogy’ 
nemzésközben. az atya- vagy anyaállatnál, 
vagy mindkettejénél egyszersmind, tisztátalan 
tern észetü a’ vér, mert ily esek ily es esetben 
tartós örökösitési tehetséggel nem bornak. Ezen 
elv is a’ tapasztalás által ezer ízben bizonyít- 
tatott hé.

Mindeník hím vagy nő individuum’ tulaj
donai a’ vérben alapúinak, az az: az állató ré
szek’ velők született minőségében, az edények
ben és nedvekben, szóval: a1 testnek vérében
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Az életerő a’ vérben áll, ’s vért nemz a’ vér. 
Ez a’ még ki nem fejlődött gyümölcsnek álla
potából, az anyaméhben leginkább tetszik ki. 
Azon pillanatban midőn az anyatojás a’ hím
mag’ ereje és behatása által — akár telivér 
legyen az állat, akár zagyva — foganszik, 
közösülés! kapcsolat támad az embryónak kö
zéppontja , ’s az anyának vére között. Azalatt, 
míg az állati gyümölcs mindig többet és többet 
elfogad az anya’ véréből, a’ szülők’ vérének ál
lapotához , vagy csirájához viszonylag képez- 
tetik ki. A’ hímvérnek ezen, az embryóba 
foglaltatott és az anyának vére által folyásban 
tartatott csepjét hernyó gyanánt képzelhetjük 
magunknak, mely belülről kifelé ön házát épí
ti. A’ vér fokonkint alakítja magának azon la
kást, mely testnek neveztetik , ’s e’ test, csi
rájának individualitása szerint a’ méhben ké- 
peztetik ki.

Az anyának vére az embryóba a’ köldökön 
által vezettetik, ’s itt most úgy forog, mint fo
rog a’ születés után. Midőn megért a’ gyü
mölcs, mnnkáját bevégezte a’ vér, és maga 
magának kiépítette azon lakot, melyben élni 
fog, ezentúl, ’s mely minden részeiben és lé
tegeiben tökéletes.-Innen kitetszik, hogy az 
anyának vére az egyedül munkáló lény, az el- 
lenőrkedő erő, mely a’ hiinvér’ (életszellcmét, 
a’ hasonanyagu csiraképzésnek (a’ vérnek) 
viszonya szerint, melyben egyik szülő áll a’ 
másikhoz , kiképzi.

Ugyan azon folyamat, melynek helye volt 
az embryoban, helye van a’ testben is, midón 
ez elválasztva a’ méhtél, él. Akkor a’ vér az 
anyától jött, és a’ testalkat’ építésére szolgált; 
most a’ gyomorban, letétetett tápszerekből ered 
a’ vér és a’ test’ fenntartására szolgál. Követ
kezik innen: hogy a’ táplálás csak a’ vér’ ter
mesztésére, az eredeti csira’ fenntartására és 
kiképzésére szolgál, ’s a’ megemésztett tápsze
reknek legnemesebb része : vér. A1 természet
nek működése a’ gyomorban, vagy is az emész
tés t. i. azon folyamat, mely az étkeket vér
ré átváltoztatja, ’s mely maga is csak a’ gyo
morba folyó vérnedvek által okoztatik.

Theresienfeld, Bécs-Újhely mellett.

P e t r i  l l e r n á t ,
gazdasági tanácsos és földbirtokot

P e s t  é s  v i d é k e ♦
Jan. 3-án. Múlt 1836. év egész tavaszi 

lágysággal végződvén utolsó napja hirtelen ’s 
egyszerre fagyot hozott: esteli 10 . órakor a’ 
dunahid el kezdetett bontatni , ’s virradtára már 
15. hidhajó a’ pesti részen be volt fagyva. A’ 
felülről jött jegek ugyan is bennük foltartoztat- 
tatván, a’ jég megállt csak nem fel a’Borséig, 
alól azonban jegetlen lévén a’ dunahát, üggyel 
bajjal tegnap estig 9. hajót, ’s azolta négyet a’ 
pesti partra eresztének ki. ’S különös, hogy 
a’ pesti oldalon a’ dunában félig álló jég mind 
eddig nem mozdult, ’s a’ dunát ellepő jeget mind 
a’ budai részre szorilá.

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilója (pos. mérő) váltó garas.
D e c e m b e r b e n B u 7. a Kétszeres R o z s . Á r p a . Zab* Kukoricza K ö l e s .

Losonc/. 27-én : 8 5 — 90 6 0 — 70 4 8 — 50 4 6 — 48 24— 26 80 —
D eb recen  27-én: 95 — 110 75— 80 60— 65 6 0 —✓ — 4 0 — 42 75— 85 125—130
Moson 29 én : 70— 110 50— 55 48— 51 40—  48 34— 40 75— 90 — —

J a n u rr  i u s. 
Pest 4 .én : 95 — 110 70— 80 5 0 -  53 4 8 — 50 38— 40 7 5 — 80 100

P é n z k e l e t .  Becs, Dec 3 i-é n : 5 preentes stát köt. 104. — 4 preent. 9 9 |.  3 pret. 
7 4 |.  2 — 2 * pret. 55 ’ . — 1834-ki 500 ftos kölcsön 586^, — B é c s  vá r os i  2± pret. 
65 l . — K a m a r a i  kö t e l ezv .  2± pret. 6 6 .̂
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Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.
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Szerezhető 
minden csász1 kir. 
Posta Hivatalnál , 
és a’ Szerkezténél.

Pesten Szombat Egyesülj. Januárius 7-<lik

szerencséje karöltve jár a’ gazdaság’ üzéséveí.A  gazdaság'’ meneteléről ’s ennek a’ 
státus’ igazgatására való hefolyói- 

s óiról*
(Folytatás.)

De a’ mezői gazdaságnak kelletik a’ kéz- 
művekre és gyárakra szükséges nyers termesz- 
tékeket kézhez szolgáltatni, ’s ennél fogva a’ 
gyárak és kézművek nagy részben a’ gazda
ságtól függnek. ’S habár oly magosságig emel
kednek , mely által a’ gazdaságot felülhaladni 
Játszanak, még is függőben vannak tőle, ez 
szembeszököleg tűnnék ki, ha a’ gazdaság is
mét esak annyit termesztene, mennyit az első 
nemzedékek’ korában, az az: annyit, mennyit 
az élet’ első szükségei parancsolnak. A’ gazda
ság ennélfogva áltáljában alapja a’ kézművek
nek, ’s ezeknek virágzása csak amazével jár
hat. Pillantsunk visza a’ múltra, vagy tekin
tsük a’ jelent, ’s bébizonyítva látjuk ez állítást.

Tekintsük most a’ státust úgy, mint egy 
nagy családot, IJyesben jóllét árad mindenik 
tagra, ha elégséges eszközökkel bír, vagy azo
kat megszerezheti magának , mik mindennemű 
szükségeinek kielégítésére kívántainak. A’ gaz
daság pedig ezeket kézhez szolgáltatja , mint
hogy termesztékei, a’ mint mondatott, az ere
deti anyagok, mikből amaz eszközök alakúinak. 
Azon státus leszen ennélfogva a’ legboldogabb, 
mely legnagyobb mennyiségben bírja ez’ eszkö
zöket, vagy más szókkal: a’ státusnak jóléte és

Könnyű erre példákat találni. — Talán a’ chí- 
nai birodalom’ állandósága, hol mint tudva van, 
a’ földművelés magas bocsben áll, például szol
gálhat, hogy gazdaság’ való becsbentartatása, 
a’ legjobb eszköz, a’ státusnak szilárd oszlopok- 
rai építtetésére. Vagy Nagy-Britannia nem kö- 
szönheti-é egy részben gazdasága’ megbecsűl- 
tetésének virágzását? — ’S törökország nyo
morúsága nem ered-é részben azon elhagyatott 
állapotból is, melyben gazdasága sínlődik? Hát 
Spanyolországban? — ’s nálunk? —

Hogy ez így van, láthatja kiki* lássuk most, 
hogy mért van így.

A’ fűldmivelés a’ népek’ nyúgahnának álla
pota. A’ ki a’ földet miveli, az bennsőleg csa- 
toltatik hozzá,’s egykönnyen oda nem hagyja. 
A’ nyugalmat becsülni tudja, mert nála nélkül 
nem jut el biztosan czéljához. Ennélfogva szer
felett ritka olyas eset, hogy a’ gazdák a’ fenn
álló rend ellen felkeltek volna. A’ népnek nagy 
tömege az érzéki élveken csügg, ’s ezekben 
nem szeret háborgattatok A’ gazdaság ennél
fogva a’ kőszál, mellyen biztosan épül a’ státus. 
A’ mondottakhoz még az is hozzájárul, hogy X 
gazdának legesleginkább kelletik a’ fenálló rend’ 
tartósságát kívánnia. 0 birtokát nem teheti oly 
könnyen folyóvá, mint a’ kézmíves, ’s nem ím- 
dúlhat tovább, mint amaz. Neki helyben kelle
tik maradnia , ’s ennélfogva számolhat reá a’stá
tus, Ha e’ két hatalom a’ státusigazgatás és a’
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gazdaság összetartanak, egyik biztosan előse
gíti a’ másikát.

De elejébe siettünk a’ themának, ’s a’ gaz
dasági fejlődési folyamatát még röviden ki akar
juk jelelni.

Első kezdetben, midőn nomád életevei fel— 
íiágy a’ nép, és valahol letelepedik, mindjárt 
tökéletesen szabályozott, és művészileg folyta
tott gazdasága nem lehet. Hiszen maga a’ stá
tus sem tökéletes elején. Kezdetben mívelés’ 
fejében csak a’ legjobb földek választatnak ki, 
's a’ többiek legelőnek használtatnak. De fo- 
konkint inkább és inkább terjedeznek a’ szán
tóföldek, ’s a’ legelő mindegyre összébb sző
rül: egészen mindazonáltal ezt nem nélkülez- 
hetni, legalább oly híszemben vannak t míg 
példák által meg nem győzettetnek az ellenke
zőről. Bizonyos rendszer alakúi így, mely sze
rint vitetik a’ gazdaság. Ezen rendszer szük
ségkép a’ fennálló külviszonyok szerint képez- 
íetik; mert olyasnak kelletik lennie, hogy a’ 
legszükségesebb ’s legkeresettebb gabonafajok 
termesztessenek. így igen természetes, hogy 
ilyes rendszer idő folytával nevezetes és több
szöri módosításokat £ sőt tökéletes változtatáso
kat is szenved. Mutatják ezt a"* mezei gazda
ság  történetei De ezen változtatások nem ha- 
íadtak mindig egyiránt elő a’ státusélet’ válto
zásaival, ’s ez csak nem mindig maga megett 
hagyta kifejlődésében a’ mezei gazdaságot. 
Ebből többféle alkalmatlanságok származtak, 
mik azáltal még nyomasztóbbakká váltak, hogy 
a’ tökéletes viszontértésnek nem ^volt helye. — 
ha nagy hijány állott be , ’s erre megint né
ha igen rövid idő múlva, kényelmetlen bő
ség következett. Kényelmetlennek nevezem, 
mert e’ bőség, mint nem rég is tapasztaltuk, 
tobbféie bajjal, ’s néha a’ rend’ bomlásával is 
jár. ’S íme, épen ebben fekszik az oka,  hogy

a’ mezei gazdaság nem csatlakozik, eléggé kö
zel a’ státusélethez, sőt megette marad.

Ezen állításom’ fogalmát ekkép magyará
zom meg:

Egy ország’ növekedő népességének min
denek előtt több tápszerekre van szüksége, ’s 
ezek után öltözetanyagokra. Az elsők nagyobb 
gabona és hustermesztést követelnek a’ gazda
ságtól. Amaz könnyebben és hamarább éretik 
el, mint emez, ’s így először is, sok gabonát 
termesztenek addiglan, míg az kerestetik és jó 
árr mellett eladathatik. Ha tartósan építhetni-é 
e’ czikkelyre, ezt épen nem nyomozgatják, ’s 
még csak nem is kétségeskednek felőle, mint
hogy elején igen bővek az aratások, a’ föld’ 
belgazdagságánál fogva. De rendesen csak ak
kor fognak hozzá e’ termesztés gyarapításá
hoz, midőn a’ hijány már érezhető, ’s a’ szük
ség béáll. Innen az következik, hogy a’ szük- 
ség egy ideig gyászos következményeit érez
teti, ’s érzékeny viszhatással van a’ gazdaság
ra. Mert a’ hijány kevesbíti a’ népességet, vagy 
legalább egy ideig akadályozza előmenetelében. 
’S így, midőn az életszerek’ termesztése a’ nö
vekedett szükségek után ered , ezeket csak ké
sőn éri e l , ’s most könnyen felülhaladván e’ 
szükségeket, becsét is vesztheti a’ termesz- 
ték. Szint ily kártékony ’s gyászosan mutat
kozó környülmény az, hogy a’ kereskedés ’s 
a’ kézmívek e’ hijány által akadályt szen
vednek; mert akkor, midőn ezen akarnak se
gíteni, tekintettel sem lehetnek oly termeszté- 
kekre, mik a’ kereskedéshez és kézmüvekhez 
szükségesek, ’s így ezek oly csapást szenved
nek, melyet csak utóbb fognak érezni. Valljon 
nem ebben kelletik-é keresnünk okát azon meg
akadásnak, mely a’ kézmüveket a’ szükség’ 
évei után oly gyakran éri? — De még egy 
más baj is fenyegeti a’ mezei gazdaságot, he
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csak az idő’ eseményei által hafároztatik meg 
a’ termesztés’ neme és mennyisége; az t. i .: 
hogy a’ legközelebbi szükségek1 kielégítésére 
fordítvánkirekesztöleg figyelmét, azt szem elöl 
elbocsátja, mire mindenkoron van szüksége, 
t. i . : az állattenyésztés’ egyiránti előrehaladá
sát a1 földmiveléssel. Nem ügyelvén e1 pontra, 
nem csak az állati productuinok1 termesztésé
ben marad hátra, hanem különben magára néz
ve is, az elerőtlenedés1 ösvényére tér által.—  
A1 gazdaság a1 státusélet megett maradt, mert 
ennek érverését csak akkor érezte, midőn a1 
beálló lázra nézve már szükségesek lettek vol
na a1 gyógyszerek; ’s ime csak most kell vala 
szert tenni reájok.

Rend nélkül: a1 gazda közönségeseu csak 
akkor termeszti a1 productumot, midőn a1 szük
ség már érezteti magát, ’s akkor közönségesen 
elkésik. — De nem mindnyájan esnek a1 hibá
ba; mert vannak előrelátók, kik a1 beálló kör- 
nyülményeket (a 1 conjuncturát) előre jőni lát
ják, ’s ha a1 szükséges eszközökkel bírnak, a’ 
szerint rendelkeznek. — De micsoda követke
zéssel? Nézzünk csak körül kevéssé, ’s úgy 
fogjuk találni, hogy nincs okuk a’ gazdaság’ 
háladatlan volta ellen panaszkodni.

Szólottám a’ földmivelés’ egy rendszeréről. 
Ennek mindig kettős irányúnak kelletik len
nie. Először arra kell törekednie: hogy a’ leg
keresettebb és ennél fogva a’ legjobban elkelő 
termesztékeket a’ lehető legnagyobb mennyi
ségben kézhez szolgálja, ’s azután a’ gazdaság’ 
belső magvát, az az: tartóssági erejét ne igen 
gyengítse ; ne pusztítsa. Szóljunk e’ két felté
telről egyenkint.

Azt kérdezik: mint lehet azt előre kitalál
ni , hogy miféle termesztékek fognak a’ legkö
zelebbi években leginkább terjesztetni? mert 
csak nehány ev szükséges arra, hogy ay k i

vetett rendszer íényes következményeket úne— 
tessen ki? — E ’kérdésre adandó válaszban va
lóban alkalmas gazdák’ tapasztalására kelletik 
támaszkodnom, mely általjános szabályképen 
így hangzik: a’ gazdaságnak mindig oly lábon 
kelletik állania, hogy mint egy jól elrendelt 
erőmű akár mikor ’s minden pillantatban más
következmények’ előteremtésére alkalmaztat
hassák. Más szókkal: minden ágat, melynek 
mivelését az oeconomia megengedi , méltatni 
illik figyelmünkre, hogy azon egyesre azonnal 
számolhassunk, mely a’ többieknél többet talál
na ígérni. De ennek elérésére mindenek felett 
szükséges: hogy a7 gazdaság’ belereje szilár- 
dítassék, ’s alaptőkéje mindenkép épségben tar
tassák és gyarapítassék. Ez pedig egyedül csak 
a’ föld’ gazdagságában fekszik. Ha a’ földnek 
gazdagsága és ereje nagy és hatalmas, lehet
ségessé válik a’ mezei gazdának mind azt^ mit 
józanon tőle követelhetni, előállítani. Sok ga
bonát, vagy sok takarmányt, vagy sok keres
kedési növényeket termeszthet, a’ szerint az 
hogy ezek közül egyik vagy másik inkább ke
restetik. A’ takarmányt való előbb állati ter- 
mesztékekre kell átváltoztatnia. Innen világos, 
hogy azon gazdasági rendszer a’ legeslegjobb, 
sőt egyedül esak az jó, mely mindig nagy csor
dát vagy nyájat c de a’ tiszta jövedelmezésrei 
káros béfolyás nélkül eltartani képes; mert ez 
a’ föld’ erejét és gazdagságát nem gyengíti,, 
hanem erősíti.

(Folytatva leM.)

Tiszt at eny észt est In tézet.
Eredeti spanyol törzsökjuhok egészen tiszta fajtákból, a* 
Cavagnokbél, (Paulátok, Gradeloúpok és Negrettiek) ’s 

évenkinti eladatásuk.

Helybeli eredeti spanyol törzsökjűhaim kö
zül és tiszta tenyésztési intézetemből évenkinfr 
körülbelül 700  igen nemes, gazdag gyapjúja
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és egészséges törszötkosok ’s ilyes 1. 2. 3 és 
4 évi anyajuhok, két eladási 5. 6 grádusu dol- 
londosztályaimból , a’ kosok 5 0 -1 0 0 , és az 
anyajuhok 30-40  pengő forinton, darabját szá
mítván, kisebb , nagyobb szakaszokban eladók, 
miknek törzsökeldődeik 1803-ban általam sze
mélyesen a’ fölebb említett, és Spanyolország
ban teljes joggal leghíresebb három cavagnából 
liózzáértőleg kiválasztva, azolta terv szerint 
külön külön a’ legnagyobb elszigeteltségben, ’s 
a’ tisztaságra és telivérségre ügyelőleg tovább 
tenyésztettek.

Igen ritka atyaállatok, mik a’ gyapjúnak 
legnagyobb finomsága és nemessége mellet, en
nek dús volta által is jeleltetnek ki, 200  peng 
forintokba ’s viszonylag többe is kerülnek.

Azon magas álláspont, melyen a’ magasabb 
juhtenyésztés, szilárd rendszer felállíttatása 
után jelenleg szemléltetik, lélekisméretesen tisz
tán tartatott eredeti spanyol törzsöknyájak, 
mint eredeti állatok oly hatalmas typussal bírnak, 
hogy tulajdonaikat tovább örökesítik-napról nap
ra szükségesebbekké válnak, hogy mintáz ere
detiség’ hathatóságának óvó intézete biztos re- 
generáliói eszközt nyújtsanak.

Kiki általiátja mi nagy fontosságú és határ
talan befolyású a’ nemesítési folyamat’ minden 
viszonyaira olyas tiszta törzsöknyáj minden 
nemesbülő juhtenyésztésre nézve; ’s mindenki, 
ha tiszta tekintettel vizsgálja a’ nemzedékeket, 
úgy fogja találni; hogy midőn nemesbíteni tö
rekszünk, a’ párosítás hason mértékbeni neme
sített vérrokonok között, annálfogva mint hibás, 
nem javulható, mert semmi hasznos következ
ményre nem vezethet; minthogy a’ további ne
mesbítés és szilárdítás azáltal nem akadályoz- 
tatik, ’s az elfajúlás igen könnyfttetik ; mert az 
eddigi nemesítés által szerzett jó tulajdonok ilyes 
állatoknál még nem consolidáltattak eléggé , ’s

így az utódokra is csak tökéletlenül szállíttatnak 
át; minél fogva történni szokott, hogy ilyen
kor kevés származás után közönségesen visz- 
szaesés történik az előbbeni nemzedék alakba, 
mely, ha csak a’ vér fel nem frisíttetik , újólag 
consolidáltatván, haszon nélkül marad a’ költsé
ges iigyekezet.

Ennek elkerülésére ajánlott tiszta állatok
nak (kik, mint eredeti állatok rendesen na
gyobb kort érnek el, hogy sem a’ fajtítottak) 
eladásának ideje már harmincz év olta mindig ősz
szel szokott történni, angustustól kezdve a’ 
legközelebbi évig), oly megjegyzéssel, hogy 
azon esetre, ha a’ vétel tavaszkor történik a’ 
nyírás előtt , egy kiképzett kosnak gyapja 8 
forinttal ’s egy ilyes anyajuhé 5 p. forinttal 
téríttetik meg, ’s ha hasas anyajuhok vétetné
nek 25 prCenttel magasbúi az árr: ellenben a’ 
négy évi kosok és ötévi anyajuhok’ árra 20  
pCenttel alacsonyabb.

Az anyajuhok’ kiválasztásában mindig ma
gam járok el, ne hogy egyik vevő kárt tehes
sen a’ másiknak; de eljárok a’ legnagyobb lé- 
lekismérettel, ’s a’ fiatal korra ügyelőleg.

Ha úgy kívántatik, ilyes törzsöknyájak ju
hászaim által, mértékletes díj mellettí austria’ 
határszéleiig szállíttatnak. —

Theresienfeld, Becs-l'jhely mellett.

P e t r i  B e r n á t ,
• gazdasági tanácsos és földbirtokos

Tudjuk, hogy sokaknak nem kedves dolog 
a’ csikók’ lófogairól való értekozés, mivel azon
ban a’ múlt 1836-ik év' különösségei közzé 
tartozik, szükségesnek láttuk e’ tárgy’ bővebb 
kifejlődéséig most utolszor , Balogh Jósef úrnak 

I mint orvosnak és írónak itt következő — e*
| Beretvás Albert közbirtokos úrnak mint gaz
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dának s z e r é n y  i l l e d e l me s  és ez él sz erű 
— észrevételeiket közleni.

„Az 1836diki Kémlő 52dik számában a’ 
pécsi sokadalomban találkozott azon gazdának 
szaván, ki azt valotta, hogy „csikója tejfo
gakkal elletett, és a’ szopás alatt váltotta vol
na fel azokat lófogakkal,“ — mind a’ mellett 
is, hogy a’ Jegyzékben a’ Tudós Szerkesztő 
Ur becsületből azt nem kétli: * )  nekem sza
bad legyen annak lehetőségét ezen physiologi- 
cus okokbol kereken tagadnom :

1)  A’ fogaknak képzésére, kifejléséro,meg- 
növésére, több hónapok, sőt évek kellenek. 
Már ha föltesszük is, hogy azon csikó egészen 
kifejlett, tejfogakat hozott légyen a’ világra 
(a’ mi pedig alig alig történhetnék meg a’ mo
stani physiologia törvényei mellett ( ! )  mig 
azok ingókká, ’s elhasználókká lennének, arra 
rendetlenül is nehány hónap kellene. Azonban, 
midőn a‘ tejfog már kiesik is, a’ maradandó fog 
még igen mélyen van csak a’ csont vápában; 
’s mig az onnan csak annyira is kivergődik, 
hogy láthatóvá lessz, ismét 4 — 5 hónapok múl
nak el. Az ínyből kijővetel után . hogy a’ fog ko
ronája (inyen kívüli része), egész magasságát 
elérje, ismét több hónapok kellenek; úgy bogy 
ezen három stadium el érésére bizonnyal kel
letik 12 — 14 hónap. Mert az. oly kemény 
tetem, minő a: fog, nem nőhet oly buján, mint 
a' pöfeteg gomba! — Pedig azon pécsi szó
beli csikó leglölebb is Mártiusinál korábbi aligha 
volt (?  ) ’s attól fogva a’ most őszi vásárig 
lefolyhatott 6 — 7 hónap, a’ váltott fog’ nö-

Az idézett számban, én csak a’ levelező t. ITöl- 
czel Josef’ úr hitelességéről nem két keilém : 
de nem arról, a’ mit neki a’ paraszt mondott, 
s ezt igy magyarázni el — nem lehet:

S zerk.

vekedésére, sőtt egész megnövésére (mert a’ 
szóbeli csikó egészen kinőtt lófoggal volt} szük
séges időt sehogy ki nem adja. Sajnos dolog 
valóban, hogy sok embereink valami állítmány
ban csak könnyelmüleg oda vetik fontolatlan sza
vaikat.

De ha föltesszük is, hogy a’ tejfogakat csak
ugyan hamar elhányta a’ pécsi csikó, és a 
lófog, gomba módra szokatlanul hamar utána 
nőtt: még ekkor is mind a’ két párral aznem 
történhetett volna Ugyan is a’ természetben 
ugrás nincs. *-) Az pedig, hogy a’ csikó, mely 
most minden tejfogakkal bír, egyszerre kiköpje 
minden fogát, ’s a’ fogasból fogatlan legyen ek
kor, mikor annak, az evést már megszokván, 
a metsző fogakra mulhatlan szüksége van — 
igen nagy, czéltalan és káros ugrás volna a’ ter
mészetben A’ fogváltás, tudjuk, esztendőnkén 
történik párosán, nem egyszerre! Es így ezen 
rend**} szerint a’ pécsi kérdéses csikónak 4 
fogának csakugyan még csorbának kellett volna 
lenni, ha azon pécsi lóárus szava igaz volna. — 
Azonban :

3 )  Ha ezek csak r e n d e s  v á l t o z a t ú  
ló f o g a k ,  és így semmi különösségük nincs 
is: mindig kérdés: „hol hát a’ harmadik pár? 
mely még csikófog volna.“ Ha pedig csak r e n 
des  c s i k ó f o g a k n a k  tekintetnek, akkor is 
ismét „hol a’ harmadik pár; a’ többihez hason
ló tejfog?“ Felet. Kincs! Mert nem fér meg 
a’ kis állban annyi széles fog, mint a’ ló áll— 
ban ( ! )  De majd ha meg nő csikaink feje 
(mi a’ mostani szalma .ibrokon íélő kellet inéi is 
elébb megesik), és azt állban megférnek a’ még 
hátra lévő szélső metsző fogak: kibúvik az is, 
ián elébb, mint két éves korában. Részemről

*:'3 de van játék.
# * ) itt épen rendetlenségről van szó.
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ki különben is a’ mostani rendetlen csikófoga
kat csak s z o k a t l a n  nagyságú, és s z o 
k a t l a n u l  k e v e s e b b  s z á m ú  t e j  f o g a k 
n a k ,  t a r t o m : )  hiszem, hogy azon szélső 
metsző fogak csirái az állkapczában a’ mostani 
szélső fogak mellett, most is megtalálhatók vol
nának. — Bár csak, ha valamely természet- 
búvárnak keze ügyébe kerül valami ilyes esett 
csikó, ügyes bonczolással ennek járna vegére! 
’s gyanítmányomat akár igazolná meg , akár 
tetlegesen czáfolná meg. ’S azon reménység
gel, hogy szemes ébredő gazdáinkhoz kérésem 
nem lessz foganatlan, egyszersmind őket arra 
is figyelemmel lenni kérem, hogy már a’ jövő 
tavasszal, és attól fogva mind addig, mig a’ 
fogváltás ideje el nem jő, a’ teendő bonczolás- 
kor, nem  t a l á l n a k  e a’ .’m o s ta n i ú g y  
n e v e z e t t  l ó f o g a  k’ g y ö k e r e  a l a t t ,  
má s  a p r ó  c s o n t o c s k á k a t ,  vagy por-  
t z o g ó c s k á k a t ,  v a g y  c sak  b i zonyos  
h ó l y a g b a  r e k e s z t e t t  e n y v e s  n e d v e t ?  
mellyek bizonnyal a’ leendő állandó lófagaknak 
csirái volnának. ’S ha azok már mostanában 
megtaláltatnának; azon kérdés; „h a  e l f og
j á k  e a’ mo s t a n i  c s i k ó k  h á n y n i  s z - é  
l es  f o g a i k a t ? “ már azon idő előtt is , mig 
az tettlegesen elkövetkeznék, jó eleve meg
volna elég bizonyossággal physiologice fejtve. 
Bn részemről ezt teljesen hiszem és reményiem.

Szerkeztő urnák pedig azon fölszóllitására, 
hogy a’ mostani rendetlen fogak változására 
figyelemmel lennének a’ gazdák: miután ezu- 
tánni szemekedésemet is a’ tudományos gaz
daság lehető előmozdításaira résen tartani ígé
rem, az eddig mondattakhoz azt is adom, hogy j 
iulajdon udvaromban , csupán tudományos gaz
dasági vizsgálódás kedvéért (mint már tartot
tam a’ kecskétől fogva majd minden házi álla- J 
tot sorba — a’ nélkül, hogy egy szál takar- .

mányom termene — a’ mi a’ lefolyt szénaszük 
években bizonyosan épen nem gazdasági spe- 
culatio) tartok és nevelek csikót, melyet elle- 
tése pillanatától olta szemmel tartván, róla 
bizonnyal mondhatom, hogy a z f o g a t l a n ú l  jött 
e’ világra, de negyednapra kezdett közép foga 
hasadni, és lassan fejtődzni, két hét alatt a’ 
másik külső pár, ’s ezek mingyárt egész a’bot- 
ránkozásig szélesek sárgák voltak, ’s még ed
dig is folyvást hosszára növekedésben vannak 
K un k e n t  Mi k l ós  on. Dec.  31. 1839.

Dr. B a l o g h  J ó z s e f ,

Nagy-Körös. Dec. 31. 1836.

Miután az idei Cs i kók’ fogaiknak különös
sége a’ köz hír, sőt a’ Kémlő’ több Számjai 
szerént is országszerte figyelmet gerjesztett; 
megvallom, nem vagyok megelégedve Békés 
Megyei Baromorvos Urnák a’ Kémlö’ 50-ik 
Számában közlöttj tudósításával, melyben igen 
röviden van kimondva, ho g y  a’ k é r d é s e s  
Cs i k ó n a k  f oga i  nem ló- hanem cs i kó
fog  t u l a j d o n s á g n a k  vo l t ak ,  a’ nélkül, 
hogy óhajtásomhoz képest legalább is még azt 
utánna vetve meghatározta volna Baromorvos 
U r, miben álljon tudománya szerint a’ Cs i kó
fog’ tulajdonsága? mely által azt a’ lófogtól 
meglehessen külömböztetni, ha szintén az kül
ső képén lófognak láttassák,"és ösmertessék is 
el az ahozesak tapasztalásnál fogva, de nem 
orvosilag értők által, mint a’ kérdéses csikónál 
történt.—Mire nézve, a’ Kémlö’ 52-ik Szá
mában ez iránt olvasott közönséges felszólítás’ 
következésében is e’ tárgybeli csekély tapasz
talatomat kívánom közleni.

Múlt tavasszal, a’ mint jól teleltetett, ’s 
jó erőben is volt kantzáim közzül egyik, ’s 
másik megcsikózott, azok csak hamar, és szem- 
betünőképen elsoványodtak j ellenben mihelyest
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valamelyiknek csikója megdöglött, az olyan 
ismét hirtelen megjavult. Egyszer hire futa- 
modik, hogy az idei Csikóknak ló fogaik van
nak, attól fogva én nem csak a’ magam még 
akkor életben maradt csikóimat, hanem a1 hol 
csak módot találtam benne, mind a’ ménes kö
zött, mind hámos lovaktól elletett számtalanokat 
megvizsgáltam, ’s még c s a k  e g y e t  sem 
v é v é n  k i ,  altaljában úgy találtam, hogy 
mindeniknek szájában mind felyül, mind alól 
4 — 4 öszvesen tehát 8 olyan külsöjü első 
fogak, milyekkel a1 lónak 3-ik Esztendejében 
kezdetnek csikó fogai felváltatni, ’s melyeket 
aztán egész életében meg is tart, — foglalták 
el azon helyet, a’ melyen külömben, ’s rende
sen 12 apróbb fogai szoktak lenni a’ csikónak, 
idővel ugyan annyi ló fogak által felváltatan- 
dók. Már hát itt nem csak a’ külső formában, 
hanem a’ számokban is külőmbség van; de még 
abban is, hogy az i de i  c s i kók ,  8 f o g a i 
kat  mind An n y o k b ó l  h o z t á k  ki  legalább 
nálunk azolta, miolta c’ különösség észre vé
tetvén, a’ született csikó azonnal vizsgáltatott, 
holott máskor rendesen mi nden cs i kó ,  fog 
n é l kü l  j ővén  e’ v i l á g r a ,  annak rendes 12 
Csikó fogai azután szoktak egymás után kijön
ni (a‘ mint ezt tapasztalt csikóstól tanultam, 
meit magam még egy épen ellett csikót sem 
vizsgálhattam)

Már hogy az idei csikók leirtt ’s e l l e n e  
m ondh a t a t l anu l  r e n d k í v ü l i  f o g a i k a t  
el fogják e’ hányni? ámbátor ezt a’ Kémlő’ 
50-ik Száma szerént „mi nden t a p a s z t a l t  
g a z d a t á r s a i n k  b á t o r k o d j a n a k  is á l l í 
t an i ,  mint  v a l ó s á g o s  cs ikó f o g a k r ó l “ 
de én ezt csak azon esetre merném reményleni, 
ha e zen  épen  nem v a l ó s á g o s  c s i kó  
f o g a k n a k  legalább Csikófog tulajdonsága fe
löl bizonyossá lehetnék, a’ miről, sajnálom,

hogy még eddig tapasztalásom nem lehetett, 
ez a’ keresett csikófog tulajdonság pedig abból 
áll, hegy a’ fog csak az Ínyben alapuljon, ’s 
nem az álltsontból légyen kinőve, mert ez már 
lófog tulajdonság, 's ha az idei csikók 8 fogaik 
állcsontjaikban gyökereznek, úgy készebb va
gyok azt hinni, hogy azokat elhányni nem fog
ják, sőt, ha vakmerőségnek nem lehetne mondani, 
az egész idei 8 fogú csikó seregre nézve azt 
jövendölném, hogy a’ fogváltás’ idejét, u. m. 
3-ik esztendejét egy sem fogja megérni, ’s 
ezt rövideden szólván egyedül azért, mivel én 
ezen, külömben több esztendők múlva kifej- 
tődni szokott ké sz  ló f o g a k k a l  s z ü l e t e t t  
c s i k ó k a t  mind megannyi Monstrumoknak tar
tom, mint a’ melyekben a’ természet, maga 
rendes útját praecipitantiával elvétette.

Beretvás Albert.

Makó Decem ber 30-ik napján 1836.

Az üdő jó — szép meleg napokkal párosod
va — fagy nincs — hó nincs — az emberek 
most is szántanak vetnek — az ősz elején szá
razság miatt nem kelhetett reptze most mind 
zöld — még eddig el nem fagyott — a’ Mar
hák mind a’ mellett is hogy hó nincs, Sep
tember végétől fogva mind takarmányon vágy
nak , azért a’ takarmány ára most is magos — 
egy Mázsa Széna 2 for, 15 kr. — egy 3 öl 
széles, 2 \  ől magos kazal búza szalma 40 —45 
forintig Váltóban — a’ Marhadög nem ugyan 
általjánosan, de egyes helyeken nagyon dühös- 
ködik. Kereskedőink a’ közönséges Gyapjúra 
90 — 120  forintig Váltóban előre adnak — 
hízott marhát nem kaphatni — Isö r. jármos 
ökörnek párja S230 — &-ik r. 210  — 3-ik 
r. 180— 195 forintig— hízott disznónak 110 
— fél esztendősnek 16 — esztendősnek 22  — 
2 éves sovány disznónak 27  — űrünek 18 —
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Ökör bőrnek 24  — telién bőrnek 18 — borjú 
bőrnek 4 — lónak 6 — Magyar juhnak 2 
forint váltóban.

1. P o s o n y i  mé r ő  v a g y  kila.
Tiszta búza 4 forint 30 kr. kétszeres 4 

forint — árpa 3 forint — zab 2 forint 45 kr,
— őszi reptze 7 forint 30 kr: — tavaszi 4 
forint — kukoricza 4 forint — lentse 12 for.
— borsó Í 2  forint — bab i 2  forint köles 6 
forint — kása 9 forint váltóban.

( M á z s á j a  Vá l t óban )
r

0 Szalonna 50 forint — uj 35 — báj 
50 forint — zsír 60 forint — tehén és juh 
vaj 80 forint — sajt 26 forint — Turu 30 
forint — nyers faggyú 35 forint — faggyú 
gyertya 60 forint — dohány 15 forint — 
kender 50 forint — len 75 forint — Szín 
méz 60 forint — reptze olaj 40 forint — fosz
tott toll 125 forint.

( F o n t j a  vá l t óban. )
Marhahús 10 kr. —- juh hús 6 kr. — 

bőrös sertvés hús 12 kr.
(A  kój a.)

Ó bor veres 20 forint — Ó fejér 17 forint 
30  kr. — uj fejér 10 forint — égett bor Ga- 
bonábul 22 forint — törkölyből 25 forint — 
szilva pálinka 30 forint. —

Losoncz y 10-?/; December 1836. Jn dili országos 
vásáron , (V á ltó  Cz )

Marhahús 11 kr. fontja. — Juhhús 8 |kr. 
disznóhús 18 kr. — gabona égetbor akója 17 fr. 
— törköly 24 for. — szilva 26 for. — ökör 
szarv, 100 darab 50  for. — tehén 30 for.— 
szaru csúcs6 for. 30 kr. — búza (kilója) 4 ír. 
12 kr. kétszeres búza 4 for. 19 kr. — rozs
2 for. 30 kr. — árpa 2 for. 25 kr. — zab 
1 for. 14 kr. — kukoricza 4 for. 35 kr. asszú- 
szilva 10 for. — dió 5 for. Borsó 8 for. 8 kr. 
bab 11 for. 30 k r.— szalona másája 50 for. — 
Háj 60 for. — Tehén vaj t mázsája 70 for. — 
júh vaj 50 for. túró 22 for. 30 kr. — fagyú 
olvasztott 50 for. — faggyú, nyers 40 for. — 
Gyertya, viasz, 300 for. — gyertya, faggyjú, 
55 for. — szappan, fehér, 50 for. — Szappan 
fekete 45 for.— dohány, jobbféle 100 for. —- 
közönséges 40 for. — kender 45for. — gubaes, 
120 fönt, 14 for. — len, mázsája, 1 0 0 .— 
szín méz 60  for. — sárga méz 60 for. — 
komló 350 for. — vas 20 for. — hízott ökör, 
1,000 lontos , 350 for. — hízott tehén, 600 
fontos 200  for. — jármas ökör, párja, 1-ső 
rendü350 for. — második rendű 250 tor: — 
Harmadik rendű 223 for. — hízott disznó, 
párja, 400 font, 160  for. — sovány, két 
esztendős 34 for. — egy esztendős 26 for. — 
ökörbör 40 for. — tehénbőr 28 for, — hoíjú- 
bör 4 for. 30 kr. — lóbőr 10 for. — juhbőr
3 for. 30 kr.

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilója (pos. mérő) váltó garas.
D e c e m b e r b e n B ú z a K étszeres R o z s . Á r p a . Za b» Kukoricza K ö l e s .

Ungvár 29-én ; 8 6 — 90 80— 85 4 8 — 50 4 8 — 50 28— 30 60— 66 —
U j-B ecse 30-án. 85— 90 70— 65 — 44— 5o 40— 4c — —
N. Becskerek 30. : 84— 90 60— 64 — 4 8 — 50 4 0 -------- 65— 75 —
Arad 30-án : 9 6 -------- 6 3 -------- 61-------- 51— 40 5 2 ------- 81-------- —
Debreczen 27-én: 100— 110 — 6 0 — 65 63-------- — — —
M iskolcz 31-én : 9 0 — 95 7 0 — 75 55—  60 4 5 — 50 30— 32 70— 80 —
Szeged 31-één: 75— 80 75—  — 6 0 — 65 53-------- 4 5 — 50 80-------- —

J a n u a r i u s .  
Moson 5 én : 7 0 - 1 1 0 48 —  58 48— 52 0 1 oo 34— 38 70— 90 —

P é n z  ke le t  Jan. 2. Státus kötél. 5. prct. 1 0 4 v'-. — 4. prct. 9 9 |.  — 3. prct. 74{-|
Bécsi köt. 2y prct, 6 6 ?5-. Kainar  köt.  1 |.  prct. 47|..

— Nyomtatja L ä n d e r e r .Szerkezti Bál l á .
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Hetenkint kétszer 
félévi árra 

3 for. 30 kr. pengd 
pénzben.
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Ä  gazdaság meneteléről 's ennek a 
státus’ igazgatására való bej'olyá- 

sáróU
(Folytatás.)

Rendszer által minden eset ellen biztosít
tatunk. Gabonát így többet termesztünk kisebb 
terjedelmű szántóföldeken is, mint más bánás
módnál lehetséges volna, mert földeink el nem 
pazarlóit erője és növekedő gazdagsága sokkal 
nagyobb jövedelmet ád. De ezen erőnél és gaz
dagságnál fogva kereskedési növényeket is 
nagy mennyiségben termeszthet. Állati termesz
tökök híjával már csak azért sem leszünk, mert 
terjedelmes marhatenyésztése van. Csak hogy 
itt a’ jövedelmezés’ fokára kelletik miudenkor 
ügyelnie, ’s állatnemeit a’ szerint gyarapítani 
vagy szám szerint lejebb szállítani. Hol a’juh
tenyésztés különösen jövedelmez, ott ennek ad
ja az elsőséget; ha a’ tehenek hoznak be töb
bet, teheneket fog tartani. így mindig a’ stá- 
tusbölcseség’ maximái szerint íog cselekedni, 
’s gazdasága jól kormányzott státusként fog 
díszleni és virulni.

A’ második feltétel, hogy tudniillik a’ gaz
daságnak magva, az az : belereje ne gyengí
tessék, ilyenkor magától telyesíttetik. De né
ha oly esetek is állhatnak be, melyekben a 
választás bajos. A’ gabona p. o. oly magos ár- 
ron kelhet, hogy az állati termesztőitek. meget
te nagy messzire maradnak. Nem kelletik—é 
ilyenkor azon nyereséghez látnia, mely reá 
nezve az elsőből származik? vagy pedig még 
most is híve maradjon a’ gazdagítás' rendsze
rének? — Nekem úgy látszik, hogy ilyes ese
tek csak azon gazdát ejthetik zavarodásba., ki 
elejétől fogva nem gazdálkodott értelmes, r£nd-

szerrel; mert különben csak lesz annyi földerö 
és gazdaság összegyűjtve , hogy ezt tartózko
dás nélkül forgásba tehetni, sőt épen ez volt 
czélja a’ gyűjtésnek, hogy az, mi kincsként 
nyugszik a’ földben , annak idején kiemeltet
hessék. Hiszen a? státus is kincstárt alapít, hogy 
annak idejében hozzá nyúlhasson.— Azon gaz
da, ki ilyes kincs’ gyújtáséhoz nem ért, az a’ 
beálló kedvező conjuncturának sem fogja hasz
nát vehetni, még pedig épen azért, mert erős 
termesztéshez ilyenkor a’ szükséges tőke’ híjá
val van.

Kiviláglik innen, mi nagy fontosságú len
gvén az a’ státusra nézve , hogy a’ gazdaság 
kebelében józan elvek’ és rendszer’ vezérlése 
alatt üzettessék, melyek az idő’ viszonyaihoz 
legyenek, ’s a’ belmagoí erősítsék. Ez reá néz
ve több tekintetből igen fontos kérdés, mert 
szükségtől és nyomortól óvatik meg általa, ’s 
így ez oldalról belsőleg biztosítva van, ’s aa- 
tán több több erőt nyer és önállóságot. Azon 
ország a’ legboldogabb, melynek legtöbb ter
mesztökei vannak , mert nem csak a’ külföld
től nagy mértékben független, hanem még ter
mesztökeit ki is viheti a’ külföldre, ’s így azt 
adózójává teheti. ’S valyon melyik forrás szol
gálhat több eszközökkel e’ czélra, mint a’ gaz
daság? Ha mellette az erdészetnek ’s a’ bá
nyászatnak is nagy béfolyást tulajdonítunk, az 
ősanyagok’ termesztését mi illeti, még is a7 
gazdaságé marad az elsőség. Hadd térjek ki 
itt egy kevéssé. Gyakran azt állítják, hogy bol
dogabb és virágozenak csak azon országot mond
hatni , mely sok pénzzel bír, mert ezen* csere
eszköz által a5 közösülés elevenítetik, ’s kiki 
könnyen szerezhet magának a n n y i t h o g y  &’ 
fő. szükségéinek kielégítésére, szolgáló eszkö-
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*

zökhez juthasson. Ez egyoldalú, ’s riszben hi
bás nézet, mint azt meg fogjuk mutatni,

A’ pénz , tudjuk, csak a’ termesztékek’ kép
viselője, melyek az emberi szükségek’ kielégí
tésére kívántainak. Annyiban, való, hogy he
lyettesük a’ pénz,* de erre nézve szükséges, 
hogy akadályok nélkül történhessék a’ csere. 
Ez munkát és időt kíván, ’s így azon országot 
illeti e’ részben az elsőség, mely nagy mennyisé
gű termesztékeket bír,’s nem azt, mely csak cse
re útján juthat hozzájok. Ezen közösülés’ kön- 
nyebbítésére szükséges, hogy elégséges men
nyiségben létezzenek a’ csereeszközök, ’s hogy 
forgásuk valahogy ne akadályoztassék. lie ne 
feledjük el soha, hogy a’ pénz mindig csak az 
eszköz, a’ czél pedig a’ termesztők.

Midőn pénz’ szűkéről íoly a’ panasz, kö
zönségesen meg nem gondolják, hogy ezen 
árrú nagy mennyiségben létezhetik, ’s mind a’ 
mellett szűkét tapasztalhatni mindenütt, ha t. i. 
a’ forgás megakadályoztatott.

Képzeljünk magunknak két helyet, ’s 1000 
lakost mindegyikben, és 5 0 ,0 0 0  tallért, kész 
pénzben. Az egyikben nagy az ipar, ’s a’ pénz 
folyvást forgásban van,  úgy, évenkint legalább 
négyszer kézből kézbe indúl. Az 1000 lakost 
osszuk fel 250 családra, ’s 4 tagból álljon min
degyik. így 200  tallér jő kiilönkülön egy csa
ládra ’s ha e’ pénz négyszer jő forgásba egy 
esztendőben, 800  tallérról rendelkezhetett min- 
denik családfő. Elénkebb forgást nem is kép
zelhetünk magunknak , ’s ily est is csak Angliá
ban. A’ másik helységben 40,000 tallér két 
személy’ szekrényébe van elrejtve, kik keveset 
adnak ki, ’s pénzeiket csak olyankor veszik k| 
szekrényeikből, hogy azt mint kölcsönt kama- 
toltassák’ Itt tehát csak 10,000 tallér marad 
forgósban, ’s nyomor és szegénység fog ural
kodni , ’s kiki a’ pénz’ szűkéről fog panaszkod
ni. Már ha az elsőbb helyben az élet’ szük
ségei drágábbak volnának mint a’ másodikban, 
még sem hallatnék panasz, mert van,  mivel 
szert tenni reájuk — Ezen tétel arra vezet, 
hogy még egyszer elmondjam; legyünk azon, 
hogy munkája legyen az alsóbb és dolgozó osz
tályoknak, így segíteni fogunk mimdnvájunkon.

(Folytatva lesz.) \

Forrós ágba indított marhaeleség.

A n d r é  Emi l  úr az Oecon. Neuigkeiten 
szerkeztetője e’ következő tapasztalásait közli 
A’ magától forróságuak indúlt marhaeleségről: 
Olvasván K r e y s s i g  úrnak egyik újabb mun
kájában ( Di e  So mme r -  und W i n t e r -  
S t a l l  fü 11 e r ung ’sa ’ t.)  Fa l ke  ur’ próba
tételeit ’s tapasztalásait ezen tárgyról, maga is 
hozzá fogott ezen próbákhoz , szorosan F al- 
k é t  utánozván, csak azon külömbséggel, hogy 
kolompárt nem vett hozzá, hanem egyedül csak 
szénát és szalmát. Hétfőn készítette az elesé- 
get a’ tehénistállóban, és kedden a’júhakolban, 
mindenütt kádban. Három nap múlva, ’s így 
tehát az egyik féle csütörtökön ; a’ másik pén
teken egészen forró volt és füstölgőit, eleibe 
adatott a’ tehénnek és júhnak; de a’ mely egyik 
sem evett belőle. Úgy látszik, hogy tovább for
rott már mint kellett volna, ’s hogy talán már 
rothasztó forrásba is indűlt, noha a’ szagáról 
nem mondta volna az ember. De mivel a' mar
ha természeti ösztöne többet nyom az ilyen dol
gokban a’ mi érzékeinknél; ’s hallgatván ezen 
intésre, új eleséget készíte: ’s ezt már két 
nap múlva adá a’ marha eleibe, mely is nagyon 
mohon megette azt.

Ezen próbatételek után így folytatja köz
lését An d r é  úr: e’ következő módon intéztem 
el, egész megelégedésemre, a’ marhám’ téli 
etetését.

1 .) A’ teheneim kapnak darabonkint min
den nap 10 font rozsszalmát, 6 font pelyvát 
vagyr töréket, 2 font szénát, és 1 lat sót. A’ 
takarmányt mind szecskának vágatom. Minden 
déli etetés után a’ készen álló 9 nagy kádak 
hárma közzűl mindegyikbe azonnal egy nagy 
kosár szecskát töltetek, ezt meghintetem egy 
kis sóval, és szűnteleni keverés közben annyi 
hideg vizet töltetek reá, hogy nedves legyen 
ugyan , de nem vizes. Azután meggyűratom 
vagyis megtapostatom ezt az első területet e- 
gész keménységig, a’ mit legjobban és Iegha- 
marább faczipökben lehet megtenni, így foly
tatom ezen munkát mind addig, míg az egy 
napra kivetett takarmány az említett három 
kádban ezen módon el nincs készítve. Minden
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ilyen kád egy etetésre való eleséget foglal ma
gában, ’s így a’ három kád, minden napi 3 
etetésre t. i. reggel, délben, és este, elég. A1 
feletetése az így elkészített szecskának har
mad napra történik, úgy hogy a’ mi p. o. hét
főn délután készíttetik: azt csütörtökön ada
tom a’ marha eleibe.

Minekutána egy hétig ezen módon etettem 
a’ marhámat, annyiból változtattam meg az ele
séget , hogy széna helyett kolompért adattam. 
E ’ szerint 14 darab jókora nagy termetű mar
hám. t. i. 12 tehén, egy három esztendős üsző, 
és egy bika, kaptak napjában: 
egyenkint lö  . öszvesen 140 rozsszalmát, 

G fé, — 8 5 f t  polyvát,
— l l a t ,  — 14 lat sót,
— ö — 7 0 f t  kolompért.

A’ kolompért minél apróbbra megzúzatva, és 
jól megkevertetem a’ szecskával. A’ mennyiség 
mind a’ három kádra elég. Mire rá kerül har
mad napon a’ sor az etetésére, oly forró ez az 
eleség,’s úgy gőzölög, mintha leöntették vol
na forró vízzel. A’ marha legjobb étvágygyal 
és mohón eszi meg, de többet nem is kíván; 
úgy hogy teljességgel elégnek állíthotom az 
előadott mennyiséget; sőt azt hiszem, hogy 
későbben még ennyi sem fog kelleni. Mert ezen 
etetés kezdetével nem igen különös állapotban 
valának a’ tehenek, az ólta pedig szembetűnő- 
leg gyarapodtak akár húsra akár tejelésre néz- 
V-. 11a majd egyszer annyira menend a’ mar
iin ezen javulása, hogy a’ test gyarapodására 
nem lesz többé szükséges az eleség, úgy hi
szem , hogy meg sem íegja enni egészen a’ 
marhám az eddig kivetett elesége’ mennyiségét. 

.Némely teheneim most is oly húsban vannak
már, hogy nem kívántatik többé semmi azok 
gyarapodására.

Mily béfolyással legyen a’ kolompár és ré
pa a’ tejelésre, e’ következő tapasztalást tet
tem: Mihelyt kolompért adtam széna helyett, 
több tejet adtak a’ tehenek, mihelyt pedig ré
pával váltottam fel a’ kolompért, noha két an
nyit adtam a’ répából mint a’ kolompárból, a- 
zonnal kevesebb tejet adtak , és csak most ad
nak többet ismét, a’ mióltaújra kolompért adok

répa helyett.

íy.) Ökröt csak két párt tartok, rs ezek min- 
<1 cnik párja kap napjában 20  font szalmát és 
10 font szénát. A’ termetük középszerű, ’s 
olég jó karban voltak eddig minden munkájok 
mellett is; de az egyik pár még is, távulabb 
lévén tőlem, az utolsó időben nevezetesen alább 
szállott testi erejében, a’ miért is kezem alá 
vévén a’ tehénistállóba köttettem. Ezen ökrök
nél szintúgy felhagytam a’ szénaetetéssel; a’ 
10 font szénát 20  font kolompárral felcserél
vén. Az eleséget szintúgy készíttettem ’s adat
tam nekik mint e’ teheneknek, és az ökrök szint
úgy is javultak valamint a’ teheneim, noha 
minden nap járomban vannak, és noha a’ 20  
font szalmán, mely jobbára csak rozsszalma, 
és 20  font kolompáron, ’s 2 lat són kívül sem
mi egyebet nem kapnak.

Az ökrök, valamint a’ tehenek is, tiszta 
hidegvízzel tartatnak dézsából, még pétiig ren
desen előtte és utánna az etetésnek.

3.) A’ juliaim kapnak naponkint l i  font 
mindennémű szalmátf és i  font szénát, egyegy 
darabra számítva, és 100  darabra! mázsa sót. 
Eddig, míg még a’ legelőre mehettek , csak egy 
harmadát kapták a’ kijelelt szénának és szal
mának, még pedig reggel a’ kieresztés előtt; 
csak akkor, mikor az idő gátolta a’ kiereszté- 
söket, tartattak egészen az istállóban a’ kisza
bott eleség’ mennyiségével

Mikor csak reggel etettem a’ juhokat„ azon 
módon készíttettem el azoknak az eleséget va
lamint a’ teheneknek, szecskára vágva a’ ta
karmányt, hideg vízzel megnedvesítve, sóval 
meghintve, és kádba erősen íetömicskölve vagy 
letaposva. Ezen etetést kezdtem, mikor még 
annyi legelőjök volt a’ juhoknak, hogy este e- 
gészenjól lakva, ’s mintegy kitömve jöttek ha
za ; ’s mind e’ melleit még is felette mohón 
kaptak ezen eleségen , mikor néhány ízben 12 
órával elkészítése után, próbaképen estéli ha- 
zajöttökkor eleikbe adatott.

Az alatt, hogy a’ juhaimat ezen módon for
rásba indúlt szecskaeleséggel tartottam, meg
érkezének a1 Szászországban vett juhaim. Mint
hogy efcek az úton, sőt itthon is , az első na
pokban zabbal bőven tartattak, úgy hozzá szok-

*
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tak ehez, hogy a’szecskaeleséget egészen meg
vetvén, egyedül legelővel elégedének meg.

Későbben felhagytam a’juhoknál is egészen 
a’ szénaetetéssel, és a’ helyett egyegy font ko
lompárt adtam napjában mindegyik darabra. 
Valamint a’ teheneknek úgy a’juhoknak is meg
vágattam, ’s megzuzattam, még előttevaló na
pon, jó apróra a’ kolompárt; megvegyíttettem 
jól a’ szalmaszecskával, meghintettem sóval, 
megloesoltam hideg vízzel, letapostattam fa- 
czipős lábakkal jó erősen ’s tömötten kádba, és 
a’ juhoknak a Itam az eleséget 24  óra múlva.

A’ ki nem látta, nehezen hiheti, mily’ mo
hón estek a’ juhok ezen így készített eleség- 
nek, ’s mily tisztán ették fel azt. Még a’ szász 
juhok is egészen megváltoztak e’ részben ’s 
tömve teli ették magokat; most pedig versenyt 
kapnak ezen eleségen a’ már előbb hozzá szo
kott régi juhaimmal. A’juhok oly tisztára eszik 
fel az eleséget, hogy ner/i Is szükséges az ete
tő vályúkat kitisztítani a’ mindenkori etetés 
előtt

Eddig arra tanított engem «’ tapasztalás, 
hogy a’ feljebb megjegyzett eleség mennyisége 
a’ juhok teljes jóllakására ’s táplálására egészen 
elegendő , és hogy az egész eleségből semmi
sem vész el a’ ganajban, hanem valósággal e- 
gészen emésztetik meg a’ juh októl. Azon kí
vül nem is rútítja ezen eleség a’ gyapjút leg
kisebbet is.

Minthogy be nem értem a’ juhaim’ számá
ra a’ kádakkal, a’ két juhaklom’ számárakét 
nagy eleséges ládát készíttettem, melynek mind
egyike 18 lábnyi hoszszaságú, 4 lábnyi szé
lességű, és 5 lábnyi magasságú. Mindegyik 
láda két részre van elosztva a’ mindennapi ele
ség számára, hogy az mindig 24  óráig vesz
teg állhasson és forrhasson. Mindegyik ilyen 
egy napi nagyobb osztály pedig ismét három 
kisebb osztályokra van elosztva, a’ reggeli, 
déli. és estéli elescg számára, hogy ennél fog
va a’ marha minden etetéskor mindig egyen
lő mennyiségben kapja ki a’ számára kivetett 
eleséget.

A’ juhaim ezen kolompár- és szecskaeleség 
mellett, mellyel már két hét ólta etetem azo
kat, felette jó karban vannak, ’s oly tömöttek,

mint annyi dudák, noha sem szemes jószágot, 
sem szénát nem kapnak. Vízre minden nap haj
tatom ugyan a’ juhokat, de csak keveset isz
nak, mivel az eleség magában is leves.

Fődolog ezen eleségkészítésben:
1 .) h°£y sok vizet ne vegyünk hozzá ! mert 

minél kevesebb vizet veszünk hozzá; annál 
előbb és annál tökélletesebben indúl forrásba!

2 ) hogy minél keményebbre megtapossuk 
az eleséget, mert minél erősebben van tapos
va, annál ideibb egyenlőbb,’s tökélietesebb a’ 
forrása is ;

ÍJ.) hogy a’ levegőnek szabad járúlást en
gedjünk a’ letaposott eleséghez, a’levegő szük
séges lévén minden forráshoz.

A’ miólta az eddigvalót írtam , három hét 
telt el ismét, pedig most is csak helybenha
gyással szólhatok. Az ólta ismét kaptam újon
nan vett 244  anyajuhokat, melyek eleintéu 
szintúgy nem igen akarták enni a’ szecskaele- 
séget, de második, ’s kivált harmadik napon 
megszokván azt,  annyira megszerették, hogy 
az ólta különösen igen megjavúltak. A’ szász 
fajta valamint régi juhaim, majd mind egészen 
gömbölyűk, ’s mindig mohón és tisztára eszik 
fel az eleséget.

Most azon változtatást tettem, hogy az ete
tés előtt két nappal készíttetem az eleséget, 
minél fogva egészen átmelegszik s tökéllete
sebben megforr, a’ mitől telette puha lesz, ’s 
nagyon kedves a’ marhának.

Az etetés földön álló abrakló vályúkból az
zal az alkalmatlansággal já r t , hogy a’ juhok 
gyakran átugrotlák vagy belehágtak, ’s így az 
eleséget undokították: de ezt könnyen csak az
zal orvosoltam, hogy a’ vályúk két végeihez 
két oszlopocskát szegeztettem, és ezekhez is
mét hoszszában a’ vályú hegyeit egv léczet vag;y 
póznát erősitlettem, úgyhogy a’juhok kényük
re ehetnek ugyan a’ vályúból, de még is sem 
belé nem hághatnak, sem át nem ugorhatják 
az t , ’s ennél fogva az eleséget sem mocsko- 
siihalják.

Reggel kétszer, délben egyszer adatok ele
séget, azután vízre hajtatok, és este ismét két
szer adatok eleséget. Reggel megtisztíttatom
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mindenkor a’ vályúkat szalmacsutakokkal a’ min
dennapi első etetés elölt

Alomnak földet hordátok a’ j uh akolba egy 
lábnyi magasságra, mely’ hegyébe csak igen 
kevés szalmát hintelek. A’ húgy mind a’ földbe 
veszi magát, a’ miért is mindig száraz az akol 
alja. Időről időre új terület földet hordátok is
mét az akolba.

A’ szarvasmarhámnál szintúgy teljességgel 
hasznosnak tapasztaltam folyvást ezen forrásba 
indúlt kolompér- és szecskaeleséget. Ugyan is 
140 font rozsszalmával, 84 font pelyva és 
törőkkel, 90 font kolompérral, és 14 lat só
val nemcsak az említett 12 fejős tehenet, egy 
három esztendős nagyhasú üszőt, és egy öreg 
bikát táplálok; hanem még az említett két jár— 
mos ökröt: és egy nevendék, másod fűre menő j 
bikát is. Ez a’ marha valamennyi teljességgel 
jól van lakva mindig; a’ tehenek igen jő kar
ban vannak ; az ökrök pedig szemlátomást ja- 
vúltak, ’s még most is javúlnak napról napra, 
noha meg nem eszik tisztára az eleségöket, a’ 
mi elég bizonysága annak, hogy úntig elég a’ 
feljebbi számokra kivetett, ’s készített eleség. 
Reggel még mindig annyi van a jászolban , hogy 
azzal beéri egy pár lő az abrakja mellé , mely 
nagyon is szereti ezen megforrott szecskaele
séget.

Az így elkészített szecskaeleség a’ tehén 
istállóban ugyan 2\  , a’ juhakolban pedig két 
nap múlva felette keHemetes borsavanyú illatot 
bocsát.

A' tehénistállóban, valamint a’ juhakolban, 
földet hordátok alomnak a’ marha alá. Az egész 
húgy, sőt még a’ ganaj hígas részei is szépen ! 
belé hatnak ezen puha földbe, és mikor szom
baton kitisztíttatik az istálló, szép ganajrakás 
szokott öszszegyülni.

Valahányszor szükséges, új földet hordá
tok ismét az istállóba. Ez által megkímélem a’ 
szalmát egészen az alomtól, és mind eledelül 
adhatom a’ marhának, a’ mi által, annál több 
a’ trágya nyeresége.

Az eleség ezen meghevűlése ’s forrása által 
azt érjük el, a’ mit különben csak a’ forró víz- 
zeli megforralás által érhetni el, vagy gőzök ál

tal ; a’ nyereség azonban az i t t ; hogy legol
csóbb és legkönnyebb módon érjük el a’ czélt.

Ha már valaki megtekinti, hogy ezen for
rásba indított eleséggel a’ feljebb előadott men
nyiségben annyi szarvasmarhát és juhot tartot
tam , és hogy az most mind jobb karban van , 
urint az előtt a’ száraz eleség mellett, úgy bi
zonyosan helyben kell annak hagyni az eleség- 
nek ezen forrásba indítását, mely minden eset
re nagy megkimélésére szolgál a’ száraz takar
mánynak.

En ugyan ezen takarmány készítését fe
lette jóltévő és hasznos találmánynak tartom a’ 
gazdaságban, mely bizonyosan rövid idő múlva 
el is fog terjedni közönségesen, ’s melynek 
feltalálásáért F a l ke úr minden mezei gazdá
tól bizonyosan örökös hálát érdemel, A’ dolog 
kivált a’ takarmány dolgában szűk télen oly 
nagy fontosságú, hogy kész vagyok mindazok
nak, kik érdekesnek tartják a’ takarmánynak 
ezen etetésmód általi kímélését, közölni minden 
tapasztalásomat, melyet 17 darab szarvasmar
hánál , és 1000  darab juhnál, ezen maga ere
je által forrásba indított eleséggel tettem , azou 
hozzá adott kéréssel, l/ogy az, a’ ki maga is 
megpróbálja ezen etetés’ módját, ne sajnálja a’ 
maga tapasztalásait és észrevételeit velem szint- 
úgy közleni.

Josaphat, Tábor mellett, £ Csehországban ) ,  
Decemberben,

Andr e  Emil .

B r o g l i e  H e r c z e g .
Az e g y k o r i  m i n i s t e r e l n ö k  „igv ír az 

Alig. Zeitung legkésőbbi 2910. lapján“ az 
e g é s z  t é l en  á l t a l  j á r  a’ s t á t u s g a z 
d a s á g o t  t an í t ó  Ross i  p r o f e s s o r ’ kö
z ö n s é g e s  1 e c z k é i r e.

'•') Akár kevesbbé tudja a’ volt ministerelnök a’ stá
tusgazdaságot , mint Rossi professor; akár job
ban — mindenkép nevezetes ezen magaviseleté; 
mert ha jobban érti, példát ád, ’s ez által mint
egy inti mind azokat, kiknek a’ törvényhozás 
kötelességül juta , hogy e’ tudományt, mint a' 
köz boldogság’ alapját, fő gondjokká tenni, ’s
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A j á n i  ho z á s
Champ ág-n ib o r’ - kesz í t ' és  módját  meg

t aní t an i .

Itég iddogálja egész kedv telve a’ világ, de 
napjainkban oly közkeletűvé vált a’ champágní 
bor, bogy nem csak fényes vendégség hanem 
magános mulatság sem tar tátik nála nélkül: sőt, 
nemes fogadások sem történhetnek, hogy ennyi 
’s amannyi palaczk vagy bouteille champágní bor 
ne díjjazza a’ nyertes felekezetet. Hogy még 
divatozóbbá nem vált ezeu kedvelt ital, ’s nem 
minden vidor társaságot tüzel nagyobb öröm ger- 
jedésre ; az oka ezen Nektár nagy árában vagyon. 
Ha ez nem akadályozná, talán egy egésségért 
ivás —-  toaste — közt sem emelnének a’ szi
ves barátok egyébbel, mint champágnival tolt 
poharakat.

Van bonni, van külföldi champágní borunk; 
tulajdonságaikhoz képest gyakran hasonlók egy
máshoz: és ha mi különbözés van közöttük, 
azt csak azon bor léíszerei okozzák, melyből 
az készült. Ezt, az anyagbort elkészítve, oly 
anyira lehet az igaz és valóságos champágnit utá
nozni, hogy azt nem csak megközelíti, hanem 
helyét akárhol is pótolhatja. A’ magyar főid, 
ez a’ legjobb ’s különbfele nemű borokkal ál- 
datott honn a’ legkönnyübb szerrel tsinálhat 
champágnit tulajdon termékéből; és pedig, azok
nál bizonyosan jobbat, melyeket i t t ’s ott, nagy 
lármával ajánlanak. Igaz hogy a’ honni termés

általa hazajokat boldogítani törekedjenek, el ne 
mulasszák ’s kötelességeiknek ösmerjék. — Va
lóban csak nem minden országok’ gazdaságai
nak hátramaradását egyenesen a’ törvények’ hij- 
jányosságának vagy fonákságának kell tulajdo
nítani ; ’s innen lehet következtetni azt i s , hogy 
ha a franczia ministerek és kamarák, tartozott 
gondoskodást fordítottak volna annak idejében 
a hongazdaságra, most nem állna a’ szegény 
franczia földész oly messzére hátra, a’ gazdag 
angol földészettöl. — Ellenben, ha valóban ta
nulni jár a "lerczeg, — mit fognak azok gon
dolni , mondani és tenni ? kik ezen tudományt 
tartoznának tudni, de szinte nem tudják, ’s még 
ann tanulják. — —

v Szerk.

pezsgő ára mindenkor kevesebb mint a’ kül
földié ; de 1 for. pengő pénz, tsak ugyan még 
is sok oly palatzk borért, melyet nagy költség 
’s fáradtság nélkül akármely időben lehet ké
szíteni, ’s ezen bor, mint nem szállítványi ter
mék semmi terhes adózás alá vetve nincsen.

Sok ezer bouteille (palatzk) champágnit kül
döttem én, mely a’ Mosel — Neckar ’s Rhe
nus mellett termett bőrből készült, Sz. Pétervá- 
rába, Rigába, Moszkvába, Hamburgba ós Li
verpoolba, mely mindeniit ügy tekintetett, ’s 
ügy is fizetődött mint valódi champágní termés. 
Hogy mindennek segéllö kezet nyújtsak a’ ki 
tulajdon bórából pezsgőt akar készíteni, a’ leg 
eggyszerűbb módra tanítom meg akár gyakor
latban akár írásban, melyhez sem edények, 
a’ házi eszközökön kívül, sem más készüle
tek nem szükségesek: a’ költség pedig, a’ bo
ron , palaczkon és dugón kívül, csak egyné
hány garasra megyen, ’s hat hét alatt a’ bor 
ihatóvá válik. Iíabzása ’s pezsegése oly teljes, 
hogy a’ valódi champágní tulajdonságait min
den részben teljesíti.

Reményiem, ez által sokaknak régi kivá- 
natát elégítem ki; ’s e’nekutánna akárki is, 
készíthet tulajdon termés bórából pezsgőt: és 
igy, mind a’ gazdagabb, mind [a’ kevésbbé va
gyonosok élhetnek ezen szivet vidító itallal, 
a’ külföldre ki menő pénznek pedig zár és aka
dály tétetik. Irtani Pesten, Dec. 25-dikán 18 36

Li m be r ge r .  J. G.
Lakásom Leopold város, Hóid nts/.a 3H szám az
ú«y nevezett Újépülettel általellenben.

G ó z h  a j ó z  á a
A’ Triesfben megjelenő Lloyd austriaco czí- 

mii kereskedési folyóírás, ’s utána a’ mi l ánói  
újság czáfoló czikkelyt köziének a' Journal des 
Debats’ azon állítására, melynél fogva Marse- 
illenek ’s a’franczia gözönyöknek nagy befolyást 
tulajdonít a’ levantei kereskedésre, — Tries- 
tet ’s gőzhajóit még csak nem is említvén.

A’ földközi tenger behajózására szánt fran
czia gőzönyűk, így szól az említett czikkely, 
kirekesztöleg a’ státus’ tnlajdonai, hadi haszná
lat fejébe építtettek . tengeri katonákkal rakvák,
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és nie»; is kereskedési vállalatokra használtat
nak. Mi ügy vélekedünk, hogy ilyes tervek’ 
kivitelénél a‘ priváttársaságokat illeti az elsőség. 
A’ kormány csekély kárral keveset gondol, csak 
nagyobb politikai érdekei eléghessenek ki. Pri
váttársaság ellenben minő a’ Lloyd’ gőzönytár- 
sasága azon haszonra íigyelmez főleg, melyet 
oly tetemes tőkék’ alkalmazásából húzhatna; és 
önnyereségéröl gondoskodván, híven felügyel 
a’ vállalat’ következményeire, ’s nyomban javí
tásokhoz és változtatásokhoz fog, mik által gyak
ran szenvedő állapotból gyümölcsözőbe és hasz
nosból még dicsőebbe tétetik által. A’ fő kérdés 
itt az utazókról van, arról, hogy jól vétessenek 
és adassanak által árrúk , hogy minden bizonyít
vány és jegy jól oiegvizsgáltassék, mert külön
ben baj érhetné a’ vállalatot.

Katonák talán alkalmasak lehetnek ilyesek- 
ben eljárásra , de a’ hadi fegyelemhez szoktat
va .magokviseletökben és kötelességeik’gyakor
lásában bizonyos kemény tartást mutatnak, mely 
nehezen egyeztethető azon gyengédfigyelemmel 
mely által az utasok’ concurrentiája előmozdít- 
íatik, ‘s pedig ez minden ilyes vállalatokban 
egyike a’ fő pontoknak Sokkal alkalmasabbak 
e1 czél’ kivitelére a’ hajókapitányok , kik az uta
zó község’ kegyét és hajlandóságát megnyerni 
törekedvén az egész ügyet nagyobb gyakorlott- 
sággal látják el.

Azon állítása a' franczia újságírónak, hogy 
az angolok sürgönyeik átküldésére a’ franczia 
gőzönyöket fogják használni, az angolok isme
retes féltékenységével meg nem egyeztethető, 
annyival is inkább , minthogy ők a’ gibraltari és 
maltai pontokon gőzhajókról eleve gondoskodtak.

Miután mngmutatta volna a’ czáfoló hogy 
Triest a’ levantei kereskedésre már közelsége- 
miatt is egész Németországra nézve a’ legalkal
masabb fokhely, ’s jóval alkalmasabb Marseille- 
nél is, e’ szókkal fejezi bé czikkelyét.

„Minekutána , fájdalom, a’, dunai gőzhajó
zásnak, e’ folyam’ jégzajlásai ’s a’ pontos euxi- 
nus’ vészei miatt, egy egész évharmadig hasz
nát nem vehetni, kiki általiáthatja, hogy fél 
Európára, ’s különösen mindennemű sürgönyök
nek a’ Levantébei átszállítására nézvo a’ Lloyd 
austriaco’ gőzönyei legalkalmasabbak/

Pest Jatt. G-Aátt 1837.

A’ nagy kereskedés most veszteg áll; mind- 
azáltal még ezen hónap folytában, nagyobb élénk
séget reményiünk. Londonban, ’s egyébütt,a’ 
rossz kelet miatt, nem is kérdezték az egy nyi- 
résii, finom gyapjút; Londonban az érkezett hí
resztelések szerént minden mása 10 — 1 2 pen- 
gő forinttal szállott alább. A’ két nyirésü teli 
gyapjú, a’ legközelebb Nagy-Szombatban ’s 
Brünben tartatott vásárokon nem épen rosszul 
kelt, és az árát megtartotta: a’ jó minemüségü 
nyári gyapjú, árában mozdulatlan maradva foly
vást erősen kerestetik. A’ faggyú, az erdélyi, 
bánáti és oláh földi árúk, legközelebb múlt vá
sárunk óta 1 ’s 2 pengő forinttal szállottak 
alább; kelendőségek azonban tetemes, kivált a’ 
honni szükség elégítésére. A’ méz is 1 ’s 2 
forinttal szállott, ’s nem is igen keresik. A’ vi
aszt ellenben sürgetve keresik ; de kevés va
gyon , másája már í)8 forintra hágott pengőben. 
Hamuzsirral csaknem semmit sem lehet tenni. 
A’ nyúlbör, melyet már szinte két esztendő 
óta csak szóba sem vettek, s anál fogva az ára 
nagyon le is szállott, most rendkívül feihágott. 
A z égett bor, még folyvást mind nagy árát 
tartja. A’ repeze olaj, ’s ez is a’ vetett inkább, 
mint sem a’vadon termett, nagyon leesett; nagy 
mennyiségek feküsznek a’ rakhelyekben, min
den vevő nélkül Könnyen lehet a’ vetett rep
eze olaj másáját 18; a’ vadon termettét pedig 17 
forinton venni pengő pénzben. Hüvelykes termé
kekkel tömvék a’ piaczok(?) és csak illendő jó áron 
lehet vevőkre találniok. A’ kézmüvekkel tsak 
gvércn lehet valamit csinálni.

P. H.

A n g o l  i*par.
( G a z d a s á g i  t e k i n t e t b ő l . )

Az Alig. Zeitungmúlt évi utolsó száma sze
rint, mint „egy amérikai utazó beszéli, a’ ki 
nem rég volt Sz. Ilona szigetén, a’ keleti tár
saság egészen öszvedöledezteti Longwoodot. 
Azon szobában, hol Napoleon meghalt, egy 
malmot állíttatott; ’s az egykori Hatalmas’ ott 
létének az egész lakhelyén nem lehet egyebet



24

látni mint — két darab billardasztalrámát“ me - | 
lyet Londonban aligha nagy árron nem lehet
ne elkótyavetyélni — ’s ebből csak azt látjnk, 
hogy az angol ipar nem szégyenl akármiből 
pénzt venni be, ’s az angol szeszély pazarló 
pénzt szórni ki: ’s e’ két tűlság az énség ésfe- 
csérlés határánál még nem végződik.

A’ munkásság az éjszakamerikai stá
tusokban.

Az éjszakamerikai egyesült státusok’ lako
sainak erkölcsei olyasok, minők csak egy mun
kás család’ tagjaié lehetnek. Tizenöt eszten
dős korában már részt vesz az ifjú az ügyek’ 
vitelében; 21 esztendős korában már meg van 
alapodva, jószága, műhelye, boltja vagy cabi- 
netje van. Most feleséget vesz, és 22 eszten
dős korában atya, mi által szükségkép még in
kább munkára ösztönöztctik. Amerikában az t , 
kinek meghatározott foglalatossága nincs, és 
nötelen, — nem igen becsülik ; mert csak így 
veszi hasznát a’ társaság,így gyarapítja a’ stá
tus’ kincsét. Az americait már első nevelésköz
ben azon gondolattal barátkoztatják meg, hogy 
gazdává, kézmivessé, gyárossá, kereskedővé, 
orvossá, pappá, vagy ügyvéddé lészen majdan, 
hogy talán felváltva mind ez öt hivatalt fogja 
viselni, ’s hogy bizonyosan meggazdagodik, ha 
szorgalmas. 0 mesterség’ vagy művészet’ üzése 
nélkül nem is képzelheti magát, még ha dús

családnak ivadéka is , mert nem lát henyélőket, 
ily fajtabéli embereket nem találhatni Ejszak- 
amerikában.

E  l e g y .

A’ közelebb lefolyt évi december 10-dikén 
este 7 órakor, Tvvann helységének (Poroszor
szágban) lakosai, zivataros időnél, v i l ág í t ó  
h ó v a l  Tepettek meg , ’s elején azt vélték , hogy 
tűz van a’ szomszédságban.. Hajósok és utasok 
nogy rémülésbe ejtettek e’ tünemény által, mi
dőn a’ hullámzó tenger’ színén bukdostatván a’ 
hajó, egyik utasnak sapkája látszólag égni kez
dett ’s a’ phosphorféle világ nem sokára a’ töb
biekre kitérjedett és végre a’ szénára is, mel
lyel meg volt rakva a’ hajó. Már is végveszé
lyüket bizonyosnak tartották, midőn röglön., 
vagy öt minűtum múlva, magától szűnt meg a’ 
világosság. — Tudva van, hogy a’ hónak vi
lágítása elektrikai tüneményen, alapúi.

Derius hajokapitány a’ párisi geographiai 
társaságot arról értesítette , hogy a’ társasági 
szigetek’ archipelagusában, Gambier és Hood 
között 1835—dik december’ 27-díkén , egy új, 
eddigelé ismeretlen, szép erdőkkel beültetett, 
alkalmasint lakatlan szigetet talált fel Hosszát 
12 geographiai mérföldre teszi.

P e s t i  p i a c z i  g a b o n a á r r  J an .  1 0 - k é n  1837. E g y  ki l a  (pos. m é r ő )
Vál t ó  e z é d u l á b a n ,  g a r a s .

B ú z a ,  9 5 — 100. K é t s z e r e s 7 0 — 80. R o z s ,4 8 —50. Á r p a  46 — 50.  Z a b ,  38 — 40. 
K u k o r i c a  a, 7 5 —80. Bor s ó ,  225—230. B a b , 2 2 0 —230. L en  cs e, 21 5 —225. 
Kö le s - k á s a , 200 . K ö le s ’, 100. E g y  v é k a  kólóm pé r ,  2 0 —26 g a r a s .

P ér.jzke le t Jan. 7-én 1837. Státus kötél 5. pret. 1 0 4 '- |. — 4. pret. 9 9 | — 3. 
pret. 75J>_. — 1821-ki kölcsön. 100 for. 1 3 9 fi. — 1834-ki 500 for. 588^. — Bécsi 
bank. kötelezv.; procent. 6 6 i. — Kamarai kötölezv. 3 pret. 6 8 . — Bank actiák darab 
1 3 9 3 | c. p

Szerkezte Bál lá, . Nyomtatja L ä n d e r e r .
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Iléténkint kétszer 
félévi á ra 

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

Pesten Szombat E g y e s ü l j . . Januarius lA dik

Ä  gazdaság’ meneteléről ’* ennek a' 
státus’ igazgatására való hejolyái- 

bárói.
(Folytatás.)

Való, a’ gazda erre így válaszolhat: mi 
hasznát veszem egy utóbbi, magasbitott jöve- 
delmezésnek, ha ugyan annyi pénzt több napi 
bér1 fejébe adtam ki előbb? — De*, közönsé
gesen nagyon szűkkeblüek vagyunk e* pontban, 
’s áltáljában a’ gazdaság’ vitelében. Mihelyest 
egy vállalat nem téríti még azonnal a’ reá for
dított tőkepénzt, felhagyunk vele, ’s tovább 
evezünk, azon remény’ kíséretében: hogy igen 
kedvező környüláliások fognak béállani, ’s fel
segíteni az oekonomiát. De várakozás közben 
elemésztetnek az eszközök, melyek a’ felsegítést 
mívelhették volna,’s aztán néni győzzük a’ pa
naszokat a’ rósz és mostoha idők ellen, pedig 
csak minnen lomhaságunkat és félénkségünket 
kellene vádolnunk.

De néha felébreszti ez állapotból az embe
reket az idő, az eset, ’s őket oda, és mintegy 
rá vezeti arra, mit választaniuk kell. Tudjuk, 
mily kőinyülmények’ következésébén hozatott 
bé a’ merino juhtenyésztés Szászországba. En
nek fejdelme segédet kért Spanyolországtól a‘ 
hét esztendős háborúban,.’s a’ nyújtott segéd 
kevés merino’ szabad kivitelében állott. A’ hét
sztendős háború nélkül alig ha keletkezett 

volna egy szásznak fejében a’ gondolat, honá
ba szállítani a’ merinókat. íme, az eset’ kö
vetkezései!

Hogy a’ gazdaság’ menetele altaljában la
kúnak mondathatik , az a’ productumok termesz
téséből világlik ki. Színfüvek, olajnövények, 
lóher és a’ t. régolta szépen kamatainak, ’s íme 
sok helytt csak minapában hozattak be

De ha már a’ gazdaság oly lényeges befo
lyással van a’ státusokra, joggal várhatni ezek
től, hogy azt mindenkép istápolni és felvirá
goztatni fogják. Hogy ez megtörténik, igaz j 
de hogy nem mindig e’ legczélirányosabb rend
szerrel, az szintúgy tagadhatatlan. A ’ legjobb 
rendszer kétségkívül az, mely a’gazdaság? sza
bad és hatalmas ű/.ősének , útjába vágó minden 
akadályokat elmozdítja. Ennyiben a’ gazdaság 
rokon a’ kereskedéssel, mert ez is ott indúl vi
rágzásnak , hol egyenesen ugyan nem igen pár
toltunk , de hol minden, mi csak gátolhatná, 
áljából elmozdíttatik.

A’ fö befolyás, mellyel a’ státusra volt min
den időben a’ gazdaság, az, hogy ennek fenn
állását sokfélekép biztosítja. Én itt csak egyes 
pontokról akarok szólani.

Először is, mint már mondám , az élet’ sze
reivel látja el a’ népességet,’s lehetségessé te
szi, hogy ez úgy is ha növekedik erőben ma
radhasson. Mert mi hasznát veszi a’ státus, ha 
népességi tabelláiban ugyan nagy számok fény
lenek, mikor ideg és erő nélküli a’ nép. Pedig 
ez szükségkép úgy leszeu, ha a’ nép’ kielégí
tésére szükséges eszközmennyiséggei nem bír 
a7 státus. ’S így még egyszer kelletik említe
nünk, hogy a’ gazdaság a’ státusnak támasz- 
oszlopa.

Másodszor, mintegy terjedelmesebbé teszi 
a’ földet, mert jövedelmezését magasbítja, ’s 
nagyobb népesség’ eltartására is nyújt eszközö
ket. Ez által kétszer is szilárdítja a’ nép1 ere
jé t, először az említett népességi öregbüiés, 
másodszor a’ nyert csereeszközök által, melyek 
a’ belközösülést elevenítik, ’s a1 státust, a’ kül
földre nézve, kedvező állapotba hely hezik. Az
tán sűrű néptömeg sokkal alkalmasabb a’ la-

l E i a m i L ®

Gazdaság, ipar és Kereskedésben,

1 8 3 ? .

Szerezhető  
minden csá sz . kir. 
Posta Hivatalnál , 
ős a’ Szerkeziőne'l.



vulröl jövő csapásoknak eilentállani, mint a’ 
gyér és pongyola. Ha azt mondanák, hogy gyár
ország szint ily jó helyzetben van, ’s hogy föbv 
bet tehet, mint az östermesztékekkel legdú- 
sabban megáldott tartomány, ha ebben kevés 
a’ gyár, alapos ellenvetéseink volnának. Le
gyen , hogy ilyes ország nyers termesztékeíre 
nézve, melyek a’ gyárakhoz szükségesek, nem 
s-zorül a’ külföldre, ’s hogy pénz’ dolgában is 
gazdagabb , még is tagadhatatlan : hogy a’ föld— 
mivelő nép mindig erősebb, ha csak a’ szeren
csétlen státusviszonyból keletkező szegénység 
meg nem szegi az erőt. Mert hol ez ügy van, 
ott csak mások’ számára termeszt a’ nép, ’s az 
alatt még külföldre indítja kenyerét, magakop--
lal otthon. — Például szolgálhat Irland!!------
Ha pedig fö l dm í v e l ő  n é p ,  gyá r o s  is 
e g y s z e r s m i n d ,  c s a k  h a ma r  n a g y r a  
e m e 1 k e d i k. Példa reá Poroszország.

De sokkal nagyobb ügyeimet gerjeszthet 
e’ tárgyban az Orosz kormány’ bölcsesége.

Nem fogyhat rajta csodálkozásunk, hogy az 
angol, franczia és német hírlapok telvék ama’ 
féltékenyitő panasszal, hogy az orosz óriás lé
pésekkel indúlt India felé; hogy mind délre, 
mind délkeletre véghetetlen foglalási tervei vol
nának ; ’s most a’ törököt, majd a’ peTsát nyo
masztja foglalásaival; hogy innen egyenesen 
általiéphet majd Kalkuttába: ’s onnan a’ gaz
dagság’ forrásait, a’ Kaspi és Fekete tengerek
nek eresztve, India’ kincseivel fogja eláraszta
ni a’ Balttenger’ vidékeit, ’s több effélékkel.

Mi nem avatkozunk bele legyen e’ foglalá
si ezéija vagy sem? — de gazdasági szem
pontból kénytelenek lévén érinteni, véleményűnk 
szerint azt hiszszük,hogy amaz U k a s z ,  mely 
az oroszbirodalom minden oskoláiban tanitíatni 
rendelé a’ múlt évben a’ gazdaságot és kereske
dést, aligha nem menydőrgőbb és hatóbb, mint 
ama Berlini decretumai Napóleonnak, melyek 
az angol kereskedésnek kedvezőbb körülmények
ben halálos csapásokat szartak vala.

Igen is, egy véghetetlen birodalom, mely
nek nagysága ön magának terhére van, gazda
ság és kereskedés nélkül: mely életerejét teszi, 
sokáig nem álhat fel , hogy szét ne szakadoz
zék, mert az országok’ erejét soha sem határaV

ik’ terjedttségétől kell mérnie, hanem a’ nép
tömeg’ számától, ’s ennek miveltségí minőségé
től. De ellenben ki fogná tagadhatni? hogy az, 
ki a’ gazdaság és kereskedésben jártas, nagyobb 
terjedésű földekről, melyeken a’ barom tenyész
tés olcsó , hasoníithatatlan arányban fogja húz
hatni a’ jövedelmet. — mint az, ki hasonló tu
dománnyal kévés főldecskére szoríttafott.

Ha már felvesszük azt , hogy az oroszbiro
dalomban a’ népnevelés, a’ gazdaság és keres
kedési oskolák által, egy két tizedévszak alatt, 
kiemeli a’ népet a’ hátramaradó szomszédok fe
lett,valóban félnünk lehet, hogy ezen birodalom 
nem csak barmokkal ’s egyébb termékekkel fog
ja ellátni a’ szárazon nyúgoti szomszédait, de 
a’ balti tengeri és odesszai révek hatalmasbbak 
fognak lenni, mintsem, hogy velők mérkezhet
nénk. — De hogy tovább ne folytassuk sze
gényül, a’ mit a’ lelkes H i t e l  gazdagon elő- 

. adott, térjünk visza az előbbiekre.
Képzeljünk csak magunknak egy népet, 

mely hátramarad ax gazdaságban. Tartson bár 
rövid időig e’ hátramaradás, még is elnyoma- 
tik kívülről. Legyen p. o. az új életnek induló 
Görögország értelmes föídmivelőkkel megáldva, 
legyenek gyárai , ha nem fog e’ minden bizon
nyal Európának elsőbb státusai közé emelked
ni; ’s ellenben képzeljük magunkban Belgiumot 
Görögország’ jelen állapotában. Se’ gazdaság, 
se’ kézmű. Valljon micsoda fokon fog állani. 
Ki esmerne virányaira? Ki emlékeznék róla, 
hanemha azért, hogy elmondhassa, miképen for
dult le fényes fokáról, mert gazdasága, mert 
gyárai nincsenek.

(Folytaíxa lészen.)

.Ä  gijapjumosä s ról.
Mesterséges birkausztatóm gyenge torrasok- 

ra lévén építve, e’ múlt száraz esztendőkben 
vize annyira megfogyott, Fogy* a’ múlt nyáron 
már nem tudtam birkáimat megúsztatni. Ezen 
szúkság arra kényszerített, hogy a’ meleg mo
sást próbáljam, melyet is kővetkező kép' tel
jesítettem.

Egyik birka akíomhoz közel lévő kút mellé 
felállítván (más nem lévén) egf  8 akós palin-
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6a kazányt, abban folyvást vizet férraltattam; 
’s a’ forró vizet, melléje helyzett két 15 akds 
kádban hidegvízzel annyira elegyítettem, hogy 
az langyos meleg let t ; a’ kádak mellett készí
tett rekeszbe szorítván a’ birkákat, ’s a’ bojtár 
egyenként megfogván, általadta másik két le
génynek^ Ezek közzűl egyik, a5 két hátulsó lá
bát, a’ másik pedig a1 két fülét, és két első lá
bát öszvefogván, háttal lefelé a’ meleg vízbe 
bele mártották annyira, hogy minden gyapjús 
része jól megázhatott r  ekkor kiemelvén a’ víz
ből,* *a’ kád’ szélére szegezett deszkára rá tet
ték,  hogy a’ gyapjú közzé szorult fölösleges 
víz, a’ kádba vissza folyt, és úgy tették le a' 
gyöpre, melyre hogy föl ne sárosodjék, tiszta 
szabna vala hintve. Az így mégáztatott birká
kat ismét behajtattam az akolba, hogy a’ na
pon hirtelen ne száradjanak, és 3 óráig úgy 
hagytam, azután a’ szokott úsztatóban, hol 
máskor ötször hatszor kellett keresztül verni , 
’s közben egyszer 4 — 5 kézen által meg is 
mosatni, kétszer tiszta vízbe leöhlittettemf és 
igy mind. emberekre, mind birkákra nézve jó
val kevesebb fáradsággal napjában 600 birkát 
oly tisztára megmosattam , hogy a’ kereskedő , 
ki gyapjúmat megvette , két ízben is megdicsér
te azt,  először mikor általvette , másodszor pe
dig most (mi után osztályozta} a’ napokba hoz
zám Írott levelében* oly kifejezéssel, hogy an
nyira meg van gyapjúmmal és legkivált mosá
sával elégedve, hogy ily mosás miatt kész min
den időben egynéhány forinttal drágábban meg
venni, a’ mi az ezen mosás által okozandó nyo- 
matéki hijányt az egyesekre nézve is bőven ki
pótolja, a’ köz érdekre nézve pedig, ha közön
séges divatba jönne, Hazánknak még eddig a’ 
külföldön kevéssé isméretes gyapjújának becsét 
jóval is nevelné.

Miután azonban a’ meleg mosásról azt hal
lottam volna, hogy a’ gyapjú egy kevéssé szá
raz alakú lesz általa, a’ mi azonban mivel’ a’ 
iöstéket annál jobban felveszi, "a’ gyárasokra 
nézve igen kedvező tulajdon , — jónak vél
ném ezen meleg mosást a’ Kémlőnek 31. és 35.

7
* *) A’ gyártáshoz bizonyos mennyiségű zsírnak kell 

a’ gyapjúban maradni. s z e r k.

Száma alatt közlőtt agyaggal? mosással' oly for
mán egyesíteni , hogy a’ meleg vízbe agyagot 
felolvasztván, abban ázfatgatni a’ birkákat, 
melyet jövő úsztatáskor meg is fogok próbálni.

K u n d D á ii i e 1,
Táblabirú.

r
Ú j L a m a r l i .

Egész vidéket boldogítani, hajdan istenítés 
vala jutalom, mint a’ sok költeményes hagyo
mányok bizonyítják, ma megérdemli legalább a’ 
feljegyzést, hogy mások azt látva , olvasva, ha
sonló tettekre buzdúijanak. Az itt következendő 
leírás vajmi sok helyen szolgáltathatna alkalmat 
Horniunk’ művelésére; annyival lelkesitőbb leve 
ez. mivel a’ nagy ezéíra nem szinte megsze- 
rezhetellen költség és tehetség kívántatik az 
itteni nyomokon.

Midőn az útas Skótziában Edingburgból 
távozva, a’ hegységben Clydi vízeséseit szem
lélni mogindúl, az első negyven angol mértföid- 
nyi út (valamivel több mint 10 geogr. mért
föld) untatja egyformaságával; semmi keleme- 
tesre , semmi nevezetesre sem ütkezve a’ tár
gyakban. Nyomai sok helyt siilyednek puszta 
homok ösvénybe; ha pedig kocsin megy is, több 
órába kerül, míg e’ kellemetlen pusztaságot 
maga után hagyhatja. Azonban bádjatt unal
mát gyönyörködtetés váltja: mert La marknál 
édesgető szemléletet kezd ölteni a’ vidék: itt^ 
tornyodzó sziklák tolakodnak a’ Clyde folyam’ 
partjáig, ott, haráatékoson terülő kaszálók, gaz
dagon lombozott ligetekkel váltogatva ékesítik 
ugyan azon partokat, viruló zöld lepi a’ bér- 
szeket, száz színű virágok tündöklenek a’ völ
gyekben , ’& mind a’ természet, mind a’ művé
szet barátjai, képzelődéseik feltüzesülve alkat
nak újabb ujabh idomokat a’ szépség rajzolat
jára.— Honnomban utazók! keresztül hatva a’ 
ketskeméti — nyírségi — Kun ’s Jászsági homo
kokon— máxa’ki mely felül indult— és a’má
ira bérczeire jutva ’s ott a’ Bene folyóját kö
vetve , valljon nem látjátok e a’ természet’ e- 
gyenlő munkálatát? hát még a’ kárpátok kö
zött ! — de most mennyünk vissza a’ Clyde 
partjára.

Az útnak rövid kanyarulata után, az embe-
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ríség barátja is lél oly pontra, melyen elégülve 
erezi magát, mert előbb neki sem vala semmi 
kellemetlenebb, semmi bádjasztóbb a’ homok 
pusztaságnál, melyen híjába kerestek szálongó 
szemei vele atyafiam teremtméhyeket. Uj-La 
mark az, mely ötét itt reménytelenül lepi meg 
kisebb ’s nagyobb , <le mind jó ízléssel épült há
zaival, és ezek mintegy kényszerítik a’ hozzá
juk közeledésre. Már meszsziröl elfoglalják öt 
az egész intézetnek helyessége ’s szerencsés 
végrehajtása: a’ mint közeledik, a’ ként fejlő
dik ki szemei előtt egy jó hoszún nyúló útsza 
az épületek között. Vágya nevekedik közelebb
ről ismerni, megtudva azt, hogy az egész in
tézetnek elrendelése egyetlen egy derík férfiú
nak munkája, ez a’Worgalmätosoknak fáradsá
gát szelídséggel jutalmazó honja; és az egész 
gyarmat még nem igen számos esztendők te
remtménye.

Dale Dávid, Glasgow! szövő volt az, a’ ki 
a’ múlt század vége felé, nem ügyelve tulaj
don tehetségének csekélységére. azorKmerész 
határozásig szánta magát, hogy ez Uj-Lámar- 
kot telepítse, vagy is ezt az előbb puszta, sem- 
lyékes helyet lakóvá, ’s hasznot hajtóvá te
gye. A ’ gondolatnak végrehajtásában legelső 
mnnhája vala a’ Clyde folyónak a’ sziklákon ke
resztül árkot vájni, ’s a’ partján malmot építe
ni, a1 gyapotfonás könnyítésére. — Merész, 
vagy talán vakmerő gondolat is, egy ily cse
kély'' tehetséggel bíró férfiúnak ; de az ő lelkét 
semmi akadályok sem hozák zavarba, melyek 
gondolatja végrehajtásában adák elő magokat. 
Lehetséges, hogy ő az erőt , és költséget mind 
kevesebbre számitgatta, mint sem annakután- 
na a’ végrehajtás kívántai ez ’s amaz. nem 
oly jól esett ki, mint ö képzelte, azonban min
denen győzött állhatatos lelke ’s törekedése. — 
Állott a’ malom, e’ kor véletlenül kigyuladt, és 
leégett av‘ merészt még ezeR szerencsétlenség 
sem verte le, inkább edzette álhatasosságát. 
Tizonöt eszdendeig küzdött Dale az akadályok
kal, mig nem műve teljes mivoltában alva, mind ! 
a’ szemlélőknek helyben, mind a' hallóknak 
távúi bámulásokat feJyül haladta.

Művét általánosan nevezhetjük jóltévőnek; 
mert ez előbb, érintők lakhatatlan helyen, 1810-

ben — több lelt két ezer léleknél lakást, ru
házatot, ’s tisztességes tápláltatást szorgalma 
után. Vegyük ide annak meggondolását, hogy 
e’ munkásoknak nagyabb része 6 —12 észten- 
dős gyermekekből áll, a’ kik kézi foglalatossá
gaik mellett oskolai neveltetést nyernek, egész
séges nöyel.tetésökre gond fordittatik ; a’ gyar
matból minden számkivetett, valami csak a’ 
romlottság' magvát vihetné oda bé. Valljon 
merészlené e’ valaki tőle megtagadni a’ jóltévő 
nevezetet? — Hat ezer fonó kerék volt már 
1802-dik esztendőben mozgásban, melyeket 
mind vízi kerekek hajtanak, a’gyermekek ezek 
körül a’ szakadt szálakat kötözik öszve , ’s aa 
egybe bónvolódástól óvják.

A’ ki ezen virágzó Intézetet figyelme tár
gyául veszi, örömteli szivét, ily számos gyer
mekeknek helyes neveltetését látva, öltözetjük

Mivel e’ czikkely apró gyermekek’ kenyérbe^ 
resése’ módjáról s z ó l , ‘ vidéki Cadnóinkat  
emlékezteti  ama kérdés’ meg fejtésére

..Miféle hasznos munkákat lehetne egy 
vagy más vidéken találni , vagy gondolni és 
létrehozni ? melyekkel a’ nép , és ennek gyer
mekei foglalatoskodnának , az év’ minden 
szakaiban

Mert nem kell feledni,  hogy valamint 
egyes okos gazdanak kötelessége . neru csak 
cselédjei’ tartásáról gondoskodni, hanem, ki
terjeszteni e ’ gondoskodást cselédjei gyer
mekeire is,  különben azoknak használatlan 
élete ő maga kárára vesz el: szinte oly kö
telessége egy státusnak ’s ennek tagjainak,  
mint a* milyen a’ földes uraság és közbir
tokosság,  módokat keresni , hogy «'szegény  
osztály ne dolog nélkül pazarolja életét , 
különben az ,  csak azon vidék’ nyomoyitásá-  
ra ’s veszedelmére tengődik, melynek okos 
nevelés és keresésmód’ nyerése mellet hasz
not hajtó része lett volna.

Látjuk hogy a’ té l ,  melyre nálunk oly
kor 4 hónapot kell számítani,  úgy szólva 
minden munka és haszon nélkül vesz el ; 
melyen által azonban a’ nép nagy része csak 
emészt , mert vagy nincs kereset módja , vagy 
ha volna sem él vele. Tudjuk ugyan is, hogy 
több helyeken annyira neki van iakosaink1 
nagy része a’ téli henyélésnek fásulva , hogy 
mig a’ kolbászban, szalonnában, ’s gaboná
jában ta r t , mind addig sem ingyen sem
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egyszerű, és az éghajlat szükségeihez mérsék
leti, tartós, és különösen tiszta. Hét százat ha
lad azon gyermekeknek száma, kik Dale úr tu
lajdon házában laknak együt t , nagy szobákba 
osztva; a’ szobák' tisztasága, minden gáncsot 
felyűlmúl; valamint az egészségre, úgy az e- 
gyes gyermekekre különös a’ gondoskodás, alsó 
ruházatjokat igen gyakran, felöi'öjöket minden 
két hétben váliják tisztával. Közönséges élel
mük zabliszt, árpakása, és marhahús, esznek 
sajtot, és keringet is. Napi foglalatosságokra

pén/.ért nem niozdúl ; ’s ezt csak akkorra 
hagyja ,  midőn mindenét felemésztve,  az 
elsovanyodntt s erőtlen henyét kapara vagy 
ásóra s/óli 'ja és szoritja a" parancsoló has, 
’S mi ezen siratni \aló veszedelemnek oka? 
melyhői részint az erkölcstelenség kel ki; 
részint a* koldúsok,*és nyomorúságok száma 
szaporodik,  bizonyosan nem mas mint köz 
gondatianság/s ebből eredett nevelés liijánya.

Latja ugyan is a’ gyermek , hogy apja 
legmelegebb pünköstkor is bundába megy a’ 
templomba; hallja hogy az apja bolondnak 
nevezé azt,  kj munkára mozdul,  mig c5ak 
van oda haza mit enni; és n e m  h a l l j a !  
hogy az esztendő’ nagy részét isten ellen 
való bún elhenyélni — ragályos és kárho
zat os elvekben nő fe l ,  's apja’ nyomdokai
tól eltávozni i szony- losságnak, sőt tálán 
véteknek hiszi.

Ily szörnyű élvek’ fouákszga felforgatja 
előtte az illő' és illetlenség" eszméjét. Hal
lá,  hogy a’ rokka asszonynak való,  szinte 
mint a' főzés is r de a’ fonás a’ férfiúsá«:’ 
megbecstelenitésenek tartja,  midőn ellen
ben néni csak fordított kását főz ,  hanem 
szükségben tésztát is gyúr magának,  a’ me 
zei munkáknál, és ruháját is kimossa. ; — 
holott ha mind ezekről npin csak tiszta fel
fogása volna,  hanem apjától látta volna a' 
fonást,  ki kételkedik benne , hogy valamint 
hegyi lakosai a’ hazának ; úgy a' magyarok 
is,  magok5 szükségén felül még eladó vász
nat is készíthetnének , — ’s több efféle. Egy 
szóval,  miután itt a’ vidékeknek tanácsot 
csak az adhat, ki tökéletesen i smeri , oly 
reményei zárjuk be ez észrevéte leket, hogy 
egyik vagy másik Casinónk, r e n d e l t e 
t é s é h e z  k é p e s t  k ö z h a s z n ú  l é p é 
s e i r ő l  rövid időn tudósításra méltatandja 
intézetünket. S z e r k .

11 óra van határozva, de munkájok nem tcr- 
hellí erejök felett. Estve 7 órától 9-ig okta
tást vesznek; Dale úr e’ végre különös fizetés
sel tart alkalmatos tanítókat, a’ fclvigyázást 
maga személyesen telyesíti. Az erkölcsi tulaj
donságra különösen ügyeli, semmi rosszat meg 
nem szenved nevendékei között, a’ javíthatat
lanokon kiad, azonban az ritka eset, valamint 
ritka eset közöltök a1 halandóság is a1 szorgos 
gondviselés mellett Hét esztendő eltclése alatt 
három ezer számot haladó gyermekek közül csak 
tizennégy halálozott meg, —

A’ n e v e n d é k e k  k ö z ö t t  á l l ó  s z o 
r os  f e n y í t é k  á 11 a 1 m e g y a’ m e g l e t t  
e mb e r e k  e r k ö 1 c s i s é g é r e is,  úgy hogy 
eim) i számú emberek társaságában még eddig 
példa nincsen reá, hogy csak kérdés is kelet
kezett volna valamely elkövetett vélek iránt, 
annyival inkább,' nyoma sincs a’ büntetés szük
ségének. — Kihat azonban a’ jólét az egész 
környékre , mert ennyi együtt élő ember ke
lendőséget szerez a’ termesztményekre , ’s te
nyésztett barmok’ ’s baromfiak’ állapoljára: a’ 
minthogy többet is termesztenek ’s tenyészte
nek a’ vidék lakossal,. és szorgalmok’ g> ümöl- 
csét pénzzé téve, sorsokon ők is jót segítenek- 

A’ inalmok, kerekes mozgonyok ’s t. eíf! kü
lönbféle munkásokat tesznek szükségesekké, — 
igy Uj-Lamark, a’ sok foglalatosságot lelő szö
vőn, takácson kívül, számos faragót és más 
műkészilöket, de sok festőt, formametszöt ’s t. 
eíf éltet, a’ kik mind tisztességes házakat tar
tanak. Ezek mint hív környezők kerítik a’ köz 
tiszteletben lévő alapitöt, a’ ki semmiben sem 
héjaz fenn, hanem példaadásával a’ jó rendtar
tást lelkesíti, lakja egyszerű, szép, viruló nő- 
vevényektöl mellékeztetve.

Új-Lamark lakosainak nagy részé szegény 
hegyi Skótokból áll, kik itt, kiköltöző (Ame
rikába, vagy Indiákra) vágyjok csillapulva, 
álhatatos munkásságban töltik napjaikat. Mara
dások, Dale Úrral kötött egyezéseken alapúi, 
’s még eddig sem találkozott reá példa, hogy 
valaki megbánta volna szerződései. Az elsze
gényedett hegyi Skottok közűi több százan 
ültek hajókra, hogy az új világban Ameriká
ban mint úgy vélt utolsó menedék helyben ke-
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ressék szerencséjeket, minekutánna utolsó rán- 
tat Zab lisztjek elfogyott, és a’ bé nem űzet
hetett tartozásokért, járó marhájok ’s egyéb 
vagyonok elfoglaltatok. A’ hajó parthoz ültet
ve megromlott, a’ nyomorultak félmeztelenen 
a’ nyomorúságnak egész súlya alatt lézenget
tek, az eket, úgy látszott csak ínségre fentar- 
tott partokon, midőn Dale Úr mint védő angyal, 
közökbe lépett, kenyeret, hajlékot, ’s keresetet 
ajánlva a’ kéttségbeeséssel küzkődőknek, sem
mi egyebet nem kívánva viszonyosán, a’min
dentől kitelhető szorgalomnál, és jámbor l.iv- 
ségnél. Százanként fogadák el kinálkozását, 
és csak egy sincs mind e’ mái napig, a’ ki fáj
lalná ajánlkozását. — Ezeket mások önként 
követték azon szerencsétlenek közzűr, kikre az 
elöbbeniekhez hasonló veszély tátotta lenyelő 
torkát, és a’ szárazföldi biztos menedéket’elejé- 
he tették a'tengerendühöngö bizonytalanságnak.

Dale tlr a’ jámbort mindénkor örömmel fo
gadja ; kivált könnyen lelnek nála menedéket 
az Özvegyek és Árvák,  abban megnyugtató 
bizonyságot lelve, hogy az egé.sséges számos 
gyermekek Isten ajándékai. Minél több gyer
mekkel jelenik meg ugyan is valamelyik annál 
több eszköze van szerencséjének előmozdítására. 
Hat esztendősnél éltesebb, egy sem marad fi
zetés nélkül.

Az emberiség édes érzésein felyül jutalom 
is követi Dale Úr törekedéséf. Már 1802-ban 
tették azon számítást, hogy nyolez ezer font 
— 80 mázsa készületien pamutnál több nyer 
ott első munkálatot, mind a’ száz meg száz 
szükség elégitésére kívántaié készítmények elő
állítására, az olta pedig, mind inkább növeke
dett Uj-Lamark virágzása.

Hálá őrök tisztelet annak , az emberiséggel 
jótevőnek, a’ ki a’ munkásságot, és művészetet 
felebarátja boldogságának előbb segéllésivel 
tudja párosítani úgy,  hogy az, még a’ követ
kezendő unokák előtt is tekintetet érdemeljen.

Az emberekkel jól tenni!
Annyi mint fél-isten lenni. —

A’ nemzet Nagyjai között maradjon annak em
léke felejthetetlenül, ellent nem állva eredeté
nek kicsinysége.

S. Cs. uS.

l g  a z ö l d
ßoronhdn Jan. 2 kán 1837-

A’ Kémlő 51-ik számú levelében Pfister 
urnák„Sz ás z országi )  a n i u t az á si  j e g y 
z é s e i t “ olvasván, azokat, távól minden hi- 
zélgésíöl r áltálján igen hívnek találám , mint- 
hogy'azomban áz eredeti atya juhok eladásáról 
úgy látszik tiszta' tudomása nem volt; érdek 
nélkülinek lenni különösen. Hazánkra nem tar
tán), tudatni, hogy az ossaczi vidéken nem ré- 
régiben 300 aranyon eladatni álitott atya júh 
nemes Somogy Vármegye’ júhtenyésztő Társa
sága részére múlt évi September 8 -kán 1500 
pengő forinton Ossacz meletii Thai nevezeti! 
majorban Gadegast úrtól általam vétetett meg.

G a a 1 Pá l .

P  a m u t *

Pamutnak neveztetik azon növénygya.pju, 
melyet a’ pamutbokor (bombax) ád , ’s e’ bo
kornak nemei többfélék Ázsia’, Afrika’, és Ame
rika’ minden tropikus országaiban termesztetik 
a’ pamut ’s máshelyütt is , hová ezen bokor át- 
ültettetett, mint p o. az északamerikai egye
sült státusok’ déli részeiben; sőt déli ’s keleti 
Európában is nagy fontosságú tárgy gyanánt 
űzetik tenyésztetése.

Kereskedésben szín, hossz, erő és finom
ság szerint különböztetik meg a’ pamut. A’ fe
jér közönségesen silányabbnak tartalik, holott 
a’ sárgás, vagy sárga fényt játszó , ha ez nem 
nedvesség vagy időjárás által származott, na
gyobb finomságunak tekintetik.

Azon fajoknak, melyek ar kereskedés’ útján 
az európai vásárokra kerültek, elnevezéseik, 
jobbára azon országoktól kölcsöneztettek, me
lyekben termesztetnek, vagy honnan kivitet
nek. Különben hosszú és rövid (az az : hosszú 
és rövid fonalu) fajokra osztatik fel a’ pamut. 
Legjobbnak mondatík a’ Georgiából származó, 
’s főkép az, mely a’ partokon ’s a’ közel szi
getekben termesztetik. A’ brasilíai pamut’ jobb 
fajai a’ hosszú fonaluakhoz tartoznak. A’ kelet 
Indiából hozatott pamot egyáltaljában rövid.

Indiában már a’ legrégiebb időben használ-
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latoit a’ pamut. Herodot írja: 'hogy ott fákat 
találhatni, melyek gyapjunemet adnak, mely 
a’ juhgyapjunáí’ finomabb, ’s a’ lakosok által 
mindenféle szövetek’ készítésére fordíttatik. A’ 
múlt század’ elejéig nem igen értettek a’ mű
ködéshez Európában.

A’ britt pamutkézmívek csudalatra méltó mi- j 
vekedése az ipar’ történeteinek legfényesebb 
tüneményei közé tartozik. A’ finom juhgyap- 
junak szorgalmas kerestetése fordította először 
Angliában a’ pamutra a’ közfigyelmet. De mi
dőn az első próbák tétettek a’ pamutkézmüvek- * 
ben, nagy akadályokat kell vala még legyőzni.

Az anyag igen nagy távolságban termesz- j 
tetik, és Indiában szintúgy mint Chinában már 
oly gyakorlottak voltak a’ szövésben a’lakosok, 
hogy szöveteiknek finomsága és gyengédsége 
csak nem felértek a’ pókháló fonalaiéval; ’s így 
jó siikerrel velők versenyt futni, bajos vala. Még 
is Hargrave, Arkvrigt, Crompton, Cartavrigt’ 
hihetetlen találmányaik, melyek a’ kőzváuako- 
zást felülhaladták, győztek elvégre úgy, hogy 
sem a’ munkabér’ hallatlan olcsósága Indiában, 
sem a’ tökéletességnek ama keleti tartományok- i 
ban már rég eléretett foka, többé nem voltak I 
visszavesztük , sőt lehetségessé vált 5000 angol 
mérföMnyi távolságból Angliába hozni a’ pa
mutot. ’s ezt gyáratokra fehiogozva , sükerrel 
és haszonnal ismét hazájába vissza küldeni. A’ 
mechanikai művészetek nagyobb és fényesebb 
diadalt nem is ülhettek volna, ’s mi több, ezen 
gyüzedelem, nem volt hosszú évsorok’ találmá
nyainak eredménye: hanem viszonylag parányi 
időben létesült. Alig múlt el félszázad , hogy 
a1 britt pamutgyárak még a’ bölcsőben voltak, 
’s jelenleg az ország’ legfontosabb iparágát te
szi a1 pamut, ’s ezer és ezer kezet foglalatos
kodtak Ha valami, bizonyosan a’ pamutgyárak 
veghetctlenül hatottak az angol nemzet’ ipari
degeire, melyek győzedelmesen emelték ki a’ 
szárazföldi zár’ gyászos következményeiből.

Repdfjoh czúkor gyártásnak előmene
tele Mus zhao rszágban.

Mechanic. Magazine folyóiratnak 681-dik 
száma Sz. Pctervárából beküldetve egy értesí

tést foglal magában a1 muszkaországí répaczú- 
kor gyártás iránt; a’ honnan kitetszik, hogy 
ezen országban az ebbeli nagy gvárok mintegy 
25 számmal léteznek. Egyik a’ legnevezete
sebbik Tula kerületben Gróf Bobrinszki jószá
gában talál tátik ; itten lS35-dík esztendőben 
feldolgoztaték nem kevesebb mint 260,000 
pudnyi, vagyr is angol nehezéki mérték szerint 
85,357 mázsányi ’s 16 fontnyi répa, és lön 
belőle nyereség': 15.600 pudnyi, vagyis: 
5011 mázs, 1 qu. és 4 fontnyi czúkor. A’ ré
pának pudja 15 kopekbe kerüle , egy pudbelí 
répának .a’ feldolgoztaíása pedig 35 kopekre 
ment. Minden egy púd mennyiségű répa 2 \  
fontnyi ezukrot adott. A’ fent érintett mennyi
ségű répának termesztésére szükséges vala 350 
deciat vagy is 945 angol boblnyi föld. A’ gyár
ban 250  munkások számlálhattak A’ legnagyobb 
baj, melyei küszköduie kellet, a’ répának hosz- 
szabb ideig való el bem tarthatása, a’ mi okoz
za annak a’ mentül előbbi gyors felgyártását. 
Az érintett Mechanic Magazine azon észrevé
telét teszi hozzá, hogy a’ nekie beküldött eb
beli tisztázott czúkor felér a’ legfinomabb an
gol czúkorral. Egy muszka púd és 40 font meg- 
eggyez 36 angol fonttal lágy 100 kopekes ru
bel megeggyez 10* den. vagy is 31* kral.

A* lovaié tarkáiban találtató veres 
férgekről.

Az idei ősz’ végén j ’s beállott tél’ elején 
több e’ vidéki sváb helységekben hallatszott 
azon panasz, hogy a’ lovak gégéjében valami 
veres színű kukaczok léteznek, — ’s ámbár e 
vidéken sok helységekben számtalan lovak be
tegesznek és döglenek, — szünetleni tudako
zódásom után is csak ma jöhettem annak nyo
mába, hogy a’ veres férgek veszedelmesek e? 
és mennyire eszközölhetik a1 lovak nyavalyá
ját és döglését.

Ma jelent meg nálam egy kálmándi sváb 
lakos, ki hitelesen állítja, hogy helységökben 
harmad nap előtt ottani lakosnak egy lova meg
döglött, melyet a’ kovács felbonczolván, azt 
találta, hogy a’ veres férgek a’ megdöglött ló 
gégéjét keresztül rágták, ’s azon lónak velő-
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éig fúrták be magokat, mi miatt a’ lónak ha
lála természetesen következett. Ezen hír 
ingerlett arra, hogy lovam- torka tisztittását 
azonnal eszközöljem,- mit az itteni kuruzsolo 
végre is hajtott jelenlétemben: két láb hossza
ságú, egy hüvelyk vastagságú hajlékony pa- 
mattsal, melynek végére 2 hüvelyk vastag- 
ságnyi kócz van tekerve. Ezen tisztító szer
számot bele dugja a’ ló’ torkába, kétszer há
romszor megfordítja, ’s tömérdek veres férgét 
húz ki vele, az én lovam torkából 60 férget 
húzott ki. A’ legnagyobb íéreg mit láttam , ki
nyúlva i  hüvelyk hoszú, és mint az iró toll oly 
vastag; színe egészen világos veres. Lovam 
minden ápnlgatás mellett is szakadt volt, has
menésbe régólta szenved és igen sokat ivott , 
mit most egyenesen ezeft veres férgek’ létezé
sének tulajdonítok, ’s állításomat az itteni sváb 
lakosok tapasztalása is valósítja. Ezen íérgek 
származását és elhatalmazását az itteni föld- 
mivelök a’ folyó évi nagy szárazságnak tulaj
donítják, — igaz e’ véleményük, — talán vala
melyik tapasztalt baromorvos közleni fogja, — 
mi nagy jótékonyság lenne a’ földmivelőkre , 
hogy lovaikat a’ veres férgek által okozott nya
valyától és haláltól megmenthetnék.

Vállajon, December 28-áu 1836.
F —y P. m. k.

Rohan fele burgonyáról
Egy „pomme de térré de Rohan“ neveze

tű, fajú burgonya mely hat latnyit nehezíte, 
1835-ki tavaszkor kilencz.részre szét darabol
tatok., minden egy ilyen darabon egy egy tsira

vala. Ezen darabok egy mástol mintegy 30. 
hűvelknyi távolságra könnyű ’s gyéres földbe 
ültettettek el; a’ holott minden fészekbe hason 
menyiségü állati szénből, és földből álló rész 
keverék tétetett melléje. Az első levelek Május 
3-kán fakadtak ki: a' virágbéli bimbók, melyek 
virágzást kifejlés előtt lehullanak, és semmi gyü- 
mölcsözéshez sem nyújtanak reményt mintegy 
Junius közepe táján mutatkozának. Julius 8 -kán 
a’ növények tömötten túnetkeztek elő. 29-ik 
Octoberben intézett kiásáskor, belőlük 139. 
darab burgonya alma találtatott egyenkínt 3. 
fontnyít nehezítvén , ennek tized része í j  fon
tot , a’ negyed része 1 fontot nyomott: a’ eb
béli burgonya fajnak a’ gyöke 2 5 — 30. hüvelyk 
hoszú, szép rostokból álló, toll V*astagságn.yi, 
és földszint fekvöleg hajtva növekedik. A’ kiá
satás után 30-ik napra nyolezadrész nehéz
ségét a’burgonya elvesztette, a’ mely idő alatt 
belsöképen az egyébb más tulajdonságaiból 
csak egy huszadrész nehészséget vesztettek el. 
(Journal de connaissances Märe. 1836 .)

* ---------- -----«-----
L d  d j á  rá, s

Sajnáljuk hogy az időjárásról kevés hiva
talos tudósítás érkezett. Hiteles utazók mondják 
hogy Trencsén, Árva, Turócz, Zolyom ’s Hont 
vármegyékben nagy a’ hó : ellenben az egyenes 
térségen a’Duna-Tisza köztt ’s ezentúl Erdélyig 
csak vékony. Pest Vidékén a’mi volt, ma hol
nap elkopott volna , ha ma reggel neki nem in
dúlt jól a’ havazás

A’ Duna egyformán zajlik; ’s noha csekély 
a’.viz, befagyni nem bír. .

Gabonaárr. Vidéki városaink ’ piaczin. Kilója (pos. mérő) váltó garas.
J a n u a r i u s . B ú z a Kétszeres R o z s. Á r p a . Zab« Kukoric/.a K ö l e s .

Pecs 7-kén : 7 0 — 80 5 l — 55 48 — 50 5 0 — 52 3 4 — 35 73—  75
Miskolc/. 7-én : 98 — 100 7 0 — 72- 54— 56 4 8 — 50 27— 29 8 0 — 83 —

Baja 7-kén : 72— 86 42— 60 52— 53 5 0 — 53 30-------- 8 0 ------- —

Moson 12 én : 70 — 108 5 0 -  60 4 8 — 52 4 0 — 48 3 4 — 88 7 5 — 90 —

Uj Becse O-án. S o — 90 65 — 65 — 50-------- 4 5 -------- 9 0 -------- —

7-één : 70 -  80 7 0 — 75 60-------- 55 -------- 5 0 — — 8 0 -------- 100--------
Komárom 7 én : 7 0 — 72 — 4 6 — 47 44— 45 3 0 -------- 76— 80 —

D eb recen  10-én: 100 — 108 7 5 — 80 62— 65 6 2 ------- 50-------- 8 0 — 86 120--------
Pest 13-án 2 9 0 - 1 0 0 70— 80 5 0 -  53 4 8 — 51 38— 40 9 0 — 96 100--------

P én z k e le t .  Stat. köt 5 pet.. 10 4 i.—4. pet. 100.—3. pct. 7 5 1 . -1 8 2 0 .  kölcsön 100. f. 
2 2 6 1»—1 221 .— 100. f. 1 4 0 . - 1 8 2 4 :  500  f. 5 8 2 f  Bécsi köt 2 j  pct. 66{. Bank 
kötelezvény. 1377r7-. conventions, pénz.

ea

Szerkezti B á l lá .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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Ä  gyapjú mosása, és annak kaszna 
a tenyésztőkre s gyárosokra és keres

kedőkre nézve.
(C la  ü ss  s z e r i n t . )

Ez a’ czíme azon könyvecskének melyet 
csak kevéssel ez előtt kiadott P ro s s  ar t úr,*) 
’s mely bizonyosan nagy kedvességet nyerhet 
minden juhtenyésztőnél, minthogy a’ gyapjú
mosás mindennemű módját ’s rendit előadja ; ha 
szinte a’ szerző minden nézeteit ’s vélekedéseit 
helyben nem hagyhatja is az ember így p. o. 
nehezen fog valaki egy könnyen egyet érteni 
vele, midőn mindjárt a’ könyvecskéje’ első lap
ján ezeket mondja:

,,A’ gyapjútnosása tulajdonképen nem tarto
zik a’ mezei gazdához, a’ gyapjú ugyan a’ ter
mészeti termékekhez számittatik, de a’ mosott 
gyapjú sziutoly keveset tartozik még is a’ ter
mészeti termékekhez, valamint a’ kikészített 
(kicserzett) bőrök, a’ lisztté örlött gabona, a’ 
tisztított ’s finomított olaj, a’ szalad (maláta), 
a’ tisztázott méz ’s a’ t. Senkinek sem jut eszé
be, azt kívánni a’ mezei gazdától, hogy a’ so
ha ki nem tanúiható, ’s az egész idejét elfog
laló mezei gazdaságon kívül, még a’ tímársá- 
got, molnárságot ’s a’ t. is értse, és ar ter
mesztett termékeit még ezen mesterségek segít
ségével is előlegesen elkészítse, de azt igen 
is kívánják tőle Európa nagyobb részében, hogy 
a1 posztógyártás’ titkaiba egy bizonyos pontig 
béható legyen, mely rendkívüli ösméretet kí
ván. Ez már ugyan igazságtalan, és csak a’

*) Die Wäsche der W o lle ,  und ihr Interesse 
für Woll produceribe iv, Fabrikanten, und 
Händler, von J. E. Prossart, Berlin , Posen 
und Bamberg.

szokás önkényes erőhatalma által magyarázha
tó, vagy csak az eredet’ erőszakos uralkodása 
által menthető és védelmezhető.“

Úgy látszik, hogy a’ szerző úr sem gaz
da, sem gyáros, mert ha akár melyik volna a’ 
kettő közűi, mindeneseire máskép győződött 
volna meg e’ dologról, mint a’ hogy itt mond
ja. A’ gyapjúmosása a’ juhokon , a’ mint ez kö
zönségesen Németországban űzetik , épen csak 
a’ mezei gazdát illeti, és nem a’ gyárost. A’ 
gyapjú azért mindig természeti termék marad , 
ha szinte megtisztítja is azt mocskától, a’ gaz
da , valamint a’ gabonáját is megtisztítja előbb 
a’ polyvájától, rs egyébb szeméttől, minekelőt- 
te árrúba bocsátja. Valljon az által mássá vál- 
tozik-e által, mint a’ milyen eddig volt ? Bi
zonyosan nem, hanem csak azt veszti el a’ mo
sás által, a’ mi úgy sem tartozott a’ természeti 
létrészeihez. Nemde a’ kendert és lent is ázta- 
tás, törés, gerebenyezés ’s a’ t. által el kell 
előbb annyira készíteni a’ gazdának , hogy azt 
árrúba bocsáthassa,’s kereskedőknek vagy mes
terembereknek eladhassa? De ezért nem ter
mészetieknek tartatnak-e még is ezen termé
kek? Cserzett bőrök ellenben, finomított olaj, 
’s mesterségesen tisztázott méz, minden esetre 
gyári termékek, éssenkisem fogja ezeket, mint 
természeti termékeket kívánni a’ mezei gazdá
tól. A’ szerző kifejezései szerint semmi egye
bet sem kellene kívánni a’ mezei gazdától, ha
nem csak , hogy a’ földjét művelje, és azt a’ mii 
a’ természet ád , minden előleges elkészítés nél
kül eladja. De hálá Istennek, hogy már annyi
ra nem vagyunk hátra ezen dologban, hogy 
ezt elliihetnók, ámbár nem kívánom is, hogy 
a’ mezei gazda s? gyárosok titkaiba avatkozzék 
Bizonyos az, hagy aí gazdának a’ földjét, és &
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jószága mindennemű ágait minél jobban hasz
nálni szükséges 5 de a’ szerző vélekedése sze
rint a’ seríőzés , pálinkafőzés, borkészítés, ’s 
a’ t. minthogy khemián épülnek , nem tartozná
nak a’ mezei gazdához, és szintúgy a’ kőszén
ásásról, mészégetésről, turfakészítésről, ’s mind 
ilyesről, a’ mit talán a’ természet a’ jószágnak 
adott, előre le kellene mondani a’ gazdának, 
mivel ez a’közönséges gazdálkodáshoz nem tar
tozik. És még is mind ezt űzik a’ birtokosok, 
a’ hol csak lehet, és egy ágát sem mulasztják 
el a’ gazdaságnak, mely csak valamikép is hasz
not hajthat. Hibás terméskor, háborús ég okoz
ta kárvalláskor, vagy mikor huzamosan nagyon 
csekéty a’ gabona árra, épen más gazdasági 
ágak segíthetnek legjobban a’ gazdán. Ugyan 
ezért mindent el kell követnie a’ mezei gazdá
nak, hogy a’ gyapjú, len, m éz ,’s más egyéb 
termékeinél a’ legnagyobb tökélletességet érje 
e l : jóllehet nem szükséges a’ gyártás’ titkaiba 
avatkoznia.

Ha már a’ gyapjúnál maradunk, legelsőben 
is az a’ kérdés tűnik fel: Miért igyekszik a’ 
birkatenyésztő a’juhai nemesítésében legnagyobb 
erőlködéssel, állhatatossággal, költséggel, és 
szűnteleni nyomozással legnagyobb íökélletessé-- 
gét elérni a’ gyapjú termékének? Bizonyosan 
néma’ gyáros kedvéért, vagy a’ fényűzés tár
gyai előmozdításáért, hanem egyedül csak ma
ga hasznáért, a’ mi ellen senkinek kifogása nem 
lehet. Innen is világos már, hogy a’ birkák’ 
mosása a’ mezei gazda részéről szükséges maga 
jobb voltáért. Mert ha a’ tenyésztő a’ juhait 
mosatlan nyírné, a1 gyapjú árrát sem az eladó, 
sem a’ vevő nem határozhatná meg, és a’ nyo
maték többsége, mely 3 4 —36-ra is mehetne 
száztól csak a’ szállítás’ költségét szaporítaná, 
és a’ vámdijakat nagyobbítaná. Ez maga is meg
mutatja már, hogy a’ mosatlan gyapjú nem le
het tárgya a’ nagy kereskedésnek, és hogy a’ 
juhok mosása a‘ tenyésztő részéről nem a’ szo
kás' önkényes hatalma és a’ megrögzöttség' des- 
potisniusa által hozatott bé. Valamennyi nemes 
és nemesített jnhok Németországban, melyek 
ritka szőrűk, csak igen kevés kivétellel, az es- 
meretes eíectoralfajhoz tartoznak; de ha még 
cgv kevéssé tömöttebb szőrűk is, az eredeti

tőmőttszőrű juhokhoz képest mégis csak ritka- 
szőrűknek lehet azokat nevezni. Már ezen gyap
jút a’ benne lévő olajos és zsíros részek’ segít
ségével könnyű mintegy 18—80 grádusnyiig 
a’ napon megmelegült folyó- patak- vagy tó
vízben a’ juhok’ hátán a’ ráragadó mocsoktól 
megmosni, a’ mi, ha czélirányosan történik, 
könnyen esik meg, és úgy, hogy a’ marhának 
semmiképea meg nem árthat. Ugyan ezt a’leg
közönségesebb juhoknál is tapasztalhatni, me
lyeknek közönséges gyapjúja szintúgy gokkal 
könnyebb és fehérebb lesz a’ mosás után.

A’ mosás után, miután kijön a’ vízből, meg
rázkódik az állat járás közben, minden 6 — 8 
lépésnyire, a’ mi által a’ gyapjú külső végei 
természeti forinájokba viszszaállnak. Csak a’ 
nemes hágókosok tesznek ebben néha kivételt, 
mivel ezeknek gyapjúja kivált, ha jobban is 
tartatnak, több zsírral ’s olajos izzadsággal bír1, 
a’ miért is ezen állatokat, hogy tiszta legyen 
a’ gyapjujok, többszőr ismételve kell a’ vízbe 
hajtani; a’ mi természetesen badjasztja azokat. 
Ugyan ezen okra nézve többször el is mulaszt
ják a’ birtokosok ezen ismételt űsztatást, mint
hogy ezen állatok igen sokba vannak nekik. Az 
úsztatott juhok gyapját szépen osztályozhatja a’ 
gyáros, a’ minek sokszor 12— 15 osztályra is 
kell megtörténni, mikor kivált valamely igen 
szép gyári művet akar készíteni, posztóból, 
vagy más gyapjúszövetből A’ czélirányos osz
tályzása és gyökeres ösméreteken alapult gyári 
mosása a’ gyapjúnak ugyan is főalapja a’ gyap- 
jugyároknak. — Egészen máskép vau ez Spa
nyol és Francziaországban, minthogy Spanyol- 
országban a’ juhok egész esztendőt által éjjel 
nappal szabad ég alatt élnek , mely miatt a 
levegő és eleség különös befolyással van. Azon 
kívül van még ott egy más nemes juhfaj vagyis 
inkább juhtörzsök is, mely a’ birtokosai nem
zetségi nevéről N e g r e t t i  név alatt ösméretes. 
Ezen juhok, az electoral juhainktúl tömött erős 
testállással különböznek, a’ gyapjujok igen tö- 
möttszörű, tompa lapos ' végekkel, ’s a’ t . , ha 
meleg istállókban tartatnak a’ juhok, szurkos
forma ’s ragadós, és igen nehéz mosásúak lesz
nek, és csak meglágyúlt folyóvízben moshatók, 
mivel a’ mocsok és az izzadság igen nagyon



35

összeállnak a gyapjúzsírjával. Ugyan ez is lehet 
az oka, hogy ott a’ gyapjút nyírás után meleg 
vízben mossák, (de minden létszer-olvasztó sze
rek nélkül még is) mivel úgy a’ gyapjú’ zsírja 
a’ mocsokkal és izzadsággal együtt felolvad, 
és a’ gyapjú egészen fehérré, tisztává, és a’ 
gyárlásta alkalmatossá vál. Továbbá nincs a’ 
X e g r e t  ti juhok folyamában annyiféle egy
mástól különböző gyapjú, mint a’ mennyiféle az 
E l e c t o r a l  juhokében találtatik, a’ miért is 
ennek osztályzása inkább történhetik nyírás 
után kár nélkül.

De találkozik Spanyolországban a’ 8 millió 
vándorló juhok között a’ nemes E sc  ú ri al-tör- 
zsök is , melytől az E l e c t o r a l  nyájak szár
maznak, melyeket a’ királyi szász törzsöknyáj- 
ban a’ vadas kertben S t o l p e n  mellett erede- 
tiségökben láthatni. Ezen juhok Spanyolország
ban szintúgy egész esztendőt által szabad ég 
alatt járnak , a’ mi a’ gyapjok tulajdonságaira 
kevesebbé kedvező befolyással vagyon.

Minden gyapjú, mely spanyol mód szerint 
nyírás után meleg vízben mosatik, csak i 2 — 15 
procentet veszt még a’ következő mosás által, 
holott a’ juhokon mosott német nemes gyapjú 
még 2 4 — 26  procentet veszt azáltal, és még 
is 1 0 —30 tallérral is drágábban veszik az An
golok és Francziák a’ német gyapjú’ mázsáját, 
ha szinte nem finomabb is a’ spanyolnál, csak 
azért, mivel könnyebb osztályzásu és simább 
tapintású,

Hihetöképen hasonló okaik lehetnek a’Fran- 
cziáknak mint a’ Spanyoloknak , a’ gyapjújukat 
nyírás után mosni 5 de ez a’ gyapjú csak igen 
nehezen kél el Angliában , mivel sokszor szap
pannal, hamuzsírral, lúggal, 's más efféle sze
rekkel is élnek mosásában , a’ mi a’ gyári míiv- 
nek sokszor kallózáskor ’s festéskor igen ártal
mas, mivel azt megfosztja puhaságától, 7s dur
vává (élessé) teszi. Ugyan innen láthatni az 
okát , miért kell a’ gyári mosást a’ gyárosok
ra bízni. Hogy a’ gyapjumosás nyír és után Fran- 
cziaországban ar szállításra és a’ vámokra néz-

*) Már említettük, hogy hazánkban a’ Xegretti 
faj szaporítása lenne leggazdaságosbb.

'Ä z 0 x S z e r  k.

ve költséget kímélő, az tagadhatatlan, de ha
még is az oly nyírés után mosott gyapjúból nem 
lehet oly tökélletes gyári művet készíteni, mint 
a’ birkában mosott gyapjúból, csak ugyan jobb 
a’ gyapjút csak a’ juhok testén mosni. Próba
tételek által tapasztalásokat gyűjt az ember, 
’s megtartja azokból azt,  a’ mit legjobbnak ta
lál. Valljon e’ mái időben, a’ midőn minden ines-̂  
térségek, tudományok, ’s gyári foglalatosságok 
nagyobb tökéletességre törekednek, még a’ju
hokon mosnák-e a’ gyapjút Europa nagyobb ré
szében, ha a’ nyírcs utáni mosása minden te
kintetből jobbnak tapasztaltatnék ? Bizonyosan 
egy juhtenyésztő sem volna, a* * ki nem élne ve
le, nem hogy még egész országok és taríomá-- 
nyok is. — De miért hogy Oroszország déli 
lakosai nyírés után mossák a’ gyapjút? azt 
nem érthetni. — Sokan ezen ég alatt részint 
minden időn tovább haladnak az electoralnyá- 
jaik’ nemesítésében. Talán a’ helybeli körülmé
nyek akadályoztatják a’ juhok’ úsztatását, *) 
es azért mossák inkább a’ gyapjút nyírés után. 
Még tavaly láttam egy többnemű rakás eféle 
gyapjút Dresdában ; mely déli Oroszországból 
vala, ’s mely, noha gyönyörű gyári mosásu 
vala, még is csak nagy veszteséggel költ el 2  
esztendei keverése után, a’ mi bizonyosan nem 
történt volna, ha a’ gyapjú a’juhok’ hátán mo
satott volna.

A’ gyapjú’ mosása a’ juhok’ testén tehát fe
lette nevezetes tárgy, mely a’ julitenyésztők’ 
minden ügyeimét megérdemli, a’ mint is e’ je
len értekezésnek csak egyedül az a’ czélja, 
hogy arra figyelmet gerjesszen, A’módját azon
ban , hogyan kelljen a’ gyapjút megmosni a’ ju
hokon, nem kívánom itt előadni a’ tenyésztők
nek ; hanem magára hagyom mindenikére an
nak a’ Helybeli körülményekhez oly módon al
kalmaztatott kivitelét, hogy tiszta legyen a’ 
gyapjúja. — A’ nyírés utáni gyapjú’ mosásról 
pedig nem szólok, bármely részében déli Euró
pának, és bármi módon űzelíessék is, csak 
egyedül a’ gyapjú’ mosásáról a’ juhokon, vagy

*) Legtöbb helyeken az élhetetlenség; az úsz
tató' f  észitésél ől \ aló iszonyodás, és felélem.

■ 'S-is e r k.
*
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is a’ birkaúsztatásról szólván, a’ mint az Né
metországban történik

Hogyha a’ folyó- patak- vagy tóvíz 18— 
20  grádusnyiig meglangyúlt a’ naptól, minden 
figyelmetes júhtenyésztő, ha czélirányosan el
jár a’ dologban, bizonyosan megtisztíthatja a’ 
juhai gyapjúját minden ráragadt mocsoktól, és 
izzadságtól. Ha szinte a’ föld külömbíéle tulaj
donságihoz képest a1 gyapjú is külöuibtéle szín
ben jelenik meg, úgy hogy az egyik vereses, 
a’ másik kékes, a’ harmadik szürkés vagy sár
gás, de az usztatás és mosás után még is csak 
tiszta fog az lenni, a’ mi kevés pedig talán 
maradna is ebből, az a’ gyári mosás által bizo
nyosan kimegy belőle. — A’ tiszta mosásé 
gyapjú mindig leghamarább kel el gyapjúvásá
rokon, vagy gyapjúraktárakból, és legjobb ár- 
ron is. A’ tisztátalan mocskos gyapjú pedig 
mindig csak nehezen kél el, és akkor is, minden 
egyéb jeles tulajdonságai mellet is csak olcsóbban. 
A ’ tisztátalan gyapjú több okokból ered. Ilyenek: 
poros utak, földek, és legelők, iszapos tavak, 
és mocsárok, melyekben néha úsztatni kell a’ 
juhokat, más vizek nem létében, a’ midőn fel
zavartatván az iszap, ez a’ gyapjúba veszi 
magát; kevés alom télen a’ juhok alatt, vagy 
ha nagyon szorult az akol, ’s a’ t mind ezek 
nagyon undokíthaiják a’ gyapjút, úgy hogy nem 
is tisztül meg az egykönnyen; miért is min
den módon azon kellene törekedniők a’ tenyész
tőknek, hogy ezen okokat minden fölök kitel
hető erővel minél jobban elhárítsák. — Midőn 
most már igen sok értelmes és igyekező júhte- 
nyé.sztő van, ki minden idén tisztára meg tud
ja mosni a’ gyapjúját úsztatás által, bizonyosan 
minden egyéb juhbirtokos is rámehet arra, ha 
szinte némely akadályokkal kell is küzködníe. 
Említeni kell itt a’ kádakbani júhmosást is Ez 
nagyon bajos és időtemészfö módja a’ júhmosás- 
nak, és azért csak nagyou kis nyájaknál, és 
nagyobbaknál scJiogysem használható.

Hogy á’ breszlaúi gyapjúvásár már Május’ 
végével kezdődik, nagyon rósz, mivel ezen 
időben még sokkal hidegebb a’ víz mintsem hogy 
a‘juhok’ mosására alkalmatos lehetne. Legjobb 
ideje volna, ha csak Július elején kezdődnének

a’gyapjúvásárok; a’ mikor a’ víz már közönsé
gesen oly mérséklettel bir, mely a’ gyapjúmo
sásra szükséges.

Azon tömöttebb és zsírosabb szőrű juhokat, 
melyek Németországban is találkoznak több he
lyeken, nehezebb ugyan megmosni tisztára de 
nem oly szurkos lévén még is a’ gyapjújok itt 
mint Spanyolországban, csak ugyan ezeknek 
gyapjúja is eléggé megtisztul, csak értelmesen 
forgolódjunk az úsztatásban és mosásban.

Az idén világosan láttam, hogy a’ tisztáta
lan gyapjút nem is nézték a’ vevők, és a’ kik 
kérték is, 15 — 20  tallérral adtak kevesebbet 
mázsájáért ( ! )  — Ha már a’ tenyésztő tiszta 
mosás által 10 petét vesztett volna is a’ nyo- 
matékra nézve, ez által még is csak 8 tallért 
vesztett volna mázsájánál, de így kevesebbet 
kapván 15 — 20  tallérral, lehúzván a' 8 tal
lért is még 7— 11 tallér tiszta veszteség ma
rad minden mázsánál. De ha már csak 8 tal
lérra tesszük is mázsájánál egyremásra a’ vesz
teséget, nagyobb nyájaknál, a’ hol 100 , 1000 , 
sőt 41)00 mázsa gyapjút is termesztnek, 800, 
8 0 0 0 ,  sőt 32,000 tallérra is menne e’ sze
rint a’ veszteség.

Ugyan ezért szükséges, hogy a’ juhos gaz
da jó és czélirányds úsztatóról gondoskodjék, 
és ha más különben nem volna is erre való 
tiszta vize, ártézi kutak által kellene azt sze
reznie ( ! )  melyek készítése sokszor már első 
esztendőben is kifizetné magát, Mivel pedig 
az ilyen ártézi kútvíz sokszor érezrészeket tart, 
és azért kemény, és nem alkalmatos a’ mosás
ra, víztartókba kellene azt folyatni, a’ hol egy 
pár hét alatt majd alkalmatos lenne; 'valamint 
a’ folyóvizek és patakok is elvesztik folytokban 
az eredeti érezrészeiket.

A’ mint nem régen értettem , némely ma
gyarországi juhbirtokosok meleg vízzel ’s lúg—

c)  Mi azt hisszük, hogy ily száraz evekben csak 
nem minden határban ki lehetne nézni egy 
közönséges usztatónak való h e ly e t , és el is 
készíttetni, úgy, hogy a’ nyers vizű artézi 
kutak’ ásatására, csak némely helyeken len
ne — ta lá n !— szükség.

•S z e r k.
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gal *>*) mosatják a’ Júliáikat kádakban. A’gyap
jú, mondják, nagyon tiszta ’s fehér lesz ezen 
mosás által, ’s nagyon vonja magára a’ gyapjú- 
kereskedők’ figyelmét, kik nagyobb árron meg 
is veszik , mint az úsztatott juhok’ gyapjút. De 
a’ következés majd meg fogja mutatni , hogy 
ezen módja csakugyan állandóságra nem fog 
kaphatni , mivel a’ gyupjukereskedö nehezen 
fogja vissza kapni az angol gyárostól azon pén
zét, mellyel drágábban fizette ezen gyapjút a’ 
közönséges módon jól mosott gyapjúnál.

Minden német, belgiumi, hollandi, ángol, 
és franczia posztógyárosok megismerik , hogy a’ 
juhokon mosott gyapjú a’ legalkalmatosabbik a’ 
gyártásra, a’ miért is mindig ez fog maradni 
legkelendőbb a’ gyapjúkereskedésben. A’ mo- 
satlan és zsírral ’s izzadsággal teljes, valamint 
a’ meleg vízben mosott gyapjú, mindegyik csak 
egymással ellenkező túlság lévén, minden eset
re csak kárt is fognak okozni a’ tenyésztőnek.

Reményiem és kívánom, hogy a’ szerző rósz 
néven nem veendi, hogy ezennel megmutattam, 
hogy az úsztaíás, vagy is a’ gyapjumosása a’ 
juhokon előbbvaló a’ gyapjú meleg vízbeni mo
sásánál, és hogy ez a’ tenyésztőt, és nem a’ 
gyárost illeti. A’ ki az ilyen dolgot tapasztalás
ból nem ösméri, az könnyen hibásan veheti fel 
azt, a’ mi annyival inkább kimenthető, mint
hogy régen mondja a’ példabeszéd, hogy hibáz
ni emberi dolog.

M ezőgazdasági ipar♦
A’ Mailandi E c h o  ban a’ Lombard-Velen- 

czei királvságbani selyemtermesztésröl e’ köz
lés foglaltatik:

I.A’ te  r m e s z t m é n y  m i n ő s é g e. Leg
drágább termény, melyet a’ bőkezű természet 
Olaszország’szelíd ege alatt díszlet, ellenmond- 
hatatlan a’ selyem. A’ felső olaszországi föld
vonal különösen látszik kedvezni e’ növelés
nek; mert itt termesztetik legnagyobb mennyi-

•J 1.7. valóban szerencsétlen gondolat, mert a’ 
híg nem hagyná a’ gyapjúban a" gyártáshoz 
szükséges zsírt.

Szerk.

ség ’s legjobb minőségben ef drága szer. Var
tól Isonzóig messze terjednek az eperültetvé
nyek szabályzóit sorokban, majd derék fákkaly 
majd meg bokor és gyepű nemüleg is vidítják 
a’ szemet tisztán fénylő zöldjökkel, akár ha 
a’ vállékony völgyeken ’» hegy vonalokon si- 
kamljk, hol a’ balzamos lég az olasz nappal 
párosul, akár pedig ha az elláthatlan síkon nyug
szik, mely kimerít lietlen termékenységével szor
galmas mivé öje’ minden kivánatínak örömest 
engedelmeskedik. De bár mint el vagyon is ter
jedve e’ nemes tartomány’ termesztése felső 
Olaszországban , mindazáltal még is mindegyik 
tartomány a’ lassanként alakuló termesztési és 
kereskedési viszonyok’ következésében, vagy 
természetes körülmények okozatából, saját részt 
vett a’ nyereségben, valamint szorosan megha
tározott, azon élénk közvételben álló charakte- 
rét is bébizonyilá, legjobbat vinni a’ vásárra. 
Nehány, habár nem kimerítő jegyzés , szolgál
jon arra, hogy az osztozás még közelebbről ki
tüntessék.

Mailand, a’ Lombard-Velenczei fővárosrak- 
helye és középpontja a’ kiterjedt selyemkeres
kedésnek. Nem csak majd minden Lombard- 
Yelcnczei tartományok, hanem a' szomszéd stá
tusoknak jókora része is, ide járulnak termé
nyeiket eladni. az érettök kapott váltólevele
ket megvalósitni, vagy szükség’ esetében rá- 
jok előre pénzt szerezni így innen is tételnek, 
részint saját számadásra, részint hogy az ide
gen kalmárházak’ számos megbízási teljesítes
senek , a’ külföldi kalmárhelyekre a’ fökülde- 
mények mind nyers selyemben, mind pedig or- 
gans i n  és t r a m b a n  *) kivétetnek a’ Mai
landi piacz’ emez eszközletéből csupán a’ Ber- 
gamoi kalmárok , kik emlékhaladó idő óta űzik 
az egyenes selyemkereskedést a’ külfölddel, 
névszerint Nagybritanniával, és ezen kereske
désben derék gazdaságokat szereztek. — l)e 
nem csak a’ selyemtermesztésnek, hanem készí
tésének is főszékét teszi Mailand környékeivel 
együtt. A’résznyire gözmüre szerkeztetett pom-

O r g a n s i n nnk nevezik Olaszországban a1 
sodrott selymet, mely a’ szövet’ szálának, 
es t r a m e nak, mely belének vagyon rendelve.
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pás motólaházak, melyekben a’ selyem golyók 
lomotóláltatnak, a’ nagyszerű és számos fonó
házak, melyekben a’ nyers setyem organsinná 
és iramévá — szövet’ szálává és belévé — fo
natok, ékesítik a’ kellemes tájt a’ Lago Mag
giore bal partjától egész a’ Como-tóig, Olo- 
nától Serioig, mely vidék magában foglalja a’ 
jeles selyméről szint’ ngy mint igéző fekvésé
ről hires Brianzát, melynek szorgalmas és kü
lönösen értelmes lakosi úgy tekintethetnek, 
mint mesterek a’ selyembogártartásban, vala
mint annak közelebbi elkészítésében is a’motola- 
és fonóházakban. Vágynak Mailandnak számos 
keresetintézetei is, melyekben a’ selyem ékes, 
tartós, és fölötte drága szerekké dolgoztatik 
fel. Mennyire haladt a’ Lombard-Velenczei ipar 
e’ szerekben, bizonyítják az évenként válto
gatva Mailandban és Velenczében tartatni szo
kott iparmutatások , valamint a’ múlt évben Bécs- 
ben tartott nemzeti nagy keresetmutatásban a’ 
Mailandi gyárnokok arany érdempénzt nyertek 
annak jeles megisinérésére, hogy derék készít
ményt vittek oda.

Korábbad a’ Mailandiaikon kívül a’ Comoi 
selyemgyárok is hírre kaptak, mellyeknek ked
velt Mantini, Amoelle, ’s más ily szereik bőven 
elkeltek a’ külföldön; utóbbi hanyatlások azon 
gyakor, de a’ termesztőre mindenkor károsan 
viszahatő igyekezetnek tulajdonitatik, hogy árui
kat nagyobb köunyüséggel készítvén, az előanya- 
got kíméljék, de a’ mi által egyszersmind ve
vőiket elidegenítették. Hogy e’ hanyatláson se- 
gíttessék , tanácsoltatott az ottani gyárnokoknak, 
küldjenekki utazókat, kik számukra megrende
léseket gyűjtsenek, teljesítsék jobban szerei
ket, és állítsanakfel egy müértő férftakbóli biz
tosságot, melynek a’ készítmény elébeterjesz
tetik megbecsülés végett, és mely a’készítményt 
kereskedésre bocsátani, vagy abból kizárni vég
kép rendelje. Valólag meg is jobbiták a’ Comoi 
gvárok selyem szereiket, és kivált a’ Monar
chiának német tartományivali kereskedés által 
újra feléledtek, noha még igen távul vágynak 
azon nem szinte régi időpontból, midőn Como- 
ban több selyemszövőszék állott munkásságban, 
mintsem Lyonban.

Az említett tartományokhoz legközelébb ál

lanak a’ selyemszerzésben Bresciá, Cremona, 
tartományok, és a’ Mantuainak egy része. Ott 
is jócskát emelkede utó években a’ selyemmí- 
velés és nagy szerii filandák — fonógyárok — 
állíttattak fel. Nyers és organsinselyem készít
ményüket a’ Bresciai vásárokon adják el, hon
nan nagy részén a’ Mailandi kalmárok ellátják 
magokat.

Lodi és Pavia tartományok is, ámbár ala
csony löktük, és a’ minden aványbau elterjedt 
megöntések miatt, kevésbé alkalmasak a’ se- 
lyemtermésztésre, követik a’ köz impulsust és 
évenként szaporodó mennyiségű nyers és fonott 
selymet visznek a’ vásárokra. Már elkezdik e’ 
tartományokban, mint hajdan Mailandban már 
történt, a’ szőlőtőkét kiirtani, ’s helyűkbe eper
fákat ültetni, melyek úgy is inkább a’ légből 
élnek hogy sem a’ főidből, minthogy alig ta
láltatok más ezen gazdagon miveit főldü tarto
mányokban oly miveletlen föld, mely az eper- 
fatermesztésre alkalmas volna. Hanem ott a’ se
lyembogarak kevésbé finom és kevésbé tiszta 
szálat adnak, mível a’ sűrűbb légben, mely ott 
uralkodik, nem dolgoznak oly örömest mint a’ 
rugós ’s tiszta lég vidékein; de még is igen al
kalmas az ott szerzett termény bélselyemnek,

Verona és környéke Mantuának több járá
sival együtt a’ leghiresb varó- és czérnált (vi- 
szált) selymet szolgáltatják szinte mint egy- 
szálu bélselymet is. Az ottani termesztőknek 
azon megrögzött szokása , hogy selyemgolyói
kat tapasztalatlan kezek által gombolíttatták le, 
és az igy készített nyers selymet árulták, azt 
a’ kárt hozá magával, hogy a’csekélyebb gond
dal kezelt selyem mocskos, egyenetlen, és 
többszínű lön. De nagy részén elesmerték e’hi
bákat, nagyobb vigyázatot fordítottak a’ se— 
lyemkészítésre, jobban megtisztálták azt az üst
ben és kiválasztották a’ mindenkor csekélyebb 
terményt adó duplacoconokat — kettős selyem
golyókat — , mi által tisztább, egyformább és 
hasonszínü szüle l ényt nyertek. Verona főrak- 
helye a’ varróselyem’ minden fajainak , honnan 
mindenféle színezetre testve éjszaki Németor
szágba, {jürőgórszágbá és több más országok-

Padua Polesine tartománnyal gazdag se-
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Iyemterményt szolgáltat, de még is jobbára a’ 
sodrottat (tortigliata) melyből az esméretes si- 
norok minden színezetben készíttetnek, melyek 
küiömbféle statusokban, különösen pedig Levan- 
teben kelnekel. Az ottani filandákról (fonóhá
zakról) is állíthatni, hogy készítményük még 
drágább lenne, ha azoknak tulajdonosi kevésbbé 
néznének azok’ mennyiségére, mintsem jóságá
ra, tisztaságára ’s egyenlőségére.

Vicenza és Bassano’ vidékei jókora részt 
vesznek ezen drága árú minden fajainak szol
gáltatásában; föterményük azonban á’duplaszálu 
.bélselyem. Kár hogy egy kissé nehéz és nem 
elég gyengéd, a’ mi a’ selyemgolyók’ legomo- 
-lyítására fordított kemény víznek tulajdonít tá
tik. A’ készítés is még tökéletesbülhetne, ha 
a’ selyemgomolyitó nők szoros!) vigyázat alá 
rendeltetnének, és a’ tiszta’s egyenlő termény’ 
nyerése végett több hulladékot (eascami) sza
badna kiválasztani Egyébaránt Vicenzaban jó 
és nehéz selyemszerek is készíttetnek., melyek 
eddig német országba ’s főleg a’Leipzigi vásár
ra küldettek, mível ott sok más helyek’ készít
ményeinél többre becsültettek.

A’ selymészetre nézve a’ legfontosabb tar
tományokhoz tartoznak Treviso Markság és 
Trian., jelesen a’ Píave és Tagliamento közi tér. 
Az ottani selymészek már jókorán gondoskod
tak áru jók minőségének javításáról és finomabb 
fonáleresztéséről Terményük ennélfogva azon 
'hírre kapott, hogy a’ Velenczei tai tományokban 
nyert selyem legfinomabb fajtái közé tartozik , 
noha sok hulladéka miatt a’ nyers selyemnek a’ 
fonokbani feldolgozásánál (jstrazze) *) **) organ- 
sinra kevésbé alkalmas, mely bajon azonban 
már már segítve lesz a’ magas!) szorgalom és 
ügyelem által. Ezen tartományok szoros üszve- 
köttetésben vagvnak Velenczével a’ selyem ke
reskedésre nézve.

*) Többféle neve a’ selyem hull ad óknak (easca
mi) , melyek közül az., mely a’ selyemgo
lyó ’ goniolyi'tásakor az, üstben 'marad , üst, 
hulladéknak (strusa) neveztetik, az, m e g -
mely e’ fontt selyemnek készítésénél a1 io
nokban származik , strazz.anak mondatik , 
vagy is selyemfonálhulladéknak.

A’ Tyroli selyemnek igen kecsegtető tekin
tete van, és jelesen a’Valsagonainémely Trien- 
ti fonók terményeivel együtt, finom és lágyság- 
ranézve legjobbnak tartatik a’ Trienti kerületben. 
Altaljában még ugyan az olaszselyem után té
tetik az ottani, mindazáltal erősb egyenlőbb és 
tisztább lenne, ha a’ legomelyitó nők rászokná
nak a’ szálakat jobban foglalni öszve. Novere- 
do teljes joggal nagy hirt szerzett magának , 
három nagy íongyár van ott munkásságbán; 
melyeknek hajlány és gyöngéd organsinja az 
Austriaval, Angliával és Schweiz-ali keres
kedésben jeles rangban áll.

(Folytatva lesz.)

Lábbei Módja Borjúkat tSarga répá- 
rali etetésnél fogva  felnevelni.
A’ Sárga répávalí eledeleztetésnéi fogva 

lett jobb állapotja a’ teheneknek vezérletté Lab
bei urat azon képzeletre , hogy ő az ebbelí ta
karmányt fordítsa a’ gyenge borjuknak is táp
lálására; minthogy a’ borjuknak tejjel való fel
neveltetése közeliben a’ nagyobb városoknak 
károsan, igen sokba ’s drágába kerül. 0  ezen 
czélból egy fél fontnyí sárga répát péppé vál
toztatván, azt egy fél fontnyi forrásban lévő 
meleg vízbe vetette, mely valami 4. 5. percz- 
beli idő múlva a’ tüztöl általa elmozdittatott. 
Ezen folyadék délben ’s estve íelényire tejjel 
összekevertetett, és egy öt napos borjúnak ele
delül adatott. Következő napon, ö egy font- 
nyi sárga répát, .és egy liternyi vizet vett az 
érintett czélra, úgy hogy ezen mérték szerint 
naponként mind a’ vizet mind pedig a’ sárga 
répát megszaporitotta; azomban ezen mennyi
ség szerint a’ tejet meg kevesitgette úgy annyira 
hogy a’ borjú már tizenegyedik napon épen sem
mi tejet sem kapott az italában. Nyolczad napra 
mind a’ háromszori etetésnek egy forró hamu
ban sült burgonya vegyitéket ád , az italához. 
Az állat ez ebbeli táplálásnál a’ legjobb állapot
ban volt, még csak egy pillanatig sem vala 
beteg, és már huszadik napon azt azonnal ’s 
szükségképen soványabb , ’s hitványabb takar- 
mányu eledeleztetésrc lehetett fogni; mivel a’ 
jövendőbeli szaporítási tekintetből, a’ mire szán
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va volt, kelletinél kövérebbé fett. — Burgonya 
helyett alkalmasint hasznosan lehetne egy ka
nálka kiszárított búza lisztet is az efféle italhoz 
vegyíteni. (Annales d’agriculture,Januar. 1Ö36 )

Fűtésszer/tezmény kocsik* számára
M. Williams dr. washingtoni hírlapok sze

rint fütésszerkeszményt talált fel mindennemű’ 
kocsik’ számára, pedig ollyast mely az ebbeli 
legjeleshtalálmányok közé számithatik A’ szer- 
kezmény csak 6— 8 dollárba kerül, igen ke
vés égő anyagot kíván, parányi tért foglal el, 
és mindenféle kocsikban alkalmazható. Minde
nek felett vas utakon hasznos szolgálatot te
het. Száz angol mérföld’ megtétele alatt, a’szo
kott sebesség mellett, csak 3 mázsa égő anyag 
kívántatik. Ezen fütésszerkezménnyel, melly 
sem füst, sem kellemetlen szag által nem al
kalmatlankodik, már a’ múlt tél olta élnek a’ 
Baltimore és Washington közötti vasúton, még 
pedig az útasok’ tökéletes megelégedésére.

Ä  hydraulikai sajtónak különös 
használt at ás a.

Yorkshireben a’ hydraulikai sajtónak külö
nös hasznát vették minapában. Egy szövőház

nak tetejét felemelni keltett, hogy az épület 
emeletet nyerhessen. A’ hydraulikai sajtóhoz 
folyamodtak, ’s általa felemelték a’ tetőt, ele
jén 8  újnyival, ’s midőn rakva volt a’ fal, is
mét 8 újnyira ’s a’ t így 10 lábbal magasbít- 
tatott az egész épület, ’s a’ háztető, melynek 
nyomatéka legalább is 160,000 font volt, fel
emeltetett a’ nélkül, hogy csak parányi kárt 
is szenvedett volna. Még csak egy tégla sem 
tört el.

Pest és vidéke.
m

Jan, 18. Miután Europa’ északi, észak- 
nyugoti, és nyugoti részein nagy hóval köszön
tőt be a’ tél; nálunk is behavazta vidékün
ket néhol bokáig, néhol félszárig — Teg
nap pedig keményen megkapván az időt a’ fa
gyás, úgy látszik az idő borulatjából is, hogy 
havunkra több hó fog esni: ’s bár essék és fagy
jon f csak tartós és hosszú ne legyen! külön
ben a’ múlt nyári szárazságra sok magyar kön
nyek. húlinának. —

A’duna jege mind eddig mozog, de ha így 
megy az idő, nem sok kell hozzá, hogy meg
álljon.

II  i  r  d e t  é s.
Nemes Pest Vármegye’ Szinészeti Küldöttsége résziről ezennel köz tudomásra bo- 

csáttátik; hogy a’ Hatvani kapán kívül épülő Magyar Színház folyó Esztendei Augustus 1 - 
söjén okvetetlen, vagy ha az idő kedvezend , még előbb is ki fog nyittatni, mely utóbb érintett 
körülmény ugyan ez úton köz hírré lesz téve. Felszólittatnak ez okból mind azok, kik ezen 
színház’ igazgatását felvállalni kívánják: hogy magokat folyó évi Április 3-árg mint az e’ vég
re kitűzött Concursus határnapjáig, ar tisztelt Vármegye másod Al-Ispányánál mint a’ Kül
döttség Elnökénél akár Személyesen jelenteni, akár bérmentesLeveleikben nyilatkozásaikat köz
leni ne terheltessenek. A’ feltételek r melyeknek egyik fő pontját a’ Vállalkozónak az Intézet’ 
fentartásáért kezeskedő ’s hitelesen bebizonyítandó érléki állapotja teszi, az alúl irtt Jegyzőnél 
akár mikor meg tekinthetők.

Költ Pesten Januar’ 17-kén 1837. N y á r y  P á l ,  ni. k.
mint ar Szülészeti Küldöttség’ Jegyzője.

P e s t i  p i a c z i  g a b o n a á r r  J an .  1 7 - k é n  1837. E g y  ki l a  (pos. m é r ő )
V á l t ó c z é d u l á b a n ,  g a r a s .

ltu  z a , 1 0 3 —90 K é t s z e r e s ,  7 0 —80. Rozs ,  53— 56. Á r p a  50 — 53.  Za b ,  3 9 —40.
K u k o r i c z a ,  8 4 —8 8 . K ö l e s ,  66 . —

Pé nz ke l e t .  Jan. 17-én 1837. Stat. köt 4 pct. 100 (p. 3. pct. 7 5 t-7- 3-J- 56*. 1831. 
Kölcsön 100. f. 143. Bécsi bank köt. pct. 66 . — Kam. köt. 3* pct. 6 5 ^ _______

Szerkezti Bál l á- Nyomtatja L ä n d e r e r .
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Ä  gazdaság'’ meneteléről ’s ennek a’ 
státus’ igazgatására való befolyá

sáról,
(Folytatás )

Most azon közvetett befolyásról kelletik szó
tanunk, mellyel a’ státus’ szellemi életére van 
a1 gazdaság. Miinél közelebb esik ember em
berhez , az az: minél sürüebb a’népesedés, an
nál több a’ súrlódás is. Ez csalja ki a’ szellem’ 
szikráit. Ha tehát a’ mezei gazdaság a’ sűrű 
népességet lehetségessé teszi, ha ennek ké
nyelmes létére a’ szükséges eszközöket nyújt
ja, úgy általa [okoztatik közvetve a’ népnek 
magasabb szellemi míveltsége.

A’ mondottakból világos, hogy a’ mezei gaz
daság által a’ státusnak belső physikai erője 
ala pit tat ik és erősbíttetik, ’s ezentúl a’ népnek 
szellemi erője is felébresztetik és magasbíl- 
tatik.

így a’ tapasztalás is tanítja; hogy a’ földé— 
szét ’s ennek illető virágzása igen nagy fon
tosságit a’státusra nézve, ’s hogyr ennek fenn
állása bennsőleg kapcsoltaik össze amazéval 
De vizsgáljuk meg kevéssé, mi különös béfu- 
lyásu e’ viszony a’ jelenre és a’ jövendőre 
nézve.

Tudjuk , hogy a’ státusok egydöl végig tö
ménytelen adósságok által terheltetnek. A’ ki 
kénytelen adósságokat csinálni, annak h i t e l 
re van szüksége; ezt pedig csak hypotheka 
mellett bírhatni; legyen ez aztán anyagi vagy 
erkölcsi. Amaz oly testekben áll, melyek, ha 
eladatnak, az adósságot megtérítik, ez pedig 
a bizodalomban áll, mellyel a’ kölcsönöző iránt 
viseltetünk , a’ becsülete és embersége iránti 
bizodalomban. Ha egy státus akar kölcsönöz

ni, ezt és amazt hypothekául adja. Mert szol
gáljon bár anyagi zálogul az, a’ mit bír, ha a’ 
szellemit megtagadni akarná, tökéletesen nem 
.volnánk biztosítva, mert nincs hatalom, mel
lyel öt, a’ nemfizetés’ esetében amaz anyaginak 
általadisára szoríthassuk. De néha olyas csa
pások érhetik az adóst, melyek fizetési képes
ségét semmivé teszik. Teszem, így járná a’ 
státus, akkor a’ benne helyhezett bizodalom és 
becsülete tönkre jutna, épen mert amaz anyagi 
záloghoz nem nyúlhatni. Mind ezeknél fogva 
kétes dolog volna a’ státuskölcsön , ha nem bíz
hatnánk abban, hogy megtéríttetik idővel. — 
Egyedül csak a’gazdaságban alapúi ennek biz
tosítéka. Tekintsünk a’ státus’ anyagi zálogára, 
ez a’ nemzet’ vagyona. De ennek fő tőkéje ma
gában a’ földben nyugszik. Ezen tőkének nö
vekedésével, a’ zálog’ értéke is felebb száll, 
’s a’ státus’ hitele erősbül, mert képessé leszen 
mind inkább , a’ kamatokat ’s lassankint a’ tő
két is megtéríteni. Tegyük fel, hogy egy stá
tus több évvel ezelőtt húsz milliót kölcsönözött 
légyen, ’s hogy akkori jövedelménél fogva az 
illető kamatokat fizethette. Tegyük fel azt is,.. 
hogy a’ gazdaság nagy előmenetelt tett volt az- 
olta, ’s annyira növekedett a’ termesztés, hogy 
az 50 pCentóval magasabb népesség nem csak 
elegendővel bír, de még több czikkelyek vitet
nek ki, mint ezelőtt. Mi következik innen? — 
azon örvendetes eredmény , hogy amaz adós
ság az öregbült státusjövedelem által rövid idő' 
alatt egészen bév.iltatik A’ zálog 50 pCen
tóval értékesbült, ’s ha rendkívüli szerencsét
lenségek érnék a’ státust, még is, mert hitele 
50 pCentóval szállott felebb , Kavarodásba nem 
fogjöni.

De hallom az ellenvetést, liiszen szintúgy
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állanak a’ dolgok, ha a’ mezei gazdaság he
lyett, kézmívek és gyárak emelkednek, ’s a’ 
nyert pénz által képessé teszik az országot sűrű 
népesség’ eltartására, ’s e’ népességet szintúgy 
gazdagítják , mint amaz esetben az oekonomia! 
— En azt válaszolom, hogy nem! ’s a’ dolog 
állapota az itt kővetkező okoknál fogva épen 
különböző.

1-ször. Kézmívek és gyárak koránt sem 
oly bizonyos szerzésforrások a’ népességre néz
ve, mint a’ gazdaság, mert két okból bizony
talanok, először, mivel a’ szükséges nyers anya
goknál fogva, nagyobb részint a’ külföldtől 
függnek, és másodszor mivel a’ gyár- és 4céz- 
műárrúk’ kelése az esetnek és szeszélynek van 
gyakran alávetve. Aztán egy gyártó státus sok
kal inkább szenved a’ háború alatt, mint egy 
földmivelő,

2 .szór. Azon különféle árrúk, melyeket a’ 
kézmívek és gyárok nyújtnak, különféle vál
tozásoknak vannak alávetve, ’s nem ritkán tör
ténik, hogy ez’ vagy ama’ czikkely egészei! 
kijő a’ divatból, úgy hogy egész kerületek, 
foglalatosságaiktól elesvén, a’ jólétből egyszer
re szegénységbe sülyednek, mint Lamartine’ 
kérdése is bizonyítja.

3 -  szor. Ha egy státusban, mely főleg föld- 
mivel éssel foglalatoskodik, ez értelemmel és 
iparral gyakoroltatik , akkor az életre szüksé
ges termesztékeken kívül számos olyasokat is 
nyújt, melyek mint nyersanyagok kézmívek és 
gyárak által feldolgoztathatok, ’s így alkalmat 
szolgáltatnak , hogyilyesek, a’ nép sűrűségé
vel keletkezhessenek. ’S minthogy ezek a’ szük
séges nyers anyagokat az első és legközeleb
bi forrásból merítik , igen természetesen csak 
hamar szép virágzásnak indúlnak.

4 -  szer. A’ gazdaságot űző nemzet mindig 
erősebb a’ gyártónál, ’s így amaz — ha kü
lönben hasonlók a’ kőrnyülmények — nagyobb 
nyomatékkai bír a’ népek mérlegében.

Bár mi szempontból tekintsük is ez’ ügyet4 
mindig azon következményre jutunk, hogy az 
a' s t á t u s  hí r  l e g b ö l c s e b b  be l ső  po
l i t i k á v a l ,  me l y  l e g s z i l á r d a b b  t á ma 
s z á n a k  n é z i  a’ f ö l d m i v e l é s t ,  ’s e n 
n e k  e l ő m o z d í t á s á r a  és v i r á g o z t a -

ge s  j ó t ö r v é n y e k e t  h o z o t t ;  mert ki 
meg akarja használni földeit, szükséges előbb 
mind e r k ö l c s i ,  mind p h y s i k a i  eszközök
kel bírnia. Az utóbbiakat ugyan az ipar adja, 
de a’ birtok’ okos meghasznál.ását, ’s ehhez a’ 
kivántató körülményeket csupáncsak a’ törvé
nyek teremthetik.

Ezt a’ logikai következtetés szintúgy bi
zonyítja mint a’ tapasztalás. És mi, fájdalom! — 
de kérdezni kell! — bírtunk e mind eddig ily 
erkölcsi nem eszközökkel, hanem csak eszköz
zel is? — milyeket a’ föidészet’ virágzására 
elmulhatatlanoknak mondánk.

Valóban elkéstünk. — De hát mikor indu
lunk meg? — ha még a’H i t e 1’ lélekrázó sza
vai sem ébresztének fel tespedésinkből — mert 
ugyan kell e azonkívül többet hallani, gondol
ni és mondani, mi abban van; ’s mit Íróink, és 
mi is újra Írunk, gondolunk, csak hogy szőkébb 
felfogással, ’s töredékeny lélekkel — ahhoz., 
hogy törvényeink’ fő hijáuyit értsük.

A’ halhatatlan F e s t e t i c s  föídészetet ta
níttatott, és S z é c h e n y  mint haladás’ géniu
sza erkölcsi eszközöket kíván létesittetni, me
lyek által amaz élhessen ’s gyümölcsözhessen. 
De később lévén czélunk földészeti törvényeink’ 
szükségéről szólani, melyek még a’ tagosztály’ 
létesülése után is szükségesek, itt csak azt 
mondjuk, hogy földészetünk’ eddigiem elmel- 
lőzése miatt, ennyi és ily jó földön és ily né
pességgel, szegényebb gazdaság aligha van 
széles e’ földön, ha azt általányosan vesszük, 
mint Hazánké! —

Ellenben századunk’ felvilágosodása mel
lett tanúságot teszen a z , hogy a’ gazdaságróli 
gondoskodás mind inkább megismertetik , és a1 
belőle származó tan buzgóbban követtetik. — 
Anglia áll itt legelői. Azon megkülönböztetett 
pártfogás; mellyel kormánya a’ löldészet iránt 
viseltetik, alkotmányának egyik fő támasza. 
Mondják ugyan, hogy az egész pártfogás, csak 
a’ nagyobb földbirtokosok’ pártoltatása ’s hogy 
ezek polgártársaik’rovásán élnek, mert kény
szerítő törvényeknél fogva mindig magas árr 
jut termesztökeiknek; de az alsóbb osztályok 
épen ezáltal szükséget szenvednek. Mondják,
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hogy nem áltáljában a’ gazdaság pártoltatik, 
mert a’ kisebb gazdákra semmi gond , sőt eze
ket a’ nagyobbaknak feláldozzák, még csak tör
vény sem lévén Angliában, mely a’ nagyobb 
birtokosnak útját állaná, ha eszébe jutna, ha
szonbérlőjén kiadni, ’s egész földjét pusztaság
gá átváltoztatni. — Ez igen is, való, de ez 
csak arra mutat , mi szabadon és bilincs nélkül 
foly ott a’ gazdaság, ’s ilyes pusztitási eset bi
zonyosan csak ritkán fog előfordulni, mert a’ 
magas kaniatolása hatalmas indító ok, arra 
törekedni mindenek felett, hogy a’ termesztés 
inagasbitassék, és öregbítessék. ’S kinek kö
szönheti a’ gazdaság magas kamatolását? — 
ha nem a’ státus’ különös védelmének. —

De nem csak az anyagi érdekekre, hanem 
a’ nép’ erkölcsiségére is hatalmas befolyással 
van a’ gazdaság.

Oly státus, hol a’ népesség’ nagyobb ré
sze a’ mezei gazdasággal foglalatoskodik, a’ 
tapasztalás szerint mindig magasabban áll az 
erkölcsiségben, mint egy másik, melyben kézmí- 
vek és gyárak több kezet foglalatoskodtatnak, 
mintsem a’ földészet. A’dolog igen természetes. 
A’ földész nem szorittatik össze oly kis körök
ben, ’s a’ test’ erőjének is nagyobb mező nyílik ; 
aztán több időt töltenek a’ szabadban, ’s így 
nálok a’ képzelő tehetség jobb irányt vcszen, 
holott ellenben a’ gyárosok vajmi gyakran ha
szontalan és erkölcstelen tárgyakra tévednek. 
Aztán a’ földmi velő’ teste erős marad és egész
séges , a’ gyárosé elgyávul és elerőtlenedik. 
A’ státus’ erkölcsi hatalma ennél fogva többet 
nyer amaz, mint emez által. Es minél mélyebb 
gyökeret vert az erkölcsiség valamely népben, 
annál inkább tiszteli a’ törvényeket, annál kön
nyebben kormányozható. Hol szeretnek felál- 
lani a’ törvények ’s a’ közrend ellen? földmi- 
velő országban csak ugyan nem. —

De a’ gazdaságban csak úgy találja ga- 
rantiáját a’ státus, ha a’ tökéletesség’ bizonyos 
fokán áll a’ gazdaság. Mert hol az silányul űze
tik, ott szegénységben és a’ vadság’ állapotá
ban él a’ nép, mert közönségesen a’ többi kéz- 
mivek is egy tokon állanak a’ gazdasággal; 
mely szomorú állapot mivel a’ mienk, újra meg’ 
njra nyelvünkre jő. —

A’ státus’ politikája ennélfogva szoros vi
szonyban áll a’ gazdaságéval, mert ennek is, 
annak is, ha nem csak a’ belerőt szilárdítani, 
hanem a’ birtokot is kitágítani akarják, közős 
czél után kelletik törekedniök. Hogy pedig a’ 
főldmivelés’ tőkéletesbítésc egyedül csak a’ föld- 
mi velő k’ szorgalma és értelme által hozathatik 
elő, ’s hogy így a’ státus, háború és vérontás 
nélkül belülről tágosiiI,úgy hiszem, senki sem 
fogja kétségbe hozni.

M ezőgazdasági ipar♦
(Folytatás.)

II. A’ s e l y e m t e n y é s z t é s ’ j ö v e d e I- 
me z é s e ,  f e l d o l g o z t a t á s a  és k e r e s k e 
dése .  Emlékelőtti idő olta a’ selyemkereske
désben a’ közvélemény Olaszországnak adja az 
elsőséget, mert a’ természet’ és földjének ked
vezéseinél fogva, e’ nemben a’ legjobb termesz
tőket adja; az olasz selyemnek válogatott jósága 
hazájának már régolta azon kirekesztő szaka
dékot szerezte, hogy a’ belföldi gyárak’ szük
ségének kielégítése után, külvásárokat is se
lyemmel ellássa. Olaszország’ akarata oraculum 
gyanánt tekintetett e’ czíkkely árrszabására néz
ve, melyet a’ többi nemzetek vonakodás nélkül 
elfogadni tartoztak. Elgondolhatni, mily ösztönt 
adott légyen ily könnyű és dús nyereség az 
olasz termesztő’ iparának. Az eperfatermesztés 
mindenfelé oly sükerrel terjesztetett és tökéle— 
tesbitetett, hogy harmincz év alatt a’ selyem- 
jövedelmezés épen nem tetemes summától a’ 
hihetetlenségig, az az: 300  millió austriarlí
ráig (’s ez’ öszvegből 100 millió a’ lombardve- 
Ienczei királyságot illeti) felszállott; valóban, 
tetemes egy adó, melyet a’ külföld fizet nekünk 
részben. A’ nemzeti gazdaságnak e’ növeke
dését, Lombardiának, a’ selyemtenyésztés’ kö
zéppontjának részletesen előadott példája fel 
fogja világosítani. 1800-ban e’ tartomány’ ter- 
mesztékének öszvesége 1.800,000 font sely
met adott volt alig; akkor politikai zavarok 
megrázkódtatták az országot, ’s igy az oly nagy 
kifejlesztésre képes ág nem mivelíethetett sü
kerrel. Aztán, kevéssel utóbb., midőn a’ híres
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berlini rendelmény elzáratni parancsolta a’con- 
tinenst, a’ Nagy-Brittanniábaní kiviteltől eles
tek a’ termesztők. Az olasz selyem ugyan új 
utakat talált magának Európában, de a’ szá
razföld’ ekképen tápláltatott gyárai, a’ franczi- 
ák’ kivételével, még sokkal silányabbak voltak, 
mint sem hogy Londont kipótolhatták volna. 
A’ béke! helytállásával a’ földmivelés, az ipar 
és kereskedés új életre kaptak. Az olasz se
lyem ismét helyet fogott a’ külvásárok’ raktá
raiban, mert kerestetett, ’s mert indulóban vol
tak ismét a’ gyárak. Anglia különösen belszük- 
*égén kívül még a’ tengeren túli gyarmatait is 
akarta olasz selyemmel ellátni. Az öregbült 
kelet gyors visszahatással volt az ősanyag’ ár- 
rának felebbszöktetésére. Csak az 1831 — 31 
diki években akadoít meg kevéssé e’ kereske
dés , a’ Londonba küldetett selyem nem kelt el 
oly könnyen, mint különben elkelni szokott,’s 
kém ritkán olcsóbban adatott el az árrú, mint 
magában a’ termesztés’ helyében , Majlandban 
E ’ megakadásnak okai a’ törlénelek’ természetes 
folyamatában gyökeredztek A’ franczia uralko
dás’ idejében szenvedett nehézség, olasz selyem 
hez jutni, mely nagyobb részint csak Oroszor
szágon és Sveczián keresztül ért Londonba, ’s 
utóbbi, a’ mindig növekedő mennyiséghez nem 
mérsékelt magas eladási árra azt vonták ma
gok után, kogy Anglia a’ nem- európai, de 
különben silányabb selyemre figyelmetessé lón 
Ez ösztönül szolgált a’ keleti selymet mindegyre 
tökéletesbiteni, mi a’ keletindiai társaságnak, 
a’ bengáli és chinai selyemre nézve szépen sü- 
kerídt. Az olasz selyem, a’ helyreállított béke 
után , ugyan fellépett ismét a’ londoni sokada- 
iomban , de ama’ kezdet, hatalmas béfolyással 
volt az ásiai selyemkereskedés’ növekedésére, 
s az olasz selyemkereskedésnek mindeník, kü
lönben csak múlékony bomlása, az ázsiai’ kelen
dőségének új forrásokat nyitott.

(Folytatva iés^eu.)

F u t á s i  i p a r .
Mensen Ernst,, ezen szárnyas gyalogoló, 

ki löldi pályáját, a’ szónak való értelmében, al- 
t-alfu t j a , jelenleg Pesten van, ’« már most má

sod ízben Nevezetes gyaloglásait München
ből Görögországba (956 órát 24 nap alatt) és 
Párisból Moszkvába (320 német mérföld 
14 nap alatt) a’ hírlapokból ismerjük. — De 
kevésbé ismeretes legújabb óriási útja, melyet 
a’ közelebb múlt évben Konstantinápolyból Cal
cuttáig (K. Indiában) tett, még pedig az 1 124 
német mérföldnyi utat 59 nap alatt. — E’ je
len lapok’ szerkezetűjének alkalmatossága volt, 
nehány közelebbi dátumokat ezen érdekes, a’ 
legnagyobb veszedelemmel egybekapcsolt, és 
csak egy mindenféle baj’ eltűréséhez szokott 
individuumtól, csak Mensen Ernst által ki
vihető útról, valamint életéről is magának a* 
utasnak szájából megérteni. Mensen Ernst,je
lenleg 38 esztendős, de töménytelen fáradság
gal járó élete 10 évvel idősebbnek láttatja. 
Született Bergenben, Norvégiában, ’s iskoláit 
elvégezvén tengeri szolgálatba lépett. Kopen- 
hágában a’ kormányosiskolába já r t , utóbb kü
lönféle tengeri lobogók alatt hajós’ képében szol
gált, ’s több évig alkormányos is volt, míg 
eszébe nem jutott gyors futás által keresni ke
nyerét. Mintegy 15 évvel ezelőtt futott Ko- 
penhágában , Hannoverben , Angliában és Orosa- 
országban, mindenütt tapsot és pénzt aratván, 
’s a’ legújabb időben nagyobb gyalogútakhoa 
fogott. Compasza és a’ földabrosz kalauzai. 
Konstantinápolyból Calcuttába utazott ekképen: 
Scutariból Aleppóba futott, a’ syriai széleknek, 
onnan a’ Danfolyóig, itt aztán útját megváltta- 
tatván délnek tartott a’ holt tenger’ partjáig, 
innen Babylonba ’s a’ persa tenger öböl felé, 
most a’ mongolfőidet átzarándokolta, végre 90 
mérföld’ megtétele után Calcuttába ért Itt 2 -l 
napig tartózkodott, ’s visszaindult a’ chinai és 
persiai Tartárián keresztül a’ caspiumí tenger 
partjáig, innen Teheránba futott’s a’ Tauruson 
által Konstantinápolyba. Innen Sumlán által 
Kutsehukba ment, ’s Yiddínen által Orsovának 
tartott. — Most Pesten van, 's alkalmasint jól 
esik neki a’ nyugodalom. — Említett útjában 
az arábiai határoknál 25 német mérföldnyi 
pusztaságon kellett átmennie. Itt igen sok vad 
lovakat, néha 300 is együtt látott. Hat napig 
2  ̂ font persa kenyérrel, ’s vad mézzel, melyet 
a’ mohban talált, kellett beérnie. Vannak bizo-
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nyítványai Calcuttából és Teheránból, üti levele 
Konstantinápolyból. Itt Pesten magát kévéssé 
kiheverni készül, ’s tavasszal Marokkóba és 
Tangerbe készül futni, Afrika’ oroszlányait né
zendő , mivel Asiába efféléket nem láthatott.

Azon kérdésre, van e’ valami szerzeménye,
’s ha van miért nem vesz Magyarországon jó
szágot, minthogy az idevaló bor tetszik nekie? 
azt feleié, hogy 1 0 . ezer forintja van ugyan az 
angol bankban: de mivel sok van még e’ főidőn i 
nézni ’s látni való , mielőtt ezeket meg nem te- 
kintendi, sem jószágét sem nőt nem veend

Beszédéből a’ tetszik k i , hogy ó csak a’ 
hegyek’szorosain vagy a’nagy erdők’ kikerülése 
végett járt olyan milyen utakon: de egyébbi- 
ránt, ha a’ Tigris’ Eufrátes’ folyami akadtak 
útjába, azokat mind annyiszor keresztül úszta,! 
ne hogy az egyenesség irányát eltévessze. A’ 
legnagyobb folyamok’ általuszása, előtte úgy 
látszik nem nagyobb mesterség a’ futásnál, mi
után nem egyszer úszott a’ tengerben.

Kalkuttai áljáért a’ Londoni kereskedőktől 
nem kapott ugyan többet 100  sterlingnél, de 
mint mondja, kipótold a’ dij’ hijányát azon bel
ső öröm, hogy oly útat tett, milyet még más 
•mber sohasem: ’s ugyan ezen hírvágy viendi 
keresztül Afrikán is. —

Beszéd közben azon ellenvetésre, hogy ő 
mongolok közölt nem futhatott Calkuttáig, ezt 
feleié : meg kell különböztetni a’ Császári mon
golokat, azoktól kik Hindostánban mintegy 2 0 . 
négyszeg mértföldőn laknak ’s t’ e — Itt be
teljesedik ama mondás „messzéről jöttnek jobb 
hinni, mint oda menni, megkérdezni.í4 —

Tegnap délután Jan. I9-kén a’ pesti vá- 
ftárpiaczot körűi futotta 60. minutum alatt 21 - 
szer. A’ piaczkör mintegy 1000 nehány lépés: 
futása közben, pereczet ’s nehány almát evett: 
egyébbiránt mindig fütyült. Sajnálni lehet, hogy 
ámbár a’ havas piaczon ügyességét a’ norvegiai 
csuszákon mutathatta volna: a’ tömérdek gyerek 
és tolongó nép miatt meg nem indúlhatván sér
tésokozás nélkül, ebbeli szándékáról ’s igye
kezetéről kénytelen volt lemondani.

S t á t u s g a z d a s á g . r
Az északamerikai Elnök elöadá, hogy az 

1836. évi jövedelme az egyesült státusoknak 
47 691.898 dollárra ^tallérra) megy, mely
ből 22,523,1 ő 1 vámból. 24 millió földek’ el
adásából; ’s a’ maradék más egyébb források
ból gyűlt legyen. A’ kiadások nem tesznek ösz- 
vesen 22 milliót. Az esztendő végén, beszá
molván az előbbi felesleget is, marad a’ stá
tus kincstárában mint feleslegesség 4 í ,723,959 
dollár, melyből 5 millió kivétetvén, a’ többi az 
egyes státusok között felosztandó. Az elnök 
hosszasan elöadá mi káros legyen, ha a’ státus’ 
kincsei használatlan’ és haszontalan’ hevernek. 
A’ köz határozatnál fogva, következendő osz
tály szerint 1837-ik év első napján következő 
módon részesültek a’ státusok az érdeklett jö
vedelmi kincsben, úgymint:

Delavare, Michigan és Arkantasnak jutott 
külön külön 204,000 dollár. — Rhode Island, 
Missouri és Missisippi egyenként kapott 272 
ezer dollárt. Louisiana és Illinois, mindenik 
340,000 dől. New Hampsire, Vermont és Ala
bama egyenkint 476 ,000  dől. Connecticut és 
New-Jersey mindenik 544 ,000  dől. Indiana 
612^000 dől. Maine és Maryland külön 600 
ezer dől. Dél Carolina és Georgia egyenkint 
74 8.000 dől. Massakhusetts 953,000 doí. 
Északi Carolina, Tenessee és Kentucki minde
nik 1,020,000 dől. Ohio 1,429,000 doh Vir
ginia 1 ,555,000 doh PeOsvlvania 2,041,000 
doh New-York 2 ,857 ,000  doh

Hol a’ gazdálkodás’ és kereskedés’ előmoz
dítására az ipar annyi gőzhajót és vasúíat ké
szített, és még e’ kincsből is készitend, ki fog
hatja meg északamerika’ erőjének jövendő vég- 
hetetlenségét! —

(Wi ener Zeituug.)

Ta r t  ós  f  a má z
Az oly tájakon, melyek fa dolgában szű

kölködnek, hol arra kell figyelmezní, hogy 
ezen hasznos, cs elkerülhetlen égő szer megki- 
méltessék, ’s innen a’ ház, csűr, ól ajtajit, kor
látokat, karokat, kapukat, oly mázzal bevenni 
szükséges, mely a’ nedvesség káros befolyása-
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nak ellent álljon, kővetkező máz ajánltatík: 24 
lat (12  obon) gyántát olvaszsz föl egy vas té
gelyben, és 12 pint halzsírt, 3 vagy 4 rúd 
kénkövet (büdös kő) vegyíts hozzá. Midőn a’ 
gyanta és kénkö fölolvadván folyős állományú lett; 
barna veres, vagy sárga érczmészből (Oker) 
akár más féle színből, (p. o. miniom, kréta) mi
nek utána olajjal finomul eldijrgöltetett, annyit 
tégy hozzá, a’ mennyire setéinek vagy világos
nak kívántatik. — Ekkor ezen forró vegyiilet- 
tel be mázoljuk a’ fát, elsőben véknyan, mint 
csak lehet, 2  napig szárítjuk, azután másod
szor újra be mázoljuk. Még a’ kőfalak, ezémen
tek, homokkövek is, meg menekednek az elpor- 
lástól, és sok időkig tartósok lesznek. Ezen 
„Rinder gazdas. Újságából^ ki vett, és az er
dész ’s vadász Journalban közlött mázat nem 
lehetne é az úti és, utczai karfákra ’s más ké
szítményekre haszonnal alkalmazni? Tapaszta
lás tanítja, hogy az utak és hidak karzatai, 
kivált ha roszkor vágott jegenye vagy fenyő 
fából valók, hamar el rothadnak, ’s gyakran 
ujitatnak. Az említett mázzal sok fa megkímél
te tek . (Tnsbruckí Újság.)

K. —

Ä  lovakból a9 veres férgek’ kipuszti- 
tása’ módja,

A’ Kémlő 4-ík számában olvastam , hogy 
bizonyos helyeken a’ múlt December hónapban 
a' lovak torkában valamely vereses férgek ke
letkeztek, melyek miatt számos lovak elvesz
tek. — Jól emlékezem reá, hogy gyermek ko
romban Agon Ts. Bars vármegyei helységben 
járván oskolában, akkoron ott is, a’ körül be
lől lévő helységekben a’ lovak nyeldeklőjökben 
keletkezett férgek miatt (melyeket ott rozs fé
regnek neveztek) hullottak, és magam is lát
tam, a' midőn hajlós vesszőre ruhát tekerget
vén, azzal nyúltak a’ lovak’ nyeldeklőjébe, ’s 
ily bajos módon igyekeztek lovaikat a’ rozsfér- 
gektől megszabadítani, mig nem egy paraszt 
gazdának az ötlött eszébe, hogy mozsárban meg
törött kendermagot vegyítvén rozszsal öszve, azt 
adta lovainak (hogy hány ízben, és mely mér
tékben? arra nem emlékezem) ’s ezen orvos

lás által lovai szerencsésen kitisztultak a’ tor
kokban lévő rozsférgektől, mely módot azután 
a’ többi gazdák is jó sikerrel követtek. Ez ár
tatlan orvoslás mód; — megpróbálni az olyan 
helyeken, a’ hol az e’féle férgek dühösködnek 
valóban szükséges, annyival is inkább, mivel 
e’ lódögvész igen ritkán hallató, ’s következés- 
képen orvoslás módjáról nem igen tétetnek jó 
eleve rendelések, mint a’ szarvasmarha dögre 
nézve.

Ä  hangyák9 kipusztításáról j ó  siker
rel próbáltál o tt szer.

i  826-dik esztendőben itt Komáromban én 
magamnak új házat fnndamentomától kezdve 
építtetvén, abba September végével azon esz
tendőben belé hordozkodtam, ’s ekkor tél’ kö
zepe felé több helyekről, a’ padló alól oly sok 
hangya jött elő, hogy a’ pohárszékbe semmi
féle enni valót tenni nem lehetett miattok; ta
vasz felé pedig, az egyik szobám’ két ablaka 
deszkája alól, rajként jöttek elő a’ szárnyas 
hangyák; melyek ellen a5 mit tudtunk, megpró*- 
báltunk ; de sikerét nem tapasztalván, megho
zattam Pestről Lencsés Antal úr’ férgek’ elpuszt
ításáról írott könyvecskéjét, melyben semmit 
sem láttam olyat, a’ mi előttem új lett volna, 
’s a’ mit már meg ne próbólíain volna; ekkor, 
bizonyos szükségemre gáliczkő olajat (oleum 
vitrioli) hozatván, a’ midőn ennek igen kellemet
len szaga orromba hatott, úgy vélekedtem, hogy 
jó volna ezzel a’ hangyákat megkísérteni, e’ 
végre a’ padló alól kijáró lukacskáikba egyné
hány cseppet töltöttem, a’ pohárszék fenekét is 
vele itt ott bémázoltam r ’s az ablak deszkái alá 
is kis fácskával mint lehetett békenegettem; 
mi után mind a’ szárnyas, mind pedig a’ szár
nyatlan hangyák eltűntek, és szinte 9 eszten
deig egy sem mutatta magát; hanem 9-ik esz
tendőben ismét a’ padló alól szárnyatlan, az 
egyik ablak deszka alól pedig szárnyas han
gyák jöttek elő ; de én azonnal elővettem a’ 
gáliczkő olajt, ’s ismét eltűntek az alkalmatlan 
vendégek.

A. J. J.
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Sió-Fok, Januar. 15-Äe/i 1837.

Határunkban a’ Balaton é’ hónap’ 2-dika’ 
virradtára állott be oly keményen, hogy 5-ón 
rajta bátran halászhattak, -s pedig jó szeren
csével ; kivált a’ legközelebb lefolyt napokban, 
Tegnap csak az egyik háló egy húzással 153 
fogast tett k i , a’ többi más nemű halakon kí
vül. A’ fogast bécsi kereskedő hordja el szer
ződés szerint mázsáját 50 forintjával. Har
csának mázsája 30 for., süllőé 15 for., ke- 
szegé , gardáé 6 forint, mind váltóban; A’Ba
laton’jege -i ölnyira vastaguk.

K o z s r i c s  J á n o s ,
Sió-Foki'Plöbóno*.

Szegedi piaczi árrjegyzék 1 1 —14. Jan. 1837.
Váltó czedulában.

Egy mérő búza 4 f. 1 5 kr. Kétszeres 3 f. 
3 f 3Ó kr. Ilozs 3 f. 1 5 kr. Árpa 2 f. 45kr. Zab 
2 f. 30 kr. Kukoricza 4 f. 30 kr. Köles 5 f. Ká
sa 4 f. Repcze i 1 fLenmag 10 f. Kendermag 
10 f. Aszalt szilva 6 f. 30 kr. Dió 6 f. Gu- 
bacs, köble 11 for.

Egy mázsa szalonna ó 40 f. Szalonna fris 
32 f. Zsir 60 f. Háj 40 f. Juhvaj 100 í. Te
hénvaj 120 f. Sajt 30 f. Taró 30 f. Faggyú 
45 f. Gyertya 50 í. Szappan 35 f. Dohány 20 
f. Kender 55 f. Len 80 f. Viasz 190f. Méz 45 
f. Lószőr 28 f. Uepczeolaj 55 f. Lenmagolaj 
100 f. Sáfrány 180 f. Széksó 36 kr. Gyapjú 
finom 1 GO í. Középszerű 100 f. Közönséges 
80 f. Pamut 125 f Vus 30 í. Réz, sárga 180 
f. Ón 4 1 f.

Egy font marhahús 12 kr. Juhhus 7 kr. 
Pisznóhus 12 kr Fiistölíhus kr. Lóhermag 
30 kr. Luzernamag 30 kr.

Egy akó bor, veres, « 24  f. Fejér ó 1 5 f. 
1 eres, uj, 12 for. Fejér, uj, 12 for. Gabona 
égett bor 24 f. Törköly 36 f. Szilva 30 tor.

Egy darab hízott ökör 180 for. Tehén 75 
f. Jár más ökör 1-sö rendű 120 f. 2-ik rendű 
100 for. 3-ik rendű 80 f. Mizott disznó 250 
lontnyi 75 for. Sovány disznó i  észt. südő 16 
for. Sovány disznó 1 észt. südő 25 for. So
vány disznó 2 észt siidö 30 for.

Egy pár borjubőr 4 for. Hízott ürük , 80

font, 18 for. Ökörbőr 32 for. Tehénbör 20 f. 
.Lóbőr 6 tor. Juhbőr 3 forint.

Rév-Komáromi piaczi árrjegyzéh Váltó-pénzben 
Januarius 18-kán 1837.

Egy pozsonyi mérő tiszta búza 3 f. 44 kr. 
Kétszeres 3 f. 7 kr. Rozs 2 f. 21 kr. Árpa 2 
f. 16 kr. Zab 1 f. 44 kr. Kukoricza 3 f. 56 
kr. Kőles 4 f. 25 kr. Vám-liszt 3 f. 15 kr. 
Lencse 12 f. 20 kr. Borsó 16 f. Bab 12 f. 
38 kr. Oltatlan mész 1 f. 12 kr.

E g y  má zs a  munt-liszí 13 f. 20 kr. Zsem
lye-liszt 7 f. 20  kr. Czipó - liszt 5 f. 10 kr. 
Kenyér-liszt 2 f. 40 kr. Széna 2 f. 3 kr.

E g y  f on t  marha hús 13 kr. Sertés hús 
18 kr. Juh hús 10 kr. Nyers faggyú 23 kr. 
Száraz faggyú 25 kr. Szappan 33 kr. Öntött 
gyertya 42 kr. Mártott gyertyra 36 kr. Füs
tölt sertés hús 26 kr. Uj szalonna 27 kr. Füs
tölt szalonna 29 kr. Fris vaj 48 kr. Telién vaj 
1 f. 4 kr. Disznó zsír 36 kr. Kerek sajt 26 
kr. Lágy sajt 21 kr. Leveles dohány 24 kr.

E g y  i t c z e köles kása 11 kr. Árpa 7 kr. 
Burgonya 2 kr. Fenyőmag 5 kr. Köménymag 
24 kr. Paprika 4 í. 36 kr. Ó bor 16 kr. Uj 
bor 12 kr. Ser 5 kr. Törköly pálinka 24 kr. 
Rozs pálinka 20 kr. Szilva pálinka 28 kr. Bor 
eczet 12 kr. Tej 8 kr. Aszalt szilva 16 kr.

E g y  p á r  tojás 5 kr. Hízott ökör 11 má
zsás 430 f. Tehén mázsás 240 f. Jarmos 
ökör legjobb 350 f. Jármas, alább való 280 f. 
Hízott disznó, 6 mázsás 180 f. Egy pár ürü 
70 fontos 22 f. Egy borjú 50 fontos 25  for.

Jánosi. Jan. 16-/:áu 1837.

Uj év’ napján fejér köntösben láttuk ugyan 
vidékünket, de az oly vékony vala, hogy abból 
már negyed napra ki is kopott. Tegnap ismét 
csekély havat nyertünk E ’ két idő közben éjeli 
fagy ’s nappali enyh játszók szerepüket, mely 
csak á’gyöptörésekre, ’s öszszel történt tavaszi 
alá való szántásokra, hasznos vala, de nem a’ 
vetésekre, ’s azért az utóbbiról egy kis szót.

Számos példáink vágynak, mily káros bé- 
folyásu a’ tartós szárazság a’ gabona vetésekre,
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mert szétoszlatja ’s fölszívja a’ földet, ’s vele 
a’ gabona plántát is, mely által a1 plánták’ nö
vekedésére szükséges s z í v ó  gyökeknek nagy 
része szét szaggattatik, ’s végre, midőn a’ föld 
ismét megrokkan, a’ plánta a’ földszínén ve
szélynek kitéve tengő ük, ha eső helyett szá
raztó szelek járnak, melyek által a’ porrá sur- 
lott föld, a’gyökekről elfuvatván, a’ vetés meg
ritkul, Ez ellen óvakodni lehet, ha a’ főlszitt 
vetések meghengereztetnek, melynek haszna 
az, hogy a’ plántának megtágult gyökei a’ föld
del nagyobb érintésbe jönek : a’ föld a’ nedvet 
jobban megtartja, az újabb fagynak jobban el
lent áll, ’s végre, ha a’gabona kaszával taka- 
rittatík le, annak könnyebb ’s tisztább munkája 
is elősegittetik. Ezen munkához akkor lehet 
fogni, midőn a’ föld annyira megszikadt, hogy 
a’ hengert meg nem ragadja , annak egész ki
száradását bé nem várván. Hogy milyen a’ hen
ger, az közönségesen tudva vagyon; de lé
gyen az formára nézve bár milyen, különbsé
get nem tesz, ha jól készült; egyedül a’ ne
hézség ’s hossza tesz különbséget, azért azt a’ 
gazdának mindenkor a’ földminémüségéhez ’s 
vonó erőjéhez kell alkalmaztatni. Egyforma ált— 
mérőnél kevesebbet nyomja meg a’ földet a’ 
hoszabb henger mint a’ rövidebb; ’s mennél da- 
gadóbb természetű a’ föld, annál nehezebbnek 
kell lenni a’ hengernek is , kiváltképen turfás 
földből készült uj szántóföldekre.

Olyan gazdaságokban , hol azzal élni szok

tak, többnyire kétféle vagyon, nehezebb ’s kön
nyebb, a’ körülállásokhoz használandók. Jó si
kerrel használatik a’ henger tág földekben, 
vetés ’s boronálás után, mely által a’ mag e- 
gyenlőbben ’s hamarébb kikel; ’s ezt lehetne 
az egész alföldnek nagyobb divatba hozni, mint 
azt cselekvőleg a’ Bács megyei Kala nevű ka
marai uradalomnak pusztáin láttam is.

Majd elkerülhetetlen a’ hengernek haszná
lása a’ fenyegetéseknél, t. í. akkor, midőn a’ 
zab, árpa, hajdina, vagy mivel vetetik , már 
elvetve ’s baronálva vagyon, ’s a’ fenyer mag 
reá vettetett, akkor a’ másad boronálás helyett 
könyü hengerrel megjáratik, melynek hármas 
a’ haszna. 1-ször Hogy kevesebb mag szüksé
g e se iv e l  ha alá boronáltatik, az apró magból 
sok oly mélyen jön «’ föld alá, hogy ott vész, 
2 -szora’ mag a’ földdel nagyobb érintésbe jő
vén, egyenlőbben ’s hamarább ki kel, 3 szór 
a’ föld úgy megegyengettetik, hogy a’plántának 
legkisebb részét is könyen lekaszáihatni, ’s 
fölgereblézhetni. (Némely helyen a’ tüskösboro- 
na is használtaik, de nem oily jo sűkerrel.)

Ezen kívül használtathatok a’ henger, a’ 
zöld trágyázásnál is, midőn alá szántandó bu
ján álló plánták henger által eleve lenyomatnak, 
mely által a’ növények tisztábban ’s könyebben 
alá szántathatnak ; de a’ hengerezésnek minden-- 

] kor az ekejárásához fogásonként ügy kell tőr- 
! ténni, hogy a’ növény soha az eke ellen, de 
| mindenkor utána feküdjék.

H i r d e t  é  s.
Nemes Pest Vármegye’ Színészei Küldöttsége résziről ezennel köz tudomásra bo- 

csáttatik; hogy a’ Hatvani kapón kívül épülő Magyar Színház folyó Esztendei Augustus 1 - 
söjén okvetetlen, vagy ha az idő kedvczend , még előbb is ki fog nyittatni, mely utóbb érintett 
körülmény ugyan ez úton köz hírré lesz téve. Felszólittatnak.ez okból mind azok, kik ezen 
színház’ igazgatását felvállalni kívánják: hogy magokat folyó évi Április 2-áig mint az e’ vég
re kitűzött Concursus határnapjáig, a’ tisztelt Vármegye másod Al-Ispányánál mint a’ Kül
döttség Elnökénél akár Személyesen jelenteni, akár bérmentesLeveleikben nyilatkozásaikat köz
leni ne terheltessenek. A’ feltételek, melyeknek egyik fő pontját a’ Vállalkozónak az Intézet’ 
fentartásáért kezeskedő ’s hitelesen bebizonyítandó értéki állapotja teszi, az alul irtt Jegyzőnél 
akár mikor meg tekinthetők.

Költ Pesten Januar’ 17-kén 1837. N y á r y  P á l ,  m. k.
mint a’ Szülészeti Küldöttség’ Jegyzője.

Pé nz k e l e t .  Jan. 18-án 1837. Stat. köt >5 pct. 1 0 4 i | .  — 4 pct. 9 9 | f .  — 3 pct. 75.1.
Kölcsön. 1834-rül 500 f. 588-1. Bécsi bank köt. „ 2 „  53 i.

Szerkezti Bál l á .  — Nyomtatja L ä n d e r e r ,
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Hetenkint kétszer 
félévi áira 

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

l>

a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
minden csász. kir. 
Posta Hiratainál , 
és a’ Szerkezténél

Pesten Szerda E g y e s ü l j «  Januárius 25  dík

Gondolkodó gazdáinkhoz. •J

Kiál tó szó a' pusz t ában.
I.

Hogy a’ földmívelés légyen egyedül alapja 
minden országnak, nemzetnek, művészetnek, 
kereskedésnek, jóllétnek, kényelemnek’s a’ t. , 
— hogy a’ főldészet legyen eleme minden ci- 
vilisatiónak, zsengéje minden társasági öszve- 
állásnak, első lépése a’ vadság’ elhagyásának , 
alapja a’ jog’, a’ saját’, a’ tulajdon’ isméreté- 
nek, és így kezdete minden törvénynek , ’s kö
vetkezőleg legdrágább palladionja; és egyetlen 
talapja minden polgárisodolt emberi társaság
nak : ezt talán ma már hosszas vitatással meg
mutogatni felesleges ipar volna; minthogy a’ 
történetek’ tárháza világszerte erre tanít ben
nünket.

Semmin se’ lehet inkább csudálkozni; mint 
azon, hogy midőn az emberi szorgalom minden 
tudományokban és művészetekben, akár szem
léletiig, akár cselekvőig oly bámulandó tö
kélyre emelkedett, melyet hajdan a’ mivelet- 
lenségben élő nemzetek, talán kegyes vágynak, 
talán emberi tehetséget felyűlmúló, ’s egyéne
im  isteni tökélynek néztek volna, — hogy 
mondom, a’ tudományoknak és művészeteknek 
ezen óriási, és mégis naponként növekedő, ’s 
csak az Isten tudja, hol? megállapodandó tö
kélye mellett, egyedül a’ főldészet, — az em
beri nemzetnek ezen saját eleme és egyetlen 
forrása látszik azon szerencsétlen sorsra kárhoz
tatva lenni, miképen ezt, az emberi nemzet, 
nem hogy méltósága szerént leginkább töké-

Udvardy János úrtól.

lyesítette volna ; sőt részint legutoljára halasz
tották a’ legmíveltebb nemzetek is; részint pe
dig sok helyeken, mint p. o. a’ törököknél, 
még mái napig is tudománynak sem tekintetik, 
hanem a’ míveletin nyers sokaságtól időről idő
re; maradékról maradékra általvett kontárság- 
gal űzetik. ’S egy egész nemzet, ily gyér lá
bon, a’ mai világban, még meg akar élni! nem
zetnek tekintetni, a’ legmíveltebb nemzetekkel, 
sőt az örökké valósággal daczolni! — Oh az 
ily nagy számolásra nagyobb készületek kíván
tainak !

Igaz, hogy a’ kontárság is már több és jobb 
a’ vadságnál; — ’s egy miveit utazó több kel
lemet lel a’ kontár, mint az épen vad népeknél: 
de azért hogy jobb , nem következik, hogy leg
jobb-.hogy bevégzett, hogy absolutum volna va
lamely tárgy; — mert az emberi lélek eleibe 
végetlen tökély van kiszabva, sőt „ az  em
ber i  l é l ek r e n d e l t e t é s e  e’ t ö k é l e t e s 
s é g r e  t ö r e k e d  é s “ ezt mondja legközelébb 
Frivaldszky, a’v magyar tudós társaság évköny
vei II dik kötetének 2SG. lapján, — és így 
még a’ tökélyen se lehet végképen megállapod
ni, a’ minek leghatalmasabb rugója és bizonyít
ványa az , hogy civilizált társaságban szüksé
geink nem hogy fogynának, sőt naponként sza
porodnak , újak és isméretlenek támadnak: és 
igy szaporodni kell a’ forrásoknak is, melyek
ből ezeket meggyőzhessük, ’s ezen források
nak egyeteme a’ főldészetben van elrejtve. — 
Azt tanítja a’ józan ész , azt a’ tapasztalás és 
tettlegi élet, azt minden könyv, melyet olva
sunk, hogy, ha a’ czél’ szaporodik: szaporod
nak kell az eszközöknek is; és így vagy min-

Talán közelebb is.
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den nemzetnek vissza kellene lépnie a1 civilisa- 
tióról: vagy mindeniknek arányosan előre kell 
törekednie : mert a’ miveltebb nemzetnek luxu
sa és éldelete árvíz módjára terjed a’ mívelet- 
lenre is, mely ha saját eszközeit nem míveli, 
hanem csak a’ megrögzött szokás mellett ma
rad minden tökélyités nélkül: úgy előbb utóbb 
ki fog pusztulni, és egy hatalmasbnak marta
lékává lenni. A’ mely nemzet tehát fenraara- 
dásra akar számolni: ezen czclnak nincs több 
eszköze, mint a’ tökélyre, ’s nemesedésre. És 
így nem mondom, a’ kontárság mellett, de még 
a’ tökély minden fokán se lehet egy nemzetnek 
avagy csak mások miatt is örökre megállapod
nia , hanem a’ mivelődés fokain a’ mívelt nem
zetek szerencsés példáit mustrául kitűznie, és 
ha épen elüttök nem megy is, legalább nyom
dokikból igen hátra nem maradnia,— a’ mi 
annál üdvösb , minthogy azoknak hibás lépé
seit maga kára nélkül kikerülheti, és csak a’ 
jót tarthatja meg. Buldog, ki más kárán tanúi! 
— de midőn tanulni saját kárunkon is kellene , 
és mégis a’ másén tanúlni nem akarni, azt vél
vén,  hogy az ő megrögzött szokása’ legtöké
letesebb : ez megbocsáthatatlan hibája az em
beri rövidlátásnak.

II.
Sok embernek nem fér fejébe azon gondo

lat, hogy a’ régi intéz vényeket és által vett szo
kásokat megjavítani is lehetne , mert ő azokat 
változhatlanoknak és tökéleteseknek képzeli 
így van ez többek között a’ föMészettelis, mi
dőn a’ mely tettleges szokások között felnőt
tünk, azokat úgy szólván vérünkbe vesszük, ’s 
annyira természetünké változtatjuk, hogy a’ 
józan észnek, a’ józan logicának, a’ tudósab- 
bak’ szavának, a’ tudomány’ tanszerének, és 
a’ kézzel fogható, szemmel látható jobb példák
nak daczára is , ha megengedjük is, hogy más
utt tán jó foganatot szült a’ régi általvett szo
kásnak javítása; de magunkat annak követé
sére el netil határoztuk, hanem csak maradunk 
a’ szokott mtchanismusnál. — Csak utazna'nk, 
vagy legalább olvasnánk, hát ha még nevel
tetnénk is! — héj! be sok előítéletet leráz
nánk lassanként magunkról, mely különben ben

nünk petrificálódik! — hiszen többet nem te
hetünk, mint a’ mennyit tudunk, ’s következő
leg, ki csak egyet tud: egyet tesz.

Ha a’ javítás annyit tenne, mint a’ régi szo
kásoknak elhagyása, és egészen újaknak fel
vétele: még akkor is megérdemlené , hogy ma
gunkat javításra, és a’ régieknek jobb újakkal 
felcserélésére elszánjuk, ha azok a’ jóllétre, az 
általános közjóra czélszerűbbek , mint a’ ré
giek, — de hiszen a’ javítás korántsem annyit 
jelent, mint a’ régi intézvényeknek elhagyá
sa, — nem matériát változtatunk, hanem csak 
formát, ’s a’ régiekhez hozzá tesszük azt, mi 
azokból még hibázik, mert hej! be sok hibá
zik még a’ régi idők’ találmánya és a’ mostani 
’s jövendő idők’felfedezései között! Hiszen most 

■ egy esztendő nagyobb csudákat fedez fel, mint 
hajdan egy század, ’s ha ebben másoktól hátra 
maradunk: ugy ki nem állhatjuk velők a’ pá
lyát, — ók lesznek mesterei a’ harczmezőnek , 
’s mi nekik rabjaik. Mik voltak minden tudo
mányok csak ez előtt egy századdal is ? — és 
mennyit tett azokhoz e’ mi korunkig a’ tapasz
talás és vizsga ész! és mire nem (ökéletesűl- 
nek még azoknak egyes ágozaljai is , most már 
óriási lépésekkel, mind az emberi nemzet’ ja
vára, kényelmére! Hát csak az eleinktől ál
talvett földészet volna oly tökéletes, hogy ahoz 
semmi örök idők javítást nem tehetnének?

Eleink, meg kell ismernünk, sokat tettek; 
de még se végeztek be mindent, nem is vé
gezhettek , mert sok van olyan, mit csak idő 
érlel meg, és így „minden időnek meg van a’ 
maga tennivalója. Ok csak elkezdették az ana
lógiát; ’s a’ maradéknak hagyták azt a’ véget- 
lenségig tökélyesiteni. Ezt kellene megfontol- 
niok azoknak, kik azon előítéletben tévelyeg- 
nek, mintha a’ régi, minden javításon felyűl 
volna.

III.

Az előítélet egy kőfalat képzeltet az em
ber előtt, melyet meghágnia lehetetlennek véli,
’s mint a’ csökönyös ló egy tapodtat sem indúl, 
mert kőfalat, vagy mély gödröt képzel maga e- 
lótt, — pedig — jól megjegyezzük, — nincü 
kőfal előtte a’ valóságban, hauem csak kőfal
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a’ képzeletben, — ’s ez a’ képzeleti kőfal erő
sebb minden armadánál. Azt véli az ember, hogy 
a’ kőfalon innen van a’ jóllét hazája, ’s a’ vi
lágért neki nem menne a’ kőfalnak; azonba rontsd 
le a’ kőfalat képzeletedből, ’s lépj bátran ke
resztül azon semmin, melyet kőfalnak képzel
tél: óh minő jóllét’ forrása és boldogság’ para- 
ditsoma nyílik meg előtted! melyet soha nem 
álmodtál, ’s melytől saját csökönyösséged miatt 
mind ez ideig magadat megfosztottad!

Jóllét nélkül nem élet az élet , hanem örö
kös lakolás, mintha halálos vétket követtünk 
volna el az által, hogy születtünk kcrde.zetlen. 
De a’ jóllétet magunknak kell feláilíltanunk köz 
erővel s bölcs intézményekkel, mert helyünk
be azt senki nem hozza; ’s ha már a’ jóllét 
millió fokain egy két lépést megtettünk: vall
jon ott maradjunk, és több fokokra ne is lép
jünk? ’s a’ más szorgalmatos nemzetek’ bol
dogságát irigy szemmel nézzük tantalus’ mód
jára a‘ kincs közepében nyomorgók ? aztán mi 
ártatlanabb kereset a’ földészetnél, ha azt iga
zán javítanók ?

IY.
De ezen szent czélban az előítélet miatt 

egy lépést sem tehetünk mind addig, míg az 
előítélet kőfalát le nem rontjuk. Egyik halált 
és végpusztulást lát ott, az előítélet szemüve
gével, hol a’ másik egész nemzetet örökítő ’s 
boldogító jóllétet talál az élő példák és virágzó 
analógia’ harsány szava után ; — ’s így min- 
denik felekezet másfelé vonván az igát, az he
lyéből ki nem mozdul , hanem marad minden a’ 
régi tespedésben. Minden időnek meg van sa
ját eledele, ’s van sok tárgy, mely egy időnek 
életet adott, másnak halált okoz. Elvben kell 
előbb mind a’ két félnek megegyezni, mert ad
dig híjába kezdünk akármi dologhoz, míg elv
ben nem egyezünk; ’s ha ez meg van: akkor 
önkent folyik minden következmény. — Hogy 
pedig az elvben megegyezhessünk; ezen két 
kérdést kell előbb megfejtenünk, úgymint: 

aJ  Igaz-e, hogy a’ főldészet egyedül az 
élet’ eleme, és minden jóllétnek egyeteme?

b j Igaz-e, hogy a’ főldészet a’ ozerént. 
mint eldódeinkföl ránk maradott, oly tökéletes

volna, hogy már semmi javíttást többé meg nem 
engedne ?

Az elsőt tagadni talán senki sem fogja, kü
lönben azt mind addig vitatni kellene, míg min
den ember annak igazságáról világosan meg 
nem győződnék , mert meggyőződés a’ legelső 
lépés minden tárgyban — Ki pedig a’ máso
dikat teljes előítélettel és meggyőződésből pár
tolná, — ide nem értvén azt,  a’ ki csak ál
nokságból és haszonlesésből védené , jól lehet 
az ellenkezőről megvan győződve,— az ilyen
nel szóba sem állunk, — annak kedvéért mind 
addig vitatkozni kell. ha bár a’ vifa évekig 
tart is, míg felőle tiszta meggyőződést nem 
szerez magának, — mert hogy valaki az igaz
ság ellen is előítélettel van elfogulva: annak 
nem mindig rósz szív a’ forrása, hanem járat
lanság, értetlenség, tudatlanság, tapasztalat
lanság ’s a’ t. is lehett mert minden ember ad
uig ítél, meddig értelme és belátása terjed, — 
a’ miről valakinek jobb\értelme nincs : termé
szetes, ha azt,  a’ mi van, bár hibás legyen is, 
tartja jónak, mind addig, míg jobbról meg nem 
győződik. Ezeknek kedvéért tehát írjanak mi- 
veltebb gazdáink mind addig, míg többséget 
nem szereznek, a’ kisebb szám osztán a’ pél
dán is utánnok fog rohanni. Ha az elvekben 
megegyeztünk: azután könnyű lesz az előíté
letek kőfalát ledőntögetni.

y.

Egyesülj! - 4- ez a’ legelső lépés minden in
tézetben. — Am de addig senki sem egyesül, 
míg világosan nem tudja, és ki nem meríti az 
egész tárgyat, melyben egyesülnie kell! mert 
különben ha vaktában , minden előre való fel
világosodás és meggyőződés nélkül egyesülne, 
mely talán véleménye szerént saját kárát vagy 
vesztét eszközölné. Aztán meg, az ember nem 
gyermek, és így nem akar vakon hinni, hanem 
előbb látni és érteni kívánja a’ tervet , mely
ben egyesülnie kell Előbb tehát fel kell vi
lágosítani ember társainkat azon tárgyról, melyr- 
ben egyesíteni akarjuk, azután önként jő az 
egyesség, mert képtelenség volna nem egye
sülni oly jóban, melynek minden oldalait meg
rostálván ’s kifürkészvén, azt hasznosnak és

♦
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üdvösnek lenni a’ Ieguagyobb meggyőződésig 
megismertük.

Midőn tehát a’ pallérozott mezei gazdasá
got, és tanszeri főldészetet akarjuk hontársaink
nak oly mélyen figyelmébe ajánlani, hogy ők 
ennek méltóságától elfogódván, érette a1 meg
rögzött nomadi kőzbitangolást, melyben felnőt
tek, elhagyják, ’s gazdaságukat e’ szerént ren
dezzék, ’s ezen lábra állítsák: szükség őket 
ezen tárgyban mind addig felvilágosítani, va- 
Iamíg legkisebb kétséget éreznek, mely a’ jó 
ügyet hátráltathatná,— mert oly tárgyat sür
getünk, melyet ők iskolában nem tanultak, 
sem élő példában nem láttak, vagy ha láttak 
is; de a’ benne lappangó titkos rendező erőt nem 
értik világosan: tehát egész iskolát kell kipó
tolni az íródnak, ha felvilágosodást, és ennek 
következésében egyesülést akarnak kieszközöl
ni, mert a’mások egyezése nélkül ők se tehet
nek semmi lépést saját jobb létükre, minden 
készségük és tudományuk melleit is. Minden 
közbirtokosságban van egykét földes úr, ki sa
ját birtokát örömest külön választaná, és a’ 
tanszeri íöldeszet elveire rendezne: de most 
minden erejét és költségét csak közbirtokos 
társaival harczolásra kénytelen elprédálni, ’s 
ősi jószágát a’ közbiíangolás járma alatt fájda
lommal szemlélni.

írjon tehát minden, a’ ki írhat, a’ tanszeri 
földészet ügyében, — terjessze a’ fölvilágoso- 
dást és meggyőződést, előítélettel elfogult honfi 
társai között: ily írás által többet tehet, mint
ha más munkák és áldozatok miatt agyon eről
teti is magát Aztán minél többen írnak, ’s az 
ország minden szögletéből minnél többen meg- 
szólamlanak, legyen az mellette, legyen ellene, 
mindegy; annál jobb, annál nagyobb tanúság 
lesz belőle, mely csak az igazság tisztára ho
zásával végződik el. Egy két iró lehetetlen, 
hogy annyi oldalt, szögletet és rejteket észre 
vegyen, mint sok író; és igy minél többen tol
lat fognak, annál sükeresebb lesz a’ harcz’ ki
menetele. Xe vádoljuk , ne átkozzuk embertár
saink’ durvaságát, neveletlenségét, elfogult
ságát, szép és jó iránt érzéketlenségét ’s a’ t . ; 
hiszen mi hasonló környülmények között hason
ló érzéketlenek volnánk; hanem adjunk nékik

a’ rósz’ helyébe jót, adjunk oktatást, felvilágo 
sítást, meggyőződést, neveljünk magunknak, 
olvasó közönséget, ’s akkor lesz olvasó közön
ségünk , mint ezt már is eléggé tapasztalhat
juk, — lesz zászlónk alatt többségünk.

VI.
Ily czélból írok én is, a’ mit írhatok: de mi

csoda az én írásom azokéhoz képest, kik a’ 
tárgyban dörgő szóval megszóllalhainának, ha 
akarnák? Én, bár mely tisztelője is a’ jó ügy
nek, kimeritöleg sok okok miatt nem írhatok, 
hanem csak annyit teszek, menyit tehetek, más 
körmönfont tudósokra bízván az igazi hozzászó
lást, mert kis erő nagy dolognál csak annyi, 
mint egy csepp édes víz a’ keserű nagy tengerben.

Mezei gazdaságot majd csak akkor írha
tunk , ha lessz olvasó közönségünk, lesz pedig 
olvasó közönségünk akkor, ha minél több hon- 
társaink egyesülnek a’ fő elvben: tehát most 
csak a’ fő elv kifejtésén és felvilágosításán kell 
jó ideig dolgoznunk, hogy arra minél nagyobb 
többséget megnyerhessünk. —- A’ fű elv pedig 
mint láttuk, ezen két kérdésnek felvilágosítá
sától függ: 1-ször I g a z - e ,  hogy  a’ f ö l 
d é s z e t  e g y e d ü l  az é l e t  e l e m e ,  é* 
mi n d e n  j ó l l é t n e k  e g y e t e m e ?  — 2 -or 
I g a  z -e , h o g y  az e l d ő d e i n k t ő l  r e á n k  
m a r a d o t t  nőm a d i e u s  f ö l d é s z e t  t e n 
né a’ f ö l d é s z e t  b e v é g z e t t  r e m e k é t ,  
me l y  má r  semmi  j a v í t á s t  t ö b b é  me g  
nem e n g e d n e ,  mint  ez t  e l f o g u l t  g a z 
dá i nk  á l l í t j á k ?  — E ’ két kérdést vívják 
ki tehát legelőbb is, és derítsék fel voltaképen 
gazdasági íróink, mert ez a’ küszöb, melyen 
míg át nem lépünk , addig tovább nem mehe
tünk, Irtunk, és láttunk már töredék darabokat 
és próba mustrákat a’ Földészet’ tudományának 
elejéből, közepéből, hátuljából, de az úgy 
szólván csak kisértés volt arra , ha valljon van- 
e már föld készen a’ jó magnak elfogadására? 
Most, midőn a’ tárgy komolyan látszik megin
dulni : illő, hogy a’ dolgot legelöl kezdjük, és 
lépcsőnként sorba menjünk, ne ugorjunk, és 
egy tárgyat mind addig nyomozzunk , mig azt 
teljesen bé nem végeztük tisztába nem hoztuk.

A’ feltett két kérdést tehát sokan sokféle-
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kép vitathatják, mert több szem többet lát ? ’s 
ha minden vizsga szem a’ maga józan észrevé
teleit leírni, ’s a’ közjóra kibocsátani fáradságát 
nem sajnállaná: aligha lehetne a’ könyvsajtok 
és folyó Írások megbecsűlhetlen érdemének 
méltánylására egy egy hathatóssabb eszközt 
ennél kigondolni, mert a’ súrlódásból, minden 
mocskos és nem mocskos hartz után, végtére 
is tökély kel ki. En, mit a’ dologhoz szolhatok 
éné mindjárt előadom.

VII.
A’ mi az első kérdést illeti, ha valljon igaz-e, 

hogy a’ földészet egyedül az élet eleme, és 
minden jóllétnek egyeteme? — ennek megmu
tatására egy egész könyvet kellene valamely 
tudós hazafinak írni, ’s elindulván a’ históriák’ 
legrégibb adatain, minden nemzet történetein 
keresztül meg kellene mutatni, miképen, minden 
nemzet addig volt gazdag, míg a’ földmivelést 
virágoztatta, de tüstént elszegényűlt, mihelyt 
»z aranyat megismervén, annak kórságába e- 
•e tt , mint ennek legközelebbi tanúja mái napig 
is a’ spanyol nemzet. En azonban itt ennek bő
vebb vitatásába nem ereszkedem, hanem csak 
azt kérdem: mi lenne az emberi nemzetből, 
ha minden nemzet most egyszerre felhagyna 
a’ földészettel,’s mind gyárnokságra vagy akár
mi mesterségre állana, de senki többé földdel 
nem vesződnék? — Meg az embor eszik, és 
élelmét a’ föld adja: addig a’ íöldészet lesz 
legelső eleme; 's minthogy a’ földön járunk ke
lünk, és belőle veszünk mindent: tehát a’ jól
létnek is egyeteme.

(Folytatva lészen.)

M ezőgazdasági ipar.
( F o l y t a t á s . )

A' Lo mb a r d  - V e l e n c z e i  K i r á l y s á g -  
báni  s e l ye  m t e r mesz t é s r ő l .

öszvehasonlítva azon mennyiségek, melyek 
különböző időkorokban szállíttattak az angliai 
piaczokra mind Asiából, mind pedig Olaszor
szágból, emez előterjesztésből világosan ki fog 
tetszeni a’ különbség. Idő pontúi a’ békesség

előtti ’s utánni esztendőket választottuk 1800-
tól 1814-ig; és 1S15-161 1634-ig. Vitetett 
ugyan is a’ Londoni vásárra.

Font Olasz és Font Ásiai selyMfc
1800— 1802 
1803— 1805 
1 8 0 6 - 1 8 0 8  
1809 — 1811 
1 8 1 2 — 1814

2,011,680
2,437,160
1,917,080
2,280,740
3,147,540

1,350,870 
1,306,5 80 
1,704,390 
1.198 710 
2 ,516,690

Öszvesen 11,794,200 8,077,240
Középszám 786 280 537,463

1815 —1817 1,281 ,280 2.903,000
1818— 1820 3.633 0 0 0 2 ,497,140
1821 —1823 4,014,500 4 ,432 .780
1 8 2 4 - 1826 5,141,000 4 689,640
1 8 2 7 - 1829 6,021.609 5,857,980
1830— 1832 5,30«.500 6,138,7 50

1833 1,883.300 1,794,100
1834 1,631,095 3,143.127

Öszvesen . 28,930,375 31,457,017 
Középszám 1,446.519 1,572,851.

Ezen átalnézés két fő folyadékot tüntet k i ; 
először ugyan is kitetszik belőle, hogy az e- 
lőbbeni években mindenkor feljül haladta az 
Olasz tőidről szállított selyem mennyiség az 
Asiából szállított mennyiségét, annyival pedig, 
hogy az Olasz földi többség százban szinte öt
vened résszel haladta az Asiából szállított men
nyiséget, Az utóbbi időközben érezhetőkép mu
tatkozott ki a’ kelet-indiai társaság által fel
vett rendszer foganatossága, azon szinte hi
hetetlen növekedéssel a’ selyem szolgáltatásban, 
mely az Olasz földi szolgáltatást majdmajd meg
haladta, jóságában pedig, legalább negyed ré
szében, nem «áll utánna az Olasz földi leg
jobbnak.

Az ásiai selyemnek az Olaszíöldivel öszve- 
ütközése annyival sarkalatosabb, minthogy az 
első, mint már érintve vagyon, sokkal juták
ban (ótsóbban) szolgáltaik az angoly gyárok
nak mintsem az Olasz földi. Londonban , min
den négy hónapban vásárok tartatnak a’ selyem 
eladásra; az ezekben határozódott ár 1833 és 
1834, mely esztendők nem valának kedvezők 
az Olaszföldnek, tetemesen különbözik az ásiai
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és olaszföldi selyemre nézve,— Ugyan is el
kelt Londonban
1833. Az ásiai termék *)
Februar. Junius. October.

L. 13. — 2. 14. 6. 6. 18. 15. 6.
Olaszfőidi
L. 16 14, 2 . 18. 10. 1: 23 . — 8.
L. 19. 17 6 20. 11. 3. 21. 6. 3.
1834. Az ásiai termék

Februar. Junius. October.
L . 16. 4. 2. 15. 3. 6. 17. 5. 8.
L. 22. 8. 3. 21. 3. 4. 23. 5 2.
L. 24. 5. — 22. 13. 1. 25. 3. 4.

Ezen közép árra szükség azonban a’ Maj- 
landi és Londoni kölömbözésre nézve azon 
felvilágosítást tenni, hogy a’ Londoni árban 
csak ar tiszta beváltási kelete van Olasz földi 
terméknek; a’ valóságos ár melyben benne va
gyon még biztosság, raktár és Vámpénz, va
lamint a’ küldési költség is, mint majd elöí'og- 
mutatodni, magasabb volt mintegy 1 2 | pcttel. 
Az Asiai selyem nevezet alatt értetődik , a’ 
bengáli ’s más kelet india, chinai, persíai és tő
rök földön termesztett selyem; de az őszveha- 
sonlitás nem terjed tovább mint csupán a’ 
nyers selyemig, minthogy az Asiai csak illy 
minemiiségben jó az angoly piatzokra: ezekben 
készíttetik anakutánna belölök az organsin és 
tráiua.

A’ második folyadék, a’ feljebbi átnézésbfil 
az angoly selyem kereskedésre nézve ez az 
örvendetes környíílmény, hogy a’ termékeny ’s 
ehezképest naponként növekedő , és feljebb fel
jebb hágó ásiai őszveütkőzés datzára, az olasz- 
földi küldözés folyvást emelkedésben vagyon, 
's évünkben, a’ régiebb bevételhez képest már 
két anyira hágott Ezen élénkséget, Huskisson 
bölcs kereskedési politikája támasztotta az angoly 
kereskedésben; árasztja pedig a’ tartós békes
ségnek áldott következése : noha más Tartomá
nyokban termesztett selyem mennyiségek is jő-

*) A’ számolás rendszerint Lira , Soldi es D e 
nari pénznemekkel történik, a* Majiandi 
visszaélési pénzérték — Währung — szerént  
ertve bötsiiket ; mely szelént 1 Lira s 3 
Soldi teszen egy ausztriai Lírát.

nek az olaszföldivel őszveűtkőzésbe, és azok, 
Anglián kívül is kelendőséget találnak.

Nevezetesen ez az eset forog fenn a’ franczia 
földön termett selyemre nézve, melly hason- 
lólag szaporodott és nemesült a’ mióta onnan 
szabados kivitel engedtetik köny - vám fize
tés mellet a’ nyers és fonott selyemnek , ellen
ben az idegenből bevitt selyemre vetett adó te
temesen leszállittatott. Több franczia megyék
ben — Departements — termesztett selyem 
vetélkedik már jóságára nézve aT legszebb 
brianzi termékkel, és ezen országnak kedvező 
helyezése , nem mulasztja el megtenni a’ magáét 
hogy az ő termékei gyorsabban és kevesebb 
költséggel szálittassanak az angoly vásárokra, 
mint sem az olaszfuldiek. De magában ezen ál
dott honnban is elevenült a’ selyem szaporítási 
és nemesítési törekvés és évenként nyilakód- 
nak még eddig esmeretlen, vagy a’ kereskedés 
előtt zárva volt tájaknak ösvények a’ nemes 
földtormékkel hasznosan foglalatoskodni.

Piemontban, hol a’ nyers selyem kivitele 
még tilalmas, nagy indítványban vitatódík a’ 
kérdés: valljon tanácsosé enek szabad menetelt 
engedni. Azon részben, mely a’ Cenuai földből 
Szárdiníához kapcsoltatott, már szabados.

Nápoly ország és Ankona vidéke — Mark, 
hirtelenséggel tökéletesítik magokat a’ selyem 
elkészítésben; ’s már is nagy kelendőségre ka
pott Angliában az úgy nevezett Nápolyi S e t a  
r e a l e ,  valamint a’ Fossombroni hasonló szálak 
is különös jó áron kerestetnek.

Más oldalról, óriási lépésekkel haladt előre 
az angoly iparkodás ezen évkorban, mióta t. i. 
szabad kereskedés engedtetett a’ nyers selyem
mel ; az e’beli szükség esztendőről esztendőre 
felebb hágott; ’s ha ezen előlépések az olasz
földi selyemmeli kereskedésre károsan munkál- 
lodtak, és oly módok találását tették is szüksé
gessé, mellyek az eredeti anyagszer kevésbbé 
jóságát nemesített készítés által pótolják; azon 
szerfeletti terjedés, melyet nyert a’ gyártás, 
nem lehete a’ már most szaporodott termesztő 
tartományokra széljel oszolva is, nem jóltévő. 
Az organsine és Irama elkészítése szint’ úgy 
tökéletesedett, valamint a’ belőlök készült szö
vetek, ámbár a* művészeti szövés még most
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csak mintegy kezdeteben vagyon. Angliában, 
a’selyemszővőszékek száma 1823-tól 1830-ig 
szaporodott 12 ezerről 3 8 ,298 -ra , melyek 
minden nemű selyem szöveteket készítettek; de 
különösön azokat, melyekhez vétetni hasznos 
magokat az ásiai selyem fajokat. Ezek mellett 
tökéletesült o’ gyapott és gyapjú szövést azon 
szövet nemükben, melyeknek magokhoz vonzó 
szép láttata eggyesülve az ótsósággal, a’ más 
tartományokban készült e’íélékkel soha össze
ütközésbe nem jőnek , mivel ezen tulajdonságok 
fel nem találtatok a másutt készültekben.

(Folytatva lesz.)

Posztógyáré Gőzműszer Gácson.
(J e 1 e n k (* r ut án . )

A’ gácsi cs. k. szabadalmazott posztógyár, 
miután műszereinek hajtására a’ több évig ural
kodott nagy szárazság miatt vízben szükséget 
szenvedett, segitni kívánván e’ bajon, — g é z 
h e z  folyamodott. Buchler Benedek urnák, az 
igen érdemes gyár-igazgatónak, ki fáradhatat
lan buzgalma és ügyekezete által a’ gácsi gyár’ 
felvirágzását olly hathatósan mozditá-elő, terve 
szerint egy különös, nagyszerű, egészen új 
épület állitaték; ezen épület három-emeleíü ’s 
akéntvan helyezve , hogy egyik oldalrul a’ viz, 
ennek szűkében pedig másik oldalrul a’ g ő z  
egyesülten hozhatja az erőmüveket mozgásba. 
Knotzen Henrik Gerhard erőmüvész, németal
földi születés, ki már Francziaországban , Hol
landiában ’s Németországban ’s legutószor Na- 
miestben (Morvábán) több göznuíszert igen ked
vező foganattal létesíte, hivatott meg, hogy a’ 
gőzműszert, úgy szinte a’ mellékes állékrésze- 
ket ’s a1 vasbólt készült szétszedett’ ’s külőnlá- 
dákba elosztott nagy vízi-kereket felállítsa. Ezen 
munkákhoz múlt évi martziusban fogtak, ’s 6 
hónap alatt minden el lön végezve. — A’gőz
műszer 16 ló-erejü ’s középnyömással (Mittel- 
druck) bir; gőz-kiterjedéssel dolgozik; ezen 
czélszerü, igen sikerűit mü Achenben Tops és 
Nelsen urak’ műhelyében készült ’s oily szaba
don , egyszersmind világos helyen áll, hogy an
nak minden egyes részét megtekinthetni. Csu
pán egy hengere (cylinder) van ’s egy kiter

jeszthető középnyomása, úgy hogy általa a’ 16 
ló-erőt 20-ra emelhetni. Az nemcsak szükséges 
szelepekkel (Ventil) hanem még védfogantyúk- 
kal (Sicherheitshähnen) is el van látva; a’ ki
ömlő gőz posztó-szárításra ’s a’ gyárhely’-füté- 
sére használatik. — Ha az ember a’ gyár’ 
belsőjébe lép, .a’ ritka látvány elbájolja szemeit; 
ö itt mind a’ 3 emeletben, mint valamelly titkos 
varázs-erő által, lát 50 vagy 60 különféle mű
szert körülforogni. A’ müvészetkedvelő elragad- 
tátik az örömtül, látván, mint alakul a’ művé
szetnek e’ templomában a’gyártatlan gyapjú csu
dagyorsasággal posztóvá; mint valamely látha
tatlan kéztől hozatnak a’ hengerhéhely, fonó-, 
szövő-, mosó-, kalló,-nyirő- ’s kartoló vagy 
gyarató műszerek egyetlen kerék által mozgás
ba, a’ munkások’ foglalatossága itt nem egyéb, 
mint az egyik műszer’ készítményét a’ másik
nak adni által ’s igy a’munkát fokonként tökélyre 
juttatni; az utóbb nevezett műszerek jobbadán 
vasbul készitvék ’s daczolnak a’ romboló idővel, 
’s jóllehet nem csekély pénzbe kerültek, mégis 
azokat igen olcsókká teszi tartósságuk. Mind a’ 
mellett, hogy e’ gyár annyi tökéletes műszerrel 
dolgozik ’s e’ miatt annyi emberkéz nélkülezhe- 
tövé lesz, — jó h ire’s készítményeinek jósága 
által olly kiterjedést nyert, hogy több mint 700 
embernek ad munkát ’s kenyeret. — Ajánljuk 
minden hazai műbarátnak, ki Gácson keresztül 
utazik, tekintse-meg ezen keresetgazdag ’s a’ 
tökély’ legfensöbb fokára emelt hazai gyárt; 
azok pedig, kiknek nem áll tehetségekben azt 
meglátogatni, örüljenek tudván, hogy a’ művé
szet hazájukban — legalább egy helyen ’s egy 
nemben — olly virágzást nyert, mellynéí maga 
a’ külföld sem óhajthat diszlőbbet. (! )  — Vall
jon nem lehetne e’ Magyarországban , hol olly 
nagy segédforrások kínálkoznak ’s a’ termesz
tett gyapjú-mennyiség olly tetemes, capitalís- 
táinknak több illy gyár-intézetet állítani, mi 
által azután nemcsak a’ gyapjú nyerne magasb 
értéket, hanem a’ dolgozó emberosztály is bő 
keresethez jutna, ’s tömérdek pénz,melíy most 
külföldre foly, hazánkban maradna-meg? Pest 
jan. 17. 1837.

L i n b e r g e r  J. G.
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Gyöngyös Január. 21 -ken 1837.

A’ 4-ik Szám alatti Kémlőnek utolsó szaka
szában kitett azon sajnálkozásnálfogva, hogy az 
döjárásról kevés tudósítás érkezett, vidékünk

ről e’ következőt jelenlem. *) Valamint az esz
tendő’ vége nagyon változékony volt, úgy a’ 
mostani is hetenként, sőt naponként változik 
dermesztő hidegről olvasztó lanyha időre, sűrű 
köd, tavasz napfényes időre, csendes permetező 
eső, vagy havazás, száraztó hideg szelekre, ’s 
bátor az esős, vagy havazó napok számukra

A’ hazafiúság megérdemli, hogy mindenkor kö
vetésül mutattassékfel.

S z e r k .

majd elérik a’ szárazokat, még is a’ múlt évi 
hallatlan szárazság által minden nedvétől meg
fosztott föld alig ázolgottbé müveit helyeken is 
1 i  lábnyira, a gyepen pedig 1 , lábnyira sem 
bírt még beázni; és azért noha környékünkön 
az őszi vetések szépek, a’ múlt nyáron egészen 
kiszáradt patakok, ’s kútjaink’ egy része vízzel 
megtöltek, még is félünk, hogy ha csak ezen
túl is nedves idők nem járnak, jövő nyáron 
nem csak számos malmaink, de kutjaínk is 
szárazak leendenek ismét,’s barmaink, melyek 
még eddig tiszta levegőjű, és forrás vizekkel, 
habára’ legközelebb elfolyt esztendőben gyéren 
is ellátott Mátránkon minden mirigyes beteg
ségtől mentek valának, jövőben az alföldön ural
kodott döglesztő nyavalyában részt veendenek.

H i r d e t é s .
Nemes Pest Vármegye’ Színészeti Küldöttsége résziről ezennel köz tudomásra bo

csát tátik : hogy a’ Hatvani kapón kívül épülő Magyar Színház folyó esztendei Augustus 1 - 
sőjén okvetetlen, vagy ha az idő kedvezend, még előbb is ki fog nyittatni, mely utóbb érintett 
körülmény ugyan ez úton köz hírré lesz téve. Felszólittatnak ez okból mind azok, kik ezen 
színház’ igazgatását felvállalni kívánják; hogy magokat folyó évi Április 2 -áig mint az e’ vég
re kitűzött Concursus határnapjáig, a’ tisztelt Vármegye másod Al-Ispányánál mint a’ Kül
döttség Elnökénél akár Személyesen jelenteni, akár bérmentesLeveleikben nyilatkozásaikat köz
leni ne terheltessenek. A’ feltételek, melyeknek egyik fő pontját a’ Vállalkozónak az Intézet* 
fentartásáért kezeskedő ’s hitelesen bebizonyítandó értéki állapotja teszi, az alúlirtt Jegyzőnél 
akár mikor megtekinthetők.

Költ Pesten Januar’ 17-kén 1837. N y á r y  P á l ,  m. k.
mint a’ Szülészeti Küldöttség’ Jegyzője.

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilája (jpos. mérő) váltó garas.
J a n u a r i u s . B ú z a Kétszeres R O 7. s. Á r p a . Z a b* Kukoricza K ö l e s .

N. Kanizsa 10 — l t 7 8 — 80 — — 4 5 -  47 4 3 — 44 2 6 -  27 65— 70 —
Kassa 14 ént 95 — 100 6 0 -  62 5 3 — 53 50— 52 2 6 — 27 98 — 100 —
Munkács 17-én ; 7 5 — ,80 6 0 — 65 6 0 -------- 5 8 — 60 2 9 — 30 6 5 — 70 —
ltosenberg 14-én : 102 — 106 7 0 — 80 6 5 -  70 6 0 -------- 3 0 — 32 — — —

Lippa 14-én: 7 8 — 80 6 5 — 70 5 8 — 60 —  — 4 0 — 42 7 5 — 80 —
Tokaj 14-én ; 1 1 0 - 1 2 0 — — 65— 70 6 5 — 68 4 6 — 48 — — —
Lugos 17-én : 7 0 -  75 6 8 — 70 4 4 — 45 4 5 — 46 3 8 -------- 70— 72 kása
Debreczen 17-én: 95 — 115 7 0 — 80 70-------- 6 0 -------- 50— 52 7 5 — 85 120 210
Eger 17-én; — — 6 5 — 70 5 8 -  60 55-------- 40-------- 85— 90 ■ —
Győr 21-én : 75— 80 51 — 56 4 6 — 48 4 4 — 45 3 6 -------- 80— 84 —
Arad 19-én; 9 0 — 92 60— 62 6 2 -------- 6 0 ------- 44—  46 7 8 -  80 —
N Becskerek 20-án 8 0 — 90 60— 70 — — 48 — 50 4 3 — 45 7 6 — 18 7 0 -------
Pécs 14-kén : 7 0 — 80 54— 60 50 - 5 0 — 55 3 3 -  35 74— 78 —
Miskolc/. 2 1-én : 95 — 110 8 6 -  90 50— 54 4 5 -  50 2 8 — 30 7 6 — 82 kása 230
Pé nz k e l e t .  Jan. 21-én 1837. Stat köt 4 pct. 9 9 | . — 3 pct. 75^. — 1820: Kölcsön. 

100 f 2291, 1 s 34-rül 500 f. 588 f.
aiiniiiii liiiiiiüi.... .....  ------------  ------------ -------------

Szerkezti Hal l  a. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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és a’ Szerkeztőnél

Pesten Szombat E g y e s ü l j »  Januarius 28 <i;k

L eip zig , Jatt. 14-én t 1837.

Ama különös fordulat , mi szerint a’ jobb
féle gyapjú’ árra leebbszállt, úgy látszik, hogy 
inkább okos londoni fogás vala, mint gyári kö
rülményekből származott. Mert azonkívül hogy 
soká nem tartott, nem leliete észrevenni, (né
mely példának okáért árrulókon kívül) hogy 
sok halmazokat vesztegettek volna el az árré
sek. Figyelmetessé teszem pedig uraságodat 
leginkább azon körülményre, hogy ezen előbbi 
kritikus idő alatt, a’ kinek előre lett volna el
adó vágya, köthetett — és igy vevőre talált: 
mely jele annak, bogy a’ minapi gyapjúárr’ Ie- 
jebbszállása nem a’ gyárok’ rósz kilátásain ala
pult. — Mi szerént nr gyapjúnak múlt évi árra 
viszont közelit.

Parisban , Jauuur. 6-em 1837.

A’ csabai csikóról irt czikkely e’ tartalmát 
egy ittvaló jó ismerősömmel közöltem — ’s ő 
általa ezután nehány nappal a’ Dictionnaire des 
science médicales nevű’ ’s úgy tetszik 65 kö
tetből álló munkának — monstruosités — nevű 
czikkelyére figyelmetessé tétettem — e’ mun
ka még a’ könyvtárokban is nehezen találtat
ván egy orvosi olvasó terembe mentem; a’ hol 
a munkát feltalálván — a’ nevezett czik egy 
részének (a’ dologhoz leginkább szállónak) le
fordításával imint kedveskedni képes vagyok. 
— Bár miképen legyen is a’ dolog a’ Csabán 
történt vemhezettel — ha bár az a’ mende 
mondák közé is tartozik, mind azáltal a’Bissien’ 
esete is igen ritka, ’s mégis az európai leghí
resebb bonezolók’ egyike által; t. i. ezelőtt rö
vid idővel meghalálozott Dr. Dupuytren által 
nem csak szoros vizsgálatra, hanem hiteles bi

zonyításra is méltatott t ’s ennél fogva a’ Csabán 
történt vemhezet a’ hihetlenség’ köréből kimen
tethetnék.

Alkalmatos lesz e ezen közlött tudósításom 
a’ Kémlőbe való felvevésre? vagy nem tarto
zik e inkább valamely— magy ar nyelven szer- 
keztetett orvosi hírlapba? — azt uraságod' 
ítéletére hagyom — Ha ne talán a’ czikkely 
fordítása eléggé világos nem volna, ’s a’ neve
zett munka a’ pesti könyvtárban nem találtat
nék, ezen esetre az általam francziául lemá
solt czikkelyt leküldhetném, hogy annak a’ 
dologhoz ex pr rfesso értő férfiak hasznát ve
hessék, én orvos nem lévén; lehetőleg imitt 
amott minden iparkodásom mellett is a’ valósá
gos értelmet könnyen elhibíthattam, annál is 
inkább, hogy bonezoló kitételeket foglaló ma
gyar szótárral nem bírok. **)

F. G.

Gondolkodó gazdáinkhoz.

Kiál tó szó a’ pusztában. -  

(Folytatás.)

Vili,
A’ mi pedig a’ második kérdést illeti, Ka 

valljon igaz-e hogy az eldődinklől általvett 
nomadicus földészet tenné a’ földészet bevége
zett remekét, mely már semmi javítást többé 
meg nem engedne, mint ezt elfogúlt gazdáink

*) A’ tisztelt hazafi, ugyan ezen Fevéílel le is 
küldve'n az illető kivonatot, annak közre
bocsátása is czélunk»

S z e a\
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älliijäk? — Ezen kérdésre mar egy kissé bő
vebben akarok válaszolni, ’s tulajdonképen ez 
teszi jelen -értekezésemnek fő tárgyát is. — 
Most kezdődik már valódi értekezésem, ’s mi
ket eddig mondottam, csak orientatióképen mon
datott , hogy utamat, melyen indulni akarok , 
olvasómmal előre megismertessem. Tudom, hogy 
ezen kérdést is temérdekszempontból lehet te
kinteni, ’s lesznek kétség kívül gondolkodó gaz
dáink közül sokan, kik ezen tárgyban meg fog
nak annak idejében szólalni: én azomba saját 
nézeteimet az alatt is kívánom itten közfigye
lem alá terjeszteni.

IX.
Ha a’ nomadicus közbitorlási gazdálkodás 

(az az pazérlás) teszi a1 földészet non plus ultra 
remekét: vígy hát az angolok, hollandusok, né
metek, csehek, morvák, francziák, olaszok ’s 
a’ t . , mi hozzánk jönnének földészetet tanulni, 
mert hazánkban, mint a’ közös földészet honá
ban kellene e’ jóllétnek ügy virágoznia, mint 
azt arcadiában és eldoradóban képzelik a’kép
zelődök. Úgy de földészetet tanulni egy nem
zet se jön hozzánk, sőt minden, ki földészetün— 
kei ismeri, csak sajnálja tantalusi gyötrelmün
ket. A’magyar óvári gazdasági intézetbe ugyan 
jönek iljak még tán amerikából is ; de az nem 
magyar, ’s nem közbitangolási földészet iskolá
ja , és így annyi, mintha nem is magyar honban 
volna. — Továbbá magunk se mondhatunk igen 
sokat a’ jóllétről, ha csak jóllétnek nem nevez
zük a’ tengődést, — mert az egész nemzetet 
nem a’ gazdagok teszik egyedül, ’s látni fog
juk alább, minemü jegyen a’ szegény sokaság
nak állapotja a’ legnagyobb bőségnek, a’ kincs
nek közepette, csupán fejletlen észtehetsége, 
’s a’ birtokoknak közbitorlása miatt?

De hiszen nem is lehet tanszeri földészetet 
behozni és felállítani ott, hol az egész határ 
közös, mert ez, szemközt efienkezik annak ele
mével, és olyan volna, mintha valaki halat 
akarna kalitkába zárni, ’s énekre tanítani. A' 
tanszeri földészetnek legelső eleme és alkutlan 
feltétele az el kül ön öz ő t t ,  s e n k i v e l  nem 
k ö z ö s ,  b á t o r s á g o s  s z a b a d  bi r t ok.  
Hol ez nincs: ott a’ gazdaság kontársággá 
korcsosodik.

Azért, Tiogy á1 közös birtokon, vagy is 
úgy nevezett gözbitangoláson megélhetünk^ 
nem következik, hogy ez volna a’ földészetnek 
remeke, mert megélni, és jólélni között nagy 
a’ külömbseg, ’s mi azon boldogságról mit se 
tudunk, melyben áll p. o. belgiumban azon föl
dész, kinek birtoka oly mentt a’ mások kényé
től , mint személye és bátorsága. Micsoda sza
badság az? midőn az én birtokommal más is 
rendelkezik, nem csak magam — valóban, ez, 
a’ szabadságnak egy oly baiúl értett neme, me
lyen a’ tanszeri földészetet, és igy az általános 
jóllétet felállítani lehetetlen. — Lehetnek ugyan 
magános gazdagok, mert hiszen a’ sok föld csak 
többet ád : mint a’ kevés föld; ’s ha az ilyen 
gazda keveset költ, ’s elzárja a’ pénzt minden 
közjó segedelmétől: utoljára csak meg kell gaz
dagodnia; — de mennyivel gazdagabb volna, 
és mennyivel több jót tehetne a’ hazával , a’ 
közjóval, a’ temérdek sok dolgot nem kapó 
szegények, a’ szegénységgel küzködö tudósok
kal ’s a’ t . , ha birtoka közös nem volna, és a’ 
tanszeri földészet elvei szerént felkészítve vi
rágzó állapotban állana! — Ha a’ közbitango
lási földészetben csak megélhetünk, (jóllehet ez 
is nagy kérdés, mert földjeink ma holnap vég
képpen oda lesznek, ügy hogy a’ tanszeri föl
dészet is majd késön jár") — az elkülöuözőtt 
saját majorokban csak határtalan gazdagok és 
urak lehetnénk.

Elhiszem én, hogy találkoznak elegen, kik
nek fájdalmasnak Játszik, és nehezen esik ezen 
képzelt nagy kőfalnak neki menni: de rontsák 
le ezen kőfalat, ’s ne képzeljenek ott kőfalat, 
hol az nincs; sőt ügy képzeljék birtokukat, 
mintha már elkülönözve, ’s majorokra szabá
lyozva vették volna által eldödeiktől, eleven 
sövénnyel bekerítve,’s gyümölcsfákkal feléke
sítve ’s a’ t . : majd meglátják, hogy nincs sem
mi kőfal ott, hol azt az előítélet vélte, — majd 
meglátják , minő paradicsom várakozik reájok 
itt e’ földön, ügy hogy most már csak tébolyo- 
dottnak mondhatnák azt, ki azon gyönyörű ma
jorokat ismét elpusztítani, szétdarabolní, és a’ 
mostani közbitangolásra bocsátní jobbnak ja
vaslattá. —

Minthogy pedig még sem ilyen szabad ma



jorjaink nincsenek; sem aT külföldiek földésze- 
tet tanúlni hozzánk nem jönek : innen nyilván 
láthatjuk; hogv a’ mi nomadicus gazdálkodá
sunk nem oly tökéletes, mint némelyünk kép
zelte, hogy ez már többé semmi javítást meg 
nem engedne: ’s ha ezt átlátjuk; ha az igazsá
got elismerjük; úgy csupa képtelenség tovább
ra is a’ tévelygést elelni, ’s a’ tökéletesítés’ el
vére nem térni.

X.

Még valaki az igazságot meg nem isméri: 
nem csuda, ha ellene tévedésből fegyverkezik, 
mert az igazság oltalmazása vérében van az 
embernek, ’s a’ mit 6 üldöz, azt hamisságnak 
tartja, ellenben igazságnak azt, ha bár téve
désből is, a’ mit ő pártol. ’S ugyan azért a’ 
megismért igazság ellen józan ésszel a’ lege- 
gyűgyűbb ember se vakmerösködik kikelni, ha 
csak alattomos fortélyból nem, — de az ily 
fortélyra mi most nem ügyelünk, mert itt nem 
a’ fortéllyal hartzolunk, hanem csak a’ tévely
géssel. Mihelyt tehát embertársainkat a’tévely
gésről és igazságról meggyőzhetjük: ne búsul
junk többé hogy velük együtt köz akarattal 
akarmiféle jó intézetet ki ne vihetnénk, lesz 
publicumunk, lesz többségünk , lesz egyesüle
tünk önként, kik bennünket nem csak einem 
hagynak, sőt mindenben segítenek; — mert a’ 
többség mindig csak abban egyesül a’ miről meg 
van győződve, ha bár az tudta és akaratja 
nélkül tévelygés legyen is. — Nem ellenség
gel tehát, hanem csak tévelygővel, ’s nem is 
anyagi, hanem csak szellemi erővel van dolguk 
íróinknak, — embertársaik szelleméhez kell 
szólaniok, ’s ezen szó által többet tehetnek, 
mint regimentek által.

Arról kell meggyőzni mívelt gazdáinknak ’s 
íróinknak nomadicus gazda társaikat, hogy a’ 
közös gazdálkodás, melyet ők legjobbnak az az, 
bevégzettnek, véltek, mert jobbat tán soha sem 
láttak, solia nagyra és jóllétre nem emelheti az 
embert, hanem örökös tömlötzben és esikorgó 
szegénységben tartja a’ szorgalmat, sőt azt na
ponként kioltja, mig végre az elenyészik, — 
és így az , mit ök eddig mint igazságot véltek 
és öleltek , nem egyébb valóságos tévelygésnél:

ellenben a’ határtalan szorgalomnak és jóllétnek 
forrása, egyedül csak az elkülönözött sáját ma
jori gazdaságban foglaltatik, ez az igazság, 
melyet ő eddig vagy nem ísmért, vagy talán 
a’ maga kárára tévelygésnek és hamisságnak 
tartott

De a’ régi megrögzött szokást egy egész 
nemzetben megrázkódtatni, ’s hogy ő mind ed
dig tévelygett, azt most egyszerre vele megis- 
niértetni, tudjuk mely óriási vállalat, ’s nem 
egy két író tárgya legyen ! ’s ugyan azért min
den mívelt gazdának hozzá kell tenni a’ magáét.

XI.
Tudjuk, hogy az angolyoknál két ellenkező 

felekezet van, egyik a’ toryké , kik semmi ja
vítást nem akarnak, hanem mindenben csak a’ 
régi mellett állani kívánnak; másik pedig a’ 
whigeké,kik a’ korszellem kivánataihoz képest 
minden intézvényeket tökéletesíteni, ’s a’ mi 
még belőlük hibázik,hozzátenni igyekeznek.

Ezen két fő felekezet tálán minden ország
ban, és így nálunk is megvan, ha bár nevé
ről nem ismérjük is, minthogy ez ideig még 
nevet nem adtunk nékik anyanyelvűnkön. De 
hogy valaki tory legyen vagy whig: ez csak 
egyedül saját felvilágosodásától és meggyőző
désétől függ, mert a’ meggyőződésétől függ min
den embernek életregulája.

Valamint tehát minden tárgyban tudomány
ban, mesterségben: úgy a’ földészetben is van
nak whigek és toryk. Toryknak nevezhetjük 
ezen tekintetben azon gazdáinkat, kik az ele
inktől általvett nomadieus földészetet pártolják; 
— whigeknek pedig azokat, kik a’ tanszert 
nemesített földészetet tartják egyedül igaz föl— 
dészetnek. Ezen elvre tehát tory gazdáinkat 
megnyerni, és esupa írás által megnyerni : ez 
lesz jó ideig földész íróinknak kitűzött feladata. 
A’ jó ügynek, az igazságnak elébb utóbb győz
ni kell, mert ily penna hartz által győzött ez 
minden miveit országokban, kiknek elkülönözött 
saját majorsági mezei gazdaságukat, most már 
bámulva csudálja egész világ. Nomadismus és 
közbitangolás alatt vala eleinte minden föld, hol 
ma a’ legszebb városok, szőlők, angol kertek, 
fáczányosok, lucernások ’s a’ t virítanak, ’s hogy

*
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virítsanak : a1 nomadismus és közbitangolás alól 
ki kellett őket szabadítni.

A’ luxusról már le van mondva a’ vissza
lépés i — ettől többé einem áll senki, még a’ 
legtúlságosabb torysem, jóllehet torysmus, és 
újítás, új divat, homlokegyenest ellenkeznek 
egymással De a’ luxust nem a’ régi szerze
ményből kell űzni, óh így csak hamar vég- 
pusztulásra jutunk* hanem a’ nevelkedő luxus
sal együtt, nevelkedő jövedelemről is kell in
tézetet tennünk. — Szükségeink a’ civilisatio 
által iszonyú számra szaporodnak; — az adó
nak is újabb nemeit találja fel a1 kénytelenség, 
más nagyra ment szomszéd nemzetek miatt, 
hogy velük a’ pályát kiálhassuk. Ezeknek fe- 
dezhetésére. új és sikeres forrásokat kell fel
fedeznünk, az az, ki kell fürkésznünk , és ha
szonra fordítanunk minden szögét zugát, mely 
eddig haszon nélkül hevert, uj forrásokat kell 
mondom nyitnunk, mert a1 régi források csak 
régi gyér eszközöket nyújtanak, — más idő
ben élünk, mint eleink, ’s itt tévesztik el a’ 
toryk a’ logicát! — Akár mely luxust vegyünk 
fontolóra, legyen az, az öltözetben, kénye
lemben, társalkodásban, tudományokban, mű
vészetekben, vagy a’ literaturában ’sa ’t.: ezek 
mind elhalnak; megzsugorodnak , megfagynak, 
ha a’ íoldmrvelés a’ legbölcsebb whigi elveken 
alapulva csudát nem tesz, ’s régi tespedő no
madicus torysmusából ki nem ragadtatik , ’s a’ 
szorgalom szabad szárnyaira nem bocsáttaíik.

Oly bő mezőnk van tehát a’ nemesített föl— 
dészet ajánlására, a’ nomadicus közbitangolás 
kiirtására, az igazságnak felderítésére, a’ té
velygésnek jó útba hozására, hogy mi abból ki 
nem fogyunk , ha bár évekig tartson is penna- 
harezunk Csak írjon a’ ki irhát, akár pro, 
akar contra, mindegy, — mindenik a’ közjóra 
szolgál, s a’ melyiknek igaza lesz, ahhoz álunk. 
•Ha eleink karddal vívták ki, karddal tartották 
fel a’ közjót: mi ezen czílra a' toll világban, 
•még tollat se ragadjunk - e ?

XIL
Hogy magyar hazánkban a’ földmrvelés ál

talánosan sínlenék: ezt állj tani tudatlanság vol
na; mert vannak szanaszét a hazában oly tan

szeri elven alapúit mustra majorok, melyek; a1 
legmíveltebb külföld remekeivel pályázhatnak; 
sőt vannak gazdasági oskoláink is Keszthelyen 
és Ovárott. melyek halhatatlan szerzőik nevét 
egész Európában, és a’ legkésőbb maradékra 
is elterjesztik, ’s melyeknek példájára lassan
ként újak is keletkeznek, — vannak helysé
gek, hol a’ régi közbitangolási nomadicus gaz
dálkodás elébb eltöröltetett, a’ közös legeltetés 
elébb megszüntetett, a’jobbágyok, az uraság- 
galí közösködéstől elébb elválasztattak, ’s az 
urasági ráták elkülönözése elébb végrehajtatott; 
hogy sem az imént múlt országgyűlés a’ com- 
massatipról, ’s a’ mezei gazdaság1 emancipatió- 
járól üdvös törvényeit kivívta volna! — A’ jö
vendőre is szinte kedves kinézéssel vagyunk biz
tosítva, mert mind a’ mellett is, hogy az értet- 
len úgy tartja, mintha ezen utolsó nagy ország
gyűlés egyrészről kelleténél többet, más rész
ről kevesebbet tett volna, — többet, mert a’ 
földes uraságoktól sokat elvont, mit a’ jobbá
gyok egyenként meg sem éreztek ; és így azon 
csekélységgel rajtok sincs segítve, sőt erköl
csileg talán rósz hatása is van, — keveseb
bet, mert erkölcsi miveltségéről semmit se tett, 
holott ez volna a’ legelső lépés, és azon sum
mát, melyet az uraságoktól elvont, a’ legártat
lanabb móddal nevelési oskolák’ alapjára for
díthatta volna, ’s a ’ t , — mind a’ mellett is 
mondom, hogy a’ többség ügy vélekedik, mint
ha azon országgyűlés igen nagyot lépett vol
na, de az által, hogy a’ földészetet régi bé
káiból és tömlöczéből kiszabadította, most már 
oly ponton állunk, mely nemzeti föhlészelünk- 
ben korszakot kezd, melyet nem lehetett elég
gé siettetni, ’s melyen át-menlek minden nem
zetek, kiknek miveltségét , virágzó földészet- 
böl következő jóllétét, pallérozódását, kényel
mét, literaturáját, nevelését, gazdagságát, hi
telét, kereskedését bámulja egész világ. Ezen 
korszaknak kezdetén állunk mi is most a’ nagy 
Diéta bölcsességéből, ’s jótétéből, — ezt el nem 
ismérni háládatlanság volna. De mind e’ mel
lett is, hogy a1 föhlmivelési tory elv még igen 
sok helyeken majdnem vas gyökereken alapul
v a , magának az elfogult népnek kinj .ra, és 
nyomorúságára még mái nap is rendületlen áll;
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— hogy ez k szegény nép nyomorúságának 
okát mindenben, — — — egyedül a\ köz-
bitangolásban, ’s az ezzel egybekötött meg
rögzött henye tespedésben, ’s szorgalom hiá
nyában nem keresi : ezt igen is fellünőleg ész
reveheti akár ki, ki a’ mezei földmivelö nép közt 
visga szemekkel megfordul, — még jobban, ki 
huzamosabban közötte forog, ’s nyomorúsága 
titkaiba nála mélyebben lát.

XIII.
Hazánk’ felső fele hegyekkel és erdőkkel 

bővölködik ; de azért a’ heg) lakóknak is meg
vannak saját szükségeik, melyeket koránt sem 
annyira a’ föld’ mostohaságának, mint inkább 
a’ szorgalom hiányának, a’ buta kontárságnak, 
’g elfogult tudatlanságnak lehet tulajdonítani 
hiszen , ha a’ föld kivan zsarolva, a’ hegyek 
fáiktól kipusztítva, ’s a' szükség miatt felszánt
va, a’ barázdák iszonyú vízmosta mélységekké 
’s partszakadásokká változva ’s a’ t, ez is a’ 
tunyaság remek mivé. — ’S ez így mén, sőt 
alább csökkenik évről évre , mert az erdők 
pusztulnak, a’ szélhordta homokok terjednek, 
a’ föld mindig meddőbb, a’ nép erőtlenebb és 
tehetetlenebb lesz, ’s utoljára a’ bölcs földmi- 
velés is későn jár — Hazánk’ alsó fele pedig 
rónaföld. melyet hajdan kanánnak neveztek; ’s 
a’ bölcs föhlmivelés’ elvein kezelve kanaán is 
volna , ha a’ közbitangolás járma alól felmentet
vén majorokra, gazdákra széttosztatnék , a’ 
földmívelés dicső tudománya a’ falusi oskolákba 
is bévitetnék, egy különös mezei törvénykönyv 
készíttetnék, ’s arra,  mint saját boldogságára 
minden földész, még az elfogúlt kontár is, aka
ratja ellen is szorfttatnék; — de a’ mostani 
nyomorék közös gazdálkodás mellett, ha a’ nép 
jóllétéről, vagy is inkább nyomorúságáról kell 
ítélnünk, nem csak nem kannán, sőt csupa 
rnség tanyája, vallástalanságnak, erkölcstelen
ségnek, érzéketlen durvaságnak, ravaszságnak 
fortélyoknak, visszaélésnek, tolvajságnak is
kolája , hol a’ nép, sáját tory elve ’s elfogúlt— 
sága miatt óly szegénységgel ’s nyomorúság
gal kiizködik, melyben ölet nem lehet meg nem 
sajnálni, ’s fájdalommal azon észrevételt nem 
tenni, hogy a’ legembertelenebb algieri despo- 
ta nem vethet sklávjai nyakába oly kínos rab

igát, mint a’ milyenbe az elfogúlt szegény nép 
saját butasága miatt maga magát fogva tart
ja. — Ha egy drága zsebórát holmi pimasz 
pásztor gyermekek keze közit látnánk bitorol- 
tatni, kik ahoz nem értenek, de mégis inkább 
öszvetördelik , széttdarabolják, hogy sem egy 
hozzáértő ’s érette reszkető zsidónak jó pénz
ért eladnák: még ezzel csak árnyékként kép
zi lbetnők azon sajnos érzést, midőn egy nagy 
földmívész, egy hozzáértő tndományos férfiú 
a’ drága kanaán földet míveíetlen kontároktól 
köziilakaratúl bitoroltaini szemléli. Mit tehetne 
ott a’ tudományos bölcs elv! mit a’ methodí- 
cum systema ! (Janszeri rendszer) mit a’ ne
mes szorgalom !

XIV.
A’ közbitangolás elve annyira vérében van 

a’ miveletlen népnek , hogy ő saját elkülönö- 
zött birtokról nem is álmodozik. — Ha van is 
elkülönűzött birtoka, minérnű p. o. a’ szőleje, 
az udvara,’s kertje; ezeket is csak átabotába 
míveli, mert a1 nagy kenteden udvarok, és ker
tek , a’ legdrágább föld , közönségesen dudvát, 
bürköt, laput, vagy legfölebb tököt terem , né
hol valaliára dohányt is kezd már divatba hoz
ni a’ kézzel markolható, ’s óly régidök olta ön
ként kínálkozó tüsténti rögtönös haszon, de 
csak néhol, — mihelyt pedig a’ dohány és tök 
le van szedve: tüstént az egész falu csordájá
nak nyitva áll a’ gazdák’ udvara, kertje, sőt 
sok helyen szüret után még a’ szőlleje is. Mert 
ugyanis, közlegeltetést vett átt apjaitól, abban 
nőtt fel; annál többet nem látott, és így más
ról gondolkodni sem tud, ’s ha más helyette 
gondolkodik, és tanácsai ád : kineveti. Már ha 
a’ gazdának elkülönözött saját birtoka is mint az 
udvara, szőleji ílly bitang és becstelen; ’s a’ 
haza úgy szólva elveszti azon sok drága tőidet, 
mellyet ily kontár kezekre bízott: el lehet gon
dolni, minő bitangolás menjen végbe, ’s men
nyit veszpjtsen a’ haza, a’ külső földökben, 
hol a’ ravaszabb gazdák és orgazda pásztorok, 
azt sem várhatják jó formán, még a’ termés le- 
fakaríttatik: már rajta a’ sok éhelhaló csorda 
minden külömbség és megválasztás nélkül, ’s 
már sokszor a’ kepék és baglák között járnak, 
birkák, ludak, disznók, jovak, gulyák, csór-



dák, és kalászt szedegető tarísznyások, — rs 
midőn a’ miveit gazda még száraz időben is ir
tózik a’ réten ludat és disznót látni: itt, a7 leg- 
sárossabb essős lágy időkben a1 drága réteket 
disznók turkálják3 marha csordák tiporják, po- 
csikká és darabos rögös sárfertőkké teszik , mely 
megszáradván , csont keménységű rögössé vá
lik, — és a’ réten még is a’ jövő nyáron ka
szálni akarnak, ’s ha nem kaszálhatnak: az Is
ten rossz termést adott, és a’ föld kevés, hogy 
megélhessenek! Hát nem megsiratlan vesztesége 
ez a’ hazában? és egyedül a’ megrögzött tory 
elv miatt?

XVI.

Nincs a’ világon oly bölcs nyelv, mely ezen 
tory gazdákat csupa szóval régi káros szokásuk
ról lebeszélje, ’s okosabb elvekre rábírja: erő
vel kellene ezt országosan és törvényesen esz
közleni, — mert az előítélet és elfogultság sem
mi emberi bölcsességnek nem enged, ’s mind 
magát, mind a’ hazát ily drága kincstől ’s jól
léttől megfosztja. Ha egy paraszt kezében lá
tunk egy régi ritka könyvet, vagy akármi drá
ga régiséget, melyre régolta fenjük fogunkat: 
egészen más pénzt ígérünk érte, a’ parasztnak, 
mintha azt antiquaríustól, vagy annak meste
reitől a’ mükedvellóktöl kívánnák megszerezni; 
mert a’ kontár ember annak becsét nem értvén, 
sokszor nevetséges árron meg lehet szerezni 
oly kincset, melyet a’ hozzáértőktől a’ legna
gyobb árron is alig, vagy alig se szerezhet
nénk még. Ily kontárok , ily hozzá nem értők 
keze között sínlik a’ legdrágább kincs, a’ ha
za földje a’ közbitangolásban, ’s csak a’ hozzá 
értő miveit lelkek , a’ nemes érzésű közbirto
kos földes urak látják, és fájlalják, de híjába 
azon kárt, mely ily veszteségből, ily henye 
lomhaságból és butaságból háramlik, először 
magára a’ bitorlóra, másodszor az egész hazá
ra , és harmadszor a’ szegény maradékra! — 
Mert élni — a’ jelen’ javait éldelni, a’ kész 
fát tfi7ellőnek levágni, ’s még a’ maradék élel
mét is előre lekortyantani, eltorkoskodni, igen 
könnyű, ’s minden buta ember kész; — a’ 
maradék számára csak egy tát is ültetni, mint 
hajdan jószivű atyáink nálunknál százszorta

gondosabb szorgalommal cselekednek, nem csak 
semmi indulat nem látszik sok igen sok helye
ken hisz ez munkába kerülne; — sőt nagyon 
is szembetűnik, hogy a’ szegény maradék csu
pa sáskáktól lelegelt pusztaságra fog felviradni.

(Folytatva lesz.).

F o l d i s m e r f e t é s .
A’ salczburgi újság Kuszegger József , csász. kir. bánya- 

szatigazgatótól e’ következő levelet közli :

Alexandria, Nov. i5-én 1836.

Gülekből (Kis-ásiában) hol a’ Taurusnál 
ólombányászatot és hutákat alapítottam, ’s hol 
ennélfogva személyzetemnek egyik részét hát
ra hagytam, Pruckner segédemmel, Veit dok
torral, és Kocsi természetvizsgálóval, egy mun
kással és két szolgával Kasandiebe indultam r 
hogy Bairutba hajózzam. Több környülmények 
által arra birattam: hogy egy hetet a’ parton 
töltsék, ’s ez alatt a’ Taurus hóval lepetetfc 
bé, ’s engem szeretett hegyhazámra emlékez
tetett. Schachbásdshihaad hadi hajón indultam 
útnak, ’s utazásomat szerencsésnek mondha
tom, mert a’ szél fris maradt, ’s a’ vitorlák ki
feszítve elejétől végig, Bairutba megérkezvén, 
a’ Libanon és Anti-Libanon kikutatására in
dultam , ’s a’ szép fekvésű, eleven tengeri vá
rostól elváltunk. Az általam választatott út a7 
Libanonon keresztül, igen érdekes vidéken ál
tal, Baalbekbe v itt: drúsok és marinóták la
kosai e’ tájnak. A’ marinóták keresztyének, a7 
drúsok’ vallását nem tudhatni, ők azt titokban 
tartják, ’s mások sok híjábavalót regélnek felőle.

A’ Libanon saját bélyeget visel, ’s egész 
alakára nézve a’ Taurustól igen különbözik; 
ezen szép fényű és czedruserdőségek magasla- 
nak a’ hegyoldalokon, ’s a’ falukra a’ hatalmas 
fák’ árnyéka alatt észrevétlenül bukik az utas; 
a’ Libanon ellenben kopasz, ’s csak itt ott lát
hatni parányi cserjéket, jobbára a’ nagyszép- 
ségü P i n u s  mar i t i mákbó l .

De egyes részeiben szép népességgel bír a’ 
Libanon, ’s a’ faluk mindnyájan a7 magasban 
épültek, ’s itt a’ maroníták’ hospitiurnait, ’s az 
eiuirek’ nem ritkán igen szép, arab stylusban,
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négyszögkövekből épült "kastélyaikat. Egy szép 
este fellovagoltunk a’ partról Libanon’ merede
kén. A’ baíruti térség lábainknál feküdött, ’s 
a’ takaros házak nyájasan pillantottak ki az 
eperfák és pálmák közül. — A’ nap a’ tenger
be merült, ’s egy nagy háromárboczos épen a1 
tenger’ elláthatlan síkján elsietett. Libanon’ csú
csán már halványult a’ hold, midőn rögtön, 
mintegy varázscsapás által, egy közelfekvő 
hospitiumnak alkonyharangja áthallatszott. Ha
talmasan kapott meg e’ szempillantatban a’ szo
katlanná vált harangszó. —

Dzsouar maroníta falú’ egyik kertjében üt
hettem sátort, ’s más nap a’ Mokla ain el Bedi 
kőszénbányákhoz lovagoltam. Az út oly iszo
nyúan rósz, hogy ily est Eúrópában még csak 
nem is képzelhetni. Hogy Sotimába érhessünk 
egy óra folyásig rósz kégrádicsokon kell vala 
lovagolnunk; lovaink mindazonáltal még csak 
egyetlen egyszer sem buktak meg. A’ hegyi 
lakosok szép és nyúlánk termetiiek, igen nyá
jasak és vendégszeretők, ’s a’ drúsz asszonyok 
között valóságos ideál alakokat láthatni. — 
Mokla ain el Beelben három napot töltöttem, 
hogy a’ közel köszénbányákat megvizsgálhas
sam, melyek egy Brattel nevű angol ingeníeur’ 
gondviselésére bízattak, ’s a’ kormány szeren
csésnek mondhatja magát, hogy e’ derék an
golt tisztjei köztt bírhatja.

Brattellel a’ Mar-Takhelak el Maruschi 
vasbányáknak tartottam , ’s nem emlékezem hogy 
valahol Európában illy dicső vasteljet láttam 
volna. Nagy tölgyfák alatt ütöttük fel sátora
inkat a’ magasban. Más nap korán indultuuk 
útnak, hogy idején a’ Libanon’ magasára ér
hessünk, melyen áltál Balbekbe viszen az út. 
Elején hoszas ideig a’ kopaszmészszi. kon el- 
lovagcltunk, végre szép növény é' e talál
tunk, ’s itt buján nő a’ szép RhodocL..dron pon- 
ticum. A’ korány csodaszép volt, de a’ szél 
élesen és hidegen fújt le, a’ magasról, hová 
elvégre 10 órakor felérkeztünk. Megettünk 
távol felhővonalként terült el a’ tenger, jobbról 
a’ Gelbel Kcnnisct, balról a’ Gelbel-Sannin’s 
az egész Anti-Libanon meredekségeivel, a’ 
szép hóval tetőzett Gelbel el Schech, ’s az An-

tilibanon és Libanon között kinyúlt lábainknál 
a’ Balbeki térség. Midőn a’ magosról Jelova- 
goltunk, láttuk a’ hospitiumok barátait az eke 
útán ballagni. Innen Sachlébe, egy kis város
kába értünk a’ Libanon’ alján, ezüst és olasz 
jegenyeerdő közepette, ’s Budneiaen meghál
tunk. A’ balbeli téren átvezető út igen egyféle 
ha kivesszük a’ Makniel hegyről, a’ Libanon 
hóval borított legmagasabb csúcsároli kilátást.

(Folytatva löszén.)

Szegedi p iaczi árrj egyzék 18—21 -dik 
Jan. 1837. ( Vdltó-Cze'duldban.J

Egy mérő búza 4 f, 1 5 kr Kétszeres 3 f. 
45 kr. Rozs 3 f. 1 5 kr. Árpa 2 f. 45 kr. Zab 
2 f 30 kr. Kukoricza 4 í. 30 kr. Köles 5 f. 
15 kr. Kása 1 1 f. 30  kr. llepcze 1 1 f. Len
mag 10 f. Kendermag 10 f. Aszalt szilva 6 f. 
30 kr. Dió G f. 30 kr. Gubacs, köble, Í2  f.

Egy mázsa szalonna 35 í. Zsír GO f. Háj 
40 f. Juh vaj 90 f. Tehénvaj 1 10 f. Sajt 35 f. 
Túró 35 f Faggyú 45 f. Gyertya 50 f. Szap
pan 35 f. Dohápy 20  f. Kender 55 f. Len SO 
f. Viasz 2O0T- Méz 45 f. Lóször 25 f. Repcze 
olaj 60 f. Lenmagolaj 100 f. Sáfrány 200  f. 
Széksó 36 kr. Gyapjú, jobb,’ 180 f. Közép
szerű 120 f. Közönséges 85 f. Pamut 120 f. 
Vas 30 f. Réz; sárga, 180 f. Ólom 45 f.

Egy font marhahús i2  kr. Juhhus 7 kr. 
Disznőhus i2  kr. Füstölthus 20 kr' Lóhermag 
30 kr. Luczernamag 30 kr.

Egy akó bor, veres , ó , 24 f. Fejér, ó. 15 
f. Veres, uj, 12 f. Fejér; u j , 12 (. Gabona 
éget bor 24 f. Törköly 36 f, Szilva 30 f.

Egy darab hízott ökör 150 f. Tehén 80 f. 
Jármas ökör 1-sö rendű 120 f. 2-ik rendű 95 
f. 3-ik rendű 80  f Hízott disznó, 250 font- 
nyi, 75 f. Sovány disznó ~ észt. südö 10 f. 
Sovány disznó,! észt südö 15 f. Sovány disz
nó 2 észt. südö 20  f.

Egy pár hízott ürü, 80 fontnyi, 19 for. 
Ökörbőr, 36 f. Tehénbőr 24 f. Borjubőr 4 f. 
Lóbőr 6 f , Juhbör 3 f. 30 kr.
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Pest és vidéke Jatt. 27-kén 1837..
A’ mi kévés havunk úgy látszik oszló fél

nek indult, mert a’ sok sűrű, büdös egészség
telen köddel már több napok olta terhelt le
vegőnk , elvégre nagyon meglágyúlt ’s esőhöz 
készül: és jelenleg esik is már.

A’ pesti heti baromvásárok, melyek Buda
pest’ mészárosait oly kényelmes állapotba hely- 
heztetik , mi szerint időről időre kaphatván vág
ni való marhát, nem kénytelenek téli ellátáshoz 
marha falkákat szénán tartani, olykor oly na
gyok, hogy 500— 600 darab marha is van ben
nük; nevezetesen Jan. 18-kán volt mintegy 
450 ökör: 100. vágnivaló, és 50 darab fe
jős telién. Jan 25-kén volt 400. ökör; 40 vág- 
nivaló és 30 fejős tehén melyeknek nagy ré
szét kénytelenek válának az árrúsok viszahaj-

tani. Egy pár ökör melybe 900 font f iú sés l6 0  
font faggyú volt 300 forint váltó-czéd. kelt: 
sovány ökörnek párját, melyben lehetett 800. 
Iont hús körül 2 2 0 . forinton tartva tartották, 
de rá sem néztek. Különös az, hogy a’ marha 
kupeczek Gömör ’s Nógrád vidékeiről hajtoga- 
ták a’ marhát. Tegnap előtt kevesebb marha 
lévén, már jobban kérdezték — de nem na
gyobb árrért.

A’ hal méreg drága egy font putyka 36 .— 
42. kr. vált. Cz. harcsa 32. k- csuka 50.— 
70 kr. , tok 2 for, kecsege ,20—30 garas, 
disznohús 15 kr. bőrős 2.0 kr. sütő bőrös 50. 
kr. borjú 24 kr,. füstölt bőrös disznohús 30 kr. 
egy font zsir 3 3 —36 kr.. vaj 45— 60 kr. egy 
zsákocska krumpli 2 vékányí 3 f. Szalonnának 
mázsája 3 4 — 40 for.

H i r d e t é s .
Nemes Pest Vármegye’ Szinészeti Küldöttsége résziről ezennel köz tudomásra bo- 

csáttatik: hogy a’ Hatvani kapun kívül épülő Magyar Színház folyó esztendei Augustus 1 - 
söjén okvetetlen, vagy ha az idő kedvezend , még előbb is ki fog nyittatni, mely utóbb érintett 
körülmény ugyan ez úton köz hírré lesz téve, Felszólittatnak ez okból mind azok, kik ezen 
színház’ igazgatását felvállalni kívánják: hogy magokat folyó évi Április 2 -áig mint az e’ vég
re kitűzött Concursus határnapjáig, a’ tisztelt Vármegye másod Al-Ispányánál mint a’ Kül
döttség Elnökénél akár Személyesen jelenteni, akár bérmentesLeveleikben nyilatkozásaikat köz
leni ne terheltessenek. A’ feltételek, melyeknek egyik fő pontját a’ Vállalkozónak az Intézet’ 
fentartásáért kezeskedő ’s hitelesen bebizonyítandó értéki állapotja teszi, az alúlirtt Jegyzőnél 
akár mikor megtekinthetők.

Költ Pesten Januar’ 17-kén 18B7. N y á ry  P á l ,  m. k.
mint a’ Szinészeti Küldöttség’ Jegyzője.

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilája (jpos. mérő} Váltó-Cz. garas-

Városok’ es na
pok nevezése.

Búza 

tói| ig

Két-
»/ere»
tói | ig

Roz»

tÓl | ig

Árpa 

tói I ig
7 ab 

tói 1 lg

Kuko-
ricza

tói | íg
Köles 

tói | tg
Kása

tói | itr

1
Lencse 
tói | ig

Borfcú 
tói | ig

Bab

1837. Januar. 
Ungvár 17-kén 80 84 70 75!|42 45 48 50 30 33 64 68 _ _ _
Moson 19-ken 80 110 50 60 48 51 40 48 33 37 74 92
Ujbecse 20-án 85 95 88 — — 50 55 45 50 75
Buja 21-kén 65 80 50 60 50 51 50 — 32 33 75 80 — — — — — —' — — —
Szeged 21-kén 60 85 70 75 64 — 53 55 50 — 90 — 100 110 — — — — — — ' —
Sz. Fejérvár 21. 80 100 50 60 48 50 42 48 33 36 75 90
Gyöngyös 21-kén 80 85 62 65 53 54 52 54 34 35 90 100 — — — — 260 280 — — 240
Komárom 21-én 80 90 60 — 45 47, 42 43' 32 — 64 72 — — — — — — — — —
Pest 27-kén 80 100| 64 80 50 66 50 54138 40 85 93 100 210 — 255 260,255 260 270

P é n z k e le t .  Jan. 24-kén 1837. Stat. köt 5 pct. 104^. 4 pct. 9 9 |.  3 pct. 7 5 y9-. Köl
csön. 1834. 500 f. 586^. Bécsi bank. köt. 2 i. pct. 66 Kamar. köt. 2 pci. 53^.

Szerkezti B á l lá .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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Hetenkínt kétszer 
félévi áira 

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

a’

Gazdaság, Ipar ég Kereskedésben.

Szerezhető 
minden csász. kir. 
Posta Hivatalnál , 
és a’ Szerkezténél

E g y e s ü l j* Februaries l"*Pesten Szerda

Gondolkodó gazdáinkhoz.

K i á l t ó  s z ó  a’ p u s z t á b a n .

(Folytatás.)

XVII.
Nem azt akarom értetni, mintha a’ földbir

tokot csak egynéhány kiválasztott avatottra kel
lene ruházni; — sőt óhajtanék minden legki
sebb pórnak bármely csekély földbirtokot is tu
lajdonítani, mely őt foglalatoskodtatván, a’ he- 
nyeségtől és gonoszságtól feltartóztassa, an
nyival is inkább, minthogy ez azon ártatlan 
mesterség, melyet minden ember szabadon, és 
embertársa károsítása nélkül űzhet, ’s melyben 
legkönnyebb embernek istenesen meggazdagod
ni, és így hü jobbágya, szelíd polgárrá, ’s jó 
keresztyénné lenni: de a’ közös bírtok nem csak 
szelídségre nem vezérel, sőt egyenesen a’ go
noszságnak iskolája, és így a’ hazának megsi- 
rathatlanúl elvesztett kincse. A’ föld, hova to
vább silányabb, a’ nép naponként szegényebb 
lesz, s nyomorúságának okát legközönségeseb
ben a’ föld’ kevesellésében helyhezteti: kevés, 
úgymond, a’ föld, sok a’ nép: nem élhetünk. 
Innen az úrbéri szabályozáskor is szoros vigyá
zat van arra, hogy a’ nép a’ földekben rövid
séget ne szenvedjen; sőt a’ szabályozás addig 
útba se igazíttatik, míg előre be nem bizonyul, 
hogy általa a’ nép földet nyerni fog. E ’ miatt 
a’ szabályoztak) földes uraságok számtalan ked
vetlenségeket és rövidségeket kéntelenek el
nézni , sőt a’ mérési költségeken felyül még 
temérdek áldozatokat is megtenni, csak azért, 
hogy a’ nép képzelt jóllétét siettethessék. Ezen 
képzelt jóllét tehát a’ föld nyerésben képzel-

tetik, ’s ha sok földet nyert: véli, hogy rC 
jóllét korszakát valahára elkezdendi. Azonban 
a’ jóllét, a’ kecsegtető remény mit nyert? nyert 
a’ lustaságra, henyélésre, a’ máséra ásitozásra 
több alkalmat; de a’ szorgalomra, az anyagi 
jóllétre egy hajszálnyit sem, — mert hiszen 
a’ sok földet nem a’ sokaságáért szomjúhozza 
a’ buta nép, sőt a’ sok földtől mindjárt elijed, 
mihelyt azt mívelni, vagy bekapálni kell; hanem 
azon alattomos czélja lappang a’ sok föld nye
résnél, hogy a’ föld ő helyette dolgozzék, ő 
pedig annál kényelmesebben élhessen, ’s a nyo
morult szőlő kertekben a’ hüsőn bujkálhasson, 
mert a’ sok föld által reményíi szorgalma hijá- 
nyát kipótoltatni. Lehetetlen addig a’ jóllétről 
álmodozni is, mig a’ nép, a’ sok föld szólójá
val vajúdik : hiszen épen az a’ baja , hogy sok 
a' földje; és nem győzi igazán mívelni, — mert 
nem a’ föld teszi gazdaggá sőt ez őt leveri, 
hanem a’ szorgalom, a’ fejtörés, és kényelem 
vagy commoditás. Annyi földet vállaljon kiki, 
a’ mennyit meggyóz , mert a’ többi emezzel 
együtt, mind veszteség, minthogy se ezt, se 
a’ többit meg nem győzi; ha pedig a’ földet 
illendően nem miveli t akkor a’ világ föidje se 
lesz elég egy henye buta gazdának Nem a’ föld 
nyerésen kellene tehát V  népnek vajúdnia, ha
nem a’ Commoditás nyerésen, hogy t. í. a’ mi 
kis földje van, az alkalmatos, — mennyire csak 
lehetséges quadrát figurában kimetszve, és sen
kivel közös ne legyen, hanem csak egyedül 
maga kényétől függjön: e nélkül a’ föld kerek
sége se hasznos, sőt léíek vesztő. De épen az 
elkülönőzés, a’ saját birtok az a’ rosszá! érteti 
tárgy, melyről ők hallani se akarnak, — ’s 
így a’ nyavalya kínjait érezvén, de tévesztett 
hamis álszerekkel akarván orvosolni, soha addig
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egésség útjába nem érünk, míg az igaz orvos
szert meg nem ragadjuk, holott ezért nem szük
ség hajóra ülni: ’s Amerikába utazni, minthogy 
lábbal tiporjuk. A’ mívelt gazdának ingyen se 
kellene, ha valaki közbirtokot ajándékozna hogy 
azon maga gazdálkodjék, ’s az örökös remény
telen bajok köztt lelkét veszejtse, — ’s épen 
ez egy fő oka, hogy sok miveit urak készebbek 
a’ rendőrségtől pezsgő külföldön, mint saját 
közbirtokú , vagy szomszédi! jószágukon lakni: 
— ellenben tíz hold bekerített szabad birtokon 
nagyobb csudákat tenne, mint más tíz annyi 
közbitangoláson, ’s megmutatná, hogy nem a’ 
föld gazdagít, hanem az ész és feltúrt két iz
mos kéz; — ’s következésképpen a’ föld soka
ságának örökös szomja egy valóságos lelki láz, 
egy örök hypochondria a’ szegény tudatlan bu
ta népnél. <

XYirx.

Nézzünk meg akármely tárgyat á7 világon, 
a’ mely közös: mily bitang, mily randa, mily 
pocsék az! Mennyire külömbözik egy korcsma 
egy magános lakháztól, — mennyire egy kö
zös erdő a’ magános erdőtől, — minő tónus 
uralkodik egy kaszárnyában, és egy magános 
kastélyban! ’sa ’ t. Csudálni kell, hogy a’ mely 
nemzet találta ki azon példabeszédet, közös 
lónak  tú ró s  a’ h á ta ;  épen azon Remzet ki- 
gyógyíthatlan betege a’ közbitangolásnak ! — 
’S a’ mi több; ezen betegségben nem csak a’ 
kontár pórnép sínlik , hanem nagy részént még 
a’ szabad nemes majorsági telkek is, melyek el- 
különözve egy tagban iszonyú értékűek volná
nak , a’ szétdarabolás és közbitangolás járma 
alatt sorvadnak, valódi becsüket értéküket ’s 
elvesztegetik! — Csudálni lehet, hogy egyez
het meg egész közönség, kivált a’ szabad -ne
mes birtokos azon rabságban, hogy ő legdrágább 
alapját, a’ majorsági szabad birtokot, melyet 
ha lehetne chinai kőfallal kellene körülfogni, 
széttdarabolja, ’s közbitangolásra eressze. Egyéb 
okát alig gondolhatni, mint azon félelmet, hogy 
a’ magáén senki el nem élhet, de a’ közbirto
kon, ha t. i. minden embernek birtoka, mint 
a’ csáki szalmája, Mindenkinek tetszésére nyit
va áll; igy mindnyájan elélhetnek. — Egy a’

legképtelenebb eszmék közűi, mely a’ szorgal
mat végképen kizárja, az embert henye állattá, 
úgy tuskóvá lealázza, ’s a’ földet akarja az em
ber helyett dolgoztatni! — holott a’ józan logics! 
és minden innen kiáltó analógia épen ellenkezőt 
rág az ember szájába! Mert ha erszényünket 
vermünket, csűrünket tanácsosabbnak Ítéljük 
saját birtokunkban egyedül használni, mint köz
bitorlásra ereszteni: innen kész az analógia, 
hogy minden vagyonunk annyira jobb saját bir
tokunkban, hogy a’ közös birtokot birtoknak és 
sajátnak se, hanem gazdátlan bitangnak mond
hatjuk ; és ha a’ közösön is imígy amúgy nyo
morogva, míg a’ íjöld el nem romlott, megél
hettünk: innen a’ józan logica Önként azt kiált
ja, hogy az elkülönözött birtokon nem lehetünk 
nem kis királyok; — mert a’ közös birtok nem 
egvébb, mint a’ magános birtokok öszvetétele, 
de temérdek akadályok miatt csak gyéren hasz
nálhatva.; ha tehát az egész birtokon az egész 
nép még ezen akadályok mellett is imígy amúgy 
megélhetett: elkülönözött saját birtokán kiki 
annál könnyebben meg fog élni, sőt sas szár
nyakra emelkedni, minthogy az észokos ^ratio
nales) gazdának nem áll útjába marháival együtt 
egy oktondi bitorló, — nem ur az, ki a’ más 
akaratján kénytelen járni, hanem rabszolga- — 
Add hozzá a’ commodítást, azon legdrágább 
kincset, mely szerént minden birtoka egy tag
ban lévén, minden parányi időt — pedig csak 
az idő teszi a’ nyereséget,javításra, szorgalomra 
használhat, mely eddig jó részént a’ csupa jár- 
kálásba telt el, úgy hogy a’ marha kifáradt, 
mintha még annyit dolgozott volna, holott még 
semmit sem tett, hanem csak egyik földtől a’ 
másikig ment. A’ közbitangolásban lehetetlen 
látni más elvet, mint a’ munka kerülést, hogy
t. i a’ föld a’ gazda helyett dolgozzák, ’s a’ 
gazda szorgalmát a’ told sokasága pótolja ki, 
’s kezeit kémélje meg. De ja j! ha a’nép a’mun- 
kát kerüli, ’,s tőle vonakodik, a’ helyett hogy 
rendíthetlen szellemmel magát arra felfegyve
rezze, ’s erős izmos karokkal neki dűljön: az 
a’ jóllétről a’ legszigorúbb törvéuyek mellett se 
álmodozzék! Munka teszi az embert emberré; 
munka a’ nemzetet nemzetté: e’ nélkül minden 
egyéb támassza, reménye bizodalma öszveomlik.
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Az aranyat koránt sem aT föld gyomrában kell 
keresni! nines az a’ földben mélyebben egy jő 
ásó nyomásnyínál. A’ jóllétet koránt sem a’ 
szabadalmakban kelL képzelni! nem papirosra, 
nem bőrhártyára van az írva, hanem a1 baráz
dákra és szabad majorokra. A’ nemzet öröklé
tét nem törvénykönyv, nem fegyver erő bizto
sítja, hanem a’ munkában és szorgalomban meg- 
edzett népesség ’sa ’t, A’ luxust, mely okosan 
értve legdrágább eszközünk, a’ kereskedést, 
literaturát, nemzeti nyelvet’s a’ t. koránt sem 
az erőltetés és idétlen erőlködés tarthatja fen, 
még kevésbbé a’ sopánkodás, panaszkodás,, kur- 
holás gúny olás, kérés, intés hizelkedés, — ha
nem ki hinné? egyedül a’ földmívelés, de csak 
a’ szabad elkülönözött majorokban munkára és 
szorgalomra alapult főldmivelés. Ha ezen állí
tás valakinek nagyításnak látszik: erősítem 
ezen állítást még azon nagyítással, hogy soha 
addig virágzó költészetünk, literatúrai luxus
unk , ’s nemzeti játékszínünk minden erőltetés 
daczára sem lesz, valamíg a’ földmiveló sereg 
azt ápolni és fentartani képes nem lesz, — ’s 
ez csak majori főldmivelés által lehetséges. Ez 
egy újj és egészen isméretlen világot nyit fel 
a’ nemzet előtt, melyből önként foly minden 
szellemi súrlódás : vetélkedés, találmány, tudo
mány, nevelés, művészet, irás, szóval a’ nem
zeti nagyság. Egy bölcs mezei törvénykönyv, 
úgy nevezett telekcodex, ’s annak hatalmas 
végrehajtása, mindent elvégezne, mit eddig 
az iskolák a’ törvények, a’ hatóságok , legfel
sőbb rendelések, a’ könyvek, az értekezések, 
a’ poéták’s a’t. sükeretlen próbálgattak. «

XIX.
A’ rendetlen zavar, és csintalan rondaság 

már maga annya minden rendetlenségnek, és 
tanyája minden erkölcstelenségnek: ellenben a’ 
szépség, csinosság, tisztaság, a’ meglepő pom
pás rend elfogja még a’ gonosztévőt is,’s gyak
ran lefegyverkezteti szentségtörő kezeit még 
a’ szörnyetegnek is. Rendet és csinosságot 
kellene tehát minden tárgyunkban fő elvűi fel
venni, mert ez maga némán elvégzi a’ tanító
nak és nevelőnek fele kötelességét. Különösen 
pedig ezen rendet és csinosságot egyenesen a’

földbirtokon és szabályon kellene elkezdeni, 
mert ez a’ legelső alapja minden embernek, ’s 
ha ki már a’ küszöbön megbotlik: nem de nem 
íog-e az egész házban botorkálni? Milly elra
gadtatás, milly felséges magas érzés egy csi
nosan és pompásan szabályozott majorban, az 
egyenes sikátorokon, a’ gyönyörű fa sorok, 
külömbféle színű táblavetések, buja lucernások, 
rs bölcs gazdasági tervek közt végig sétálni l 
e r rő l  e szm é je  s in c s  a’ s z e g é n y  tudat
lan kontárnak*

XX.

Ha a’ nép, a’ nagy tömeg, csinos szorgal
mi munkára, ’s elkülönözött szabad majorokra 
segittetik: akkor van elég oka és tárgya, sem
mi időt haszontalanságra, de minden perczefc 
ón javára, és még literariumra is fordítani,’» 
ebbe hová tovább beleszekni. A’ közbitango- 
lásban javításról, szorgalomról és gazdasági 
könyvtár szerzésről szó se lehet, mert a’ kö
zös gazdálkodásban örökös berozsdásodott egy
formaság lévén a’ fö elv! nem csak újítani, de 
még próbálni sem lehet szorgalmi tárgyakat, ’s 
könyvbéli elveket, ’s az ilyen gazda mindennap 
az örökös egyformaságra és megint ugyana- 
zonra virrad fel, ’s halálakor is, mieden éke- 
sítés nélkül oly bitangéi hagyja jószágát, mint 
azt születésekor érte, — és így magának sem
mi dolga, elméjének semmi foglalatoskodlató 
nemes tárgya nem lévén; mi csuda? ha az 
ilyen gazda agyon únja magát, ’s ezen unal
mából némelyik alacson hiúságra vetemedik , 
és vagy részegeskedésben , trágár társaságok
ban, egész éjei* darvadozásokban tölti idejét, 
vagy gonosz fortélyokban, a’ törvény és csen- 
dörség kijátszásában, erkölcstelen könyvben és 
írásokban, Cortesi opposítióban, ’s más szám
talan gonoszságokban töri fejét, a’ gondos kor
mánynak nem kevés akadályokra! Mennyivel 
jobb volna kit kit saját majorjába ereszteni, ’s 
a’ gyeplőt utánna vetni; hogy segítsen magán, 
a’ mint segíthet! Mihelyt az ember magára 
hagyatva, ’s mentoraitól, a’ kikre támaszkod- 
hassék megfosztva látja magát, mint a’ ’Sídó 
nemzet: feleszmél álmából, megfeszíti erejét, 
kifejti tehetségeit, szárnyakra kél, ’s óly férfi-

*
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ú lesz belőle, a’ míró) maga sem álmodozott, 
és a’ ki külömben örök homályban maradt volna 
Una Salus victis: nullám sperare salutem! De 
a’ közgazdálkodásban örökös gyermek, és tu
tori gyámság alatt van a’ legbölcsebb gazda 
is, ’s maga magának nem rághat, hanem a’ 
dajka rágtán kell nyomorogva tengődnie! Mi 
lehet felségesb időtöltés, mint üres óráiban, 
kivált a1 téli hosszú éjszakákban , a’ maga mes
terségére tartozó könyvek olvasásával mulatni, 
belőlük okulni, épülni, sőt asztalhoz ülni, írni, 
’s közrebocsátani? Minden tudósnak és művész
nek a’ maga kőrnyére megvan saját literatúrá- 
ja ,  története, encyelopaediája, újsága, folyo 
írása, ’s könyvtára: egyedül a’ földmiveló, a’ 
legelső kar , oly szerencsétlen , ki saját litera- 
turájától meg lévén fosztva, könyvet és köny- 
tárt nem ismér, de nem is ösmérhet, mert a’ 
könyv csak tudományos tanszeri földmívelést 
adhat elő , a’ kontár földmivelésrol szót se te
het, ’s mélyen halgat: tehát a’ közbitangolás- 
l>an gazdasági könyvet se lehet Írni, nemhogy 
még a’ nép számára is nevelő könyveket készí
teni, mert nincs, ki? és alap, hol? annak csak 
egy mákszemnyi hasznát is vehesse, — és mi
ért? — mert az egész határ közős.

X X L

Midőn a’ tatárok a’ magyar hazát felpré- 
dálták, ’s a’ magyar népességet nagy részént 
kipusztítván eltávoztukkal az országot romokban 
hagyták; a’ még megmaradt magyar nép las
sanként előjött az erdőkből, ’s búvó barlang
jaiból : ekkor az volt a’ legszerencsésebb földes 
úr, ki jószágaira dolgozó népet ’s jobbágyot 
szerezhetett. Innen lett az, hogy ezen megma
radt nép, kényelmére válogatott a’ földben, és 
csak ott telepedett meg, hol különösen jó föld 
ajánlkozott, — ’s így állanak a’ magyar faluk 
hazánkban inai, napig is majdnem kizárólag a’ 
föld javán, a’ kiválogatott helyeken, ’s a’ leg
kövérebb kanaánon. De mivel a’ népesség még 
koránt sem elégíteíte ki a’ szükséget: kéntele- 
nek lettek az olyan uradalmak, melyekbe ma
gyar nép telepedni nem kívánkozott külső or
szágokból sokféle nyelvű jobbágyot behozni, ’s 
őket falukba telepíteni. Innen lett az, hogy a’

nem nagyar ajkú jobbágyoknak szerencséjükre 
majdnem átaljába a’ legmostohább fold jutott.**} 
De gondoljuk-e, hogy a’ kanaán lakossá jobb
létet ismér a’ mostoha föld lakossánál? Távol 
légyen! — kik a’ kövér földet elnyelték: ha
sonlók a’ Farao életben maradt teheneihez, — 
a’ jóllét csak a’ szorgalmas Swáboknak, és más 
idegeneknek van a’ mostoha földön fentartva, 
a’ kövér földel öszve van kötve a’ nyomorúság, 
’s miért? mert az egész határ közös.

XXII.
Ha az utas nálunk figyelemmel utazik: úgy 

találja, hogy a’Swábok, a’ mostoha főid lakosi 
hosszú időkre számított maradni akaró szándé
kot árúinak el, mert jó, erős, szép, kemény, 
és egésséges lakhelyeket ’s épületeket tettek 
maguknak, — udvart, kaput, kerítést tarta
nak, — kertjeiket szorosan megbecsülik, s 
használják, — faluikat szép egyenes utszákra 
építették, ’s gyümölcsfák özönével regényes 
lakhelyé változtatták, — a’ tért megbecsülik, 
’s az egész határukon rendel, igazságot és egye
nességet tartanak : ellenben a’ kanaán földön a* 
régi ős lakosok közt, nagy részint se utszák se 
udvarok, se kertek, se kapuk nem látszanak, 
sőt a’ nyomorult részegmódjára előre hátra dűl— 
löngő épületek, ’s ólnál is alábbvaló sár és sö
vény házak, az architecturának szemetei, úgy 
vannak egy halomra összevissza arabiai nomá
dok, vagy áfrikai karavánok felütött rendetlen 
sátorai modorjára oda szórva, mintha nem tu
dom mely napon indűlni, sátorfáikat felszedni, 
’s tovább vándorolni akarnának. Ha már a’ falu 
ily rende, bitang, és becstelen, ’s sokszor a’ 
templom ajtaja előtt van a’ legundokabb mocsár: 
el lehet gondolni, minő rend uralkodhatik az 
egész határ közbitangolású térségén! Csak a’ 
sertvés az, mely semmi aesthesist nem ismér, 
hanem a’ legundokabb mocsárban fetrengve és 
jó ízűén megeszi a’ mit kaphat: de már az em-

*) Jutott ebből sok torzsökös régi városoknak 
is ,  úgy bogy némelyik alig látszik ki a’ ho
mo k b ó l . — Ocsa, Kecskemét, Kőrös — 
Halas, Izsák. — ellenben Békés, Csaba, 
Szarvas, a’ Bánság ‘s t «. java a’ földnek.

S z c r k .
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bér nem csak az ételre, hanem az aesthesisre 
tekint, mert a’ legjobb étel is csömör volna ron
da mosdd tálban, és szennyes szurkos asztalon. 
Csak az ember azon állat, mely aesthesist is ős- 
mér, ’s ha ez igaz; és ha az aeslhesist csak 
egyetlen egy tárgyban elvűi elismérjük is: csu
pa ellenmondás azt minden egyéb tárgyban el 
nem ismérni. — De minő aesthesis uralkodjék 
az ily kanaáni falukban? csak a’ mi veit utazd 
érzi fájdalommal, — magok a’ lakosok bele- 
rögzöttek annak megszokott éldeletébe. Sze
gény tanúit félfiú! ki arra vagy kárhoztatva, 
hogy ily faluban, megfosztva a’ szellemi neme- i 
sebb világtól, csupa testi durvaság köztt lás
sad lefolyni unalmas napjaidat! Egész határo
kon , egész falukban alig látni néhány nyomo
rult bodzafát, a’ drága főid ott hever haszná
latlan, — ’s hogy nyomorék házát valaki akár 
a’ tűz ellen, akár a’ fergetegek dühe ellen kö
rülültetett fákkal oltalmazná, vagy az égető 
hőség ellen árnyékot szerezni: érről ki szót 
tenne, csak kinevettetnék, Voltak ugyan er
dők majdnem minden határban, sót az egész 
földszinti, mint americában, valaha egy renge
teg őserdő volt, ’s a’ fák gödrei mái napig 
látszanak; de azt már közül akaratul mind ki- 
pusztiták, ’s azt állítják, hogy a’ föld a’ fát 
meg nem termi, jóllehet holmi nyomorék szőlő 
kertekben, némelly vén gyümölcsfák a’ nagy 
apák szorgalmát és a’ fa fogékonyságát elevenen 
elárulják de azért fát még sem ültetnek, jólle
het a’ gyümölcsre oly szodélyok, mint medve a’ 
mézre, ’s ha a’ faluba gyümölcs árúid kocsik 
mennek: nagy részint lopott búzával térnek j 
vissza megterhelve. Ha a’szorgalmas lelkipász- j 
tor példaképpen kertjében gyümölcsfákat te
nyészt: csak azt veszi észre, hogy fényes va
sárnap, mire kijö a’ templomból, se gyümölcse 
se fája. — Ugylálszik, mintha ezen nép a’ 
fának megesküdt ellensége volna, mert a’ lát 
átaljába meg nem szenvedheti, ő csak róna 
pusztaságot szeret, hogy szeme semmibe meg 
ne akadjon, — azért fát nem is ültet, ’s a’ 
temérdek gyümölcs magot, mellyel egész bir
tokát élő sövényei bekeríthetné, — azon drága 
kincset, melyet meg siratni kellene, elhajítja, 
s semminek tartja. — De télen kell még ezen

nyomorült népet megnézni, pőre szobájában, 
mint didereg, mint küzd ő a’ kegyetlen elemek
kel! ’s minthogy a’ szegénység egyszersmind 
nagy rossz is: mily temérdek gonoszságokra 
tolvajságokra nem vetemedik a’ sürgető kénte- 
lenség, a’ nyomasztó nagy szegénység! mert 
a’ hideg, borzasztó, — nincs pedig beszerez
ve semmi fűtő nagy ^észének. Azért a’ hol 
egy kis fa , nádkeríttés, kapa, szélkezdte tető, 
vagy egy nyomorék bodzafa még dugva rej
tezik: tavaszig annak mind vége, és hűlt helye 
van. így pusztáinak el évenként,’s így süllyed
nek álább naponként egész helységek a’ nyo
morúság örvényébe, ’s nincs ember, ki őket 
fa ültetésre bírni képes legyen Mi lesz az il- 
lyen szegénységből a’ jövő télen, ha már a’ 
múlt télen mindent ellopott, a’ mi ellopandó 
volt? Mivel fog fütetní ha tán még kegyetle
nebb tél talál beállani? Még fa volt a’ határ
ban: addig legalább lophattak a’megfogyás ellen 
maguknak fűteni valót; de már nem is lophat
nak, mert mind ellopták, ’s kiprédálták gyöke
restül a’ maradék iákat, és még se gondolkod
nak a’ jövő ínségről, hanem a’ búza íöldre tá
maszkodnak, ’s ezen lyukat is azzal akarják 
bedugni; és így minden reményük a’ földmíve- 
lés, még is ezt kontárul űzik. A’trágyát ugyan, 
a’ kinek van, feldolgozza tűzőknek, ’s igy a’ 
főid élelmét is maga használja e l , tehát a’ föl
dön két vámot húz, ’s azt akarja, kogy földje 
gazdagon teremjen , mert az ő szükségei meg- 
bokrosúltak. Számtalan ppldát látni arra is,hogy 
a’ trágya itt még becsesebb; mint a’ tyrolisi 
hegylakóknál, kik utón útfélen puttonnyal a 
hátukon lesik a’ trágyát, vagy azt pénzen is 
megvásárolják, hogy vele a’ hegytetőn lévő 
földecskéjűkre siethessenek. Ha nem nagyobb, 
de hasonló becsét láthatjuk itt is a’ trágyának, 
midőn a’ szegény nép, tarisznyákkal, zacskók
kal, zsákokkal, talicskákkal’s talyigákkal mé- 
gyen, közelgetvén a’ tél, a’ mezőkre, ’s a 
mezőn egy nagy kört kerítsen, azon a’ birka- 
bogyát összébb összébb a’ központ felé mind 
addig sepri, még zsákmányát — fáradságának 
drága jutalmát egy halomban nem szemléli, 
mellyet zsákra szedvén, ’s ha talyigája nincs, 
hátára vévén, görnyedve viszi a’ czél felé"
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hová? tán a’ szántóföldjére? dehogy! — haza! 
hogy légyen a’ télen fűtője!: hát nincs itt in- 
dusztria? ’s nem jöhetnének ide az ánglyok 
szorgalmat tanulni? — Irwé a’ legképtelenebb 
nyomorúsággal készebb a’ buta nép, a’ kanaán 
lakosa küzdeni, mintsem a’ temérdek famagot, 
ha mingyárt az bodzakása mag lenne is, elül
tetni, ’s magának a’ semmi helyett valamit te
remteni, — ’s az Istenre utall, hogy nem adott 
áldást, ’s éhei halassal bünteti a’ világot De 
ha ültetni kívánná is: lehetetlen a’ többiek 
miatt megőrizni, még lehetetlenebb felnevel
nie, és így minden jobbnak reménye nélkül a’ 
sorvasztó sorsai kell egész életében küzdenie,
’s miért? mert az egész határ közős.

XXIII.
A z  üres kopársághoz, ’s kopár pusztaság

hoz , semmi se vonsza; semmi se igézi az em
bert, — a’ felöltöztetett alak és ékesség ád 
annak becset és kellemetes von.szó erőt, elan- 
nyira, hegy egy pompás kertben, ha másé is 
az , több gyönyört éldelünk, mint kopár tar sa
játunkon. Mi vonsza hát az érdektelen szegény 
népet a’ puszta hazához, ha semmije sincs, a’ 
mibe reményét és gyönyörét helyheztesse ? Még 
hajói élne, ’s testét meghizlalhatná: talán vol
na, a’ miről hazáját megemlegethetné; de el
múlt a’ jóllét ideje még a’ dédapák korszakában,
’s most már csak azt kell lesnünk sok helye
ken, mikor dönti a’ szél, egy kis meghűlés, 
egy kis cholera, rakásra a’ vézna népet? A’ 
nyomorgó szegény anya, hogy szüljön, hogy 
szoptasson erős magzatot? Minő katona lesz 
ez illy elaszott szegény népből ? Még ha hon 
szeretet, ’s érdek által lelkesittetnék is. ügy 
de illyen érdeke sincs, mert mire támaszkodik 
a’ maga falujában? a’ paszta ürességre? a’ 
rendetlen zűrzavarra? a’ reménytelen szegény
ségre? — ez őtet viszszafcaszitja, ’s a’ haza 
szeretet helyet haza utálatot gerjeszt. Egy kis 
gyönyörű major, egy kis szabad gazdaság 
kellene néki melíyben kedveseit jó reményben 
hagyhassa, ’s egész távolléte atatt magát re
gényes eszmékkel mulathassa , hogy ha haza 
kerül; legyen miben öreg napjait kellemesekké 
tennie, s külföldön szerzett tapasztalásait máj- j

inolás által hasznára fordítania. Ilíy haza sze- 
retetről most álmodni sem lehet, sőt épen el
lenkezőre kell számot tartani ’S miért mert aa- 
egész határ közös. —

Folytatása következik..

Oroszország.
Orosz hírlapok, Arensburgból Jan. SdikároT 

er következendőt jelentik: múlt évi Dec. 6án: 
(18án) a’ császár’ nevenapján, a’ helybeli ren
des taríománygyülés megnyittatott. — Fontos 
határozásai közül az itt következők tűnnek ki: 
lör a’ lovagság’ költségein, addig is, míg az 
arensburgi kastélyban lovagiskola alapíttatik, 
válogatott osztály a’ helybeli iskolához kap
csoltaik, ’s tanítók neveztetnek ki. 2 or a’ té
boly odott parasztok’ kórháza nagyobbíttatik, 
hogy még egyszer annyi individuumnak adat
hassuk hely. 3or A’ n é p i s k o lá k  j a v í t 
t a t n a k ,  a’ t a n í t ó k n a k  já ró  f i z e t é s  ar 
jó s z á g  t i s z  t e k  á l t a l  b e h a j t  a t i k ,  ’s a r 
t a n í t ó k  k e z é h e z  s zol g. á 11 a t i k. *) 4 er 
ar garázdálkodást előmozdító eddigi visszaélés, 
hogy napi bér’ fejébe pálinka járult k i , 200* 
rubel ’s az ismétlés’ esetében 400 rubel bün
tetéssel rovatik meg,

30
*) Ha felvesszük amaz óriási elo lépéseket, me* 

lyeket az orosz birodalom tesz ,  nem kell 
sem hoszos fontolgatás sem bölcsese'g annak 
meglátásához hogy a’ birodalom határainak 
terjedése, úgy szólván semmi, ama nagy és 
bizonyos következményekhez képest, melyek 
a’ kormány jelenlegi intézkedéseiből születve 
már már előre is mutatják, hogy a’ gazda
ság és kereskedésrőli bölcs gondoskodása va
lamely kormánynak, e g y e d ü l  e g y  f ó  
e s z k ö z  a r r a ;  hogy egyik vagy másik 
nemzetet szerencséssé naggyá és boldoggá te
hessen. A’ mely országban pedig ezekre sem
mi gondja a kormánynak — ott. ez a’ foly
tonos nyomorúságnak csak ideigleni szemlé« 
lő je ,  mert a’ hoszas fenrnaradashoz, előre
látás és haladás kívántatik.

Valóban b ö l c s  t ö r v é n y e k  é s  i n 
t é z k e d é s e k b ő l  k e l  k i  a’ h a l a d á s  
r o p p a n t  e r ő j e ;  mely ha az ország’ bel
ső termékeire ’s luiveire íámaszkodhatik,



Amerikai mód az életházakat a f é 
reg tő l megmenteni.

Harmony János úr Chambersburgban, Penn
sylvaniában, hoszas tapasztalásai után közli, 
hogy a’ gabona a1 féregtől tökéletesen megmen
tetik sőt megtámadtatván immár megszabadul 
tőle, ha sertés vagy juh istállók felett, vagy 
«pen mellettök tartjuk. (Mech. Magaz.Nr. 670).

A’ vashámorok’ száma Skócz iában.
1836dikí Júniusban következő vashámorok 

találtattak Skócziában:
vasat.

Carron, alapit. 1707b. 5 keni. 8000  tonna
Wilsontovn TJ 4 786 1 3000 V
Glyde 7 1786 4 12000 V
Muirkirk V 1790 3 V 6000 V
Cleland V 1790 1 V 2 5 0 0 7)
Devon V) 4 7 9 0 3 » 7000 r> '
Calder r> 1805 5 15000 »
Shotts V 1805 1 » 3000 V
Monkland 1825 3 V 8000 V
Gartsherrye V 1828 5 V 15000 "fí
Dundyvan r> 1834 4 » 12000 V

Ä  czukórrépámh rendkívüli nagysága.
Pommier úr a1 Société centrale d’agricul- 

turenak Párisban egy 26 fortt.nyi czukorrépát 
küldött, mely Bois le comteban Vitejnál ter- 
mesztetett. Ekkor szó tétetett arról is, hogy 
Lafayette már korábban egy 28 fontost, és 
Wilmorin egy 34 fontost termesztettek.
A ’ répaczukor termesztés’ haladása 

Oroszországban.
Oroszországban már is 25 nagy czukorré- 

pagyár találtatik Egyike a’ legjelesebbeknek 
Tulában van, Bobrinszky’ jószágain 1835ben

véghetetlenfll. — ’S ínig Angliától Ameri- 
kakint szakadhat el egykor Kalkutta ’s az 
idegen külföldek’ arannya, e's a’ legfelsőbb 
fokra vitt iparnak szűk leend a’ tengerbe 
szorult Britannia, mire mehetnek oly tágas 
térén a’ gazdaság’, ipar’ e's kereskedés’ isko- 
láji á lta l,  az Eylaui hősek ivadeki!! — ’s ki 
fogja tagadhatni ? hogy m i n d e n  n e m z e t ’ 
n y o m o r ú s á g á n a k  f ő  o k a ,  a’ n ép-  
n e v e l é s é «  b ö l c s  t ö r v é n y e k ’ hi  j a n y a .

S z e r k.

itt 260,000 púd répát dolgoztak fel, V i 5,600 
púd czukrot nyertek belőle. Egy púd répa 15 
kopekbe került, foldolgoztatása 35 kopekbe* 
Egy púd répa 2 j  font nyers czukrot adott. 
A’gyár 250 míveshói állott. De a’ répák’ fenn
tartatása sok bajjal járt, és igen sietni kellett 
a’ feldolgoztatással. — A’ mechanics maga
zine azt jegyzi meg, hogy az orosz répaczukor 
a’ legjobb angol raffinád czukorral is mérköz- 
hetik (Egy púd 40 font. 100 kopek egy rubel.)

Törökszilvamagok mint kávépótlék.
Malevergne úr a’ Journal des connaisanccs 

usuellesben arról értesíti a’ közönséget, hogy 
mind azon kávésurrogatumok körül melyek ed- 
digelé ajánlíattak, a’ törökszilvának magjaié, 
melyeknek edifigelé semmi hasznát sem vesz- 
szük, az elsőség. E ’ magok tudnillik, ha a’ 
kávébabok módjára megpörköltetnek, fekete 
barnákká válnak, ’s még a’ kávénál is több ola
jat izzadnak ki. Vízzel lefőzve csak nem oly 
keserű italt adnak minő a’ kávé.

Földism értét és.
(F o l y t a t á s.)

October’ 19-íién délben Baalbekbe értünk, ’s a’ 
naptemplom’ romainak lábánál ütöttük fel sáto
rainkat Innen folyvást szemlélhettük e’ classi- 
cus régiséget. Uj Balbek nyomoré, ’s dűlő fél
ben lévő arab fészek. A’ Baalbeki templom, 
Palmyra után, mely főleg kerülete által külöm- 
bözteti rneg magát, az ó világ legszebb,’s mond
hatni legépebb romjai közé tartozik. Palmyrát 
’s Felső-Egyiptom templomait eddig még nem 
láttam , de a’ mit Görögország classicus régi
ségeiből ’s a’ Pharaók’ óriási emlékeikből alsó 
Egyiptomban láttam, mind azt felülhaladja vé
leményen! szerint a’ balbeki naptemplom. Bal
bektől a’ tiz órányi távolságban íekvő hires 
Libanoni czedrusokat látogattam meg. Az oda 
vezető hegyút 9u00. párisi lábnyira van a’ 
tenger’ színe fölött.

Béestveledett, mikorra oda érkeztünk. Erő
sen és hidegen fújt a’ szél , eső és hó váltot
ták egymást, ’s a’ forró éghajlat által elkényez
tetett testeink tetemesen szenvedtek, leszállot- 
tunk lovainkról, hogy felmelegíthessük magun
kat. Végre a’ czedrusokhoz érkeztünk meg. A’
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szélvész megszűnt5, ’s a’ hold a’ vészhajtotta 
fellegeken által a’ tiszteletes fákra világolt. Li
banon’ czedrusai 3 9 0 —400 tőből álló erdőt 
képeznek, ködömben, ’s köriilöttök nyomait sem 
láthatni a’ növényvilágnak: E’ fák között sok 
fiatal törzsök találtatik, nehány 3 0 0 —800 
esztendős ,-’s tíz igen vén fa, ’s 3000 évnél 
iilősbb ’s némelyek’ véleménye szerint 6000 
esztendős. Salamon’ és Sándor’ idejében vágat
tak le társaik, ’s ők állanak még! A hold’ vi
lágítása nevezhetlen érzelmet gerjeszte fel ben
nem ; midőn a’ czedrusok’ homályába léptem. 
Előttem állottak az óriásfák, több évezredek’ 
tanúi, kik népeket fel- és eltűnni láttak, kik 
a’ miveitség’ és dicsőség fokán látták azon 
nemzeteket, kiket most szellemi és erkölcsi el- 
aljasodásban látnak. Ezen fák, melyek a’ val
lás’ és népek’ történeteiben szent fák, szentek 
mint nestorai a’ léteges világnak, nem annyira 
szépek, mint tiszteletre méltók. A’Oegrégieb- 
bek’ egyikét megmértem ’s 45 lábnyi területű
nek találtam j magassága 50 lábnyi lehetett. 
Öregségük’ daczára is még igen ifjú erővel bír
nak, ágaik zöldek és frisek, ’s virágukban 
láttuk. Négy közzülök épen n é g y  szege t 
k é p e z ,  's alattuk raktunk tüzet. Szellem- 
világ’ óriásaiként terjesztették ki karjaikat a’ 
láng’ kétes fényénél, fejeink felett. Oly ko
molyan, oly ünnepélyesen néztek alá; mintha 
mondani akarnák: ti egynapos teremtmények, mit 
ti csak hírből tudtok, azt mi-láttuk, történetköny
veitek a’ mi naplóink. — Haszontalan emberek 
haszontalan neveiket iktatták ide. — Más nap’ 
reggel,a’ Libanon legmagasabb csúcsára értünk. 
A’ kilátás fellegek által kisebb láthatárra szorít- 
tatott. A’ légsúlymérő 205 0 Pur. iu — rasüllye- 
dett, a’ légmérsék-4-9 It. t mutatott. Mi inkább 
fáztunk, mint otthon — 9-nél fázni szoktunk. — 
Innen visszatértünk Baalbekbe ’s damaskusi 
utuukra készültünk; melyhez October’ 22-án 
hozzá is fogtunk.

Ar szép antilibanonon áthahidtunk, mely 
vizdús völgyeivel és szép jegenye erdőivel a’ 
száraz Libanontól igen különbözik, Zurgeiában 
és Elsukban húztuk ki az illető éjtszakákat, 
25én Damascusba értünk. A’ Gebei Salehieh 
miatt csak akkor lathatni Damascust midőn már 
épen felette voltunk. Ott állottunk a’ magas
ban, akaratlanéi állítottuk meg lovainkat; ’s 
csak hangos ah! ra fakadtunk bámulatunkban. 
Az antilibanón’ alján egy nagy tér vonúl el, 
merre csak a’ szem lát, a’ Damascusi tér. Dicső, 
délszaki telyben patnpázó kertek, ’s nyolcz fo
lyamok fedik el a’ tért, ’s közepette e’ le nem 
irható fa- és folyamvegyületnek, a’ legbujább 
zöldben fekszik Damascus, a’ régi, híres, szent 
város, nyolczvan mecseteivel, melyek minare- 
teikkel feliengős képpé alakítják a’ várost. Ez 
valóban kelet városa, idegen czifraság nélkül; 
méltó hogy itt székeljen a’ chalifa.

Damascus 130,000 lakost számlál, ’s be
lülről koránt sem oly szép, mint kívülről, mert 
útczái keskenyek és piszkosak. Mi a’ sz. ferencz- 
beliek’ hospitiumában szálíunk. A' páterek 
mind spanyolok. Damaskus fő fok hely Indiára 
nézve ’s Délásia minden nemzetei itt együvé 
találkoznak. Innen indul évenkint Mekkába a’ 
nagy caraván , mely 4 0 —50,000 tevéből szo
kott állani. Szándékom volt innen Jerusálembe 
menni de minthogy beállott az esős idő Alexan
driába visszatértem.

A’ november itt csodaszép, rózsák, pelar- 
goniumok, tulipánok , szilvák virágoznak a’ sza
badban* Gránátalmák, pálmák, czitromok újó
lag gyümölcsöznek; a’ banánok virágoznak és 
gyümölcsöznek egyszersmind, a’ hévmerő a’ ve
rőfényben -+- 30 Rt, az árnyékban -f-}50— 
25 Rt. mutat, óly hévmérsék , melyet most vég- 
hetetlenűl enyhének találunk.

Szíves üdvezletet barátimnak a’ hazában!

P e s t  és v id ék e .  Január 31. — Térségeinken a’ hó talán vég veszendőben tarkái
nk már: de a’ hegyeken még fejérlik. Az idő lágy ’s úton útfélen locspocs, hol a’ homok be 
nem issza. A’ Duna azonban, mely jégtől tisztult, mind a’ mellett sem igen árad, hogy a’ hó 
a' felsőbb vidékeken is olvadásnak indúlva mondatik, minthogy a’ hazafiúi levelezéseket időnk 
megfogyasztotta. Szerk.

Szerkezti B á l lá .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .

/
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Posta Hiratalnal , 
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Gondolkodó gazdáinkhoz.

Mert az egész határ közös,.

(Folytatás.)

XXIV.
Valamint a’ szelíd paripát még asszonyi ké

neknek is könnyebb fékezni, mint a’ szilaj lo
vat még férfi kezeknek is gyeplőn tartani - úgy 
a’ miveit szelíd népet is sokkal könnyebb kor
mányozni , mint a’ nyers, durva, vad népet za
bolán tartani, vagy vele csak egy parányi ter
vet is becsületesen végrehajtani. A’ mívelt nép 
óriási lépéseket tesz egy év alatt is az élet 
kellemeinek nemesítésében: míg a’ durva nép 
századok múlva se figyel a’ jóltévő kormány 
atyai bölcs rendeléseire. Nem örömest élek pél
dákkal; de ha példa kell: utalok csak a’ selyem 
tenyésztésre. A’ nép mívclödése tehát, hogy 
bár egy míveletlen betyár, egy vad tulok se 
volna az egész hazában, oly fontos tárgy, mely 
végett minden városban tudományi egyeteme
ket, ’s minden faluban költséges iskolákat se 

^olna háladatlan költség alapítani, ügy de az 
oskolákat végzett mívelt ifjú, sorsához illő tár- 
czát kíván, mert a’ durva pórnéppel egy rovat
ban csak nem lehet. De tudjuk, hogy annyi 
üres hivatal nincs a’ hazában, mennyi az éven
ként pályát végző ifjúság rajjának helyet ad
hatna: és így az iskolák temérdek ifjú embert 
a’ munkától elfogván, végre is annak kenyeret 
nem adhatnak, ’s őket csak társaság térbévé 
’s gyalázatjává nevelték. Ha szabad főldmíve- 
léssel bírnánk: ez elnyelne minden fölösleges 
tanúit ifjat, sőt őket a’ földmívelés legnagyobb 
mestereivé edzené, mert egy systematicus ta

nult ember egészen másként fogna a1 dologhoz, 
mint egy tudatlan pór, és még a’ paraszt ke
zében sem úgy állana a’ kapa , hogy ha egy 
kis mathesist, hát ha még egy kis mechanicát 
is tanúit volna! — de kontár földmívelésre, 's 
lélekvesztő közbitangolásra egy mívelt ifjú 
sem örömest szánja el magát, inkább nyomo
rogni kell, városon, mint a’ mezei féktelen 
durva nép között. így hát nyilván van, hogy 
az iskolák oly temérdek ifjú embert a’ munká
tól elfogván, ’s nagy reményekkel, melyeket 
azonban bé nem tölthetnek, elcsábítván, mind 
addig, míg az észokos szabad földmívelés álta
lános elvvé nem tétetik, nem hasznára, de va
lóságos kárára Vannak a’ társaságnak, ’s miért? 
mert az egész határ közös.

% XXV.
Van példa, hogy a’ hetybeli plebánus, látván 

falujának azon nyomorúságát, miképen az, a’ 
megrögzött henyeség miatt több évek olía esz- 
tendei^dójával adós maradván, végre annak 
kamatját se volt képes többé fizetni, se reménye 
adósságától megszabadulni, — nem nyugodott 
mind addig, míg a’ nép tory elvén keresztül 
nem tört, ’s őtet egy oly szorgalmi új terv’ el
fogadására nem bírta, mely az ő számolása sze
rint czéiját el nem hibázhatta. Az egész terv 
csak abból állott, hogy egy bizonyos heverő 
földet, mely soha semmi hasznot nőm adott,— 
és ehez két kezét minden ember mozgásba te
gye; ’s ez miveltetvén, egy nyári mozgás az egész 
adósságot lefizette, — aT másik nyári mozgás 
niég egyszer annyi tőkepénzt szerzett, a’ kö
vetkezés pedig örökös hálái a’ nemes szívű 
lelkiatyának. — Vannak többféle példák is, és 
nagy részint lelkipásztoroktól, hogy egy okos 
gondolat és kormányozás véghatározást telt az
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élet vagy halál, a’ jóllét vagy végpusztulás 
között. Néha csak egy példa, melyet a’ nép 
még soha sem látott, már elég a1 lelkipásztor
tól, hogy nyája annak követése által jólléte’ 
alapját megállapíthassa, — ’s nem lehet tagad
ni, hogy a’ példa, az élő és gyümölcsöző pél
da , a’ kézzel fogható haszon gyakorta fogana
tos ne volna, de átaljába még se lehet egyedül 
a’ példa adásra bízni a’ javítás ügyét, nem még 
a’ legszorosabb törvényekre sem, mert ki a’ szám
talan falusi akadályokat, különösen pedig a’ 
megrögzött slendriánt, a’ vérré vált torysmust 
isméri; azt csak hatalmas erővel, ’s majdnem 
fegyveres végrehajtással látja lehetségesnek. 
Azomba tegyük fel, hogy a’ bölcs törvények’, 
lelkes végrehajtók’, elszánt lelkiatyák’, ’s min
denféle mozgásba tett eszközök’ segedelmével, 
egész helységek a' szorgalomra ’s jóllét’ útjára 
térítendők volnának is; de a' földszíne bátorsá- 
gos majorokra felosztva nemiévén, a’ legjobb 
akarat mellett se érhetünk czélt, ’s miért? mert 
az egész határ közös.

X X V I .
Csudálatos, hogy midőn némely szabad lel

kű nemzet nem köti magát egyenesen a’ föld— 
míveléshez, hanem megragad egy magános tár
gya t, és abból becsületesen megél, városban 
lakik, házat szerez, háznépet feltart, a’ luxust 
a’ játékszínt ápolja ’s a’ t ,  — ’s ki hinné? né
mely szorgalmatos művész, a’ csupa fésűs mes
terség által dicsőbben éli át életét, mint finely 
régi földmívelő a’ nagy tágos telkeken: — 
más nemzet ellenben annyira ragaszkodik a’ 
földmíveléshez, hogy e’ nélkül egyátaljába le
hetetlennek véli megélhetni, — ’s ezen mes
terségét, ezen egyetlen egy kincsét, valljon a’ 
tökély legfelső polczára emelte-e? a’ kon- 
társágból kiragadta-e? ’s eleitől fogva haza 
polgára, ’s földmívelő, és így a’ kincs legelső 
birtokosa lévén, szerzett-e a’ fővárosokban 
magának oly felházat ’s házakat, minőt egy 
bottal bevándorlóit idegen saját szorgalma által 
rövid idő alatt szerezni képes volt? sőt ilye
nekről nem is álmodozik! néki a’ fóldmívelés 
mind földmívelés, csak ö lomha munkája mellett 
éhei, és kivált szomjan meg ne haljon. Még 
pedig itt is nem a’ gazdaságnak bizonyos ne

mében tökélyesíti magát egész a’ bámulásig, 
melyhez tán* legjobb esze , legalkalmatosabb 
földje ’s körülményei volnának, nem, ő ezekre 
nem is figyelmez, hanem a’ mit más tesz, a’ 
mit a’ köz szokás parancsol, átaljában mindenbe 
bele kontárkodik, mindenből űz egy keveset, 
mert azt véli, hogy ha magának mindene nem 
terem,és valamit pénzen kell megvennie: már 
akkor ő éhei vesz el. Mily temérdek sok ha
szon és kincs-szerzés áldozatja lesz ezen nyo
morult bal vélekedésnek! Mi volna nemesebb, 
mintha bizonyos mélyebben látó gazdák a’ gaz
daságnak külön nemét választanák szenvedelmük 
tárgyául? minthogy a’föld sokféle, és nem min
den föld mindenre egyaránt alkalmatos, ügy 
hogy más kezelés alatt talán két — három 
annyi hasznot is ád vala a’ föld, mint épen a’ 
közszokás igája alatt. De ha bár jó legyen is 
a’ gazdaságban többfélét termeszteni: annak 
egészen más fortélya és kezelése van a’ mívelt 
gazdaságban , mint a’ közbitangolásban, — ott 
a’ turnus — a’ kerülő rend parancsol a’ föld
nek , itt a’ turnus örökös rabja annak. — Minden 
földet arra használni, a’ mire épen alkalmatos: 
ez a’ gazdaság titka , ellenben másra használ
n i: ez a’ híjába elvesztett idő, föld, költség, 
és fáradság. Némely földön a’ búza csak sín- 
lik; de dohány tán leghíresebb teremne; — 
némely kopár, vagy mohlepte rét és legelő, 
mint ilyen, igen gyér hasznot ád ; de felszánt
va, és luzernával bévetve, talán egy kiapad- 
hatlan alapja lenne a’ legszebb marha nevelés
nek, és tejgazdaságnak. E ’ szerént találkoz
hatnak olyan gazda, kinek földje egyébre fös
vény lévén, csupa komlót termesztene, ’s ebben *  
nagy mester, és nagy gazda lenne. így egy 
másik, csupa dohányt, répát, lent, repczét, 
vagy selyembogarat tenyésztene, — másik tán 
nemesített marhák, birkák, vagy paripák ké
nyes nevelésében találná gyönyörűségét, ’s épen 
ebben áll egész titka az állat-tenyésztésnek, ha 
t. i. különös magános kedvellök erre fordítják 
szorgalmukat, ’s kevés, de igen nemes állatot 
mennyit meggyőznek, istálón, kézen, szelíden, 
mint az arabsok, nevelnek , — a’ midőn egyet
len egy kos, egy paripa,.száz — kétszáz aran
nyal jutalmazza a’ gazda fáradságát,’s terjeszti
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külföldön hírét. Most mind ezekről semmit sem 
tudunk, hanem mindenben kontárkodván, szilaj 
macska lovakat, nevetség’ tárgyait vadon ne
velünk, se marhát, se birkát, se disznót, se 
baromfit methodice nem tenyésztünk , a’ földet 
minden aprólékra külön pazéroljuk, és mindenből 
egy kicsinyt, de tökéletesen semmit sem üzünk. 
A’három nyomási szántóföldjén, ’s kopár feltúrt 
vagy feltiprott rétjén kívül kell lenni minden em
bernek egy kis kender, egy kis kukoricza, egy kis 
káposzta, egy kis kompér, néhol egy kis bab
földjének is, mert külömben meg nem élhet, ’s 
többnyire ezen földek, — risum tenatis amici!
— ezen örökös egyformaság termésére vannak 
kárhoztatva, és a’ dűlőnek neve meghatározva' 
mit szabad vagy nem szabad abban termeszteni? 
az az, vethet ugyan valaki a' magaj földjébe 
mást is, mint a’ mit mások vetnek, még ha tet
szik lucernát vagy más szorgalmi tárgyat is: 
de osztán ö lássa mi hasznát veszi vetésének, 
ha a’ dűlő a’ köxbitangolásra felszabadul. Itt 
hát látnivaló , észre semmi szüksége a’ gazdá
nak, mert még eszét is kipótolja a’ föld, ’s meg
menti gazdáját a’ gondolkodástól. — Továbbá 
kell tartani minden háznak, meil külömben meg 
nem élhet, tyúkot, ludat, kacsát, sertvést, — 
kell tartani borjúpásztort, tehén, ló, ökör, gulya, 
disznó, lúdpásztort ’s a’ t, a’ nélkül hogy szá
molna, több haszon van-e mindezekben, vagy 
kár? Mert a’ baromfitartásban csak úgy van 
haszon , ha az a’ mások kertjén, szérűjén, vagy 
vetésén elélhet, de ha a’ maga padlásáról kell tar
tani : akkor ugyan drága baromfit tart. — A’ 
lúd és disznó,koránt sem ér annyit, a’ mennyi 
kárt tesz a’ réten és legelőn , ha innen kell 
néki megélnie. Számolni kellene tehát előre, ’s 
baromfi tartását csak a’ környülményekhez szab
nia , nem pedig vakon, a' megrögzött és soha 
nem calculaló szokás után indulnia. A’ réteket 
túrni szereti a’ disznaja a’ más rétjén meghíz
nék: de nem egy esztendeig élünk, ’s a’ rét 
tán csak mégis elébb való a’ disznónál ? — de 
ily kicsinységekre ’s szőrszálhasogatásokra gaz
dáink nem néznek, hanem a’ megszokott úton 
bátorságosan vitetik magukat a’ közszokástól,
— ’s ez így megy századokról századokra, ha 
mehet, de a’ föld is hason arányban kizsarol-

tatik, a’ nép is hason mértékkel alább süllyed 
a’ nyomorúságba, ’s a’ helyett hogy élhetet
lensége okát a’ közbitangolásban, ’s a’ szorga
lom elfojtásában keresné: a’ földet keveselli, 
melyet most se bir becsületesen megmivelni. 
Ha egy úrbéri egész jobbágy hely, (körűi be
lől 50 hold) egy quadrát majorban adatnék ki: 
óly nagy lenne az, hogy a’ gazda tőle elijed
ne , ’s benne magát addig nem is orientálhatja, 
valamíg egyenes sikátorok által táblákra és tur
nusra nem szabályozza. Itt már a’jóllétet segí
ti a’ föld, segíti a’ turnus, segíti az ész, segíti 
a’ commoditás, de csak segíti, mert a’ végrás
polyt a’ szorgalom adja meg. De régi elv mel
lett ily jóllétről nem is álmodozhatunk, mert a’ 
föld helyettünk dolgozni soha nem fog; ’s mind 
a’ sok drága földet kontárkodva elpazéroljuk, 
mind magunkat a’ kincses láda’ tetején éhelha
lással gyötörjük, ’s miért? mert az egész határ 
közös.

XXVII.
Mit szóljak a’ pomologiáról? a’jóltévő anya- 

természetnek ezen légelemí ingyen ajándékáról, 
az embernek ezen nélkülözhctlen csemegéjéről, 
melyért «sokszor a’ legdrágább kincsét is kész 
feláldozni? ehhez nem is munka, hanem csak 
játék, és nemes időtöltés kívántatik, hogy t. i. 
a’ becses gyümölcsnek magva elültettessék, ’s 
kikelvén, mint a’ csecsemő ápoltassék, Ha az 
iskolás gyermek famívelésre is oktattatik : annál 
nagyobb mestere és tisztelője lesz a’ fának • de 
ha épen faoltáshoz az öreg ember nem ért is : 
annyit legalább megtehet hogy a’ famagot elül
tesse, ’s kikelvén karóhoz kösse. Xem említem 
azt, hogy még egész hazánkban egy tökéle
tesen rendezett authentiea pomologia s anya
oskola nincs, holott ilyennek legalább egynek 
kellene lenni minden nemzetnél, ’s száznak a’ 
földmívelőnél, ’s nálunk erre is tüstént találkoz
nának vállalkozók, mihelyt a’ földbirtok a’ bi
torlók pajkos kényétől felmentetnek , mert szám
talan városi polgáiok , és tapasztalt nyugpénzes 
katona tisztek, és minden rendű nyugovó tüdő
sök, kik most magas érzésűket egy kis kertecs- 
kébe öntik ki, ’s egész erejüket Flórának 
szentelik, miben tölihetnék édesebben idejüket 
’s nevelhetnék értéküket, mint egy egész sza-

*
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bad majornak, egy olyan hogy es völgyes ko
pár főidnek, mely eddig minden haszon nélkül 
a’ közbitangoiás járma alatt ott hevert, pomolo- 
gíává változtatásában, a’ gyümölcs fajok ösz- 
veszerzésében, ’s tanszeri rendezésében? Ha 
ezeket mondom bővebben nem érintem is, jólle
het egész könyvet érdemes volna róla írni; de 
azt mégis érintetlen nem hagyhatom, hogy 
minden gazda a’ maga majorját, tábláira nézve 
gabonatárrá, — útjaira, vagy is sikátorai me
lyékére nézve gyümölcstárrá, — kerítésére 
nézve pedig tüzelő fatárrá tehetné; ’s mind a’ 
téli, mind a’ nyári eget szelidebbé változtat
hatná, ’s veteményeit a’ kegyetlen elemektől 
árnyékban tarthatná, ’s a’ trágyát, a’ föld ele
delét bölcsebben használhatná. — Egy 50 
Holdas négy szeg majornak mind a’ négy ol 
dala tészen 245 folyó ölet, mely tehát körül 
ültetett bokor sövényei beprémezve lévén, ezen 
prém tenne 080 öl hosszaságot, melyet minden 
télen, hogy a’ jövő nyáron annál bujábban te
remjen levágván, ’s kévékbe kötvén, oly kazal 
rőzséje lenne a’ gazdának, hogy még el is ad
hatna, vagy téglát égethetne ’s a’ t. Hát még 
a’ méhek mennyire szeretik régész «pyáron a 
líciumot! De most mind ezen kincsekről nem is 
álmodozhatunk, és a’ szegény népet sajnálva 
ugyan de nem segíthetve kell szemlélnünk, sa
ját salakjában a’ közbitangolásban, ’s erkölcs
telenségben alább alább süllyedni, ’s miért? 
mert az egész határ közös.

XXVIII.
Hogy a’ föld soha se heverjen, hanem még 

keverés által is hasznot adjon, de azért még is 
magát kipihenje, és uj erőt nyerjen az uj pá
lyára: ezen gazdasági elvet, a’ trágyát nem 
ísmérő földmivelők — még egyszer mondom: a’ 
trágyát tözöki szemponton túl nem ísmérő föld
mivelők, ugar által tartják elérhetőnek, mint
hogy az ugar legelőül szolgál nékik. — Igen 
is! ugar által elérhető ezen elv, — de az ugart 
előbb definiálni kell, mert az koránt sem ugar 
és így nem pihenés, ha az ugarokat dudvának 
keli ellepnie, melly, mint a’ tőidnek édes gyer
meke sokkal jobban kiszívja azt, mint a’ szelíd 
vrtemény, — és, hogy a’ legelő meg ne szű
küljön senkinek.se szabad elébb ugart szántania,

mintsem azt a’ kupak tanács felszabadítja, még 
a' nemes szabadnak nevezett földes llrnak se! 
Ez nem ugar, hanem földrontás, és foldpazér- 
lás. — Továbbá: hogy semmi legkissebb föld 
haszontalan ne heverjen, hanem minden létező 
legkissebb tér is a’ tőle kitelhető adóval hasz
náljon: ezen gazdasági elvet a’ nomadicus kon- 
társág közlegeltetés által véli elérhetőnek. De 
mily temérdek föld elvész, és hasztalan hever 
e’ mellett, a’ mely bölcsen szabályozva ezer 
meg ezer szegényeknek dolgot és kenyeret ad
na? látni fogja akárki, ki egy falu Körül meg
örüld. — A’ tan szeri gazdálkodás annyira ment 
mint ezen két elvben, csupán a’ trágya és bölcs 
osztály által, hogy ugart se tart, és így annyi 
földet megnyer, mert az ugarját is haszonra tud
ja fordítani, ’s táblái még is évről évre jobbak 
lösznek; — heverő földet se ismér, mert a’ köz
utakon és utszákon kivül minden föld osztályba 
és bizonyos turnusba van számítva. Sőt nemegy, 
hanem többféJe hasznot is húz a’gazda ugyana
zon tőidből, mert gyümölcsfái által még a’ leve
gőt is, — ’s bölcsessége által még az időt is uj adó
zó tartományává fordítja. A’ temérdek kopár 
legelők, a’ határtalan bitang rétek és telkek 
mennyi gyümölcsöt ’s mennyi fát adnának a’ 
szorgalmatos népnek, és azok mégis legelők, 
még is rétek maradnának, sőt a’ sorba ültetett 
fák árnyékában, még gazdagabb áldással jutal
maznának. Még csak kevés évek előtt is volt 
»“lég büszke gazda, ki kévékén mondotta; 
az én asztalomra krumpli ne jöjjön, — jólle
het a’ tököt századok olta kóserré tette, ’s asz
talára vitte. De megköszönné, és szívesen 
megenné most a1 krumplit is. Csak volna! — 
nem adná most se disznónak se tehénnek, 
csak kaphatna! A’ lucernáról pedig kevés 
hírt tud is mondani, ’s ha szeme előtt lát
ja is a’ legnagyobb szárazságban ötször 
megkaszált lucernát, ezen ég adományát: ez 
őt meg nem indítja. Hát az akácza, ezen 
megbecsülhetetlen drága fa, mely annál bujáb
ban ter»*m, minél többet vágatik nyakaztatik, 
valamint a’lícium is! melly drága kincsek ezek 
ott, hol a’ segedelem rögtön kell, ’s a’ fane- 
v e lő s  oly n a'gy id ő b e ,  oly n a g y  
m a u k á b a ,  o l ta lo m b a  és v i g y á z a tb a
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k e rü l!  Krumpli,’ Luezernn, Akácza, oly 
nevek, oly kincsek, niellyek egé-z nemzete
ket megmenthetnek a1 *végpi szintűstül, sőt ké
pesek a’ l^gna^yublijóllétre felemelni! — De 
most el kell ezen <liá£.*i kincsek«*! szahi&ta- 
ntiI)k , ’s e’miatt a’ legnagyobb ínséggel küz- 
ködniink, Viliiért? mert az egész határ közös.

XXIX.
Valamint nincs a k arme Ilyországnak nagyobb 

ostora az erkölcstelen népnél: úgy nincs na
gyobb kincse a1 jó erkölcsű békeszeretö áldott 
szelíd lakosoknál. Ha ki az O'triai német tar
tományokban utazik: nem győz jóllakni a’ sze
líd pornép megelőző jóságával, mely maga 
megérdemli, hogy az utazók őket megkeressék, 
■8 (ölük őszinteség’ magvát vigyenek vissza 
hazajokba , De valamig a’ határ közös, addig 
«rkölcsröl szó se lehet. Nem is képzeli, ki ily 
helyeken nem forgott, mennyire fel van a’ nép 
erkölcse íordúlVa ezen örökös czivódás isko
lájában! Még a’ mely falu csak magános ura
sa gé : ott a’ romlott-ág egyszerűbb és mester
kéletlen : de a’ mely határ és helység sok ura- 
ságoké, vagy épen egészen nemes és szaba
dalmas: már ott egy érzékeny mivelt lélek meg 
se forduljon, mert kéntelen lesz a’ világot és 
embert megutálni. — A’ nagy szegénység,szük- 
ség, kéntelenség már maga is törvényt ront, és 
olyas okra készti az éltei halót, miket kelőmben 
gondolni is retteg, legalább végrehajtani lusta 
vala: de ha az eláradt erkölcstelenség még 
nevelési elvül is szolgál annyiban; hogy a’gyer
mek kis korától fogva abban nő fel, maga kö
rűi annál egyebet nem Iát a’ tettleges életben: 
jó éjtszakát ott a’ vallásnak, törvénynek, ha
zának, emberiségnek! Nincs más mód az er
kölcsöket felállítani, mint a’ földmívelést a’ 
közbitangolás1 járma alól felszabadítván, kinek- 
kinok a’ magáét egy szabad tagban kiadván, 
’s a’ földbirtokot bölcs telekiörvények által* a’ 
pajkos betyárok garázdasága ellen mentesít
vén, az embert a’ túlorság gyámság alól va- 
iahára kiereszteni, saját erejére, szorgalmára 
és emberségére bocsátani, sőt ha nem akar. 
erővel is kötelezni. Ekkor először megijed, 
hogy nincs mentora, nincs közbitangolás, a’

kire szokás szerént támaszkodhassak, — és 
igy a’ henyeség rozsdájából elöl kell vennie 
eszét és két kezét, hogy a’ neki jutott földön 
megélhessen. Az elosztott fold először is azt 
eszközli, hogy még a’ legérkölcstelenebb em
ber is, A5 másétól többé elzárva lévén csak a’ 
magáéra mehet, ’s idejét nem álnokság kigon
dolásra , hanem a’ maga fenallhatására fordítja, 
mi állal lassanként elszokván a’ máséra ásíto- 
zástól, hozzá szokik a’ munkához, és a’ ma
gáénak megbecsüléséhez. Mihelyt pedig a1 
munkához szokik : már meg van nyerve min
den, mert a’ munkát nyomba követi a’ munka, 
ezt a’ megszokás, ezt a’ kedv, egésség, előme
netel és jóllét. Ezen előmenetel kedvet ád az 
éleihez és szolgalomhoz, elfelejteti az erkölcs
telenséget, inig végre a’ szelíd jutalmazó ter
mészetet megismervén, levetkezi a’ háladatlan 
vadságot, ’s igy a’ csupa földosztály tele se
géde lesz a’ lelkipásztornak , ki e’ nélkül maga 
is hasonló kínok és nyomorúságok köztt sínlik, 
’s jobbról még reményt se táplálhat. De talán 
azt véli valaki, hogy a’ közkontárságba rög
zült buta pórnép nem értvén a’ tudományos főid
ői íveléshez ’s szabad majori gazdálkodáshoz, 
még nagyobb ínségre jutna, ’s éhei veszne, ha 
a’ közös halárra marháit néni hajthatná ’s a ’t .? 
Erre csak azt felelem, hogy a’ ki nem ötven, 
de tíz, sőt egy hold földön is éhol hal meg: 
az nem is érdemel annál egyebet, haljon meg! 
— hiszen ne a’ földre támoszkodjék, hanem 
a’ két kezére! — Laudato ingentia rura: exi- 
guum colito! — Továbbá kézi könyvet is le
helne ugyan a’ népszámára írni: de e’ nélkül 
is tudni fogja ő, mit kelljen tennie? mihelyt a 
magáéra szoríttatik, ’s a’ közösködéstöl minden 
reménye végképen clzáraíik. Végre a’ mások 
példáján legjobb leczkét tanúi, ’s felébreszti őt 
saját haszna és előmenetele, mely szerént n»° 
jorját tetszése szerént gazdagíthatván }s felké
szíthetvén. a’ mely föld. a’mely kopárság eiejen- 
le tán száz forintot nem ért volna: azt tíz—húsz 
ezer forintra is felemelheti, — és így önként 
követni és áldani fogja azon jóitévő kezeket, 
melyek öt a’ maga boldogságára, mint sok tu
dóst hajdan szüléi az iskolába, bottal hajtot
ták. ’S mily értéke, mily gazdasága a’ bazá-
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nak az ily elkészített tusculanumokban í melyek 
az egész hazát ellepvén, ’s szebbnél szebb 
épületekkel és ékesítésekkel kevélykedvén, egy 
iszonyú nagy parkká, egy egész kertté változtat
ják , ’s az utazóknak gyönyörül szolgálván, őket 
messze földről ide csábítják! Azonban a’ki épen 
nem ért a1 földmiveléshez: ne míveije, hanem adja 
haszonbérbe, ha bár zsidó bérleljeis. A’ bérlő 
majd rajta lesz a’ mivelésen; a’ birtokos pedig 
éljen kamaijából, ’s dolgozzék a’ mihez ért. 
Porosz országban a’ földes úr egész falujának 
úrbéri telkeit beválthatja, ’s kiki annyi földet 
vásárolhat a’ mennyi tetszik, ’s a’ jobbágyakat 
mind házas zsellérekké teheti, kiknek ő elég j 
dolgot adván, ’s munkájokért pénzt és földet 
vagy részt adván: mind a’ nép könyebben meg
él, mert a’ földi adótúl egészen ment, mind a’ 
status könnyebbséget érez, mert a’ földes úr 
nem marad adós, mint a’ szegéuy nép, mind 
végre a’ földes úr főbbet nyer a’ dézmánál és 
róhatnál, mert a’ nagy kiterjedést kedve szerint 
feloszthatja, ’s szabadon repülhet a’ tanszeri 
elv szárnyain, és a’ nemes földmivelést bámu
landó tökélyre emelheti, kényére viheti, — 
élhet, és éltethet másokat is, és a’ népesség 
sokkal jobban szaporodik, mint az előtt az ur- 
bér alatt, mert szabad a’ nép. — Ha tehát 
más országban a’ íőldes Űr is béválthatja az 
úrbéri telkeket minden kár és rövidség nélkül, 
sőt a’ hazának legnagzobb virágzására*, miért 
nem lehetne nálunk az úrbéres majort, legalább 
a’ kontárnál értelmesebb embernek haszonbérbe 
adni? ki arról minden terhet örömest magára 
vállal, — de nem a’ közbitangolásban, hová 
egy miveit férfiú sem siet az erkölcstelenség ta
nyájára, ’s pénzecskéjét senki sem örömest kocz- 
kásrtatja a’ bitorló féktelenségben. Erköles nél
kül pokol az emberi társaság, de az erkölcsök’ 
általános megalapításáról még most szó sem lehet, 
’s miért? mert az egész határ közös.

XXX.
Még a’ nemes jószágoknak sincs igaz érté

kük a' közbitangolásban. Ha egy elgyengűlt öreg 
ú r, vagy özvegyasszonyság a’ maga jószágát, 
melly közbiíangolás alatt van,haszonbérbe akarja 
adni, s maga csendesen annak kamatjából élni: 
kénlelen azt majd nem prédálni, ’s még így is

alig kap hiteles bérlőt. — Nyilvános aT példa, 
hogy a’ mely közös nemes jószágért ezer váltó 
forintot is alig adogáltak, ’s még ebből is enged
ni kellett esztendő közepén: mihelyt ezen ne
mes jószág szabály által elkülönöztetett; tüs
tént első esztendőben ezer pengő frton bérlelte 
azt ki olyan gazda, ki ebből elengedésért nem 
fog kunyorálni. Nagy külömbség pedig egy öz
vegynek, kivált ha tán gyermekei neveltetése 
végett városra mén lakni, ezer váltó, vagy 
ezer pengő forintot húzni. — ’S illy haszontól 
fosztják meg magokat, ’s egész életüket mind 
azok, kik csupa tory capritzbóí indulván a’ régi 
kontárságtól és közbitangolástól elállani vona
kodnak. Ha többet nem: de 1500 forintot bi
zonyosan elvesztenek minden ezer forintnál, ’s 
mennyire mén ez, csak 5 0 —60 esztendős élet
szakban! Az elfogult embernek nincs a’ világon 
nagyobb ellensége ön magánál, és mégis mihelyt 
ő meghal, a’ fija vagy utódja siet kivinni azt, 
mi ellen ő oily tűzzel harczoll. — Igaz, — 
van ellenkező eset is, hogy egy kis nemes jó- 
szágoeskáért a’ közbitangolásban több haszon
bért adnak, mintha az külön választatván egy 
tagban állana. De jól meg kell jegyezni, azoa 
több kamatot nem az ő földjéért adják, hanem 
a’ másokéért, mely e’ szerént bizonytalan, és 
sokáig nem tarthat, mert mázoknak is kinyílik 
a’ szemük. Itt tehát csak a’ tulajdonról van szó, 
mely egy szabad tagban mindig száz annyit ér, 
mint apró darabokban és ez is közbitangolásban. 
— Temérdek sok hasznok elszalasztása mellett 
tehát, még földünk igazi becséről se álmodoz
hatunk a’ mi időnkben, ’s miért? mert az egésa 
határ közös.

XXXI.
Minden tárgyat a’ maga competens bírójá

tól kell megítéltetni, ’s az ő ítéletén, mint igaz
ságon meg kell nyugodnunk. De sok ember 
azt véli, ha ő egy két tárgyban competens 
birokép tiszteltetett, vagy sok pénzzel bír: te
hát ő minden elöljövő kérdésben már competens 
bíró. Kiváltképen pedig a’ földmivelés azon 
tágos mező, melybe minden avatatlan bele kon- 
tárkodván, magát egyátaljába competens bí
rónak tartja. Ha ezen soraimat ily competens 
bírák ítéletére bízom: kész vagyok a’ kellemet
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len válasz elfogadására is, sőt kellemetesre 
nem is számolhatok, mert ezt csak boldog fel
szabadult gazdák tehetnék, milyenek még igen 
kevés számmal vágynak, ’s miért? mert az 
egész határ közös.

(Folytatva löszeit.)

U j f e l f i i  do zés a mezei gazdaság  
körében.

Néhány évek előtt, egy felfödözést tettem, 
melly ha további prőbatételimnek, és várakozá- 
simnak meg fog felelni, a’ mezei gazdaság nagy 
körében, minden tekintetben, legkedvezőbb fo- 
ganatú, a’ rétben hiányt látó vidékekre főleg 
kívánatos, és hasznos, aztán a’ fontos gazda
sági munkára is idő kímélő Iehetend.

Én nevezetesen azt födöztem fel, hogy az 
őszi búza, és őszi rozs két nyári, az az ugyan 
azon őszi búza és őszi rozsmag, két éven át 
egymásután, a1 földben működik, és termést 
hoz. Ezen felfödözés mellett, a’ legjobb földmi- 
velésről irt munkákban útba igazítást kerestem, 
de sehol sem találtam ezen tárgyat érdekelve. 
— En tehát a’ természethez illő következmény 
szerint, azt húztam ki, hogy a’ 2 évig földben 
lévő magnak, szükségesképen erősebb anya, és 
szívó gyökereket keil hajtania, innen a’ vetés
nek Jobban kell bokrodzania, és vaskosabb ’s 
erősebb szalmát, nagyobb kalászt és magot ké
peznie. Mind azáltal, a’ gabonafélék természe
téhez képest, meg állapodtam abban, hogy a’ 
második évi nagyobb erő eszközlése végett, a’ 
yetést, első évben szalmává nőni hagyni, és 
termés gyanánt használni nem kell, hanem mint 
füvet tekinteni, ’s a’tulajdon szárba indulás előtt 
lekaszální szükség.

Ezen alapra, következő próbát tettem:
Egy tavaszi ugarlásra szánt földből, egy 

hóidnyi tért négy egyenlő részre osztattam, ’s 
april vége felé, az első részt őszi búzával, a’ 
második részt őszi búzával, és tavasz árpával 
vegyítve, a’ harmadik részt őszi rozszsal és 
zabbal vegyítve be vetettem. A’ szokott csíra 
idő le folyása után, mind a’ négy mag ki kelt, 
és meglehetősen egyenlően és baján felnőtt. De 
mihelyt az izüdési magasságot el érte az egész 
földszint, rét gyanánt le kaszáltattam ’s azon
ban nyert füvet, mint jeles tejelő szüleséget

föletettem. Két ho'nap lefolyása után, a’ vetést 
másod ízben lehetett kaszálni, ’s ismét zöld ta
karmánynak használni; aztán a’ juhok találtak 
később táplálékot ezen kis darab földön. Nagyon 
kiváncsi voltam a’ további következésre a’ kö
zelebbi tavasszal. Nem csalódtam, mert a’ búza 
és rozs buján és süra bokrosán jelent meg, a’ 
zab és árpa ellenben eltűnt, Ezen vetés sebesen 
felnőtt, és szokatlan erős szalma, nagy kalász, 
és mag lön eredménye a’ közönséges őszi búza 
aratásnak.

f'Az arra következett tavaszkor, más tájéki 
őszi búzával, és őszi rozszsal tettem másodszor 
próbát, a’ vetéssel első évben úgy bántam mint 
réttel, szénát és sarjút gyűjtöttem, ’s a’ máso
dik évben, az aratás ismételve megfelelt vára
kozásomnak. A’ folytatott próbatételek , és gya
nítható föltalálása ezen kettős növelésnél oily 
eszköznek, mi által a’ földek második évben 
gyomtól tisztán maradnak, hihetőleg jogot adhat
nak, ezen itt érdeklett felfödözést bővebben s 
illőbben ösmeretessé , és közhasznúvá tenni. 
De micsoda hasznot lehetne eszközölni , ha 
ezen felfödözés mellett , az alkalmatlan őszi 
szántás vetés, ha csak rész szerint is lenne 
fölösleges, és ha évenként az őszi földek el in
tézésére fordított idő , műveleti dolgokra alkal
maztatnék. És micsoda nyereség eredne a’ tejelő 
marhából, ha a’ részenkénti vetést tavasszal 
mingyárt, midőn még sem fii, sem zöidszüleség 
nincs, rét gyanánt le lehetne kaszálni, ’s mint 
zöld takarmányt használni? továbbá micsoda 
nehézségtől menekednének meg a’ magas róna 
lakói, kik közel táji rétek szükiben lévén , több 
órai távolságú egy kaszálatu rétekkel vesződ
nek, ha az érdeklett föltalálás, a’ mezei gaz
daság kivánatainak tökéletesen meg felelne? 
Óhajtom tehát, hogy dologhoz értő mezeigaz- 
dák fordítnák ezen fölfedezésre figyelmüket, 
’s az iránt gondos próbatétekre ereszkednének.

München.
Heffels.

Miért no a bújcibb fű  gyúr üdéd körben.
A’ Hildburghauseni falusi újságban 5 Nov. 

1836 (188  Sz.) következő észrevétele talál— 
tátik, egy figyelmező természet barátjának.
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Ki October utolsó heteiben,Hildburghausen
vidékén, a’ réteken és füves kertekben n\ill 
szemmel járt, a’ kiszáradt helyeken, buja lö
vés köröket középben hasonlóan ki száradtak»*, 
bőségben talált. A’ körök átmérőben 4 —8 
iábnyiak, egy oldalról nyíllak, még pedig a’ 
mennyit közülök láttam észak vagy nyűgöt 
felé, ’s e’ gyűrű maga, legfőlebb egy láb szé
lességű. Számokra és fekvésökre nézve, sem
mi szabályosságot nem találak , számtalanszor 
érintik , vagy keresztülvágják egymást. Mind 
addig mig gyakorébb esőnk volt, a’ setét>ftld 
gyűrűkön igen sok gombák mutatkoztak , melyek 
most részenként elszáradtak Ezen különös tü
neményt a’ beküldő legelőször egy kertben 
vette észre, mely eves anyaggal öntöztetett, 
’s több szemtanúkkal együtt az ev munkálatá
nak tulajdonította, melly talán az állók körül 
öntetett ki. De a’ réteken nem történt ily ön
tözés. Rothadóban lévő fagvökereklöl nem 
származhatott, mert azok nem karikában nő
nek, ’s a’ rétekre semmit föl nem világositná- 
nak. A’ vakandok, és egerek is, noha vala
mennyire fölporhanyózták a’ földet, nem ke
rek formában túrnak.

A’ dolognak meteori származtatására, — 
melynek taknya tenyésző nyálkának tartatik, 
és az asztalon szétpattanó szappan buborékhoz 
hasonló alakjánál fogva, ily nyilt köröket term-é- 
nyithetne ugyan, ha hólyag nem pedig golyó 
gyanánt kellene tekinteni — a’ közlő sem ta
nulatlan sem tanult eléggé. Ki tud dicséretesb 
fölvilágosító alapot?

Sokkal fontosabbnak tartottam az emint 
érintett tüneményt, mintsem hogy tovább ne

| értekezném róla, azért is le írattam ezen tudo
mást a’ falusi újságból, hogy a’ Frauendorfi pol
gár- és paraszt újság szerkesztő hivatalának 
további nyomtatvány végett beküldjem , midőn 
az ide való tájékon is azt vevém észre , hogy 
a’ réteken , olly sok , és olly nemű eleven zöld 
karikák találkoznak, mint a’ Küldő ur a’ falusi 
újságban lei rá. Minthogy Hildburghausentől, 
húsz és néhány órányi távolságra lakom; azon 
hasonló tünemény annyival szembe ötlöbb lett 
elöltem; még is úgy vélekedtem, hogy azon 
zöld gyűrűnket a’ réten , csak akkor és azért 
vevém észre, mikor és mivel a’ falusi újság 
orron fogva vezetett reá. Mire nézve tüstént, 
igen gyakorlati föl világosít ását ádám a’ do
lognak, így szólván magamhoz: „Ezen zöld 
gyűrűk semmi mástól nem eredhetnek, mint 
onnan, hogy az illy helyek, több nedvet tar
tanak magokban a’ földalatti forrásokból, és 
erekből melyeknek munkálata kivált a’ jelen 
évben oly kitűnő ; azért is a’ dolog további ta
nakodásra nem méltó, és ha egy figyel mező, 
köremlítésre méltónak nem tartja, mint ösmert 
tünemény épen nem vetetik figyelembe: így 
gondolkodtam én, ’s a’ kivonatot ismét félre 
vetettem , midőn több gazdák , kikkel össze jöt
tem, azt mondák, hogy a’ zöld gyűrűs helyek, 
az idei őszön,nékiek is különösen szembe tűn
tek. Ezen okíő arra bírt engemet, hogy azon 
tüneményt még is további szálaik ozás alá bo- 
c>ássam, talán fog egy magyarázó akadni, ki 
a’ tüneményt elégítöleg fölvilágositandja. Ezen 
pillanatban a’zöld fű gyűrűk a’réteken láthatók..

November 1836.
Dr. Por«eh

H  í r d e  t és.
Minthogy nem mindenütt lehet vetni való tiszta repeze magra szert tenni, annálfogva 
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M ert az egész határ közös.

(Vége.)

XXXII
Nem írni sokkal könnyebb, mint írni; még

is a’ ki nem ír, az menten maradván, az írót, 
fáradságos munkájáért még rágalom és kedvet
lenség is szokta érni. De ha mindnyájan vesz
teglőnk, és üres időnkben nem írunk: úgy nem 
is fogunk olvasni; — ha pedig nem olvasunk: 
úgy se a’ világ se a7 magunk mibenlétéről nem 
tudunk semmit, súrlódásra semmi okunk, jobb
létre semmi ösztönünk. Akármint ítéljenek is 
meg tehát tory gazdáim: én írok, a’ mit tudok, 
más írjon ellenkezőt, vagy mutasson jobbat, 
tanítson nemesebbet, ’s pótolja ki az én hibámat. 
Én se panegyricumot a7 nemes főldészetre, se phi— 
líppikát a7 közbitangoló kontárságra értetni nem 
akarok, hanem az igazi valóságot, a7 kézzel
foghatólett dolgot,folytonostapasztalásim ered
ményét kívánom mások ítélete alá bocsátani, 
— hajó:  használjon a7 közjóra, — ha hibás: 
nem árt senkinek, sőt még úgy is használ, mert 
mással tollat ragadtat. Hogy ügyem szent és 
igaz: ezen véleményben lészek mind addig, inig 
valakitől jobbról meg nem gyózetem. Hogy újat 
nem irok, jól tudom; — de sok ideig kell még 
ót írni, és ugyan azont ismételni, — mindad
dig, tudni illik, míg az egész határ közös lesz. 

XXXIII.
Nem csak a' históriák, nem csak a7 folyóí

rások, de talán minden csekélység, mi a7 sajtó 
alól kikerül, még a* negatívum is egy egy men
tora az emberi társaságnak, egy előre intő ta

nács és tűkör, csak olvasnák, melyben a7 jö
vendő baj megelőzésére serkentetünk; egy tan
szer, melynél fogva a7 lotterián kihúzandó fő 
nyertes számot előre kiszámolhatjuk. Ilyenek 
különösen a7 hazafiúi értekezések, mellyekhez 
kívántam én is a7 magamét hozzá adni. Költ 
Egerben Januar, elején 1837.

U d v a r d y  Ján o s .
T .  N .  H e \ e *  V á r m e g y e i  a lm é rn i ik  ’s  a ’ in . t .  t .  le v .  t a g j a .

Becsben felállítandó gyapjú vásárról.
(oesterr. Zeitschrift)

Közönséges a7 panasz a7 mezei gazdaság7 
szükségeiről, és annak fájdalmas elhagyatásá- 
ról, holott az úgy is sok szerencsétlen esetek
nek van egyátaljában alája vettetve. Minthogy 
pedig a7 marhatenyésztés , különösen a7 júhte- 
nyésztés, egyik főágát teszi a7 mezei gazda
ságnak , és legnagyobb befolyással van a7 ter
mesztésre is, azt kellene gondolni, hogy minek
utána már több mint húsz esztendei békesség
ben, bölcs kormányunk alatt a’ mezei gazda
ság, a7 mesterségek, és gyárok Iegszerencsé- 
sebb kifejlődést értek, 7s minthogy Becs nem 
csak politikai, hanem kereskedési tekintetből is 
Fővárosa az egész birodalomnak, csakugyan 
illő volna, hogy más országok7 példájára, itt 
is gyapjúvásár tartatnék minden idén, posztó
ló- szarvasmarha- és juh- vásárral összekötte
tésben ; semmi kétséget nem szenvedvén, hogy 
ezek itt mind jó sikerrel eshetnének meg.

Csak az ilyen vásárokon történhető több 
rendbeli azon egynemű termékek7 és kézmüvek7 
összehasonlítása után lehet a7 Jegjobbakra szert 
tenni, 7s csak úgy lehet az ipar előmeneteleiről 
igazságos ítéletet tenni.

Már többször említtetelt, mily nagy ha
szonnal járna, ha Becsben egy közönségei

]  l t i í | ( 3 C l
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•gyapjútár és osztályzó in(ééetth ÓsszékÓtfeté's- 
ben minden idén gyapjúvásár tartatnék,’s még 
is semmi pártolást nem talált eddig ezen fontos 
birodalmi tárgy, holott Európának minden egyéb 
országaiban már régen meg vannak győződve 
tapasztalásból a’ gyapjúvásárok, ’s minden a’ 
gyapjúra alapított intézetek’ nagy hasznáról, 
melyek felette kiterjedt nagy munkásságra ad
nak alkalmatosságot, ’s ezen okból fel nem szá
mítható befolyással vannak a’ nemzetek jóllé
tére. Mennyi kezet nem foglalatoskodtat a’ 
gyapjú a’ juhásztól fogva egész a’ gyári mun
kásig, a1 ki a’ gyapjúszövetnek az utolsó ké
szítését adja? Mennyi beeset és vagyont nem 
szül ezen tárgy szakadatlanéi és minden nap a’ 
termesztésben, a’ tenyésztésben , és a’ gyárok
ban? Mily mozgásba nem hozza akár a’ belső 
akár a’ külső kereskedést? Hány millió forint 
jön ez által esztendőnkint a’ külföldről a’ cs. k. 
tartományokba ? ’s a’ t.

Ugyanis itt is látszik, hogy ar/ia’ „ l a i ssez  
f a i r e u melyet némelyek minden tekintetből 
íbölcs sybillamondásnak tartanak, nem mindig 
.-■és mindenütt van helyén : ’s hogy nem jó mindig 
az is, ha a’ kormány mindent csak a’ privát 
társaságok’ ’s egyesületek’ kényére bíz, hanem 
hogy néha, mint p. o. ezen esetben, egyátal- 
jában szükséges, hogy maga is,  hol  köz-  
v e t ő l e g ,  hol  k ö z v e t e t l e n ű l  b é fo
l y á s s a l  l e g y e n  a’ k ö z ö n s é g e t  t á r 
g y  azó d o l g o k  a l a p í t á s á b a n  ’s elő- 
in o z d í t á s á b a n.

Egy bécsi gyapjúvásár alapítása valóság
gal több részvételt ’s figyelmet érdemel, mint 
a’ mennyire eddig minálunk méltatták, mint
hogy ezen az egész statusban boldogságot á- 
rasztó életér legnagyobb fontosságú nemcsak 
magára a’ gazdaságra, hanem a’ gyárokra ’s 
müvekre nézve is. Ha el nem ismernék a’gyap
jútermésünk fontosságát, melyet mint esupa 
terméket már annyira vittünk, hogy akármely 
más országgal is vetélkedhetünk, és ha meg 
nem gondolnék, mi legyen az, ha egyetlenegy 
termék, oly sok millió forint súlyát teszi a’ ter
mékeink kereskedése mérőserpenyőjébe , bizo
nyosan az volna a’ jele, hogy a’ nemzeti jóllét’ 
előmozdításává!, ’s a’ honunk’ becsülete ’s dicső

fényéved csak keveset gondolunk, minél fogva 
is a’ nemzeti jóllét legbiztosabb gyámola’ teljes 
kifejlődésén nem igyekezünk.

Egy posztóvásár belföldi gyapjúból készült 
belföldi posztókból, a’ rokon gyapjúmüvek,mint: 
molton, flanél, takaró, merinó, félposztó, tibet, 
nadrágszövet, szőnyeg, bútorszövet, ’s a’ t. tár
saságában mindennémü színben ’s minőségben 
a’ szem elejbe rakva — mily gyönyörködtető 
tekintet egy honszerető művészetek’ barátjának, 
kivált ha egyszer’smind a’ hozzávaló termékek’ 
választásában közelében van a’ legjobb alkal
matosság! Valóban, azt kellene gondolni, hogy 
a’ becsületérzés, nehogy a’ szomszédországok
hoz képest hátra maradjunk, a’ honszeretet, 
és az ónhaszon sugallása egyesülve neki buz
dítanák a’ nagy jószágok’ igyekező ’s okos bir
tokosait, hogy az egész birodalom dicsőségét 
s hasznát tárgyazó ilyen intézeten leghatha- 
tósabb részt vennének, hogy a’ közönség’jóllé
tére egyátaljában, különösen pedig a’ gazda
ság’ előmozdítására sikeresen befolyván,az ér
demek’ legszebb koszorúját, mely mindnyájok
nak elérhető, elnyerhessék.

Bel- és külföldi vevőknek ez által igen ne
vezetes és alkalmatos vásár nyittatnék, a’ hol 
elég volna a’ választani való, ’s a’ hol még is 
mindent első kézből ’s legrövidebb úton kap
hatnának, gyapjút, posztot, tenyésztő marhát, 
’s a’ t. Ennélfogva nem is lehet gondolni, hogy 
az ilyen vásáron számos és helyes vételek ’s 
adások nem történnének.

Kétséget sem szenved , hogy egy minden 
idén tártandó nagy gyapjú- és poszló-vásár 
Becsben az adókra és vevőkre nézve egyenlően 
czélirányos volna, mivel azok ott minden idén 
egyszer bizonyos meghatározott időben elvé
gezhetnék kereskedési dolgaikat, a’ tenyész
tők pedig alkalmaztathatnák magokat az ott ki
jelentett kívánságokhoz a gyapjú minőségére 
nézve.

Ugyan is közjólétet előmozdító kívánat az, 
hogy mi a’ termékeinket mindig nagyobb men
nyiségben és tökéletesebb minőségben előállí
tani igyekezzünk, mivel az által az egész kö
zönség’ jólléte szaporodik és előmozdíltatik, és 
ha ezen csupa műveletlen termékeket még mű
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vekké is átváltoztathatjuk, ágy a’ második ré
szét tesszük meg a’ jóllét’ előmozdításának. 
Mit tehessen pedig e’ dologban rövid idő alatt 
az értelmesség, eleven buzgósággal párosítva, 
azt elég sok példa bizonyíthatja; a’ miért is 
a’ gazdaság mint veleje ’s létanyaga minden 
országnak, ’s a’ nemzeti jóllétnek minden idő
beni t»íntoríthatIan istápja ’s gyámoía, ugyan 
ezen okból mindig különös figyelmet, segítsé
get, és pártolást is kíván, minthogy egyedül 
az  a’ b o l d o g s á g  t a r t ó s ,  ö r ö k ö s ,  és 
az e g é s z  k ö z ö n s é g ’ t a l p  k ö v é n e k  al
k a l m a t o s ,  me l y  a’ t e r m é k e k  v i r á g z á -  
s án  v a n  a l a p í t v a ;  a' m i é r t i s s z ü k s é 
g e s  a’ k o r m á n y o k ’ r é s z é r ő l  a’ t e r 
m e s z t é s t ,  t e n y é s z t é s t ,  é s  t e r m é k i 
k e r e s k e d é s t  p á r t f o g o l n i ,  és mi nden 
m ó d o n  k ö n n y e b b í t e n i ,  mivel a’ 
mezei gazdaságot méltán annyának, dajkájá
nak,  ’s nevelőjének lehet tekinteni minden ter
mesztőnek, gyárosnak, művésznek, és keres
kedőnek ; mert mihelyt a’ mezei gazdaságban 
egy, vagy kivált két hibás termés egymás után 
következik, a’ termesztő közönségesen oly igen 
meggyengül a’ vagyonában, hogy nem képes 
pénzt adni forgásba, mi által minden csök
kenésbe jön, ügy bogy közönségessé válik a’ 
panasz és a’ szükség. Ugyan ezen okból bölcs 
és követést érdemlő törvényekkel korlátozta 
meg az ángol törvényhozás a’ külföldi gabona 
behozását a’ belföldi termesztés ébresztésére, 
’s következőleg az egész közönség’ javára, mi
nek alapos oka legtöbb embernek, Anglián 
kívül, homályosnak látszik; me r t  ezen  or
s z á g b a n  m i n d e n e k  f e l e t t  n a g y r a  be
c sü l i k  a zon  e l v e t ,  h o g y  a’ t e r m e s z 
t é s  mi né l  k e v e s e b b e t  n e h e z í t t e s s é k ,  
’s h o g y  c s a k  a’ t e r m é k r e  v e t t e s s é k  
a z  adó.  Abból pedig, a’ mit a» ángol kor
mány ez által a’ vámokra nézve veszt, nem 
annyira a’ birtokos gazdagodik meg, mintsem 
a’ status egyátaljában, mely ezen mód által 
az adó alá vetendő tárgyakat a’ vagyonosság 
szaporodásával mindig jobban sokszorozza, és 
a’ jövedelemnek minderrr.émü színek alatt min
dig újabb forrásokat nyit, akár közvetetlenűl 
a’ házi szükségekre használtassanak a’ termé

kek, akár a’ műveszek’ gyárai nyerjének áí- 
talok új és sokszorozott szorgalomtárgyakat.

A’ mezei gazdaságot előmozdító ezen tör
vény’ bölcseségétől van eredetileg a’ mezei 
gazdaságnak ama’ virágzó és gazdag áüapotja 
Angliában.

Hogy elkerüljem az ismételést, a’sok egyes 
hasznokra nézve, melyeket egy bécsi gyapjú- 
vasár által el lehetne érni, arra igazítom az 
olvasót, a’ mit már ez előtt ezen tárgyról köz- 
löttem, a’ hol egyszer’smind egy jól elintézett 
vásárrendet is fog találni, mely ar gyárost és 
külföldi vevőt közvetetlenűl a’tenyésztővel hoz
za közösülésbe, ezt pedig oly helyheztetésbe 
tegye, hogy a’ gyapja a’ külömbféJe minősé
géhez és a’ híres szomszéd gyapjúvásárokhoz 
képest megbecsűltessék, minél fogva kénytelen 
nem lenne többé némely uzsorások’ önkényére 
szorúlai.

P e t r i  B e r n  át.

Repcze termesztés.
Mi csak fekete tavaszi repczemagot vetünk* 

és a’ sárga (myagrum sativum) nincs divatban, 
minthogy ezen fajta a’ magasabban fekvő föl
deket nem szereti,’s ha vettetik is, gazzá vál. 
De a’ sárrét’ mentiben, kivált kiégettebb bozó
tokban igen bő terméseim voltak. Mi mintegy 
10 iccze fekete tavaszrepczét számítunk vetni 
egy holdra, mely Í2 0 0  négyszeg öl

A’ vetés’ ideje Április ltöl Május 1 6 ig, 
vagy Sz. György előtt és után 2 héttel: azon
ban még Júniusban is léhet vetni , ha az idő 
kedvező, de ez inég is már csak vak szeren
csére van vetve, Múlt esztendőben martius 
hónapban vettettem néhány dűllőt,me!y szépen 
ki is kelt és a’ májusi fagyok által nem rongál- 
tatott meg. A’ későbbi áprilisi vetéseinkből 
semmi sem lett, mert kifagytak; ’s épen csak 
a’ fagy előtt vetett i-epczemagok ígértek bővebb 
termést: de az iszonyú nagy bőség és pusztító

*)■ Hány magyar földész tudna ilyet í rni ! !?  
’s hány ír czak egy be'iit P — Hat vidéki 
Casinóink mikor érnék ki a’ farsangból?!  —

ze s k„



szelek sok kárt tettek benne éréskor, midőn 
még lábán állt, és petrenczékben szárittatott 
a? földön.

Leginkább szeretem a’ fekete tavaszrepczét 
oly földbe vetni, mely ősszel megtrágyáztatik, 
’s a’ trágya alá szántatik: tavasszal másodszor 
mélyen megszántatik vagy eső után, vagy mi
kor ezt reményleni lehe t ,’s ekkor ha a’ gö
röngy vagy rög szekér oldallal elsimittatik, 
következik a’ vetés úgy, hogy minden nagy
szög lábra 8 — 10. mag essék, a’ mikor előbb 
tüske boronával, azután hengerrel vagy mán
gorlóval föld alá borittatik.

Egy jól iparkodó ember 10. eke után ’s egy 
borona és henger előtt meggyőzi a’ vetést.

Lehet ezen repczét oly földbe is vetni mely 
télen által megtrágyáztatik, ’s kora tavasszal 
megszántatik először, aprilisben a’ második szán
tásba , vagy is nyersen trágyázott földbe min- 
gvárfc egy szántásba, de az elsőbb’ említett föld 
ha valamennyire egy formán szolgál az időjárás 
legbővebben fogja a’ fáradságot megjutalmazni.

Ha szörnyű sűrűén kikelne a’ mag, azt 
mikor a’ 4ik vagy Óik levélben vagyon, kön
nyű rítkafa, vagy vasfogassal meg kell járatni, 
hogy ez által a’ felesleg való kiszakittassék. 
Megérésekor mely a’ vetés után 6 —8 hétre 
történik, a’ mint az időjárás szolgál, föképen 
arra vigyázzon a’ íöldész, hogyha mingyárt 
csupa zöldnek látszanak is a’ repcze bokrok, de 
a’ felsőbb hüvelyeket megvizsgálván, abban 
azt veszi észre, hogy a’ bent fekvő legalsó 
szem bámulni kezd, noha a’ többi még zöld, 
vagy fehér is: ’s ha az egész dülíőn ezt ta
pasztalja, ne késsék a’ kaszát neki fordítani, 
mert 24  óra múlva későbben, talán az egész 
termést elvesztheti, mert egy reggeli kis lauy- 
hás eső, reá a’ forró nap’ sugarai, oly hamar 
megszáritjak a’ hüvelyeket, hogy ha a’ legki
sebb szél hozzájön,  mind annyi felpattan, és 
a magot elhullatja. —

Az igy zölden lekaszált repcze mingyárt a’ 
lekaszálás után petrenezékbe gyüjtetik , mert 
még akkor a’ gereblye által a’ mag ki nem ül
tethetik, és ha jó idő, vagy forró melegség 
vagyon, 21 óráig a’ földön kint hagyatik, 
ax itfán béhordalik pajtába vagy kazalba, a’

hol egynéhány nap álván, maga magától által
melegszik, igy.a’ mag szebb, és feketébb szint 
nyer; ha pedig a’ földön már nagyon kiszá
radna , azonnal lovak alá lehet hordatni. A’ 
mag minden nedvességtől megőriztessék, ’s a' 
padlásra eleinte csak 3 ujnyi vastagságra ön
tessék, ’s minden nap gereblyévet megíorgat- 
tassék, inig csak tökéletesen ki nem sfárad, 
mert külómben hamar megpenészesedik, ’s ha- 
szonvehetetlenné lesz.

A’ tavaszi repcze kaszálás után mi a’ föl
det megkeverjük ,’s ősszel búzával bévetjük, — 
ezen okból mi a’ repczét úgy tekintjük mint 
elötermesztményt, mi után még bőv búza ter
més reménylhető.

Azon repczét melyet vető magnak termesz
tünk, nem pedig eladásúi, erőmű által sor sze
rént vetjük, e.vstirpátof által niegkapáltafjuk, 
hogy minden gaztól ment maradhasson. —

Bécsi találmány.
Ausztriának legújabb vállalatai közé tarto

zik, Bergameuter Fridriktől Becsben (neue 
Wieden, Wehrgasse ]Vro 85.>~) fölállított 
i gen f inom sa j t ó  d e s z k a c s k á k  gy á r a  
ango l  f r a n c z i a és h o l l a n d i  mó d r a ,  
p o s z t ó g y á r o s o k ,  p o s z t ó s i m i t ó k ,  el
ké s z í t ők ,  k ö n y v n y o  ni t a t ó k ,  és kőmet -  
szők s z á m á r a ,  mely eszközök ,!egillöb árron 
adatnak el. Ezen vállalat,általam buzdittatott, 
’s véget vetend a’ külföldtől függésnek, a’ honi 
vállalók, mint minden részvényesek’ hasznára 
azért is minden hazai lapok bár tennék köte
lességekké, azt erejök szerint köz hírré tenni. 
Szint oly becsülni való a’ múlt évi November
től óta kiváltságolt találmány a’ es. k. biroda
lomban; „nevezetesen a’ ha 111 é jt égőszerek 
tökéletes meg kímélésével, következőleg üst 
nélkül ’s egyszersmind nyereséggel hasítni. 
úgy hogy még ez hónapok után is történhessék.aAr 
halhéjat mindeddig 24  — 36 órán át iszonyú üs
tökben kellett főzni, ’s azonnal földolgozni, mi
vel nem marad sokáig lágyan. Ha az égöszerek

E’ rövid, de igen czelszerfi reprze vefesmódot, 
azoknak ked»eérf. kiknek szüksége* leend, 
nem tartottuk feleslegesnek közre hncsataai.

Szer k.
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tömegét tekintetbe vesszük, melyeket czélirá- 
nyosban lehet haszonra fordítni, — ezen ta
lálmány által nem csak általános, hanem a’ ha
záé lön. a’ számíthatlan nyereség, mellyel a’ 
külföld , hol még nem ösmeretes ezen találmány 
többé telyesseggel nem mérkezhet, ha megle
hetős nagyban űzetik. Erre annál könnyebben 
akadhatnának vállalók, mivel semmi egyébre 
nem kell költeni, mint a’ nyers halhéjra, mely 
becsében mindig megmarad, ’s a’ vállalónak 
legnagyobb biztosságért kezeskedik. Azon ha
szon által továbbá, hogy a’ halhéjat hónapok 
után is föllehet dolgozni, nem csak tetszés sze
rinti szakadatlan foglalatosság, tehát véghetet- 
len könnyebbség lesz lehető — hanem a’ leg 
érdekes!) fényüzési és szükségi ezikkek is kön
nyen hozatnak elő, mint virág és hozzá hason
lók, a1 legfinomabb szövetek s. a’ t. —• és 
az austriai szorgalom-hetilapjainak szerkesztő
sége, bár mely szűknek tetszők is hatásköre, 
nagy érdemet szerzett magának a’ honi szorga
lom tárgyában r mintán mind a’ két vállalatot 
említésbe hozá, ’s végre a’ föltalálót, találmá
nya’ földiéinek való eladására határozd fH. Z.)

Bécs 6 Jan, 1837.
M a r g o t t a .

Termés zetkistoriai nevezetesség.
A’ carlsruhei újság Badenből januárins’ 22- 

éről ezeket írja: A’ szomszéd Oos nevű hely
ségben egy ház fundamentomának ásatásakor 
egy rhinocerosnak nem egyedül szarva, hanem 
egész skeletonának tetemes része találtatott. A’ 
szarv’ hossza: 7 \ láb, de ezt nem lehetett ép
ségében hihúzni a’ földből, mert kiásatásakor 
több darabokra tört. A’ szarvtömeg oly lágy, 
hogy azt késsel is apróra vághatni, egyébiránt 
oly fehér, mint az elefántcsont. A’ tetemnek 
többi csontjai szerfölött porhanyósak ’s a’ bel- 
részeket akár az újjal is bényomhatni. A’ szarv 
40  — 50 lábnyi mélységben találtatott.

Tudjuk, hogy rhinoceros-szarvak, fogak ’s 
a’ t már több európai tartományokban, névsze- 
rint németországban , sőt Petersburg’ szomszéd
ságában is találtattak, de egész tetemek igen 
ritkán.

Ha felvesszük, hogy a’ szarvak’ hossza most

2 — 3 lábat tészen, következést vonhatni azon 
állatok’ öregkoruságára, és töménytelen nagy
ságára , melyeknek részeire most az éjszaki 
éghajlatban néha akadhatni. Mi tetemesen vál
tozott meg zónánk’ hévmérséke amaz ősz idők 
olta ! *)

Jelenleg a’rhinocerosnak’ két faját ismérjük, 
egyike Asiában lakik, Délafrikában a’ másik. 
Az Asiai rhinocerosnak csak egy szarva van, 
az afrikainak ellenben ketlö, egyik a’ másik 
után iktatva; az elől helyhezett az ásiainak 
hosszával bir, (2  — 3 láb) a’ hátsó szarv 15— 
16 újnyi liosszaságu.

Aló eköt elek.
Belgiumban nehány év olta nagy számmal 

készíttetnek aluekötelek. Fő tulajdonságaik 
erejükben állanak, aztán gyantás állatékrészeik- 
ben , melyek a’ kátránnyali (theer) bévonatást 
egészen szükségtelenné teszik; sima felületük
nél fogva továbbá nem is surlódnak oly annyira, 
mint az kenderből készült kötelekkel történni 
szokott, csekélyebb nyomatékük által hajóknál 
és bányászatnál jóval könnyebben kezelhetők. 
A’ nedvességtől sem szenvednek egykönnyen.

A’ fonal, melyből e’ kötelek készülnek, ré
szint az aloenövény’ leveleiből , részint az 
Agavéiböl nyeretik, ’s az utolsónak fonalai egy 
idő olta Angliában „manillakendér“ neve alatt 
kereskedési tárggyá lettek. Több próbatételekből 
világos, hogy az aloékötelek altaljában véve, 
hasonló fonal és fonás mellett, a’ kenderköte
leknél négyszer erősebbek. Lóistállókban szép 
szolgálatot tettek e’ kötelek. Ha állaláznak nem 
csonkul erőjük , pedig a’ kenderből készülteké 
igen, ’s vízben áztatva csak két procenlóval 
lesznek kurtábbakká, holott a’ kenderkötelek 
9 procentóval vonulnak össze.

(W . Z .)
N e m e s í t e t t ,  ’s n a g y s z é p s é g ü é s j ó s á- 
gu f a j t í t á s i  há z i  t y ú k o k ’ é v e n  k i n t i  

e 1 a d a t á s a.
Alúlírt már 30 év olta egy igen szép, nagy

°)  Kérdés, valljon npm a’ tolakodó tender veté
© ezen hideg zóna alá a’ vízözön idején ? —

S z e r k.
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és hasznos házityúkfajöt tenyészt; taréjaik rend
kívüli szépséggel és nagysággal bírnak, tollá
ik a’ legfényesebbek, tojásaik igen nagyok., té- 
liglen. Illyés fajtításí, nagyszépségü és fejeli— 
szii, első rendbeli kakas 10 í. másod rendbeli 
6 f. egy fajtítási (yúk 2 f. egy tojás (kiköltés- 
re) 30 kr. pengőben. — A’ tojások’ elpakolá- 
sáért 40 kr. járul, ’s belőlük évenkint nagy 
mennyiség megyen a’ külföldre is.

Venni akarók helybeli gazdasági igazgató
ságomnál tehetik meg rendeléseiket. 
Theresienfeld, Bées-üjhely mellett, Alsó-Austriában.

P e t r i  B é r  ii á t ,
jazdásági tanácsos és földbirtokos

Répaezukorgyárt ás belgiómban.
A’ képviselők kamarájához Decemb. 17én 

á’ répaczukor gyárosokról, kérő levél nyitta
tott be, az idegen ezukorra tett beviteli vám 
fölemelése, ’s a’ megtisztított ezukorvám jobb 
meghatározása iránt.

Bennök az állítatik, hogy a’ répaezukor 
gyárok a’ végromlás’ pontján állanak ótalom 
nélkül hagyva, mi alatt franezia országban a’ 
durva gyarmatezukor; a’ bevitelnél 120 frtól 
100  kilogrammal fizet vámul ’s a’ megtisztított 
ezukor bevitele meg van tiltva. Minthogy Bel- 
giomnak sem gyarmatai sem tengeri birtokai 
nincsenek, melyekre nézve valamit tenni szük
ség lenne, tehát úgy vélik a’ folyamodok, hogy 
az idegen ezukorra igazságtalanság nélkül le
het 80 vagy legalább CO frankot vetni.

V e g y  e s eb.
Angliában most telegraph vonalokat akar- 

nak éjjen ’s napon át, a’ nagyobb utak mellé 
állitni. Igen nagy becsű lesz ez a’ közösülés, 
Anglia két legnagyobb piaczai közt (London 
és Liverpool) mely a’ levelezést néhány perez 
alatt eszközli. A’ munkát Watson Lieutenant 
kormányozza,
v j  módja a3 villámhárítók készíté

sének.
Plineiger dr. és professor Stuttgartban azt 

tapasztalta, hogy a’ villámhárítók’ konikus fel
fogó hegyei legczélirányosabbaa nicol és

réz- az úgy nevezett új ezüst — és argentan 
vegyületből készíttetnek, minthogy ezen érez 
kevésbé van kitéve áz oxydatiónak, ’s így az 
időjárás’ béfolyásának legállandóbban áll ellent.

Az angol vasúinkon a’ kocsik most gőzsi- 
pókkal (steam-whistles) vannak ellátva, me
lyek saját hangot adnak, és sötétben vagy 
ködben intőleg jelentik megérkezésüket.

Kalkuttában , egy gőzhajózási társaság lé
tesült, az Induson, 200,000 font Sterl. tőke- 
pénzzel, részvényenként 100  font Sterl.

Mosony Febr. lén.
Januárius elein állott be ezen vidéken a' 

tél annyira hogy az utazók szánkóval könnyeid
ben folytathatták utazásokat, mintsem kocsi
val: de januárius derekán a’ közbe jött csen
des eső, és napfény annyira megemésztette 
német országban a’ havat, hogy a’ szántó föl
dek,  és utak kopaszok lettek , Januárius 28án. 
azonban újonnan 4 hüvelknyi hó borította el 
Becs’ Vidékét és ezen Vidéken lévő havat 
megszaporitotta; de ez a’ januárius 3 lén be 
állott ködös és nedves idő által ismét elveszni 
látszatik.

A’ gabona ára januárius hónap alatt úgy 
szólván nem változott, csak hogy ezen piaczon 
rósz kelete vagyon: ó búza 3 ft. 24  — 54 kr, 
uj búzák 4-—5 ftig rbzs 2 ft. 15—27 kr. ár
pa 2 ft. 6 — 9 kr. Zab 1 ft. 45 — 51 kr. ku- 
korieza 4 ft. 15—30 kr Marha húsnak fontja 
14 kr. Borju húsnak 18 kr.

Sínnai Vasút.
W. Ne u s t a d t  J a n u á r i u s ’ 2 5 -d ik én . 

A’ Sinnai vasút’ novellírozása, mely által Bécs, 
Baden, Neustadt, Sopronnyal és Magyarország
gal összekapcsoltatik, épen most fejeztotétt be.

A’ vasút’ menetele e’ következendő: 
Becsből a’ hegyek’ hosszában Badenbe vezet a’ 
vasút, innen egyenes vonalban Bécs-Újhelybe 
a’ depothoz. Itt két ágra oszlik az út; Schott- 
wien felé az egyik, a’ másik Petschingnél á t 
szelvén a’ hegyet, Sopronyt Mosonnyal és Kő
szeggel fogja kapcsslatba hozni-



Mily elvek szerint legyenek majdan kipő— 
tolandok az úthoz szükséges földek, arról még 
nem hallatszik semmi.

Hogy a’ lovaknak öszveütközése elhárittas- 
sék Sopronyon által Bécsbe, egy mellékvasút

is fog készíttetni, Becsből Laxeriburgon által 
Sopronyba.

Jö vő tavasszal hozzá akarnak fogni á’ nagy 
munkához.

P e s t  és v i déke .  Febr. 2. Ma reggel egy kevéssé megémberedett: de az idő lágy. 
Ka a’ c i s i ónak ,  száz esztendős kalendariomnak ’s babonás jövendöléseknek hitelt tudna még 
Csak egy okos ember is adni, úgy azt kellene hinni, hogy ezután hideg nem lesz — mert 
.gyertyaszentelő egészen borúit. Febr .  4. — Ma virradóra keményen megfagyott. Febr. 5ik 
6 ik 7ik kemény száraz fagyás’s a’ Duna jéggel zajlik.

Febr. lén tartatott heti baromvásárban, az előbbi vásárbeli marhákéhoz képest nagyon 
leolvadt az eladnívalók’ száma. ’S ha felvesszük, hogy a’ Duna és Erdély-közön magyar 
atyánkfijait megnyomorítá a’ múlt év’ mostohasága , ’s hogy egy részről szénaszűke miatt bar
maikat kénytelenek valának elpazarlani, más részről a’ marhadög tett szörnyű pusztításokat, 
úgy látszik hogy a’ baromvásároknak naponkint kell fogynia; mert Rima-Szécs és felső vidé
keink honnan eddig sok hízott marhát hajtottak, korántsem foghatják pállani a’ véghetetlen 
hijányt. Bukovina’ ’s -Galliczia’ barmaihoz pedig nem nagy nyereséggel lehet bízni, miután oly 
országrészen kellene keresztül hajtani őket ide, melynek sem gabonája sem szénája. — Azon
ban még eddig a’ vevők nem panaszkodhatnak. Ezen heti vásárban párja a’ hízott ökörnek, 
mely mintegy 900 font húsra és 115 — 125 fent faggyúra becsültetett 315 váltó írton kelt. 
A' sovány ’s moslékra vett nagy ökrök párja 215 frtun vétetett.

Jegyzés .  8-űik számunkban 160 font faggyú helyett 12$ fontot kell érteni, ’s azt így igazítani.

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilója (pos. mérő) Yáltó-Cz. garas-

Városok’ es na
pok neveze'se.
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Eszék Jan 21. 80 __ 55 __ — — 50 _ 30 — _. _ _ - — — — — — — —
Lugos 24. 70 74 70 _. 45 45 _ 38 — 70 __ _,1 — — — — — — —
Ujbecse 27. 80 90 75 _ __ _ 50 _ 40 45 75 — — — —
Arad 27. 90 _ 68 _ 64 60 _ 55 - 80 — _ — — — — — — —
N. Becskerek 27. 80 90 55 65 — — 48 50 40 j - 68 70 70 — — — — — — — — —
Ungvár 27. 75 80 70 76 10 44 46 50 29 31 €0 65 — — — — — — — — — —
Debreczen 28. 100 110 78 84 65 70 56 61 41 46 80 81 120 130 — — — — — — — —
Kassa 28. 94 100 6d — 54 — 53 — 26 27 98 100 —
Tokaj 28. 108 116 _ __ 70 — 65 68 46 48 — — — _ — — — — — — —
Pécs 28. 68 80 52 55 50 1 —
Győr 28. 75 80,154 56 46 48 43 45 36 — 80 84 — — — — — — — — — —
Lippa 28. 78 80 64 70 58 60 — — 10 41 74 80 — __ — — — —: — — — —
Munkács 31. 76 80 60 65 58 60 58 60 28 30 64 70 — — 1 — — — — — — — —
Eger 31. 75 80 65 70 60 — 55 — 40 — 85 90 — — I — — — — — — — —
Pest Febr, 7. 90 100^2 56 50 52 48 50 38 40 80 86, 108 — 210 — 220 —i 220 — 230

Pénzkeí e t .  Stal. köt 5 pct. 1 0 1 |.  4 pct. 99f-. 3 pct. 7 5 |  2 pct. 57. 1820 köles. 100 
frt 225. 1821 köles. 100 frt. 1421  i834  500 frt. 5 7 1 i  Béesi bank, köt. 2\.  pcf. 6 6 i  magy. 
udv. Kamar. 2 pct. 52*- Bankrészvény 1367^ pengő pénz.
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Jelentés a K érn i 6 iránt.
A’ K é ml ő’ megindítását, oly czélbol vettem fel, hogy általa használjak : de egyszers

mind oly reménnyel, hogy tisztelt hazafitársaink, a’ mennyiben jónak és hasznosnak látand- 
ják, mind gazdasági észrevételeik’ közlésévek, mind előfizetéssel elősegélni fogják.

Az út, melyen indultam, töretlen és isméretlen lévén nagy részben előttem, megvallom, 
oly helyeken is tapogattam, hol tapasztalás után többé nem kereskedném: de meg kellett tör
ténnie, mert csak így juthattam e’ terjedelmes tárgyakban oly eszközökhöz milyek e’ vállalatot 
hasznossá tehetők vala.

Mind a’ mellett is azonban, hogy részemről sem költség sem fáradság nem volt kímélve, 
sajnosán tapasztalam , hogy a’ Kém lő’ értéke sokkal silányabb mintsem megfelelhető vala a’ 
várakozásnak, és koránt sem az ,a ’ minek magam akartam, noha más részről egyetlen egy folyo- 
irás sincs, melyről szinte igy nem lehetne ítélni, ’s mely fenékig téjfel volna Mert ahhoz, 
hogy hetenként 2 iv honní értekezés, és ne p á r i z s i  vagy l ondoni  c o n c e p t u s  legyei* 
adva , egy ember kevés; másodikra pedig nem akadtam ennyi sok tanult hazánkfijai között, minthogy 
a’ földészet’ és kereskedés’ tárgyai,nem a’ novellák’ és versek’országában teremnek. — De ko
ránt sem tagadom hogy nem találkoznának alkalmatosok is , csak azt mondom , hogy én nem akad
tam ilyenre. Érdemes íróink közzül pedig sokan tanácsosabbnak itélék,nem azt, hogy a’ földészet’ 
tárgyai’ egy folyóírásba legyenek együtt, hanem azt, hogy politikai folyóírásban többen olvas
hassák értekezéseiket, — ha ugyan által nem szokta ugrani a’ nem földész, a’ nem neki való 
tárgyat: — és az ily hazafiuság egyesületre vezérel. —

Mind ezek ellent nem állván ez új év előtt, midőn külföldi levelezéseim’ még jobb láb
ra állítására, mind alkalmas segédek felvételére, mind öregbült tapasztalásaim’ növesztésére ’s 
használására czélirányos u ta t’s módokat találtam; hazafiúi öröm lepett meg, hogy az új évvel 
oly erőben jelenend meg a’ Ké ml ö ,  mely földésztársaink’ hasznát mindinkább munkálhatandja.

De mig az intézet a’ hazafiui segélyre várt, és én a’ költséges rendelkezésekben fog
lalatoskodtam, a’ Kémlőnek, múlt évi hijányai miatt, annyira leolvadt 800ról t. előfizetői szá
ma, hogy uj év után alig tudott 200ról 500ra vergődni, holott ezen intézet 1000 előfizetőn 
alól fenn nem álhat: ha ugyan j ó ’s haszonvehető akar lenni, — Mert nagyon kell tudni! ’s 
nem kell feledni! hogy pénzzel csinálják^’ pénzt-; ’s itt épen lehetetlen nagy kiadások nél
kül haszonhoz jutni. — ’S ki ezzel ellenkeznék, csak tudatlanságát árulná el. —

Mind ezeknek megfontolása után nem azon következést húzom , mintha egy ifyen folyó
írás nem volna oly szükséges a’ nagyobb résznek mint a’ falat kenyér, hanem azt, hogy én 
elégtelen ’s alkalmatlan vagyok a’ szerkeztetésre, mert különben lehetetlen lett volna (talán!) 
ez intézetnek nem virágzani. — Ez okból, nehogy a’ publicum’ nyakáni éiősködéssel vádol- 
tassam, ezen intézet’ folytatását, boldogabb— ’s ha az nem jő — örök időkre felfüggesztem; 
de nem fojthatom el abbeli fájdalmam’, hogy egy nemzet, melyet némelyek : Dicsőnek ! neveznek 
1837 évben nem tudott még odajutni, hogy belőle csak egyetlen egy földészeti iró is támad
hatott volna a’ nélkül, hogy keletén ne legyen nyugta.

Midőn tehát még egyszer mondom, hogy ily nyomorék intézettel a' publicum' nyakán 
azemtelenkedni nem volt, és nincs is szándékom, ennek Júliusig leendő folytatását kényeién, 
kelletlen ’s kedvetlen is kell vinnem úgymint lehet, ma g a mr a  h a g y v a :  noha ennek foly
tatása, czélom szerint, hazánknak egykor bizonyos hasznot adhat vala!!—

Ennélfogva e«ennel megkérem a’ cs. k. posta hivatalokat, hogy az előfizetéseket a” 
Kémlőre csak úgy fogadják el., ha azokat folyó Februar 28ik napjáig a’ Budai Fő Posta hiva
talhoz beküldhetik : különben azok, melyek Martius iső napján vagy azután érkeznek eg y á-  
t a Í j á b a n  e i nem f o g a d t a t n a k  és visszaküldetnek. Vagy is az előfizethetés f. é Martius 
iső napjától kezdve végképen elzáratik. Költ Pesten Febr 5ik 1837. Bállá Károly m. k.

Szerkezti Bál lá.  — Nyointattja Länderer -



1 2 . Szám,

Hetenkint kétszer 
félévi áira 

3. for 30 kr. pengő 
pénzben.

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

i m t .

‘'xerezhető 
niinden csász. kir. 
Posta Hivatalnál ,
és a’ Szerkezténél

Pesten Szombat Egyesülj. Februárius 1 1 ik

A Juhok elletése vagyis bárányozta- 
tása idejéről.

(Lölmertűl,)

Minthogy tudjuk, hogy a’juh ^0  — 22 hétig 
hordozza a’ báránnyát, mitőlünk függ, akkor 
elletni aJ juhokat, a’ mikor nekünk tetszik, 
vagy a’ mikor azt a’ helybeli környülállásaink 
legjobban tanácsolják.

Hajdan közönségesen csak Octob, és Nov. 
hónapjaiban hágatták meg a’ juhokat, hogy a’ 
bárányok csak Martius és Április hónapjaiban 
ellessenek, és ez a’ szokás nálunk Magyaror
szágban még most is nagyobb részint divatban 
van, legalább minden közönséges gazdaságok
ban, Az okok , melyek a’ gazdákat erre ve
zették , ’s melyek most is divatban tartják köp
tök ezen szokást, ezek; hogy a’ tarlón megé
ledvén a’ juhok ’s mintegy új erőre kapván, 
jobban felveszik a1 hágó kosokat,’s ennél fogva 
kevesebben maradnak meddőn ; hogy télen sző
kébb takarmányon ’s rosszabb eleségen is csak 
eltengődik a’ marha, és hogy kikelettel mégis 
csak lei a’ juh legalább annyit a’ legelőn, hogy 
tejével felnevelhesse a’ bárányát. A’ hol tehát 
szűk és rósz a’ legelő, úgy hogy csak a’ tarlón 
kell felélednie’ az addig kikoplalt és majd éhei 
veszett juhnak, a’ hol télen is oly szűk a’ ta
karmány vagy egyéb eleség, hogy a’ juhok 
magok is csak tengődnek, nem hogy még bá
rányokat is táplálhatnának , és a’ hol talán juh 
akol sincs olyan, mely a’ gyenge bárányokat 
a’ téli fagy keménysége ellen oltalmazná, ott 
bizonyos, hogy ezután is csak meg kell tar
tani ezen szokást, úgymint ilyen körülmények 
között legjobbat és legczélirányosabbat. De ott, 
a’ hol kiilönözött és oly karban lévő legelő van, 
bogy a’ juhok tarló szabadulás előtt is soha

szükséget nem látnak, télen pedig annyi és 
oly jóféle takarmány ’s egyéb eleség, hogy 
nemcsak a? juhok magok bőven tartathatnak,, 
hanem hogy a’ bárányokat is, mikor enni kezd- 
nek. készen várja a’finom gyepi széna ’s egyéb 
nekik való eleség, és a’ hol az épületek oly 
karban vannak, hogy legalább az ellő juhok és 
a’ gyenge bárányok számára készen állnak az 
akoIban a’ hideg ellen oltalmazó, minden felöl 
bekerített, ’s bezárni való jó üvegablakos is
tállók , ott bizonyosan úgy intézni el jobb a’ 
hágatást, hogy a’ téli hónapokban, t. i. Dec. 
Jan, cs Febr. hónapjaiban essenek a’ bárányok, 
minél fogva Julius, Augustus, és September 
hónapjaiban kell a’ kosokat a’ juhokra eresz
teni, vagy azokkal párosítani. Ez több ha
szonnal já r , mert lör a’ bárányok már 2 — Í4 
vagy 4 hónaposok, mire az annyaik rendesen 
legelőre járnak, következőleg nemcsak ki
állhatják könnyen az annyok napestigi oda lé
tét, hanem magok is jó időben minden vesze
delem nélkül a’ legelőre eresztethetnek, 2or 
sokkal könnyebben esik az anyáknak ez a’ téli- 
bárányozás a’ jó istálóban, mint tavasszal a’ 
a’ legelőn; 3or szüntelen szem előtt lévén ott
hon a’ juhászok a’ marhával együtt, sokkal 
jobb felügyelés alatt és jobb rendben lehet tar
tani az elletést, mintha az odakint egészen csak 
a’ juhászokra van bízva. De az igaz, hogy 
több költségbe kerül ez a’ téli elleíés, mivel 
nemcsak az ellő és szoptató juhokat magokat kell 
sokkal jobban tartani, mint külön.ben szükséges 
volna, hanem még a’ bárányoknak is, mihelyt enni 
kezdenek, legfinomabb szénával ’s más legjobb 
eledellel kell kedveskedni; mind ezt azonban a 
bárányok sokkal szerencsésebb felnevelése, és a 
gyapjú szaporodása ’s javulása bőven kipótolják,.

J S ä s m J b
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Némelyek úgy kívánják elintéztetni a1 há
gatást , hogy nyáron Juliuses Augustus, vagy 
ősszel September és October hónapjaiban esse
nek a ’ bárányok. Az okok, melyekből ezen 
elletést javasolják, ezek: lör hogy legjobb 
karban lévén ekkor a’ juhok, legjobb szeren
csével is nevelhetik fel bárányaikat; 2 or hogy 
a’ bárányok a’ tél bejöttéig már megerősödvén 
nem kívánnak annyi gondot, mint azok melyek 
a’ tél’ közepében esnek ; 3or hogy a’ bárányo
snál által elerőtlenedett juhoknak elég idejük 
van így az elvesztett erejök visszanyerésére, 
minél fogva következő nyíréskor jobb és több 
gyapjút adni képesek, ’s a’t,

Ez mind igaz ugyan, de az is szintoly 
igaz még is, hogy ezen elletés módja több 
nagy bajjal ’s nehézséggel van összeköttetve.

Hogy a’ bárányok Júliusban és Augustus
iján essenek, Februáriusban és Martiusban 
kellene a’ juhokat hágatni, akkor pedig csak 
ritkán veszikfel a’ kost, kivévén talán azokat, 
melyek ősszel meddőn maradtak. Azon kívül 
vagy igen közel lévő jó legelőt kíván a’ nyári 
elletés, vagy lekaszált zöld eleséggeli hontar
tást, mivel külömben nem eshetnék rendesen 
a’ bárányok’ szoptatása, ’s ártalmas is lehetne 
ezeknek, ha a’ napestig meggyűlt tejet este 
egyszerre kapnák. Továbbá bajjal győznék jól 
a’ juhászok a’ kétféle dolgot, kin a’ legelőn, és 
otthona’ bárányozó juhok körűi. Végre elvesz
ne a’ báránygyapjú, mely pedig néha nagyon 
is kerestetik; mert télen igen bajos volna meg
nyírni a’ bárányokat, a’ mely gyapjút pedig ta
vasszal adnának, az már tok juh gyapjú volna 
inkább, mintsem igazi báránygyapjú.

Ha Septemberben vagy Octoberben akarnók 
a’ bárányokat, Áprilisban vagy Májusban kellene 
meghágatni a’ juhokat, akkor pedig alig ha 
felvennék ezek egyhamar a’ kost, azonkívül 
hogy a’ második esetben (t. i. a’ Májusi hága- 
tásnál) az úsztatás és nyírés is ellenzenék ezen 
h ágat ást.

Még inkább lehetne tehát Május végén és 
Júniusban elrendelni a’ hágatást, (ha csakugyan 
akkor, mindjárt a’ nyírés után felvennék a’ 
juhok a’ kosokat) minek következésében Octob. 
végén és Novemberben lenne a' bárányozás

ideje. Ez már az, mely az újabb intézető eile« 
tések közül még legkevesebb bajjal és nehéz
ségekkel járó legnagyobb hasznot ígér. A1 
bárány kifejlődése az annya hasában oly idő
ben esik, a’ mikor a’ jó szabad levegő, a’ 
természeti mozgás, és a’ természet adta zöld 
legelő következésében legjobb egészségben ’s 
legtöbb erőben van a’ juh, a’ mitől természe
tesen a’ bárány is részesül, ’s ennélfogva épen, 
egészségesen, ’s jó erőben jön a’ világra; tél 
bészakadtáig pedig meg eleget erősödhetik, 
hogy könnyebben kiállja ezen idő keménysé
gét, és hozzá szokjék az ekkori száraz és ke-  ̂
meny eleséghez.

Némely juhnyájakban két elletést is intéz
nek el, egyiket ősszel, a’ másikat a’ téli hó
napokban, a’ mikor t. i. azon juhokra kerül a’ 
sor a’ bárányozásban, melyek talán gyenge 
voltuk miatt első hágatáskor fel nem vették a’ 
kost, és azért valamivel későbben, t. i. Jnnius 
végén és Júliusban h.ígattaínak meg, minél 
fogva bárányaik azután Novemb. vége felé 
vagy Decemberben esnek.

Végre némely olyan juhtenyésztők is van
nak, kik semmi bizonyos bárányozást nem tar
tanak, hanem egész esztendőt által egyenkint 
hágainak és elletnek, ez azonban csak rit
kád találtat!k még is.

Az eddig mondottakból látszik, hogy a’ 
bárányozás meghatározásában mindig gondo
san meg kell hányni vetni minden körülményt, 
ne hogy az vaktában intéztessék és azután kár 
legyen a1 következése.

Ugyan ezért soha hírfelenkední nem kell 
a’bárányozás ideje változtatásában, hanem csak 
egy, legfeljebb két hónappal kell az eddiginél 
előbbre vagy utóbbra tenni a’ hágatást ’s en
nél fogva a bárányozást; mert ha nagyon hir- 
telenkednénk, és csak egyszerre több hónapokkal 
is változtatnók a’ hágatás’ idejét, könnyen meg
eshetnék, hogy .az ilyen erőltetett ugrás miatt fele 
is meddőn maradna a’ nyájunknak, a’ mi bizonyo
san kívánatos és hasznos dolog nem volna.

így szinte szoros tekintetbe vegyük .mindig 
a’ takarmányunk’ ’s egyéb eleségünk’ mivoltát 
niinekelotle a’ hágatás és ennél fogva a’ bárá
nyozás idejét változtatni indulunk,
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Ha nincs elég takarmányunk, vagy nem 
igen jó az minőségére nézve, úgy vagy csak 
a’ régi szokás mellet maradjunk, őszszel vágat
ván ’s kikeletkor elletvén a’ juhokat, vagy pe
dig legelsőben is arról gondoskodjunk, hogy a' 
kaszálóink híjinyát szántó földeinkben termesz
tett takarmánnyal kipótoljuk, u. m. bükkönnyel, 
lóherével, luczernával, ’s a’ t. Ezen kívül pe
dig arról is gondoskodjunk minden esetre, 
hogy az ellő és szoptató juhainknak télen még 
valamely szemes jószágot vagy gyökérneműt 
is adhassunk a’ takarmányon kívül, mivel a’ 
száraz takarmány, ha szinte legjobb is, maga 
még is elégtelen a’ téj szaporítására, a’ mint az 
ezen esetben megkívántatik.

A’ bárányok felnevelését nagyon könnyíti 
az, ha minél rövidebbídő, p. o. csak 4.— 5 hét 
közé szorítjuk a’ hágatást, hogy ennél fogva 
a’ bárányok is csak egymás után és rövid idő 
alatt ellessenek Mert ha nagyon külömböznek a’ 
bárányok korukra nézve, igen el szokták to- 
szítani az erősebbek ’s idősebbek a’ gyengébbe
ket s fiatalabbakat szoptatáskor, sőtt még ké
sőbben etetéskor is, úgy bo^y ezek ennélfog
va mindig elmaradnak növésekben, és csak 
ritkán fejlődnek ki egészen úgy a’ mint kellene 
s külömben lehetne is. >— Ha ezen egy kevéssé 
siettetett hágatás által némely juhok meddőn 
maradnak is, jobb ha nehány báránnyal keve
sebbet kapunk, de ha azok mind egyenlően nő- 
nekfel és fejlődnek ki, mintha egy pár bárán
nyal többet kapunk ugyan , de a’ melyeket vagy 
ki kell mustrálni, vagy ha megtartjuk is nagy 
nehezen és nagy bajjal, utóbb sem igen derék 
juhok lesznek belőlük. — Ide járói még az is, 
hogy a’ mely juhok csak későbben veszik fel a’ 
kost, közönségesen gyengék és nyavalyások, 
minél fogva nemcsak gyenge silány bárányt el
lenek, hanem meggyengülvén még jobban az 
clléstől és szoptatástól, kővetkező nyíráskor 
csak kevés gyapjút adnak, holott,ha meddőn ma
radtak volna, megerősödvén ez által nemcsak 
sokkal több és jobb gyapjút adnának azon esz
tendőben, hanem a’ rákövetkező esztendőben 
annál épebb, erősebb és becsesebb bárányt is 
hozhatnának.

Történik ugyan, hogy némely egyes juhok

egészen ép állapotban vannak, mégis meddőn 
maradnak, de ez csak ritka eset. az ilyen ju-v 
hók a’ másik esztendőben aztán annál tökélle- 
tesebb bárányt szoktak hozni Azaz eset, hogy 
valamely júh mindén idén meddőn maradna, ’s 
következőleg magtalan volna, felette igen rit
ka dolog.

Az állat oh f a j  titán ár ál.
Az állatok fajtítását három osztály alá von

hatni. Az első: a’ f a j t í t ás s z a b a d ,  k o r 
l á t l a n  k ö z ö s ü l é s s e l ,  a’ t e r m é s z e t e s ,  
v a d ,  n é mi l e g  a’ f ö l dből  s z á r m a z o t t  
á l l a t  nemek  k ö z ö t t ,  a’ természetes álla
potban, midőn az állat földdel és éghajlattal 
rokon,’s az erősebb hím individuumok a’ gyen
gébbeket elhajtván, véröket mindig tisztán és 
erőben tartják. A’ második: a’ faj ti tá s  s z a 
bad  k ö z ö s ü l é s n é l ,  v á l o g a t o t t  hí m 
i n d i v i d u u mo k  á l t a l ;  hágatási fajtítás mi
dőn tekintettel vagyunk az elődök’ tulajdonaira^ 
A’ harmadik: a’ f a j t  ít  ás v á l o g a t o t t  
a n y a á l l a t o k ,  és v á l o g a t o t t  hím in
d i v i d u u m o k  k ö z ö t t .  — Mi itt a’ második 
és harmadik osztályról akarunk szúlani.

Ha az állatok értelmesen kiválasztatnak, ha 
a’ tökéletesség’ ideálja szolgált alapúi a’ vá
lasztásban, rs ar törzsök egészen tiszta, a’ má
sodik osztály haszonvehető. De hány állatte
nyésztő intézet találtatik, hol, mint az arab 
lovaknál ’s itt ott Spanyolországban és Angliá
ban, a’ kijelelt törzsök való, és szakadatlanul 
lehozatott? Pedig ezen Fegitimátiót a’ tenyész
tési tan’ jelen magas álláspontjánál mindenik 
intézettől követelhetni, mely tenyésztési álla
tokat eladni kíván.

Azért vigyázzunk, hogy a’ testalkat’ lát
szólagos javulását és külső tökéletesbbiilésén, 
a’ fok on kin ti, be l ü l r ő l  h a t ó ,  állandó 
nemesítéssel egyazonnak ne tartsuk ! Amannál 
a’ külső tulajdonokra van a’ fő tekintet, ’s az 
állatok, hol ez, hol ama tenyésztő intézetből 
vétetnek, vérük ha homogeneus-e vagy hete- 
rogeneus, azzal nem gondolunk, csak a’ szem
nek fessék az alkati

De mi ey bánásmód következménye? — 
Fattyúított, a’ legkülönfélébb organismusok ál
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tál előhozott, híjányos testi állapot, mely ideig 
óráig látszólag jó tulajdonokkal bír, de melyek, 
a’ belső organismusban nem alapodván, meg 
odavesznek, ha eredeti apaállat által időről 
időre fel nem frissittetríek.

Hogy tehát szilárd alapon nyugodjék az át
változtatás, ’s törzsök állattá váljék a’ neme
sített állat, mintegy elejétől kelletik ismét kez
deni. De ehhez a’ helyzet’ ós értelmesség’ vi
szonyaihoz képest, legalább 2 0 —24 ivadék, 
(a’ lovaknál legalább 100 , a’ szarvas marhák
nál 80, a’ juhoknál 60  év) kívántatik, ’s így 
az egész, több évtized’ következménye. ’S ezek
nél fogva világos, hogy az állattest’ létegességi 
egységének alapítása nem oly könnyű dolog, 
mint azt több theoriai tenyésztő, a’ tapaszta
lás ellenére, még ma is tanítgatja.
Theresienfeld, Bécs-Újhely mellett, 1837.

P e t r i  Be r n  át,
ga/.ilasáifi tanácsos és földbirtokos

Juh t enyésztés Oroszországban.
Dorpat, Jan. 1 4-kén,

A’ mi kelettengeri tartományúikban nagyon 
előre halad a’ juhtenyésztés. A’ merinonyájak 
hatalmasan szaporodnak ’s nagyobbodnak. Min
den idén mintegy harmadával növekedvén szá
muk,  részint új vétel által Porosz és Szász or
szágokból, részint honi tenyésztés által. Az it
teni birtokosok között sok igen buzgó júhte- 
nyésztö van. A’ mi júhtenyésztői egyesületünk 
nagyon munkás, és igen szorgalmatosán ’s szá
mosán tartja gyűléseit. E s t h l a n d b a n  ama’ 
híres júhosztályzót^Sch a a f so r  t i r e r )  W ag- 
n e r  Fülöp urat fogadták fel. Ezen éles sze
mű és sok évi tapasztalásé ember bizonyosan 
sok jót fog ott tenni. Több gyapjúgyárok tá
madnak és virágoznak, melyek gyapjúnk’ elke- 
iését könnyebbítik. *) Az ók u s t h o f i  gyap- 
-------------- •*
*) ^>agy terjedelmű legelők, nep-e's földeszet 

iskolák, mindenfelé é« mindenféle gyárok, 
B tlt — Fekete — Kaspiuw tengereken ’s az 
ezekbe ömlő Diina, Dnieper, Don,  Volga  
folyamokon, szinte mint a munkába vett 
temérdek vas utakon szárnyaló és röpülen
dő kereskedés" előmozdítása, mi roppant erőt 
nem adhat, a" bölcs kormány’ kezébe? —

SS z e r k.

júmat ugyan el is adtam már előre, ’s kaptam 
24 ezűstrdbelt egy egy púdért, az az mintegy 
84 tallért porosz mázsáért, mellyel nagyon 
meg is elégedhetem, mivel az itteni júhnyájam 
még korántsincs kiegyengetve gyapjára nézve.

S c h m a l z  Fr.
Hogy lehessen a3 tejet sok ideig épsé

gében eltartani.
A’ tejet nem a’ közönséges fejőedényekbe 

hanem e’ végre elkészített száraz tiszta üve
gekbe kell fejni, és ezeket a’ mint teli vannak, 
azonnal bé kell dugaszolni kéregdugóvai, és 
ezt le kell kötözni spárgával (^madzaggal) úgy
mint a’ pezsgők’ üvegeit szokás becsinálni. 
Azután egy vas- vagy réz-üst’ fenekére szal
mát kell rakni, és erre sorban a’ tejjel megtölt 
üvegeket, melyek közé szintúgy egy kevés 
szalmát kell dugni. Mely meglévén meg kell 
tölteni az üstöt hideg vízzel, melyet aprúdon- 
kint, alatta élesztett tűzzel egész forróságig meg 
kell hevíteni; mihelyt azonban észrevesszük a’ 
forróság kezdetét, azonnal el kell alóla húzni 
a’ tüzet, de az üstben hagyván a’ palaczkokat 
meghülésökig. Az így meghűlt tejes üvegeket 
azután szalma vagy fűrész por és forgács közzé 
össze kell jól rakni kosarakba vagy ládákba és 
minél hűvesebb helyre vinni. Az így elkészí
tett ’s elrakott tej nyugotindiába ’s onnan visz- 
sza vitetett, ’s még Is oly jó volt, mintha csak 
akkor fejték volna (W . B.)

Erőmű az utezasopréshez.
Miután elvégre az egész Európában elhi— 

resedett párisi sárba beleuntak a’ párisiak ’s a’ 
főváros utczáinak gondos tisztításához látni 
akarnak, már is több tervek készíttettek e’ mű
ködés’ mechanismus általi ellátására. Az e’ vég
re ajánlott erőmüvek kőzzül, kitűnik egy há
romszegletes, három kereken nyugvó és 60 
söprővel kirakott ráma. A’söprök, ötönkiut ön
tött vasbóli párhuzamos epipedokban foglaltat
nak, ’s vágányos gerendákban szabadon moz- 

j dúlnak, úgy, hogy a’ föld’ felszínéhez képest 
felebb állanak vagy leszállanák, ’s így vele 
érintésben maradnak mindig. A’ mennyiben a’ 
működés alatt elkopnék a’ söprő már önnyoma- 
téka által alábbsüllyed. Előre haladván az erő
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mű, hegyével elosztja a’ sarat, jobbra balra, 
mint a’ hajó’ orra a’ vizet, minden feccsentés 
nélkül, ’s 8 lábnyi távolságra külörikülön hal
mazokat képez. Ha pedig visszafelé megyen 
az erőmű, akkor a’ közép felé nyomatik a’ híg 
sár, ’s onnan a’ csatornákba szállíttatik. 
M egfagyo tt gyökér vagy gyümölcs orvoslás.

Sokszor történik, hogy a’ kolorcpér, czék- 
la, répa, vagy más gyökér, vagy az alma, 
körtvély,’s más gyümölcs télen megfagy, úgy 
hogy felengedése után aztán haszonvehetlen. 
De erről igen könnyen lehet azzal tenni, hogy 
az ilyen megfagyott gyökeret vagy gyümöl
csöt faedénybe rakván hideg vizet önt rá az 
ember annyit, hogy hegyeüe t>szszec*;apjon. 
Ez a’ víz kiszívja a’ fagyot úgy, hogy egy idő 
múlva jég úszkál a’ tetején. Ekkor le kell szűr
ni a’ vizet, ’s ismét új vizet rá tölteni, míg 
semmi jég nem látszik többé a’ víz tetején. Ez 
által oly ép lesz ismét az elfagyott gyökér vagy 
gyümölcs, hogy mindenre lehet hasznát venni, 
valamint annak, mely semmitsem szenvedett a’ 
fagytól.

Pápa és Vidéke Febr. 4én 1837.
Az idő mely jó darabig ködös nedves volt 

harmad nap olta kemény fagyra változott; hó 
csak a’ hegyekben, ott is csak* itt ott megszag
gatva látszik. A’ vetések jó karban vágynak, 
mert a’ későieknek is elég idejük volt kikelni, 
és gyarapodni A’ Gabonaárr inkább száll mint 
növekedik. — A’ marha veszély mely tájunkon 
végképen megszűnt, ismét mutatkozik, és előre 
látható, hogy a’ gyakori vásárok által terjedne, 
annyival is inkább mert az egyűgyü nép annak 
ragadóságát nem hiszi. A’ marhahúsnak váro
sokon , és Stationalis helyeken, 14 kr. váltób. 
falukon 13 kr A’ Szalonnának mázsája 35 
Vfrt. egy pár jó jármas ökör 340 — 380ig frf. 
az úgy nevezett czimeres ökrök 400 írt. felyül 
kelnek, a’ takarmányban e’ tájon nem nagy a’ 
szükség, mert a’ birka sok ideig kijárhatott 
részint a' vetésekre, részint a’ legelőre. — 
Az idei boroknak ára, több hegyeken vala-
") E/t ugyan tud ja minden földesztárs: de egyik

nevezetes német folyóírás most adja.
S z e r k .

mivel növekedett, némely hegyeken pedig in
kább lejjebb szállott, igy a’ badacsonyi borok 
melyek szüretben 12 frt körül keltek, most 
10 frt. körül vásároltatnak, a’ közönségesebb 
hegyeken 7 —9 frt. az ára, a’ Pálinkának ára 
szinte megcsökkent 18 frtról 16 frtra Váltóban 
akoját értve. A’ búzának pozs mérője 70 gar. ' 
rozsnak 46 gar árpának 44 gar. zabnak 30 gar. 
kukoriczának 75 gar. V. Cz.

Verőcze és Szerém Vidéke Jan. 26.
December 24éig mindegyre tavaszi verő

fény járt, már sokan kikiálták „megette farkas 
a’ telet££ Dec. 25. hirtelen havazni kezdett, de 
a’ hó hirtelen ismét elolvadott, Dec 28. fagyni 
kezdett ’s a’ tartós száraz fagy utainkat jóval 
megjavító, mert éjjel fagyván — déltájban 
fölengedvén, a’ göröngyök lesimultak; hó nél
kül mindegyre szűkölködtünk, félvén ne hogy 
a’ tartós száraz fagy a’ gabonának ártalmas le
gyen Jan, 14, egészen fölengedett, az utak 
megromlottak, estve erősen kezdve esőzni, mi 
15. reggelig hóra vált a’havazás 16. is tartott, 
’s igy a’ sár fölött elég hasztalan havunk van, 
’s útaink fölötte rosszak:

A’ görcsmirigy ’s marhadög egészen még 
mind eddig sem szűntek meg megyéinkben, 
mely két gonosz, biztos hírek után, Horvátor
szágot erősen zaklatja.

A’ Fábián Sebestényi eszéki országos vá
sárt, mely kedvezőbb idökorban a’ sertéske
reskedésre nézve a’ felsőbb vidékekre tetemes 
befolyású volt, középszerűnél alább valónak 
lehet mondani, hizlaló sertés elég volt, de ke
vés vásár a’ közönségesen leszállóit árr mellett, 
sőre ’s ló kevés, de sovány ökör elégvolt, 
vásárlók gyéren mutatkoztak, a’ sovány disznót 
a’ felföldi sertéskereskedők, kiket itt közönsé
gesen P a l ó c z o k n a k  neveznek, inkább ke
resték. Eleség eleg van, [s úgy szólván semmi 
árron sem kel, az különös, hogy a’ tengerinek 
annyi szűkében piaczi árra 17 frt 30 krtól 
V. Cz. ( îdevaló küáját 3^ pozs. mérőt értve} 
14 frtra szállott-le ’s igy pozs. mérője 4 frt. 
körül.

Piaczi és vásári árr
Hajdinadara iezéje 15 kr. Köles dara icz.
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11 kr. Tarhonya icz. 12 kr. Mák icz. 22 kr. 
nagy mennyiségben nem áruitatnak. Disznózsír 
mázsája 30 frt. Vajnak font 45 kr. Irosvaj 
font 54 kr. Egy pár tojás 9 kr. volt 1? kron 
is. Szegedi Szappan mázs. 36 frt. Bab mérője
12 ftr. Lencse mérője 15 frt. Burgonya mérő 
2 frt. 30 kr. Paprika icz. 45 kr Egy pár ökör 
1 0 0 —160 frt. Telién 4 0 —60 frt. Hizlallt 
»értés- 2'- mázsányi 5 0 — 70 frt. Südő. 60—80 
font 12 — 20 frt. Kidolgozott Kordován bőr 4 
írt. 30 kr. kidolgozott Kecskebőr 3 frt 45 kr. 
Kidolgozott Borjúbőr 5 frt. kidolgozott Tehén- 
bőr 30 frt, kidolgozott ökörbőr talpnak 50 — 60 
Apathini jó féle kender font 36 kr, Len font 
50 kr:— 1 30 kr. Szercsika alma, v. Massán- 
szki 100 . válogatva 3 frt. JVlassánszki mé
rője keverve 3.— 4 frt 30 kr. Dió mérője 10 frt. 
Vöröshagyma 100 fogás 10 — 25 frt. foghagy- 
ma lu ü  fogás 70— 100 frt. Marhahús fontja 
12 kr. Y. Cz.

Nagy Becskerek vidéke Jan. 3 lén 1837.
A5 telünk áltáljában gyenge, és termékeny, 

havunk, ’s fagyunk csak kevés volt, Karácson 
napján még sárga virágokat a’ puszta ég alatt 
lelhettünk, valamint a’ kertekben mai napon is 
lehet kivirágzott Violát szedni, a’ télikre még 
eddig az idő befolyása nem ártalmas, ha csak 
most a’ Februári káros fagyokat nem hozand 
takaródzatlan veteményeinkre. De, e’ télnek 
száraz áilapotja, alig ha káros következést 
nem szűlend a’ kaszálóinkra, mert azok a'múlt 
évi aszályból még ki nem vánszorogtak, ha 
Martius és Április mint nálunk szokás, száraz 
leend , akor bízvást be lehet várni a’széna szűkét.

Nevezetes az , hogy ná l u n k  a’ d i sznók 
nem m a l a e z o z n a k , a ’ koczák  meddők,  
mely esetet, az itteni gazdák, a’ tavalyi szá
razság káros voltának tulajdonítják. A’ szar
vas marha dög ugyan megszűnt, mely csak 
leginkább ott dühöngött, hol azok a’ múlt nyá
ron a’ rétekben legelésztek, de a’ takarmány 
szűke miatt annyira elgyengulttek mindenféle 
marháink, hogy azoknak nagyobb része emel- 
getésre jutott; néhol azok’ lába szárában ko
csonyás vizet tapasztalnak, ’s ha annak elejét 
nem veszik elvesznek.

Igen kivántatd, hogy azon érdemes hon
fiak , kik e’ folyóírásba gazdaságot tárgyazó 
tudós értekezéseket küldözgetnek, a’ plánták 
neveihez latin vagy német neveket is kapcsol
ni ne terheltetnének, mert megtörténik: hogy 
ugyan azon plánta más vidéken más névén is
meretes , ’s igy az olvasó annak értelmébeu 
szűkölködik. Ez történt velem Kémlőnk 6dik 
számában a’ 4Sik lapon, hol a’ f ény é r  ve
tésről, ’s annak lehengerzéséről van az érte
kezés.

Bánságban áltáljában minden tavasszal, ha 
a’ föld tökéletesen megszikkadt, ’s a’ gazdának 
arra ideje van, az életnek meghengergetéso 
elkerülhetetlenül szükséges, mivel itt a’ szán
tóföld a’ téli (agyok által nagyon felpuífad, ’s 
ha azt a’ korai esők meg nem tömik, a’ szá- 
rasztó tavaszi szelek annyira kiesigázzák, hogy 
a’ vetemények az élelembeli nedvességnek szil- 
kiben kivesznek.

Minél szükségesebb pedig a’ tavaszi hen- 
gergetés, annál ártalmasbb a’ veteményeknek 
őszi lehengergetése; mert az által a’ szántóföld 
a’ légnek téli termékeny behatása előtt zárva 
tartatik, ’s ha olyankor a’ nehezebb hengerek 
megnyomott porhanyó földre hirtelen záporok 
jőnek, azt annyira megtömik , hogy az elveteti 
magnak nagy része csirával azon által nem tör
hetvén, a’ földnek megkeményedett bőre alatt 
elvész, a’ mellett a’ viz sem hathatván a’ föld
be, hanem annak színén, megállapodván hasz
talan elpárolog.

Ajánlható még az is , hogy a’ porhanyóban 
mindég hasznosbb a’ tavaszi életet alá szántani, 
’s úgy elboronálni, mint azt a’ fris szántásra 
vetni, mert az aszály a’ leszántott életnek nem 
árthat annyit, mint á  felülvetettnek.

Horvátország Szlányán Febr. 2. 1837.
Az időjárás itt is csak oly változó, mint 

Magyarország’ minden vidékeiről olvashatni: 
jelenleg pedig Jan. 1 9től fogva , majd minden
nap hóval vegyesen esózik , úgy hogy minden
felé elég a’ sár és víz. ’S minthogy a’ föld a’ 
fagytól egészen ment vala, reményleni lehet 
hogy ez úttal a’ föld elegendő mélységre meg-



ázott annyira, hogy ha szárazság "következnék 
is nem egy hamar lehetne félni káros követ- 
kezeseitől.

A’ Gabonaáré itt is szál le , nem hogy fel- 
szökkene; ’s most már mindenféle olcsóbb mint 
ez előtt egy hónappal volt.

Különös hogy miután a’ marhadőg megszűn
ni látszik , most itt Felső Zágora’ vidékén oly 
nemű ragadványos szemfájás uralkodik az em
bereken hogy Varasd vármegye szükségesnek 
látá az érdeklett nyavalya gátlása iránti ren
delésnek megtételét, ’s e’ végre Kaprina váro
sában korházat állítani.

Januar 25én éjfél tájban oly igen nagy éj
szakfény látszott, hogy itt az egész vidéket 
tűzi rémülésbe hozta.

S e r e t h ,  J a n u a r  26án. A’ nálunk e’ 
folyó hónap 1 Bán tartatott baromvásár igen 
«nagy volt, ’s körülbelül 1500 hizlalt ökör ada
tott e l, még pedig viszonylag darabja egy a- 
rannyal drágábban, mint a’ közelebb múlt Sa- 
xlagoraá vásár’ alkalmával. Bukovinában felebb 
száll a’ szarvas marhának ára, a’ radaiczi heti 
vásárokon egyes ökörre nem igen tehetni szert, 
mert nincs a’ ki jószágát eladogatni akarná. A’ 
lókupeczek a’ lovak’ árrának felebb szökését jö- 
vendölgetik, mert oláhország több méneseiben 
pusztít a’ ragály. Gabona után nem kérdezős
ködik senki, szeszégelők 48 pengő krajczárt 
adnak egy korecz rozsért. Bukovin ban jelen
leg kenyérrel tartják az ökröket, jó s ii ke rét 
remélve. Mohlovába Gállicziából sok gőz-pá- 
linkaüstök szállíttatnak, ’s Galáczba kőszenet 
visznek szárazon a~ kolomeai kerületből; a’ 
görög kőszenet silánynak mondják. Kevesebbe 
kerülne a’ szállítás a’ Prutbon. A’ Serethen 
Bukovinából könnyen lehetne árboczfákat le 
küldeni, melyek most Galáezban nagyon ke
restetnek.

B ia la , J a n u a r iu s ’ 25én., Minthogy a’ 
berszesznek árra felebb szökkent, vevői akad
tak nálunk e’ czikkelynek, a’ 110 foknyinak 
akója 9 pengő frton kelt. Egyébiránt a’ pálin
kaégetés ügyében nagy az apadás, ’s az üstök 
munkállanságra fognak szoríttatni, mert bur
gonyák’ híjával vagyunk. A’ gabonának árra

csak kevéskét szállott felebb-, egy korecz tiszta 
búza 4 frt. rozs és árpa 1 frt. 48 kr. zab 48 
kr. A’ galicziai hamuzsírtiak mázsája 1 2 —13 
ftt. á1 magyarnak 15 frt. méz viaszostul 21 frt. 
fejér szepességi méz 24 frt. A’kendernek mázs. 
18 —19 frt lennek 24  — 26 kenderolaj 18— 19 
frt. ienolaj 20 — 20 frt, 30 kr. olvasztott faggyú 
hordókban 22 frt. bőrökben 22 frt. 30 kr. lóher 
mag 11 — 12 frt. épen közönséges gyapjú 26 
frt. 30 kr. — 27 frt, peng. pénzb.

U la n o v , J a n u a r  24én Lengyelország
ban sok tiszta búza vásároltatott össze, csak 
Krakkó’ szomszédságában 100,000 korecz. 
Számos gabonakereskedőink a’ Búrgból a’  ̂ isz- 
tulára kűldötték gabonájokat, átlói tartván, 
hogy a’ Búg nem fog elégséges vízzel bírni. 
Nálunk a’ gabonakereskedés csekély nyomaté- 
ku. Jaroszlavban 600 teher búza és rozs ha
jókra szállíttatható. Lengyelországban a’ bú
zának és rozsnak árra lejebb szállott, 2 —3 
lengyel forinttal egy korecz; de még is Dan- 
czig’ számára vásárlások történnek. Sietni kell 
mindazonáltal a’ Danczigba szállítással, mert 
tavasszal alkalmasint még tetemesebben fog le- 
jebb szállani az árr. Poroszországban most a 
rozsnak transitováma 4, consumováma 10 tal
lér ; a’ búzának transitója 6, consumója 10 taller.

Pécs, Feb. 6-káu 1837.
A’ múlt héti vásárunk rósz volt: árrus elég. 

vevő kevés; szarvas marha drága volt: egy 
pár közép szerű ökör 300 f v. tehén 160 — 
180 f. sovány disznó’ párja 40 f. és igy sok
kal drágább, mint múlt Katalini vásárkor a 
hízott. Egy mázsa Zsír 40 f. jó dohányé 45 — 
50 f. — de a’ gabonaárra, kívévén a’ tavalyi 
rozsot, csökkenik: egy kila (pos. m ) búza 3 
f. 37 l kétszeres 2 f. 45 k rósz 2 f- 30 ár
pa 2 f. 45 zab 1 f. 45 kukoricza 3 f. 35 
Marhahúsnak fontja 12 kr. borjúhúsé 14 kr. 
disznóé 12 kr. — Akója a’ 1834-ki bornak 10 
f. — 1835-iké 6 — 8 f. de nem igen kerestetik.

Január utolján engedett az idő, de e’ hó
nap 3. napjától erősen fagy: azonban havazni 
nem akar: egyébbiráívt egéss-éges az ember es 
minden állat.
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P e s t és v idéke . Feb. 10. — Az idő 
száraz fagyra fordult; havatlan földeinken éjen- 
kint derek járnak, napközben verőfény. Félő, 
hogy homokos tájjinkon, kivált ha soká tart ef 
fagy, kiszívja a’ föld’ minden nedvességét a’ 
tavaszi pusztító ’s szikkasztó szelek előtt. — 
Mert ki figyelmes volt 1834-ben, látta és 
látja hogy a’ nap most épen oly büdös és vér 
ködben kel fel és nyugszik naponként, mint ak
kor Julius és Augustusbau. A’ Duna egyre zaj
lik, de — nem növekszik.

A’ pesti heti baromvásár elég marhát lát, 
’s ez okból alig emelkedett Febr. 8 tartottban, 
3 — 4 pCtoval az árr.

Nem tudjuk mint vágynak föklésztársaink 
a’ hazában — mert levelezőink vagy farsangol
nak, vagy talán el is haltak, azon érdemese
ken kívül, kiknek tudósításaikat közlöttük.

„ J a rd in e “ nevű gőzhajó Angliából Can- 
tonba érkezeit, hogy általa a’ gőzhajózás meg- 
nyittassék; de a’ füstölő szörnyeteg úgy lát
szik nagy rémülésbe ejtette a’ Hoppót (^alki
rály t]) mert parancsot adott, hogy Caníonból 
azonnal kitakarodjék a’ hajó.

A’ belgabanknál december’ 6-kén megnyit
tatott uj részvénytársásági aláírás kevés nap 
múlva 115,800000 francra ment fel.

Az angolok Baly’ szigetét, melyet eddigien 
sajátuknak néztek a’ hollandok, elfoglalták. A' 
déli szélesség’ nyolczadik foka alatt találtató 
Baly’ szigete, Java keleti csúcsával a’ balyi 
tengeröbölt képezi A’ hegyekben czkibányák 
találtatnak. Báli vagy Kis-Java 94 Q mér- 
földnyi terjedelmű, ’s lakosainak száma 985,000 
ezerre megy.

Stehlen János Konrád Mannheimban czu- 
korgyárt alapított, mely már is 80 kéznek mun
kát és foglalatosságot ád, ’s hetenkint 400  má
zsa czukrot adhat. Egy második most van ké
szülőben.

Az 1836ki berlini barom- és állatvásárokra 
eladás’ fejébe hozatott:20,982 darab szarvas- 
marha, 158,178 darab gyapjas állat és 71,424 
darab sertés.

A’ g a z d a s á g i  E g y e s ü le t ’ Józsefvá- 
sári közgyűlésének határnapja közeledő Mart. 
iS ra  van rendelve; melyre a’ tisztelt része» 
tagoknak szíves megjelenése kéretik.

Pesten Febr. 4én 1837.

• Kacskovics Lajos,
id. titoknok.

Gabonaárr pesti piaczon Febr. 10. 1837 Váltó garas.
Egy kila búza 92 —102 kétszeres 56 — 60 rozs 50—53 árpa 4 8 —51 zab 3 8 — 40 

kukoricza 8 2 —86 garas egy mázsa szalonna 30—40 frt. egy font bőrös süldőhús 24  kr. 
szalonnás disznóhús 20 kr. szalonnátlan 18 kr Egy véka Q  pozs.) b »b 1 2 0 — 125 lencse 
110 borsó 1 1 0 —115 köles kása 95 — 100 váltó garas.

P é n z k e le t. Febr. 6. Stat. köt 5 pct. 1 0 5 /-. peng. pénz középárra 3 pct. 7 9 /-  1820 
köles. 100 frt 225. 1834 500 frt. 5 7 1 f  Bécsvárosi bank. köt. 2 |.  pct. 66 Kincstári 
(Karnar.) köt. 2 pct. 5 3 | .pengő pénzb.

Szerkezti B á llá . — Nyomtattja L ä n d e r e r .



1 3 . Szám, 1 &3 ?

Hetenkint kétszer 
félévi árra 

3 for. 30 kr, pengő 
pénzben.

a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
inden csász. kir. 

Posta Hivatalnál , 
és a’ Szerkezténél.

Pesten Szerda Egyesülj. Februárlus 15 ik

Selyemteny észt és Magyarországban 
Magyarország, a’ határszélekkel és tót- 

országgal egyetemben eddigien évenkint 4600 
mérföldnyi területén 400 mázsa selymet ád, 

holott a’ 800 Q mérföldnyi terjedelmű Lombar
diában 50,000 mázsa nyeretik. Kiviláglik in
nen, hogy még soknak kell történnie, ha a’ 
selyemtenyésztők csak némileg akarnak az ipar
ágban előre haladni. Hoffmann és fiai (keres
kedői ház Bécsben) ennélfogva „Útmutatást a’ 
selyemtenyésztésre,“ magyar parasztok’ számá
ra, magyar, német, tót és oláh nyelveken 
10,000 példányban nyamtattak ki, ’s azt az 
országban szétosztogattatták, azonkívül több 
száz aranyat tesznek ki díjul évenkint ez eperj- 
fák tenyésztési előmozdítása fejébe. — Az All
gemeine Zeitung több lapjain olvashatni, hogy 
magyarországban már egész eperjfa berkek ta
láltatnak. Ezen állítás alaptalan. Nem csak 
hogy ilyes erdők nem találtatnak magyaror
szágban , de az öregbített selyemtenyésztés az 
illető iák’ szűkét esztendőről esztendőre élén
kebben érezteti. A’ legfelsőbb aerarium ugyan 
több utak’ hosszában eperjfákat ültettetett, de 
ezek az emberkéz’ segédének hozzá járulása 
nélkül ismét elfognak silányulni. — (A ’ Hoffmann 
kereskedői ház 1835-ben selyemtenyésztés’ 
dolgában 1500 leányzónak és 50 tisztnek fog
lalatosságot adott 32 magyar gyáraiban. A’ 60 
üsttel ellátott gőzerőmü 400 ,000  fontnyi galet- 
iakat font le, ’s az innen nyeretett selyem 
Bécsben, Milanóban és Londonban méltó di
cséretre érdemesittetett.) %)

A’ W i e n e r  Z e i t u n g b ó l  kiszeimlt j e le n  
kivonat'tartalmából csak annyi van előttünk 
tudsa, hogy a’ nagy’ Mélt. Helytartó Tanács-

*Selyem tenyésztés.
Majland 24. Jan. 1837. — Olaszország 

évenkint termeszt mintegy 11,850,000 font 
selymet, melynek árra 374 millió anstriai lí
rára megy. Ebből Lombardia maga adott 1826- 
ban. 2 667,415 — 1833-ben 6,164,150 
font selymet, mely közt volt mintegy j  millió 
idegen selyem — így a’ selyemtermesztés 
igen tetemes növekedést kapott. — Falevélért 
’s bogarakért valóban szép jövedelem. —

Gyapjú mosás a juhok testén 
lisztes vízzel.

(Petri Bernát szerint.)
Ezen mosás’ módja c’ következő: 
lször. Minden 100 darab júhra 10 font 

lisztet kell apródonkint 50 font forró vízbe ke
verni, és abban oly móddal feloszlatni, hogy 
semmi legkisebb csomócskáját se lehessen látni 
a’ lisztnek. Ez meglévén, meg kell tölteni az 
e’ végre készített mosóvályukat vagy teknőkeí 
forró vízzel, közébe kevervén a’ már előbb el
készített lisztes vizet. Ezen vályúk vagy tek- 
nők 7 lábnyi hosszúk, alól 2 feljül 3 Jábnyi 
szélesek, és 2 j  lábnyi mélyek lehetnek, mi 
szerint valami 3 darab jűh fér meg egvegy 
ilyen vályúban, és 12 darab vályú szükséges 
a’ feljebbi juhok és lisztes víz mennyiségéhez 
képest.

2szor A’ mosóvizet mindenkor oly melegen 
kell tartani ezen kádakban, vályúkban, vagy 
teknökben, hogy csak épen fájdalom nélkül 
lehessen kézzel benne dolgozni; mert ha sok
kal hüvesebb ennél, nem olvaszthatja fel a’

nak több rendbeli Intézményéi legyenek ki
adva a’ seiyeintenyesatpV tárgyában, ’s még 
is hogy mindazoknak kévés a1 sikere, onnan
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gyapjú zsírját ’s mocskát. A’ tapasztalás pedig 
azt tanítja, hogy a’ juhok igen nagy meleget 
tudnak kiállni a’ vízben.

3szor. Ilyen állapotban lévén a’ mosóvíz, 
összekötött lábakkal ’s háttal lefelé hassal pe
dig felfelé halkal bele bocsáttatnak, ’s kézzel 
tartatnak a’ juhok mintegy 15 perczig úgy 
hogy csak egyedül a’ szemeik, füleik, és or
raik maradjanak a’ vízen kívül, az Üstökűket 
vagy fejgyapjaikat pedig kézzel kell megned
vesíteni.

4szer. Ha azt vesszük észre, hogy a’ mo
sóvíz már hülni kezd egy kevéssé, valamely 
merő edénnyel forró vizet kell merni hozzá a’ 
szüntelenül tűz hegyeit lévő üstből, a’ meg
hűlt víznek arányos részét pedig le kell eresz
teni és valamely nagyobb tartóban (kádban) 
gyűjteni, hogy azután további használásra újra 
ismét felforraltathassék az üstben. Ez a’ liszttel 
vegyített víz annál íoganatosabb, minél több
ször felmclegíttetvén újra használtatik.

5ször. E ’ végre három kád szükséges; az 
első, melybe a’ zavaros lisztes víz gyüjtetik, ’s 
ennek legnagyobbnak kell lenni, a’ második, 
valamivel kisebb, melybe az elsőből a’ tiszta

tetszik m eg, mert egy nagy ország csak 400 
mázsa selymet tud termeszteni evenkint. — 
Midőn a' Kéinlőben közlöttük ama német- 
nek okoskodását, ki a’ ne'met birodalom’ 
es porosz ország’ éghajlatait alkalmatlanoknak 
monda a’ selyemtenyészf é sre , inegjegyzet- 
tük egyszer’stnind hogy a’ magyar éghajlat 
sokkal szelidebb ; mintsem azok, melyekre 
az érdeklett vélemény alkalmazható. Ennél
fogva ha bár találkozandnak is késő fagy« 
évek , ezek mindenkor inkább csak kivétel 
alá fognak tartozni: ’s a’ szorgalom miért 
ne tudna ily esetekre is magán okos ellátá
sokkal segíteni?  ’s igy annak, hogy nálunk 
a’ selyemtenyésztés előre nem halad, mi más 
akadályait latjuk.
Ezen akadályok részint á t a l á n y o s o k  vagy 
Úgy szólva országosak, részint h e l y b e l i e k .  
Amazokhoz^ tartoznak a’ jutalmak’ és bérek5 
’s egyebek hijányai, emezekhez pedig a’ bir
tok i \ iszonyok, ’s egyébb helybeli körülmé
nyek. H í már a’ selyerntenyésztés felsőbb fok
ra \iendő , úgy az akadályokat kell előbb 
elhárítani, mert ezek minden rendelménye- 
ket és szorgalmat tönkre tesznek. Valóban

víz átmeríttetik; valamint az ebből ismét átme- 
ríttetik a’ harmadikba, a’ honnan az üstbe kell 
azt tölteni újabb felforralás végett; a’ mosó
vízhez pedig arányképen mindig «jonnan ké
szített lisztes vizet kell ismét hozzá tölteni, 
még pedig a’ feljebb előadott arányban, t. i. 
100 darab júhra 10 font, 1000 darabra pedig 
100 font lisztet vévén.

6szor. Mi után minden juh mintegy 1 5 
perczig ezen meleg fördőben megáztattatott, fel 
kell oldani a’ lábait, valami egy óráig, a’ mo
csok’ végső feloszlatása végett, egy saráglvák- 
kal vagy cserényekkel bérekesztett helyre kell 
tenni, közel folyó- vagy tóvízhez, és azután 
közvetetlenül tiszta vízzel ki kell mosni a’ fo
lyamját, *) mely is tiszta fényes fehérségű 
leszen.

*) H ogy a’ meleg vízből hideg vízbe való hirte
len — átmenetei, az állati testeknek ártal
mára van mindenikönk tudja, ’s itt csak azt 
érintjük,, hogy vagy a’ <fcó\íz ne legyen na
gyon hideg, vagy a’ test’ kihűlésére időt 
kell engedni a’ juhoknak.

S z e r k .

a' szegény lakosok nyomoráságáuak egyik  
ok a , hogy nincs m i v e l  és ii o i kezdeni — 
ők a’ jövendőről előre nem igen gondoskod
hatnak , mert a’ jelen szükség kéri ki száj- 
jaikból a’ falatot,' ep érj fa ültetés! mikor nő 
még a’ fel ! "s nem kiveszi meg a selyemet, 
hanem m i á r r o n ?  — több haszon lesz e’ 
belőle mint ha dohányt vagy sáfrányt ter
mes z t ?  ’s több ezer effélék, oly különös kér
dések egy szegény ember fejében, hogy egy 
hamar el nem szánja magát a‘ selyemte
nyésztésre. —
Esztinkbe jut itt,  hogy az uj száilitványok  
számára az orosz kormány, \o n ő ,  marhákat 
’s pénzt rendelt, melyek által az oda költö
zött svábok gazdasághoz kezdhessenek : — 
azt tartván , hogy ha ezen új szallitványok- 
nak lesz valamijek, e z ,  az öv© is lesz. 
Ezeknek említése után ezen két kérdéseket 
tesszük fel ,,vidéki Casinóinknak és az ille
tőknek“ 1) Mik azon altalányos és helybeli  
akadályok, ’s hijányok? melyek a’ selyem- 
tenyésztést gátoljak hazánkban, és 2) Mi
módon lehetne ezeket e lh á r íta n i? -------

S z e r k.
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7szer. Ezen utolsó dologban: nem találtam 
oly czélirányosnak a’ vízbe való ugratást, mint 
a’ kézzeli mosást; mely így történhetik:

a) A’ folyóban vagy patakban három csa
patra kell osztani a’ munkásokat, úgy hogy a’ 
mocsok a' már legtisztább juhoktól az ezeknél 
még tisztátalanabbakhoz folyjon. Minden egyes 
birkát tartja erősen két munkás, míndenik egyik 
első ’s egyik hátúlsó lábát fogván, ’s belé tart
ja háttal lefelé a’ vízbe, de úgy hogy a’ szá
ja orra és füle vizen kívül maradjon. Ezen 
fekvését a’ júhnak mindazáltal néha változtatni 
kell, és a’ folyamját többször lapos tenyérrel 
nyomogatni, vagy simogatni, hogy jobban ki
nyúljon, ’s szabadabb béfolyást engedjen a’ 
víznek.

b) A’ mely juhok végső mosás végett a’ 
folyóvízhez vitetnek, átadatnak ar munkások 
első csapatnának , mely azokat minden nagyobb 
mocsoktól megtisztítja, és úgy aztán általadja 
a’ második csapatnak.

c) Ennek már az a’ kötelessége, hogy az 
említett módon majd egészen megtisztítsa a’ 
gyapjút minden mocsoktól, és úgy adja által 
a’ harmadik csapatnak.

d) Ennek pedig az a’ kötelessége, hogy 
pontosan megvizsgálja a’ két első csapat mun
káját, és hogy azt megjobbitsa ’s kipótolja, ha 
szükséges, minekelőtte kieresztetik a’ birka a’ 
vízből, a’ miért is utoljára még egy kánná vízzel 
is meg kell azt önteni feljülről, hogy ez által 
a’ gyapjú minden még talán hátralévő mocsok
tól végképen megszabadíttassék. — Minél lan- 
gyúltabb a’ víz a’ naptól, annál szebb és tisz
tább lesz a’ gyapjú mosása is.

Hogyha valaki ezen módon nyírés után 
akarja megmosni a' gyapjút, e’ következendő- 
ket szükséges megtartani:

1} A’ lisztes víznek 58 grádusnyi meleg
ségeinek kell lenni, a’ mosóedényt |-nyire meg 
kell tölteni ezen lisztes vízzel, és az osztály- 
zott gyapjút bele kell tömni, míg meg nem telik 
az 1 láb magasságú edény, mire be kell azt 
teríteni.

2 ) Ezen állapotban vesztég keTl hagyni a’ 
gyapjút fél óráig, miután egy kádra állított 
szitába kell önteni, a’ lisztes vizet további

használásra gyűjteni, a’ gyapjút pedig a’ szi
tából egy tiszta vízzel megtöltött edénybe át- 
üresitení.

Ezen edényben már több óráig marad a’ 
gyapjú, hogy miftden szennye jól felázzék, az
tán pedig kőzvetetlenül tiszta vízben mosatik 
meg végképen közönséges módon, kosarak se
gítsége áltál, mi után fényes fehérségű leszen.

4) Két személy tisztára megmoshat ezen 
módon 3 mázsa gyapjút 12 óra lefolyása alatt.

5) En ezen mosás módjában búza- rozs- 
árpa- hajdina- és kukuricza liszttel, sőt még 
morzsolt kolompérral is tettem próbákat, me
lyek mind sikeresek voltak. — Minél gazda
gabbak pedig a’ külömbféle lisztnemek láng 
vagy keményítő anyagból, ann.íl fehérebb és 
tisztább lesz mindenkor a’ gyapjú. — A’ mi 
pedig ezen mosás módját különösen nevezetessé 
teszi az, hogy a’ gyapjú természeti puhasága 
és selymessége sokkal épebben marad meg, 
mint a’ húgygyali mosás után.
Ä  nyírésról3 és gyapjú zsákolásáról.

(LüJiuir »/.érint.)'

Közönségesen harmad nappal a’ mosás után 
meg lehet már nyírni a’ juhokat; nedves vagy 
felette csendes és minden szél nélküli levegőben 
mindazáltal történik néha, hogy tovább kell 
várakozni, míg eléggé meg nem szikkadt a’ 
gyapjú. Ugyan ezen gyapjú szikkadását mindig 
meg kell várni, mivel külömben a’ gyapjú to
vábbi hevertében megfúl, megsárgúl a’ zsákok
ban, ’s oly avassá lesz néha, hogy semmi hasz
nát sem lehet venni.

Némely júhtenyészlők oly bal vélekedéssel 
vannak, hogy a’ gyapjú nyomatéka szaporodá
sát reményük, ha nyírés előtt izzadóságba 
hozzák a’ juhokat. E’ végre azt ajánlják, hogy 
a’ juhoknak sót adjon, és azokat egy ideig szo
ros helyre rekessze az ember; de az eképen 
szerzett izzadság egészen más természetű, mint 
azon természeti zsíros izzadság, vagy azon 
olajos szer, mely a’ merínúk gyapjában növés 
közben magától ered, és a’ gyapjút simává s’ 
puhává teszi. A’ gyapjúkereskedők igen jól 
ismerik ezen küiömbözést, ’s ennél fogva az 
olyan erővel izzssztott gyapjú árrát mindig ke
vesebbre szabják.

*
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Ha mindazáltal a’ gyapjú forró nyári me
legben felette hamar megszikkadt, ’s ez által 
puhaságából (selymességéből) valamit vesztett 
volna, azzal lehet segíteni rajta, hogy a’ juho
kat égy nappal a’ nyírés előtt ben tartjuk jó 
» bő eleséggel.

A’ nyíréshez e’ következők kivántatnak:
lször. Elég teres hely, melyen minden 

akadály nélkül űzhessük a’ nyírés munkáját.
Sászor. Száraz tanya a’ nyírendő juhok szá

mára.
3szor. Ügyes és gyakorlott nyíró elégséges 

számmal, és czélirányos ollókkal.
4szer. Elég számú ember a’ lenyírt gyap

jú elvitelére, és a’ nyíró hely tisztán tartására.
5ször. Nagy asztalok, melyeken a’ gyap

júfolyamok a’ bezsákolásra összerakattatnak, és 
néhány kosarak a’ hulladék és szennyes gyapjú 
összeszedésére.

Közönségesen egy fával béültetett térés 
helyet szokás a’ júhakol szomszédjában nyí- 
résre használni, a’ hol különösen e’ végre épí
tett nyírőház nincsen Azonban még is készen 
kell tartani egy fedeles helyet is, p. o. egy 
deszkával kirakott csűrt (pajtát), istállót,’s a’t. 
ha talán esős vagy szeles idő miatt fedél alá 
szorúlna az ember a’ nyíréssel.

Némely helyeken különösen e’ végre épí
tett nyíró házak is vannak, melyek több abla
kon által elég világosságot szolgáltatnak, ’s 
melyek alkalmatos ülésekkel ’s nyíró asztalokkal, 
sőt középett egy magasabb hellyel vannak fel
készítve, melyről a’ felügyelő könnyen meg
láthassa az egész munkálódást. Egy példás 
ilynemű intézetet Horzovitzban láthatni.

Egy jó nyírétől azt kívánjuk, hogy a’ 
gyapjút szépen és símán a’ bőr hegyett lenyír- 
je , úgy hogy semmi egyenetlenségek ne le
gyenek sehol is az állat’ egész testén; továb
bá, hogy meg ne sértse a’ juhot, és hogy a’ 
gyapjú folyamtól széljel ne szaggassa.

Hogy a’ nyírok ezen kívánságoknak eleget 
tegyenek , azt lehet tanácsolni, hogy ne szak
mányba fogadtassanak és darab számra fizet
tessenek , mivel ngv csak azon vannak, 
hogy sokat nyírhessenek napjában, keveset

gondolván a’ munka minőségével, hanem nap
számba fogadtassanak inkább, mivel így job
ban lehet lólök kívánni a’ pontosságot nyíréi
ben. Igaz ugyan, hogy ez a’ nyírés költségét 
valamivel szaporítja, de ezt bőven kipótolja a’ 
szebben lenyírt gyapjú többsége, és a’jövendő 
gyapjú helyesebb növése.

Az ügyes és szorgalmatos nyírüknek, ter
mészetes dolog, hogy meg kell szaporítani 
arány képen a’ napszámokat, külömben máshova 
mennek nyírni, a’ hol darab számra többet ke
resnek.

Azonban nem lehet mégis tagadni, hogy az 
itt ajánlott nyírés módját rend szerint csak ki
sebb nyájaknál lehet követni, mivel nagy nyá
jaknál, siető lévén a’ dolog, sok nehézségek 
adnák elő magokat.

Egy ügyes nyíró, ha folyvást jó éles ollója 
van, könnyen 20, és még több juhot is meg- 
nyírhet napjában, kost pedig valami tél annyit 
Egyre másra mindazonáltal még sem lehet egy- 
egy nyírőre több darab juhot számítani napjá
ban, mint szakmánybán valami 12 — lo o t, és 
napszámban valami 10— 12 darabot. Az álla
tok’ mekkorasága, a’ juhok’ kora, és a’ gyapjú 
tömöttsége is külömbséget tesznek ezen dologban

A’ nyíréssel csak azért is tanácsos sietni, 
a’ mennyire lehet, az úsztatás és mosás után, 
nehogy a’ birkák a’ gyapjokat újra ismét be
szennyezzék. A1 hol tehát elég nyíréről előre 
bizonyosok nem lehetünk, osztályonkint cs csak 
annyi juhot kell egy napon úsztatni és mosni, 
a’ mennyit aztán ugyan egy napon bizonyosan 
meg is nyírhetűnk.

A’ nyírok közönségesen a’ földön ülve nví- 
rik a’ juhokat, de jobb, ha azokat padokon ül
ve alacsony asztalokon nyírik, melyeket desz
kákból ’s ezek alá vetett úgynevezett fabakok
ból könnyű e’ végre összeszerkeztetni.

Hogy a’ júh a’ nyírés alatt csendesen ma
radni kényteleníttessék, nehogy megsebesed- 
jék, közönségesen megköttetnek a’ lábai mad
zaggal; azonban jobb ehez posztószélet venni.

A’ nyírés tulajdoni munkáját csak a’ nyírés 
helyen lehet legjobban tettlegesen megtanúlni. 
A’ legnagyobb figyelmet arra kell fordítani a

mmwmmtmtw
tétttm
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nyírésben, hogy a’ gyapjú folyama széljel ne 
szaggattassék, hanem egész épségében meg
maradjon.

A’ nyírést az is igen mozdítja elő, ha ele
gendő mennyiségű ’s minél jobb készületü olló j 
van , és ha az egy különösen arra fogadott 
ember által mindig változtatva megélesíttetik. 
Az újabb készületü ollók, mint a miilyenek j 
Horzoviczban vannak , egy kevéssé meggörbedt | 
hegyük forrók), a’ mi elejét veszi a’juhok bőre 
megsértésének; azon kívül jobb anyagból valók 
mint a’ közönséges nyíró ollók , és jobban, 
czélarányosabban, tükélletesebben, ’s könnyeb
ben teszik meg a’ munkát; végre még az a’ 
jó tulajdonságuk is van, hogy könnyű a’ kö- 
szörülésök ’s élesítésük.

Az említett ollóköszörülőn kívül, még min
den 1 0 — nyírőre, a’ mint jobban vagy ke
vesebbé siettetik a’ nyírés, egy külön személy 
kívántatik, a’ ki a’ lenyírt gyapjú folyamokat 
elvigye, és a’ lehúllott egyes fürtöket és gyap- 
judarabokat összeszedje; továbbá a’ nyírok szá
mával arányban néhány férjfi vagy leány gyer
mek szükséges, a’ kik a’ juhoktól elhúllatott 
ganajt azonnal összeseperjék, és egy kis kosár
ban félre vigyék; végre egy különös ember a’ 
gyapjúfolyamok összehajtására, és, ha talán 
egyenkint megmérettetnek, azok elvitelére.

Az egyes folyamok’ külön megfontolása, és 
a’ nyomaték’ pontos feljegyzése leginkább a’ 
kétesztendős anyabirkáknál ajánlható, mivel 
ennek akár a’ párosításban akár a’ kimustrá- 
lásban hasznát lehet venni.

A’ lenyírt gyapjúfolyamokat szépen össze 
kell hajtani. Ez az úgynevezett nyíró asztalon 
történik, melynek akkorának kell lenni, hogy 
egy nagy folyamot egész 6 —7 lábnyi hosszá
ban, és 4 —5 lábnyi szélességében ki lehessen 
rajta teríteni.

A’ folyam a’ nyírés oldalával tétetik le az 
asztalra. Minden netalán még a’ gyapjúban 
lévő mocsok vagy más tisztátalanság gondosan 
kiszedetik belőle, ott, a’ hol szokás, vagy a’ 
hol a’ vevő kívánja, a’ láb és fő gyapjúja, va
lamint a' húgytól sárga hasgyapjú is külön 
választatik, és azután a’ folyam előbb a’ két

oldaláról hosszában, aztán a’ felső ’s alsó vé
gén befelé haj tátik ? • és gömbölyeg tekercs for- 
máltatik belőle.

Mások 5 — 7 folyamot raknak egymásra, 
és a’ leírt módon tekercset formálnak belőle, 
mely azután erős madzaggal összeköttetik.

Az előtt minden előleges elkészítés nélkül 
csak gondatlanúl belegyúrták ’s beletaposták 
a’ zsákokba a’ gyapjúfolyamokat, de ez által, 
elszaggattatván a’ folyamok, annyira csszeku- 
száltatott a’ gyapjú, hogy azután nagyon bajos 
lett a’ szükséges osztályzás. A’ miért is a’ jó 
rendelkezésű juhmajorokban mindenütt elhagy
ták már ezen régibb gyapjúzsákolás módját.

Ugyan ezért kifordítják a’ menyire szük
séges, a’ zsákokat , belé rakják rendesen egy
más mellé a’ folyamokat, ’s őszszeszoritják szép 
módjával, a’ mi közönségesen a’ birkás’ dolga 
szokott lenni.

A’ nyíréssel őszsze szokták kötni sok he
lyen a’ gyapjú becsülését is, mely abból áll 
hogy valamenyi folyamokat a' gyapjúk külőm- 
bözö finomsága’s jóságához képest, 3 vagy 4 
külön osztályokra osztják, és minden ilyen osz
tály folyamjait csak a’ néki készült zsákokba 
tömik külön és csak igy tétetik lehetségessé 
akár az adónak akár a’ vevőnek a’ gyapjút iga
zán megbecsülni, minél fogva aztán az árrá- 
bani megegyezés is könnyebben eshetik meg 
Ezért el nem kell ezen gyapjúzsákolás módjá
tól ijedni, ha talán néha némely nem igazlelkű 
vevő tisztátalan czélból ki találna is kelni a’ fo
lyamok’ osztályozása ellen.

M ég ott is, a’ hol a’ nyírés figyelmes ügyes  
nyiroktól, és szoros felvigyázás alatt vitetik 
véghez, a’ lábak, pofák, és farok’ gyapjúja 
nincs öszszefüggésben a’ tulajdoni folyammal, 
hanem külön darabokban ’s fürtökben szokott 
lehűlni. Ha némely juhok nagyon nyughatatla
nok nyírés közben, vagy ha a’ nyírok nem igen 
ügyesek, még a’folyamnak is elszakadnak ’s le- 
húlnak némely részei. Azon emberek , kik a’ 
folyamok’ őszszerakásával ’s őszszekőtözésével 
foglalatoskodnak, helyökre szokták ugyan rak
ni a’ folyamok’ elszakadt ’s lehúllott darabjait, 
de helytelen dolog még is a z , ha több ilyen da
rab találkozik a’ folyamban.
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Németországban ar finom juh nyájak’ birto- 
kosainak nagyobb része külön zsákolja a’ dara
bos gyapjút és az egyes fürtöket; mások ugyan- 
a’ leírt tekercsek’ közepébe rakják azokat, ezt 
azonban helyben nem leket hagyni, mivel ez 
által nyílvánságosan több baj okoztatik a’ jövő 
osztályzóknak, mintha mindjárt nyíráskor árfo
lyamoktól különöztettek volna a’ gyapjúdarabok.

A’ beteg és dög júhokról nyírt gyapjút 
mindig külön kell bézsákolni, és azt mint ol- 
lyant meg is jegyezni a’ gyapjúlajstromban.

Arról kell gondoskodni, hogy a’ gyapjufo- 
lyamok’ felette nagyon bé ne gyúrattassanak ’s 
taposiassanak a’ zsákokban, mivel különben 
kihúzáskor könnyen elszakadnak, a’ mi által 
pedig a rákövetkező gyapjúosztályozás nehe- 
zítteiik.

Ä’ zsákok’ boszsza- közönségesen 4 — 
rőfnyi, a’ szélessége pedig \  —1 |  rőfnyi szo
kott leuni, úgy hogy mintegy i — I m á z s a  
gyapjút foglalhatnak magokban.

Ha finomabb a’ gyapjú , finomabb és sűrűbb 
csimvatot is szokás venni a’ zsákokhoz, részint, 
hogy a’ gyapjú az eső és por ellen minél job
ban óltalmaztassék, részint pedig, hogy a’ 
zsák magától is eí ne piszkolódjék; a’ mint 
az a’ közönséges zsákoknál a’ még rajtok lévő 
kenderszálkák miatt néha megtörténik.

Némely júhtenyésztők a’ zsákok hoszszában 
nyílást hagynak, melynél bé lehessen rakni a’ 
gyapjút, és azután, ha megtelik csak béfüze- 
tik azt, a’ mi által a’ vevőknek nagyon meg- 
könnyíttetik a’ gyapjú’ visgálása.

A’ hol a’ gyapjú nem vitetik vásárra ela
dás végett, hanem a’hol helybe jőnek a’ ve
vők, ott 5 — 7 gyapjúfolyamot szokás egy egy 
csomóba öszszekőini, és ezen kis tekercseket 
előlegesen csak úgy öszszerakni minden zsá
kolás nélkül, hogy a’ vevő annál pontosabban 
megtekinthesse a’ gyapjút, ’s annak valóságos 
becsét annál igazabban meghatározhassa.

Ha kisebb a' gyapjú mennyisége , és 
kisebb a1 távolság is, a’ hova vásárra vin
ni kell úgy minden elöleges bézsákolás nélkül 
is el lehet azt oda szállítani, csak ponyvákba 
legyen az takarva a’ szekéren, hogy por és 
eső ellen eleget óltalmaztassék.

A’ bézsákoFt gyapjút száraz és deszkákkal 
kirakott helyen kell eltartani, a’ hol se a’ nap 
se a’ levegő nagyon ki ne szárítsa. Az első 
azért szükséges, hogy a’ gyapjú el ne romol
jon., hanem természeti jó állapotában megma
radjon, a’ második pedig, hogy a? szerfeletti 
kiszáradás által nyomatékjéről ne veszejtsen.

Vászongyártás Angliádban.
Azon fontosság, melyet a’ lenfonal’ kelete 

Angliában elért volt, oly véleményre bírt több 
nyerészt, hogy az a’ kivitelben is nem sokára 
epochát fog csinálni, ’s e’ remény fejébe több 
szövő gyárak, alakultak A’ belkereskedésre 
nézve hasznosnak mutatkozott ez’ előrelátás, ’s 
a’ fennálló szövő gyárak csak alig adhatják a’ 
szükséges mennyiséget. Kézfonta lenfonal An
gliában és Skócziában már nem is találtatható 
czikkely, ’s írlaudban közel áll az enyészethez. 
Az erőmúfonalnak hasonlíthatatlanul jobb minő
sége, főkép pedig egyenlősége és egyiránt 
felosztott ereje új tárgyak’ készítésére adott 
alkalmat, minők a’ kézszövetnél vagy elmarad
tak, vagy csak bijányos alakban adathattak 
volna, ’s az angol drill, a’ skót asztalabroszak, 
az irlandi vászon, az erőműfonás’ alkalmazása 
olta, háromszor nagyobb mennyiségben készít
tetnek. A’ francziák csak hamar észrevették e 
rögtönös változást, próbákat tettek, ’s mint
hogy jó sükerét látták, nagyobb vállalatokhoz 
fogtak, ’s 1836ban 6,000,000 font sterling
ért hozatott bé Francziaországba. Németország
ban csak egykét év olta ügyelemmel vannak az 
erőmű-fonalszövetre. — Azon körülmény, hogy 
erőműszövethez nem juthatni oly jutahnas árron, 
mint kézfonalhoz , mert ehhez silányabb és 
durvább fonalakat is alkalmazhatni, ugyan még 
útban áll, de remélhetni, hogy a’ növekedő 
kelet mellett olcsósodváa az á rr , a’ közönséges 
vászon is erőmüfonalokból feg készíttetni.

Ä  vadgesztenye , tölgy f a i é s  bükkfa 
gyümölcsei létrészei\ és hasznai.

lször. A’ vadgesztenye (A e sc u lu s  h ip - 
poc as tanúm ) gyümölcse foglal magában 
3á,42 rész keményitőlisztet (lisztlángot) 13,54 
rész gummit, 18,19 rész tojásfehért, 1,24

*



rész zsíros olajt, 11,45 rész keserű ki vonali 
szert, rs így több mint 95 rész táplálatos 
szereket. Nagyon jó marhaeleségnek is : csak 
a’ sok keserű részei teszik kellemetlenné, és 
a’ veleje keménysége teszi nehéz emészthetővé 
némely állatoknak.

A’ keserű részeit azonban több módok által 
el lehet hárítani, vagy legalább fogyasztani,p.o.

a) heverés által; mert ha egy ideig hever
ni hagyjuk a1 megdarált vadgesztenyét, neve
zetesen fogy a’ keserűsége;

b) forrás által, ha t. í. vagy egészen,
vagy — a’ mi még jobb----megdarálva 6 — $
hétig vékony területben heverni hagyjuk, és, 
az időhöz képest, minden 3 — 6-od napon egy
szer megforgatjuk. Ez által izzad és elveszti 
a' keserűsége nagyobb részét. Ugyan ezt az 
«által is elérhetni, ha 6 —8 napfg vízben hagy
juk forrásba indúlui;

c) kilúgzás vagy kíédesítés által. Kosárba 
vagy hordóba teszszük t. i a’ gesztenyét vagy 
egészen, vagy — a’ mi még jobb — megda
rálva és vízbe rakjuk 3 — 4 napig; vagy pe
dig vizet öntünk reá, és lefejtjük azt egyne- 
háuy nap múlva. Nagyobb sikerű ez a’ dolog, 
ha mészvizet vagy lúgot veszünk a’ tiszta viz 
helyett.

Könnyebb emésztésű lesz az által is a1 vad- 
gesztenye ha azt megfőzzük, a’mi által a’keserű 
fémrészeinek is nagy része elháríttatík .Úgy elké
szítve három annyi tápláló erővel bír mint a’ ko
lompár. Ürleniis lehet a’vadgesztenyét, és aztán 
bésavanyítani, mely állapotban igen jó elesé- 
gúl szolgába’ disznónak.

A’ disznók nagyon szeretik a5 darált vad- 
gesztenyét, és hamar meghíznak tőle. Külö
nös a’ sikerük e1 végre murokkal (sárgarépá
val]) ’s más ehez hasonló eleséggel vegyítve.

Ökröt is lehet sikeresen hizlalni darált, ’s 
kivált főtt vadgesztenyével, ha 16 — 20 fontot 
adunk annak napjában. A’ hús és fagyú nagyon 
gyarapodnak ’s szaporodnak ezen eleségtől, 
Már 1776-ban ökröt hizlalt egy alsó szász
sági gazda vadgesztenyével, melyet előbb 
megzúzott és egy kevés árpadarával vegyített. 
Néhány napig nem kapván semmi más elesé
s t  , megszokta a’ marha a’ vadgesztenyét, me

lyet aztán megzúzva ’s szalmaszecskával ve
gyítve és megnedvesitve oly mohón evett, hogy 
tartoztatni is kellett tőle. — Francziaországban 
10 font megzúzott vadgesztenyét elégnek ta
pasztaltak egy tehén táplálására, 15 — 20 fon
tot pedig annak hizlalására.

A’ tehenek, ha vadgesztenyével tápláltat- 
nak, két harmadrésszel több tejet adnak, az 
írosvajok sárga és édes, ’s borjúik erősek és 
izmosok , a’ húsok pedig kellemetes ízű. Elein- 
tén csak fél fontot kell adni egyegy tehénnek 
napjában, utóbb pedig egész 10 fontig. Ha 
megfőzzük a’ gesztenyét, majd két annyi tejet 
adnak attól a’ tehenek.

A ’ juhokat nagyon jól táplálja a1 darált ’s 
eleintén zabbal vegyített vadgesztenye, azon 
kívül nyavalyáktól menti azokat, és a’ gyapjú
kat szaporítja. Különös jó szolgálatod teszen 
a’ juhoknak a’ vadgesztenye a’ keserű létré
szeivel nedves időjárásokban.

A’ baromfi hamar meghízik a’ főtt vadgesz
tenyétől. — Franeziaországban kilúgzott azaz 
lúggal kiédesített vadgesztenyét búzakorpával 
vegyítve szoktak adni a’ tyúkoknak.

Ezen vad gyümölcs használása valóban min
den tekintetet érdemel, mivel hirtelen felnő a' 
iája, és bőven terem; a’ gyümölcs maga sem 
el nem romlik egy könnyen, sem az egerek 
pusztításának nincs alája vetve.

2szor. A’ makk áll 38 rész lisztlángbóí 
(keményítő lisztből), 31,9 rész farostból , 3,4 
rész zsíros olajból, 6,4 rész gummiból, 5,2 rész 
szurokból (gyantából), 9 rész cserzőszerbőb 
5,2 rész keserű kivonatszerből, és egy kevés 
káli (hamuzsír), mész, és agyagsóból (timso- 
ból), minél fogva többet tesznek a’ táplálatos 
részei felénél; de ellenben sok t. i. 14 rész 
fanyar, összehúzó, és hevítő részt is foglal 
magában, mely a gyomrot láaiadja meg.

3szor. A’ bükkmag szárból 16 — 24 rész 
zsíros olajt foglal magában, egy kevés ezukor- 
ra l, nyalkával, lisztlánggal fanyar ’s keserű 
szerekkel, és valamely csekély rész mérges 
szerrel ( f  ági na) ,  a’ miért is főfájást és szé
dülést okozhat, ha igen nagy mennyiségben 
eszi azt a’ marha. Ugyan ez az oka, hogy az 
olajpogácsája ártalmas szokott lenni a’ lovaknak.
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Csalóköz. Feb 10. 1837.
Az időjárás e’ beállott évben, nem épen 

méreg hideg, havunk elegendő, szán utunk igen 
jó , Januarius utoljáig, de azon első hónap 
utolso hetében, az idő meg gyengült, a’ nagy 
sűrű kőd végtére eső cseppekben leesvén az 
havat igen meggyengítette, úgy szintén a’ 
szán utat elrontotta, de künn a’ mezőségen, 
szántó főldeinkeu, máig is elegendő havunk 
van, és a’ legjobb szankázás, febr, 4 kitől 
fogva ismét nagyobb hidegünk van, és máig 
is szüntelen nevekedik a’ hideg

Tovább egy hétnél tartó sürü büdös kőd, 
sok egésségtelenséget okozott, lakosaink kö
zött, néhol sűrűén halálozás is van, de csak mint 
rendesen szokott lenni. Az elmúlt nyáron is
mét meglátogatta Csaló-közünket a’ cholera, 
de csak azon Helységeket, melyek az 1831 
dik évbe egészen menten maradtak tőle; és 
nem is olyan nagy mértékben üldözött: a’ ki
ket meglepett a’ nyavalya, egy harmad része 
sem halt meg. —

A’ hol a’ szarvas marha, 1835-diki évben 
nem döglött az el múlt 1836-dikban ottan is 
bejött a’ marha dög, és annyira elhullott a’ 
szarvas marha, hogy sok helységekben, har
mada is alig maradt, most mindazonáltal csak 
magános istálókban betegesznek és hullanak 
a’ marhák.

Csalóköznek szintén közepén van Szerdahely 
M Város, a’ hová szoktuk gabonánkat eladás 
végett vinni legközelebbi héti vásáron u m. Febr. 
lOdikén, a’ tiszta búzának P mérője 4 \ rírtől. 
4 frt. 15 krig, a’ Kétszeres 2 frt. 15 krtól 
2 30 krig, Rozs 2 frt 12 — 18 krig, az árpa

2frt 6 kr., Zab 1 frt 4 8 —54 krig, Kukori- 
cza ha szép elkelt 2 15 kr. burgonyának más
fél P. m Zsákja 1 frt. 15—30 krig.

Szénának mázsája 1 frt. 15 k r.; egy pár 
hízott ökröt teleltetnek. egy hétig 3 frt 30 kr. 
Egy harmadíél öl szélességű, ’s ugyan annyi 
magasságú kazalból, egy ölért adnak 50 Vfrt.

P e s t  és  v i déke .  Téreinken a’ hó rég’ 
elpusztult, hegyeinken itt ott még fejérlik. Az 
idő ködös borongós, és tavaszi lágyságu. A’ 
Duna zajlik, de jege vékony ’s veszendőségre 
mutat. Úgy látszik hogy a’ piaczi árr napon
kint lejebb szál, ’s minden olcsóbb kezd lenni.

A’ marhavásárok hetenkint törnvék, és ha 
azt számoljuk ki, hogy veszik a’ pesti és budai 
mészárosok a’ kövér marhát, ’s mi a’ húsnak 
faggyúnak ’s bitnek az árra, úgy látjuk mint
ha nem hogy nyernének sőt vesztenek. Ez 
azonban az egész hízott marháknál van. — 
Vegyük fel hogy hány_darab egész, fél és 
harmad rész hízott marha vétetik általok ’s ezek 
igen nagy különségü árron jutnak kezeikre, ’s 
hogy ezek még is egy forma árron adatnak 
el — ’s hogy ezeknek egy részét csak tartják, 
de nem hizlalják és a’ mit tartanak ’s hizlalnak 
mi czélokra fordittatik? — valóban kedvező 
számolás fog kiütni: ’s a’ károsodás panassza, 
méltatlan leend. Itt valóban azt mondhatni, hogy 
a’ pesti heti baromvásár mindig kedvező a’ ve
vőknek, ’s bátran lehet állítani, hogy az itteni 
székek csaknem egészen a’ piaczról vághatnak. 
Óhajtandó, hogy minden Mgye’ nagy városában 
tartatnának heti barom vásárok, mind gazda
sági, mind kereskedési tekintetből.

P e s t i  pi acz .  Febr. 14. 1837. Egy kila búza 9 0 —100 kétszeres 55 — 58 rozs 
5 0 —53 árpa 4 8 —50 zab 37— 39 kukoricza 8 0 —83 bab 2 1 0 — 220  lencse 2 1 5 —225 
borsó 2 1 5 —230 köleskása 180 —190 garas váltóban szalonna egy mázsa 3 4 —38 frt. egy 
font zsír 3 0 —36 kr. disznóhus böretlen 18 kr. bőrös süldő hús 24 kr. borjú hús 2 0 —30 kr.

P é n z k e l e t  Febr. 9 1837. Stat. köt. 5. percentós 1 0 4 | |—4 pct. 9 9 r |  5 pct. 75 
tfT 1 pct. 25 Kölcsön. 1820. 100 f. — 225 f. =  Kincstári köt. 2 pct. 53^. Banck rész
vény 1367. ± e. p.

Szerkezii B a 11 a. — Nyomtattja L ä n d e r e r .



14. Szám 1831,

Hetenkint kétszer 
félévi árra 

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

m s r n i M )
a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
minden csász. kir. 
Posta Hivatalnál , 
és a’ Szerkezténél.

Pesten Szombat

A cs kir, Gréczi Gazdasági társaság 
igyekezetei.

(Oesterr. Zeitschrift.)
Ezen cs. kir intézet múlt esztendőben is 

szokott módja szerint folytatta üdvösséges igye
kezeteit, a’ mint ezt gazdasági kertje Gré cz- 
ben és nevezetesen középponti gyümölcsfa- 
és szőlőtőke-oskolája világosan bizonyítja. Ezen 
csak kevés idővel ez előtt felállított becses in
tézet már is foglal magában többet mint 970 
már osztályozott, és 1013 még nem osztályo
zott ’s eddig bizonytalan fajú anyagyümölcsfát; 
valamint 110 már osztályozott, és 352 még 
bizonytalan anyaszőJőtövet ; így szinte 40,000 
gyökeres szőlővenyigét a’ szőlőoskolában . 37 
ezer 365 száz darab nemesített kúlőmbféle 
nevendékfákat a’ faoskolában, 3125 még ezu
tán nemesítendő vad csemetét. Mind ezeken 
kívül pedig egy 224 Q ölnyi térség külömb- 
féle gyümölcsfák magvaival van elvetve ’s a’ t.

Az említett középponti gyümölcsfa- és sző
lőoskolából múlt esztendei ősztől fogva lehet 
minden ősszel és tavasszal oltó ágakat, neme
sített gyümölcsfákat, meggyökerezett szőlőve
nyigéket, és bogyótermő nemes csemetéket sze
rezni, még pedig e’ következő feltételek alatt: 

lször. A’ ki venni akar valamit, írni kell 
e’ végett a’ cs kir. stíriai gazdasági társaság 
titoknokának, W e r n e r  professor úrnak,Grécz- 
ben, f r anco  küldött levélben.

2szor. Ha távúi eső helyekre keli küldeni 
valamit, azt a’ faoskola kertésze fogja gondo
san bépakolni, ez által okozandó költsége visz- 
szatérítéseért

3szor. Kevesebb mint 12 oltó ágak nem 
adatnak ; az azonban mindegy akár egy, akár 
többféle fajból ’s nemből kivágassanak azok

Februárius 18 lk

4szer. A’ kívánt nemesített fák, oltó ágak, 
vagy csemeték, csak tüstént lefizetendő kész 
pénzért adatnak ki; a’ miért is az árrokat, a’ 
bépakolás és elszállítás költségével együtt, 
azonnal le kell tenni vagy tétetni.

5ször. A’ mely vevő urak messze laknak 
Grécztől, szükséges, hogy nevezzék meg 
megbízottjaikat, kiknek által lehet adni a’ kí
vánt fákat, ágakat, vagy csemetéket, vagy, 
ha semmi megbízottjok nincsen, legalább mu
tassanak valamely alkalmatosságra, melytől el 
lehessen nekik küldeni a’ kívánt tárgyakat.

6szor. Hogyha a’ kívánt nemesített fa, ol
tó ág, vagy csemetéből némely faj már elfogyott 
volna, az egy más ahoz hasonló fajjal fog kipó
toltatni, ha csak a’ vevő úr már előre világo
san nem jelenti, hogy másból sehogysem akar.

Megjegyezni szükséges itt azt is , hogy a’ 
külömbféle gyümölcsfajuk, melyekből itt fiatal 
fák, és gyökeres ültetvények neveltetnek, min
den kitelhető gonddal eredeti tisztaságukban, 
és minden korcsosodás és elfajzás nélkül sza- 
poríttatnak; hogy valamennyi fiatal fa és cse
mete egészséges , jól meggyökerezett, elég 
erős, és egyátaljában szép és tormás; és hogy 
azokat minthogy a’ faoskola magas, szabad, és 
szeles fekvésű, ’s épen nem búja földü — majd 
mindenütt el lehet ültetni jó sikerrel, a’ mit már 
abból is láthatni, hogy ezen intézet még eddig 
sohasem elégíthette ki tisztára a’ vevők kíván
ságait.

Az áriát a’ kiilömbéle nemesített gyümölcs
fáknak, óltó ágaknak , és csemetéknek, e’ kö
vetkező árrtajstromból láthatni meg: „ P re is -  
v e r z e i c h n i s s d e r aus d e r Cent r a l -  
0  b s t b a u m- und 11 e b e n s c h u 1 e der  k. 
k, I ia nd w i r  t hsc ha ft s'g e se l 1 seh  a f t In

N e m z e t !  k f t  ü s z v e t a r t  s z ív -  é t / . ,  A z  e ls z a k a d v a  n e m  vesz. e l.  

C sa k  s z é t -  c s a k  s z é t ! i m í t t  a ’ v é s z ,  ’S  M o liá c s  a l a t t  b o ld o g  le s z e l .
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G r ä t z  (M ur  v e r s  t ad t,  E g g e n b e r g e  r** 
s t r a s s e ,  Nro 59 0 ) a b z uge b e nd e n Pf ro
p f r e i s e r ,  Ob st bäume ,  l t e b e n w ü r z l i n -  
ge  und S ä m e r e y e n ,  f i i r d a s  J a h r  1836.

Mivel pedig ezen árrlajstromban a’ gyü
mölcsfák és csemeték árrán ’s nevén kívül csak 
a’ gyümölcsök érése ideje van feljegyezve, egy 
különös leírását is adja ki ezen intézet minden 
gyümölcsfajuknak, melyek itt termesztetnek és 
szaporítalak, ezen czím alatt: „ Be s c h r e i 
bung d e r  Ob s t s o r t e n  in de r  C e n t r a l -  
Obs t b au msc h uleÄ mely minden itt termesz
tett gyümölcsfajról minden tudni valót kör- 
nyűlményesen előád, ’s melyet füzetenkint, a’ 
gréczi újságln’vatal által £ G r ä t z ,  S t e m-  
p f e r g a s s e .  Nro 12 6 ) 1 for. 10 kr. pen
gő pénzen füzetjét, minden időben megkaphat
ni. — így szinte megkaphatni ugyan ezen új- 
sághívatal, vagy D a m i a n  és S o r g e  gréczi 
könyvárosok által, ezen a’ szőlőkről szóló ok
tatást is: „ P r a k t i s c h e  A n l e i t u n g  zum 
v o r t h e i l h a f t e n  V e r f a h r e n ,  den W e i n 
s t o c k  zu v e r m e h r e n ,  und  die We i n 
gä r  t e n m it B e b e n  z n b es e tz en“ 10 k, 
pengő pénzen.

Ha valaki valamit kíván ezen intézetből, 
legjobb ezen kívánságát mindenkor, legkésőb
ben is, Februárius végéig béküldeni, mivel kü- 
löniben könnyen megeshetik, hogy a’ kívánt 
fajakbói már némelyek el volnának foglalva; az 
azonban mindig maga hatalmában marad a’ ve
vőnek; hogy meghatározza az időpontot, mely
ben küldetni kívánja magának a’ megrendel
teket.

Egyibiránt még az is szükséges megren
deléskor, kivált a’ körtvéiyfáknál, hogy a’ ve
vő világosan megírja, magas növésű fákat akar 
e vagy törpéket.

Minthogy pedig ezen intézet némely ritkább 
és nevezetesebb gabona- takarmány- és gyár- 
palánta fajakat is termeszt, ezek megvával is 
szolgálhat, melyeket kisebb vagy nagyobb men
nyiségben szinte azon úton és módon rendel
hetni, mint a’ fácskákat és csemetéket. Az ár- 
ruk pedig szinte a’ feljebb megjegyzett árrlaj
stromban talált» tik.

Ä  g y a p j ú r ó l .
(Clauss szerint)

A1 gyapjú oly termék, melyről a’ történe- 
netek már a’legrégibb előidőkbenis dicséretesen 
emlékeznek. Már a’ legrégibb idő olta külömb- 
féle szövetek ’s köntösök készíttetnek belőle, 
a’ népek ruházatjára, melyek nélkül kivált az 
éjszak lakosai épenséggel el nem lehetnének ; 
ugyan ezért úgy is intézte el a’ jóltévő isteni 
gondviselés, hogy ezen hasznos állat, melynek 
az ember gyapjúra, faggyúra, húsra, bőrre, 
sőt még beleire nézve is oly nagy hasznát ve
szi, mindenütt találkozzék és divatozzon. Ha 
mindazonáltal csak természeti állapotokban és 
magokra hagyatnak ezen gyapjus állatok, a’ 
gyapjok durva, éles, és tökéletlen tulajdonsá
gaiban, a’ mint könnyen meggyőződhetünk azon 
juhokról,melyek magokra hagyva a’szabad ter
mészetben élnek, a’ hol egyedül csak a ’ kiima, 
a’ legelő, és a’víz van béfolyáasal a’ gyapjúkra. 
Még csak a’ 12dik században, a’ mint meg
jegyzi a’ história, a’ Spanyolok lettek legelső
ben figyelmetesek arra , hogy jó tartás és gond
viselés , és különösen czélirányos és értelmes 
párosítás és hágatás által nagyon meg lehet 
javítani a’ gyapjút a’ szaporaságban, és ezen 
időtől fogva folytatták is a’ juhok és a’ gyapjú 
nemesítését, úgy hogy a’ spanyol a’ gyapjú 
egész a’ 18dík századig a’ legnemesebb, legfi
nomabb, és legjelesebb is volt minden gyapjúk 
közül, melyek addig a’ kereskedésbe jöttek.

Ugyan ezen iS -ik  század közepe táján 
Szászország legelsőkben volt oly szerencsés 
Európában, hogy az eredeti nemes spanyol ju
hok szaporaságán oly gyapjút termesztett, mely 
még sokkal nemesebb, finomabb, és jelesebb 
tulajdonságú vala, mint az első spanyol juhoké, 
melyektől ezen új júhfaj vette, eredetét. Ezt a’ 
példát követték későbben más német tartomá
nyok i s , úgy hogy most a’ német gyapjú az 
első a’ világon.

A’ juhok a' világ külömbféle részeiben és 
országaiban sokszor nagyon külömböznek egy
mástól, testállásukra, forniájokra , ’s gyapjokra 
nézve. Csak hasonlítsuk öszsze a’ nemes spa
nyol juhot az angollal, a’ magyar juhot a’ ne
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mes vagy közönséges némettel, aT külömbféle 
orosz és török országi juhfajokat egymással, 
be szembetűnő nagy kiilömbséget fogunk mind 
szék között találni? — Bár mely hasonlók le
gyenek pedig egymáshoz a’ mi nemes és csak 
félig nemesített német juhaink testállásukra néz
ve a’ gyapjúk még is annyira külómbözik egy
másul, formájára, hoszszára, tömöttségére, 
finomságára, selymességére, simaságára, kon- 
dorságára, rűgöságára, erőjére, ’s tartósságá
ra , ’s a’ t. nézve, hogy még egy kis kerület
ben is, a’ hol a’ legelő, v iz ,és téli tartás mind 
egyenlők, mégis külömböző a’ gyapjú, tulajdon
ságaira nézve, a’ mit csak a’ tenyésztés béfo- 
lyásának lehet tulajdonítani, melyről sokszor, 
valamint a’ gyapjúról, igen fonák értelmességök 
van a’ juhos gazdáknak, ’s melynek követke
zésében sokszor nagyon is elaljasodhatnak a’ 
juhnyájak. A’ czélirányos tartása a’ juhoknak 
szintoly szükséges tökéletes nemesedésők el
érésére mint maga az értelmes tenyésztés, úgy 
bogy egyik nélkül sem lehetünk, ha tökéletes
séget keresünk e’ dologban. Ugyan innen van, 
hogy nem Jehet minden német tartományokban 
és kerületekben egyformán elérni a’ gyapjune- 
mesítés ezéljának legmagasabb lépcsőjét, mivel 
nem mindenütt egyenlő jóságu ’s czélirányossá- 
gú a’ birkák’ legelője. Ennek megmutatására 
csak a' meklenburgi Nagyherczegségben termő 
gyapjúról kívánok itt szólni, a’ hol az idén le
gelőször a’ g ü s z t r o w i  gyapjúvásárt **) néz
tem meg, melynek czélirányos elintézése egy

/---------------  #
*) Minő tetemes kincs a z ,  a’ mit egy nagy 

gyapjúvásar hoz be valamely városnak, meg 
tetszik csak onnan is,  hogy a’ Németbiroda
lom városai nem csak telkeket ,  hanem épü
leteket is készek e’ végre állítani; csak hogy 
czélukat érhessék.’S valóban ez az oka. hogy 
a’ birodalomban a’ német njságlapok szerint 
egymás után teremnek a gyapjú vásárok, 
mint nálunk a’ casinok. Vegyük f e l ,  hogy  
Pest városa csak néma’ legnevezetesebb gya p- 
juvásárral bird’s ugyan mit lendített ekkorig 
e ’ végre mást,  mint talán az Eigner által 
megdicsért  ̂ mérföld széles országutat. így  
valóban szép jövedelmet bűz ingyen’ fejében.

Nehogy pedig gúnynak fordítsa v aki cn- 
sinóink’ em le ge tés ét , szükségesnek látjuk

különösen arra rendelt kiküldöttséglől igazgat
tatok, ’s mely minden német gyapjúvásároknak 
például ’s követésűi szolgálhatna. Itt már volt 
alkalmatosságom a’külömbféle jühnyájakat meg
ismerni. De minekelötte ezekről beszélnék, 
szükséges előbb olvasóimat ezen tartomáuy 
fekvésével megismertetni.

A’ meklenburgi nagyherczegség, mely éj
szakról a’ keleti tengerrel, keletről Pomeráni- 
ával., nyiigotról*Lü bee k vidékével, és dél
ről a’ brandenburgi márkkal határos, 260 Q  
mértföldet, és mintegy 500 ,000  lakost foglal 
magában. A’ földje lapályos és csaknem vízi- 
rányos, minden begy nélkül, a’ hol több mint 
200 kisebb ’s nagyobb tavak, füvei bővelkedő 
rétek, termékeny szántóföldek, és gyönyörű 
erdők vannak, melyek ezen főidet díszesítik; 
de közben közben mocsáros a’ föld, némely 
magasabbra felemelkedett részei pedig homo
kosak, és részint csak hangatermők. A’ levegő 
a’ tender’ partjain és a’ tavak között nedves, 
’s nagyon előmozdítja a’ termékenységet ’s ki
vált a’ füvek növését, a’ miért is oly alkalma
tos ezen föld a’ marha- és különösen a’ lótar
tásra, mely utolsók szépségökröl egész Német-» 
országban már régen ismeretesek. Az itteni la
kosok több esztendők olta egy hazafiüi egye
sületbe álltak öszsze, mely több száz tagokból 
áll, ’s mely eleven iparkodással azon igyekszik, 
hogy mindenben tökéletességre vigye a’ mezei 
gazdaságot, minél fogva azon is törekedett, 
hogy az itteni jühnyájakat gyapjokra nézve 
nemesítse.

ama nyi latkozást,  miszerint mi ezen casinó- 
kat,  m e l le k  me'g most csak bálokkal ’s já 
tékokkal töltik kisdedkori e'Ietöket, úgy 
nézzük mint. a’ jövendő közboldogság’ mag
tárait,  melyekből S z é c h e n y  sze l lemin-  
tézendi egykor földészetünk ’s kereskedé
sünk’ folyamatját. Ennélfogva ürömiéivé 
várjuk ama pillanatot,  melyben egyik vagy 
másik vidéki casinónk’ korahoz ’s tehetsé
géhez képest növekedve , minél előbb férfiam 
lépéseket mutatand. A ’ honnan e’ kérdésekéi: 
intézzük;

lször .  Szükse'gesek e ’ hazánkban a’ vidéki 
gyapjuvásárok ? ’s ha azok,

2szor. Ho l ,  e's mi módokon történhetnék 
ezeknek divatozásaP S z e r k .
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Minthogy nagyon buja és bővtermésű itt a’ 
legelő, ’s nagyon bőven van a’ széna is, igen 
tömött itt a’ juhok gyapja, ’s nagyon hosszú, 
úgy hogy 3 és 4 újat is megüt,’s különös ere
jű és tartósságu, melyet az Angolok é Fran- 
cziák részint helyben, részint a’ hamburgi gyap- 
jukereskedőktől fésülendő gyapjúnak szoktak 
megvenni, és igen nagyra becsülni. A' rövi- 
debb, és csak 2 —3 ujnyi itteni gyapjúból oly 
erős és tömött szöveteket készítnek az Angolok, 
hogy majd esik el sem pusztíthatok. Egy oly 
tömött és hosszuszőrü egész gyapjú folyam a" 
juh hátán megmosva is nyom még mindig,még 
pedig egyremásra vévén az egész nyájat, 3 
fontot és még többet is. Ismeretes azonban, hogy 
a’ gyapjú tömöttsége szaporodtával, a’ finomsá
ga és selymessége fogyni indul, minél fogva 
kisebb is a’ gyapjú árra eladáskor. Ugyan ezért 
azt lehetne tanácsolni a’ mecklenburgi juhos 
gazdának, hogy a’ tömött de eldurvásodott gyap- 
jok’ javítására oly hosszuszőrü kosokat alkal- 
kalmaznának, melyek Szászország és Sziléziá
nak legfinomabb ’s legnemesebb electoral- nyá
jaiban találkoznak, ’s melyek M o n c e y -  ko
soknak, vagy fésülendő gyapjus kosoknak szok
tak neveztetni Jóllehet ezek nem igen tömött 
szőrüek szoktak lenni, de a’ tömöttszőrü meck
lenburgi juhokkal párosíttatváu, még is oly iva
dékot fognának nemzeni, melynek oly ne
mes és finom 4 ujnyi gyapja lenne , hogy; a’ leg
szorosabb osztályzás után is még is csak har
madik osztályba esnék, a’ mellett pedig erővel 
és tartóssággal is eléggel bírna. Csak az ilyen 
gyapjú legtökéletesebb termék a’ fésülendő gyap- 
jűs gyári készítményekre, mely js az említett 
Angoloktól ’s Francziáktól, a’ környülmények- 
hez képest igen kerestetik ’s jól megfizettetik. 
Ilyen gyapjút, a’ helybeli körülmények és a’ 
buja és termő rétek és legelők’ következésé
ben bizonyosan , csak igen kevés kivétellel, 
majd egész Mecklenburgban lehetne termesz
teni. Bizonyosan temérdek nagy haszon három- 
lauék ezáltal ezen tartomány lakosira, mivel 
az ilyen gyapjút alig ha lehetne másutt oly 
nagy tökélletességben termeszteni, a’ hol oly 
buja rétek és legelők nincsenek. — A’ pome- 
rániai herczegség és az Ukermark is termeszt-

nek azonban némely helyett igen jeles, nemes, 
finom, és puha fésűs gyapjút mely a’ szász 
gyárosoktól vétetik meg. — Mintegy húsz ’s 
nehány esztendő olta Ausztráliában is oly igen 
előlépett a’ gyapjutermesztés, hogy az idén 6 
millió font gyapjú vitetett bé onnan Angliába, 
mely is nagyon ’s észrevehetőleg lenyomja a’ 
középszerű német gyapjú árrát. Ugyan ezért 
szükséges, hogy a’ német juhtenyésztök az 
egész figyelmöket ráfordítsák a’ nyájaikra, ’s 
mindig csak előbbre törekedjenek menni a’ ne
mesítésben , hogy csak minél tökéletesebb gyap
jút termeszthessenek; nevezetesen pedig taná
csolhatni ezt a’ mecklenburgi juhbirtokosoknak, 
a’ hol a’ legelő, a’ takarmány ’s minden egyéb 
helybeli körülmények arra kisztetők, hogy olyan 
termésű gyapjú nyerésre törekedjenek, mely a’ 
fésült gyapjus gyári szövetekre legalkalmato- 
sabb, mely is legnagyobb hasznot ád ; a’ mit 
minden nyájbirtokos , ki szükséges ismere
tek nélkül talán szűkölködnék, a’ sok könyvek
ből melyek már a’ juhok tenyésztéséről ’s ne
mesítéséről megjelentek, könnyen megtanulhatna.

Ä  posztogyártás Verviersben 
£ Belgiumban J

V e r v i e r s b e n  és a’ körül lévő falukon 
egyremásra 101,285 vég posztó készíttetik 
minden évben 103 gyáros által, a’ mire ezek 
98 gőzmüszerekkei élnek, melyek öszvesen 
513 lóerővel bírnak.

Ezen posztóból elhasználtatik a’ belföldön
mintegy 4— — — — — — 60,000 vég 
Németországba megy mintegy — 5,000 —
Helvecziába — — — — — 8 ,000  —
Olaszországba — — — — — 15,000 —
Hollandiába — -----------------  10,000 —
Keletre — — — — — — 3,000 —
A’ tengeren állal — — — — 2,000 —

1789-ben csak 500 szövőszéket foglala- 
toskodtatott a’ posztogyártis Verviersben, és 
ezekén készített 20 ,000 vég posztót 181-'ben 
1188 szövő széken készített 47,000 vég posz
tót. 1815ben 1638 szövő széken készített 65 
ezer vég posztót. 1835ben 2500 szövőszéket 
foglalatoskodtatott ’s ezeken készített 100,000 
vég posztót.
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Nem kevésbé nevezetes a’ poszté gyártása 
L ill e ben.

Azjezen posztogyártáshoz szökséges gyap
jú majd egészen Németországból, ’s különösen 
.Szászországból vitetik bé. — Belgium ugya
nis (a ’ hol most csak 800,000 birka találta— 
tik) még sokáig log ezen pontban függésben 
maradni Németországtól, mivel csak kevés elő
menetelt tesz ott a’ juhtenyésztés. A’ német 
gyapjú pedig mindig igen jó vásárt talál Belgi
umban, aj hol a’ külömbféle gyárok nevezete- 
sez 14 millió frankot (ugyanannyi itteni papi
ros forintot) érő német gyapjút dolgoznak fel 
évenkénlt.

M i a tulajdoni czé l, mely után a 
uhtenyészt öné k törekedni kell s hogy 
juhnyájából a’ legnagyobb hasznot 

huzza.
(Oesterr. Zeitschrift )

A’ juhrtartásnak két czélja van: 
lször. A’ gyapju termesztése;
2szor Oly állatok tenyésztése, melyeknek 

magokban nagy beesők legyen.
A’ mi az első pontot illeti, a’ gyapju men

nyisége és minősége jön tekintetbe. A’ mennyi
ség a’ gyapjú tömöttségétől függ, mivel csak 
az a’ juh adhat több nyomatéku gyapjút, mely
nek a’ testén több gyapjuszőr találtatik. Minél 
finomabb a’ gyapjuszőr sűrűsége mellett, annál 
becsesebb a1 gyapju. A’ posztószövésre alkal
matos finom gyapju hossza mintegy 2 ujnyi 
szokott lenni, a’ közönségesebb gyapjúé mintegy 
2 legfeljebb 3 uj. A’ fésülni való gyapjú hosz- 
szabb is lehet, de ez kevesebb nyomatéku szo
kott lenni, és csak olyan vidékekre való, a’ 
hol buja a’ legelő. A’ gyapjúnak minél egyen
lőbbnek kell lenni akár egyes szőreire ’s fürt
jeire, akár a’ juh teste külömbféle részeire néz
ve. Azonkívül nyúlónak, erősnek, rúgóerejű
nek, puhatapintásunak, rendes kondorságunak, 
és kutyaszőrtöl tisztának kell lenni a’ jó gyap
júnak.

A’ mi a’ második pontot illeti, az jön itt 
kérdésbe, ha jó gvapjutermő állatokat akar-e 
valaki tenyészteni, vagy hizlalni való juhokat?

Az első esetben szüntelen tiszta vérű ’s ere

deti törzsök állatok által kell javítani ’s neme
síteni a’ juhokat, legnagyobb értei mess éggel’s 
szorgalommal járván el a’ dologban, és a’ most 
említett gyapju tulajdonságait mindig szem előtt 
tartván, a' ne talán hibás állatokat pedig minden 
kiméllés nélkül pontosan kimustrálván. Ez által 
arra viheti a’dolgot az értelmes tenyésztő, hogy 
sok iszonyú nagy summa pénzt kap csak egyet
lenegy darabért is , és hogy ez a’ rendes juhok’ 
eladása sokkal nagyobb jövedelmet ád még a’ 
legszebb ’s legdrágább gyapjúnál is.

A’ második esetben pedig azon kell legfó- 
képen lenni a’ gazdának, hogy a’ juhait egész 
esztendőt által minél jobban ’s bővebben tartsa, 
és hogy olyan fajokkal javítsa, melyek arról 
ismeretesek , hogy sok jó húst és faggyút szok
tak adni. *)

Selyemtenyésztés.
A’ porosz státusújság a’ selyemtenyésztés’ 

ügyében közelebben ezeket küzli: Miután ar
ról tökéletesen meggyőződtünk, hogy a’ fehér 
eperjfa még poroszország’ éjszaki kerületeiben 
is tenyésztethetö, élénk érdekkel illik viseltet
nünk e’ tárgy iránt. Jelenleg egyesület alapit— 
tátik az iskolakertek’ gyümölcs- méh- és se
lyemtenyésztésének előmozdítására, mi nagy 
hasznokat igér. A’ gazdaságnak ez ágairól 
külön oktatások fognak készíttetni, ’s nyomta
tásban és ingyen szétosztogattatni az egész 
országban.

Szász ipar.
Az „ a n n a b e r g e r  G e w e r b e b l a t t  für 

das  K ö n i g r e i c h  S a c h s e n “ iparbeli hír
lap a’ szász érczhegyvidékből ezeket írja: „az 

i éjszakamerikai státusokbóli rendelések’ elmara
dása , mint azt előre lehetett látni, igen kár- 
tékony béfolyással volt számos pamutgyáraink- 

j ra , ’s annyival inkább érezhető, mert a’ leg- 
I újabb időben, a’ népesség’jó nagy része kéz
müvekhez fogott. A’ mezei gazdák és földbir
tokosok gyakran nem is tehettek szert elégsé- 

! ges munkásokra, főkép aratás’ alkalmával. Je-
*) Ezen jegyzésből csak az marad meg ,  a’ mit 

külömben is minden földész tud, hogy a* 
juhnemesités legjövedelmesebb, és a’ juhok
nak kivántató eleségük megadása, a’ gyap
júban visszatérített kiadás. S z e r k .
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lenleg 10,000 szövőszék van működésben, me
lyek kirekesztőleg csak pamutharisnyákT készí
tésével foglalatoskodnak , ’s évenkint egy millió 
tuczat harisnyát gyártanak. E’ mennyiségből 
tetemes rész Ejszakamerikába küldetett máskor, 
hol olcsó árraiknál fogva a’ szász pamutharis
nyák az angolokat már régolta a’ vásárból csak 
nem egészen kiszorították volt. E ’ cikkelynek 
consumtióját azon adattól mérhetni, hogy Ej- 
szakamerikában mind a’ két nem pamut haris
nyákat visel, a’ gyapjubóli.ak pedig épen szo
katlanok. Nálunk a’ harisnyaszövő hetenkint 3 
tallért szerez magának, ’s családja a’ harisnyák’ 
varrásával még hozzászerezhet valamit. E’ ta
kácsoknak nagyobb része egészen elszokott a’ 
földmiveléstől, ’s ennélfogva képzelhetni a’ 
szegényebb osztály’ nyomorúságát, ha a’ gyáro
sok kéntelenek volnának felhagyni a’ gyártás
sal. Az éjszakamerikai kereskedési megrende
lések’ kimaradását a’ gyárat’ árrának felebbe- 
meltetése által okozotínak mondják.

T an d ie  m en s i  a n d.
A z Európai nagy gyapjuárr, egész hideg

lelés! kíváncsiságot okozott Va nd i e me n s -  
1 and ban.  Minden tőkepénzt, minden szor
galmat, és minden földet, mind csak juhte
nyésztésre fordítottak, és a’ következése az, 
hogy ezen gyarmat az arany álmodozásai kö
zepében éhségtől fenyegettetett. 1835ik észt. 
Febr.ban 5 p e n c e r e  (mintegy 4 ezüst ga
rasra} ment a’ kenyér fontja, és csak azon bi
zonyos kilátás, bogy Uj Zé l andból  kolom- 
pért, Sidn évből és a’ jó r e mé n y s é g  f o
ká r ó l  gabonát; és Indi ából  rizst fognak 
bőven hozni, akadályoztatta annak még na
gyobb drágulását. A’ sziget kormányozója A r
t h u r  ezredes kénytelen volt S i d n e y ben con- 
tractust kötni gabonára nézve a’ katonai és ar 
kormány alatti rabok számára. Ugyanis Ho-I 
b á r t  t own bői (a’gyarmat fővárosából) 1835ik 
Febr. SOdik alatt ezeket írják: „Tagadhatlan, 
hogy a’ földmivelés a’ gyarmatban hirtelen 
hanyatlik; a’ bevett szokás mindent csak a’ 
juhtenyésztésre fordítani, nemcsak gátolt min
den javítást a’ földmivelésben , hanem a’ szán
tóföldek’ nagy részét legelőkké változtatta át,

’s ezek árra oly nagyon felemelkedett, hogy 
már 30 s h i l l i n g e n  (mintegy 14 pengő forint 
itteni pénz szerint) rs eladták azok’ holdját, 
jóllehet a’ vevőnek a’ kölcsönözött pénztől még 
10 —15 pCt. kamatot is kell fizetni. A’ gyapjú 
kivitele, igaz hogy használt a’ gyarmatnak 
kereskedési szempontból , és meg is gazdagított 
néhány telepedét, de áltaíányosan csakugyan 
nem volt hasznos a’ gyarmatnak a’ szorgalom 
és tőkepénzek ezen használása. Két juhász elég 
1000 holdból álló legelőn, holott földmivelés 
által 100 ember élhetne akkora térségü földön. 
Innen történt, hogy a’ szegény lakosok nagy 
része városokba szorult, a’ mint is I l o b a r t -  
t ownban ezen pillanatban 12,000 ember va
gyon, a’ mi az egész sziget lakosi számhoz 
képest igen irány tálán népesség, melynek a7 
város és a’ kikötőhely nem adhat elég foglala
tosságot , ’s mely kivált az élelmek’ mostani 
nagy drágasága miatt a’ legnagyobb szükség
nek van kitéve. Ha a’ juhoknak jelen pártolása 
megmarad, kénytelen lesz a’ gyarmat minden 
szükséges lisztjét Jávából  Sidneyből  vagy 
dél i  Amer ikából  hozatni, a’ mi természe
tesen nagy változást fogna okozni a’ kenyér 
árrában, és ha főbb ideig rósz árra volna a’ 
gyapjúnak közönséges Ínséget is okozhatna. 
Jelenleg jó legelőben két juhot számitnak három 
hold legelőre, ’s a’gyarmat e’ szerint öszvesen 
6 ,000,000 — 7,000,000 darab juhot tarthat
na. A’ pázsit mindazáltal megjavul idővel, ’s- 
néhány esztendő múlva talán még egy harma
dával több juh is élhetne itten. Azonban még 
is csak veszedelmes igyekezet marad mindig 
egy egész ország egész létezését csak egyet
lenegy termék elóhozására építeni, úgy a’ mint 
látszik, hogy » V an die mens la nd ezt tenni 
akarja. — A’ tőkepénzek szüksége igen nagy 
és a’ nagy kamatok már angol tökéket is kezd- 
nek idehuzni. Múlt esztendőben valami 100,00 
font ( S t e r l i n g )  adatott ki kölcsön hypothe- 
kákra, de ez csak alig tett valami változásba’ 
pén^hecsében. A’most folyó esztendőben mint
egy két annyit lehet talán várni, ’s ez nagyon 
is szükséges az adósságba merült birtokosok’ és 
juhtenyésztók’ számára.

i
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Ä  lisz t ár szabás megszüntetése 
Prágában.

(Oeconam. Xeuigk.)
Prágában a1 kormányszéki rendelések kö

vetkezésében i84G. «sztendei Mart. 1 —töl fog
ra  egészen megszüntetett a’ liszt, dara, árpa
kása, köleskása, borsó, és lencse eddig törvé
nyes szokásban volt törvényhatósági árrszabá- 
s a , lígy hogy most már csak magára van bízva 
az eladóra, mint akármi más portékánál, ezek’ 
árrának is meghatározása.

Ugyan a’ kormányszék ezen örvendetes 
lépése után azt is reménvlhetni, hogy nem sok 
időre megszünteti majd a’ többi árrszabásokat 
is, ű. m. p. o. a’ húsét, '*) a’ zsemlyékét, a’ 
kenyérét ’s a’ t. szabad concurrentziára hagy
ván minden eladást, mely is legsikeresebben 
eszközli az olcsóságot és a’ közönséges bol
dogságot.

Erliölcsjavitásm ód.
Míg némely tartományokban nem győznek 

elegendő tömlöczöket építeni, és kenyeret hor- 
iatni a’ rabok’ számára, a’ bcési újságok kö
vetkező tudósítást közlenek.

„Lissabon Jan. 14.“ Már régtől fogva nem 
volt oly éjji bátorság Lissabon utczáin és vidé
kén mint néhány hónap olta van; sőt még az 
országutakról is, kivévén az algarbiait, semmi 
szerencsétlenséget sem hallani. Ennek azonban 
okát koránt sem a’ nép’ erkölcsjobbulásában, 
vagy a’ rendőrség’ hatásában találjuk, hanem 
a’ portugálok’ azon elhatározásában, mi szerint 
hóhérra hijjába költeni ’s Ítélet várásnál szájukat 
tátani elunván, egy rablót sem adnak bírói vagy 
rendőrségi kézbe, hanem a’ hol elől utói talál
ják minden vallatás, imádkoztatás vagy is per 
és pap nélkül rendre agyon lövik. ’S minthogy 
ekként már sok száz elpuszííttatott: a’ rablók 
elfogytak, ’s nem kell 20 esztendős rabságuk
hoz kenyérről 's egyébbről gondoskodni.

*) E’ tárgyban minden b jóinkat elmondván a' 
túl is látó H i t e l  • mi hozzá sem nem tehe
tünk,  sem belőle el nem vehetünk; mert 
ott minden van értve es értetve,  ’s bár min
den ébresztett lenne ébredve!

S e e r k.

h agy tölgyfa Angliában.
A’ legnagyobb tölgyfa, mely valaha An

gliában levágatott, az úgynevezett Gole nos 
tölgyfa vala , melly 4 angol mértföldrtyire N e w- 
port -  tói Mo nmont h  s h i r e  b eu ( W a l e s 
ben állott, és hajólának lemetszetett. A’ törzsö
ké , mely 10 lábnyi vala, 450 zömökláb fát 
adott, és egyetlenegy ága 472 zömöklábot. 
A’ tiszta egészséges és haszonvehető fának 
egész mennyisége 2420  zömöklábnyi vala. A’ 
héja egyedül maga 6 tonnát {12,000 fontot) 
nyomott; jóllehet valami kevés ellopatott belőle. 
Öt ember húsz napig foglalatoskodott ezen 
tölgyfa vágásával, és egy pár fűrészelő őt 
hónapig dolgozott, míg ennek minden fáját 
deszkákra tudta metszeni. Ezen tölgyfa lábán 
adatott el 405 font S t e r l i n g e n  (legalább 
is 4050 pengő for.) a’ munkabér, míg deszkák
ra metszetett, tett 62font St. (6 2 0  pengő for.) 
és a’ fának egész jövedelme, miután minden 
rúsze eladatott, majd 600 font S t e r l i n g r e  
(6000 pengő forintra) ment. A’ törzsöké al
ja karikái, szorgalmatosán olvastatván, úgy 
találtatott, hogy 400-an voltak úgy tehát hogy 
400 esztendő ólta mindig nőtt és nevekedett 
ezen fa.

Kávéé szén t zia .
Le kell önteni frissen megperkelt és meg- 

őrlölt vagy megtörött fél font kávét üvegpa
lackban vízzel, bé kell jól dugaszolni az üve
get, fel kell rázni többször, meleg helyre kell 
állítani 6 —12 óráig, azután közönséges kávé
főző művszerben le kell folyatni a’ folyadékot, 
és ezt más edénybe önteni. A’ hátramaradt sű
rű részeket még kétszer le kell önteni fél fél 
font forró vízzel, és így közönséges kávét ké
szíteni belölök. Ezen két ízbeli forrázatot ki 
kell gőzölögtetni gyenge tűznél 16 latig, azu
tán hozzá kell adni 1 font porrá tört ezukrot, 
és az előbb félre töltött hideg kivonatot, meg 
kell forralni az egészet, míg a’ ezukor jól el 
nem olvad, át kell szűrni, buteliákra kell töl
teni, bé kell ezeket jól dugaszolni, és bűvös 
helyen eltartani. Ha ezen eszentziából 2 — 3 
lat elegendő vízzel megvegyíttetik, ez igen jó 
ízű kávét ád.
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Ä  fá k  növése* elősegít és érők
(emlékeztetésűl)

A’ fa növése nagyobb részint a’ héja tisz
taságától, épségétől, ’s egészségétől függ, úgy 
hogy , ha ez egész épségben nincsen, a’ fa is 
szintúgy elmarad, valamint az emberek is kik
nek bőre szünteleni tisztátalanságban tartatik, 
növésükben elmaradnak , ’s elsatnyúluak. A’ ki 
tehát nevendék fáinak víg növést és gyara
podást akar szerezni, szükséges azokat min
den idén 2 —3-szor posztó vagy más gyapjú
szövet darabbal jól megdürzsöltetni,’s minden 
netalán a’ gyökerén lévő mohtól ’s egyéb tísz- 
tátalanságtól jól mcgtisztíttatni, vigyázván még 
is, hogy a’ gyökér meg ne sértessék.

(W . B.)
Bogarak elvesztése.

Több szűknyílásíi orvosságnak való üve- 
gecskékbe egy kis mézet tévén ezeket valami 
félig meleg vízzel kell megtölteni ’s ezzel jól 
felrázni. Azután meg kell kenni a’ nyílásokat 
színmézzel, és oda állítani a’ hova szükséges. 
A’ bogarak fel másznak az üvegeken, míg a’ 
nyílásoknál lévő mézet el nem érik, azután pe

dig édesgettetvén a’ ben lévő mézes víz édes 
illatjától, mindig beljebb ’s beljebb másznak, 
míg végre megszédülvén a’ vízbe esnek, és 
abban elvesznek. — Mivel pedig a’ mézes víz 
könnyén meg is savanyodik, többször ki kell 
mosni tisztán ezen üvegecskéket, és újra is
mét azon módon megtölteni, mint feljebb mon
dottuk Ezen módon ezrenkint lehet elpusztíta
ni a’ mindenféle legyeket, darázsokat, és más 
bogarakat.

W B.
P e s t  és v i d é k e  Febr. 17 én.

A’ hó végképen elpusztult; éjjelenkint ugyan 
fagyogat gyengén, de nap közben tavaszi lan
gyos az idő A’ duna oly apadt, mint száraz 
nyáraink’ közepette szokott lenni, ’s ez bizo
nyosan annak jele hogy a’ honnan ö, és min
den bele ömlő folyamok jőnek, ott sem földárja 
nincs, sem felesleges külső nedvesség: a’part
jain két felől látszik még jé g , de a’ viz tükre 
általányosan ment a’jégtől. E ’ folyó hónap 15. 
tartatott héti baromvásárban marha ugyan elég 
volt, de a’ hízottaknak száznál nehány forinttal 
felebb ment az árra.

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilája (pos. mérő) Váltó-Cz. garas^
Városok es napok 

nevezése.
Búza 

tói j ig
Két«/., 
tói | ig

Rozs
tói I ig

Á'
tói

pa
1 »e

Zab 
ftó! | ig

Hűkor, 
tói | ig

Köles 
tói | ig

Kása
tói | ig

Ungvár Febr. 9én. 76 80 72 76 46 50 42 46 25 30 ,64 70 — — — __
Arad 10 85 90 78 80 78 80 58 60 56 58 86 90 — — — —

Pécs 11. 68 75 50 55 44 50 52 55 32 35 6 6 ! 70 — — — —

Miskolcz 11. 84 90 Gá 70 50 55 45 50 28 30 75 í 80 120 — — —
Baja 11. Febr. 70 86|52 63 48 50 48 50 31 33 75! 80j — — — — -
Szeged 11. 90 100 74 80 70 — 54 60 46 05, 86 90 100 — — —

Komárom 11. — — j71 74 — — 44 45 35 37 80 i 82’ — — — —
Losoncz 13: 80 90 — 45 50 46 50 24 26 — — — — — —
Debreczen Febr. 100 110 68 74 66 — 58 60 45 50 80 90 110 120 — —
Uj Becse 16. 85 95 78 80 — — 48 54 45 50 70 75 — — — —
Pest 17. 90 100 54 60 49 53 48 50 36 38 7 5 1 80,100 — — —

Pénz  ke l e t  Febr. 15. 1837. Stat. kötelez. 5 pCt. 105 — 4 pCt. 9 í ) | | .  3 pC t.75^.—
1820 köles. 100 frt. 224j-f. — 1834 500 frt. 560 Bécs- 
városi bankó köt. 2} pCt. 66^. — 2 pCt. 5 3 f |.  Bankrészvény 
1370± pengő pénzb.

Szerkezti Bál l á.  — Nyomtattja L ä n d e r e r .
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Hetenkint kétszer 
félévi árra 

2 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
minden csősz. kir. 
Posta Hivatalnál , 
és a’ Szerkezténél

Pesten Szerda

Az éjszakamerikai ipar-rendszer.
(Chevalier Mihály után.)

A’ in u n k. a.
Lancaster, ^Pensylvania} Julius’ 20. 1835.

Nincs süker, nincs boldogság, hanemha a’ 
specialitásban. Ember vagy nemzet, ha czélt 
kívánsz érni, ne akarj mindent tudni, minden
hez nyúlni. Az emberi természet véges, kor
látold tehát magadat vágyaidban, vállalataid
ban. Elégedjél bé ; ez a’ bölcsesség’ törvénye.

Az amerikainak egyetlen egy gondolatja: 
erőt venni az anyagi világon; az ipar, külön
féle ágaiban, a’ nyerészség, a’ munka, a’ fog
lalatosság.

Ez’ egyetlen egy czélnak alá van rendelve 
minden: a’ nevelés, ’s a’ politika, a’ család ’s 
a’ státus’ törvénye.

Ez tehát a’ specialitás, melyet választott 
magának az amerikai, ’s melyet egész a’ dü- 
hösségig űz szüntelenül. ’S épen ezt kell vala 
néki választania, ezt jelelte ki néki a’ gond
viselés’ úja, hogy a’ civilisátio a’ lehető legrö
videbb idő alatt egy új continens’ birtokába 
juthasson.

Milly jövendőt fogott volna érni Ejszakame- 
rika, ha a helyett hogy legyőzettünk az ango
loktól, a’ francziák maradtak volna győztösök? 
A’ canádaiak, ’s a’ louisiánai creolok után ítél
ve , a’ polgárosító mozgalom’ merész röpte gyen
gébb szárnyakat fűzött volna magának. Midőn 
a’ csata’ mezején győzni kell, fennkölt homlokkal 
áll elő a’ franczia; de a’ természeten győzedel- 
m et venni! ehhez jobban ért az angol. Neki 
keményebb idegek jutottak, hatalmasabb izmok, 
ő jobban van szerkesztve a’ munkára;- ű több 
rendszeirel és tartóssággal lát működéséhez; ö 
tetszik maga magának a’ munkában, ő megfe-
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neklik benne. Ha akadályt ér munkaközben, 
központosított szenvedelemmel reá támad, ’s mi 
francziákul ehhez csak akkor értünk, ha emberi 
alakot öltött magára az ellenség.

Mily buzgósággal, ’s mily lelkesedéssel ha
lad elő parlagjain az amerikai! Lásd, mint 
csinál magának útakat, meredeken és köszirte- 
ken által; mint küzd személyesen folyamokkal, 
mocsárokkal, 's az ősrengeteggel; mint pusz
títja a’ farkas és medve ivadékot r ’s mind azt, 
mit ragadozónak tud! E’ tusában a’ külvilággal, 
föld és víz, hegysor és döglevegő ellen oly tűz
zel tel vének látszik, minővel Görögország Sán
dor’ parancsára Asiának rohant; azon őrült bátor
sággal, melyet Mahomed arabjaiba lehelt; azon 
hagymáz-merészséggel, mety atyáinkat negy
ven év előtt Európa ellen felfegyverkezteíé. 
’S igy, azon partokon, holott eleink a’ vadnak 
fahéjcanotjában fütyürésztek, ott most gőzöny— 
flottáját szemléli az amerikai. Ott hol baiát.sá- 
got ivott a’ vör ös  b ő r r e l  a’ franczia, hol 
csúszva mászva értünk kunyhóból kunyhóba, 
ott fejszét emelt az ezerévii rengeteg ellen az 
amerikai, ekét állított a’ földbe, a’ legjobb an
gol ökrökkel váltotta fel az erdők’ szarvasait, 
dús pusztákat, viruló falukat és fényes városo
kat alapított. A’ vízzuhatag, melyet regényes 
lelkesedéssel szemlélt a’ franczia tiszt, az an
gol’malmának, gyárának szolgál. Ha francziák 
maradnak e’ tartományok, vígabb farsangot üli— 
hetett volna a’ legény; de századok kivántattak 
volna annak létesítésére, mit 50  év alatt ala
pított és betetőzött az amerikai.

Ha végig nézzük a’ törvényhozó test’ éven- 
kinti irományait, látjuk, hogy legalább is három 
negyed része bankok’ felállításáról szól, melyek 
pénzt kölcsönözzenek a’ munkásnak; új egyhá

N e m z e t !  k i t  ö i z v e t a r t  h í v -  é s z ,  A z  e ls z a k a d v a  n e m  v e s z  e l .  

C sa k  s z é t -  c s a k  i z é t !  i m i t t  a ’ v é s z ,  ’S  M o h á c s  a l a t t  b o ld o g  l e s z e k

j s t o m l b
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zak' alapításáról, melyek őrvárai a1 munkásság’ 
szellemének; csatornák’, vasutak’, hidak’, gő- 
zönyök’ létesítéséről, elemi oktatásról és más 
kereskedési tárgyakról. A’ seregről ritkán van 
szó, a’ szépmiivészetek még csak elő sem for
dulnak. s

A’ törvények mindenek fölött arra irányoz
hatnak, hogy a’ munka, az anyagi munka, a’ 
pillanat’ legszükségesebb munkája istápoltassék. 
A’ jog melynek itt elsősége van minden egyéb 
jogok fölött, az a’ munkának joga; a’ nyugalom 
itt még nem bír polgársággal.

Munka és mindig csak munka. A1 városok 
angol módra épültek; az ügyférfiak a’ helyett 
hogy szétszórva volnának, a’ városnak egy kü
lön részében találtatnak öszvesen, hol még 
csak egy ház sem szolgál lakásul, itt mind csu
pa bolt, comtoir és raktár.

Az erkölcsök a’ munkáló és cselekvő társa
ság’ erkölcsei. Azon pillanatban, midőn felkel 
ágyából munkához lát az amerikai, munkába 
merül az alvás’ idejéig. Ha este nem parancsol 
vele a’ politika, ha ez ót valamely egyesület’ 
ülésébe nem szólítja, ha az oratóriumba nem 
kelletik mennie, honn marad, ’s végig megy a’ 
napnak öszves működésén* vagy készül a’ hol
napira. Vasárnap nem dolgozik, mert azt pa- 
ranesolja a’ vallás, hogy ne dolgozzék , de egy- 
ssersmind azt is parancsolja néki, hogy ostáb
lához ne üljön, kártyához ne nyúljon, billiard— 
fyoz ne álljon, a’ szentségtörés’ vétke alatt. Va
sárnap még barátjait sem merné fogadni az 
amerikai, szolgáival is csak ebéd fölött paran
csolhat. Ezelőtt néhány nappal arról vádoltatott 
a' new-yorki biró egy hírlapban, hogy ne
hány angoloknak vasárnap’ vendégséget ,adott 
hajójokban A’ bíró sietett az ellenmondással, 
hogy ő tudja, mint kellessék (illeni az űr’ napját. 
A' vasárnap Éjszakám erikában a’ világon a’ leg- 
gvászosabb nap, ’s a’ hétfő, midőn ismét mun
kához látnak, valóságos örömünnep

Magas, szikár termetével, úgy látszik, már 
mnnkára született az amerikai. Uj munkatár
gyakkal egy nép sem ismerkedik meg oly hamar, 
mint ő Mindig kész, változtatni eszközeit, bá
násmódját. 0 mechanikus, lelkének lelkében. 
Nálunk egy diák siocs ki regét, vagy drámát]

ne irt volna: Connecticutban vagy Massachn- 
settsben mindenik paraszt egy általa feltalált 
erőműről tud szólani.

(Folytatva lészen.)

Ä  gyapjút er meszt és az angol gyár- 
matokban Ausztráliában.

Ámbár több már kétszáz esztendőnél, hogy 
a’ Hollándok legelőször feltalálták a’ legújabb 
vagyis ötödik világ részét, melyet ez okból uj 
Hollandiának neveztek, ’s mely utóbb a1 déli 
fekvése miatt A u s z t r á l i á n a k ,  vagy D é l
indián a k, a’ sok hozzá tartozó szigetek miatt 
pedig P o l i n é z i á n a k  is neveztetett ’s jólle
het hogy a’ Francziák és Angolok azolta 
számtalan természetvizsgáló utazásokat tettek 
oda, még is csak i?88-ban bírta arra az An
golok’ figyelmét, hogy ott rendes gyarmatot te
lepítenének le, nevezetesen uj d é l i W a l l í s -  
hen ( N e w  S o u t h -  W a l e s )  a’száraz föld 
keleti oldalában, mely nagyon termékeny la- 
páíyos föld, a’ hol csak kis dombok és halmok 
találkoznak míg 5 — 6 mértföldnyire befelé az 
úgynevezett kék hegyek kezdődnek , melyek 
500—600 lábig is felemelkednek és gyönyör
ködtető völgyeket formálnak magok között.

Ez a’ vidék nagyon termékeny szántóföl
deket, és igen gyönyörűréteket bír, melyek 
folyamoktól termékenyíttetnek Egész harminc® 
mértföldnyire a’ keleti parttól vannak telepedé- 
sek, melyekben városok és faluk vannak, templo
mokkal ’s oskolákkal.

Fővárosa uj déli Walesnek S i d n e y ,  mely
nek 16,000 lakosa, több temploma ’s iskolája 
három könyvnyomtató műhelye, árva- és szín
játék-háza, pénzcsarnoka ’s más egyéb közön
séges intézete vagyon. * ) Itt a’ kormányozó- 
nák is a’ rendes lakhelye, valamint hogy ezer 
katona is rendesen itt van őrizetül a helybeli 
rend’ és csend’ fentartására.

A ’ felséges kikötőhely P o r t  J a c k s o n  ne
vű öbölben, nagy, bátorságos, minden szelek 
ellen védelmezett, és nevezetes kereskedésre 
szolgál alkalmatosságot.

*) Mind ezekpt bizonyosan a’ kormánynak kö
szönheti a' gyarmat. —

S z e r k.
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Az egész gyarmat mostani népessége több 
mint 60000 emberből álló.

Dél felé, a’ száraz földön alól, egy jókora 
sziget van, melynek V an  Die men s-1 and 
a’ neve, a’ hol ismét gyarmatjok van az Ango
loknak. A’fővárosa ezen gyarmatnak Hobar t -  
f o wn  melynek 30,000 lakosai7 száma.

A7 száraz föld nyíigoti partjain pedig épen 
most kezdenek telepíteni egy új gyarmatot az 
Angolok, a7 hattyúk7 folyóvize7 mentében. Több 
gazdag Angolok roppant nagyságú fekvő jószá
gokat vesznek ott, 7s telepedőket küldenek oda, 
sőt némely tehetős háznépes emberek személye
sen is szállanak által ezen gyönyörű földre.

Az európai házi állatok itt nagyon hamar 
eltenyésznek; 7s nevezetesen a7 szarvasmarha 
és a7 juhok igen divatoznak, ’s nagyon szapo
rodnak.

V an D ie m e n s - l a n d  ban , mely csak 
1801-ben telepíttetett meg, az első juhok tör
zsökét ángol fajokból vetették meg.

Új déli Walesben 1795-ben W a t e r h a u -  
sen kapitány a7 jó reménység fokáról hozott 12 
darab spanyol merinó kost két jeles gyarmatos, 
t. i. M a c - A r t h u r  kapitány, cs Ma r s d e n  
pap számára, kik ezekkel az ottani juhnyájai- 
kat meghágatták, 7s így azok’ szaporaságának 
gyapját nemesítették.

Későbben, 1804-ben M a c - A r t h u r  ka
pitány egy árverésen Angliában hat anyajuhot 
és egy négy esztendős kost vett az új déli Wa
lesi birtokai7 számára. Ugyan ezen módon 1824, 
1825, és 1826-ban vétettek a7 legnemesebb 
nyájakból birkák és kosok ezen távúi eső világ 
rész számára. így szinte a7 közönségesen ismert 
Naz i  júhnyájból Franczia országban is ment 
4500 darab nemes birka és kos Új déli W a- 
l esbe .  Továbbá vettek az ottani gazdák 800 
darab juhot és kost a7 herczeg L i c h n o v s z k y  
híres nyájaiból Sziléziában, valamint 50 dara
bot boldogult Státustanácsnok T h a e r amaa 
ismerettel tenyésztetek M ö g l i n í  nyájából, 
ezen uj gyarmat számára

Ezen kívül még ugyan ezen esztendőben 
100 darabot , és más 600  darabból álló felette

nemes szőrű júhnyájat vettek Szászországban 
és Prussziában Van Dieme n sí and7 számá
ra; 7s igy most is mennek még mindig kis szál
lítások nemes juhok és kosokból ezen új világ’ 
gyarmataiba.

A7 juhtenyésztés minden idén jobban diva
tozik, 7s előmenetelesen szaporodik. A7 gyönyö
rű legelők az apró halmokon és dombokon, a7 
tenger partjától befelé, valamint ezen főidnek 
fűvel bővelkedő vélgyei, különösen igen alkal
matosak a7 juhtartásra.

A7 lakosok7 száma csak igen csekély lévén- 
itt a7 föld nagysága 7s kiterjedéséhez képest, 
csak a7 júhtartás a7 főága a7 gazdaságnak, és 
a7 gyapjú csak a7 főtermék, mely onnan An
gliába vitetik. Ezen kívül egyedül csak halcsunt 
és halzsír szolgáltatnak még egy másik keres« 
kedési tárgyat, mert tengeri borjú czethalá- 
szattal is foglalatoskodnak itt a7 lakosok.

Az 1 788-dik,esztendő előtt csak igen rit
kán mentek hajók Európából Ausztráliába; csak 
az Angolok ottani letelepedése olta lön nagyon 
elevenné az oda való hajózás Angliából és Né
metországból, külömbféle termékekkel, és gyá
ri portékákkal.

Egy főtárgyat tesznek a7 kereskedésben aJ 
mindennemű nagyságú és minőségű tarka üveg
gyöngyök, a7 vad lakosok számára, kik feke
téktől erednek.

Sok gyermekjátékot is visznek oda a7 szász- 
országi érczhegységből, vissza pedig gyapjút, 
halzsírt, és halcsontot hoznak a7 hajók.

A7 hajóbér uj déli Walesből  és a7 többi 
ottani ángol gyarmatokból Angliába 3 —3 i tallér 
szokott lenni mázsájától. A7 b év i tel i  vám
tól ment  a7 b r i t  b i r o d a l o mb a n  mi nden 
p o r t é k a ,  mel y  á ngo l  g y a r m a t o k b ó 1 
j ö n ,  holott a7 gyapjú, mely más országokból 
vitetik oda, 3a tallér bémeuetl vámot kényte
len fizetni.

Uj déli Walesből i  806-ban jött az első 
gyapjú Angliába, mely bevitel évről évre szapo
rodott, a7 mint a7 következő bévitel lajstromá
ból láthatni':
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esZí. font észt. font észt. font észt. font
1806 245 1814 32971 1822 138498 1S29 2185900
1807 562 1815 73175 1823 382935 1830 2295000
1808 vac 1816 13611 1824 323935 1831 3478800
1809 vac 1817 vacat 1825 15141SG 1832 3144900
1810 167 1818 86525 1826 110630 2 1833 3344400
1811 vac 1819 74284 182.7 512758
1812 vac 1820 99415
1 SÍ 3 vac 1821 17533 1828 1674186 1834 4883700

A’ gyapjú minden bálját csak 300 fontra
számítva.

Ezen előmeneti arány szerint 10 esztendő 
alatt 60 millió fontra menend itt a’ termesz
tendő gyapjú mennyisége; ’s e’ szerint bizonyo
san is várhatjuk, hogy azon időben a’ közön
séges és középszerű gyapjút az Angoloktól ol
csóbban vehetjük, mint a’ mely árron azt Né
met- Lengyel- és Magyarországban termeszt
hetjük.

A’ juhnyájak ezen gyarmatokban, a’ mint 
már mondtuk, nagyobb részint szász, porosz 
’s más német nemes és nemesített nyájoktól 
erednek, melyek ott legszerencsésebb sikerrel 
elszaporodtak; azonban szintoly külömböző ott 
a’ gyapjú finomságára ’s minőségére nézve,mint 
min álunk:

Láttam belőle Londonban közönséges, kö
zépszerű, és finom gyapjút. Az utolsó az em
lített M a c -  A r t h u r  kapitánytól volt S i d 
ney bői, a’ ki ott hat juhnyájat bir. Ez a’ 
gyapjú minden nemes tulajdonságokban a’ leg
jobb német gyapjúhoz hasonló, és földészeti is
merettel űzött okos juhtenyésztésre mutat.

A’ többi gyapjú ellenben nagyon megválto
zott ’s elalasodott; a’ hossza négy uj ’s még 
több is, közben közben rutszőrü, ’s jobbára 
kondorság és rugó erő nélkül;de mind e’mellett 
még is puha tapintású,és sokszror szép fényes
ségű is. Némely gyapjú itt egészen szőrformá
ra változik el, ’s majd minden tulajdonát elveszté 
a’ gyapjúnak. — Ha M a c -  A r t h u r  kapi
tány gyapja szerint ítéljük meg a’ dolgot, a’ 
gyapjú ezen aljasodását sem az éghajlatban, sem

Ezen jegyzését az Oeconomische - Neuigkei- 
lennek , azon földés/.társainkkal közöljük 
leginkább, kik a’ juhnemesitést szükségte
lennek tartják.

a’ legelőkben, vagy a’ tartásban nem kell keres
ni, mivel világosan észrevehető, hogy egye
dül csak a’ juhtenyésztők’ tudatlanságában van 
az oka.

Sok német juhtenyésztő, ha nemes juhnyája 
van, azt hírleli róla, hogy az el nem változó. 
Ha ez úgy volna, a’ legnagyobb német nyá
jakból eredő juhok Ausztráliában is el nem vál
toztak volna szaporaságaikan gyapjokra nézve.

Valósággal kívánatos volna, hogy tenyész
tés és nemesítés által annyira vihetnék a’ dol
got, hogy a’ mi nyájaink ez által állandók esel 
nem változók lennének.

Az okos juhtenyésztőnek ugyanis ismeretei 
és szünteleni figyelme által, mindig azon kell 
törekednie , hogy a’ tenyésztés által ezen állan
dóságot fentarthassa, és a’ ki ezt nem cselek- 
szi, és magáévá nem teszi a’ tenyésztés isme
retét, az mindig vissza is fog lépni a’ birkái’ 
és gyapja’ nemesítésében.

Hogyha p. o. egy tökéletes nemességü nyá
jat minden figyelem nélkül hagynánk a’ tenyész
tésre nézve, és semmi másról nem gondolkod
nánk, hanem csak arról, hogy azt jól tartjuk, 
azon vélekedésben , hogy magában is már csupa 
állandó a’ nyájunk, bizonyosan visszatérne a’ 
szaporaság ismét apródonkint a’ természeti 
eredetére.

Az állatok nemesítése az emberre hagyatott 
a’ teremtőtöl, a’ mennyire ez a’ természet tör
vényeivel megegyeztethető, ’s ennélfogva ugyan 
fenn is tarthatja az ember a’ nemes fajokat ál
landóul, de csak szünteleni figyelme, és ér- 
telmessége által-

Hogyha, minekutána annyi idő, de kivált 
1814 olta a’ külőmbféle gyapjú termesztése 
oly igen szaporodott, a’ gyapjugyárok és gyap- 
jumüvek szinte azon arányban nem szaporodtak 
volna, bizonyosan oly csekély volna most is a’ 
gyapjú ára, mint a’ milyen 60 vagy 70 eszten
dővel volt az előtt, mikor 18 és 20 tallérral 
fizettük a’ középszerű gyapjú mázsáját. — Ugyan 
ilyen gyapjút magam is vettem valamivel későb
ben, 1783 és 1786 ban 30 és 32 talléron 
mázsáját, közönséges gazdaemberektöl a’ misz- 
nai kerületben (Szászországban )

Legjobban látjuk a’ gyapjú nagy termeszti z e r k.
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tését annak beviteli lajstromából Angliába, me
lyet ide mellékelve 46 esztendőről közlök, nem 
tudván azonban mennyi gyapjú dolgoztatott fel 
Német, Franczia, és más európai országokban 
Anglián kívül, a’ minek öszvesen sokkal több
nek kell még lenni, mivel azt állítják némelyek, 
hogy a’ német ^gyapjúnak csak negyed része 
hordatik ki Angliába.

Már több esztendők ólta nevezetesen több 
gyapjúművek készíttettek Németországban, mint 
ez előtt, mivel a’ sokféle finom vékony gyapjú- 
szövetek feltalálása által nagyon felemelkedtek 
a’ gyapjúgyárok, a’ selyem- és gyapotszövetek 
ez által részint kiszoríttatván a’ kereskedésből.

A’ német gyapjúgyárosok részint nem is 
félnek már a’ concurrencziától * a’ pompás szász- 
országi merinók, tibctek, ’s ilyes nagyfinom- 
ságu szövetek kiszorították már a’ francziákat, 
jóllehet ezek egyes gyárokban külömböztetett 
szépségük, minőségökre ’s színökre nézve.

A’ szászországi merinók és tibetek nemes 
finom gyapjúból nagyobb áron kelnek az ángo- 
loknál, ha durva ’s hosszú szőrű ángo! gyapjú
ból készíttetnek

A’ használása ezen gyárműnek, a’ csekély 
ája végett igen nagy a’ közönséges rendű em
berek között Németországban.

Az ángol gyapjú egészen különösen igen 
szép fényű, mely nincs a’ többi gyapjúnemek
nek; csak egyedül a’ magyar júh gyapja ha
sonlít hozzá ezen részben, a’ mjre P e t r i  B é r 
li át  úr tett bennünket figyelmetesekké (lásd 
Ökonom.  Neui gb.  J a h r g .  1827. Nr. 83. 
S. 267 .) azt jegyezvén meg, hogy, ha ezen 
juhok’ tenyésztésére több figyelem fordíttatnék, 
a’ gyapjok egészen egyenlővé tétethetnék az 
angollal, jóságra és minőségre nézve, mely 
vélekedéssel én is egészen egyet értek.

Ha ezen czélra törekednének a’ gazdák 
Magyarországban; ’s ha egyátaljában a’ dur- 
vaszőrü juhnyájaikra nagyobb gondot fordíta
nának, bizonyosan szintoly szép és olcsó meri- 
nókat készíthetne Németország, annyival inkább, 
hogy itt is már mindig közönségesebbek a’ fé
sülni való gyapjú fonó műszerei cs az ahoz értő 
emberek, csak ahoz való gyapjú ne hibáznék.

Ilyen körülmények között csak a’ nemes

szőrű juhaikra kell függeszteniök a’ német gaz
dáknak minden figyelműket, hogy. a’ gyapjú- 
termesztés oly nagy kiterjedésében, tovább is 
fentarthassák azon dicsőségüket, **) hogy ök 
adják a’ kereskedésbe a’ legszebb gyapjút a’ 
világon.

Clauss, Pirnában, 1835. 
A’ g y a p j ú  ö s z v e s é g e s  b é v i t e l e  An
g l i á b a ,  mi n d e n  v i l á g  r é s z e i b ő l ,  46 

észt .  a l a t t ,  á n g o l  f o n t b a n
észt. font észt. font észt font
1789 2713113 1804 8157213 1819 16 90343
1790 3245329 1805 8546376 1820 10043746
1791 2776054 1806 7333993 1821 26680043
1792 4513976 1807 11768926 1822 19323170
1793 1891358 1809 2383725 1825 19378249
1791 4485582 1809 6815933 182 1 22512617
1795 4902500 1810 10936225 1825 43837961
1796 3451211 1811 4739972 1826 15996715
1797 4653696 1812 7014817 1827 29142290
1798 2398126 1813 el ég. aM evél tár 1828 30000000
1799 5151711 1814 15712517 1829 25000000
1800 8615284 1815 14901713 1830 31061600
1801 7387107 1816 8117864 1831 2706Ő550
1802 7319112 1817 14715813 1832 29221550
1803 6020775 18 í 8 26405486 IS 13 42238000

|{l834 47635959
Az 1814-diki esztendőtől fogva egész 

1834-ig 350 fontjával van felvéve a’ bál 
gyapjú egyre másra.

Amerika TV. Z. után.
A’ frankf. fő-posta hivatali hírlapban Febr. 

9-dikérői e’ következő kereskedési tudósítást 
olvashatni Uj-Yorkból: Meddig marad még 
azon talány fejtetlen, melyet Észak-Amerika 
pénz viszonyi a status gazdáknak és pénzügye
lőknek feladnak? Köz jóllét, felesleg a’ kincs
tárban , hiány helyett, melyről egész Európa 
panaszkodik, virágzó kereskedés, példátlan ipar
szellem — és még is folyvást tart a’ pénzforgás 
rendszerének erisise és oly magas kamatláb, 
mely a’derék kereskedések’ szokásban! fogalmi
val épen nem egyezhető. Hasztalan fürkészni

• )  Melyben az igyekező magyar földe'szek di
csőségé he van úgy foglalva, hogy azt sen
ki sem láthatja.

S z e r k.
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az amerikai és angol hirlapokbanc’ tünemény’ ki
elégítő megfejtését, és annál kevésbé csudálkoz- 
hatni rajta, mivel még Londonban is korán sincs 
a’ bel pénzügy világosra ’stisztára derítve, az 
angol-bank’ rendszabályi felette kiilömbfélén 
ítéltetnek , a’ parlament ismét nyomozandó a1 
társasbankokat, és számtalan hijányok sültek 
ki hitelalapitványokban, melyek messze ’s iszo
nyú ágazatokra és szövetkezésekre terjednek. 
Ily álapotban nines más , mint , hogy az 
időről időre elszórva előforduló tettleges állítmá
nyok a’ néha közbe szóló jóslatokkal öszve vet
tessenek, és az olvasóra magára kell bízni, hogy 
fonalt válasszon a’ cselszövenyböl menhetnie. 
Nem rósz mit egy Uj-Yorki levél Januar 8-ról 
mond: „korán se higyétek, ti jó európaiak, hogy 
azon aranyt ismét látandjátok, mely az egye
sült státusokba vándorlóit. Itt a’ nép megizlelé 
azt, halmozza és. mit sem bocsát-ki; sőt kész 
még játszereit is drágán fizetni; — csarnokunk 
utólag megtölték készséggel és pénzzel boltjai
kat , é3 részint szorítni, mintsem terjeszteni 
szándékoznák kereskedésüket. A’ pénz bizony
nyal egész 37 által kivont czikk marad. A’ 
diseonto még mindig 1 |  — iái pct. havanként, 
és jó házak nem csökkennek hitelükben, tud
ván, hogy e’ kamatra váltókat osztanak. Itt e’ 
magas diseonto nem jele, mint Európában, a’ 
romlott hitelnek , hanem csak a’ jövedelmesb 
kereskedésnek.“ — Máskint szól egy figyelő’ 
’s talán aggódó’ levele: „A’ pénzviszanyokbani 
crisis még folyvást tart; Uj-Yorktól Bostonig, 
Philadelphiáig, Baltímoreig, Uj-Orleansig, sőt 
még a’ nyugoti mindannyi kalmárhelyekre is 
elterjedett. készpénzt igen keresik, és ha- 
vankint 2 —3-at adnak száztól kamatul. Csu- 
dálkozik az ember, hogy minden nevezetes 
Firmák megmaradnak, holott e’ feszült állapot 
már szinte évnegyedig tart. Azon csekély buk- 
tik, melyek előkerülnek, számba sem vetethet
nek, ha meggondoljuk, hogy minden, ki keres
kedik, veszteséggel ’s áldozattal tartozik. Soha 
sem kétkedőm az Amerikaiak’ iparszelleméről, 
a’ dolgok’ közönséges folyamában csudateli erő
hatásukról a’ szorult pillanatokban. De, hogy 
e’ tulajdonikat, mint most magasztalhaták, alig 
hihetéai. Szinleg még minden úgy van mint

Novemberben — gondolhatná valaki, hogy a* 
crisis gyógyállapotra fordult! Az idegen, ki ma 
penzvásárinkat megszólja, arra egy pillanatot 
vetvén, azt képzelheti, hogy itt 3 0 —35 pCt. 
a’ szokott évi kamatláb. Azonban reményleni 

| még is, hogy oly állapot, melyet senki sem ké
pes megfejteni, nem sokára megszűnendő. Minden 
árnyékhoz kapkodnak, és minden kedvező ese
ményben vissza térő pénzáradást látnak. Utó 
héten ( I  —7 Januárig} valamivel gyérebb volt 
Üj-Yorkban a’ Vásár, mint Deczemberben. Erre 
tüstént reményt építnek; a’ naplapok nagyítva 
hírlik a’ javítást, reménylvén, hogy Angliában 
és Francziaországban bizalmat gerjesztenek, 
Nem mondják ki egészen az igazat. így van 
a’ dolog: Az Uj-Yorki státusok’ pénzcsarnoki 
az 1829-dik év’ April 2-ki törvény szerint 
évenkiaf, háromszor megvisgáltatnak három hit
férfiak által; egy három inspectorbóli biztosság 
elő adatja a’ könyveket; a’ találmány’ miléte az 
Uj-Yorki törvényszék’ elébe terjesztetik; ezen 
visgák’ egyike az év’ vég napjaira esik; a’ csar
nokok ekkor hasznukra fordítják e’ határidőt; 
váltóiknak egy részét bészedik ’s vevőiknek 
kevesb folyó hitelt adnak; a’ visga után nehány 
nap múlva ismét minden eiőbbi nyomba jut. így 
gondolom, veszélyes lehetne hirtelen bizodal
mát fogni. A’ c r i s i s  még nem múlt el; bizo
nyosan még szomorúbb következéseket is vonand 
maga után, mint a’ melyek eddig mutatkoztak. 
Menjünk csak vissza a’ jelen kereskedési ösz- 
veköttetés’ okára; itt nyomonkint szerfeletti 
nyerekedésekre találni földbirtokra, csatorna
részvényekre, és gyakran a’ beviteli kereske
désnek veszélyes feszengetésére. Az egyesült 
statusokban a’ j övendő  felette különösen 
van anticipálva és discontálva! Alig jut a’ föld 
értéke 2 0 —30 év alatt felebpontra, mint milyre 
felveretett. Uj-Yorkban magában az egy 1836 
évben négyszáz harmincz hét millió frankra 
szökött a’ földbirtok. E’ léteny annál bámula- 
tosb, mivel hiszen korábbi években sem henyélt 
a’ nyereségvágy, sőt inkább minden íölddarabot 
igen is drágán jegyző. A’ földbirtok’ vágya, 
majd feljül múlja a’ hitelt. Sziklás térek, tavak 
és folyók tetemes sommákon szereztettek; majd 
azt kellene gondolni, hogy a’ népségnek nincs
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többé elég helye a’ Huron-tcnger’ tartományá
ban Florida végszóiéig, Mainetúl Arkansasig. 
Hallaték ugyan azon enyelgés, hogy, a’ ki 
gyermekei’ számára akar építeni Caíifo-rniába 
kell mennie. Fájdalom, a’ tréfa igen is komollyá 
vált* Az amerikaiak hittek vala a’ földnek; a’ 
ki ma egy darab földet tizannyin mint magának 
került, elada, nem kért pénzt — ő sem adott 
érte — hanem csak hypotk-ekát; ezen biztosí
tás felette elégségesnek latßzott, mert a’ föld
birtok naponkint emelkedett képzelt értékében, 
■így származott az első eladótól az utolsóig egy 
pompás láncz, egy teke egyensúlyban: — de 
csak egy szem essék ki e’ lánczból, egy kő 
váljék el e’ tekétől, azonnal az egész öszve- 
roskad. Oly országban, hol minden legkisebb 
segédforrás használtaik, hol minden, ki jószá
got bír vagy bírni vél, azt mint erős hitel 
alapját tekinti ’s értékesé teszi, hol a’ kiadások 
a' kereskedéshez méretnék, ily tévelynek rósz 
következés! ieendenek; mert előbb-utóbb meg 
kell fizetni a’ rémiló viszonyban nevekedett 
tartozást. — Ez egy kissé komor rajzzal ellen
tétben áll a’ Washingtoni kincshivatalból Jan: 
3án költ tudósítás a’ fölös pénzeknek a’ 26 sta
tusok közti felosztását illető. Az egész felosz
tandó somma 37,468 859 (majd 90 mill, for.) 
tesz, és belőle az elfogadott felosztás szerint 
minden egy váiosztásivoksnak 127,445 dollár 
jár. A’ főtételek kerek számban igy adatnak 
elő : Uj- York öt millió, Pensylvania majd négy 
millió, Ohio 2 j  mill, Kentucky és Tenessec 
mindegyik 2 mill. Dollárt, úgy hogy e’ hat 
status az egész feleslegnek felét kapja. A’ töb
bi húsz status hányadjai 382,000 — 1,784,000 
dollár közt változkodnak.

Foldingás Syr iában.
Dai r u t  ( S y r i a )  J a n u a r i u s  11 -én. 

E folyó esztendei Januarius’ elsején iszonyú 
esapás érte volt Syriát,és elrémitette az egész 
országot. Az említett napon tudnillik nap’ költe 
előtt nehány minutummal Tabarieh és Safed 
városok a körülfekvő falvakkal egyetemben, 
<dy. földíngás állal, melynek egyik mozgalma 
barnamez percznél tovább tartott, egészen el-

pusztíttattak. Ama két város végromjaíba dőlt, 
"s lakosaik’ kilencz tizede az omladékok alá 
temetfett Jerusalemböl és Jaffából még nin
csenek híreink, ’s igy alkalmasint nem szen
vedtek e’ városok. Acrcben és Saidaban a’ 
földindulás szintúgy nagy károkat tőn. — Tiz 
napja már, hogy ezen iszonyú csapás által meg- 
látogattattunk, ’s még folyvást rettegve várjuk 
a’ jövendőt, mert a’ fold mozgásokat éreztet 
még most is, ’s uj ingást hoz minden reggel.

E l e g y .
A’ Liverpool-Manchesteri vasúton 1836iki 

juiius elsejétől december’ utolsó napjáig 125,279 
font sterling volt a’ bevétel, a’ kiadások 73,628 
font sterling, ’s igy a’ tiszta nyereség 45,651 
font sterling.

A’ múlt év’ második felében a Sandwich 
szigetek egyikében gazdasági és kereskedési 
folyóírást indítottak meg. ’S igy a’ csendes 
Oczéan’szigetein is hírlapja van a’ föidészetnek.

Í83Gban az angol parliamentnek 55 vas- 
uttervet nyújtottak bé szabadék kiadás fejébe.

Febr. 19én 1837.
R. Komárom.  V á r o s i  p í a c z i  á r j e g y -  

z é k  Vá l t ó  p é n z b e n .  Pozs .  mérő.  
Tiszta búza 3 frt 48 kr. Kétszeres 3 frt 4 kr. 

Rozs 2 frt 17 kr. Árpa 2 frt 8 kr. Zab 1 frt 
44 kr. Kukoricza 3 frt 46 kr. Köles 3 frt 57 
kr. Borsó 8 frt. Lencse 13 frt. Bab 12 frt. 
ótatlan mész 1 frt. 12 kr.

E g y  máz s a
Munt liszt 13 frt. 20 kr. zsemlye liszt 7 frt. 

20 kr. czipó liszt 5 frt. 10 kr. kenyér liszt 2 frt. 
40 kr. széna 2 frt. 20 kr.

■Egy font
Marha hús 14 kr. Juh hús 10 kr. friss sertés 

hús 19 kr. füstölt sertés hús 30 kr. új szalonna 
27 kr. füstölt szalonna 30 kr. borjú hús 24  kr. 
irosvaj 48 kr. főtt tehén vaj 1 frt. 4 kr. disznó 
zsír 36 kr. kerek sajt 32 kr. lágy sajt 24 kr. 
öntött gyertya 45 kr mártott gyertya 39 kr. 
szappan 36 kr. nyers faggyú 25 kr. száraz fagy- 
gyú 27 kr. leveles dohány 24 kr.
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E g y  i t t z e
Köles kása 12 kr. árpakása 7 kr. Burgonya 

2 kr. fenyő mag 5 kr. kömény mag 24 kr. papri
ka 1 frt, 36 kr. 0  bor fejér 16 kr. új bor fejér 
12 kr. Ser 5 kr. Törköly pálinka 24 kr. Rozs 
pálinka 20 kr. Szilva pálinka 30 kr. boreczet 12 
kr. téj 6 kr. aszalt szilva 1-6 kr.

E g y  p á r
Tojás Febr. elején 8 kr. 19-kén 4 kr. hízott 

ökör 11 mázs. hús 180 font faggyú 450 frt. 
hízott tehén 6 mázs. hús 80 font faggyú 220 frt. 
jármos ökör 350 frt. alább való 260 frt. egy hízott j 
disznó font számra 18 krjával^egy pár ürü 22 frt, I 
egy borjú 12 forint.

P i a c z i  Á r j e g y z é k  
Debreczenben Jan. 31. 1837 az ára váltó 

Czéd. Pozs. mérő Tiszta Búza 5 frt. 30 kr.—5 
frt. Kétszeres 4 frt. 30  kr.—4 frt. Rozs 3 frt 
30 kr. Árpa 3 frt. 15 kr.—3, Zab 2 frt 
30  k r.= 2  frt 27 kr. Kukoricza 4 frt 30 kr. 
— 4 15 kr. Köles-------------- Kása 12 —11 frt.

P i a c z i  Á r j e g y z é k  
Debreczenben Febr. 7. 1837 az ára váltó 

Czéd. Pozs. mérő Tiszta Búza 5 frt 30 kr.—5 
frt. Kétszeres 3 frt 45 kr.—3 frt 30 kr. Rozs 
3 frt 24 kr.—3 frt 15 kr. Árpa 3 frt. Zab 2 
frt 30 k r —2 frt 15 kr. Kukoricza 4 frt 30 
kr.— 4 frt. Köles 6 frt. Kása 12 f— 11 30 kr

Sz kir. Debreczen városában e’ folyó 1837-dik esztendei országos úgynevezett Vizkereszti 
vásárban a’ hazai termesztmények folyó ár V. Cz.

* \XA A JC/
1;Pár 1000 fontos hízott ökör. . . . 350 100 font Faggyú Nyers . . . . . 42

„ 600 „  Tehén ........................ 1 „ olvasztott . . . . 52
„ Első rendű jármos ökör . 250 » „ g y e r t y a ........................ 55
„ Második rendű jármos ökör . f 200 I „ Viasz gyertya , . . .  t 325
*)j Harmadik  ̂ ^ ^ * • 160 ,, Szappan f e j é r .............................. 50
„ 300 fontos hízott disznó . 110 ! ,, Dohány j o b b .............................. 12 30
„ 1/2 esztendős sovány disznó . 16 1 ., „ közönséges . . . . 8
„ Egy esztendős sovány disznó . . 30 — „ K e n d e r .................................... 40

,  ̂ Két esztendős sovány disznó 50 — „ Sárga V i a s z .............................. 250
„ Ökör bőrök .................................... 40 „ Szin M é z .................................... 48
,, Tehén .......................................* 30 1 _ _ Sárga M é z ................................... —

Borjú „ .................................... 8 — , ,  Ló s z ő r ........................................ 60
Lo » »  . . . . . . . 8 — „  Kép ez e o la j .................................. 45 —

1 font Marha hús . . . . . . . . — 10 „  Fosztott T o l l ............................ 180 —

„  Sertés h ú s ....................... . . . . . . . . . . . . . — 11 „  Fosztatlan T o l l ....................... j 145 —

Sertés bőrös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 12 „  Pehely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 —

1 Akó Uj Bor fejér .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - „  H a m u z s i r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 —

„  0  Bor f e j é r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 18 — , ,  Gyajtju birka .  .  .  .  . 125 —

, ,  Égett bor Gabona . . . . . 18 — „  „  m a g y a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 50 —

Égett bor Törköly . . . . . 20 — „  T i n i s ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 45
„ Szilva P á l in k a ................................... 23 Pos. mérő llepcze m a g ............................. 4 —

300 Darab Ökör S z a r v ........................ 23 — „ Kender m a g ............................ 10 —

Tehén Szarv . t « . . 20 — „ Aszalt s z i l v a ............................. 8 40
„ Szarv Cs úcs . . . . . . 12 — „ Di ó . . , ............................. 6 20

100 font S z a l o n n a ................................... 40 — ,, L e n c s e ........................................ 10 30
„ H á j ................................................ 60 — „ B o r s ó ........................................ 12 —
„ Zsír .  . . t • . • . 49 — „ Bab . . . . , . . . . j 10 30
,, Tehén vaj . . . . . . . 100 —
^ Iros vaj . . . . . . . . 82 — 1

* T ú r d .................................... 251 il

Pénz  ke l et  Febr. 17* 1837. Stat. kötelez. 5 pCt. 105. — 4 pCt. 100. 3 pCt. 75^. — 
Kincstári (kamarai) köt. 2'j pct. 65Z. 1834 kölds. 500 ff. 568^Bécsv. bank köt. pCt. 66 i.

Szerkezti Bál l á .  — Nyomtattja L ä n d e r e r .
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Hetervkint kétszer 
félévi árra 

3 for. 30 kr, pengő 
pénzben.

m & m J b
aT

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szeiezhető 
mimlen csász. kir. 
Posta Hiratalnál , 

a’ Szerkezten«;!.

Pesten Szombat Sem  «ok föld- de kiílön/ött b irtok, ’« ezt. védő törvény az , mi úti» 
a' fö ld én  cieng. Felíruáríus 35 ik

Kereskedési tudósítások.
A’ breszlaui újság Varsóból a’ legújabb 

kalmártudósításokat közli következőleg: Miu
tán az ősz elején szaporán jókora gyapjurészlet 
észrevehetőn emelkedett árokon a’juhokon meg
vétetett , lassanként egész csend állottbe e7 fog
lalkozásba az árr7 hanyatlásánál. Az első indít
vány ,, mintkoráb az árverés, angliából tétetett. 
A7 magas árrak, melyek ott nyáronát egy ide
ig fizettettek, igen nagy és még nagyobb gyap- 
jutömegeket csőditeítek oda mintsem valaha. 
Már, minthogy Spanyolországból is végre a7 
vártnál több gyapjú vitetettbé, az australiai 
és egyéb gyarmatoki bévitel is tavaly ismét 
emelkedett, tehát a7 gyárnokok azonnal látták, 
hogy mindenkor kapnak szükségletökre felette 
gazdag válagatással, 7s igy mindig csak a7 
legszükségesb szükséglettel látták el magokat. 
Ha tovább minden időben szűkíti is a7 feszült 
drágaság valamely áru7 használását, ez az utol
só havakban a7 nyomasztó pénzhiány miatt még 
inkáb megtörtént. Ezen egyesültt körülmények 
alatt az eladok kényteleneknek láták magokat a7 
beállott pénzszűke miatt a7 vevőknek árrt szabni. 
Minthogy azonban a7 gyapjugyártás általában 
nem silányul áll, és ar gyapjuáruk bizonyosan 
nagyon felhasználtattak, tehát remélhetni, hogy 
az árrak nem fognak egészen oly alá szállni 
mint korábban hasonló öszv.eköttetéseknél, ha
nem ha a7 pénzvásáron váratlan rósz crisisek: 
állanakbe. Hihetőleg azonban alább száland a7 
jövő gyapjuvásárokon, mint tavaly. Leginkáb 
éri a’ baj a7 csekély és közszerü gyapjufajtá- 
kat, milyen a7 lengyel; kevésbé a7 finomok at, 
és legkevésbé azt, melyet németországban kö- 
zépfinnmnak neveznek, 65—90 tallérával má
zsáját. Ősz felé az árrak valamennyire ismét

emelkedendők, minthogy akkorra hihetőleg a7 
pénzhiány, kivált Amerikában is, újra egészen 
elháritatik, és azután sokaknak ismét njra tel
jesen be kell szerzeniők árurakványikaí, me
lyeket előbb csak legszükségesben egészgetnek. 
Mindazáltal boldogok azon birtokosok, kik már 
is oda adták elfogadható árron nyirendő gyap- 
jókat, és nem bagyák magokat feszült remé
nyek által elcsábitaíni, a7 majtl lehetetlen7 meg
nyerésére, nehogy ily kedvező öszveköttetc- 
sektől megfosztatnának. — Nehány hónapóta 
keresik a7 közönséges posztót, kevésbé a7 fi
nom és középposztót, noha azoknak gyártása 
folyvást csökkent. — A7 búza, rozs, és árpa 
tehát ismét azon bizonytalan állapotra tértek 
viszsza, melyen csak imént állottak. A7 búzá
nak korezét ( — 2 i  porosz merő) i 5 | — 18 
lengyel forinton fizetik, a7 rozsét 8 | —9 j  fo
rinton, és árpát 8 forintjával. A7 zab menten 
maradt a7 nyerészet7 mozgálmitól, és még most 
is úgy áll, mint korábban, t. i. 5-i forinton* 
A7 repeze ellenben, az angol vásárok által 
szerszett öszvekötteíéstől független lévén na
gyot távozott, mivel meggyőződtek felőle, hogy 
annak termése a7 külföldön igen csekélyre be
csültetik , és hogy a7 repezeolaj a7 kész faolajt 
sem pótolhatja, és a7 szűkült halzsir sem ke
restetik oly mértékben, mint reménylendő vala. 
A7 nagy repezemennyiség is nedvesen 7s igy 
roszszul íakarítatvánbé, az árrt nyomja. E7 
termék most nem kél már felebb 2 1 —24  fo
rintnál korspzéért. Általában minden szülemény 
csökken árrában, az egész világon már néhány 
idő óta uralkodó pénzhiány által, mennyiben 
ez által az előbbi oly élénk nyerészetek inkáb 
vagy kevésbe gátoltatnak, vagy egeszen el is 
nyomatnak. Azonban vagy hiszszük, hogy a’
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gabona jő formán megtartandja az árrát, mert 
a’ mint már mondatott, a’ készségnek, mely a’ 
vására tódulhatna, nagy része már el van ad
va , és ha mingyárt anglía sem szorulnais kül
honi gabonavételre, mint az utolsó tudósítások 
állitni akarják, tehát még mindig eladhatando 
amerikába és északi tartományokba. — A’ tett 
gabona vételek is azon jóban részesültek, hogy 
a’ szesz megtartó értékét. Egy garnitz (17 
garnisz — 1 porosz akóhoz) égettbor még 
most is 1 forint 18 garassal fizettetik lengyel
pénzben. Még sem lehetni aggadalomnélkül, 
hogy az tavasz felé csökkenhet, minthogy oly 
tetemes burgonya termett, melynek, a’ külföld
től tekintetbe sem vétetvén, mindöszve az or
szágban kell elfogyni. — Lengyel országra uj 
évszak derül a’ bányászati kereskedésre néz
ve, mivel a’ czink és vastermítés is a’ statustól 
árverés utján igen kedvezőlcg át adatott ha
szonbérbe egy társaságnak, melynek pénzerői
től, esméretitől és munkásságától a’Jegáldottabb 
következményeket várhatni a’ foglalatosság 
számára.

Ä  kénsavany3 alkalmazását illető ész
revételek 3 s jó  tárnics, óvó és gyógy- 
szerkint a3 szarvasmarha paczal aszá

lya ellen.
T. S z a k m á r y  A u g u s t t ó í ,  g r ó f  Bruns -  
vik F e r e n c z  mar t on  v á s á r i  u r a d a l mi  

k o r m á n y z ó  t i s z t j é t ő l .
Uj felhivatást leltem a’budapesti újság' A 837. 

Febr. 9. közhasznulapok’ 12. számában, adnám 
elő nyilván a’ gazdasági közönségnek észrevé- 
telimet és tapasztalásimat a’ kénsavany gyógy- 
erejéről a’ már néhány év óta uralkodó járvány 
marha vész - paczalaszályra nézve. — Az 
a’ czikk azon állításának bebizonyítására, hogy 
» kénsavany legbiztosb ovószer e’ rémítő nya
valya ellen, mely hazánkban százezer áldoza
tot csikart, mely a’ földmivelésnél és baromtar
tásnál szerencsésen élt családok nagy részét 
igy pusztító tűzvészhez hasonlag siralomba és 
nyomorba süijeszté, mely a’ szegénynek egyet
len tehenét szint oly kévéssé kéméli mint a* 
gazdagok’ számos csordáit, mely az országot is

jövedelminek bő forrásától megfosztja, — szol
gáljanak itt kevésbé szorítva kimondott tapasz- 
talásim. — 1834. előtél óta, midőn a’ beteg
ség szomszédunkban kiütött ’s a’ hely rendtar
tási zárkozás ajánltatott, eszembe jutott az egy 
év előtt ajánlott ovószer, a ' kénsavany, ’s azt 
azonnal az itteni uradalom’ 250  darabot fogó 
szarvasmarha istálójába átvitettem. Minden hé
ten t. i. bizonyos meghatározott napon korán 
reggel a’ még éhmarhának, kora ’s nagyságához 
képest egy icze — egy pint tiszta kutvizet adat
tam bé, mely kellemesen savanyítva volt a’ kén
savany (^Acidumsulphuricum concertratum) által. 
Egy icze vízre 2 0 —25 csep használtatott. Ez 
vala az adag két esztendős üsző’ számára, 
az éves borjúk egy meszelyt kaptak, az idősb mar
hák pedig egy pintet. Beadás után valamennyi 
marhának a’ szájürege kidörgölíetett foghagy
nia, eczet és borókával, ’s azután következett 
az etetés. Ezen óvszert én mai napig folyton 
folytatom, mivel megbizonyult ’s kívánt követ
kezménye van. — Minden körülfekvő helység
ben és pusztán, közel és távol, uralkodott e’ 
dögnemii nyavalya külön időkben. Minket Mar- 
tonvásáron megkémélt. Ámbár gyanús kórjelek 
mutatkoztak némely marhán, mégis szerencsé
sen meggyógyítám e’ szerrel, mint alább bőven 
előadandom. De nem csak itt, hanem gróf uram’ 
egyébb jószágin is az egész marhacsorda meg- 
kéméltetett ezen óvszer’ alkalmazása által. —— 
Nagy Bócsán, egy meszsze terjedő pusztán 
nemes Pest Vármegyében, hol uram a’ Hajós 
famíliát illető részt is bérben tartja, 1 8 3 4 —1836 
a’ szilaj gulya, a’ svájczi marha fajzata és szá
mos igás ökör legeltettek^ számuk 4 0 0 —500 da
rabban állott. Köröskörül dühödött a’ dög, a’szom
szédok’s közbirtokosok marháját megszökte, ho
lott a’grófi csordák kímélve maradtak. A'szilaj gu
lyának ivó vályújába adatott a’kénsavany, a’ sze
líd marhának pedig torkába töltetett. Lehetlen 
vala itt minden idegen marha elválasztása és 
szoros zártatás. Gondoljunk csak egy több □  
mértföldre terjedő legelőt, a’ nélkül hogy bizo
nyos szoros határokra volna osztva, ellepve 
minden részről vándor vagy álló szarvasmarha- 
’s juhnyájaktól és melyeknek szabad ég alatt 
van állásuk; továbbá a’ szarvasmarhának elő
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nyáron, midőn a’ bögölytől kinzatik, bogárzás 
idői 'öszvetódulását a’ és még a’ jókora mar
hahajtást a’ pusztán átvivő országúton; a’ 
különbféle pásztorok’ cselekedését nem is em
lítvén! A. Zela uradalomban, mely nemes 
Nyitra megyében a’ Yágfolyó mellett fekszik, 
’s gróf uram’ tulajdona, az uradalmi vonó ökör 
egy szálig megmenekedett az 1835. és 1836. 
dögtől; szintúgy a’ fejéregyházi jószágon is 
Nyitra mellett, holott pedig közönségesen tud
va van, mily rémítő pusztítást tön Nyitra és 
Posony megyében a’ dög kivált a’ fenemlített 
jószágok’szomszédjában. — Ez bizonyságul szol
gáljon arra, hogy a’ kénsavany, mint óvszer 
a’ marhadög ellen bébizonyúlt légyen.

G róf Hoyos - 8prinzenstein E m észt 
tehénmajorja Hornban, Ausztriában.

(Brosche fő baromorvos szerint.)
A’ horni tehén major kellemetes halmon fek

szik, melyről az egész körüllévő vidéket lát
hatni, és a’ legjelesebb egész alsó Ausztriában.

Az itteni tehenek az előtt csak a’ vidéki 
tehenekből választattak, melyek is nem roszak, 
és igen kedveltetnek azon bécsvidéki tehenes 
gazdáktól, kik ezen nagy és népes fővárost 
téjjel szokták tartani.

De bár mily jó állapotban lett légyen is ez előtt 
ezen major, nem volt még is nyugta a’ tulaj
donosnak, míg annak hasznát ’s tekintetét még 
íeljebb nem emelte. E ’ végre már 1804-ben 
ama’híres császári Yő s e n d o r f i  majorból L a
x e n b u r g  mellett, közel Bécshez, vett egy 
bikát és néhány tehenet, azután pedig, miután 
látta a’ jó sikerét, többször is ismételte időfoly
tával ezen vételt, mindenkor néhány darabbal.

Minekutánna pedig 1825-ben aJ Yő s e n 
dor f i  major egész marhatőkéje, mely svíczi, 
az az S c h w i t z  kántonból eredeti marhából 
állott (a’ honnan a’ boldogult tanúit és értelmes 
igazgató cs. kir. tanácsnok J o r d a n  szerezte 
a’ tőrzsökfajt), közönséges árrverésen mind el
adatott, és mü r z t h a l i  fajjal fel váltatott, ne
vezetes számmal vett ezen marhából a’ neve

zett gróf, hogy a’ czélját annál rövidebb utón 
’s rövidebb idő alatt elérhesse.

Ezen eredeti marha már minden idegen vér
től elkűlönöztetett, és csak szintoly tiszta vérü 
bikákkal hágattatott meg. A’ bikákkal hágattat- 
tak ugyan eleintén belföldi teheneket is, me
lyeknek is nagyon megjavult ez által a’ szapo- 
rasága, de azon arányban, melyben az eredeti 
faj szaporodott, mindig jobban ’s jobban kimus
tráltattak a’ belíöldi tehenek a’ korcs szapora- 
ságokkal együtt, ’s vagy eladattak, vagy más 
uradalmi majorokba vitettek által.

Most már több esztendők ólta az egész hor
ni major csak csupa eredeti svíczi marhából és 
annak szaporaságából áll, úgy hogy 1835 vé
gén 3 4 fejős tehén, 12 darab kétesztendős üsző, 
12 darab esztendős és idei üszőborjú, 2 hágó 
bika, és egy £ esztendős bika, következőleg 
öszvesen 61 darab marha volt itt ezen tiszta
vérű svíczi eredeti marhafajból, ’s hogy ennél 
fogva azt lehet állítani, hogy a’ hajdani 
vő sen dór fi tehénmajor egészen H o r n b a  
van általplántálva.

Hogy ezen marha itt is, valamint az előtt 
Vő s e n d o r f b a n  a’ jó hírét állandóul fentartja, 
azt bizonyítják minden idén a’ vételek, melyek 
itt előkelő birtokosok számára tétetnek. — így 
vétettek 1834-ben a’ most uralkodó felséges 
Császár és Király F e r d i n a n d  számára annak 
személyes birtoku uradalmi ü o r n a u i  majorjá
ba egy hágó bika és két üsző, melyek az au- 
gartani marhakiállitáskor Bécsben, jeles tulaj
donságaik álta l, érez emlékpénzt nyertek a’ 
volt tulajdonosoknak, Gróf Hoyos  úrő excel« 
lencziájának. — Az útán gyóf S t a d i on  vett 
itt egy bikát és öt mustratehenet 900 váltó 
forinton, Ch l u mn i t z r a  Csehországban. —- 
Báró T h a l b e r g  nem régiben vett másfél esz
tendős bikát 100  pengő forinton, D a t s c h ü t z -  
r a  Morvaországban. — Gr óf Lamber t  Móór  
é s C s á k b e r é n y  birtokosa Fejérvármegyében, 
szinte vett itt egy fiatal bikát, és öt üszőt, 
’s a’ t.

A’ mi leginkább említést érdemel, pedig 
az, hogy ezen tehénmajor tulajdonosa oly em
berszerető, hogy ezen svíczi marhafajja által 
a’jobbágyai közönséges marhafaját ís igyekszik
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nemesíteni, mely végre nemcsak ingyen liágat- 
tatja meg ezen emberek teheneit a’ maga ere
deti ’s tisztavórű bikáival, hanem még az ere
deti borjúiból is általadat nékik cserébe a7 kö
zönséges és vágnivaló borjaikért, még pedig 
minden legkissebb feladás nélkül. — Bár ezen 
szép és dicső példa a’jobbágyok marhái neme
sítésében követésre serkentené valamennyi na
gyobb birtokos urakat! —

A’ marha ezen majorban feketés, vagyis 
gesztenyeszínű , minden főt nélkül. Csak az 
ajakokon, a’ nyakszirt és a’ hátgerincz menté
ben, valamint a’ fülei belső részén, és a' hasa 
alatt világosabb valamivel a’ szőre, mint 
e’gyéb testén; a’ bőre is egészen setét színű.

A’ teste elég nagy, erős alkotása, kelle
mes állású, és izmos, akár a’ bikákra akár a’ 
tehenekre nézve. Á’ szeme nagy és tüzes, a’ 
háta hoszű és erős, az ágyéka és csípeje szé-' 
les, a’ szűgye széles vállapoczkáín "alól dombo
rú . a’ leménnye (lepenyege, tarja) hoszű, 
széles és lecsüggő, a’ farka töve egy kévésé 
felálló. A1 bikáknál kölönösen: a1 fő kurta és 
vastag, a’ homlok széles, a’ szarvak rövidek 
és erősek, a’ fülek helyesek, a’ nyakszirt és a’ 
nyak, széles és kemény, a7 lábak, kivált a1 há- 
túlsók, erősek, és az elsők valamivel rövideb- 
bek a’ hátulsóknál, a’ járása erős és biztos egy- 
átaljában, serény pedig és bátor mikor tehenet 
hágni indúl, és a’ hágása könnyű. A’ tehenek
nél ellenben: a’ fő nagysága jó arányban van 
a’ testtel, a’ fülek vékonyak, a’ nyak keske
nyebb és nyujtottabb, és a’ szarvak középhosz- 
szaságúk, ’s nem is oly erősek.

A’ tehenek azon kívül a’jó fejős telién min
den kívánatos tulajdonságaival bővölködnek, és 
felette tisztán tartatnak, a’ mi az urasági igaz
gató, és egy tapasztalt ’s ügyes majoros úgye- 
íése alatt, különösen a’ tehenek számára tartott 
szolgálók által tétetik meg. Ezek rendesen nap
jában kétszer vakarják ’s kefélik meg ezen te
heneket az «gesz testökön végig, és azután 
nedves rongygyal törülik meg; ez úttal az or
rokat, szájokat, szemöket, füíöket, körmöket, 
tölgyeket, ’s a’ t. szintúgy szépen megtisztít
ván. — Innen van ezen állatok fénvessé^e ’s. r # * Ovidorsaga, nielyek áltáljában véve mindig is és

folyvást jó egészséggel bírnak.
Az eleség’ hordása lovak által történik, ez 

előtt ugyan a’ tehenek közül próbálták e’ végre 
befogni, de helybe nem hagyván a’ tapasztalás 
a’ próbát, felhagytak vele.

A’ marha itt egész esztendőt által istállóban 
tartatik és táplákatik, egyetlenegy kis kivétel
lel , mely alább fog említtetiii. — Az etetés 
módja e’ következő:

a) Mikor ószszel a’ zöld eleséget szárazzal, 
és tavaszszal a’ száraz eleséget zölddel kell fel
váltani, nagy gonddal járnak el mindig e’dolog
ban, keverve adván ekkor egy darabig a’ két
féle eleséget, és ősszel ugyan a’ szárazát, ta
vaszszal pedig a’ zöldet napról napra szaporít
ván, míg azt kár nélkül magában lehet adni a’ 
marhának.

Az eleség öt adatokban adatik a’ marhának, 
t. i reggeli 6 , 9 ,  1 2 , és délutáni 3 ’s 6 
órakor.

c) Á’ meleg nyári időben zöld lóherét, ve
gyült zöld eleséget, és néha réti zöld füvet kap 
a’ marha, őszszel pedig káposzta levelet, tor
zsát, répát, ’s efélét, szecskával.

d) Hogyha a’ rétek be nincsenek, ’s nem 
is voltak azon idén iszapolva, és ha megenge
di az időjárás és körülmények, ugyan oda eresz
tik a’ teheneket sz. Mihály napja után reggeli 
10 órától délutáni 5 óráig, legeíés végett.

e) Az esztendő hideg részeiben első eleség- 
adatnak kapnak töréket és polyvát, szárazán; 
másodiknak ugyanazt, pálinkaseprűvel, és lan
gyosan] harmadiknak öt font szénát; negyedik
nek ugyanazt, a’ mit másodszor kaptak, t. i. 
pálinkaseprüvel vegyített töréket és polyvát, 
langyosan adva; és ötödiknek, mint legelőször, 
száraz töréket és polyvát.

f) Néhány órával az első reggeli adat előtt, 
és néhány órával az utolsó esteli adat után, ta
karmány szalma vettetik a’ marha eleibe, az 
utolsót az éjtszakához alkalmaztatván.

A’ sóadásra nézve az időszakaszhoz, az 
időjáráshoz, és a’ marha eledeléhez alkalmaz
tatják magokat. Többecskét hűzámos szároz- 
ságban szoktak adni. A’ közönséges sóadat 
azonban, melyet itt megtartnak minden héten 
6 lat egy tehénnek, és 2 lat egy esztendőn
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alól lévő j borjúnak, mihez képest valamennyi 
marhának egyre másra öszvesen mintegy 30 
font sót adnak] egyegy hétben.

Itatni kétszer szokták a’ marhát napjában, 
még pedig egy közel lévő patakra hajtván azt, 
mikor tiszta a’ vize; de ha zavaros, kűtból 
itatják.

Az égalatti állása a’ marhának ugyan ezen 
patak mellett van. Bővebb mozgásra ősz felé 
és őszszel van alkalma a’ marhának , mikor t.
i. mint feljebb emlittetett, legelőre eresztetik.

A’ fej és kétszer történik napjában, mégpe
dig a’ majoros és egy gazdatiszt szoros felvi- 
gyázása alatt, ki is a’ tejet mindenkor különö
sen, a’ mint mindegyik tehéntől fejetett, egy 
arra tartott napló könyvbe beirja. jSzen napló 
könyvből láthatni, hogy némelyik tehén 40 
akó tejet is adott esztendőt által.

Minden esztendő végével a’ tejnek öszves 
mennyiségét, melyet minden egyes tehén adott, 
öszszehasonlífják ugyan ezen tehén múlt esz
tendei téjhasznával, valamint a’ többi tehén 
téjhasznával is, ’s e’ szerint teszik meg a’ szük
séges rendeléseiket, tehén mustrálásfa, ’s a’ 
borjuk nevelésére nézve, valamint azon tehe
neket is szorgalmatosán feljegyzik, melyek je
lesebb bikákat ellenek.

Múlt Septemberben , 1835. minden szá
raz időjárás, és minden zöld eleség szűke mel
lett is , még is 4 akó és 29 pint (mintegy 46 
magyar itsze) tejet adott napjában 27  darab 
fejős tején, minél fogva valami 7 pint (mint
egy 12 magyar itsze) téj esik napjában egyre 
másra egyegy darab tehénre. *)

Az istálló világos, és oly tiszta és kelleme- 
tcs, hogy emberi lakásé Ve látszik lenni. E ’ 
mellett teres tágas, és bóithajtásos. A’ jászlók 
kőből vannak faragva, és 24  oszlopok között 
álnak, úgy hogy minden darab tehénnek kü
lön jászla vagyon. A’nevendék marha különő- 
zött istalóban áll.

) Hány szász ezer híreden magyar tehén van! 
mely jó eles nteilet napjában 15 — 16. iteze 
tejet is áti: Igaz hogy egyre másra nem
lehetne mondani még is. —

S z e r k.

A’ cselédek ezen majorban: 3 szolgáló, 1 
szolga, és 1 majoros, mint íelügvelű.

Yirradtakor reggel, még mine ke lót te a’ 
marha megtisztittatik, nagy vigyázassál ’s pon
tossággal kitisztittatnak mindennap az istállók, 
és újra almoztatnak meg.

A’ ganaj egy igen értelmesen készített 
ganajtartóba hordatik,és a’ ganajlének oly csé- 
lirányos kifolyása van készítve az istálokból, 
hogy ott sehogysem alkalmatlankodik, sem un- 
doksága, sem bűze által. Ellenben nagyon is 
észre vehetni ezen foganatos trágya sikerét 
a’ kaszalókon, a’ hol a’ legbővebb terméseket 
eszközli.

Az eddig mondottak ezen major jeles elin
tézéséről, nevezetesen az értelmes marha pá
rosítása ’s választása, a’ czélirányos tartása, 
táplálása, és gondviselése, ’s a’ t. nemcsak a* 
szaporaságra cs a’ téjhaszonra vannak igen si
keres béfolyással, és az elfájzústól őrzik meg 
ezen becses marhatörzsőköt, hanem külőmbféle 
külső ’s belső nyavalyáknak is veszik legjobb 
sikerrel elejéi, mint p. o. a’ lépfene, a’ tüdö- 
gyúladás, a’ puffasztó kórság, a’ tőlgygyúla- 
dás, a’ körömkórság, ’s a’ t,

A’ néhai v ő s e n d o r f i  marbafajtól ered
nek a’ cs. kir. holicsi major tehenei is, mineku- 
tánna ezen uradalom számára 1825-ben a 
v ő s e n d o r f i  árrveresen egy bika és több te
hén és borjú vétettek, és Holicsban szaporit- 
tattak; de ezen tehénmajor ahoz értő ’s ily 
törzsökállatokat bírálni képes férjfiak vallomása 
szerint, sehogysem felel meg a’ róla feltett 
várakozásnak.

Ä  juhok legelőjéről 's legeltetéséről♦
(Oecon. Neuigk.)

A‘ juhok’ nyári tartásánál három dolog jön 
tekintetbe a) legelők’ minősége b) azok mennyi
sége c) a’ juhok’ legeltetése ideje és módja.

A’ mi a’ legelők minőségét illeti, legföképen 
azt kell tekintetbe venni, hogy a’ juhok száraz 
és magas fekvésű legelőt kívánnak, és hogy 
nedves és lapáiyos legelők nemcsak egészsé
gökre nézve ártalmasok, hanem még a’ gyap- 
jokra is rósz befolyással vannak.
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A’ homokos legelők, ha aprószemű ’s fekete 
a’ homok, melyet a’ szél könnyen felemel ’s 
széljel hord, csak azért is igen ártalmasak a’ 
jukoknak, mivel a’ gyapjújokat rontják és alja- 
sítják. # )

Az erdei legelők rend szerint roszszak és 
mohosak, és az által is ártalmasak a’ juhoknak, 
hogy mohhal, levelek húladékjával, bogácscsal, 
tüskékkel ’s a’ t. undokitják a’ gyapjút.
'  A’ legjobb és legalkalmatosabb júhlegelők 
azok, melyek dombosak, ’s vagy agyagos vagy 
legalább jobbféle homokos földből állnak, me
lyet a’ szél kénnyére fel nem kaphat, ’s melye
ken a’ víz vagy hólév soha meg nem áll, és 
pocsolyát nem formál.

Az ugarok és parlagok legelője nyáron, és 
a’ zöld vetések legelője őszszel, tavaszszal, és 
kemény téli fagygyal igen jó legelők ugyan 
magokban, de igen szoros felvígyázást kíván
nak, hogy károsak ne legyenek.

Azon vidékeken és országokban, a’ hol 
elég természeti legelő nincsen, még mestersé
gesen is készítenek legelőt a’ juhoknak. Ezt 
vagy az által teszik, hogy a’szántóföldet hagy
ják változtatva legelőnek, úgy hogy minden 
darab föld, a’ mint a’ sor éri, nyomásonkint, 
2, 3, vagy 4 esztendeig is legelőnek marad, 
míg ismét vetés alá felszántatik; vagy a’ lóhe
ré t, melyet külömben csak esztendeig szokás 
használni vetése után, két esztendeig hagyják 
meg, és második esztendőben júhlegelőnek 
használják, melynek külömben alkalmatos is, 
de vigyázva kell legeltetni, hogy a’ júhnyáj 
tőle fel ne puffadjon; vagy v e t é s i  c s i
be hur t  ( s p e r g u a  a r v e n s i s )  vetnek, csak 
szoros legyen a’ felvigyázás, hogy a’ juhok 
a’ hirtelen felszántott gabona tarlójába, mely 
kivált a’ homokos földön felette jó egészsé
ges és bőv legelőt ád a’ juhoknak; vagy pe
dig különös legelőket syakasztván ’s elkészít
vén a’ juhaik’ számára, g y ö k e r e z ő  l ó h e r e  
( t r i f o l i um r e p e n s )  me z e i  v a d o c z

*J IN álunk el nem aljasit hatja, mert itt kóczos 
birkákkal szokták futó homokká vágatni a’ 
gyökeretlen legelőt!

• )  Hogy lehet azt követni ? hogy a’ nyáj legel
jen , ’segy sem puffadjon fel köziile ? S z e r k.

( Iol i um perenne) vérfejü c s a b a í r  
( p o t e r i u m s a n g u i s o r b a )  ’s több efféle 
magvakkal vetik el azokat csak hogy a’ juhaik 
egész nyáron soha a’ legelőnek szűkét ne ta
pasztalják. De ezt még minálunk, legalább na
gyobb kiterjedésben, gyakorolni nem lehet.

Némely német gazdák, ott, a’ hol szűk a’ 
legelő, otthon is tartják a’ juhokat, valamint 
a’ szarvas marhát, zöldében lekaszált lóherével 
vagy luczernával. Ez magában jó ugyan, csak 
szoros felvigyázás alatt történjék, hogy a’ mar
ha ezen bővnedvü eleségtől fel ne puffadjon, de 
annyi dolgot és vesződséget okoz, hogy bizo
nyosan csak oda való, a,’ hol felette nagy a’ 
népesség és igen szűk a’ határ és a’ legelő. 
Minálunk legfeljebb csak kis törzsök nyájaknál 
lehetne azt gyakorolni, a’ kinek tetszenék. Már 
sokkal gyakorolhatóbb ennél. a’ fél hontartás, 
mikor t. i. ott a’ hol szűk a’ legelő, csak pót
lásul ^agy toldalékul kapnak a’ juhok még ott
hon is egy kis elessget, mikor a’ legelőről ha
za jönnek.

A’ legelők mennyiségét, mely bizonyos szá
mú juhok eltartására szükséges, átalányosan 
maghatározni nem lehet, mivel ezerféle a’ fek
vésűk és termő erejök, a’ miért is minden gaz
dának csak tapasztalásból kell kitanúlnia, me
nyi számú juhot bírnak eltartani az ő helybeli 
legelői. A’ legelők javából bizonyos, hogy egy 
10 —12 száz □  öles holdunk elég 10 — 12 
darab júh eltartására is; de ilyen legelő csak 
ritka szokott lenni, mert a’ mélyfekvésű, lapá- 
lyos, és nedves legelő természeténél fogva sem 
júhnak való, a’ száraz és magas fekvésű legelő 
pedig csak ritkán bír igen nagy termő erővel, 
és búja pázsittal. * * )  Sokkal közönségesebb 
tehát ama’ középszerű legelő, melynek egyegy 
holdján valami 5 — 6 darab júh találhatja a’szük
séges eledelét; sőt elég olyan kopár legelőnk 
is van, hogy 2 —3 darab júh is elég egyegy 
holdjára, hakoplaltatninem akarjuk a’juhokat.**)

*) Jő akkor ha folyvást esik.
Nyomorult tapasztalatlanság!— hiszen ha

zánk’ némely re'szeiben egy olyan holdra is 
jut 1 0 —20  darab, melyen a’ szellő nein 
fűben, csak nehány kutyatejben akadozik5 
és még is elvesz nagy része éhhel és szomjjal.
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A’ mi juhok legeltetését illeti, a’ követke- 
eendókre szükséges mindig figyelmezni.

Tavaszai arra kell vigyázni, hogy nagyon 
hirtelen ne váltsuk fel a’ száraz eleséget zöld
del, nehogy ez által veszedelmes hasfolyásba, 
vagy néha vérhasba is essék a’ nyájunk, ki
vált a’ bárányok. Azért egy darabig mindig 
egy kevés száraz eleséget kell adni reggel a’ 
kieresztés előtt, legelőnek pedig eleintén a1 
soványabb mezőket kell választani, mig a’ mar
ha aprodonkint hozzá szokik újra ismét a’ zöld 
eleséghez.

A’ legelőt mindenkor úgy kell elosztani a’ 
marha között hogy a’ jobbfélét a’ bárányok a’ 
tenyésző juhok és a’ kosok, az alábbvalőt pe
dig az ürük, és az egyéb meddő juhok kapják.

A’ lóhere, luczerna, és zöld vetések lege
lője magában jó és egészséges ugyan a’juhok
nak, de mivel könnyen, még pedig igen vesze
delmesen megzabálhatnak ’s felpuffadliatnak 
ezektől, kivált az elsőktől, csak nagy vigyá
zassál kell ezen legelőkkel élni. Nevezetesen 
soha reá nem kell ereszteni a’ juhokat, mig 
tökélletesen nem szárazak, és nem is kell azo
kat soha egy húzómban igen sokáig rajtok 
hagyni, hanem mihelyt elégnek látjuk , azon
nal soványabb legelőkre kell hajtani, míg más 
napon egy kevés ideig ismét ezen búja lege
lőkre rákerül a’ sor. Ovásképen jó ezen eset
ben — kivált mikor lóherét vagy luczernát le
geltetünk — ha reggel a’ kihajtás előtt egy 
kis száraz eleséget adunk a’ marhának.

A’ száraz fekvésű, jó finom szénát termő 
rétek minden esetre igen jó legelőt szolgáltat
nak a1 juhoknak a’ széna letakarílása után, és 
ekkor ez a’ legeltetés nemcsak a’juhoknak, ha
nem még magoknak a’ réteknek is hasznos! de 
tavaszszal semmi esetre sem tanácsos a’ kaszá
lókat legeltetni, mivel ez a’ legeltetés mindig 
megfogyasztja a’ szénatermést. Ha tehát szin
te kénytelen volna is valaki a’juhait tavaszszal 
a’ rétjeire ereszteni, legalább Sz. György nap
jánál soha tovább ki ne terjeszsze ezen rétek’ 
legeltetését sehogy is, hacsak semmivé nem 
akarja tenni a’ szénatermő kaszálóit.

•A’ jíosványos ingoványos, és iszapos lege
lőket egész esztendőben ugyan, de kivált

Július közepétől fogva őszig, gondosan el 
kell kerülni a’ juhokkal, mivel ezek minden 
esetre nagyon ártalmasak.

A’ reggeli harmatot, a’ mennyire lehet el 
kell kerülni a’ juhokkal. Ha tehát csak közel 
van a’ legelő, jobb addig ki sem ereszteni a’ 
juhokat, mig a’ harmat nagyobb részint fel nem 
szikkadt; de ha messze van a’ legelő, a’ hova 
járnak a’juhok, nem szükséges ezen óvás, mi
vel addig, mig kiérnek, úgy is felszikkad az 
eléggé. Az esteli harmat mindazonáltal, ha to
vább maradnának kin a’ juhok, sehogysem ár
talmas a’ közönséges legelőn. Egészen máskép 
van azonban a’ dolog a’ lóherén, luczernán, 
zöld vetésen, ’s más ily es buja legelőn, mely
nek soha sem harmattól, sem esőtől, vagy akár
mitől is nem szabad nedvesnek lenni. —

Oszszel vagy tavaszszal mikor dér van, egy 
kis száraz takarmányt kell vetni a’ juhoknak, és 
megvárni a’ dér elenyészetét.

A’ nagy forró nyári melegekben a’ déli órák
ban vagy erdő szélébe, a’ hol ez van, vagy más 
valamely árnyékos helyre kell hajtani a’juhokat. 
Ugyan e’ végre jó, a’ kitől kitelik, olcsó készü- 
letü félszereket építeni a’ legelőn, a’ mint ezt 
Németországban már sok helyen láthatni.

Az erdei legelő, a’ mint már mondottuk, 
magában nem a’ legjobbik ugyan, de némely 
nyáron még is, mikor másutt mindenütt kisül a’ 
legelő, nagyon becses szokott lenni. Csak arra 
kell itt különösen vigyázni, hogy az ott netalán 
találkozó posványok nagy gonddal elkerűltesse- 
nek a’ juhokkal, mivel itt a’ levegő szabad fo
lyása megakadálvoztatása végeit duplán vesze
delmesek szoktak lenni ezek a’ gyapjas marhának,

A’ kinek különözött legelői vannak, igen jó 
azokat több szakaszokra elosztván változtatva 
legeltetni a’ juliaival, úgy hogy mindegyik sza
kasz egy ideig pihenvén, újra feléledhessék egy 
kevéssé a’ pázsitja. Sok ideig azonban pihen
tetni nem szükséges a’ legelőt, mivel a’ júli a’ 
régi növésű hosszú füvet úgy sem szereti, hanem 
inkább az apró csak alig kiserdült uj pázsi
ton szokott kapni.

Ha tarlóra eresztettek a’juhok mindjárt ara
tás után, nem kell azokat sokáig rajta hagyni 
kényük szerint, hanem csak keresztül kell azo-
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kát rajta hajtani legfeljebb egy pár éráig; mert 
ha ott sok kalászt találnak kapni y könnyen meg- 
eshetik, hogy számos juhok — még pedig a’ leg
jobb darabok — vértályogba esvén egyszerre 
felfordulnak.

Végre meg kell hagyni szoros felelet terhe 
alatt a’ juhászoknak, hogy a’ juhokat sem ki
vagy behajtáskor, sem oda kint a’ legelőn, sem 
magok sem ebeik által ne hajhászszák és ker
gessék; és hogy az itatást — legalább napjában 
egyszer — semmi szín alatt el ne múlaszszák. 
Ezen utóisó pontra annyival inkább szükséges 
figyelmezni, mivel sok juhász azzal a’ bal íté
lettel van, hogy nyáron a’ júhnak, mikor söld 
legelőre já r, a’ vizital nem szükséges. *)

Északamerikában nem rég egy műszeres bi
zonyos műszerre vagy mozgonyra szabadékot

Ezen ©gesz ne'mef okoskodásban semmüsincs 
a’ mit legegyűgyűbb földe'szeink ne tudná
n a k : de híres földész újság adá, —  egyéb- 
biránt az utolsó észrevétel végett megér- 
demlé a’ közlést: noha sok birkás a’ ki 
csak rovásra tud olvasni, az okát is meg 
tudta volna magyarázni, a’ nem itatás* ve
szedelmének. S z e r k .

nyert, melynek fő mozdító ereje a’ tenger-apáTy 
és dagály. Már alkalmaztatott is ezen ellenállást 
nem képző erő a’ legerősb karóknak, melyek 
mélyem a’ vízben állanak, kihúzására y apálykor 
kötelet tekernek a1 mozgonyra ’s a’ dagály ön- 
kint meg teszi a’ többit. Hasonló mód szolgál 
e’ mozgony vizapadásnál, mint ellensúly, nehez. 
terheknek partra szállítására.

P e s t  és v id é k e  Febr 2 4 . — Az idő
járás egy darab időtől lágy és szikkadt valay 
itt ott gyenge éjjeli fagyokkal: a’ Duna egészen 
ment a’jégtől, de oly apadt mint a’ legszárazabb 
nyáron*, ’s egy két zápor nehezen önteti meg 
vele a’ réteket. Az Ó budai révből folyó Feb. 
2 2 -kén déli 11^ órakor jöttek elő Z r ín y i  és 
F e r e n c »  gőzhajók, üdvözelvén ismét a’ pesti 
partokat, kivált ott, hol a’ Duna nymphája ko
szorút nyujla a’ H a z a f i G y e r m e k e’ A n y j á- 
nak. — Mihelyt a’ Duna alsó részeiről kíván
tat© tudósítások érkeznek, azonnal indűl mind a 
két gőzős szabott és szokott útjára. Egyébbiránt 
a’hidoncrősen dolgoznak, ’s Martius elején kocsiz
ni akarnak rajta. A’ szántásnak is itt az ideje a? 
homokon , kivált ha az apadt folyamokhoz 
esők nem érkeznek.

..m^n g w^ iw w w i i M J iM w w w i L L  % im m w b i w  ^  « t -~ v  ra r* . . . i - a s n :

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilája (pos. mérő} Váltó-Cz. garas-
Városok’ és na

pok nevezése.
Búza 

tói j ig
Kétsz. 
tói | ig

Rozs I. Árpa 
tó í l  igjjtól I ig

Zab 
tói | ig

Kuk or. 
tői | ig

Köles 
tói | ig

K ása
tói | ig

Lencse 
tói | ig

Borsó
tói | ig tói 1 *g

Ungvár Febr. 16. 8 0 85 74 78 48 5 2  44 481 2 8 32 68 70 _ __ _ — — — — — — —
Becskerek 17. 76 84 60 66 — 50 53 44 45 70 75 .— __ — — — — — — — —
Uj-Becse 17. 85 95 65 8 0 — — — — 50 55 75 — — — — — — — —
Győr 18. 7 0 9 9 60 65 46 52 44 48 34 3 5 84 90 — — — — — — — — — —
Komárom 18. — — 60 63 47 48 43 4 4 36 3« 85 86 82 28 — — — — — — —
Szeged l8. 90 100 70 80 66 70 54 56' 50 90 — 100 _ _ — — — — — — —
Baja! 18. 72 86 50 60 48 50 48 50 33 — 75 80 — — — — — — — — — —-
Pécs 18. 70 75 50 55 46 50. 54 55 35 — 75
Miskolci 18. 90 92 68 70 50 55 45 50 25 30 80 90 — — — — — — — —
Debreczen 2.1. 110 120 75 85 65 70 60 65 40 45 80 90 110 125 — — | — — — —
Moson 23. 74 108 50 60 44 48 40 45 30 34 80 90 — — — — — — — — —
Pest 24. 99 102 53 60 49 53 48i

i

50 3G 38 74 80 100 226 226 _| 23a 220

P én z  k e le t. ~Stát. köt 5 pct. 105 -  4 pct. 100  -  3 pct. 7 5 ^  — pet.57 — T82<Mii 
kölcsön 190 f. 2241 1834 évi köl. 500  f. 5 6 7 ± | Bécsi bankkött 2 i  pct: 6 6 rV  Kincstári 
2 pct. 53 i .  — Bankrészvény 1370 j  Conv. pin. __________________ •

Szerkezti Bál lá.  — Nyomtattja La a d e r e r.
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Hetenkint kétszer 
félévi árra 

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben. Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
minden csász. kir. 
Posta Hivatalnál, 
és a’ Szerkezténél.

Előbb el kell hárítani a/, akadályokat, melyek a’ földétzet előmentét gátolják —• Pesten Szerda ’g cink azután lehet kívánni és várni, hogy az intézményeket és földéiztudományt
önkényt, ?i  maga jobb létéért használja a’ földész

Martius i “

A z éjszakamerikai ipar-rendszer.
( F o l y t a t á s . )

Amerikában minden tekintetben lévő ember 
egy vasúttervet bír in p e t to ,  vagy létesíteni 
szeretne valamely nagy nyerészvállalatot a’ ve
res Folyam’ partjain, Yazoo’ és Texas’ pamut
földjein , vagy Illinois’ szántó térségein. Az 
amerikainak typusa, a’ Yankée, nem csak mun
kásnak mondathatik per excellentiam, hanem 
járó-kelő munkásnak. 0 nem ver gyökeret a’ 
földben; ő szülőföldjének, atyai házának cultu- 
sát nem ismeri; ő mindig hajlandó a’ kivándor
lásra, mindig ké&z tovább eredni az első gőzha
jóval, ’s oda hagyni azon földet, hol amúgy is 
csak félig meddig állapodott meg. A’ helyből 
mozdulás’szomjától izgattatva, nekijőnie, men
nie kelletik, talpait örök mozgalomban tartani, 
izmait örök gyakorlatban. Ila lábai nyúgodalom- 
ban vannak, legalább újait mozgatja; ’s elke
rülhetetlenül szükségesnek látja, hogy késével, 
melytől egyáltaljában el nem válhatik, széket 
vagy asztalt faragcsáljon, vagy hogy dohány
rágással gyakorolja állkapczáját. AJ^ár a’ con- 
eurrentiának béfolyása szoktatta légyen őt reája, 
akár az, hogy szerfölötti fontosságúnak nézi az 
idő’ becsét, akár mindannak mozgékonysága, 
mi öt körülveszi, vagy legbennsöbb természete 
okozza, — annyi bizonyos, hogy mindig fut, 
hogy soha sincs elégséges ideje. 0 minden mun
kára alkalmatos, csak azokra nem, melyek pa
rányi lassúsággal járnak. Ennek gondolatától 
is elszörnyed. „Mi hamarjában születünk — így 
szól egy amerikai iró— mi sebtében neveltetünk, 
mi házasodunk, hogy csak hamar meglegyen, 
mi egy pillanat alatt kincsekhez jutunk, ’s ismét 
elvesztjük őket egy pillanatban, hogy még tíz

szer szerencséhez jussunk, ’s meg’ elesünk tőle. 
Testünk egy locomotiv, hol tíz mérföld esik egy 
órára, lelkünk egy magas nyomatú gőzerőmü; 
életünk hulló csillaghoz hasonló , ’s halá
lunk eljő ’s elvisz, mint a’ villám.

Dolgozzál, így szól a’ s z e g é n y h e z  az 
amerikai társaság; dolgozzál, és tizennyolc/ 
esztendős korodban, néked, egyszerű kézmű
vesnek különb bér fog járulni, mint egy kapi
tánynak Európában.*) Bőségben fogsz élni, csi
nosan öltözkedni, lakásod nyájas lakás fog lenni, 
’s több száz dollárt félretehetsz évenkint. Légy 
szorgalmatos, józan és vallásos, akkor szerető 
szelíd hitvest fogsz találni; házad lészen, job
ban ellátott házad, mint millió polgárokéi Euró
pában. A’ legényből mesterré léssz, ’s igy né
ked is lesznek inasaid és legényeid; hiteled ki 
fogja pótolni a’ szükségeseket nagyobb vállala
tokhoz, gyáros vagy haszonbérlő leszen belő
led, nyerészkedni fogsz és meggazdagodni; vá
ros fog épülni és neved után elneveztetni; tar
tományod’ törvényhozói tagjává Ieendesz, vagy 
aldermanja a’ fővárosnak, aztán tagja a’ Con- 
gressusnak, ’s f iad  épen úgy le h e t  E ln ö k , 
mint akár magának a’ mostani elnöknek fia. Dol
gozzál, és ha szerencsétlenség találna érni, ha 
elesel, majdan felkelhetsz ismét; mert itt a' bu
kást úgy tekintik, mint a’ csatában nyert sebet, 
általa sem becsületedet, sem senki’ bizodalmát 
el nem veszted, csak jó rendet tarts mindig, 
maradj józan, jó keresztyén és hű férj! —

Dolgozzál, igy szól az amerikai társaság ‘

Midőn ezeket írom Philadelphiában e's New- 
Yorkban a’ kőműveslegenyek napi here: 9 
franc e's 35 centime. Ha egy esztendőre 300  
munkanapot veszünk, 2.800 francot húz even
ként a’ legeny.
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a’ g a z d a g h o z , dolgozzál szünet nélkül. Jö
vedelmeid növekedni fognak, kiadásaid nem. 
Szerencséd sokszoroztatni fog, de csak azért, 
hogy segédére lehess általa a’ s/pgénynek , ’s 
hogy erőt vehess az anyagi világon. Viseleted I 
egyszerű legyen és komor. Házad’ belsejében 
szép bútoraid, ’s szőnyegeid lehetnek; ezüst 
eszközeid; vásznod szász, vagy skótziai, de 
házad’ külseje csak olyan leszen mint a’ sze- 
gényebbeké a’ városban: szolgáid livrée nél
kül fognak járni, lovaid pompa nélkül; a’ szín
házat nem fogod segíteni, * ) mert az rontja 
az erkölcsöket; a’ játékot ki fogod kerülni; a’ 
mérsékletesség’ társaságába fogsz állani; ven
dégségeket ritkán fogsz adni; az egyháznak 
szorgalmatos látogatásában például szolgálan- 
dasz; a’ legmélyebb tiszteletet fogsz mutatni 
erkölcsiség és vallás iránt; mert a’ föld- és 
kézműves reád tekint ’s téged választanak pél
dányúi. Ha rósz erkölcseidet látnák, rósz er- 
kölcsüekké válnának ők is. Oda volna a’ sza
badság, oda lennél magad. —

Több társasági rendszereket képzelhetni, 
melyek theoriában egyíránt alkalmasak a’ mun
kásság’ előmozdítására. I)e hogy a’ p r io r i  
létegíthessünk munkásság’ tekintetében egy 
meghatározott népet, ha csak a’ román’ hatá
raiba nem akarunk lépni, elkerülhetetlenül szük
séges : figyelemmel lennünk a’ föld’ körülménye
ire, és eredetére; tudnunk, hogy min ment ál
tal, és merre indúl az. Az egyesült státusok’ 
népénél, mint angol fajzatnál, ’s a’ csont’ vele
jéig protestáns nemzedéknél, a’ függetlenség’, 
az individualismus’, a’ concurrentia’ rendszere 
helyesen választatott. A’ puritánusok’, a’ pro
testánsok’ ultráinak szilárd, makacs lelke, cso
dálatra méltó egvhangzatban élt és fejlődött c’ 
rendszer alatt. ’S íme ez az oka, hogy a’ nyú- 
goti tartományok’ gyermekei, az úgy nevezett

*J Szükségesnek látjnk emlékezetbe hozni azon 
véleményünket, melyet folyó évi 1-ső szá
munkban kö/.löttünk: mely ha á l l ,  akkor 
a’ színháznak is kell állani, mint műveltség 
vagy inkább müveltetés’ egyik fő eszközé
nek , és nálunk még! — mint a’ nemzeti 
nyelv’ terjesztőjének is.

S z e r k.

PjlgrioiTFadiQr’s által alapított kerületek’ iva
déka játszi vala a’ fő szerepet Missisipi véget- 
len völgyezetének elfoglalásában.

A’ nyúgotnak (ejszaknyúgolnak, hol a’ 
rabszolgaság nem létez) civilisátiója két három
száz ezer fiatal földmíves’ iparának következ
ménye, kik új Angliából nem csoportosan, ha
nem külön külön vándorlottak ki. A’ mivelésnek 
e’ rendszere nem sükerült volna francziák ál
tal. Csak egyedül a’ yankée , de aszszo- 
nyostúl- nem szőrül társakra a’ rengeteg kö
zepében. A’ franczia kitünőleg társaságos, ö 
nem tudná tűrni azon elszigetelést, hol kényére 
él a’ yankée. Ez szenvedelemmel viseltetik azon 
munkához, melyhez fogott, ’s ez minden szen
vedelme.

Ä  pénz
Suubury’ julius’ 31-én 1835.

Földrnivelő és ipartársaságban szükségkép 
más szemmel nézik a’ pénzt, mint oly népek
nél, hol katonai vagy classicus tudományok ural
kodnak. Ezeknél, legalább a’ theoriában, kevés 
tekintet van a’ pénzre. A’ becsület és dicsőség 
itt hatalmasabbak az anyagi érdekeknél. Dolgo
zó, földmívelö, kereskedési társaságban a’ pénz, 
e’ tárgya és gyümölcse a’ munkának, jobb hír
ben áll; egy embernek gazdaságához méri ké
pességét a’ másik, ’s polgártársai előtt annál 
nagyobb becsületben áll, minél nagyobb sum
mákról rendelkezhetik.

Bár mi legyen az oka, annyi bizonyos, hogy 
Amerikában mis lény a’ pénz, mint sem nálunk, 
hogy nyodiatéka itt nagyobb, mint a’ Szajnánál; 
hogy itt lepel nélkül tündököl, midőn nálunk 
elboríttatik.

Itt' az a’ szabály, hogy fizetés jár minden 
tettért, minden cselekedetért. Museumok és tu
dományos intézetek, hol ingyen tanúihatni, itt 
nem léteznek. Ejszakamerikában igen szeretik 
a’ napibér szerinti fizetéseket. A’ congressus’ 
mindenik tagjának nyolez dollárt fizetnek küldői 
naponkint. Napi bér jár az utak’ és csatornák’ 
biztosainak ’s a’ t. Minden munka az ipar’ és 
kézmívesség’ körébe vonzatik, s a’ szerint fizet
tetik. Ezen szokás könnyíti és egyszerüíti a’ 
viszonyokat.
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Ha pénz aT jutalom, pénz a’ büntetés is. 
Tadjuk hogy Angliában a7 házasságtörési pör 
oly formán foly le, hogy a’ vétkes megbukik, 
’s a’ megsértett férj anyagilag, pénzileg nyeF. 
Az amerikai törvény egszerü, apróbb vétkek
nél ritkán emlékezik a’ testi büntetésekről, de 
igen a’ vétekdijakról. A’ hidak mellett olvashatni, 
hogy ki v á g ta tv a  m egy  á t r a j to k  2, 3, 
v ag y  5 d o l lá r t  ta r to z ik  f iz e tn i .  Midőn 
valamely vétekről vádoltatik az individuum, hogy 
gyilkolt, hogy gyújtogatott, erszényét veszik 
őrizet «alá, nem személyét; azaz: cautiót fizet
tetnek vele. Tavai, jVachvilleben, egy katona
tiszt azzal fenyegetett egy újságírót, hogy ka
rabélyának golyójával fogja őt megismertetni, ’s 
valóban kevés nappal utóbb czélra vette az em
bert és találta. Az elöljáró bíróság megelége
dett a’ cautio’ letételével, egynéhány ezer dol
lárért szabadon maradta’ tiszt, ’s tovább is ta
nakodott a’ közűgyek’ vitelében. A’ gyilkos 
iránt ennyi kímélettel viseltetni, annyi, mint 
a’ középkor’ századaiban élni, hol pénzzel vál
tattak meg a’ büntetések. De más oldalról, nem 
lehet-é szintúgy a’ zsarnokoskodásig menni, mi
dőn b ék ó b a  v e rü n k  m in d e n k it ,  e lő le -  
g e s e n ,  az í t é l e t  e lő tt .  Adósságért nem 
csuknak el senkit Amerikában. Köznehez
teléssel emelték fel szavaikat az adósság’ e’ bün
tetése ellen a’ státusok.

Többször olvashatni az újságokban, hogy 
ez, vagy ama’ helység 5 0 0 , 1000 dollár’ fize
tésére büntettetett a’ bíróság által, mert rósz 
karban tartja az útakat, a’ hidakat, ’s így oka, 
hogy az utazónak kocsija felfordúlt, hogy meg- *) **)

*) A’ hallomás es bírói előadás közt nagy a’ 
külömbseg; ezt az amerikai bíró máskint 
adná elő.

**) Meg kell j e g y e z n i ,  hogy ezen adósok neve 
alatt koránt sem oly impostorok értetnek, 
milyenek nálunk mindenféle nemeit gyako
rolják a’ ctalásnak; ’s végre midőn marasz- 
taltatnak, beelégesznek azzal ha execntió  
alkalmával a’ jó lelkű vagy inkább megcsalt 
hitelezőt kicsűfolják, ’s a’ bírót a’ hold
ban lévő birtokaik’ elfoglalására utasítják : 
hanem olyakat kell érteni, kik a m e r i k a i  
s z o r g a l m u k  mellet sem boldogulhatván 
elszegényedtek.

sérültek «V bennülök, ’s így ezeket illetik az 
50 0 , 1000 ’s tovább menő vérdijak. Csak mi
napában Lowell városa 32,CDi) francot tarto
zott fizetni két útasnak, kik, rósz karban tar
tatván az útak, felfordúltak ’s lábszáraikat el
törték volt. A’ bíró így ítélt: nem csak a’ be
tegség’ költségeit kell nékik megtéríteni, hanem 
mind azt, mit ipar által, időközben, ha egész
séggel bírnának, magoknak netalán megszerez
hetnének.

Talleyrand egy ízben azt mondta: „én egy 
amerikait sem ismerek, ki legkedvesebb paripá
já t, leghívebb kuty.áját el nem adta volna.“ Az 
amerikai örökké csereberél, örökké alkudozik. 
Minden, a’ mivel csak bír, minden a’ mit lát, 
árrú, ’s nem egyéb, az ő szemében. A’lakhely’ 
•a’ megszokott falak’, fák’ poesisát ő nem ismeri. 
A’ vízzuhatag’ hangjánál ő nem tud andalodni, 
ő azt mozgonyvíznek nézi, mely a’ hydraulikai 
kerékre vár. A’ yankée eladja őseinek házát, 
mint valamely ócska szerszámot, és ócska ru
hát. Végzetében írva vagyon, hogy senkihez ne 
kapcsolódjék, semmi helyhez, semmi épülethez, 
semmi személyhez, feleségét kivéve; ehhez 
feloldhatlan Iánczokkal van kötve, nappal és éj
jel, az esküvés’ pillanatától mind halálig.

(Folytatva lészen.)

Ä  Nemzeti Jóllét Elemeiről.
E L S Ő  R É S Z .

I.
A’ jóllét vagy általános légyen, vagy sem

milyen se lehetséges. — A’ jóllét vagy garan- 
tírozva légyen, vagy garantia nélkül jégén épül 
minden vár, minden palota. A’ históriák szám
talan sok roppant nemzetek és országok neveit 
emlegetik, kiknek valahai léteiét tán el sem 
hinnők, ha régi pénzeik és egyéb emlékeik a’ 
históriák hitelét nem támogatnák. Hová lettek 
ily hatalmas nemzetek, és virágzó birodalmak? 
Óh azok, mint látjuk, elvesztek, elenyésztek, 
a’ legnagyobb véltt jóllét és pompa tetőpontjá
ról lezuhantak, ’s a’ legborzasztóbb viharok kö
zött örökre elpusztúltak. — Elpusztultak, mert 
a’ jóllét náluk nem általános, — a’ részletes
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jóllét pedig garantirozva nem volt. Érzették 
ugyan az emberek mindenkor a1 garantia szük
ségét, ’s ez okáért védték magukat sokféle 
védszerekkel, úgymint irha levelekkel, vasalá
sokkal, vagy testőrökkel, fegyveres erővel, és 
kőfalakkal, szikla tetőkön épült fellegvárakkal, 
óriási müvekkel és költségekkel: de a’ históriák 
eredménye (resultatum) csak oda megy ki, hogy 
valamint soha semmi áltárgy, álmás, nem telte 
magát az igaz tárgyat: úgy az álgarantia is an
nyira ki nem pótolta az eltévesztett igaz garan- 
tiát, hogy nem csak arany betűkkel írott irha 
levelek, de százezerekböl álló roppant könyv
tárak és archívumok is feldúlattak, falak, bás
tyák és várak Ierontattak, szent koronák meg- 
szentségteleníttettek, királyok koldusokká, gaz
dagok éhezőkké, ’s egész nemzetek a’ gonosz
ság martalékivá lettek. Ezek a’ históriák szavai 
’s boldogok mi! kik ezt nem tapasztalásból, ha
nem olvasásból tanulhatjuk! — Ugyan is, ál- 
garantiába ne bízzunk! arra ne költsünk! mert 
vesztünk minden lépés, melyet erre teszünk;— 
hanem, először, költsünk, bár mennyibekerül
jön is, a’ valódi igaz garantiára, a’ nemzeti er
kölcsökre, és ez légyen legszentebb sérthetet
len palládiumunk, melynek, legkissebb megsér
tését is felségsértésnek, és Istent káromlásnak 
tekintsünk, ’s mint ilyent büntessünk; és má
sodszor, — hogy a’ jóllét általános ne pedig 
csak magános légyen: addig semmi egyébhez 
ne is kezdjünk, míg ezen intézvényt lételünk 
alaptörvényévé nem tesszük, ’s a’ számtalan 
rövid látó ellenkezők daczára is ki nem vívjuk

íl.
Ha most kezdenénk egy új társaságot alkotni: 

úgy könnyű volna a’ históriák ennyi bizonyit- 
vánvi után, bölcs tudósainkra bízván a’ dolgot, 
a* legüdvösebb intézvényeket alapítani; de több
nyire minden országok úgy vágynak most a’ ma- i 
guk’ rendezésével, mint azon szabó, ki egy ó i 
kabátból új köpönyeget akar készíteni. A’ szo
kás természetté válik az emberben, ’s oly ter
mészetté, melly a’ legjózanabb logicát is kida- 
ezolja. Már egy olyan nemzetet, ki mindent 
saját szokásától függeszt ’s ítél ki fogja 
megrázkódtatni tudni, hogy szokásától csak egy |

hajszálnyira is eltérjen, ahoz valamit hozzáad
jon, vagy tőle elvegyen? hol az a’ megrendítő 
szónok, ki szóval mozdítson o tt, hol tán ágyúk 
se képesek, hanemha iszonyú számmal, mozdí
tani? Ha az emberi társaság mind mívelt, fel
világosult, ’s előítélettől .ment polgárokból^ álla
na : úgy könnyű volna hozzájok szólani; de épen 
ezeknek száma legkisebb a’ társaságban, — a’ 
többség mindig még az elfogúlt sokaságé: hol 
van tehát azon szónok, ki a’jó ügy’ ellenségeit 
megtéríteni, ’s ellenkező gondolatra birní képes 
legyen? Az elhatalmazott rósz, bár siralmasan 
is, legtöbbet tehet; de ezen rósz igen nagy mér
tékben legyeid, mert a’ kis mértékhez szinte 
hozzá szokik az ember, — a’ nagy mérték fo
ganatos, de siralmasan Hát nem lehelne ezen 
ezenmechanismust valaha logicával cserélni fel?

III.
Azon irók közt, kik írószobáikban éjjelen— 

kint szívszakadva virrasztanak, ’s míg a’ kön
nyen és nem könnyen élő sokaság örömökben 
tombol, ők addig azoknak javára írást készí
tenek a’ sajtó alá, mely a’ közjót és örömöket 
szilárdabb lábra állítsa, mint azok jeleimen ál
lanak, azon irók közt mondom, én is tán némi helyt 
foglalok el, ha kinyilatkoztatom, hogy írni szán
dékom az általános jóllét’ elveiről vagy inkább 
elemeiről, és ennek igazi garantiájáról, még 
akkor is, ha tökéleteset nem írhatok, sőt aka
ratom nélkül buzgóságból eltévelyedném is. A’ 
tárgy melyet mozgatok, oly lélekbe járó, — 
a’ nép, a’ kihez szólok oly elfogúlt (mert ezek
hez szeretnék szólani), hogy itt a’ szólásra Ci
cerók és Demosthenesek kívántatnának. ’S lesz
nek is reményiem, kik ezt nálam ügyesebben 
kimerítik: azért is én itt csak azoknak kívánok 
némi épületi anyagokat, a’ mi tőlem telik egy 
kis zavaros halomba őszve hordogatni, minthogy 
az ily nagy munkához nagy tóhulás is kívánta
tik , ’s a’ kész anyagokból sokkal könnyebb lesz 
építeni, mint azokat űjonan szerezni. Én csak 
egy kis ügyeimet akarok előlegesen gerjeszteni, 
’s a’ szundikáló gondolatot álmából felrezzenteni, 
hogy magára a’ komoly tárgyra készen ’s ébren 
legyen, mert nem oly tréfa dolog itt élni, mint 
azt némelyek könnyen, hidegen’« őnhitten vélik.
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Poroszország.
A' statusujság tudósítást tesz a’ düsseldorfi 

korniánykerületböi az ott terjedő földészet’ ör
vendetes foganatiról, különösen azon használa
tokéról , melyek az eddig jövelmetlen közbirto
kok’ felosztásának vagy eladásának köszönik ere
detüket. Majd minden kerületben vágynak egyes 
községek a’ rajna’ balpartján, melyek terjedel
mes töret- és mocsárföldeket, vagy kopár si
vatagokat bírnak, de eddig majd semmi, vagy 
csak kevés vala jövedelmük. Mióta közülök ne- 
hányan elkezdék az ily puszta téreket eladni, 
azok nagyobb vágy csekélyebb kedvezésü foga
nattal használatba vétettek és a’ rájok fordított 
szorgalom általában jutalmát találta. Különös 
említést érdemel e’ tekintetben a’ Vierquartiereni 
község Geldern kerületben. Ez 1828 óta több 
mint 2000 hold ily földet eladott, melyek 
majd egészen kopárok ’s puszták , és ezentúl 
még legnagyobb részén vizlepvék valának. Mi
után a1 vevők legelőször is iparkodtak ama’ föl
deket árkolás és vizcsapolás által kiszáritni, 
lassankint munkába vétettek és szinte ujan ala- 
kitatiak, úgy hogy már most a’ réteken és fa
ültetvényeken kívül több mint 1200 hold 
használható szántóföldeket számlálhatni, melyek 
1836. évben mintegy 10,500 mérő gabonát 
és mintegy 20,000 mérő burgonyát termettek. 
Ezen kívül ezen előbb egészen hasztalan föld
téren 28 lakház találtatik ugyanannyi földmíves’ 
számára, kik a’ valóban sok vesződség után je
lenleg illő marhatartással bírnak, ’s képesek 
magokat családostul eltartani,

Marhadog ellen hasznosnak talált 
gyógyszer.

A’ V a s á rn a p i  Ú jsá g ’ 146. számában 
elóadatík , hogy Bánfi Hunyadon hova a’ mar- 
üadög ugyancsak bekapott vala , sükeresen

° )  Nálunk ilyes mocsárok, in g o v á n y o k ,’s több 
efféle viz enyős, zsombékos haszontalan tur
ján)' ok talán nincsenek is; ellenkező esetban 
azt kellene hinni, hogy törvény hozatott vol
na, mely az országos kártékonyokról a’ bir
tokot más okos és hasznos emberre ruházná.

S z e r k.

próbáltatott meg a’ meleg serreli gyógyítás mód. 
Nevezetesen B. Hunyadon a’ beteg marhák’ szá
mára ispotát állítottak fel, melyből, a’ beleve
zetett marhák közül egy sem vitte ki a’ fogát: 
olvasván azonban mi foganatos legyen a’ meleg
ser, azonnal adtak be egy marhának, mely 
különben az ispota felé indítandó vala: ’s nagy 
örömmel tapasztalák mind azt, hogy ezen egy 
marha meggyógyult, mind azt, hogy az íspo- 
tába volt 8. veszendő marha szinte magához 
jött ’s kigyógyult: úgy hogy már ma a’ neve
zett helység egészen meg van mentve e’ csa
pástól.

Innen látható, hogy a’ theoreticus barom
orvos nagyon hibázhat az ilyes gyógymódok 
gúnyolása mellett, mert a’ tapasztalás terjedett, 
mint maga a’ természet, holott az orvosi tudo
mánynak tapasztalás az alapja.

Cznhorrépamag* eladása.
Hogy mind azoknak szolgálhassak, kik 

jövendőben magok akarnak ezukrot készíteni, 
külföldről legnagyobb és legjobb fajú ezukorré- 
pa magot hozattam; valamint találtatik nálam 
itteni legjobb féle hazai termesztésemből is.

Lehet pedig kapni a’ répa ezukorkészitést 
gyakorlólag tanító intézetben Pesten Leopold 
városban 311 szám alatt Hold utczában.

L in b e rg e r  G. J.

Baranya. Jánosin Febr. 17 1837.
Időjárásunk hó ’s eső nélküli, az éjeli fagy 

pedig folyvást csikarja vetéseinket, elanyira, 
hogy a’ délnek fekvő hegyoldalakon a’ főidet 
többnyire por alakban szemlélhetni. Nappal, ha 
némelykor ködös ’s csípős szelek járnak is, 
még is a’ külső mnnkára többnyire kellemes az 
idő ’s az erdei madarak őrőmzajjal éneklik ta
vaszi nótáikat: Ha az eső soká késik, ’s a’ böj
ti szelek közben jőnek, alig ha a’ földben lévő 
kevés téli nedv kiszárítása után, jót remélhe
tünk az idén is.

Környékünkben esett vásárok rakva voltak 
szarvas marhával; nagy vételek azonban nem 
estek a’ takarmány szűke miatt. A’ hízott ök
röket töbnyire a’ felső országi njagyarok szed
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ték őszve. Jármas ökörnek párja vétetett a’ 
minemüséghez képest 2 5 0 ,—350 forintig; gö- 
bőly ökrök 350 ,—450 forintig Váltáczédulában. 
Jobbnak látszó fejős tehénnek darabja százon 
felül kelt, alávaló 3 0 —40 frtaf alább. Leg
drágábban tartották az esztendős tinókat, mely
nek leghiíványabbja is ritkán volt 100 írton 
alól párja. A’ bikákat nagyon keresték , de ke
vés volt eladásra ki állítva. A’ ló ’s disznó 
vásárok kevés figyelmet érdemlők valának.

A’ «rabona ’s bor kereskedésben most sem- 
mi élénkség sem mutatkozik, ’s azért árra nem 
hogy emelkednék inkább száll; ’s úgy látszik, 
mint ha minden lesen álna, a’~ tavasznak ki
menetelére.

Ä  trágyalé 's állati húgynak hasz
nálásáról.

Vágynak oly gazdaságok , melyekben gya
kori esők ’s az istáíókbol kifolyó állati hugy ál
tal, a’ trágyafészkek körül, mellyek többnyire 
alacson helyen az istálók közelében léteznek, 
sok trágyalé öszve gyűl, mely minden haszon
vétel nélkül el párolog. Némely helyeken pedig 
az állatihugy, [nem a’ ganéra, hanem az ellen
kező részen vezetetik ki az istáiéból a’ földszí- 
nére, hol lassankint beissza a’ föld, vagy az 
esővíz által elmosatik. Mégmásutt, kivált lóis- 
tálókban, a’ padlózat alatt való gödrökbe vonó- 
dík, hol örökre elvész; vagy az istálóbol oly 
téglával kirakott gödrökbe vezetetik, melyek 
örök időre bé boltozvák. Hol ezen esetek lé
teznek, ott a’ trágyalé ’s állati hugynak való
di becsét nem ismérhetik, ’s azért erről egy 
kis értekezést.

A’ganélé, ’s állati hugynak legközönsége
sebb használása az, ha a’ trágyafészkek vele 
meg öntöztetnek azon czélra, hogy az által 
az erjedzésre szükséges nedvesség, leginkább 
száraz időben meg adassék.

Különösen szükséges ezen öntözés a’ lóga- 
néjnak, mert ha az újabb meg újabb öntözés 
általi nedvesség által nem érintetik, oly heves 
forrásba indul, hogy sok tápláló részeket elpá
rologtatván, végre kiszárad, sőt gyakorta meg 
is penészledik, mely által értékének nagy része 
elvész. Ezen kívül jó trágyát készíthetni ennek

segítségével, ha mindenféle polyva, rósz szal
ma, ’s egyébb növényi hulladékok rendes emésztő 
kazalokba vagy úgy nevezett szarvasokba ra
katnak, ’s ganéjié által szükségesképen megön- 
löztetnek, mert ez által rövid idő alatt oly trágya 
készítethetik, milyen ezen .öntözés nélkül soha 
sem lett volna.

Különösen használtalik a’ ganélé ’s álati- 
hugy, a’ rétek ’s fenyéresek (réti lóhere, lu- 
czerna, esparzette, sőt repeze földek) öntözé
sére, mely által azok a’ legrövidebb úton ’s mó
don buja termékenységre hozattathatnak, mely 
eképen történik. A’ trágyalének kivitelére kü
lönös hordók, melyek fölül jókora Q  lyukkal, ’s 
arra alkalmazott ajtócskával; a’ feneke jó nagy 
csaplyukkaí ’s hozzávaló dugasszal ellátvák, for- 
dittatnak; a’ hordó végére mely a’kocsi hátulján 
fekszik, egy különös íádácska alkalmaztatik, 
melynek hossza a’ két kerékig ér, szélessége

a’ hátulsó oldala az elsőnél magasabb, hogy 
a’ lé ki ne csaphasson, a’ fenék pedig számos 
kifúrt lyukakkal el látva vagyon, melyen keresz
tül, ha a’ csap kihuzatik, a’ trágyalé egyen
lően eloszolva a’Iuczernást vagy rétet igen czél- 
arányosan öntözi. Mennél lassabban halad a’ 
hordó, annál erősebben esik az öntözés, ’s csak 
arra kell figyelmezni, hogy minden fordulatnál,, 
az egyik kerék a’ szélső nyomon visszatérjen, 
hogy sehol öntözetlen ne maradjon.

Ezen öntözésnek az a’ haszna, hogy a’ föld 
megtermékenyitetik, nedvet nyer, ’s oly idő
szakban is gyakoroltathat (minden kaszálás 
után) melyben más trágyázással szükségképen 
föl kell hagyni. Ha a’ luezernások, ’s rétek ki
váltképen tavasszal, vas fogas boronával hosz- 
szára ’s keresztbe eleve jó megszakattatnak, an
nál nagyobb hatása lészen az öntözésnek. — 
Nyáron legjobb azt délután, vagy estvefelé gya
korolni, midőn a’ trágyalének nedve a’ harmattal 
párosulva éleszti a’növényeket; mert nagy hév- 
séggel sok elpárolog.

Ha az állatihugy olygödrökbegyüjtetikösz- 
ve, mellyekbe víz nem férkezhet, szükséges 
azt vizzel meg hígítani, mert tapasztaltatott, 
hogy a’ tiszta állati hugy, kiváltképen ha az 
meg nem rothadt, a’ növényeknek, fölös ingere 
által inkább ártalmukra, mint hasznukra volt.
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Ha mind ezek fontolóra vetetnék, kitetszik, 
hogy a’ ganéjté ’s hagynak minél szorgosabb 
öszve gyűjtése mily hasznos lehet. A’ ki trágya 
levet készíteni akar, -ön tőét esse meg gyakorta 
trágya ka zalait (szarvasait} vízzel, mélyből 
a’ fölösleges kiszivárogván, kész a’ trágyalé. 
Ha ez által a’trágya minémüségében valamit veszt 
is, helyre pótoltatik más részrőli használás által.

Olyan szárazságban , mint a’ muLt évi volt, 
a’ fenyéreseken, hasznos, ha azok minden kaszá
lás után, csak tiszta vízzel is önteztetnek meg 
a1 fölcbb említett mód szerént.

Angoléi szagban nappali és éjjeli telegra- 
phot akarnak állítani a nagy országút mellé: 
melynek igen nagy hasznai lennének, mivel 
Anglia legnagyobb két vásárjait úgymint a’ 
L mdonit és Liverpoolit kötné öszve úgy, hogy 
nehány perez alatt tudnák egyik helyett, mi 
történt a’ másikon.

Kalkuttában egy terven dolgoznak, misze
rint 200,000 font Sterlingből álló tőke pénz 
tétetett öszve iOO fontos részvényekre olyJ 
végre, hogy az Induson a’ gőzhajózás meg- 
nyittassék.

V j és hasznos pomologiaifelfedezés.
Stuttgarti újságok Február1 10-éről ezeket 

közük: „Több, mint negyven esztendő tapasz
talása tökéletes’ meggyőződésre bírta alúlirot- 
tat, hogy a’ gyakorlott pomolog’ keze alatt is, 
nem egy gyümölcsmag-vetés (künn a’ szabad
ban) még a’ kicsirázás előtt, több esetek által 
odaveszett. Hogy e’ bajnak tökéletesen elejét 
vegyem , feladásul lüzém ki magamnak, oly bá
násmódot felfedezni, mely által a’ gyümölcsmag
vetés elpusztulását bizton kikerülhetni. Már 
1S35 janua7ius’ 12-én 50 körtemaggal tettem 
próbát, melyeket virágcserépben száraz földbe 
helyheztettcm, április végével már tova ültet
hettem a’ csemetéket. 1836-diki februáriusban 
új próbatételhez fogtam 300 körte- és 200 alma- 
rnaggal. Ezeket 12” magasságú és 15” terje
delmű virágcserepekbe tettem; alól 4” kerti föl

dei aztán 2” homokot, fölébe a1 magokat ’s bé- 
tetőzésü! ismét 1” homokot helyheztettem. Már 
május 1-én kicsiráztak volt mindnyájan, most 
az előbb a’ pinezékben tartatott virágcserepeket 
a’ szabadba helyhezvén, őket május’ 29-ig nőni 
hagytam, midőn 5 újnyi magasságúak voltak a’ 
csemeték. Most künn a’ mezőn ültettettem el 
őket, ’s a’ esemeték’ kíemelletésénél a’ gyöké
rén, a’ mint az végig ment a’ homokon, számos 
finom gyökerecskéket találtam, de hol a’ kerti
földet érte a’ gyökér, ott egészen sima volt. 
Ezen sima részt elvágtam, ’s csak gyengéd 
gyökereit hagytam meg a’ csemetének, most 6 
újnyira tova ültettem őket egymástól, gondosan 
megöntözgettem őket, ’s egész nyaratszaka tisz
tán tartottam a’ gyomtól. October’ végével e' 
csemeték nagyobb része 15 ujnyi magasságot 
ért volt el. Kívánom, hogy ezen fontos felfe
dezés mindinkább mások által is valósíttassék, 
és így a’ pomologia magasabb fokra emeltessék. 
Ez őszinte óhajtásom. Ravensburg, jaíiuárius- 
ban, 1837.

Hopp K r is tó f ,
priváttanitó. *) **) (W . Z.)

Szeged, 183 7-ik észt. Februar 20. 
A’ múlt évi tavaszi öröm disziő reményeit 

az akkori fagyok nálunk a’ szó valódi értelmé
ben egészlen megsemmisítvén, a’ még üdülni 
való is; az égető szárazság által, mely miatt 
még idősb fákis vesztek el, végkép tönkre jut
tatott. — Ezen csapásokhoz járulván a’ görcs
mirigy, ’s a’ majd két hónapokig tartó hallatlan

*) A ’ ki rá er ennyi bajlakodásra, megpróbál
hatja: — legjobb azonban az alma es körte 
magokat Februar 20-ka körűi rósz deszkából 
Öszve ü tö t t , es földdel megtöltött ládácskák- 
ba egy újnyi föld alá tenni es vagy hó vagy 
eső vizzel nagyon megöntözni, ’s szabad le
vegőre k itenni, hol megfagyhat. így a’ tob- 
szüri fagyás es felengedés által megpuhulván 
a’ magbej, Martins vege felé ki lehet ültet
ni az illető helyre szabad ég a lá , jól meg
locsolva azon sorokat melyekbe ültettetnek: 
’s Április végén már szépen fognak kibúm, 
a’ földből: és a’ jő  mag mind kikel.

S ze r k.
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gyújtogatások melyek a’ lakosokat városaikban 
is bujdosókká tették: mert azon több ezerek, 
kik házaik béégésétűl tartottak, azokból holmi- 
aikkal kihurczolkodván a’ város tágabb téréin, 
tégla és vályog vető gödrökben, a’ mezőn, és 
a’ közeli majorokban, szőllőkben ’s erdőcskék- 
ben a’ szabad ég alatt szerteszét tanyázni kén
telenítettek, — e’ mellett a’ szakadatlan őrállás, 
és a’ veszély’ tekintetéből a’ sokadalmaktúl tör
tént elmaradás által a’ kereset egyáltaljában 
megcsökkent, — és mindennyi ostorozást a’ 
marha vész, és az őszi szárazság is, melyért 
az idején tétetett vetések ré zint kinem keltek, 
részint elfonnyasztak, követvén, — ’s ezek 
miatt környékünkben az életnek ára szerfelett 
felszökkenvén, a’ közeledő kétségbe esést csak 
a’ késői esők háríthattákel, melyek megeredvén 
új életet öntének az öszvetorlott nyomorúságok 
által megfásult szívekben, azonban nem 
csalatkozandunk e’ reményeinkben újjolag, a’ 
jó Isten tudja, mert mind a’ mellett, hogy össze! 
sok esőnk volt, engedékeny lévén a’ tél, a’ föl
dek mélyen megázva nincsenek és a’ kutakban 
a’ vizek hibáznak. — Az élet árrát felette mér
séklete, hogy a’ Tisza városunk alatt bénem

állván, ’s az utak is csak meglehető állapotban 
maradván j mind vizen mind szárazon sok gabo
na szállíttathatott hozzánk. — Jelenleg a’ nát
ha hurut dühöng, melyben eleinte lialomásokis 
történtek. De már most fellábadoznak a’ bete
gek, kik igen könnyen számítva , két harmadát 
teszik a’ népességnek.

P e s t  és v id ék e . Feb. 28, — A’ tél 
vége talán kiadja tehetetlen mérgét, mert reg- 
gelenkínt fagyogat ’s napközbe olvadóra hava
zik, — A’ Duna jégtől tiszta , de folyvást apadt: 
a’ hajóhidból mind a’ két dunaparton be van 
már nehány hajó téve, ’s lassacskán készűlget.

A’ szép és jó tiszta tyuzának egy kissé fe
lébb ment az á rra , de csak azért mert a’ dunai 
malmok helyeikre tétetvén, minden pék őrlet
ni siet. Mivel pedig a’ pénzét búzában kevés 
pék heverteti, ilyen idő tájban a’ malmok’ 
megindulásakor évenkint fel szokott rúgni az 
á rr , minthogy öszvetódulnak a’ vevők. A’ zseni

dnek való szép és jó búzának pesti méreje 
f. 15 — 30 xr. vlt. ez.

HIRDETÉS.
Minthogy nem mindenütt lehet vetni való tiszta repezemagra 

szert tenni, annálfogva jelentetik, hogy 1836-dik évi l e g jo b b  mi
ll é m ü s é g u  tavasz^fekete repezemag találtatik M. Ivoronrpai Gróf 
Bnutsvik Ferencz Úr O Nagysága. Martonvásari uradalmában. A' 
venni szándékozok méltoztassanak az uradalmi kormányzó tisztség- 
nél jelentést tenni.__________________________ ________

Marhaárr♦ P esti héti baromvásárban Martins \-jén.
A’ barmok’ száma nagyon kezd ritkulni, úgy annyira hogy ma alig volt mindószve is mint

egy 190 darab körül. Egy pár egész hízott ökör melynek húsa 900 fontnál ’s fagyja 130 fontnál 
felebb becsültetett 300 frt v. ez. kelt. Egy pár kisebb fajtu hízott ökör melynek húsa kilenczedféí 
mázsán, és fagyja 100 fonton felül becsültetett 270 frt v. ez. Egy pár hízatlan nagy magyar 
ökör 220 frt. — Borjas tehén 7 0 —95 frt. — Két esztendős linónak párja 8 0 —85 frt. — Másfél 
esztendős tinó párja 70 frt. másfél esztendős üszőé 5 0 —65 frt v. ez.
Pénzkelet2 5 .Febr. 1837 . í-tat. köt. 5 pet 105 .—4 pet. 1 0 0 —3 pet. 75.1 — 1820.kölcs. iOOf

222'-— 1821,100  f. 1 4 1 í — 1834 500 f 568;,. Bécsi bank köt. 2'- pet 6G |.— 2 pct.54 c.p’
Szerkezti B á llá . — Nyomtattja L ä n d e r e r ,
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Hvtehkint kétszer 
félévi áira 

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
Eggenberger ésHe- 
ckenast könyvker. 
és a’ Szerkezténél

Pesten Szombat Nem *okt de jól m íveit föld a1 haizon’ 
anyja. Martius 4 ik

Ä  Nemzeti Jóllét Elemeiről.

IV.
Nem lehet áütani, hogy mi európai keresz

tyének jóllétet és garantiát épenséggel nem is
mernénk , mert hiszen egyikben sem cserélnénk 
a’ törökökkel, még kevésbé az afrikai boldog
talan nemzetekkel,* de, minthogy a’ jóllétnek és 
garantiának is fokai vannak, hogy ezekről kevés 
embernek van helyes megfogása: azt bízvást 
elmondhatjuk, minthogy a’ dolog maga magát 
elárulja, ha ugyan, a’ mint tapasztaljuk, sok 
ember a’ jóllétet és garantiát abban keresi, a’ 
mitől legjobban kellene irtóznia; kerüli pedig, 
sőt üldözi azt, mit legjobban kellene, mint jólléte 
és garantiája egyetlen alapját ölelnie. Találkozik 
ur, ki úgy nézi a’ jobbágyot, és gazdag ki úgy 
tekinti a’ szegényt, mint valóságos ellenségét, 
kit ő miatta bátran akasztani kellene, hogy ő 
attól megmenekedjék. De nem is nézheti máskép, 
mert valóban a’ szegény, valamint mindenha, 
úgy most is ellensége a’ gazdagnak rövidlátó 
értelemmel, ’s úgy tekinti, mintha az bírná az 
Ő részét is. — Ha a’ gazdag vígan él, vagyo
nát pompáját mutatja, még a’ szegény, verej
téke mellett is alig teng a’ nyomor özönében: 
ezzel csak olajat önt a’ tűzre, mely új erőre kap, 
de mind addig hamvad, mig annál dühöngöbben 
ki nem lobban, — mint ezt a históriák minden 
levelén olvashatjuk. — Minő jóllét, minő garan- 
tia van hát itt az életben, ha embertársainkban 
nem bizhatunk, sőt ha van előrelátásunk, tőlök 
igen is retteghetünk? Valljon boldognak mond- 
liatjuk-é azon királyt, kinek feje fölött egy czér- 
naszálon függött alá a’ hegyes kard? Nemi ez 
nem jóllét, sőt nem is élet, hanem valami olyan 
a1 mi keserűbb a’ halálnál! Valamig embernek

embertől rettegnie kell: addig jóllétről és garan- 
tiáról szó semlehet. Hiszen ember, ember nélkül 
meg nem élhetne: hát a’ legkedvesebb segéd- 
társunkban a’ legnagyobb ellenségünket kell e’ 
szemlélnünk? — Azt mondják: igy volt ez elei
től fogva, ’s így is lessz világ végéig, — min
dig volt jó ember, és mindig lesz rósz ember is. 
— Ily mentséggel előállhatna talán egy maho- 
medanus; de a’ keresztyén vallásra ennél seté- 
tebb árnyékot nem is lehetne vetni. Sőt valljon 
nem egyedül a’ keresztyén Vallásnak köszönhe
tünk-e minden józanságot, minden felvilágoso
dást, melyet ez ideig a1 legmíveltebb emberiség 
tehetett? Mire nem mehetünk mi józan keresz
tyének ha akarunk, csak az akarat ne hibázzék, 
és a’ keresztyén vallástól el ne térjen? Mit nem 
tehet az egyesült akarat,— azon akarat, mely 
képes tengereket, tengeren túli országokat meg
hódítani, lehetlennek vélt dolgokat létesíteni; 
az, nem volna képes tulajdon kebelében egy
néhány erkölcstelent megzabolázni, féken tar
tani? — add hozzá a’ nevelést; ’s akkor fékre 
sincs szükség, mert minden ember maga magát 
fékezi. — Vagy talán az Isten világi bajokkal 
és roszakkal szeret gyötörni benünket? igenis! 
hogy okosok legyünk, ’s magunk magunkon se
gítsünk; mert eszköz nélkül az Isten semmit nem 
ád, holott eszközök által gazdagon jutalmazza 
a’ rendűlhetlen szorgalmat , ’s törhetetlen aka
ratot. — A’ gazdagot tehát a’ szegénnyel har
móniába kell hoznunk, hogy egyik a’ másiknak 
ellensége ne legyen, sőt egyik a’ másikért jót 
álljon; mert míg ez az eszme vérré nem válik 
az emberi nemzetben: addig sem magát keresz
tyénnek nem mondhatja, ’s következésképp« 
sem jóllétről és garantiárói nem is áldmadoz*- 
hatik.
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' Midün jóllétről van szó: itt mindig általános 
jóllétet kellene érteni, és pedig azt is csak ga- 
rantirozva; mert különben bizonytalan alaptalan 
jóllétre, sokkal jobb nem születni, mint szület
ni. Még az oktalan állat is fészket rak, rejte- 
ket és tanyát keres előre, hol magzatait bátor- 
ságositsa: ’s az emberi nemzetnek nagy része 
könnyelműleg gondatlan hideg vérrel rakásra 
szaporítja magzatait, a’ nélkül, hogy azoknak 
testi és erkölcsi szilárd biztosítást alapitna, bár 
melly költséggel is, (ha azt nem említeném is, 
hogy sok ember minél több szerencsétlen mag
zatot szaporít: annál érzéketlenebb, hideg gyo
morral maga lenyeli előre, ’s eltorkoskodja azok
nak még testi elemét is) — Ha az általános jól
lét és garantia rendszere szilárdon állana is egy 
országban; tán még akkor is jobb volna nem 
születni, mint szegénynek, azaz, testi lelki 
ellenitől megfosztottnak születni: hát midőn a’ 
közjó csak nyomorog, ’s minden ember csak ma
gáról akar gondoskodni, — munkást, cselédet, 
árvát felfogad, a’ maga hasznára, nem azzal 
való jóltételre, ’s a’ t . ; valljon nem kín-e ilyen 
világban, ha kinek egy kis érzése és előrelátása 
van, még gazdagnak is születni? A’ közjó, va
lamint a’ közrosz is, egyiránt kiterjed, szegényre 
gazdagra, pedig csak ezek teszik a’ népességet. 
A’ gazdagnak nincs nyugta, nincs bátorsága a’ 
sok erkölcstelen szegény, és a’ sok rósz cseléd 
miatt, — a’ sok szegény pedig dolgot és kere
setet nem kap, a’ fösvények gyanús zsobráksága 
az intézvények fonáksága, és a’ vállalkozók 
nem léte miatt, ’s midőn a’ népesség tenné az 
ország erejét: m agunk te szü n k  g á to t  a’ 
n é p e se d é s  e léb e , mert lám már sok ember 
előre látásból, sok pedig a’ nagy szegénység 
miatt nem is házasodik. Imé, ily világra szület
tünk kérdezetten: — ’s holott az életnél drágább 
kincs, és a1 föld színénél szebb paraditsom még 
képzeletben sem lehet, ha az ember ezen drága 
kincsekkel nem kontárkodnék, most tán bízvást 
elmondhatnék, hogy jobb lesz vala nem, mint 
ily gyér világra ’s társaságba születnünk, ha a’ 
jóltévő vallás azon vigasztalással nem edzené 
lelkünket, hogy a’ világi gonoszokat az Isten 
nem ostorul adja reánk, hanem iskolául és lecz-

V. kéűl, hogy térjünk magunkba, és segítsünk min
den bajainkon. Ugyan is az isteni gondviselés 
mindent magunk által tétet és találtat ki ve
lünk; — lám már mennyi jót tett és talált fel 
az emberi nemzet csak ez ideig is, mind az Isten 
ostorának vélt világi bajok miatt! — és mennyit 
fog még kitalálni a’ maga javára, ha ezen ana
lógiát félbe nem szakasztja, ebben véget nem 
érünk a’ világ végezetéig! — A’ világ tökéle
tesen meg van alkotva, — itt ok nélkül és in
gyen semmi nem történik, ha bár sokszor az 
okok rejtvék is, és csak a’ következések meg
lepők gyenge értelmünknek. ‘ Mindennek van 
oka, és minden oknak folytonos következése, — 
ez az a’ nagy törvény, melyet maga a’ teremtő 
sem szeg meg, annál inkább saját szavát visz- 
sza nem vonja soha. Akármit teszünk tehát: 
az már egy olyan ok, melynek a’ maga idejében 
meglesz következése; ha pedig semmit nem 
teszünk: akkor változás sem történik, hanem 
csak marad, a’ mi volt. — Az Isten tehát mind 
addig oztoroz bennünket , ha így lehet nevezni 
a’ világi gonoszokat, melyekkel küzdünk, míg 
mi magunk az ostort el nem hárítjuk. Míg ez 
az eszme vérré nem válik az emberi nemzetben: 
addig sem magát keresztyénnek nem mondhatja, 
’s következőleg sem jóllétről és garantiáról sem 
álmodozhatik,

VI.
Az emberi társaságnak képét tökéletesen 

feltaláljuk egy magános emberben Valamint az 
ember, tudatlan, tapasztatlan, nyers, vad,bar- 
dolatlan, test,„szeszély és szenvedély a’ mint 
születik; és csak idő és tapasztalás, tanulás és 
gyakorlás által lehet nemes lelkű mívelt nagy 
férfiúvá;’s a’ ki nem ilyen, az önként elárúlja 
testiséget: úgy a’ társaságok is eleinte vadak, 
szilájuk, durvák, testiségnek szeszélynek és 
szenvedélynek rabjai; ’s csak idők jártával sok 
tanulás és tapasztalás után mennek azon tökély
re, melyen őket bámulva csudáljuk. Valamint a’ 
miveletlen durva ember magán kívül mindennel 
bajlódik, mindenbe megakad, mindent a’ maga 
akaratjára kívánna vonni; egyedül magába tér
ni, és az ítéletet magán kezdeni, ez soha eszé
be sem ju t, hiszen magát centrumnak, közép-
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pontnak és tökéletesnek véli ’s így míg mások
kal vesződik; magát egészen elfelejti; így tet
tek a’ társaságok is eleinte, mindenik csak a’ 
szomszéd társaságokkal bajmolődott, egyik a’ 
másikat nyugtalanította, ’s újra visszaboszúlta, 
’s ezen visszaboszúlás elve századokon keresz
tül ta r to tt ,----egymás földjét népét elfoglal
ták, várágzását felprédálták, ’s mig kün kalan
doztak, ’s új földeket foglaltak; hon mindenről 
megfeledkeztek, a’ magukét használni elmúlat
ták , ’s miveletlen pusztaságban tartották, — A’ 
mai felvilágosodott keresztyen század tehát ab
ban külömböznék a’ régi barhar századoktól, 
hogy minden társaság magában kezd té rn i,’s 
felhagyván a’ más háborgatásával és újabb fog
lalásokkal, a’ hont kezdi roívelni, ’s ezen mun
kában naponként, mit kűnt híjába keresett, 
újabb kincseket, és életforrásokat, kényt és 
gyönyört kezd felfedezni. Ez a’ mai kor szel
leme , vagy legalább ez illenék a’ mi száza
dunkhoz, — magunkba térni, rs másnak bé
két hagyni! — Kiapadhatlan forrás a’ haza 
kebele, — kikerül ebből minden, mi a’ jóllétre 
és garantiára kívántatik , — lábunkat tiporjuk 
az Isten ajándékínak tárházát, — csak egyezzünk 
meg, ’s egy «akaraton legyünk abban, hogy a’ 
jóllétet ne kívülöttünk másban, hanem belől mi 
magunkban keressük, magunkba térjünk, — 
magunkon kezdjük az ítéletet; mert míg ez az 
eszme vérré nem válik az emberi nemzetben: 
addig se magát keresztyénnek nem mondhatja, 
’s következőleg se jóllétről és garantiárol nem 
álmodozhatik.

VII.
Ha szomorú érzés az, midőn valamely híres 

nagy família magvaszakadás által kivesz: de mi 
ezen szomorúság azon borzasztó gondolathoz 
képest, hogy egy nagy, híres, régi, nemes 
nemzet végképen elenyésszék, ’s a’ históriák 
csak nevét adják át a’ késő emberiségnek! Már 
pedig tudjuk a’ históriák analógiájából, mind 
azt, hogy garantia nélkül egy nemzet sem le
het örökös, mind pedig azt, hogy erkölcs nél
kül egy nemzet sincs garantirozva A’ törvé
nyek? óh ez csak úgy van az igaz garantiá- 
hoz, mint egy csep víz az Óceánhoz. Hiszen

törvények voltak minden porrámáit nemzetek
nél; de az a’ baj, hogy a’ tettleges törvények’ 
kivált a’ végrehajtásban, ritkán egyeznek a’ 
természet törvényével, ’s még ritkábban dajkái 
ők az erköltsiségnek, ’s igy garantírozzák nem 
a’ fenállást, hanem az elébb utóbb elérkező 
végpusztúlást. Valóban, ki a’ csupa tettlegi tör
vényekben véli a’ telyes garantiát, ’s az erköl- 
csiségről nem is gondolkodik: az a’ világot, és 
az embert psychologiee kevéssé ismeri. Nincs 
miveletlen embernek édessebb, mint a’ tiltott por
téka, ’s tán maga a’ vétkek’ száma is kissebb 
volna, ha a’ törvény azt embernek eszébe nem 
juttatná. Az erkölcs nem törvényt retteg, ha
nem erényt tisztel, ez az ő gönezöle, mely az 
ö vérét átmágnetizálta.

Igaz, hogy tán nem mindig rósz az, ha 
rosznak látszik is, midőn egy nemzet elpusztúl, 
’s másokkal egyeledvén, lessz a’ sokból egy 
zagyva nyelv és nemzet, de oly nemzet,mely 
már most új korszakot kezdve, óriási lépése
ket tészen bölcs intézvényei utján a’ kitűzött 
tökély és jóllét felé, holott régi megrögzött al
kotmánya mellett, ha el nem pusztái vaía, tán 
soha egy lépést a’ nemesülés útján nem tehe
tett volna; ’s ezen okból némely durva bárdo- 
laílan nemzeteknek erkölcstelenségén inkább tán 
örülnünk, mint sajnálkoznunk kellene, mert az
zal csak mostani végét, és jövendő jobb kor
szakát siettetik lételüknek; ezt értem akármely 
miveletlen, sőt a’ míveltséget útáló szolga nem
zetekről, kiknek a’ végpusztúlás csak javukra 
szolgálhatna: de egy óly eredeti, óly régi, óly 
nagy, óly saját charakterű , óly józan , óly min
denre termett nemzetnek, minő a’ magyar nem
zet, ki talán a’ ma élő minden nemzetek közt, 
iudománybúvár Horváth Istvánunk szerint, egye
dül áll eredeti tisztaságában, mint népek’ nestora; 
egy óly kellemetes, tisztán hangzó", minden 
nyelvnél bővebb alphabetű, sőt az egész embe
riség betűit magába foglaló nyelvnek, minő a’ 
magyar nyelv, melly még a’ kötött beszéd ré
gi és új nemében is egyetlen élő közbenjáró, ’s 
öszvekötő lánczszem az ó és új kor kötött be
széde között, 's a’ régi metrumban óly könnyen 
szökdécsel, mint az új rithmusokon minden élő

*
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nyelvet felyűlmúl *) egy ilyen nemzetnek 
mondom, és egy ilyen nyelvnek elenyészését, 
vagy csak elkorcsosúiását meggondolni is, nem 
megdöbbentő és szivet szorító gondolat volna e?

Ám de garautiát kivűlrűl ne várjunk soha! 
az emberiségre e’ végett ne táinoszkodjunk! ha
nem belől kell azt magunknak felállíttanunk, 
és pedig mindeneknek előtte hontársaink’s pol
gáraink szívében, az az nevelésében, mert tud
juk hogy minden ember addig megy meddig 
póráza ereszti, ’s más póráza van a’ neveltet
nek, más a’ neveletlennek. — Ha a’ becsület
érzés kihalt, vagy soha fel semébredt az em
berben: képzelhetjük minő faluk és helységek 
alakuljanak ilyen emberekből? — azután ta
pasztalásból tudhatjuk, hogy minden falunak 
megvan saját szokása és tónusa, ’s a’ helybeli 
féktelenség és megrögzött szokás magával so
dorja végre a’ Iegbecsületessebb jövevényt is: 
így sülyedsiek egész helységek naponként alább 
az erkölcstelenségben, ’s az ezt követő sze
génységben : úgy hogy végre miveit ember kö
zöltök meg sem lakhatik.

Iía emberek közt akarunk lakni: becsület 
érzésre; — és ha hazánkat, kedveseinket, jól
létünket vagyonúnkat akarjuk garanlírozni: er
kölcsre kell embertársainkat segíteni, mert ez 
a’ legjobb peráz a’ világon, melyre egyenként 
minden embert bátorságosan kipányvázhatunk! 
Megfoghatatlan az én előttem, hogy midőn 
egész világ csak a’ juridieummal és politicummal 
bajmolódikj egyik nemzet a’ másikkal vetélke
dik : az erkölcsi intézvények úgy szólván napi 
rendre se jőnek, hanem csak titokban lapanga- 
nak, magános kedvelőktől, ’s rideg íróktól pár
to ltalak , em'legettetnek, ’s csak annyi keletük 
van , mint Bálokban a’ magyar tán tznak néha 
sziin óra alatt, — holott minden ország addig 
áll fel, míg intézvényeiben az erkölcsiségnek 
valami kis nyoma lesz. Anglia és Éjszakám eri- 
ka csak addig fognak állani, míg a’ jó nevelő 
intézvények az erkőlcsiséget fentartják, — 
politikájára ne támaszkodjék egy ország is nagy 
időre*

*) Ennyi *s ily na?y marasztalását nemzetünk
nek, nem hazafitól, hanem külföldi idegen
től szeretném hallani. S z e r t .

Én szeretnék minden országot boldognak 
hallani ’s az egész emberi nemzeti jóllétben 
és garantirozva tudni; de különösen hazámat 
fájlalnám, ha a’ rövidlátó énezöknek nagyobb 
száma vagy szája miatt a’ jóllét és garantia 
reményétől meg kellene fosztatnia! — Igaz, 
hogy ezen rövidlátó énezöknek száma napon
ként kissebbedik, mert szerencsénkre, mind az 
olvasó közönség szépen szaporodik, mind pedig 
íróink és folyóirásink szinte vetélkedve törnek 
azon nagy czélra, hogy józan ész, a’ jó ügyel 
együtt terjedjen, ’s az előítélet irtassék: de 
azúrt tagadni nem lehet, hogy a’ haza anya
tején számtalan haza ellenségei ne híznának, 
kiknek minden czéljok csak saját testükre ’s éle
tükre terjedvén, vagy értelmi fejletlenségben 
vajúdván, ellenszegülnek minden újításnak, mert 
ők a’ jóllétet ésgarantiát a’ régi szokásban töké
letesen feltalálják. Ez hát az oka, a’ miért én 
tollat fogok, ’s másokat is hasonlóra serkentek, 
mert mi nem mindenben lehetünk más nemzetek’ 
majmolói!

Minden nemzet gondoskodjék a’ maga ga- 
rantiájáról, mint neki tetszik; — majmolja egyik 
a’ másikat, juridice, politice, tactice, ’sa ’t.— 
a’jót elfogadni sohasem szégyen; — terjedjen 
a’ nemzetek köztt gallomania, anglomania és 
akármiféle mánia, ők lássák, — majmolástól 
soha sem lesz az ember mentt, ’s nem is rósz 
az, minden kivétel nélkül: de én úgy vélem, 
hogy minékünk magyaroknak, valamint semmi 
lényeges charakterünk nem hasonlatos más szom
széd nemzetekéhez: úgy jóllétünk ésgarantiánk 
alapjának is, sajátságosnak és eredetinek illik 
lenni; és így, ha az egész világ mind politicán 
és új chártán alapítja is jóllétét és garantiáját: 
minékünk azt minden esetre biztosabb lábon, 
azaz, erkölcsiségen, vagy is bölcs nevelő inté
zeteken, ’s ezeket ápoló szigorú törvényeken, 
’s még szigorúbb végrehajtáson kellene alapíta
nunk. Mi sem chárfát ne újítsunk, se politicát, 
hanem maradjunk eredeti chartánk mellett. De 
azt kérdem , ha chártánkban az erkölcsiségről 
mégnem volna oly fontos intézvény, minőt csak 
későbbi századok szülhetnek: chártánkba ezt 
bele igtatni, ’s ennyit hozzá tenni, és így vál
toztatni, nem szabadna? ’s midőn más nemze
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tek egész chartáikat megváltoztatják: minekünk 
egyes pontokat se lehetne javítani oly túlság, 
mint az egészet felforgatni. Kiváltképen az er
kölcsök nemesítése oly tárgy, melyet nem le
het eléggé sokszor újítani, ’s jobbnál jobb tö
kélyben a’ chártába beírni! De mit mondok? 
hiszen azon alapúi jóllétünk, sőt a’ szüntelen 
javítás elvén alapúi egész chártánk szelleme, 
azoniba semmi ország gazdagabban alapított er
kölcsi intézeteket nem mutathat, mint a’ mi fő 
iskoláink: egyedül a’ végre hajtásban kellene 
czélosabb gazdálkodást, és még a’ nép iskolák
ban nagyobb kört ’s terjedtebb hatást felállíta
ni; a’ többi javítási és ipari tárgyakban aztán 
bízvást követhetnék ’s majmolhatnék a’ miveit 
nemzetek szerencsés példáit , csak az er
kölcsökben válnánk el tőlök, ’s épen oly saját
ságosak és eredetiek maradnánk, hogy a’ ma
gyar erkölcs szinte példabeszéddé válnék a’ 
nagyvilágban, ’s nem kissebb tisztelettel em
lítetnék, mint a1 magyar kenyér, magyar bor, 
magyar vendég szeretet ’s a’ t. Én csak az 
erkelcsiséget féltem, és ezt alkútlanúl minden 
emberre és minden időre kiterjesztém. A’ sze
génynek átaljába el nem engedhetem, — a’ 
gazdagtól pedig száz szórta inkább megkívá
nom, — az iskolákat pedig úgy alapítom, ne 
hogy azok valaha a’jóllét közepén könnyelmü- 
leg tekintessenek, mert ösmérni kell az emberi 
szív gyarlóságát, ’s a’jóllétben nem elkényesed- 
nűnk, sőt akkor kell legjobban eszen lennünk. 
A' mely perezben- az erkölcsök semináriuma 
megbomlik: azon perezben kezdődik a’ jóllét 
és garantia fekélye , azon pontban a’ hazának 
délpontrúl aláhanyatlása. Ezen eszmét szeret
ném én huntársaimban vérré változtatni.

V i l i .

‘Még egy van, a’ mit elölegesen meg aka
rok említeni. Mihelyt szükségeink szaporodnak 
szaporítanunk kell a’ forrásokat is, melyekből 
azokat fedezhessük, mert a’ régi gyér források 
csak a’régi gyér jövedelmeket adják; ha ugyan 
nem inkább kiszáradnak; — ugyde a’ mi mái 
szükségeink százszorta és ezerszerte többek, 
mint voltak a’ nomadíeus életben, mikor szo
kásaink és intézvényink kezdődtek: tehát két

séget nem szenved többé, hogy régi nomadi- 
cus szokásinkon valamit változtatnunk és javí
tanunk mulhatlamíl kell, bár mely változhatla- 
noknak véljék is azokat csupa énezés elvé
ből némely régiséget bálványolóínk; — az az, 
ha jóllétet akarunk: változtatnunk kell annak 
régi alapján is, mert más lévén akaratunk ma, 
mint hajdan , másnak kell lenni miveletünknek 
is. De a’ régiség bálványolói, akár énzésből, 
akár munkától irtózásból mingyárt azzal álnak 
elő, hogy a’ régi szent, és a’ hoz még jót se 
szabad tenni, mert annak legkissebb bojgatása 
is, az egésznek felbomlásával végződik!

Ez az a’ veszedelmes sophisma, mely miatt 
ha bár törvényeink minden három esztendőben 
óriási lépéseket tesznek is, de a’ végrehajtás
ban alig lépünk századokon is egyet a’ sürgető 
korszellem kívánatához illendőleg, ’s annyira 
hátra maradunk a’ miveltségben, hogy a’ musz
káktól, sőt a’ törököktől ma holnap elkerül
ve elnyomatva szemléljük magunkat. Midőn mi 
javítást akarunk: ezzel csak a’ hazát akarjuk 
megtartani, nem pedig a’ chartát felforgatni. Az 
alaptörvényeket semmi teremtés sem bolygathat
ja , mert azok minden időben, és minden nem
zetnél szentek, és axiómák; **) a’ környálmé- 
nycs törvények pedig nem teszik magát az al- 
kotvánvt; és így ezeket időről időre mérsékelni, 
javításokkal nemesíteni annyi volna , mint a’ 
chártát felforgatni? holott a’ mely hatalom tör
vényt hozott, az törvényt is törülhet De ne tö
rüljünk el hát semmit, maradjanak meg „az eke- 
Iopónak halál büntetése0 — ,,a’ rabszolgaság“ 
— ,,a’ boszorkányok megégetése“ ’s a’ t. a’ 
míg maradhatnak: de legalább a’ mit még ré
gi törvényeink ki nem merítettek, a’ mi még

• )  A.’ muszka kormány, ágy látszik , senkinek 
sem akar engedni, a’ jóllétet eszközlő bölcs 
törvények’ adásában.
Valljon mi maradt meg a’ hajdani Német 

ritterek’ jirivilegiumaikbál ’s jogaikból ? — 
's valljon nem egészen mások-e mindpn mi- 
velt nemzetek’ törvény könyvei, mint es 
előtt csak 3 —4 száz évvel voltak is?

S z e r k
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belölök hibázik — mert hevégzett töké— 
lyüeknek csak nem mondja valaki minden régi 
intézvényeinket? hiszen temérdek tárgy van, 
melyet csak idő hoz el, ’s érlel meg, — azt 
talán csak szabad minden időnek és minden iva
déknak hozzátenni? És még ezt sem akarják 
a1 régiség bálványolói megengedni? Vigyázzunk: 
hogy summum jus, summa injuria ne legyen! 
’s a’ miben egy két énező rövid üdvét lelte, az 
ne váljék az egész nemzetnek sírgödrévé!

Ha az ilyen régiség (inkább énezés) párto
lói, valamely nemes szép erkölcsiségnek a’ régi 
codexből kitörlése ellen harczolnának: nem csu- 
dálhatnók eléggé tüzes honszeretetiiket: de 
többnyire az erkölcsiség thrónusa előtt meg nem 
álható visszaélésekért harczolnak, ’s azoknak 
megtartásában vélik a’ haza garantiáját! csupa 
ellenmondás ezeknek cselekedete, és nem csak 
a’ józan, de ha van gyáva, még a’ leggyávább 
logicávalis ellenkezik az o elvük, — ’s ha fenáll, 
ha győz: azt nem igazságuknak köszönhetik, 
hanem többségüknek, és nagyobb szájuknak, 
mely képes a’ napfényü igazságot is elsophis- 
mázni.

Én tehát itt előre ünnepélyesen kinyilat
koztatom, hogy e’ következendő értekezésemet 
azon feltételen alapítom, hogy régi szokásinkon 
némi javítást tenni, nem csak megengedik, de 
sőt elvül veszik mellék törvényeink; mert kü- 
lörnben a’ jóllétre új tervet, a’ régi szokások 
mellett maradva, előállítani, nem tudom ki fog 
képes lenni? — Ha tehát megengedtetik nékem, 
hogy régi szokásinkon némi javítás elvén indul
hassak: ügy tüstént hozzá fogok elkezdett ezé- 
lomhoz; megteszem a’ mit tudok, ’s másra bízom 
a’ mit elmulasztok.

A z éjszakamerikai ipar-rendszer, 
Ä  pénz•

Az amerikai’ mindeník cselekedetének fene
kén tehát ott találhatni a’ pénzt; mindenik szava 
megett ott van a’ pénz. De csalatkoznánk ha 
azt hinnők, hogy ő ennél fogva pénzbeli áldo
zatokra képtelen. Sőt ő hozzászokott már alá
írásokhoz és önkénytes adakozáshoz; ő ezt tett
legesen szokta megmutatni, szívesebben, gyak

rabban és bővebben, mint mi; de adakozása és 
bőkezűsége józanság és irány által jeleltetnek 
ki. Nem a’ lelkesedés, nem a’ szenvedelem űrit— 
tetik ki véle az erszényt ; de a’ politikának ösz- 
tönzetes a’ hasznosnak érzete, a’ közérdek’ tu
dása, melyről n eg van győződve, hogy az a’ 
polgár’ külön érdekét is magában foglalja. Az 
amerikai tehát épen nem vonakodik, néha egv 
kis kivételre is szabadítani a’ fő szabályt. 6 
pénzt ád a’ közügyért; ő lót, fut érette, ő részt 
vesz ar válosztotfság’ ülésében; ő hamarjában 
egy jelentést vagy véleményadást is rá ér szer
keszteni. Sőt 5 személyesen, nagy- vágtatva, 
Washingtonba is indúl, hogy h a tá r o z a to k a t  
nyújtson bé az elnöknek, vagy a’ szomszéd vá
rosba , hogy részt vegyen valamely politikai 
vendégségben vagy gyülekezetben; — de ilyen
kor azt akarja; hogy lényeges dologról legyen 
a’ szó, ’s azon van, hogy legalább kelletinél 
több időt ne vesztegessen. Minden egyébre, a’ 
mi privát dolgokat illet, a’ mi időt kivan és 
szorgalmat az ipar’ elvét alkalmazza; semmit 
semmiért. 0 dollárokkal fizeti másnak privát 
munkáját, ’s azt kívánja, hogy mások hasonlag 
bánjanak vele, mert a’ complimenteket sokkal 
üresebb miknek nézi, mintsem hogy felérjenek 
való szolgálattétellel. Az ő szemében az egy 
alapelv: hogy gyümölcse Ieg}ren minden mun
kának. A’ díj’ és tisztség’ eszméje oly rokonok 
előtte, hogy a’ schemaíismusban a’ hivatal 
mellett, mindig a’ vele járó fizetés áll. 0 úgy 
vélekedik, hogy nem csak száraz kenyérből és 
dicsőségből él az ember. Feleségének és gyer
mekeinek jólétét, ’s öreg napjaiét viseli szeme 
előtt, ’s cselekedetét igazolva látja.

Az amerikai nem igen vadássza a’ hivata
lokat, mert a’ kereskedést díjzóbbnak tudja. — 
A’ vestpointi iskolából évenkint 40 hadnagy 
kerül ki, de két, három esztendő múlva szolgá
latát oda hagyja egy harmad , mert ámbár jobb 
fizetést húznak, mint nálunk, az még is pará
nyi a’ kereskedés’ hasznaihoz képest.

Mondtam , hogy az amerikai’ mindenik cse
lekedetének fenekén ott találhatni a’ pénzt, de 
van egy cselekedet, ’s oly ügy, melyet mi 
európaiakéi, kik avval szeretünk dicsekedni, 
hogy a’ pénzt csak nyomoré éreznek nézzük,
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kereskedési szempontból tekintünk, ’s az ame
rikai épen nem: a’ házasság. Mi pénzzel vá
sárlunk magunknak jeles feleséget, víigy pén
zért eladjuk magunkat hitvesünknek. Az ame
rikai kiválasztja öt, vagy felajánlja magát néki: 
mert szép, mert értelmes, mert nemes szívü. 
’S így, míg mi nemkcreskedök a’ legszentebb 
tárggyal tőzsérkedünk, azalatt ama’ kereske
dők az érzelem1 oly tisztaságát tüntetik ki, mely 
becsületére válnék a1 Jovagiság1 legtökéletesebb 
példányainak, üzen felsőbbséget szintúgy a’ mun
kának köszönhetik Polgáraink látván, hogy he- 
nveségben vagyonukat nem fogják öregbíthetni, 
kéntelenek az esküvés1 pillanatában felvetni a’ 
menyaszony1 hozományát, hogy tudhassák, valyon 
elégséges jövedelemmel fognak-e bírni a’ háztar
tásra. Az amerikai szeretvén és megszokván a1 
munkát, bizonyos róla, hogy ipar által segíthetni 
fog háznépén , ’s így az időleges felvetés1 ízetlen
sége alól fel van mentve. Valljon kétkedhetni-e 
arról, hogy ily emberfajzat, mely a1 legellen- 
kezőbb tulajdonokat magában központosítja, óri
ási jövendőnek néz elejébe?

A nyerészkedés [ speculatioj.
Johnstown. Aug. 4-én 1835.

Amerikában mindenki nyerészkedik, ’s min
den tárggyal. Eddigelé nem találkoznak, kik 
veszteségről panaszkodnának, ’s e1 veszteséget 
a1 nyerészkedés’ következményének mondanák. 
Mert a’ könnyen szerzett pénzre nem szoktunk 
argusszemekkel nézni, töménytelen a’ pénzme- 
rénykedés nagyobb vállalatokra, ’s Lyon fájdal
masan érzi állításunk1 valóságát.

Azt mondtam, hogy minden tárggyal nye
részkednek, de csalatkoztam. A’ lényegesen 
praktikus amerikai nem nyerészkedik tulipánok
kal, még New-Yorkban sem, pedig hollandus 
vér buzog a’ new-yorkiak’ ereiben. Á’ nyerész
kedés’ fő tárgyai: pamut, földek (városokban’s 
a’ vidéken) bankok, vasutak

A' földekkel nyerészkedők veszekednek egy
mással az éjszaki végszéleken a’ fenyvesek felett,* 
a’ délvégeknél a1 mississipi mocsárok, az alaba- 
mai és a’ veres folyam melléki pamutföldek felett J 
nyűgöt1 széleinél Illinois1 és Michigan rétéi és 
legelői a1 verseny1 tárgyai. Nehány ifjú város’

előmenetele megzavarta a’ sokaság’ agyát ’s egy 
két tized múlva három vagy négy London, annyi 
Paris, ’s egy tuczat Liverpool fog emelkedni 
Ejszakamerika’sivatagain; — ők mondják! New- 
Yorkban két millió lakosokra elégséges házhe
lyeket vásároltak a’ nyerészek, Ú j-Orleansba 
egy millió lakost várnak, Louisiának alligátor
fészkei, Uj-Orleansnak tavai vevőkre találtak.

(Folytatva les/..)

Oroszországban.
(W . Z )

1830 év óta következendő részvényes tár
saságok alakultak: ugyanis a’ nevezett évben 
Petersburg és Lübeck közt gözhajózési egyesü
let : 1831 -ben az orosz selyemtcnyésztésbeu 
másik: 188íá-ben Odéssában egy hajó ’s ke
reskedési szereket bátorságositó egyesület: 
1833. Egy hasonló társaság Taganrogban, és 
más társaság Constantinapoly és Odessa közti 
gözii a józásra. 1834-ben Tamboffban egy tár
saság a’ Zna folyam liajókázhatóvá tételére. 
Moszkau, Petersburg és Iliga városokban mes
terséges érczesvizek’ készítésére. Egy másik 
egyesület tüzkártéritó — két pamutszövő gyári 
és egy vashámori, nem különben egy deli orosz 
julitenyésztö társaság. 1836. Egy kattungyárra: 
egy posztó ’s két pamutszövö gyárra és az uj 
orosz juhtenyésztésre, egy a’ Kaukazontuli tar
tományokban selyemtenyésztésre és ipar’ előmoz
dítására. Egy társaság Petersburg, Moszkau 
és Nischnei Nowgorod közti vasútáltitásra. Egy 
kettős műszerű jégtörő gozhajózásra. Egy Grú
ziában szölőültetésre. Woronesch megyében juh
tenyésztésre egy, és másik Petersburguak gáz- 
zali kivilágítására. $)

Ugocsából Február’ 9. 1837.  
Vidékünkön, az esős; szomorú ősz után, a’ 

tél lágyan köszönte bé Csupán az uj év’ máso
dik napján kezdett erősben fagyni, ’s a’ földszi-

Ki fog egy ily birodalmat, miveltetlennek  
nevezni, mely szomszédait hátra hagyja.

S zer k.
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nét vékonyan béfedöleg havazni; mely körülmény
a’ szánkázás’ barátjainak kevés éldeletet enge
dett. Január közepén tűi, hirteleni olvadás kö
vetkezett, — ’s folyvást tavaszi lágy napok gyö
nyörködtettek, kivált dél’ táján a’ kellemes ve- 
rőfénynél. Ezeknek tulajdoníthatni azt, hogy 
Január vége felé a’ Tárhatón, a’ viruld tavasz’ 
elöpostáját az ágy nevezett kásavirágot bim
bózni, sőt nyílni, a’ fűzeket pedig berkéiket 
aprónként kifelé hajtani tapasztalánk. De a’ 
Gyertyaszentelő napi verőfény, véget vetett 
a’ kecsegtelő áltavasznak. Február 3-ra virra- 
dólag csontra fagyott. Mely hirteleni légmér
sékleti, ’s minőségi változás az egészségre nézve 
felette ártalmas volt; mert vidékünkön, az eddig 
csak híréből ismért lázos hurutot (Grippe) nagy 
mértékben terjeszté el. Február közepétől vi
szont engedni, ’s tetemesen lágyulni kezd.

Vetéseinkre nézve a’ tél külömböző hatású 
volt. A’ déli réteken melyeket hamarább bar- 
nulni engedett az olvadó hó, a’ gabona szálak 
igen egészséges, ió színűek, ’s meglehetősen 
bokrosok. A’ part alatti vagy éjszakí oldalok’ 
vetései azonban már silányabbak; mert az erős 
fagy a’ már állott havat rajtok érvén, a’ földet 
töveikről felszítta, mi által az a’ többi alső föld

tömegtől elválván a’ nedvi táplálat hijányzani 
kezdett, ’s gabona de kivált búza szálakat le- 
hervasztá, megsárgítá; — egészen kétségbe 
esni felettük még sem lehet.

A’ marha tenyésztésnek — melyet a’ vidé
künkön oly sokáig, ’s oly tetemes mértékben 
dühöngött dög, annyira megcsökentett — a’ 
jelen tél meglehetősen kedvezett. A’ marhák 
sokáig járhattak ki legelni, mi által a’ szűk 
takarmány meglehetős pótlékot nyert.

Csekély számú birkáinknak — melyeket csak 
most kezdenek tenyésztgetni szorgalmas gazdá
ink, szintén szerencsésen állták ki a’ telet, egés- 
ségükre nézve a’lágy napokban való künjárhatás 
jótékony behatással volt.

A’ rozsnak árra vidéki piaczainkon, kis idő 
óta meglehetősen felhágott, nem csekély okul 
szolgálván erre az: hogy a’ jelen télen, nagy 
mértékben égettetett a’ pálinka, melynek mos- 
léka pótolta a’ makk-hijányt, mely már két év 
óta, a’ nálunk nem legroszabb lábon álló sertés 
tenyésztést nagy mértékben nehezítette.

P e s t  és v id ék e . Martius’ i-jén  estve a’ 
dunahid beállittatott: a’ duna kevéssé árad, Mart.
3-kán lágy havazásnak eredt az idő.

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilója (pos. mérő) Váltó-Cz. garas.
Városok’ es na- B úza Kötsz.,, Rozs Á'-pa I Zab jKukor. Köles I Kása Lencse Borsó Bab

pok nevezése. lót ig lót: 'g ió! tó! »gljtúl •g tó! >g 1 tói
.
1 ig tó! | i g tói 1 'g tői 1 'g

Losonca Febr. 23. 80 — — . — 44 50 44 50 25 26 — — — — — — — — — — —-
Ungvár 23. 82 86 72 80 48 54 43 50 30 34 70 76 — i — — — — — — — —
Becskerek 24. 76 90 60 70:— — 46 52 40,44 68 70
Uj-Becse 24. 85 9 5 74 80 — — 50 55 40,45: 75 80 •— 1 — — — — — — —
Arad 24. 88 90 72 74 70 71 55 59 58

Baja 25. 66 80 50 60 50 — 48 50 31 32 75 80 — — — — — — — — — —
Pécs 25. 60 TO 50 55 50 — 48 50 35 — 70 75 — — — — — — — — — ----

Miskolci 25» 90 92 70 72 50 54 15 50 34 — 80 — • —
“ 1

i

210 220 — — — — — —

Szeged 25. 
Komárom 25.

90 100 70 80 68 70 54 56 49 50 85 90 100 — — — — — — —
74 76 68 70 47 48 48 49 35 36 82 83 — 83 84 — — — — — —

Debreczen 28. 100 110 75 85 65 70 64 66 44 45 84 90 — __ — — — — — — I — —
Moson Mart. 2. 70 105 50 60 44 47 40 46 30 36 80 90 — — — — — — I —

Pest Mart. 3. 90 114 54 60 49 53 50 36 38 75 80 100 — 225II
í!
ii

226 225 230 220

I
1

P é n z k e le t  Febr. 37. 1837.stat. köt. 5. pct. 1 0 5 r'? —4pct. lOOi., — 3 pct. 7 5 f — i820.kölcs 
1 0 0  f. 222. — 1834 500 f 568-L. Bécsi bank köt. 2 j  pct 6 Gl. c. p.
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Ä  Nemzeti Jóllét Elemeiről.
IX.

Én nem tudom, betegség-e rajtam? de ha 
nem betegség: más nem lehet, mint a’ kiálló 
igazság szavától áthatott meggyőződés, azon 
fixa idea, hogy én a’ földészetet ügy tekintem, 
mint azon madzagot, mellyel egy tele zsák be 
van kötve, ’s ezen tele zsákba egyre másra 
tömve vannak minden élelmek, táplálékok, kin
csek, drágaságok, bőség kürtök, pándora sze- 
lenczék theátrumok, litteraturák, fényűzések, 
egy szóval minden, mi az életet kedvessé teheti 
gazdagnak szegénynek, — mert a’ szegény jól
léte nélkül, mennyire az köréhez illedelmes, a’ 
a’ gazdag jólléte soha — még egyszer mondom, 
soha, nem lehet garantírozva. Old fel azon 
madzagot: ’s halomra ömlik ki a’ zsákból mind 
azon kincs, melyet eddig minden erőlködésünk 
és drága költségeink mellett is híjába szomjú- 
hoztunk, — sőt iij, és ösméretlen kincsek for
rásai tűnnek fel egymás után előttünk. Rövi
deden , én a’ földcszetet látom az emberi élet’ 
tárházának,a’ kereset legártatlanabb és leggaz- 
dagitóbb nemének, a’ jóllét’ kiapadhatlan forrá
sának, és igy folytonosan, minden mesterségek, 
művészetek, tudományok, kereskedés, luxus, 
literatura, ipar, szorgalom, nevelés, — egyszó
val, az élet kelleme és kényelme örökös raktá
rának. Mert ha ezt positive nem tudnám is meg
mutatni: negative csak hamar rájövök, hogy, 
ha a’ földészettel minden nemzetek felhagyná
nak ; rögtön megfagyna minden kereskedés, 
megdiderednék a’ poézis, a’ tudomány, meg
zsugorodnék minden művészet, és az emberi 
nemzet vagy éhhel pusztulna ki, vagy ismét a’ 
fö hl ész etet m egragadn á.

Elhiszem én, hogy sokan vannak, kik föl— 
dészet nélkül pompásan gazdagon élnek, sőt 
meggazdagosznak, és tán szerencsésebbek szám
talan sok földészeknél: de ezek tán meg se gon
dolják, hogy az ő lételük csak feltételes; mert 
rontsd el a’ földészetet: ’s ö rajtok kezdődik a’ 
döghalál. — Tudom én, hogy könnyen és gond 
nélkül él az, ki mindenét pénzzé tévén, ’s pén
zeit kamatokra adván, a’ csupa kamatból is 
gazdagon él, a’ nélkül, hogy tőpénzét meg
kezdené, ’s ki számíthatja minden hétre, min
den napra, sőt minden órára, mennyit költsön, 
hogy a’ határt át ne lépje; de rontsd el a’ föl
dészetet: ’s az ő kamatjai tüstént nem jönnek 
bé a’ rendelt időre, nem, még időn túl is, sőt 
nagy kérdés, ha valljon valaha tőpénzéhez hoz
zájuthat-e? — így a’ hivatalok, mesterségek, 
bányászat, elmészet ’s a’ t. ’s a’ t.

Hogy ilyen példákkal hoszszas ne legyek, 
melyeknek előhordását magára az olvasóra bí
zom: rövideden csak azt jegyzem meg,  hogy 
minden okoskodásunknak vége oda megy ki, 
hogy a’ jóllétek jóllétének egyeteme és anyja 
a’ földészeten kívül más nem lehet; — ’s kö
vetkezésképen ha általános jóllétet akarunk ala
pítani: a’ földészetet kell mindennek előtte szi
lárd alapra állítanunk, és szakadatlanul tökéle
tesítenünk , még akkor is, ha talán physical 
fekvésünk a’ földészetre oly mostohának látsza
nék is, mint kedvezőnek a’ kereskedésre, mert 
még a’ kereskedés is csak ezen alapúi; — hát 
mit mondjak oly nemzetről, melynek gályái nem 
lévén, egyedül a’ földészetre kéntelen szorulni!

Hogy a’ földészet általános jóllét tárháza 
légyen, a’ mondottakon kívül megtetszik avagy 
csak onnét is, hogy midőn más egyéb moster- 
ségek, hivatalok, művészetek, váJlaíatok, ke-

m s s s s M > Szerezhető 
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«élését ’s a’ t. {V mellett, lio^y ezek is egye
dül, mint mondám a’ földészetbőí élnek) bizo
nyos tudományt, ügyességet, ’« néha sok évi 
drága előkészületet kívánnak követőiktől; és 
így a’ czéhből több embert kizárnak, mint fog- 
lalatoskodtatnak: a’ földészet, dolgot és kere
setet tud adni a’ legegyűgyübb tudatlannak, 
férfi és nő nemnek, öregnek aprónak, sőt még 
bizonyos esetben a’ betegeskedőnek is. Ez az 
a’ szabad czéh, melyben tudomány nélkül is 
megélhet minden ember, kit egyéb czéhek 
már kivetettek, — menedéket talál itt minden 
avatatlan, ki még kezét lábát emelheti, — sőt 
még az emberiség tehetetlen részét, a1 betegek 
és koldusok gyámházát is csak egyedül a’ föl
dészet virágzása teszi lehetségessé.

MÁSODIK RÉSZ.
XIV.

A’ mezei gazdaság lévén alapja minden or
szágnak, nálunk ezen dicső tudomány és művé
szet oly gyér lábon áll, és teng, kevés kivé
tellel, hogy azt, a’ tanszeri földészethez, és a’ 
miveit nemzetek mezei gazdaságához hason
lítva, kontárságnál egyébnek nem mondhatni. 
Pia tehát az általános jóllétnek alapja ingadozik, 
és örökös paroxismusban sinlődik: lehetetlen ott 
a’ nemzetnek épnek és egészségesnek lennie, 
mind addig, mig a’ betegség ki nem gyógyitta- 
tik. Nem lehet ugyan mondani, hogy a’ gyó
gyításon tűzzel vassal, temérdek költséggel és 
áldozattal rajta ne volnánk, ’s mind magános 
tudósok, mind törvényhozó testület által recep
teket íratva ne szemlélnénk; de valamig a’ be
tegség nem gyógyul: fel kell tennünk, hogy 
vagy a’ receptből még valami kimaradt, vagy 
a’ veleélésben kiszabott mód nem tartatott. Min
den esetben újra consiliumot illő tartani, és több 
orvosokat is meghalgatni, ’s nem nyugodni, mig 
a’ valódi foganatos orvosság ki nem találtatik. 
Szabad légyen tehát nékem is jóllétünk alap
jának, azaz, földészetünknek ügyében egykét 
szót szólanom, ’s némely akadályokat, melyeket 
országos törvényekkel kellene elenyésztem', ki
jelelnem.

A’ legelső akadályt is mingyárt szellemi
nek, azaz, intelligencia hijányának és betegsé

gének tékinjíietjük, melyben népünk, megrög
zött szokásánál fogva majdnem kigyógyíthatlanul 
sinlik. A’ szokás természetté vált, ’s a’ termé
szetet, nem hogy logicával, de még erővel sem 
lehet kiirtani az előítélet rabjából. — Ha száz 
okát akarnék felhozni földészetünk sinlődésének: 
úgy vélem, midőn ezen egy legelsőt elmondot
tam , a’ többi 99et bízvást elhalgathatnám, a’ 
dologhoz értők részéről: mindazáltal vannak 
elegen kiknek kedvükért talán nem lesz hála- 
datlan munka több okoknak fejtegetésébe is egy 
kevéssé bővebben ereszkednünk.

A’ legtudósabb ember, ha tudatlan volna: 
a’ tudatlanokkal tartana, — és a’ tudósokat nem 
értené; valamint megfordítva, a’ legtudatlanabb 
ember légyen akármeíy tárgyban tudóssá: már 
ő abban többé nem tart a’ tudatlanokkal, sőt a’ 
megismért igazság ötét még azoknak is megté
rítésére ösztönözi. Apostolai vannak mind a’ 
két résznek, ’s ezeket a3 meggyőződés szüli. 
Az egyszer megismért igazság nem tud nyu
godni, hanem terjed, mint a’ pestis, — a’ té
velygést pedig minden ember utálja, ’s ha mégis 
pártolja, ezt csak a’ vélt igazság képében, té
vedésből teszi. Ez oly megtestesült axióma, 
melyet a’ mindennapi életből, sőt önmagunk 
megleséséböl marokkal mérithetünk. Nem azon 
kell hát csudálkoznunk, hogy a’ ki mit nem 
tudx, vagy nem ért, az becsülni sem tudván, 
tudatlanságból ellene szegezi magát néha a’ 
legnagyobb szentségnek, és a’ maga saját üdvé
nek is; hanem azon, hogy sok ember, kivált a' 
tudatlan, tanulni sem akar, jóllehet magáról 
tudhatja, kiki hogy a’ mit tanult, senki még 
meg nem bánta;— azon kell csudálkozni, hogy 
a’ competens bírák részrehajlatlan szavának,a’ 
tudomány szilárd tanszerének, és a’ virágzó 
élő példák kiáltó szavának, a’ józan észnek, 
az észokos logicának sem akar a’ tudatlan hi
telt és receptet adni, mert a’ megrögzött szo
kás kidaczol sokszor minden észokot is. Ha 
minden ember miveit és felvilágosult volna akár- 
mely tárgyban: úgy önként ölelné azt, mit ér
teden vad ésszel és előítélettel üldöz. Ha p. o. 
minden ember úgy értené a’ földészetet, mint 
Thaer, Dickson, Nebbien, Burger, Wittman, 
Andre, ’s a’ t: úgy kérdést sem szenved, hogy
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a’ nomadicus földpazarlás , mint a’ szorgalom 
kiirtása, és így égbekiáltó vétek, egyszerre, 
egy szóra el nem pusztítatnék, és még emléke 
is ki nem irtatnék: ámde a’ mi gazdáink köz
legeltetésben nőttek fel; annál egyebet se nem 
láttak, se nem olvastak, értem a’ nagyobb részt, 
és így az bennük petrificálódott, ’s a’ nélkül 
lehetségesnek se tartják megélhetni: innen 
nyilván kitetszik, hogy az egész betegség, 
az intelligentiában gyökeredzik.

Intelligentiát kell hát mindeneknek előtte 
terjesztenünk, a’ népet, a’ ÍÓIdészet ügyében 
felvilágosítanunk, annak elveire megtanítanunk, 
előítéleteit szépen kifejtegetnünk, gazdasági 
folyóírásokat szakadatlanul folytatnunk,’s még 
a’ szegény pornépet is olvasó publicumunkká 
formálnunk. A’ falusi nép iskolában igen sok 
theoriát bévitetni nem kívánnék; mert annak 
egyfelül semmi haszna, más felöl csak korán 
megutáltatja a’ könyveket az ifjúval. Ha te
hát a’ népiskolákba a’ földészet tudománya is 
valaha bővítetik: az inkább kevés jó practi- 
cumból, vagy legalább theoreticopracticumból, 
— a’ népiskolák inkább csak szigorú erköl- 
esiségre dolgozzanak, mint tudományos spe
culation. Ha a’ vallás és becsületérzés meg
szerzése mellett Írni olvasni és számolni meg- 
iannlt az ifjú: úgy vélem, hogy a’ folyó írá
sok olvasása által a’ practicus élet üres órái
ban, mindent kipótolhat, mit az iskolában el
mulasztott. Én a’ folyóírást egy kis minden
ható eszköznek tartom, azaz, lia czélrrányo- 
san intézzük, és az által minden jót kivihs- 
tünk a’ nép között. Ezen népi folyóírást pe
dig ingyen kellene minden faluba hónaponkint 
elküldözni, ’s a’ mely csekélységbe kerülne, 
azt a’ domesíica cassába kivetni. A’ folyóírás 
tartalma pedig a’ legkomolyabb tárgytól, a’ 
legenyelgőbb poézisig, minden kigondolható 
módon ingerlő, vonzó, és mézes légyen, — 
’s úgy vélem, a’ lelki tanítások fáradhatlan 
munkája után, ez lenne az intelligentia beteg
ségének legczélirányosabb orvossága. Ezen 
orvosság nemében pedig annál könnyebben bol
dogulhatunk, minthogy mi már jeget nem tö
rünk , hanem csak az előttünk régen jeget tört 
nemzetek példáján és analógiáján úgy szólván

teljes bátorsággal léphetünk, — rs ha épen 
ellenkezőnek, a’ logicának, a’ tanszernek, és 
egyéb argumentumnak nem hódol: teljesen meg- 
némithatjuk a’ szomszéd nemzeteknek élő pél
dájával, kiknél a’ tudatlan nép kevéssel ez előtt 
hasonló nomad gazdaságot űzött, hasonló előí
télet rabja, hasonló szegény volt, — hasonló- 
képen ellene szegezte magát az elkülönözött 
saját telekbirtoknak: ’s most már áldja pirulva 
azon jóltévó kezeket, kik őt saját javára eről
tették.

felelet.
Az 1837ik évi Kémlő 13ik számában a’ 

2ik lapon tett Kérdésekre, úgy mint:
1 -  ső K é r d é s :  Alik azon általányos, és 

helybéli akadályok, ’s hijányok? melyek a’se
lyem tenyésztést gátolják hazánkban;— és a’

2 -  dik K é rd é s : Mi módon lehetne eze
ket élháritani.

Az első kérdésre
1- ször Magyar hazánkban a’ szederfák 

épen nem czélirányosan neveltetnek, mivel azok 
magosra eresztetvén, igen sok idő töltéssel, és 
nagy fáradsággal lehet a’ szederfa levelet szed
ni ; még e’ mellet a’ levélszedő több ízben sze
rencsétlenségnek van kitéve, minthogy a’ fá
nak levelei a’ külső gyenge ágakon leggazda
gabban nőnek, ezek után való csübenkedésben, 
mely könnyen letörik az ág, a’ szegény levél 
szedő két három öl magosságról a’ földre esik 
ilyen esetben hányán vagy kezüket, vagy lá
bukat csonkítják: ezen eset nem csak azokat a’ 
kiken a’ dolog történik, de még több ezerekefc 
vissza rezzent; — tehát:

2 -  szor Miért nem neveltetnek hazánkban 
a’ szederfák alacsonyan? azért mivel minden
nemű marhák szabadon legeltetnek; jól tudjuk 
pedig azt, hogy a’ szarvas marha a’ fáknak 
nagy ellensége.

3 - szor A’ magosán nevelt fáknak azon tu
lajdonságait igen jól ismérjük, hogy legkésőbben 
indulnak , de midőn indulóra fordulnak, annál 
bujábban hajtanak a’ leveleik, midőn a’ bogár 
alvására jön, egészen megérnek, és megkemé- 
nyesznek; innét következik az is, hogy a’ fá- 
uak minden nedve, és ereje a’ gyümölcse neve
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lésére fordul természetesen ekkor a’ levélnek 
semmi éltető nedve, és ereje nem maradván,a’ 
bogár ily rósz eledelén elbádjad, de sok el is 
vesz — a’ melyek pedig megmaradnak oly si
lány és durva selymü Galétákat készítenek, 
Jiogy alig érdemes a’ legombolyításra; ily mó
don a’ szegény tenyésztő rósz Galétáibol fárad
ságának igen csekély jutalmát nyervén, annyira 
irtózik a’ selyemtenyésztéstől , bogy még azt 
az embert is gyűlöli, a 'k i nékie a’ tenyésztést 
ajánlja, a’ nélkül hogy okát tudná a’ dolognak 
— és igy a’ szerencsétlenül kiesett tenyésztés, 
isaiet ezereket elijeszt. —

4 - szer A’ tenyésztéshez szükséges eszkö
zöknek megszerzése elég akadályt szerez.

Mivel a’ tenyésztéshez elkerülhetetlenül 
szükséges a’ nád, ezt megszeretni a’ nád ter
mő hely tül messze lakozó tenyésztőnek igen 
költséges — ennek híjával pedig ismét süke- 
retlen, de még káros is lévén munkája, bizo
nyos hogy uj irtózás születik.

Ily esetre egy tapasztalt példámat itt fel
hozni bátorkodom :

Történt nehány évek előtt Hazánknak egyik 
Megyéjében, a’ hol a’ selyemtenyésztésre min
den helységben egykét személy rendeltetett, ’s 
ezeknek a’ bogár mag, az oktatás’ hozá járul- 
tával, ingyen kiadatott: hogy ezen helységek 
közül egyik, számos szederfáin kívül, semmi 
szükséges eszközökkel nem bírván, a’ nékiek 
által adott három lat bogár magbul, vagy tojás- 
bul kikölt bogarakat a’ helységben öszveszedett 
asztalokon nevelték; a’ bogarak midőn már jól 
felnőttek, halott tor, vagyis vendégség jött 
közben, melyre az asztalok elvitettek, a’ sze
gény bogarak pedig a’ vendégség ideje alatt 
a’ kenyér sütő teknyőkbe sepertettek, mely kín
ban a’ halottitor’ idejét sinlödve tölteni kéntele
nítettek, ezen nem csekély sinlődés után igen 
nagy része á’ bogaraknak a’ holtat követte , az 
ily módon megkárosodott tenyésztők pedig, a’ 
szokásban lévő halott tort átkozták — a’ hon
nan kitetszik, mit nem tész az eszközök hijántiya.

5 -  ször A’ selyemgolyókat beváltóházak’ 
messzesége okozza azt, hogy a' tenyésztő 20 
a ag\ fon íny i golyóit gyalog messzire nem

vihetvén, ennek fuvarost fogadni károsnak lenni 
látván, inkább a’ tenyésztésbe sem kezd; ezt 
abból tapasztalhatjuk, hogy a’ Váltó házakhoz 
közel lakozok számosban tenyésztenek.

6-szor A’ legombolyított selyemnek eladása 
is elegendő akadályt okoz, mivel ennek eladá
sára hazánkba csak egy helyünk vagyon az a’ 
pesti vásár, a’ hol ugyan több selyem vevők 
öszvegyülnek, de ezek kényük szerint szabnak 
árrt a’ selyemnek és az eladótól uzsorás nye
reséggel zsarolják ki a’ selymet; miért? mivel 
hazánkban csak egy selyem szövő gyár vagyon, 
ennek szüksége pedig jó formán ötven mázsa 
selyemmel ki van elégítve; ily esetben kénte- 
lenek vagyunk nyers selymünket jó olcsón el
adni, azért, hogy azt idővel ismét jó drágán 
vissza vehessük.

Tapasztaltuk hogy már 1836ik évi elején 
a’ kalmárainknál a’ selyem 60 pCtóval rúgott 
fel árrában, a’ nyers selyemnek ára pedig alig 
nőtt 2 0 —25 pCtot mely nagy külömbség.

Ilyes és még számos efléle esetek elegendő 
módon akadályoztathatják hazánkban a’ selyem 
tenyésztést.

Ä  második Kérdésre.
Mi módon lehetne ezeket elhárítani?

F e le le t :  Á ld o z a t á lta l.
Ehhez pedig szükséges: — 1-szőr Nevel

jük szederfáinkat alacsonyan, úgy hogy 12 
vagy ifjabb éves gyermekeink is a’ levélszedés
re alkalmaztathassanak, mert jól tudjuk, hogy 
a’ többi selyem tenyésztési munkához éppen nem 
kívántatik nagy erő: azon fölül még azt is nye- 
rendjük, hogy fáink nem gyümölcs hanem le
vél nevelésre lesznek alkalmatosak , legföképen 
ha időrül időre a’ fák megnyessettetnek, mely 
által a’ selymünk is finomabb leszen.

A’ szederfáknak alacsonyan való nevelése 
pedig csak úgy történhetik, ha az ültetett sze
der fák jó kerítés által a’ marha legelőiül el 
választatnak: p. o.

Áidozzék T. N. Baranya Vármegye vagy 
annak Birtokosai 352 helységére, egyre tíz 
Úrbéri az az 1200 Q ő! Nagyságú hold föl
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det, lenne így őszvesen az egész Megyére
3520 hold

Pécs Szabad Királyi Város pedig 
határjában melynek legelője 12 0 0  
holdat tészen 50 városi holdat, 
mely tészen, Úrbéri holdat . . 66 2 /3  hold

és igy őszvesen . 3586 2/3 hold
minthogy pedig egy □  öl földön egy alacsonyan 
nevelt fa meg tér, az egészen 4,304000. fa 
megférne:

Ennyi fának levelébül igen kímélve számít
ván 36 fát, egy latbul kikölt bogárnak nevelé
sére — el lehet tartani őszvesen az említett 
fák’ levelébül — 119,750 lat magbul ki költ 
bogarat; ebből pedig közép számítás szerint, 
egy latbul 50 font Selyem-golyó — őszvesen 
pedig 5,987,500 font Selyem-Golyó lenne, 
melynek közönséges, értéket vévén,egy fontot 
30 xr. pengőben, tenne egész értéke 2 millió 
993,750 ft. pengőben ily summa jövedelem 
csak megérdemlené 3586 |  hold földnek ál
dozatát.

Azon kérdésre, mikorra lehetne annyi számú 
fát \evélni?

Felelet: derék szorgalommal és erővel tiz 
évek alatt azok a’ tenyésztésre készen álhatnak; 
de már részenkint, ötödik és hatodik évben 
gyakoroltathatnék a’ tenyésztés.

Ezen elhárítás mód úgy vélem tökéletesen 
megfelelne, a’ nagy fáknál lévő irtoztató aka
dályoknak.

2 - szor Hogy a1 Szederfa és Selyem bo
gártenyésztés tudomány sietve terjedjen, szük
séges minden helységben ogy olyan embernek 
lenni, a’ ki mind kettőt jól értse; melyre nézve 
igen jó volna, egy oly oskolának felálitása, 
melyben a’ falusi tanitók ezen tenyésztést ala
posan megtanulhatnák, (mert a’ kiosztott köny
vekből, gyakorlás nélkül nem sokat tanulhatni) 
midőn pedig azon tudományt megszereznék, a’ 
köz népet arra taníthatnák.

3 - szor A’ szükséges, eszközöknek meg 
szerzésére segítségül járulhatna a’ Megye , és 
a’ börtöneibe lévő rabjai által azokat elkészí
tetvén ^helységeiben kiosztathatná, igy szintén 
a’ Városa’ maga környékéhez.

4 -  szer Minden helységben a’ fákra szoros 
felvigyázat rendeltetnék.

5- ször A’ Megyének több részeiben bevál
tóház áliltatnék fel, hogy ne kéntelenittetnék 
a’ tenyésztő selyem-golyóival messze földre 
járni.

6 - szor Olasz szederfa-, és selyem bogár
mag megszerzése igen szükséges volna, mivel 
ezen mostani már nagyon elfajult magból, nem 
sok jót lehet várni.

7 - szer Vagy a’ selyem golyóknak, vagy 
pedig a’ legombolyított selyemnek eladásával, jo 
volna előre gondolkozni, ne hogy talán annak 
híjával a’ selyem tenyésztők járandóságaikra 
várakozni kéntelenitessenek — ilyes talán leg
jobban történhetnék, ha jó feltételek mellet a’ 
golyok’ beváltása kibéreltetnék. *)

A’ P é c s i  p o lg á r i  C as in o  á lta l.

*) Örömmel közöljük ez értekezést, mint talán 
legifjabb casinónk’ közre munkálásának ha
zafiúi je le t;  's melőzve'n a’ részleges akadá
lyokat, véleményünk e’ tárgyban követke
zendő.

Mi oly hiszemben vagyunk hogy m i n d e n  
m u n k á i n k b a n  l e g f ő b b  i n d i t ó  o k  a’ 
h a s z o n  és  n y e r e s é g ,  melyet ha nem lá
tunk,  mi természetesb? mint a ’ háladatlan 
munkától való elfordulás, ’s más hasznos után 
való esengés. — Mi ha á l l , nem különös e?  
szegény embertől, a’ kinek szükséges mun
kájához sincs kenyere a’ ki a' mezei munkák 
alatt még apróbb gyermekeit is meg tudja, sőt 
kénytelen használni, azt várni sőt követelni 
hogy a’ selyem tenyésztéssel foglalatoskod
jék ,  melynél a’ ra fordított időben sokkal 
jövedelmezőbb munkákat talál.

Látjuk h ogy a* nagy és kecsegtető számo
lások mellett, melyeket a’ theoria jutalmak 
helyett látszott felállítani, igen számos vá
rosainkban gazdag epresek ültettettek; ’s 
hogy azokat még is magokra hagyta a’ nép, 
úgy hogy néhol csak a’ nevök maradt meg, 
de bennük eperfa sok helyen már nincs : és 
a’ hol van i s ,  azoknak leveleit az őszi derek 
szokták leszedni: mert tapasztald a’ nép, 
hogy a’ vevők, az ő munkáját meg nem ju- 
talmazak. A’ honnan nj i!yanaagos, hogy 
nem a' szeder vagy eperfakkal, nem a’ se
lyembogarakkal bánni nem tudás, hanem an
nak keserves értése ‘s tapasztalása idegeoité
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Ártéziai kutak* fú rá s  módja*
Goulet-Colles W. a’ Párizsi tudományok’ 

Akadémiájával, az ártéziai kutak’ fúrásának 
egy uj feltalált módját közié, mely szerint, a’ 
mint bizonyossá tesz, harmad- sőt negyedrész
nyi költséggel 1000 lábnyi mélységű lyukat 
fúrhatni Ezen uj mód summája az eddigi per- 
cusio mód’ módosításában áll, melyre a’ felta
láld 1830ban Kirekesztő szabadságot nyere. 
Egy ütő- ’s egyszersmind furószer neme lán- 
czon függ, mely láucz egy emelőszer tetején 
lévő hömpölygőn já f , ’s a’ másik végével az 
alkottyu lábitojához (pedal} van kötve, mely 
lábitóra melyre a’ munkások testeik’ nehézsége 
által hatnak, úgy hogy ez által azon megráz
kódtatás eszközöltessék, mely az ütő ’s fúró 
szer között a’ lyuk’ mélységébe mozgassa ’s ez 
által a’ földet kifúrja. A’ nevezett műszer’ fel
húzására, minekutána az elegendően megtelt
nek tartatik, egy fogas kerékből álló motóia 
szolgál. A’ henger az alkottyunak fogkerekében

el a’ ne'pet ezen keresetágtól, hogy a’ k e 
n y e r é t  in e g  n e m  é r d e r n e l h e t é  á l t a 
la .  Látja ugyan is az Allgemeiner Zoll-Ta-  
riffban (für den Oesterreichischen Kaiser
staaten Wien 1835.} hogy a’ nyers selyem
nek külföldre vitele az 516. szám alatt meg 
van tiltva- ’sennélfogva azonnal amaz előítélet 
származik benne, mintha a’ külföldi gyáro
sok két annyit is adnának érette — ’s mint
ha ő Hoíiiuan, Goldstein és Yaleronak , csak 
azoknak tetsző —  ’s azok által szabott bé
rért tartoznék dolgozni, minthogy ezeken 
kivűl más meg nem veheti. — Ezen előíté
l e t ,  legyen bar legcsalékonyabb, ’s fizessék 
meg bár a’ nevezettek kétszer a’ selyem ár
rá* , oly hatalmas erővel munkál a’ nép fe
jében , hogy azt kiirtani ’s vele ellenkezőt 
hitetni e l , csak nem lehetetlenség mind ad
di g,  mig a’ selytmvétel egy két személyhez 
lesz kötve. Ellenben ha a’ selymet úgy le- 
hetehd eladni mint n‘ gyapjút és gabonát, 
meg lehelünk gyözetve , hogy a’ selyemte- 

' nyésztés óriási lépésekkel fog előre halad
n i , azonnal epresek ii 1 tettetni, a maga hasz
nára senkit sem kell erőltetni, mindenki 
megtanulja a’ selvemtenyésztés’ módját ’s 
gyarapodand általa mind a’ Monarchia, 
mind az egyesek’ jövedelme.

van, mely klrbe foroghat, ’s melynek segítsége 
áttal az ütő ’s fúró’ íelakasztása közézpontját 
változtathatni hogy ily módon oly bővülés eszkö
zöltessék, mely a’ talpazaton szabad átmeneteit 
enged. — A’ hosszú és erős vas csőbe öntött 
ón nyomatéba 300— 500 font, mely a’ fúró
fejek felemelésére szolgál. Egyike azon fúrófe
jeknek 8 keresztes vakaró műszerrel van ellát
va, melyeket egy láncz által messzibbre vagy 
közelebbre lehet ereszteni egymáshoz, ’s mely 
által a’ lyuk annyira kitágul, hogy a’ b a s is r 
mely egy erős hosszú vasrudhoz kötött vas 
piéből áll, rajta keresztül: boc áttathatik.

Egy másik fúró fej három meggörbített* ru
gók által rugóerejüvé csinált szálakbul áll, 
melyek azon műszerek kihúzását eszközük, me
lyek hasonlóképen a’ furáslyukába béestek, vagy 
történetből eltágultak. Egy szeleié lyukkal ellá
tott lebbentyü, mely leeresztetik minekutána && 
ütökos megtöltve feljött, a’ viz felhúzására szol
gál, ha ez ne talán tán igen sok tőidet magá
ban foglalna, ’s ez által az ütökos hatását aka
dályoztatná. Ezen merítő leeresztetik napjában 
háromszor- vagy négyszer. A’ feltaláló megjegyzi 
továbbá lször hogy a’ munkások’ ereje a’ kosnak 
ily alkalmazása mellett, leghasznosabban és 
legkönyebben haladhat. 2szor hogy a’ kifúrt 
tárgyak, az ütökos és merítő által sokkal jutái— 
masabban kiszedethetnek. 3szor végre, hogy 
a’ vakaró és vezető henger segítségével oly 
lyukat lehet fúrni, mely tágabb mint azon esz
köz, mely azt kivájta: hogy az eszköz minden
kor függöleg, működik, és hasonló üregü lyukat 
készít, holott minden má's furásmódnál a’ füg
gőleges egyenes fúrást könnyű eltéveszteni.

_____________  CH.Z.)

Pápa és vidéke.
A’ marha veszély mindegyre terjed, és 

igen félő, hogy ha egyszer a’ marha a’ köz
legelőre kijárhat újra nagy veszély fog követ
kezni. — A’ gabonának árra valamivel feljebb 
ment, a’ mint az alól Ieirtt piaczi árr mutatja, 
ellenben a’ Marhának árra valamivel lejebb 
szállott, — egy akó pálinka rozsból, vagy 
kolompérból égetett 16 Yfrt 30 kr. — Bort 
nem keresik noha az utolsó termésből való igen* Szerk.
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kitünteti magát ereje, és kellemeies szamatja 
által. — A’ gyapjút tájunkon nem keresik az 
a’ hír róla, hogy a’ jó gyapjúnak mázsája 20 
pCtót vesztett árrában. — Az őszi vetésekben 
nincs hiba, szántani és vetni azomban még nem 
lehet a’ naponkinti fagyok miatt. —

A’ Kémlő lOdik számában 79ik lapon azon 
kérdés tétetik „miért nő a’ bujább Fü gyürüded 
körben tájunkon ’s úgy hiszem máshol is a’ 
réteken sóit legelőken is ilyetén karika, és 
gyűrű formájú helyek nagyszámmal találtatnak, 
a’ külömbség csak az, hogy némelyiknek áltál- 
mérője értvén az egyik gyűrű szélitől a’másikig 
kisebb és nagyobb.

i tol 4 ölig is, ezen helyeket itt nálunk 
gomba fészeknek szokták nevezni, és méltán, 
mert azon helyeken az úgy nevezett tik vagy 
tyuk gomba nő, melyet emberi eledelnek is 
használni szoktak, mért kövérebb pedig itt a’ 
fü mint magában a’ körben vagy körön kívül an
nak okául gondoltatok minthogy elrothadván a’ 
gomba azon helyeken, esztendők által az hu- 
must készít, mely a’fű gyökerének több erőssé
get ád, és a’ fűnek erősebb ’s hamarabb növé
sét eszközölvén, a' napnak ereje ki nem szárít
hatja, és a’ harmatot, nedvességet jobban meg
tartja, mi lehet azomban annak oka, hogy a’ 
gomba gyürüded formában terem , és nem hoáz- 
szában, vagy szélességben, az nem tudatik ’s 
úgy vélem hogy ez a’ természet egyik titkai 
közé tartozik.

Búza egy pozs. mérő 75 garas. Rozs 50 
gar. Árpa 48 g. Zab 30 g. Kukoricza 72 gar. 

Költ Pápán Febr. 28. 1837.

N. Kanisáról Zalából Febr. 27. 1837.
Az uj esztendő virradta nálunk is egész 

fehérben öltözködve tűnt fel egy délnyugotli, 
s itt murafagyasztó néven esméretes kemény 
szél zivatarja, ’s leendő zordon télre mutatott, 
a’ hó mindazon által 11 nap múlva nálunk las- 
sankint olvadván a’ fagyások éjjelenkint folyvást *)

*) Dr. Porsch azt állítja, hogy az úgy nevezett 
csillagzat, vagy szökőfény midőn elpattan 
gyürüded formába esik a’ földre és termé
kenyítő kocsonyát önt. S z e r k .

tartottak, ’s birkáink kíjárhatásával gazdáink
nak a’jó kitelelhetésre telyes reményt nyújtottak. 
Febr. 2án ismét keményen megfagyott, és 16ig 
folyvást! fagyunk volt, a’ hó ezen tájon keve- 
sedett, de Vas vármegye nyugotéjszaki részin 
uj esztendő első napjaitul fogva megmaradóit, 
és sok helyeken az utakról köz erővel hányat
tatott ki. Itt Zalában már 12ik Februártól olta 
enged, és az azolta fakadó föld fagyát csak a’ 
24iki havas eső volt képes felolvasztani, azolta 
nem csak a’ mellékes, de a’ posta utakon is az 
ez előtt egy órányi utazást szinte háromig kell 
tenni. Különös hogy 2 3 —24ikben a’ hóval 
elegy esőzés közben dörgések, és villámlások 
tapasztaltattak itt ott. Az ekkor esett kevés hó 
Veszprémtől Pápáig — onnan kis czélig nem 
akadályozta a’ szántást, és árpa vetést, idább 
pedig azon tájékok, és egész inneni Za
lának földje átaljában hóval boritvák, az 
erdőkön pedig bokáig való, ’s nagyobbat is gá
zol az utas, al- vagy föl szél naponkint fujdogál 
éjjelenkint fagy, a’ mi majd lehetetlenné teszi 
az utazást— ma 27én havazik, kellemetlen 
ködös az idő, mind e’ mellett a’ hurut nátha 
(^Grippe) uralkodik még. —

A’ November Decemberi Időjárás, valamint 
a’ Január, és Febr. jó része kivált az egyenes, 
és erdőktől mentes vidékein a’ birkatartó gaz
dákra kedvező volt, és a’ takarmányra nézve 
jóbefolyásu. Birkáink jól ellenek, báránya-

*} Akar a’ múlt éveki zöldségfélén szárazság
n a k , akar az időjárás valamely titkos oká
nak kelljen tulajdonítani, igen számos he
lyekről, hol a’ múlt év kegyetlenkedett, 
azon szomorú hír j ő ,  hogy a’ juhok’ ellése  
sok szerencsétlenséggel jár. Néhott az el- 
lésben az anyák is döglenek: másott az anyák
nak nem lévén tejük, bárányjaik éhhel vesz
nek,  ’s mind ezekhez járúl még a’ ténfergő 

- időjárás, mely a’ legkeményebb fagyra vál
tozott.

Más években akkor történt a’ juhok’ há- 
gatása, midőn az anyák a’ tarlókon ’s Őszi 
bő legelőkön felhiztak ’s legjobb erőben vol
tak; tavai pedig akkor esett sok helyeken, 
midőn a’ száraz nyarat és őszt át koplalt 
anyajuhoknak jártónyi erejök is alig volt. —  
Erőtlen állatnak nyomorék a’ fajzatja. —

S z e r k .

0
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inkban mind eddig semmi baj. Veszprém Vas
es Zalának nagy részeit megjárva, tudakozá
saim , és visgálásaim szerint igen szerencsés el- 
letést tapasztaltam. Különös figyelmemet vonta 
magára Nagy Méltóságú Gróf Eszterházy N. 
János Eö Excellentiájának, és N. Veszprémi 
káptalannak majorjaikban volt korai és szép 
bárányok’ egészséges léte, ’s a’ nemesítés által 
már divatozó selymes fajta birka sereg — leg
inkább pedig a’ káptalannak a’ Ratóti majorjá
ban telelő szüzei lepik meg visga szemeit az 
ilyeket kedvelő szemlélőnek, midőn anyáikat 
majd hihetetlen finomságra nemesítve ezer né
hány százbeli seregben látja a’ szorgalom és 
ipar’ ily szüleményeit Ugyan ezen N. Káptalan 
egyik birka majorjában láttam anyákat, melyek 
múlt n ájustól íogva most 2ik bárányaikat szop
tatják, s mint ellető könyveiket nézém a’ má
sodszori elletéssel alig volt húszra egy meddő.

A’ tisztelt Gróf ö Excellentiája majorjaiban 
bámulva láttam a’ bárányoknak homlokán czi- 
ráda, és szarkaláb formájú idomtalan ismértető 
jegyek helyett, hogy 1—2 —3 ’s a’ t. folyó 
számokkal jelelték a’ bárányokat, valamint azt 
is hogy az ottani juhászok bár semmi írást nem 
tudtak, ezen számokkal hasonlóan jelelt anyá
iknak bárányaikat igen nagy könnyűséggel elé 
keresték, ’s megváltották, hogy eleintén ebbeli 
nehézségeket a’ számok megismerése után sok
kal czéiirányosabbnak ismérik, mint ama 
ezirádákat. Ez igy történik: vagyon egy desz
kábul csinált födeletlen ládika, ennek fenekén 
mely pléh vassal bélleltetett parázs vagyon — j 
ezen páráson egy vas lábos vagy serpenyő for- j 
ma edényben a’ kalamász kevés szurokkal ve
gyítve folyvást meleg folyóságban tartatik, ’s 
mellette egy kis karzat bévagdalva, melyeken 
a’ jegyző vasak állanak szinte rendben 1 2 .3 . 
rs a’ t. végekkel a’ lágy meleg folyadékban — t 
melyekkel azután az anya, és báránya homlo

igy tovább p. o. ha ezeredik tehát lesz a’
jel i ° .  —

Termesztmények árra.
Még mind eddig Vas, és Soprony várme

gyékben a’ gabona árra jóval feljebb állott 
mint nálunk Zalában — ez idén olcsóbb a’ 
Körmendi, Szombathelyi, és Kőszegi piaczokou 
mint Kanisán — jól lehet itt sem drágul semmi. 
Kanisai piaezon a’ Búzának pozs. méreje 3 frt 
—3 frt 30 kr. Rozs 2 frt egykét garassal ol
csóbb — drágább. Árpa 1 frt 45 kr.— 2 frt. 
Zab 1 frt. i 5 kr. Kukoricza szemes 2 frt 30 
kr. — 3 frt. Kolompár 50 kr. — t frt. Pálinka 
rozsbul kolompérbul 16— 18 frt. Szilvorium 
2 0 = 2 2  frt. Nyers repcze olaj 3 5 —37 frt 30 
kr. Marha hús 12 kr. Borjú hús 18 kr. 1834ki 
bor 8 = 1 0  frt. tavali 4 = 4  frt 30 kr.

Veszprém táján a’ Kolompárnak mérejét 
2 frt 15 kr. folyvást kelni láttam

Szilágyi Jó’seí,
Urad. számvevő

P e s t  és v id ék e . Mart. 7. 1837. — A’ 
meleg szobában élő budapesti a’ levegő külső 
változásaival nem igen törődik, ő mihelyt egy 
kis verőfényt lát Februar’ végén, már d u n a - 
h íd o n  a k a r  k o c s ik á z n i  ’s némelyik 
nem tudja hinni hogy Martiusban öreg tél is 
lehet, mint p. o most, a’midőn csontra fagyott, 
’s egy része megyénknek hóval fedve. AT Duna 
elkezdvén a’ zajlást ama furcsa gondolat jutott 
valakinek eszében, hogy a’ híd’ szétbontása he
lyett, minden hajóba egy csákányos embert kell 
állítani, kik a’ jövő jégdarabokat a’ hajok közé 
igazgassák, ’s igy a’ hidat a’ jégtorlatoktól 
mentegessék. Ez meg is történt. — De mivel 
a’ természet csak játszik az emberi gyarlóság
gal , — tegnap a’ hid kiszedetett.

Fájdalmas azon hír, hogy szenaszükében 
lévő gazdáink’ juhainak külömben is mindenféle 
szerencsétlen ellését, még e’ mostani hideg ’skán egy formán a szükséges folyó számokat 

százig jelelik — a’ százos helyet számot ! kemény fagy is súlyosítja. Még nem tudjuk, 
— a’ 200nak ismét a’ számot nyomnak és | mi károkat teend más országokban is.
P énz  k e le t. Mart. 4. 1837. — Stat. köt. 5 pCt. 104 4 pCt. 100 s7?. 3 pCt. 75 X .
2 i  pCt 56 tV  1820 köles. 4 0 0  frt. 218 £. 1821 100 frt. 142 1834 500 frt. 5G7
Bécsi bank. köt. 2 i  pCt. 66-^ Bankrészvény 1369

Szerkezti B á llá . — Nyomtattja L ä n d e r e r .



20. Szám.

Hetenkint kétszer 
félévi árra 

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben

a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

1837.

Szerezhető 
Eggenberger éslíe- 
ckena^t könyvker 
és a’ Szerkezténél

Pesten Szombat K i  a ’ j ó  ü g y b e n  i z a k a d á s t  e s z k ö z ö l ,  e»ze>  l e h e t ,  

d e  g o n o sz  e rk ö lc s ű .
Martius i-1 |V-

Ä  Nemzeti Jóllét Elemeiről.
MÁSODIK RÉSZ.

XVI,

Második akadálya földészelünk’ virágzásá
nak, a’ megrögzött nomadicus patriarchalis köz
legeltetés, — de jól megjegyezzük, nem a’ le
geltetés , hanem a’ közlegeltetés, melynek egész 
határok, minden nrasági és nem urasági táblák, 
rétek, erdők, nádosok, ’s a’ t . ; annyira alája 
vannak vetve, hogy bár a’ föld ellegyen is gaz
dákra, vagy is inkább sáfárokra osztva : még 
sincs senkinek földje hanem csak egy kirendelt 
helye, hol évenkint szántson, arasson, és ka
száljon, ’s mit ott le takarított, az, az övé, de 
nem a’ föld mely egész esztendőt szaka, egy
két hónapot kivéve, egyéb gazdát nem ismér 
a’ pásztoroknál, ’s ezeknek térdet fejet kell 
hajtani a’ legelső tős gyökeres nemes földes 
Urnák is. — Ila van a’ világon logicai ellen
kezés,* ha van bámulandó képtelenség; az csak 
egyedül ezen megrögzött fonák szokásban kép
zelhető! Még a’ l e ge l ő  is veszteség és föld— 
pazérlás, mert mit nő egy éj (szak a a’ fű, hogy 
azt más nap ismét száz ebes marha haraphassa? 
ha csak éjszaka szüntelenlangy esők, nappal 
pedig iangy verőfények nem járnak : hát a’ 
köz l ege  lőnek micsoda tékozlási ezégért ta
láljunk? Igaz, hogy a’ természet a’ föld színét 
tette marháink élelem-tárává, ’s a’ marhát is 
legclésre hajlandóvá: de ebből nem következik, 
hogy a’ marha a’ jászolból is szintúgy, meg ne 
enné a’ gazdag kaszált füvet, és Iónért, mint 
a’ legelőn alig harapható csirát. Hogy egy hold 
jól mívelt lucerna többet ér száz hold kopár le
gelőnél, melyből szinte száz lucernást lehetne

csinálni: ezt ma már nem kell többé demonstrál
ni, hanem csak monstrálni, minthogy ez lett 
dolog, nem képzelet — De a’ legeltetésnél 
maradván is, ha egy háznép, vagy gazda a’ 
maga barmaival legelteti a’ maga földjét: ez 
tűrhető annyiban,minthogy természetes conse- 
quens gondolkodás, jóllehet a’ földészeti tanszer 
ebben is rendet szabott, mert nem lehet a’ földet 
átabotába,minden megválasztás nélkül,’s minden 
időben a' marhával gázoltatTu, annál kevesbbé 
a’ marha legelőn hidakat, ’s a’ drága réteken 
disznókat tenyészteni, — ól) ettől borzad egy 
miveit gazda, — ’s mivolt országokban vannak 
egész határok, melyekben se ludat, se disznót 
nem szabad tartani, hanem minden határ olyannal 
űzi gazdasága fő ágát, a’ mire alkalmatos, ’s a* 
természettől kijelöltetett; és mégis több ludat és 
sertvést elfogyasztanak azok, mint mi, kik azt 
véljük , hogy ha csak a’ gazdaságnak minden 
ágába egy kevéssé bele nem kontárkodank, akár 
alkalmatos rá földünk, akár nem, meg sem él
he t ünk: — de valakinek marháit a’ más föld
jére ereszteni, és még ebben is,sem időt, sem 
rendet nem tekinteni természet ellen való dolog. 
Ezen képtelenségről, t. i a’ közlegelteíés min
den jót paralyzáló intézvényéről, egész könyvet 
lehetne írni, ha nem restellene tudós férfiú ily 
haszontalan munkával bajmolódni, holott azon 
időt és munkát jobbra használhatja, — ’s lesz 
idő midőn a2 maradék ei nem hiszi. hogy valaha 
emberek drága telkeiket kösdegelteíésselpocsé- 
koltatn?, — és ogv szabad nemes, saját birto
kán, maga mellett, más urat h ,  sőt a’ jobbágy; ', 
is, disponensnek ösmérni.— i!v ily képtelenség
ben megegyezhettek! Erről tehát itt bővebben 

! nem szólok, hanem csak azt jegyzem meg, hogy 
I szegénységünknek ? és a’ mire menni képesek



volnánk, arra nem mehetésünknek egyik fő oka 
a’ kozlegeltetés járma; — ’s a’ mely népnél az 
divatban van, az addig előre mozdulhatásről 
ne is álmodozzék, míg ezt bálványozza; — 
tengve, kínlódva, talán elnyomoroghat még egy 
ideig, jóllehet ez is bizonytalan, mert a’ szün
telen zsarolt és soha nem javítható föld végre 
úgy kicsigáztatik, hogy végre majd a’ tanszeri 
földészet is későn jár, és még az esős nyár se 
tud rajta valamit előhozni, nem hogy a1 száraz
ságba rá bízhatná magát a’ gazda, — Ha semmi 
egyéb kár nem volna a’ közlegeltetésben, már 
az maga égbekiáltó,hogy a’ szorgalmat és zse
nit végképpen kirekeszti. De hogy végtelen ne 
legyek: ezen akadálynak orvoslása abban áll, 
hogy a’ kozlegeltetés végképpen eltöröltessék 
és a’ közpascuum is felosztassák , ’s ekkor egy 
uj világba lépünk , melyben szorgalomnál egye
bet nem látunk,’s a’ gonosztévők fele egyszerre 
megszűnik, mivel nem jut idő arról gondolkod
ni. Ugyan is, minden ember látván, hogy ve
zető dajkájától megfosztva magára hagyatott, 
úgy hozzá lát á’ majorjához , hogy drága lesz 
még a’ napszámos is. Nem kell hinni azon kiál— 
iozóknak, hogy ők meg nem élhetnek, — meg 
tudnak ők élni csak hogy a’ meddig lehet, kí
sértenek bennünket. Micsoda fon ík argumentum 
az 50 hold saját majoron meg nem tudni élni, 
annak, a’ ki 50 hold dirib darab bitang földön 
megélhetett? — Azomba, a’ ki meg nem tud 
élni: hadd vészén el, többet nem érdemel,— 
’s igy az élhetetlen csak hamar kipusztulván, 
magnak marad az országban az életre termett 
becsületes szorgalmatos nép része.

XVII.
Hasonló akadálya földészetünknek telkeink 

rósz maíhesise. Midőn a’ földnek vagy telek
nek (area) még figurája is sokat tesz; mert leg
tökéletesebb lévén a’ quadrát figura, minden 
egyéb figura mely ettől eltér, eltérése nagy
sága szerint valóságos pazérlás. főidben,időben, 
munkában: sokat tesz bizonyára, és fontolást 
"s javítást érdemel a’ földbirtoknak azon osztá
lya, mely szerint egy gazdának minden telkei 
nem egy tagban , mint illenék , hanem eldara
bolva Caleaturák és dűlök száma, ’s neve sze
rint, számtalan kisebb nagyobb tagokra ela

prózva,’« az egész határban úgy szélíyelszörva 
vannak, hogyha a’ javítás, trágyázás lehetet
lenségét nem említem is, a’ legdrágább kincs, 
az idő, minden munkával ugyan, de legkivált 
takarodáskor, inkább járkálásban, mint mun
kában telik el. Ha ezen eldarabolt főldosztály 
nem fonákság; akkor az se volna fonákság, ha 
egy hadivezér, a’ mi kis népe még épségben 
van, a’ helyett, hogy erejét egyesítené, azt 
inkább szétoszlatná, ’s apró csapatonkint külön 
erő ellen küldené. Az ilyen hibás lépést fájlalja 
a’ dologhoz értő ember, ’s szó nélkül nem hagy
hatja az érző szív, még a’ kit a’ dolog nem 
érdekelne is, — mert hiszen természeti tulaj
donunk, a’ hibát még barátunkban se nézni el, 
az erényt pedig még ellenségünkben is becsülni. 
Minek a’ kész jót, a’ kész áldást híjába elvesz
tegetni ? ’s a’ kiilömben is kis erőt még sokkal 
gyengébbé tenni? holott az egész természetben 
&’ takarékosság gyarapodás és többre törekvés 
elve uralkodik! — Vagy tán azon axiómán in
dultok: divide, et vinces? Oh igy sophismába 
tévedtetek, mert ez csak ellenségünkről szól!, 
nem barátunkról, nem erőnkről, — ezeket nem 
eloszlatni, hanem egyesíteni kell. Elosztjuk 
ugyan majorunkat több táblákra; de azért azok 
még is együtt maradnak, ’s nem a’ határban 
szanaszét hevernek, mert igy lehetetlen hogy 
a’ maximumot adják, holott ez a’ czél a’ gaz
daságban. — Mit mondanánk azon árva pénzek 
sáfáráról, a’ ki egyenlő környületek mellett is, 
(caeteris paribus) inkább 3, mint 6 pCtre adná 
ki az árvák pénzét? — ’s valljon jó gazdának 
tartsuk-e ötét azért hogy jövedelmet mégis tud 
mutalni, ’s éhei meg nem hal? Éppen ily jó 
gazdák a’ mi közös gazdáink is, kik, ha imigy 
amúgy megélnek, éhei nem halnak, és a’ sem
minél több jövedelmet, azaz, egy pCtet mutat
hatnak: már löbbet nem is kívánnak, hanem 
futnak örömmel a’ világba , victoria!és hevrekaí 
hevreka! kiáltással! — Hiszen legelső törvé
nye a’ természetnek a’ gazdaság, vagyis taka
rékosság törvénye, mely szerint semminek he
nyélni, annál inkább haszontalan elveszni nem 
szabad, * ) sőt mindennek a’ tőle kitelhető ma-

A’ temérdek folyóvizeket használatlan k ivá
lasztani az országból, szinte oly kár, mint



ximumot keli megadni, (kivévén némely okos 
hazafiakat). — így tehát a’ gazdának is azon 
kell lenni, hogy földjéről a’ legnagyobb lehető 
hasznot vegye be, nem pedig azt, annak s«ét- 
darabolása ’s távol szórása által még önként 
kevesítse. — Ilyen gazda száz hold földön 
nem tesz annyit magának és az emberiségnek, 
mint egy észokos gazda 25 holdon: valljon 
tehát 3 /4  résszel mért bízott amarra többet a’ 
teremtő; ’s miért fosztott meg annyi főidtől szám
talan éhezőket, kik abból a’ hazának tán oltárt 
is emeltek volna? Valóban, a’ haza i  résszel 
kissebb, azaz annyi föld híjába elvész az értet
lenség és régi berögzött szokás miatt, — azomba 
a’ munkát mégis meg kell tenni az egészen! — 
tehát kelletinél több munka, költség! és illen
dőnél hevesebb jutalom! — Mintha egy drága 
repetír aranyórával, vagy egy darab kaláccsal 
porban és sárban játszanának a’kis kényes urfiak 
’s azt inkább sárba tapodnák, hogy sem az előt- 
tök álló éhes koldusnak oda adnák: épen ily 
értetlen kezek között van a’ drága földbirtok 
közbitangoló, ’s széttdarabolt apró tagokban 
bíró földészeb közt! — ’s ezt ne mondjam én 
kontárságnak ? —

A’ haszonnak csak felét adja a’ föld, — 
másik felét a’ commoditásnak köszönjük; — vagy 
más szavakkal: a’ föld positivus, tettleges hasz
not ád , a’ commodítás pedig nemlegest,’s ki 
fogja meghatározni saját esetekben, melyik tesz 
többet? mert nem csak gazdaság száz forintot 
valamiből bevenni, hanem nagyobb gazdaság 
kétszáz forintot valami által megkímélni, jólle
het a’ commoditás még számtalan tettleges hasz
nokat is ád , midőn e’ nélkül maga a’ csupa bár 
legjobb föld, még a’ kész hasznot is megdéz- 
málja, A’ commoditást tehát legnagyobb lehető 
fokra kellene emelni a’ gazdának, minthogy az 
egyedül ön magától, és a’ földnek osztályától, 
figurájától, vagy mathesisétől függ, — ha a’ 
gazdában valahogy egy parányi mathematical* 
és aestheticai szeilem megakadhatott! — Úgy 
de a’ széttdarabolt, ’s messze elszórt telkeken,

számtalan kincseinket hevertetni, holott 
lényeket kellene jaMinkra a* [semmiségből 
is előhozni, ’s a1 ke3z lett  dolgokat se 
tudjuk használni. í r ó .

a’ commoditás önként, erőnek erejével ki van 
ölve: tehát marad csak maga a’ föld , mely c’ 
szerént ismét fele vesztesége a’ hazának! ímé 
ily képtelenségek között czikákolunk mi a’nyo
morúság fertőjében, az Isten áldásának, a’ drá
ga föld bőségének, és tudományok tárházának 
közepette! — tanulunk, látunk, hallunk, olva
sunk, bírunk, foglalunk, — de használni és 
alkalmaztatni- élni- nem tudunk: ’s ezt ne ne
vezzem én kontárságnak?

Hogy nem minden határ engedi meg az 
egész birtoknak egy tagban , és pedig a’ men
nyire lehet quadrátban kivágását: ez nem argu
mentum a’ tagbeli osztály ellen, még kevésbbé 
pedig a’ sok apró darabokban! osztály mellett v 
mert a’ földön nem vaktába quadrát öl száma 
szrrént kell osztozkodni, mint a’ pénzen krajtzár 
számként; hanem becsű és értékarány szerént, 
minden külömbíajú földet aepuivalensre reducá!- 
va. Ha p- o. megállapittatik azon scála, hogy 
egy hold rét valamely határban egy értékű 2 
hold szántóföldéi, vagy 3 hold szőlővel, vagy 
négy hold erdővel; vagy tíz hold nádossal ’s 
a’ t , —- elannyira, hogy ha pénzen eladnák is 
ezen telkeket (arca) tehát egy hold rétért, csak 
annyi pénzt kapnának, mint két hold szántóföl
dért, vagy 3 hold szőlőért, vagy 4 hold erdő
ért, vagy 10 hold nádosért: így tehát látniva
ló, hogy semmi lehetetlenség nines a’ tagbeli 
osztálynak minden megcsalattatás félelmétől 
menti tökéletes kiegyenlítésű egytagba öszsze- 
vont végrehajtásban; sőt az a’ jó van benne, 
hogy külömbféle passiók, és zsenik lévén az em
berekben: egyik talán jobbszerct rétgazdaságot 
űzni, másik földel, másik szőlővel, másik erdő
vel, másik vizenyős helyekkel babrálni, ’s be
látása szerént tán nagyobb procent kamatot bűz 
kiki a’ ma a kedvencz tárgyából, ha ahoz jut
hat, mintha tőle elesvén, olyanhoz jut, a’ mi
hez nines annyi kedve. Ezt azomba én itt most 
nem sürgetem, jóllehet egyenesen ezt kellene 
sürgetnem, mert úgy szólván semmit se tettünk 
ha a’gazda minden majorját egy tagba nem ad
tuk, ’s azt állíttom, hogy a’ mívelt emberiség 
valaha is csak itt fog megállapodhatni: de an
nyit mégis megtehet minden határ, hogy lega
lább a’ szántó földek egy tagba adassanak, és
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el ne daráboltassanak, ügy szinte a’ rétek, er
dők ’s a’ t , is mert a’ minőség aránytalanságát 
mindig ki lehet pótolni a’ mennyiség értékével, 
hogy így senki se csalódjék, jóllehet minden e’ 
féle csalódásnak képzeletét felyűlmúlja azon ha
szon, melyet az egy tagba összevont birtok ád, 
?s melyet e’ miatt nem lehet eléggé a’ hazának 
siettetni. — Azomba, ha még ennyit se lehetne 
valamely határban tenni: ám maradjon meg a’ 
régi szanaszéti apró osztály boldogabb időkre, 
’s előítélettől kitisztult onokákra; de én minden 
darab földet saját gazdájának, igaz, és nem 
képzelt birtokába ezennel ünnepélyesen általa- 
dok; a’ kőzlegeltetést végképen megszüntetem 
a1 legelőket felosztatom ’s azt tovább meg nem 
engedhetem, hogy egy nemes fundus két urat 
ősmérjen, és hogy egyik űr, a’ másiknak íöld- 
jéu parancsoljon, nem mondom, hogy ebben még 
az adózó jobbágyot is parancsoló társul vegye, 
’s az egészen heterogeneumokat öszvezavarja, 
’s ez által a’ nyomorúságot tovább is fentartsa, 
a’ szorgalmat végképen kiirtsa, ’s a’ drága 
munka időt örökös perpatvarra fordítsa ; — 
mert minden nyomorúság, szegénység, erkölcs
telenség, vallástalanság, pusztítás, düh, lopás, 
orgazdaság, gyújtogatás, urak elleni elkeserü- 

-lés, fa nem üiletés, egyszóval minden gonosz 
-ezen forrásból keletkezik.

V e s z p r é m  és v i déke .  Feb. 25 . —-
Az időjárás e’ hó' ÍO elsőbb napjain kemény 

fagyot hozott; attól fogva több napokig sűrű köd 
ezután lágy idő, és 24 eső: az utakat, noha 
a’ sarak miatt nehéz járatnak, igen roszaknak 
még som lehet mondani: barmaink egészsé
gesek.

A’ piaezárr Veszprémben Febr. 24-kén 
tartott heti vásárban következenoő, úgymint 
egy kiia fpos. mérő) tiszta búza 3 f. 36 xr* 
rozs 2 f. 30 kétszerbuza 2 f 45 árpa 2 f. 15 
kukoricza 3 f. 30 köles 5 f. v. ez. marhahús 
fontja 14 kr. üfühusé ÍO kr. sertésé Í 6 kr. 
Fgy mázsa szalonna 50 f. Zsir 80 f. Háj 70 
f. vaj 100 f. fagyó 56 f, gyertya 56  f. szap
pan 46 f. repczeolaj 60 f. lenmagolaj 70 f. egy 
pár jó hízott ökör 400 — 450 f. tehén 180 f. 
jármos ökör 1.70—350 f. fejős tehén 160 —

250 f. Fejér ó bornak; akoja ÍO— 15 f. újbo
ré 8 —-1 0  f, rozségettfooré 25 f. törkölyből va
lóé 25 f. — Ökörbőrnek párja 36 f. tehénböré 
28 f. lóbőré 12 f. borjnböré 6 f. birkáé 6 f. 
váltó, czedula.

Piaczi árjegyzék Szegeden 22 — 25 Feb. 1837.
Egy Mérő.

Búza 4 frt 30 kr. Kétszeres 3 frt 30 kr. 
Rozs 3 frt 15 kr. Árpa 2 frt 48 kr. Zab 2 frt 
30 kr. Kukoricza 4 frt 30 kr. Köles 4 frt 30 
kr. Kása 7 frt 30 kr. Repcze 10 frt. Bükköny 
Muhar Lenmag 11 frt Kendermag 11 frt. Napra 
fogó mag. Aszalt szilva 11 frt 16 kr. Dió 6 frt 
Gubacs köble 12 írt Váltó Cz.

Egy Mázsa.
Szalonna 40 frt. Zsir 65 frt. Haj 45 frt. 

Juhvaj itezéje 1 frt 12 kr. Tehénvaj itezéje 1 
frt 24  kr. Sajt 40 frt. Túró 35 frt. Fagyu 45 
frt. Gyertya 50 frt. Szappan 36 frt. Dohány 
20 frt. Kender 55 frt. Len 80  frt. Viasz sárga 
200 frt. Méz 45 frt. Lószőr 26 frt. Repcze olaj 
60 frt Lenmag olaj itezéje 1 frt 12 kr. Sáfrány 
200 frt. Széksó 36 kr. Hamuzsir. Gyapjú finom 
200 frt. Gyapjú középszerű 115 írt. Gyapjú 
közönséges 80 frt. Pamut 125 frt. Vas 30 frt. 
Réz sárga 180 frt ón 45 frt.

Egy font.
Marhahús 12 kr Juhhus 7 kr. Disznóhns 

12 kr. Füstölt hús 24 kr. Lóhermag 30 kr. 
Luezernamag 30 kr.

Egy Akó.
Bor veres ö 24 frt. Bor fejér ó l 6 írt. Bor 

veres uj 12 frt. Bor fejér uj 12 frt. Gabona é- 
gettbor 24 frt. Törköly égettbor 36 frt. Szil
va égettbor 30  frt.

Egy Darab.
Hízott ökör 5Ö0 fontnyi 150 frí. Hizolt 

Tehén 350 fontnyi 70 frt, Jármos ökör Iső 
rendű 100 frt. Jármos ökör 2 ik rendű 80 frt. 
Jármos ökör 3ik rendű 60 frt; Hízott Disznó 
250 fontnyi 87 frt 30 kr. Sovány Oiszoú \  észt. 
südő 8 frt. Sovány Disznó 1 észt. südő 15 frt. 
Sovány Disznó _2 észt. sűdö 20  frt

Egy Ökörbőr J|5 frt. Tehénbör 12 frt. Bor- 
jubőr 2 frt Lobör 4 frt. Juhbör 1 frt 45 kr.

Ta r y Pá l ,
«Ak kir. Biege*! V»ro» T»uam olv<
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Pécsrül febr 27 1837 .
E ’ f. h. elein esett hó mar elolvadván, az 

idő annyira meggyengülő, hogy tavaszit vetni 
lehetett. Azonban Mártiús napja ismét íagyot, 
’s havat hoza:azolta igen változik az idő, nagy 
derek vannak reggelkint ’s erősen megfagyott, 
a’ marhás gazdák megsérültek meri a’ széna 
megdrágult mázsája 2 f. 30 xr. vt. ez. a’ ve
tések egyébbkint szépek, a’ gabonának az árra 
szállott, kivévén a’ Rozsét, melynek p. m. 2 f. 
39  xr. vt. pedig nagyon keresik. Tavaly ilyen
kor, a’ gyapjú már jobbára el volt fogva most 
még nem keresik. Bor vevők sem jelennek, no
ha közelget a’ pesti Jóseff vásár melyre több 
hajokkal szoktak más években rakodni a’ 1834 ki 
legjobb bort 10 forinton sem akariák venni, a’ 
korcsmákon is fél anyi kell mint múlt évben, 
pedig nem nagy reményünk van az idei termés
hez, mert igen gyenge veszője van a’ tökének.

P a j  n á d y Taná cs nok .

J á s z b e r é n y  F eb r . 2 7 -k é n  1337.
A’ rendkívül változó téli idő a’ gazdákat , és 

jószágaikat felette zavarja, — midőn ezen a’ 
vidékén a’ lakosokat a’ náthahurut, bár nem 
veszedelmesen, gyötri, jószágaik ezen szörnyű 
szűk takarmány’ idején az enni valót gyakran 
vesztegetik, mert a’ hidegre fordult időt ekko
ráig minden lépten nyomon lágy esős idő váltja 
fel. — Szarvas marhánknak ezen a’ vidéken 
még ugyan semmi nyavalyája sem látszik, — 
hanem a’ lovak a’ rühességben, felette szenved
nek, melynek a’ poros száraz legelőtlen nya
rak, és ahhoz járuló sovány rósz teleltctés lát
szik okának lenni. — A’ juhok .szőrféregben 
szinte hnllanak.

Egy szekér jóféle széna 100 váltó forinton 
is eladatik. De a’ szemes életnek alacsony árra 
folyvást tart, egyposonyi mérő tiszta búza 4 f. 
kétszeres 3 f. 4 —5 garas, rozs 3 f. árpa 3 f. 
zab 2 f. 2 —4 garas egyedül a’ kukoriczamegy 
el 4 forinton. — A’ Dohány, mely a’ rósz utak 
miatt az őszi Pesti vásárról elmaradt szinte cse
kély árron adatik, és másája 10 váltó forintol 
csak 18 forintig kel. — Szalonnának másája 
4 0 —45 fi. egy itze zsír 54 xr. egy itze vaj 
1 f. 9 xr.

Egyébbirání a’ tavaszra nyíló idő a’ nőve- 
vényekre nem rósz, hanem az utasokat a’ felet
te rósz, és csak nem járhatatlan út kínozza. — 
A’ Tisza hirtelen megáradt.

Köz l i  E ö r d ö g h  J o s e f
a’ N. Já«7. Kun Kerületek fő JegyíJSje.

X. Becskerek és Vidéke Febr. 28-án 1837.
E1 hónap elején beállottak a’ félelmes ’s a’ 

veteményekre kártékony száraz fagyok, de 
még eddig káros következéseit csak az olaj ve- 
teményekben lehet itt ott tapasztalni, ártalma
sabbak voltak a’ hónap végén dühöngő minden 
növényeket megemésztő száraz ’s kiállhatatlan 
hideg déli szelek. Midőn már minden felől az 
itteni földmi velők a’ tavaszi vetésekhez fogná
nak, havazni kezde, mely ugyan ártalmas kö
vetkezéseket szülni nem fog sőt inkább hasznos 
Ieend a’ kiszáradt téli veteményeknek, száraz 
kaszáló réteinknek, ’s legelőinknek, mert a’ 
tavaszi vetés később is megeshetik, mint hogy 
a’ föld elegendő nedvességben fog maradni.! 
Azonban ezen lágy tél a’ takarmány szűke miatt 
mindenféle marhákra inkább ártalmas mint hasz
nos volt. A’ juhos gazdák a’ mennyire a’ tél 
legelés által előre sogiítetíek, annyit ’s még 
többet vesztettek a’ dög által, nem csak a’ ki
sebb birtokosok, de a’ nagyobb uraságok is sin- 
!ik a’ tavaji ártalmas szárazságnak kártékony 
következéseit; a’szarvasmarháink az emelgetés 
miatt többnyire elvetélnek, de még a’ juhok 
nagyobb része is meddőn marad.

Az életet, ámbár ha szűkén van is, nem 
keresik, azonban az itteni piaczokon a’ tiszta 
búzának kilóját 4 frí a’ kétszeresét 3 frt a’ 
zabét 2 frt 30 kr. az árpaét 3 frt a’ szemes 
kukoriczaét 4 írt egy akó ó bort pedig 4 2 frt 
fizetnek. A’ marhahúsnak fontja 10 kr. a’ borjú 
húsé 12 kr. váltóban.

Mező  B e r é n y  Mar t .  2. —
T Szakmáry August Martonvásári uradalmi 

gazdatiszt úr, a’ kénsaványnak, mint ovo és 
gyógyszernek, a’ marha paczal aszályja ellen 
felhozott állításának úgy rdott volna nagyobb 
hitelt és érdeket : ha a’ keze alatt lévő uradal
mi marhákat oly igen clkiilönözve nem tartotta.
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sőt azokat a’ ragadványos betegségben sinlodött 
marhák közé hajtatta volna próba mnggyözödés 
végett. Mert itt az alföldön is, M. Bare Wenck- 
hcim Béla uradalmaiban, hol a’ szarvas marhák 
lí száma ezerre megy, és különböző helyeken 
legeltetnek és telelnek, minden ovószer nélkül 
(V heti rendes sózást kivévén) egyedül a’ 
szoros elkülönzés és zárás által, az i t t e n i  
k ö r n y é k b e n ,  sőt  t ő s zó  m s z é d s á  gok ban 
v e s z e d e l m e s e n  d u l o n g o t t  m a r h a d ö g -  
t öl megoltalmaztalak, és mind addig meg is 
fognak oltalmaztatni, míg a’ tisztség ebbeli ki
mutatott pontosságát meg nem szegi. — Ha 
szintezz ajánlott kénsavanyt soha ovószerül 
nem liasználandja is. — Ennélfogva igen aján- 
ható, hogy a’ szoros elzárást első , a’ kénsa
vanyt pedig másodig ovószernek kelletik tekinteni 
és a’ kettőt együtt hasznosan gyakorolni. # )

J é r f e ,  Gazdatiszt.

Csaloköz Martius 4én 1837.
Nálunk találtatott havat Mátyás elolvasz

totta, mely olvadás az utainkat, majd szintén 
járhatatlanokká tettek kivált alsó Csalóközben, 
mely külömben is lapalyosabb rész (értem Ko
márom Vármegyén Csalóközt) de Martius első
jétől fogva az idő szüntelen borongos, felhős, 
szeles, és egyszersmind annyira meghidegült, 
’s megfagyott, hogy a’ legnagyobb sáron is már 
most jő utunk van, mind e’ mellett birkáink az 
szabadban legelésznek, és egészségesek. — 

Szerdaheíyen a’ Gahonaárr tiszta búza 75 
80  fél búza 40—45 Rozs 40—42 Árpa 40— 44 
Zab 28—30 Váltó garasokon kelt P. mér. Mart. 
3ik héti vásáron. Burgonyának Zsákja 4 0 —44 
Váltó garas:

Ez előtt két évekkel, egy hámos lovamnak, 
egyszerre mind az négy lábain sömör támadt

*) i ly  n a gyban  t e t t  ta p a sz ta lá s  b izony ítván  a ' 
m a r h a k ’ e lkö lö n zó sen ek  h a ta lm a s  ovószeré t ,  
az  ép  m a rh á k n a k  a ’ b e te g e k tő l i  táv o l í tá sa ,  
a ’ hol csak le h e tő  % igén  tanácsos  és köve 
tendő . K ics inyben  szám os pé ld ák  vágynak  
e l ő t t ü n k ,  de i ly  sok m a rh á v a l ,  az e lőadás 
s z e r in t ,  s en k i  p é ld á t  nem  a d o t t  fel. Kgyéb- 
b i r á n t  a ’ k é n sa v a n y  gyógy-  is ovo sze rrő l  
tö b b e t  és m ond  Sz. ú r .

S z e r  k .

(mely sömör szokott támadni az lő bokáján alól, 
az úgy nevezett csuklójában). Fölszólítottam 
némely nálamnál tapasztaltabb földész társai
mat, hogyha tudnának valamely gyógyszert 
ezen sömör elvesztéséről, de haszontalanul, 
végre magam próbát tettem , eképen, vettem 6 
kr. árra kékkövet azt porrá törtem, azután- 
magamnak volt jó erős lágy sajtom , abból is 
két evő kalánnal, ezeket öszvetörtem jól, de 
mivel a’ kékkő, a’ sajtót oly párássá tette hogy 
el nem lehetett volna kenni, tehát igen sős 
vízzel feleresztettem, minekutána ismét jól ösz- 
vekevertem, ruhára kenvén azon részt melyeir 
az sömör volt vele békötöttem, három nap rajta 
tartván levettem, és az sömör egészen elveszett, 
ismét azon részt rövid időn friss szőr borította- 
be ’s a’ lovam7 lába meggyógyult. — Azoltától 
több íöldész társaimnak ajánlottam ezen gyógy
szert, kik is jó foganattal használták. E’ végre 
kívántam közönségessé tenni, hogy mindazon 
földész, nem földész társaim kiknek lovaikon e’ 
féle sömör támad, azt, ezen olesó gyógyszerrel 
elveszthetik.

V é g h  P é t e r ,  Föl dész .
A’ Szarvas marhának százrétü paczalja 

gyúladásában a’ kénsavanynak sükerrel lett 
használásáról némely Jegyzetek Szakmáry Au- 
gustól Gr. Brunszvik Ferencznek Martonvásári 
igazgató Tisztjétől.

Három esztendők alatt több Ízben tapasz
taltam oly betegségeket marháimnál, miszerént 
azok az eledelt és italt kevésbé vagy inkább nem 
kívántak, nem kérödztek, büdös hasmenésük 
volt, ágyékjokat és hátúisó részőket nagyon 
sajnálták, borzadoztak ’s szemeik nagyon kön
nyeztek. Mind ezek bizonyos jelei, hogy hir
telen segedelem nélkül százrétü paczal gyula- 
dásba estek volna. Én 3 0 —50 csepp kénsa- 
vanyat egy kalán liszttel 1 pint vízben fel ke
verve használtam, ’s a’ betegség kisebb vagy 
nagyobb fokához aránylag minden vagy csak 
2-ik 3-id vagy 4-ik órában adattam be; azon 
kivűl klisztirt készítettem székfü forrázatból olaj
jal, ’s ha a’ szorulás nagy mértékben volt a’ 
marhán, dupla sót is tétettem hozzá. Hasme
nésben a’ kettős sót kihagytam, ’s belső gyo
mor erősítő szereket adattam ú. m. tárnicsot



(enzian) kalmust, ürmöt napjában 2-szer reg
gel és estve. Ezen bánásmód szerint 2 —4 nap 
áiatt a’ gyanús marhák, melyeket azonnal a’ 
lóistállóban külön rekesztettem — nagy örö
mömre meggyógyultak. Külémben ezen eszten
dőnek első két hetiben sok bajom volt a’ svei- 
czi tehenekkel is, melyeken a’ nyavalya nagy 
hasmenéssel kezdődött, ’s minden darab átment 
rajta; krvévén a’ nagy hasúakat, melyek a’ 
leborjadzás után, 6 —7 napok múlva estek be
lé. En az okát valamely ragadványnak tulaj
donítom — melyet az ujj cselédek — minthogy 
újj esztendőkor történik a’ változás — hoztak 
magokkal.

Egy másik példa t. i. egy 10 esztendős 
igavonó ökörnek az említett mód szerinti ki- 
orvoslása legvilágosabb fénybe helyhezteti a’ 
kénsavanynak hasznát, azért környűlállásosan 
•elbeszéltem. A’ marhának megvisgálásakor szar
vait és füleit majd melegnek majd hidegnek ta
láltain , borzadozott a’ szőre, felpuíladt szoru
lása és kemény érverése volt. Több székfű 
íorrázat allövetek kettős sóval vegyítve reg
geltől estig — öszve sült ganéjt ürítettek ki 
beleiből. A’ kénsavaRyt napjában négyszer egy 
pintvizben egy kanál liszttel elegyítve adat
tam neki. Ezen bánásmód tartott 48 óráig azon 
külömbséggel, hogy a’ második napon a’ kén- 
«avanyat minden harmadik órában, a’ kettös- 
sót pedig az egész nap csrifc 3-szor adattam. 
Az állat sokat vizelteit; bőre az oldalbordák
hoz nyomatva olyan ropogó hangot, adott mint 
a’ pergamen; a’ hátgerincze az ágyéka táján 
nagyon érzékeny vóít, orrából fehér takony 
forma genyetség folyt, rövid ritkán előforduló 
hanem nehéz köhögését lehetett hallani, a’ 
szív verése el volt nyomóivá, az űtese pedig 
sebes és kemény verésű, a’ szorulás folytában 
tartott. Harmadnap hogy íC szorulást erőszako
san meg szüntessem, 12 lat konyhasót, 1 mes- 
szely lenolajban adtam be neki. Először a’ 24  
órától óta nála meg rekedve lévő klistirok men
tek el tőle, azután sok bél nedv. Ezntán vala
mi egy óra múlva nagy erötetést érzett a’ ga- 
najlásra, ’s kemény fekete csomók, melyek a’ 
száz rétű paezalnak bevágásait nyilván mutat
ták , mentek eí tőle. Nyolca órával később is-

> metéltem a’ beöntést de kevesebb konyha és 
több glauber sót adtam hozzá, annak követke
zése volt fájdalmas mozgás az alsó részekben, 
és öszve sült emésztet ganéjlás. Ezzel helyre 
volt állítva a’ közlekedés, a’ gyomor és betek 
között.

(Folytatása következik.)

B. ép aczukorgyártás Béig tómban.
A’ múlt évi December Hónap 17én a’ kép

viselőházban a’ répaczukorgyárlók részéről két 
folyamodás nyujtatott be a’ külföldi ezukorra 
vetett vámnak feljebb emelése, ’s a’ tisztáit ezu- 
kortól fizetni sokott vánderovás’ jobb meghatá
rozása iránt.

Az állittatik azon folyamodásban hogy a’ 
répaczukor gyárok mind pusztulásra jutandnak, 
ha továbbra is pártfogás nélkül maradnak; mi
dőn Fransziaországban a’ gyarmati ezukornak 
100 kilogramjától 120 frt vám fizettetik, ’s a’ 
tisztáit ezukornak kivitele tilos Belgiomnak se 
gyarmata, se tengerészete melyekért valamit 
tennie kellene — nem lévén, a’ folyamodók’ vé
leménye szerint igazsággal megegyező tenne a’ 
külföldi ezukorra 80 vagy legalább 60 ft vámot 
vetni. A’ második folyamodásban előadják, mi
képen a’ ezukortisztálók a’ répaczukrot nem ve
szik az okon, mivel a’ külföldi tisztáit czukortól 
vám lerovást kapnak. A’ nyers gyarmati ezu
kornak 100 kilogramjától beviteli vám fizettetik 
73 frank és 2 Centime A’ törvénynek itt czélja 
volt, a’ tisztáié gyároknak a’ nyers czukortól 
fizetett vámot visszatéríteni, ’s ez általa’ nem
zeti ipart az országos kincstár kára nélkül pár
tolni, ’s ezen vámlerovásnak meghatározásakor 
a’ tisztáié gyúróknak akkori állapotjuk szerint 
ezen tétel vétetett alapúi hogy a’ tisztáláskor 
százból 45 vesz el. Azomban meg van az mu
tatva , hogy a’ durva czúkornál százból 5 a’ 
finomnál pedig 10 legfeljebb 15 vesz el. E’ 
szerint a’ tisztáink a’ gyarmati czukortól nem 
csak a’ vámot kapják vissza; hanem minden 
százra 30 vagy 40  jutalmat kapnak, melyet 
belföldi fogyasztásra szolgáltatnak a’ belföldi- 
ezukorgyártásnak teljes romlásával, melyből 
több gyártóknak 100,000 kilogramm is hever 
eladatlan nem álhatván a’ mostani vánilerovási
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rendszer szerint ki a’ gyarmati czukorral a’ 
csődülést. A’ folyamodók tehát a’ mostani rend
szert oda módositatni kérik, hogy a‘ kivitelkor 
csak száztól 10 számitassék he, azaz: akkor 
téritessék meg a’ 100 kilogramtói fizetett vám, 
midőn 90 kilogramm valósággal kivitetik. Ez 
az egyetlen mód a’ belföldi czukorgyártást a’ 
végromlástól megóv ni, és 20,000 munkást éhel
halástól megmenteni.

A’ Lipcsei Vásárnak hire még a’ föld ötödik 
részében Austráliában vagy Uj-Hollandiába is el 
hatott; mivel a’ legközelebb múlt vásáron volt 
Sidneyből egy kereskedő, ki nevezetes vásár
lásokat tőn posztóból ’s egyebekből. Ide tett útja 
a’ jóremény fokán keresztül öt hónapba került, 
ab Horn fokán által szándéka visszautazni egy 
hónapi utat megnyerni kívánván. Mind a’ mellett 
is megígérte, hogy a’ jövő ujesztendei Lipcsei 
vásárra eljövend. 0  születésére Porosz, és Sid- 
neyben mintegy 16 esztendők leforgása alatt 
300,000 írt sterlingnyi vagyont szerzett. U- 
gyan azon városban lakik 1831 óta egy Lipcsei 
születésű R. uris, ki azon idő óta szinte 60,000 
iont sterlingnek lön ura

*) Tudja London , miként kell szomszédait czu
korral tartani.

S z e r k.

/
É ld  fá k 3 3 s bokrok3 messze küldése, 

Úgy elküldeni a’ fákat ’s bokrokat, hogy a’ 
legvéknyabb gyökér szálaik se fonyadjanak meg.

Mihelyt legnagyobb vigyázattal a’földbül ki- 
vetettek, gyökérig friss tehénganéjból és szí
vós agyagból kevert pépbe mártatnak, ’s ha 
már hajtani kezdtek volna, a’ külső levegő be
hatásától is gondosan megőriztetnek.

V j Ú j s á g \
Londonban megkapták az első számjait azon 

újságnak, mely 30ik Júliustól 1836. Honolulu
ban az Oahuiszigeten megjelenik ezenczim alatt: 
The Sandvich Island Gazette and Journal of 
Commerce, Ezen újság fog tudósítani a’ csendes 
tenger szigeteinek kereskedésők’, Hajókázásuk’ 
szántásvetésükről. * ) (A. Z.)

Pest és vidéke, Mart. lOén 1837.
Száraz fagy van folyvást a’ felső, és hó , az 

alsó részein e’ megyének: a’ Duna nem zajlik, 
de apadt: az anyajuhok’ téjhijányáról, a’ bárá
nyok’ hullásáról, ’s a’ marhák’ emelgetös álla
potáról sok szomorú hír jő, mint száraz évek’ 
és koplalás’ következései.
*)■ Sajnáljuk hogy nyomára nem jöhettünk hány 

száz lakossá lehet ezen Oahu’ szigetnek ?
S zer k.

K o c s m á i  t a t á s .
Mgos N. Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség1 közös Javaihoz tartozó, ’s T . N. Csongrád 

Vármegyében fekvő H. M. V á s á r h e l y ,  és S z e n t e s  két népes Mező Városokban az 
Uradalmi Kocsmáltatási jog folyo esztendei Julius első Napjától kezdve Hat egymás után 
következő esztendőkre jövő Április 24-én Vásárhelyen M. Gróf Károlyi Lajos Ur O Nga 
mostani Tiszti szállásánál .az úgy nevezett Présháznál nyilvános árverés mellett haszon
bérbe fog adatni; bérleni szándékozok a’ kitett helyre, ’s napra szükséges bánat pénzzel ellát
va hivatalosak K. Derekegyházán F ebr: 28-kán 1837. Pohomandy m. k. Inspector.

Pesti Piaczi Gabonaárr Martius lOén 1837 váltó garasban egy kiía (pozs. mérő)
Búza 8 8 — 108. Kétszeres 5 8 —68. Rozs 5 0 —53. Árpa 4 8 —53. Zab 38-—40. 

Xukorlcza 7 6 —82. Egy font disznóhuá bákarasztnyi szalonnával együtt mérve 20 kr. V. Cz

P é n z  ke l e t .  Martius 8án 1837. Stat. kötél. 5 pCt. 1 0 4 4  pCt. lO O if. 3 pCt. 
56 z 1821 köles. 100 frt. 132 f. Bécsi bank. köt. 2 i  pCt. 66 f. bankrészvény 1364 U 
$engő pénzb.

8zerkezti Bál l á .  — Nyomtattja L ä n d e r e r .



Z l .  Szám .

Hetenkint kétszer 
félévi árra 

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

f§37.

Szerezhető 
Ejígenberger ésHe- 
ckenast könyvker. 
és a’ Szerkezteinél

l*esfen Szerda Szem esnek nil a’ világ-; vaknak 
az alamizsna. Martius 15 ik

Gyapjúárr,
Leipzig Mart. 2. 1837  

A’ középszerű és közönséges gyapjúr. 
íele hogy leginkább van, annak okát ne 
a’ fogyasztók1 számában kell keresni ntm 
azon körülményben inkább, mi s z í  / sok 
gyapjti kereskedők angol pénzzel goznak; 
kik is az onnan húzott elöpénzekért német gyap
jút tartoznak Loudonba küldeni. Ha ez nem 
volna az eset, és a1 száraz földön magok ven
nék az ángolok a1 gyapjút, úgy sokkal szeren
csésebbek volnának mind a1 kereskedők, mind 
a1 tenyésztők. Az angol vásár gyakran oly igen 
megtömetik az ily biztosok által oda szállított 
gyapjúval, hogy a1 vevők csak fitymálván ben- 
nek, könnyen letörhetik az árrt, mivel az oda 
vitt gyapjúnak minden esetre csak ott kell el
kelni.

Ily helyzetben, bár ha sok különféle körül
mények láttassanak is, azon hiszemben vagyok, 
hogy a1 hosszas tespedés után, el kell követ
kezni az élénk vételnek is, még pedig a1 gyapjú 
minden nemeire, ha szinte tekintetbe nem ven- 
nók is azon csapást, mely uraságod1 tudósítása 
szerint Magyarországot nagy részben érte. ’S 
ha tekintetbe veszem a1 porosz és schléziai idei 
gyapjúra tett szerződéseket, *) azt kell hinnem

*) Értésünkbe esett, hogy nálunk is több nagy 
jfu h á s * á t o k b a n  tétettek szerződések az 
.dei gyapjúra a’ tavalyi árrop olyanok által, 
kik külső levelezéseikből alkalmasint hozzá 
tudnak vetni az illő árihoz: ’s így oly véle
ményben vagyunk, hogy ha felebb nem men
ne a’ gyapjúárr, alább nem fog szállni.

Nem lehet azonban elhalgatnunk a’ pesti 
szállongó híreket, melyek szerint itt több 
itteni gyapjúkereikedők végképea megbukot-

hogy a1 múltévi árrból semmi sem fog hi- 
jányzani. — Értem azonban itt azon szerződé
seket, melyeket nem holmi pénzszükiben ten
gődő földészek tevének.

Egyébbiránt a1 gyapjúnak tiszta mosását nem 
ajánlhatni eléggé. —

Márit a ten?/ és z  t  és.
Főldészeti ’s nyerészeti szempontokból.

Angliában a’ földészet’ előmozdítása végett 
törvény hozattatott, melynél fogva a’ külföldi 
gabonára’s marhára tetemes vám vettetik,* mely 
szerint noha a’ külföldi gabonából ’s marhából 
illő vám mellett sokkal olcsóbban élhetnének az 
angolok, kénytelenek drágábban élni.

Ezen körülmény úgy látszik hogy az egyes 
angolokat sanyarja: de magának Britanniának, 
temérdek jövedelmet, földészetének folyvásti 
erő ujulást, ellenben a’ «külföldi gazdaságnak 
vissza nyomást eszközöl. ’S épen ez ama varázs 
erejű törvény, mely nélkül az angol földészet 
a’ miveltség’ és haszon felső fokára nem hág
hatott vala: vagy is más szókkal „Angl i a ,  
f ö l dé s ze t  c’ t e r mé k e i n e k  á r r á t  t u l a j 
don l a k o s a i v a l  jól  me g f i z e t t e t i .

En úgy vélekedem, mintha nagy részben 
talán ezen példa szolgáltatna arra okot, hogy

laknak állíttatnak; ’s hogy annál nagyobb 
vakítások történhessenek, a’ megbukottak’ 
szerencsétlen állapotáról egész formulárék 
kerengenék.

Ezeket mi kézzel fogható fogásoknak tart
juk , noha más részről, ha szinte buktak 
volna is, mi következnék más? mint az, 
hogy ők asm jól tanulták meg mesterségüket.

S z e r k.
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a’ húsárrszabáskor némely helyeken ily elvből 
is szoktak okoskodni. „Most is szegények a’ 
gazdák; ’s még azzal is nyomjuk őket? — hogy 
a’ húsárrt olcsóra szabjuk“ ’s t. ef. — ennél fogva 
nehány gondolatot kívánok kereskedési szem
pontból felhozni az iránt, minemű b e fo l yá 
sa l e g y e n  a’ h ú s á r r s z a b á s n a k  a’ mar-  
h a á r r r a  n é z v e ?  —

Hazánknak majd minden megyéiben külön
böző körülmények fordulhatnak ugyan elő, de 
egy általányos v i s z o n t a g s á g b a n  inindeniké 
megegyez. ’S e’ szerint mivel Pesten vagyok, 
ezen legközelebbi körülményeket veszem tár
gyúi, mint csaknem az egészre alkalmazhatót.

Tegyük fel, hogy a’ husárr a ’ lehető leg
magasabb fokra van emelve.

Ennek a’ marhaárra, vagy földészinkre néz
ve csak akkor volna sükere ’s haszna, ha a’ me
gyebéli mészárosoknak nem szabadna, más me
gyékből, annyival kevésbé külső országból vett 
’s hajtott marhákat vágni. Mert míg ezt tehetik, 
ki fogná őket okos névvel felruházni? ha ott 
nem vennének, hol olcsóbb, — ’s ha az ársza
bályi kedvezést és hasznot, mely őket a’ me
gyebéli vételre nem kötelezi, baromtenyésztő
inkkel megosztanák. —

Ezen körülményből tehát egyenesen követ
kezik mind az , hogy a’ húsárrszabály bármily 
magas légyen egyik vagy másik megyében, a’ 
marhaárrnak fel vagy le szállása, az ország’ 
több részeiben és külső országokban divatozó 
marhakereskedéstől függ;,  mind az, hogy a’ 
megyebeli marhák, ha az eladók húsárrszabályt 
akarnak mértékül venni, otthon nem kerestet
vén, kénytelenek vásárra hajtani, ’s ott tapasz
talni meg, hogy ők többet nem kapnak érettük, 
mint a' Gallicziából, Bukovinából ’s Moldvából 
és szomszéd megyékből jött marhakereskedők.

A’ honnan világos az. is, hogy ha bár az 
egész országban legmagasbra volna is emelve 
a’ húsárr, az által alig ha tennénk mást, mint 
Galliczia, Bukovina, Moldva, Oláh és Orosz 
országok’ marhatenyésztését mozdítanék elő; 
ön kárunkkal: mert mi Britanniaként elszige
telve nem lehetünk ’s a’ t. — Ez által azonban 
épen nincs azon gondolatom, hogy termékeink’ 
méltó árát ithon niegfizettetninem kívánnám.De—

Miután ennyit mondék, nem hallgathatom 
el az érdemes H i t e l  érdekes szavait ,,A’ hús* 
megállapított árra minden derekas hizlalást ha
szontalanná tesz, hol pedig a’ hizlalás haszon
talan , ott a’ gazdaságnak sarkalatos talpköve 
hibázik. — A’ jó hús nem drágább mint a’ rósz, 
’s igy mért törekedne a’ gazda jobb húst állít— 
ni? — A’ fagyáért? — hisz az is limitálva van; 
’s nincs-e abban valami természetlenség, hogy 
valamely portéka jó  és rósz mi néműség-  
ben e g ye n l ő  á r r á  l e g y e n ? “

Különös valóban hogy a’ husárrszabáskor 
többnyire mindenütt az vítattatik, hogy a’ hus
árr egy forma legyen, mert a’ mészárosnak jó 
húsért szabatik az á rr , ’s igy roszat adni nekie 
nem szabad.

Ahhoz semmi bölcseség sem kell, hogy igy 
a’ jó hús’ minemüségének meghatározása csak
nem egyenesen a’ mészáros’ tetszésétől függ: 
’s ha folyamodni kell, akkor mindenkor azzal 
áll elő, hogy ö jó húst tartozik mérni, azonban 
a’ hízott marhának ilyen és olyan nagy az árra: 
ha pedig egy vagy más helyen kérdés támad 
az iránt, miért nem vág hízott marhát? akkor 
okosan az árrszabállyal takaródzván, azt feleli 
hogy ő nem hízott marhát, csak jó húst tarto
zik vágni; az pedig jó a’ mit mér. ’S mind ez 
ugyan nem közelit-e? a’ közös legelőhöz. —

Találkoznak azután olyan mészáros czéhek 
is, kik az országnak minden gazdáit felszólítják 
hogy árrszabályi árron kivágják mind azoknak 
hizlalt marhájikat, kik áltatok ki akarják mé
retni.

Mellőzvén a’ vágás és mérésbeli követelt 
fogásokat, oda térek, hogy az ilyen felszólítá
sok igen rósz vért szülnek ugyan sok ehhez 
értő földészekben; én azonban mindenkiben be
csülöm ha a’ mesterségét jól érti — ’s ugyan 
ki az? ki okos létére a’ maga javára nem dol
goznék? Ez valóban nem boszankodásra’s irigy
ségre méltó, hanem csak azt következteti, hogy 
az ellenfél is hasonlóan értse mesterségét, a’ mi 
igen könnyű.

Ha valaki bémegy a’ budapesti mészárszé
kekbe , lát bennek számos borjúkat ’s bárányo
kat felakgatva: egyik kövér, másik fél húsú, 
de sovány ritkán, (mert ebből mihelyt a’ vágó
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legény a’ kövér borjúból kivett lantornás kövér
séget reá illeszti, szinte kövér lesz) — Most 
már ha valaki vesepecsenyét vagy borjuszeletet 
akar venni, fontját 3 0 —36 xron fizeti; holott 
a’ több részből 24  xron ugyanannyit kaphat.— 
Én, és más is szívesen többet adunk a’jobbért, 
a* többért; ’s épen nem neheztelünk értté, hogy 
a? m é s z á r o s  oly l i m i t a t i ó t  t e t t ,  mi sze
rint különbség van téve a’ jó és rósz, a’ hús 
és csont között: ’s ugyan ki volna ki ezen cse
lekedetét a’ mészárosnak nem a’ legigazságo- 
sabbnak Ítélné? — 0  a’ kövér borjúért, bár 
kisebb a’ soványnál, sokkal több pénzt adott 
ki, ’s igy mind természetes mind igazságos hogy 
érette többet is vegyen be.

Ha már most előhozza valaki a' mészáros
nak, hogy ő szerfelett limitál, mindjárt azt fe
lelendő, hogy a’ marhahús árrára nézve is ily 
árrszabály kellene: de jól meg kell jegyezni a’ 
szempontot, mert a’ mester nem oda néz a’ hová 
vág: ’s itt már őtet egy újabb ’s még a’ mostani 
j ó - h ú s - á r r s z a b á l y n a l  is forgathatóbb nye
reség csiklandoztatja. Melynek ellenében ismét 
ama kérdés fordul elő, hogy ha most jó hús 
neve  a l a t t ’ ilyeneket adnak, mint most: mi
féle húst fognának ők a’ csekélyebb árrszabály- 
hoz valónak bérmálni akkor, ha kétféle árrsza
bály lenne? — ’S valljon több lenne-e rajok 
a’ felvigyázat mint néhutt most. — Jól tudják 
ők, hogy a’ Juris corpus egy mészárszékbe 
sem megy, más pedig nem igen szokta oda hor
dani. De lássuk e’ körülményt tovább.

Ha valaki végigjárja a’ budapesti székeket, 
mindenikben lát hol egész hol fél meglehetős jó 
marhát, és e’ mellett 10 annyi fél ’s harmad
rész hízott, vagy héti vásárban vett ráadásnak 
valót: vagy is ha a’ sátoros ’s egyébb neveze
tes ünnepeket kihagyjuk, koránt sem lehet mon
dani hogy csak 11-ed része is hízott volna, 
ama sok temérdek tehénnek, riskának ’s ökör
nek, mely itt vágószékre kerül. És ha van-e 
igazam? ’s nem mondtam-e talán keveset — úta- 
lok e’ két városbeli közönség’ nagyobb részére, 
ha valljon hízott marhahús-e az, ntelyen esz
tendőt által rágódik? — De ha e’ mellett mara
dok, nem azt vethetnék-e szememre a’ mészá
ros czéhek? hogy én olyannal akarok bizonyí

tani, mely mindenkor drágának mondja a’ húst, 
’s mellyel így ők ellenkezőleg állani kénytele
nek. —

Annyi bizonyos, hogy a’ világ úgy nézvén 
a’ hús árrát mint mindennapos adót, nékie tet
sző árrt csak alig lehet képzelni is; ennélfogva 
mellőzvén mind azon körpyülmények’ kedvezé
seit, melyek egy árrszabálytól a’ másikig szok
tak történhetni, (mert hiszen ha bukni kényte
len lenne a’ mészáros, tudja hogy azon segíteni 
kell, és lehet) — kívánom elöadatui azon hiva
talosjegyzőkönyvet, melyben a’ 2 városok ál
tal e’ végre rendelt biztosságnak, úgy hiszem, 
kötelessége feljegyezni a’ marhák számát, ne
mét, és hízott vagy sovány voltát, ’s abból elő 
fog tűnni, mi itt a’ valóság? — De mi több; 
hiszen e z u t á n  is n y i t v a  f ognak  e ze n  
m é s z á r s z é k e k  á l l an i ,  ’s én azt hiszem, 
hogy a’ miket itt mondék akármikor lehet akár
kinek tapasztalni ; kivévén azon határnapot, 
melyre talán mészáros hívna vagy hívatna vala
kit a’ mészárszékébe. N

Most már vegyük fel, hogy 900. fontos 
két hizlalt, és ugyan annyi felényire vagy har
mad résznyire hízott marhának mi nagy külön- 
ség van az árra közt, azonnal ki fog sülni, 
hogy midőn a’ hízott marha’ vágása mellett 
semmit vagy igpn keveset nyer, a’ sovány, 
vagy harmad résznyire hízott marha mellett, 
mennyit nyer. — ’S eképen ki feg tetszeni, 
hova vág az érdeklet felszólítás — milyent a’ 
nyereséget hajtó időszakokban nem olvastunk.

Ezeknek előre lett bocsátása után koránt 
sem foghat engem azzal vádolni senki mintha 
ellenséges indulatból szólottám volna, mert hi
szen mi volna nagyobb igaztalanság? mintha 
csekély árrszabály végett a’ közönségért, egy
néhány mészárosnak tönkre kellene jutni — de 
ellenben azt kívánom értetni, hogy a’ publicum 
vallj mi tisztán tud különbséget tenni a’ drága 
hizlalt, és olcsón vett fél hízott, vagy sovány 
marha közt. —

Más tapasztaltabbakra bízván ezeknek *zo- 
rosbb meghányását, ’s fontosabb előadását, 
mert hiszen még mit sem számláltunk el az igen 
sokból, végre itt csak azon óhajtásom jelentem, 
hogy bár a’ jó és rósz hús árra közt bonnunk-
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ban is különbség tétetnék! (mert különben ön 
haszna vezérel minden mészárost reá, hogy hiz
lalt marháját inkább azon bécsi mészárosnak 
adja, ki érette jobban fizet, és itt olyat vágjon 
milyenért senki meg sem dorgálja) ’s bár a* 
tiszta értelmű árrszabályra az illetők sok helye
ken szorosbban felvágy áznának, mert tudjuk, 
hogy az írott törvény csak a’ bírák’ kezében 
változik elevenné, és ha él, akkor minden a’ 
maga rendin megy.

B.

Parisban Feb. 28. 1837.
Talán még most veheti Szerkeztő úr hasz

nát a’ .Tauffret nevű trágyáról szóló tudósítás
nak. Ha tudom, hogy még nem kapta, lefor
dítva küldőm vala, ’s e’ kétkedésben tökélém 
el magamat , azt minden esetre francziáúl ere
detileg küldeni meg.

A’ kijelelt módon készült trágyát én magam 
is láttam, Xeuillyben — ’s beszéltem több Ízben 
Jauffret nevű készítőjével': ’s nem sokára ki fog 
sülni, mit lehet innen a’ földészetnek várni. — 
ö  most a’ nyugoti megyékbe utazott, hol talál
mányát igen jól fogadták, ’s nékie érdempénzt 
ígérnek. A’ párisi akadémia késik megtenni e1 
tárgybani tudósítását.

Labie nevű Mairenek tudósítását mindazál- 
tal szinte nem lehet hiteltelennek tartani, any- 
nyival kevésbé, mivel a’ trágya’ visgálása ’s 
készítése alkalmával, több más, a’ dologhoz 
értő férfiakkal ott jelen volt: többi közt Aubert 
úrral, ki a’kivályi jószágok’ kormányzója, vala
mint ez, a’ felhordott tanúk’ sorából kitetszik. 

Jauffret-trágya.
A* N e u i l l y b a n  1836 de c e mb er be n ,  

és 1837 j a n u á r i u s b a n  t e t t  p r ó b a t é t e 
l e k ’ k ö v e t k e z m é n y e i .

Ezer nvolcz száz harmincz hatban . decem
ber 13-kán, délben, előttünk Labie János, a’ 
Neuillv-sur-Seinei község’ bírája, ’s a’ becsü
let' rendének lovaga előtt,

megjelent Jaulfret Péter úr, földmívelő, ki
nek szokott lakása: Aix, Boiiches-du-llhone, 
s ki jelenleg a’ megnevezett Neullyi község
ben tartózkodik, Sablonvilleban.

S elmondván Dekünk, hogy ó szabadékos ] rakatott.

feltalálója oly trágyának, melynek jelességc 
megismertetett, a’ Bouches-du-llhonei kerület
ben, hol az több év olta , állandó sükerrel, szá
mos földészek által használtaik, miről bizo
nyítványai tanúságot tesznek; mely trágya igen 
rövid idő alatt elkészül: ’s oly anyagokból, mik 
a’ szokott bánásmódok szerint, csak 15— 18 
hónap múlva trágyává általakéinak, miután a' 
sós részek már egészen elpárologtak;

’S elmondván, hogy a’ Szajnái kerületben 
nyilványos próbatételt kíván tenni, ’s bánás
módjának sebességét és jóságát bebizonyítani, 
minket Sablonvilleba hívott, hol ezen próbaté
telben eljárni szándéka, melyet jelenlétünkben 
kezdeni és folytatni fog; hozzáadván említett 
Jauffret ú r ; hogy találmányának a’ földmíve- 
lésre való, fontos befolyásánál fogva reméli, 
miképen mi kérelmére, a’ működés1 minden phá- 
sisainak’ szemlélői leszünk, mire ő a’ hírlapok 
által a’ Szajna kerületi íöldészeket is meghívni 
fogja; hogy így bizonyságot tegyünk arról, s

1 - ször, azon növény-állatékokról, melyek 
bánásmódjának tárgyai, ’s melyek trágyává áta- 
lakitandók.

2 - szor azon pillanatról melyben hozzá fog 
a’ működéshez.

3 - szor az anyagok’ erejedzésének fokáról, 
öt nappal a’ működés’ kezdete előtt;

4 - szer elvégre ezen anyagok mibenlétéről 
tizenkét nappal a’ működés’ megnyitása után.

Erre, mi fenn nevezett birö, tekintetbe 
vévén, hogy a’ közérdek Jauffret úr’ kérelmé
nek engedni kötelességünkké teszi, á’ neullyi 
canton’ békebirájával egyetemben, a’ Jauffrei 
úr által kijelelt helyre indúltunk.

’S itt, fedél alatt, láttunk
1- szőr egy hordót, mely körülbelül négy 

hectolitrét foglalhat magában, vízzel telve, ’s 
ebben ismét láttunk egyiptomi anyag’ színű ál- 
latékot, melyet Jauffret úr előttünk felkavart, 
’s mi igen sötét lúgot ád vala.

2 - szor egy nagy dézsát, melybe e’ lúgnak 
egy része beleöntetett.

Most 95 szalmacsomó, melyeknek nyoma
ték» 950 fontnyi lehetett, összetöretvén, ’s 
aztán a’ dézsába mentetvén, külön halmazba



9 csomó (quiníaux]) hanga, es 6 csomó reket
tye, a’ mint frisen a’ boulognei cserjében vá
gattak, hat újnyi hosszaságu darabokra szelet- 
vén, a’ lúgba máríattak, ’s körüíbelöl 200'font 
szalmával összevegyíttetvén, Jauffret ür által 
egy második külön halmazba rakattak. B’ két 
halmaz felül és oldalaslag körüíbelöl 150 font 
hosszuszáru szalmával takartatott be.

Elkészülvén ezek, Jauffret úr kért benün- 
ket, hogy a’ folyó hónap’ 18dikán ismét Sab- 
ionvilleba főjünk, hogy az erejedzés azon fokát 
láthassuk, melyet a’ két rendbeli, 3s az általa 
feltalált lúgba bemártott halmaz eddig elérni fog.

Es december 18-án 1836 , mi alulirt bíró, 
Jauffret ür kívánságához képest, felebb emlí
tett társunkkal ismét Sablonvilieba érkeztünk, 
’s a' reaumüri hévmérő mutatta, hogy az ere
jedzés 45 foknyi volt.

December’ i 9-kén úgy találtuk, hogy az 
erejedzés 55 fokra emelkedett.

December’ 31-én a’ halmazok’ erejedzése 
65 fokot mutatott a’ reaumuri hévmérőn.

\  égre december’ 26-án három órakor dél
után. mi alulirt bíró, említett társunkkal ismét 
SabionvíIIeba mentünk, Jauffret úr’ házához, ki 
is előttünk és számos, értelmes földészek előtt, 
az imént leírt két anyaghalmazt feltakarta.

Az első, szalmából álló halmaz, tökélete
sen decomponálva találíaíik, ’s olajos, zsíros, 
nehéz, ’s mingyárt alkalmazható trágyát nyújt.

A’ második, főleg bokrokból és fagallyak
ból álló halmaz, ámbár még tökéletesen decom
ponálva nem volt, a’ jelenlévő földészek, név- 
szerint Aubertúr,  a’ neullyi palota’ igazgatója 
által, mingyárt alkalmazhatónak ítéltetett, a’ 
növények arra elégségesen elkészítve lévén, 
hogy a földben haladék nélkül deeomponáltat- 
hassanak.

A’ dolognak ily állapotában, a’ jelenlévők 
mindnyájan, ámbár meggyőződve Jauffret úr’ 
bánásmódjának jóságáról, kérték, folytatná még 
nehány napig gondoskodását az illető halmazok 
körül , hogy azokat a’ rothadás’ nagyobb foká
ban is láthassák. Jauffret úr reá állott a’ kí
vánságra

És januáríus 9-én 1837 újólag hozzámen- 
tünk társunkkal, ’s tapasztaltuk, hogy decem

ber’ ííödika olta ezen anyagok, melyek oly 
nehezen decomponáltathatnak, már egészen 
trágyává átalakúltak.

A’ íelebb kijelelt szalma- hanga- és reket
tye mennyiségek oly trágyagarmadát adtak, 
melynek hossza 3 métre, szélessége 2 metre, 
és magassága 1 métre.

Jauffret úr kinyilatkoztatta,
1- ször hogy körüíbelöl 4 frank 50 centime 

e’ trágyának öszves költségei.
2 -  szpr hogy a’ költség még jóval csekélyebb 

fogna lenni, ha módját folytatólag kéretnék;
3 - szor hogy 100 fent szalma 370  — 380 

font trágyát fogna adni.
4 -  er hogy 100 font hanga és rekettye 

200 font trágyát fogna adni.
5- ör hogy igen jeles földi trágyát készít

hetni, ha a’ legroszabb földet e’ hígba matt
juk, hogy 2000 font ilyes javított föld csak 7 
francba kerülne.

6 -  or hogy azon szerek, melyek e’ bánás
módnál alkalmaztatnak, igen olcsók, és minde
nütt találtathatok.

7 -  er hogy az illető trágya a’ földek’ különfé- 
ieségéhez képest különféleképen módosíttatható.

Mind ennek következésében, a’ minek mi 
szemmel látó tanúji valánk, ’s miről számos bi
zonyítványok is olyformán szúlanak, hogy e* 
trágya sokkal kisebb mennyiségben jóval na
gyobb béfolyással bír a’ közönséges trágyánál, 
három egymás után következő évig; —

Kinyilatkoztatjuk, hogy személyes meggyő
ződésünk szerint, mely a’ neullyi békebirónak 
meggyőződése is egyszersmind, — Jauffret úr 
felfedezése és bánásmódjának alkalmazása, a’ 
legnagyobb béfolyással lészen a’ földészet’ elő
mozdítására, ’s a’ közjó’ kifejlődésének bő for
rásává válhatik. #) Költ ’s a’ t.

La b i e ,  b ír ó . m. k.
C l í a p c l a i n ,  a5 neullyi canton békebirája. m. k. 

A i s b e r t  August a’ Neuillyi királyi uradalom kormányzója , a’ Becsület 
rend lovagja , a’ Seinei középponti királyi gazdasági társaság’ tagja’

(itt követkiznek még 11 aláirt Bi/.onyitmányok)

*} Úgy látszik , hogy az emberi elme nem csak 
a’ vasutakkal tesz óriás le'pe'seket, hanema’ 
földeszetben is. Oly országokban, melyek
ben keve's a’ marha es trágya, ily fontos föl
fedezés valóban kiszámolhatatlan hasznokat 
hajtandana. S z e r k .
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Ä  Nemzeti Jóllét Elemeiről,
XVIII.

Fö akadálya földészetűnk’ nem emelkedhe- 
tésének az is , hogy a’ jobbágyi adózó, — és 
a’ nemesi szabad földek, — és így a’ termé
szettel ellenkező heterogeneumok, soha sem 
Toltak igazán elkülönözve egymástól, kiváltké
pen a’ legelőben; — hanem bizonyos homály 
titkába burkolva, — mi okból? azért — e, 
mintha a’ szegény paraszt nem győzné lelegel
tetni a’ magáét, — vagy az urak sokallják 
a’ magukét, ’s a’ parasztnak is juttatnak be
lőle? nem tudom, mindig együtt közösen ösz- 
vezavarva birattak és legeltettek. Az nagyon 
különös, hogy a’ kegyelmes urbáriumban megvolt 
határozva eleitől fogva a’ jobbágyoknak mind 
beneficiumjok, mind adózásuk. Az adózást meg 
is tették maguk, de beneficiumaikat többnyire 
közösen használták a’ nemesekkel. Igaz, bogy 
az urasági telkek is közös határokban nyitva 
állottak a’ jobbágyok csordáinak: de könnyű 
eltalálni, melyik rész nyert vagy vesztett töb
bet a’ közös birtok által, azonkívül, hogy tu
lajdonképen egyik sem tehetett sükeres javítást, 
’s a’ szorgalmat miudenik végképen elfelejtette, 
holott a’ föld, mint minden capitális, nem csak 
arra való, hogy abból megéljünk ; hanem hogy 
kikí a’ maga majorja értékét évenként nevelje, 
elannyira, hogy minden major, minden tíz esz
tendőben, legalább két annyit érjen, mint a’ 
múlt tizedben; — hiszen ez tenné a’ haza gaz
dagságát, nem a’ sáskalegelte kopárság. — 
Ha a’ kopár földnek van valami értéke: az csak 
azon feltételen alapúi, hogy belőle egy bölcs 
birtokos akármikor paradicsomot csinálhat; — 
ezen remény nélkül az egész ország’ földje nem 
érne semmit.

Ezen közösködésben akár a’ jobbágy nyert, 
akár az úr; minden esetre öszve nem illő két 
gazdaság az, — ha egyéb erkölcsi tekintetet 
elmellőzünk, avagy csak azon okból is, hogy ez 
a’szorgalomnak valóságos tőmlöcze, .mely még 
bennünket fogvatart, addig semmi értékre és 
jelentésre nem emelkedhetünk. Ezen édes tőm- 
iöczhöz bármennyire hozzászoktunk is, és hoz
zája bár mely alacsony érdekek csatoljanak is:

le kell azokról valáhára mondanunk, és kinek- 
kinek sajátját kimutatnunk, hogy senki a’ má
séra többé ne támoszkodjék, hanem tanulja ki
ki a’ magáéval megérni, és azt megbecsülni. 
Mert ugyanis, ha kiki a’ máséra támoszkodik: 
akkor a’ magáét kiki elmulatja, ’s ez az oka, 
hogy hazánk hova tovább pusztává lesz; a’ 
helyett, hogy paradicsommá válnék. Tiltsunk 
el csak minden embert a’ másétól, és szorítsunk 
kitkit a’ magáéra: akkor, vagy elvesz,ha vesz
ni való, vagy csudát tesz, ha életre termett; 
de a’ közösön sem el nem vesz, sem csudát 
nem tehet, hanem csak teng, mint a’ hektikus 
sem él, sem hal.

Ha a’ jobbágyi vagy úrbéri telkeket min- 
gyárt az úrbarium behozatalakor külön kiadták, 
’s egész árokkal elkülőnözték volna a’ földes 
uraságok: úgy felényi föld sem ment volna 
jobbágy kézre — ha ez a’ czél a’ homályban, a’ 
bújkálásban, és halogatásban, — mint az ál
tal , hogy azt mindig halogatják, — óh ezzel 
nem nyernek, de csak vesztenek, mert a’ né
pesség mindig szaporodik, a’ mellett, hogy 
mindig szegényebb is lesz, — és így annak 
mindig több föld kell, mert annyi embert kenyér 
nélkül hagyni nem lehet, ez az argumentum, 
így tehát csupa oeconomicus tekintetből is, mi
nél hamarább elkúlönöztetik az úrbéri adózó 
föld az úri szabad birtoktól: annál több földet 
megmentenek a’ földes uraságok.

Annyira ment már a’ vallástalanság és er
kölcstelenség, hogy itt a’legvégső ideje az is
kolákról, tanítókról, fenyítékről, népnevelő 
könyvekről gondoskodni, ’s azokat a’ föld népe 
köztt kiosztatni. De addig egy levelet se osz- 
szunk ám ki, míg az adózó föld, az uraságitól 
el nem kölönöztetik, ’s a’ kettő közt örökös 
és bizonyos határvonal nem huzatik, mert ez 
az a’ pörös alma, mely miatt a’ jobbágy az urak 
ellen fel van ingerülve, és semmi szóra sem 
halgat, míg nz urakkal Iegkissebb közös birto
ka lesz, ’s ugyan addig az uraságok sem képe
sek a’ szilaj tudatlan betyár, kevély, ostoba 
vad embert controlirozni.

Ha igaz az, hogy justitia est regnorum 
fundamentum ; és a’ justitiának alapja egyedül
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a’ suum cuiquén gyökeredzik: nem tudom csúfo
lódásnak , gúnynak, torzképnek, vagy csak 
könnyelműségnek, vagy éppen tapasztalás! pró
bának tekintsem-e azon logicai következetlen
séget, hogy mi, ily szent alaptörvényünk da
czára is vonakodunk, mindentől a’ magáét meg
kívánván, még is kinek kinek a’ magáét ki nem 
adni? — és hogy senki tulajdont ne ismérjen, 
ne javíthasson, ne boldogúljon, ne boldogítson 
mindent közösen kívánunk, a’ mi nem praedium, 
bitorolni.

Suum cuiquc! ez a’ justitiának legelső talp
köve! — Mitsoda ország hát az, hol ezt sehol 
egyébütt nem látni, mint egy ház homlokán? 
Nem csak a’ jobbágyi úrbéres földeket kell az 
úri földektől, mint heterogeneumokat elválosz- 
tani; de még egyenként minden jobbágy és úr 
birtokát is, egy tagba öszvehúzni, hogy kiki 
majoron alapuljon, és semmi többé közös ne le
gyen, mert ez a’ közös szó taplója minden ín
ségnek gonoszságnak.

Ha a’ szegény miveletlen népen könyörülni, 
cs véle jól tenni akarunk; — ha őtet, hogy 
buta barmok közt ne lakjunk, magunkhoz köze
lebb emelni igyekezünk: ezen szent lépést korán 
sem anyagi, hanem szellemi jobblétén, vagy 
gyógyításán, az az, intelligentián kell kezde
nünk. — Intelligentia által szerezzen maga ma
gának jobblétet, ne mi adjuk azt néki, — érde- 
metlenűl; — még kevésbé véljük pedig azt, 
hogy ő fogja jobblétéből az intellígentiát maga 
kifejteni, — távol légyen! adj néki száz forin
tot, és ő addig templomba se mén, nem hogy 
munkára, míg abba tart, míg azt meg nem isz- 
sza, — mert éretlen a’ jótéteményre, és még 
elkevélyedik, elkényesedik, ’s uraltatja magát, 
ha látja hogy rá szorulunk, mint ezt már régen 
megmondotta, ha nem csalatkozom Juvenalis 
ama szavaiban: Ungentem pungit, pungentem 
rusticus ungit, — ’s a’ mint ezt fajdalom mi is 
bőven tapasztaljuk. — Positivus jóllétére éret
len népnek talán nem is üdvös volna többet tenni, 
mint az akadályokat elhárítani, és biztos utat 
nyitni, mellyen ő a’ többit szabadon maga tegye; 
de már a’ szellemi jóllétre annál több positivu- 
mot kell tennünk, és ezt egyenesen az intelli
gentián kezdenünk. De jól megfontoljuk: az in-

telligentiának eleme, mint halnak a’ víz, mely 
nélkül az nem létezhet, egyedül a’ saját, elkü- 
lönözött és senkivel nem közös akármi birtok, 
és igy a’ földbirtok is. Addig, mig ez meg nem 
lesz, híjába pazérlunk minden kincset, kedve
zést az éretlen buta emberre, 5 ezzel csak visz- 
sza él, mind maga vesztire, mind mások bo- 
szontására.

Nem csak túlságot nem tett tehát, sőt ke
veset tett a’ legközelebb múlt diéta még azzal, 
hogy az úrbéri földeket valahára bölcs előrelá
tásból elválasztatni rendelte az urasági föl
dektől: még egy diéta kell, mely a’ jobbá
gyokat egymástól is elválassza, és majorokra 
szabályozza. Ekkor osztán írhatunk könyveket, 
osztogathatunk falunként népnevelő írásokat, ké
szíthetünk gazdasági terveket, járathatunk új
ságokat, folyóírásokat, terjeszthetünk intelli— 
gentiát, ajándékozhatunk mindeuféle eszközöket, 
csak az Istenért soha czélt ne! mert a’ fáradság 
nélkül nyert kész czél, soha sem oly becses, 
mint a’ verejtékkel kivívott czél. Mi csak mora- 
liter tegyünk jól a’ néppel, ’s physice tétessünk 
maga magával. Az uraságok is készebbek lész- 
nek akármi engedményekre és áldozatokra, ha 
látják, hogy az ő engedményeik valakinek, és 
kivált a’szegény népnek hasznára, — nem pe- 
dig egy résznek igen nagy kárára, más rész
nek pedig semmi nyereségére sen szolgálnak, sőt 
szarvát nevelik.

Az éj szaka mer tkai ipar rendszer 
Nyerészkedés.

( F o l y t a t á  s.)

A’ vasútak általi nyerészkedés nagyobb di
vatba jő mindegyre. Az amerikai, szenvedelem
mel viseltetik a’ vasutak iránt, mint szerető a’ 
kedves iránt, ’S nem csak azért, mert a’ fő bol
dogság az amerikaira nézve azou rögtönségben 
áll, mely felfalja az időt, és semmivé teszi a1 
tér t , hanem azért is , mert érzi ő a’ mindig okos
kodó , hogy a’ közösülésnek ezen módja tökéle
tesen alkalmazva van véghetetlen föld terüle
téhez, lapos partozatához, ’s a’ Misszisszippi 
nagy völgyének egy idomú alakzatához, ’s mert 
ős rengetegeiben bőven találja azon anyagokat



miknek segédével, kisebb költséggel, létesül a’ 
vasút. A’ vasutak tehát többszöröztetnek ver- 
senyleg a’ folyamokkal és csatornákkal. Midőn 
a’ most készülőben lévők valóban és egészen el
készülni fognak, akkor, talán két év múlva, 
három külön út fog vezetni Baltimoreból Phi
ladelphiába , a’ régi országutat ide sem számít
ván. Közűlök az, mely félórával megelőzni ta
lálja a’ többieket, alkalmasint tőnkre teszi tár
sait. —

A’ bankok’ alapításának itt divatozó módja 
abban áll * hogy a’ törvényhozó test engedelmet 
ád, nyilványos helytt aláírási könyveket meg
nyitni , hol kiki béirhalja magát 5 , 1 0  vagy 20 
percent előleges letétele mellett. A’ könyvek’ 
megnyitásának napja valóságos ünnep. Nálunk 
a’ színház’ kapúi előtt szokott táborozni a’ nép; 
az Egyesült Státusokban a’ bankkönyvek’ épü
lete előtt. Baltimoreban két millió dollár’ erejé
ig kívántak bankot nyitni, ’s ötven milliót írtak 
alá, Charlestonban két millió helyett épen ki- 
lenczven milliót. A’ bankalapításnak e’ dühét 
könnyen megmagyarázhatni. A’ bankoknak sza- 
badékuk van pénzt teremteni papiros által. A’ 
részvényesek 8, 9, 1 0 — 12 percentet húznak 
oly tőkepénzektől, melyeket, elmés combináti- 
okJ útján, valóban még csak bírni sem kelletik.

E’ nyerészkedések’ nagyobb része vigyáz- 
talan, némelyike épen oktalan. A’ mai napnak 
felszállását követheti, \s követni fogja a’ hol
napnak leszállása. Nagy szerencsék nagy szám
mal keltek ki a’ földből tavasz óta, mások talán 
a’ föld alá fognak süllyedni még ősz előtt. Az 
amerikai mind ezzel nem gondol. Hogy az ö 
sziláid idegei csiklándoztassanak; ahhoz nagy 
megrázódások kívántainak. A’ közvélemény is 
az egyházi szónokszék vétót mondanak az ér
zéki kielégítésekre, borra, asszonyokra, feje
delmi fényűzésre, a’ koczka ’s a’ kártyák tiltva 
vannak; az amerikai tehát ügyeitül követeli 
azon hatalmas izgást, melyre szüksége van, hogy 
élhessen, ’s hogy életét érezze. 0  elragadtat

va bocsátkozik a’ nyerészkedések’ tengerére. 
Egy nap’ a’ felhőkig emeli a’ hullám, ’s ekkor 
sietve ízleli a’ diadal’pillanatát Holnap érvény 
tátong előtte; de ő meg nem zavarodik, ’» 
phlegmájában szebb jövendőre vár. ’S időköz
ben , midőn ezek nyernek, amazok vesztenek, 
a’ bankok keletkeznek, és hitelt osztogatnak, a’ 
vasutak és- csatornák kinyúlnak, a’ gőzhajók 
gyáraikból a’ folyam’ színére rohannak, a’ ta
vakra ’s az óczeánra,. az ősvény mindegyre 
tágúl a’ nyerészkedőkre nézve. N e h á iry in 
d i v i d u u m v e s z t ,  de  a’ h a z a  n y e r ,  az 
ország’ népessége mindegyre növekedik, mi- 
veltetik, kifejlik, az ország indul. Go ahead ! 
jelűre, marsch) az amerikainak jelszava.

Ha a’ mozgalom’ ’s az érzelmek’ és ideák’ 
sebes egymást követése teszik az életet, úgy 
százszorosán él az ember Ejszakamerikában; 
circulatio, mozgékonyság és remegő agitatio, 
a’ merre csak nézünk. Tapasztalások váltatnak 
fel új és új tapasztalások által; a’ tegnapi vál
lalat ma már új merénnye! kapcsoltatik együvé.
A’gazdagság és szegénység egymás’ nyomaiba 
erednek, ’s egyik felmondja a’ kvártélyt a’ má
siknak. Az alatt míg a’ mai nap’ nagy emberei* 
a’ tegnapi estének férfiait magasságukról leszál
lítják, már reájok is nehezedik a’ holnap’ iva
déka. A’ szerencse egy évszakaszig tart; a’ 
hírnév nagy, de rögtöni is, mint a’ villámnak 
fénye. Ellenállhatlan áradat magához és magá
val ragad mindent, ’s újjá alakítja ezt és amazt.

Az emberek minduntalan lakást, climát, • 
mesterséget, pártot, sefctát  változtatnak, a 
státusok törvényeiket, alkotványaikat. Maga 
a’ föld, ’s legalább az épületek folytonos vál
toztatásnak vettetnek alá. Ez örvény’ , e’ för
geteg’ közepette a’ társasági rendnek fennléte, 
csak nem magyarázhatatlan anomáliának látszik.
’S e’ r e n d  á l l a n i  fog. A’ mozgékonyság’ 
e’ rendszerének van egy soha nem mozdúló kö
zéppontja: a’ h á z i  t ű z h e l y ,  a’ nősző ágy.

(Folytatva lészen.)

P é n z  k e l e t  Martins l i .  1837. ~Stat. köt 5 pCt“ 105 T’- . 1820. Köles. 100 írt. 219. bécsi 
bank 2 i  pCt. 65 £. bank részvény 1369. ~3sss*=s®®

Szerkezti Bál l á .  — Nyomtattja L ä n d e r e r .



2 2 .  S z á m , 1837
Hetenkint k é t s z e r  

félévi árra 
3 for. 30 kr. pengő 

pénxbeu
a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
Eggenberger ésHe- 
ckenast könyvker 
és a’ SzerkeztónéJ

Pesten Szombat A’ jég ott tö r ik ,  hol vékonyabb; pénzeden gazda 
tovább nem nyújtózik takarójánál. Martiu s 18*

Levelezések.
Zala. Gnlács Febr. 34. 1737.

Nálunk a’ Bacsón, ’s általán a’ Zala’ vagy 
Balaton’ környékén, a’ vég farsangi napok után 
megszűnt kemény fagyok óta kedvező, ’s lehet 
mondani tavaszi napok jártak, csak Mátyás 
napja zavarta azt meg egy kis lanyházó idővel. 
A’ balatoni halászat tájunkon az idén középsze
rű, ’s ritkán tehető volt a’ változékony fagy 
miatt, ’s a’ hirtelen romladozó jég, sokszor So
mogyba kergette az innenső halászokat, hogy
4 —5 napra is kerültek vissza az elveszettek
nek tartattak,* a’ lebuktak közzül többen rudak, 
’s kötelek által kisegittettek ; Keszthely körül 
Györk’ táján még is kettő bent veszett.

A’ vetések, bár a’ szőlőhegyek miatt nem 
igen kiterjedt térségeken jó állapotban vágynak; 
csak a’ tél kezdetével volt havunk, — ’s már 
a’ Dobozi erdőség’ éjszaki részein kül itt amott 
egyebütt nem is látható; a’ széna még is jó for
mán felétettetett, ’s mind ekkorig mázsája 20 
— 3 5 —40 váltó garasig kelt: azomban minden 
felé az a’ panasz, hogy az idei takarmány a’ 
birkákra nézve fogékatlan, a’ mit a’ tavaszi 
fagyok okoznak, bő gyapjú nyirésre általában 
nines kilátás. A’ me.lt tavaszkor elfagyott sző
lőkhöz, mely részben Badacson’s Csobáncz déli, 
’s némely szomszéd szőlőhegy csekélyebb része 
is többeknél szerencsésebb, — a’ remény rósz 
lábon áll; a’ bornak még is alacson árra vagyon; 
a’ bacsoni, és jobb hegyek’ szín termését 1836.
3 —4 pengő forintokon vehetni : szinte az 
1835-ki és 1834-ki 5 — 6 p. ft. A’ gyapjú 
ipég nem kerestetik. —

Ve r ö c z c  ’s S z e r é m vidéke.  Mart. 7. 
1837. Januar’ 26-tól Februar’ 5 -ig langyos ’s 
néha permetező napok folydogáltak: ekkor fagy
ra vált az idő ’s Februar 8-kán csikorgóvá lett, 
’s tartott 12-ig. Ekkor meglágyúlt, a’ sár fel
szikkadt, ’s itt ott zab alá szántókat is lehete 
látni. Martius eleje borús, ködös volt, 2-kán 
este hó szállongott mely 3.— 5. közt egész vi
dékünket ellepte 6-kán erős fagy, ’s most a’ 
hó mindenütt 2 Iábnyi magasan áll; olvadtakor 
lesz lőcs pocs.

Má t r a  vi dékéről .  Mart. 12. 1837.
Nálunk a’ tél újra felüté sátorfáját, ’s fagy 

reggelenként csont keménységre; — sőt Ger
gely is megrázta szakálát, ’s a’ vén Mátrát 
hófehérbe öltözteté, ’s ez által az óhajtott ta
vaszt ismét egy két héttel vissza taszitá. Ha 
meggondoljuk, hogy Jósef a’ küszöb előtt, ’s 
a’ tavaszi virulás a’ zordon időtől lenyomva nem 
éledezhetik. Ily idő c s a k u g y a n  a’ t e l e l t e 
tő s o s t o r o z á s a  k i v á l t  o t t ,  hol  ür es  a? 
szénás  k e r t  p a j t á k k a l  együt t .

Teleltetési számolás.
A’ ki honunkból kilépett a’ szomszéd Szilé

zia , Morva, alsó ’s felső Ausztria, és Szász 
Országi gazdaságokat megtekinteni, elmond
hatja: hogy ottan, a’ hol kevés a’ legelő, ’s 
nagyobb részént nyáron által istállón tartják 
barmaikat, oly kedvetlen teleltetési helyhezte- 
tésbe a’ gazdák nem jőnek,mint fájdalom! a’sok 
föld, rét, ’s haszontalan legelő mellettminálunk.

Nem panaszolkodik a’ jó gazda kevés föld
jéről ’s barmai’ kiteleltetéséröí; hanem előleges 
számolással és szorgalommal igyekszik a’ leg
nagyobb hasznot megszerezni. De honnunk sok

m ä s s a a A
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gazdái ezer panaszokkal állnak elő, ’s nekünk 
minden kevés, föld, rét, ’s legelő — de mikor 
a’ keveset is — a’ sokat is elhagyjuk, akkor 
természetes, hogy az is elhagy bennünket.

A’ számolás a’ gazdaságnak egyik rugója, 
’s azt, ki ezt nem tudja, szánakozásra méltó 
gazdának nevezhetni. Csak számolással érhe
tünk bizonyos czélt; az időre ’s természetre 
támaszkodva pedig ezer botlást. — Miért nem 
határozhatnék meg eiőleges számolással, ha 
1000 juh vagyon birtokunk vagy számadásunk
ban, 5 téli hónapokra egy darabra naponként 
2 fontjával, mennyi tápláló erejű takarmányra 
vagyon szükségünk; ’s ha azt akarjuk, hogy 
juhaink még nagyobb haszonnal jövedelmezze
nek, az esős és ködös időben az istállón etes
sünk, szükséges egész 6. teleltetési hónapokról 
gondoskodni, Lássuk a’ számolást:

Ezer juhnak 180 napokra szükséges 3600 
mázsa tápláló erejű takarmány. Vegyük fel e’ 
mostoha esztendő szerént gazdaságosan meg
vásárolandó takarmányt, e’ táj őszi piatzi árra 
szerint fetszámitva, melyből tüstént látni fogjuk 
a’ dolog miben létét; és pedig: fvr.
700  mázsa szénát 4 írtjával számítva . 2800 
1100 p m. zabot O  kilát 1 mázsában

számlálva) p. mérőjét 1 ft. 30 kr. . 1650
6000  darab zsúpot szecskának (A zsúp

16 font) 3 kr......................................300
1680 mázsa őszi szalmát 15 krval . . 420

500 B á r á n y  s z a p o r a s á g r a :
30 mázsa szénát 4 ftjával......................120
60 pos. mérő zab 1 ft. 30 kr. 90
A’ Bevétel: öszvesen a’költség . 5380
1000 darab juh után számolunk a’ jó 

etetés mellett darabjától 2 fontot, ’s 
20  mázsa gyapjút közép finomságut, 
mázsáját 250 forintokon . . . .  5000 

500  idei bárányt mint szaporaságot da
rabját 2 forint 30 k ro n ..................... 1250

A’ bárányok gyapjút egy darab után 24 
latot s 500 után 375 iontot 2 ft.
30 krjával fontját . . . . . . .  937

Öszvesen a’ bevétel . 7087 
A’ költséget lehúzván . 5380

Marad haszon . 1807

Még olyan esetben is, midőn a’ hat hónapi 
teleltetéshez minden takarmányt kész pénzen 
kellenek venni. A’ ki ezt nem hiszi, adja el kora 
ősszel juhait, ha tőkéjét elveszteni nem akarja, 
’s hagyjon fel az állatok nyomorgatásával mind 
addig, még csak gazdaságosan számolni meg 
nem tanult..

A’ teleltetéstől és a’ gondos nyári legelte
téstől függ a’ juhok utánni jövedelem, aki jó 
teleltetett ’s nyáron is gondját viselte juharnak; 
haszonnal nyír; a’ ki pedig roszul, szomorú an
nak nyirése ezt saját tapasztalásom utánn mond
hatom. Az elsőnél még az a’ haszon is követ
kezik, hogy majd ezer szeker trágyát nyerünk 
mely a’ gazdaságnak kimondhatatlan haszna; 
’s a’ jólteleltt juhok a’ betegségeknek nincsenek 
annyira kitéve, ’s ilyenektől jó bárányokat is 
várhatni, ’s iOOO darab junak értéke közép 
finomságut értve 12 f. 30 xr. darabját, 12,500 
f. ’s ily tökepénz’ koczkáztatása — nem csak 
balgatagság, hanem^égben kiáltó vétek, a’ ro- 
szul teleltnek pedig mely téli hónapokban eső
ben, sárban, fagyban ’s nyáron a’ legnagyobb 
szárazságba!! midőn a’ kopár földnél egyebet nem 
talál, kihajtatik a’ táplálaflan elhalt legelőre, az 
a’ szomorú következése: hogy a koplalás és a’ 
nyári legeltetés egy pár hibája által elgyengül
vén külőmbféle betegségek következnek, me
lyet mi közönségesen — de hibásan járványnak 
nevezünk, ’s töbnyire tavaszkor a’ nyáj nagyobb 
része bőrével fizeti a’ várt hasznot, ’s mért ép
pen tavaszkor? — Nincs ily teleltetésnél re
mény a’szaporasághoz, mert nyomorúltnak, nyo
morult a’ fia is, ’s inig e’ mellet oda a’ tökének 
nagyobb része. Ily eset nálunk világos példa, 

; döglik itt rakásra az ily teleltetök’ juha nagy 
kárukra , de még a’ hazáéra is , mind addig, míg 
csak gazdaságosan juhainkkal bánni, ’s előle- 
gesen számolni megnem tanulunk.

A’ széna árra nálunk felszökkent, ’s napon
ként látni uraságok ’s gazdatiszteket szénát haj- 
hászni juhaik’ számára , hogy a’ nyáron és ösz- 
szel elrontott juhaikat a’ dög torkából kiragad
hassák, meg is veszik a’ szénának mázsáját 6 
íor. 12 kron. Ezen vevőknél bizonyosan mond
hatom sor vermek vannak megtelve eladásra 
szánt rozzsal, csak jönne valaki megvenni 5 ft.
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15 krval, rs még is drága szénáért készpénzt 
adnak; nem jobb volna-e egy mázsa széna he
lyett eladásra szánt Rozsunkból 1 pos. mérőt 
Júliáinknak adni ? vagy ha már csak ugyan gaz
dálkodni akarunk 2 for. 45. kr. a’ 4 fr. a’ mos
tani piaczi árron a’ zabnak köblét megvenni, ’s 
avval a’ szénát pótolni. Most kikelet felé a’ szé
na vesztegetés, mivel a’ juh fű után ohajtozik, 
ki is hajtsunk szép időkben sétállás képen, de 
a’ naponkénti járandóságát juhainknak megadjuk 
mindaddig, míg csak legelőinken elegendő táp
lálék nem növekedik. Mily hasznos! számolás 
mellett minden mázsánál 3 ftokat meggazdál
kodni, ’s e’ mellett még is juhainknak semmit 
sem ártani. —

Főkövy .

Baja. mart. 9. 1837. Itt a’ hús Mart. 6 
díka olta Í2 .  kr. egy kila (pos, mérő) 4 f: — 
10  xr. kétszeres 2 f. 40 xr. árpa 2 f  20  xr. 
Zab 1 f. 40 xr. kukoricza 4 f. Köles 4 f. 40 xr. 
egy ítcze zsir 30 xr. vaj 1 f. 6 xr. 1 font 
hal 1 f. vt. ez.

A’ nátha hurut dulong, de nem halálosan. 
Marháink egésségesek, Martius 3-kán 4-kén 
sűrűn esett a’ hó, mely az utazást nem kévésé 
akadályoztatta is, és ez mind ez ideig el nem 
olvadt: ma 8 grádusnyi a’ hideg. —

Rokatnicza, Febr, 18-án 1837 .
Abbeli várakozásunkban, hogy az utóbbi 

aratás után az életnek, idei szaporatlansága’, 
Magyar ország nagyobb részén középszerűsége’ 
és aT Danzigi tartós kedvező vásárok’ követke
zésében jó árra Ieend — megcsalatkoztunk; ’s 
termesztményeinkkel még mindég azon kelle
metlen állapotban vagyunk, mely már évektől 
fogva komolyít.

A’ Magyar főidet tőbnyire a’ napkeleti tá- *)

*) A' szám olás u g y a n ,  va lam in t  az e r r e  való 
e m le k e z te te s  is szükséges  : azonban  az effé
l é k ’ közlésénél  m in d e n k o r  m elle s leg  kell  
g o n d o ln u n k  az id ő ,  v is z o n ta g sá g a i t ,  fo ldesz- 
t a r s a i n k ’ je le n  k o rű lm e 'n y e i t ,  es k iv á l t  a ’ 
m inden  lép ten  nyom on e lőgördülő  a k a d á 
ly o k a t .

S  z e r k.

jak látják el, ’s provinciánk’ határos kerületei 
épen nem vettek annyi magyar vevőket észre, 
hogy jelenlétük a’ piaczi árrt megjavíthatta 
volna. —-

Danzig koránt sem volt képes a’ Visztula, 
Szequana és Búg folyók kerületeiben mintegy
150,000 korelz búza és rósz vásárlása által az 
ottani árrt feljebb verni; mely — mind a’ ma
gyar, mind a’ Danzigi életkereskedésre nézve 
egyenlően kedvező fekvésű Przemiseli kerüle
tünkben e’ következő: — a’ búzának 5. — a’ 
rósnak 2~ — az árpának 2± — a’ zabnak 1^ 
—• a’ borsónak 3 — és a’ tatárka-darának 3. 
v. forint koretez. — Miből kitetszvén, hogy az 
életeladás még kedvező öszvekőttetések által 
se mozdittatik elő — ebbeli aggodalmunkat ki 
kárhoztathatja!? —

Gallicia magtermesztő föld, — termesz
tése felyülműlja az emésztést, — Dan/igon kí
vül más eladóhelye nincsen; az odaszállitást a’ 
természet a’ Sequana, Búg és Vistula folyók 
által, ’s igy a’ kereskedést is fizethetlenül meg- 
kőnyebbíté, — de hazánk még nem szült S z é 
c h e n y i t ,  ki eszes és fáradhatatlan munkás
sága által minden akadályokon keresztűlíörve 
— a’ hajózás védangyalaként — azon czél felé 
ügy ekeznék, melynek elérése e g y e d ü l  képes 
egy országot valódi boldoggá tenni! — Kor
mányunk tesz’ ugyan némi lépéseket, de ezek 
elégtelenek lévén, az érintett hajózás annyi- 
valis inkább hátra van, a’ mennyiben kivált a’ 
két első folyók mindinkább fövenyesednek.

Érkeztek valahára nehány nyűlszivű élet
kereskedők Danzigba, kik csekély vásárlásaikat 
nem azon hely’ árr ’s kinézéseihez, hanem a7 
termesztők pénzhiányaikhoz tudták alkalmaz
tatni ; de ezek is gyakran fenyegettetvén vám
zárral (Steuer sequestration) a’ megvett életet 
kényteleníttettek bármily árron odébb adni. — 
’S mindezek váljon nem azon gondolatra vezet
hetnek-e bennünket, hogy egy földbirtokosok
ból álló egyesület, mely termesztinényeit tulaj
don számadása mellett és költségén szállíttat
ná szélyel — menyire hasznos lehetne? tudva 
lévén egyszersmind az is, hogy Danzigban az 
élet árra ha legcsekélyebb is, az idevalót a’ ha
józási költségekkel együtt felülmúlja! — De



172

ezen terv itten bár sokaktól jóvá hagyatik, az 
egyenetlenség uralkodó mételye miatt lábra ál
lam nem képes.

Látjuk mint virágzik határos tartományok
ban a’ földmivelés, juhtenyésztés, — mely ha
talmas előlépéseket tesz’ a’ külömbféle mester
ségbeli szorgalom, — azt is látjuk, hogy »’ nem
z e t e k  j ó l l é t e  ’s b o l d o g s á g a  n a gyobb  
r é s z i n t  i l y  e g y e s ü l e t e k  á l t a l  e sz kö 
z ö l t e t i k ,  látjuk mondom, — ’s még is hasz
nálatlan enyésznek éveink, mert n incs  oly 
e m b e r ü n k ,  ki mintegy lelket öntvén hazaija
inkba, öszvetett erővel űgyekeznék azon hijá- 
nyok’ betöltésére, melyek utóbb is oda veze- 
tendik a’ munkátlan hazát, honnan kivergődnie 
felette terhes leend! —

A’ pálinka ára tűrhető, Goretze (15  tesz 
egy akót) 1 ft. 15 xron. adatott; Magyar or
szágba, Bécsbe, onnan Olasz 0 .szagba, — 
honnan mint halljuk a’ Spanyol katonaság’ sza
mára is szállíttatik,— nevezetes mennyiség vi
tetik ki; — ’s igy rakhelyeink kiürülvén, mél
tán reménylhetjük, hogy tavasszal jó ára le
end. —

Czinzés. ' .....
A’ C z i n z é s  vagy b e vo ná s  valami vé

kony czimréteggel történik, főleg azon veres 
vagy sárga réz edényekkel, melyek étek és ita
lokkal, ezeknek elkészitésöknél és eltevésőknél 
érintésbe jönnek, a’ réz beinérgesítésnek elke
rülése miá. Mert a’ czinneli bevonás a' felol
vasztó szereket, a’ hova az étkek és italok is 
tartoznak, vissza tartja, Jjogy a’ réz íölezetére 
ne érhessenek. A’ be nem czinzett veres vagy 
sárga réz edények, mellycknek használatát egy 
általán tilalmazni kellene, nem csak hogy igen 
sok állományok által felolvaszthatok, hanem igen 
könnyen bevonódnak még a’ lég által is K r i s 
p án  nevezetű ismeretes Oxyddal. Ezen Oxyd 
le»úroltathatjk ugyan, hanem a’gondatlan gond
viselésnél gyakran ülve marad és akkor még a’ 
csupa vizet is bemérgesíti: de gyakor izben még 
a’ legszorgalmatosabb tisztítás sem segíthet rajta 
tökélletesen, nevezetesen, ha valami savanyú
ság érinti meg a’ réz fölületét. A ’ cziuezés által

ugyan elháríthatni ezen veszedelmeket, hanem 
a’ czinzés már maga is alá lehet vetve hibáknak, 
főleg meghamisításoknak, így lehet a’ czin gyak
ran Olmaccsal megrontva, és nem ritkán még 
férjannyal is kevertetik; vagy, a’réz bevonat- 
tatik előbb olmaccsal és aztán czinnel, nem csak 
azért, mivel az ilyen czinzés olcsóbb, mint Csupa 
tiszta czinnel, hanem könnyebb is végbe vinni. Ha 
már most az olmacs az étkek és italok által a* 
testbe vitetik, ez által veszedelmes olmacs mér- 
gesités támad, a’ rézmérgesités helyett. Ezen 
kivid a’ czinzés mind a’ hőség, mind a’ benne 
készített és ellett étkek és a’ tisztogatás és 
súrolás által le válik. így tehát ismét czinezet- 
len edényeket nyerünk, a’ mi még majd vesze- 
delmesbb, ha a’ czinnek lekopása még csak né
mely helyen történik, mint ha az egész edényen 
szélt terjed. Mivel amasít elmulasztjuk gondat
lanságból, vagya’ czinezésnek kijobbitását húz
zuk vonjuk fukarságból mindaddig, míg a’ meg- 
mezitelenedett hely nagyobb nem lett Vannak 
példák, hogy még a’ pálinkában is k r i s p án  
maradt vissza, mivel a’ czinzés a’ hólyagokban, 
sapkákban és csövekben lassanként elveszett. 
Némely helyeken a’ lélégetö edények is cziné- 
zetlenek, a’ mit éppen úgy mint a’̂ z in  és ol
macs compositioboli czinezést meg nem kellene 
engedni.

Avult ruhával vagy kócczal gyanta segédje 
mellett az olvasztott czint az előbbi megtisztí
tott réz színére kell dörzsölni. Ha már most ólom 
van a’ czín között, az olmacs gőzök árthatnak 
a’ ezinezöknek a’ munkáiknál. Ovószerek vol
nának ellene valóban ismét, mint a’ huta művé
szek, olmacsöntök, aranyozóknál, szabad, a’ 
gőzöket szét oszlató húzó lég, gyakori éles sűrű 
irósvajas kenyérrel a’ munka előtt, a’ szájnak 
gyakori kimosása, egy hetenként használt lan
gyos meleg szappan fürdő, salamiával beavatott 
a’ száj elejbe kötött szivacs, az ábrázolnak be
kötése viaszk tafota áiorczával ’s t. efl.

A’ következő ezinezö mód , a’ hol olmacs 
nem használtatik, mely a’ savanyak fölolvasztó 
ereje ellen óvólag dolgozik, és igen• szilárd, 
legalább kétszer szilárdabb mint a’ közönséges 
veres és sárgaréz; főző és étek edényekre,
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télfőző műszerekre ’s t. eff. igen jól használtat
hatnék , igen különösen ajánltalik. A’ megczin- 
zendő, igen tisztára megsúrolt edénynek meg
címezendő fölezete hoporjássá tétetik, hogy a’ 
Czin a’ rézben megkapaszkodhassék és az ala- 
pércczel voltaképpen egyesülhessen. Magára a’ 
czinezésre használni kell szemczint és salamiát. 
Ha ez a’ czinzés az alapérczet mindenütt jó 
egyénben bétakarta, egy másik keményebb czin- 
réteg tétetik reá , mely amannak egyszersmind 
takarékul szolgál. Ezen keményebb czinzésre 
tiszta szemczin vevődik, mely oly arányban áll, 
mint 2 a’ 3ra czinnel keverve van, Ezt is sza- 
lamiával igen egyarányuan és kissé erősen kell 
feltenni, úgy, hogy az első terület általánosan 
egyarányú és szilárd takarékot nyerjen. Ha 
szinte ez a’ takarék a’ czink pótlék által már 
jócskán kemény és szilárd lett, még is a’ viz- 
zeli rendes ledörgölés és lesúrolás után, a’ si- 
mitókalapácsi verés által még szilárdabbá és tö
möttebbé tétetik. Ez által egyszersmind igen 
sima föliiletet kap. Az illyetén czinezés kissé 
többbe kerül ugyan; de a’ csekéllyel drágább 
árrt kipótolja elegendőkép annak nagyobb tar
tóssága , szépsége, és az egészségtelen tulaj
donságok héjánya.

Ha a’ czint visga alá akarjuk vetni, hogy 
olmaccsal de még tán Viszmuttal (liamuszinű ol- 
macs) is vane vegyítve, a’ visga következő mód
dal tétetik. Választó vízben felkeli egy kevés 
czint olvasztani; ha aztán ezen olvadék eső 
vízzel meghigíttatik, vagy t^j)b csöpp vitriollél 
adatik hozzá, tisztán kell néki maradni; ellen
kező esetben (a ’ vitriol léi visgánál) olmacs, 
vagy (az eső viz próbánál), viszmut van benne. 
Egyébiráut még több ismertető jelekis vannak 
a’ rósz, olmaccsal kevert czinzésnél. A’ fény 
t. i. akkor fáradtba megyen által, holott a’ tisz
ta czinnel ezüst fejér fényű. A’ szín egyszers
mind kékesbe megy által. Bor-eczetet vízzel 
azon edényekben főzve melyek ily rósz czinze- 
tüek, a’ forró eczetben fölolvasztott olmacsnál 
kifejlődött szaghoz hasonlót ad , és egykis be
levetett só a’ folyadékot megzavarja. Az ujjak 
melyekkel az ilyetén rósz czimezés dörgöltetik 
olmacs vagy fekete színűek lesznek és a’ H a h 
nemann  liqueurje az olma'csot fenékre szállítja.

Tulajdonképen kevésbé veszedelmes , áz 
olmacsmérgesitésnél a’ rczmérgesités a’ követke
zendő alapoknál fogva. A’ felolvasztott réznek 
tnlajdon ize által a’ mérgesitést könnyeb elhá
rítani, mivel az íz egyszersmind óv tőle. Ezen 
kívül a’ rézmérgesitésnek eseményei azonnal 
mutatkoznak, holott az olmacsmérgesités előbb 
fölnem fedezhető, mint midőn a’ szerencsétlenen 
már többé nem segíthetni. Ha a’ gyanús edé
nyekben főzött vagy benne tartogatott étkek
nek zöldellő-kék szinökés tulajdon fanyar-érett 
izük van, már akkor az étkeknek rézmérgesité- 
sökröl be vagyunk bizonyítva. Ama szin a’ fel
olvasztott réznek nevezetes mennyiségére mutat 
hanem az íz már csekély mennyiségnél is ki
tünteti magát. A’ gyánús étkekbe (v. italokba) 
tett fényesre simított kispilinga beavattatik zöl
des vagy veres bevonattal, mely a’ palléraczél 
alatt rézszínü lesz. Azonban gyakran , főleg ha 
a’ réz az étkekben nem savanyuk, hanem zsíros
ságok által olvasztatott fel, az étkeket kevés 
eczettel kell meghigitani, hogy a’ vas felolvasz- 
tassék és ez által a’ réz helyre állitassék. Ha
nem az e’ végre használandó eczetet előbb ré
zen kell megvisgálni. A’ csöpögően folyós Am
monium (az edző salamia lél) különösen kényel
mes és csalhatlan szer, még a’ legcsekélyebb 
mennyisége mellett is a’ réznek. Ha öszve ke- 
vertetik t. i. valami réz tartalmú folyósággal, 
ez az által szép kékre festődík. Csak midőn a’ 
réz egérkövei van egybe kötve (mint a’ Pak- 
fong compositional történik, mert igy készül
nek rézből az ezüstöt helyetlemezö csalóka evő 
szerek) (mint fejér réz) salamiávál nem engedi 
magát kékre festeni.

Ha meg akarjuk tudni, hogy a’ veres vagy 
sárga rézedény úgy van-e megczinezve, hogy 
a’ réz nem engedi-e magát fölolvasztani, ezt ily 
móddal tudhatni meg: A’ megczinezett edény
ben, a’ mint tudva van, tiszta bor eczetet kell 
főzni lassan egy óra’ lefolytéig, és aztán ugyan 
azon edényben ismét ki kell hagyni hülni. Ezen 
eczettel tétessék aztán az előbb leirtt visga. 
Ha réz találtatik benne, akkor az edény roszul 
volt megczinezve. Kétség kivül a’ czinzésnek 
jóságát az által is előre mozdíthatni, ha a’ czin
zés munkáját nem minden rézkovácsra bízzuk,
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hanem mint nyilvánosan bírált czinzők rendel
tessenek. v

Német hy .

Szegedi Piaczi Árjegyzék. Mart. 11. 1837.
E g y  Mé r ő .

Búza 4 f. 30 kr. Kétszeres 3  f. 30 kr 
rozs 3 f. 15 kr. árpa 2 f. 48 kr. zab 2 í, 30 
kr. kukoricza 4 f. 30 kr. köles 4 f. 30 kr. 
kása 4  f. Repcze 10 f. Büköny — f. muhar 
12 f. lenmag 12 f. kendermag 11 f. napra
forgómag — f. aszalt szilva mászája 20  f. 
dió 9 f. 30. gubacsi köble i 2  f.

M á z s  a.
Szalonna 33 f. zsír 70 f. háj 40 f. Juh vaj 

9 0  f. tehénvaj 120 f. sajt 40 f. túró 35 f. 
fagya 48 f. gyertya 50  f. szappan 36 f. Do
hány 20 tr kender 60 f. len 80  f. viasz 200  
f. méz 45 f. lóször 25 f. Repczeolaj 60 f. 
lenmagolaj 100 f. sáfrány 190 f_ széksó 26 
kr. hamozsír — í.

E g y  M á z s a
Gyapjú finom 180 ft. gyapjú középsz. 115 ft. 

gyapjú közöns. 85 ft. pamut 120 ft. vas 30 ft. 
sárga réz 180 ft. veres — ft. ón 45 ft.

E g y  font .
Marhahús 12kr. juhhús 7kr. disznóhús 20kr. 

füstölt hús 24kr. Lóheremag 3 0  kr.Luczernamag 
3 0  kr. E g y  akó.

Veres ó bor 20 ft. fejér ó bor 15 ft. veres új 
bor 12 ft fejér bor 12 ft. gabona égett bor 24 ft. 
törköly égett bor 36 ft. szilva égett bor 30  ft»

E g y  d a ra b
Hízott ökör 500 fontnyi 190 ft. hízott tehén 

80 ft. jármos ökör 1-ső rendű 200 ft. 2-ik rendű 
ISO ft. 3-ik rendű 160 ft. hízott disznó 250 
fontnyi 87 ft. 30 kr. fél észt. süldő 8 ft. 1 észt. 
süldő 10 ft. 2 észt. süldő 20 ft. ökör bőr 18 ft. 
tehénbőr 12 ft. borjú bőr 2 ft. lóbőr 3 ft. 30 kr. 
Juhbör 1 ft. 30 kr.

Va sut .
Feszült figyelemmel várták, váljon a’ New 

Castlei és Carlisle* vasúton a’ mozgony a’ kö
zelebbi nagy hoszakadás alatt fog e’ folytában

dolgozhatni; mi 26ik Decemberben íegvilágo- 
sabban bebizonyosodott, ’s ez által a’ vasutaknak 
minden körülmények közti haszna a’ meggyőző
désig megmutatva lön.

A’ Cowran Fiegyek közti mély utón a’ hő
4 —5 lábnyi magasságra emelkedett, ’s midőn 
a’ Herkules (ez a’ neve a’ mozgonynak) a’ ne
vezett nap reggelén azon helyet elérte, nagy 
néptömeg gyülekezett öszve szemmel kívánván 
látni, miképen fog az akadályokon győzedel
meskedni, ha a’ szükség úgy hozná magával, 
segítségül is leendő. A’ mozgony fenakadás 
délrül folytatta útját egyenesen a’ hónak, ’s rajta 
keresztül, tetszőleg minden nehézség nélkül, mi 
alatt a’ hó a’ mozgonynak kürtője felett magasra 
repült a’ légbe, mint a’ zajongó tenger tajtéka. 
Ez és más akadályok daczára elérte Herkules* 
utána kötött szekereivel együtt rendeltetése he
lyét minden időveszteség nélkül, ’s a1 20 angol 
m. f. nyi tért 1 ^ óra alatt futotta meg.

Hollandus Heringhalászat.
Amsterdam 1836 Decemb. 31én. Á’ lefolyt? 

évben 115 hajók futottak ki heringfogásra, me
lyek mind jó karban tértek vissza, ’s nem szá
mítva az 1300 tonnyányi terhet, melyet 7 va
dász és sebesevező hozott, mintegy 3600 tonna 
besózott heringet hoztak. A’ csődülés nem volt 
nagy, ’s annálfogva az árra mind végig elég 
jól megmaradott. A1 Scótiai Heringhalászat ezen 
évben £88 ,000  tonnára ment.

A’ Sváb Merkúr közli, hogy a’ lapos borsó 
termékenységre ’s jó izére nézve felül múlja a’ 
rendes borsót, hanem, hogy jó fövő legyen,nem 
kell a’ hüvelyét meghagyni száradni. A’ szal
mája is jobb takarmánynak, mint a’ másféléé. A’ 
magvát a’ Hohenheimi Intézetből vették.

Piteából 30ik Januáriusról szóló közlemény 
bizonyos tudósítást ád egy földingásról mely a’ 
Neder-Kalixi keWiletben 17-ik Jan. egészen 
tiszta időben 17 foknyi hideg mellett történt. 
A’ földingás oly erős volt hogy ajtók’ ’s bútorok 
a’ házakban öszve zörrentek és mozogtak. A’
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rázkódást követte erős és menydörgéshez hasonló 
zörej a’ légben mely ’E K ről D Ny ra látszott 
terjedni.

Angolt/ Ország Státus jövedelmei\
Angoly országnak az 1836 évi Status jö

vedelme az 1835-it 2 ,570 ,000  ff. sterlinggel 
haladá, ’s növekedése még nevezetesebb lehe
tett, ha a’ vámok másképpen lettek volna elren
delve. Mely hiba’ fő oka — a’ czukor ’s más 
gyarmatiíermesztmények árának feljebb emel
tetése, valamint az épület-fáknak egyedárossá- 
gais. Angoly ország a’ nyugoti Indusoknak, 
azon 20 millió ft. sterlTnggen kívül, melyet a’ 
rabszolgák felszabadításáért kárpótlás fejében 
ajánlott, a’ czukor, kávé ’s más egyebekre 
nézve egyedárosságotis engedett az országban; 
'S ez az oka, hogy az Angoly ’s külföldi czu
kor árrának kiilömbözése mindinkább növeke-, 
dik. Ha a’ Havana ’s Brazíliai czukor egyenlő 
vám alatt volna a’ Brittusokéval, akkor Tonná
ja bizonyosan olcsóbb lenne 10 ft. sterlinggel, 
mely gazdaság 18,000. Tonnák elhasználása 
mellett 1,800,000 ft. sterlingre menne, vagy 
még 33,720. Tonnával több használtathatnék, 
’s igy a’ vámjövedelem 885,000 ft. sterlinggel, 
szaporittathatnék, mely utóbbi summa felül ha- 
ladja a’ behozatott űvegvámot. A’ kávé és Ilié
ért vetett adó (2 . s. 1. p. egy font Bocha és 
durvább kongrézt) is kárhozatos, valamint azis 
hogy a’ balti épüietfáért 45 sh. többet fizet
tetnek mint a’ kanadiaíért mert ez utóbbi kö
rülmény által a’ vámjövedelem bizonyosan meg- 
csonkítíatik 1 \ millió ft. sterlinggel.

Egy nevezetes göz-vágómalom.
(Kölni lapok után.)

Kölntől egy negyed órányira büszkén emel
kednek egy épület kőfalai, melyek a’ Rhajna 
partján települvén, tágas műhelyeken kívül még 
egy kényelmes lakhellyel is dicsekedhetnek.— 
„A’ jó remény gyárában*4 igen jól készült gőz- 
gépeíy oly szabadon s’ világosan áll, hogy min
den legkissebb része kivehetőleg látható; az 
egésznek csak egy hengere ’s oly készítménye 
van, mely által a’ 16 lói erő egészen 21 re nö-

vekedtethetik Szelelojein (Ventil) kívül ngy 
nevezett biztosító kakasok’ (©td)erfKttéfyíi(>nni) 
és úszókkal is (©djroímmer) el van látva. A’ 
felesleges gőz még egyszer öszveszoríttaíik, 
mely a’ szi^pszereknek (^Pumpenroerf) elegen
dő erővel úgy szolgál egy különös emelőrúd se
gedelmével a’ nagy fontolórúdra (äßagebolfen) 
hogy a’ tulajdonképeni erő egészen fürészelésre 
használtathatik * és mind a’ mellett hogy még 
eddig néhány ló erényi használatlan, az egész
szel csak nem hihetetlenségek vitetnek végbe: 
— 1) Ezen gépely a’ legvastagabb tölgyfa tör- 
zsököket húzván ki a’ viz’ partjára, egészen a’ 
fürészhelynek tágas bemenőjébe hengergeti, hol 
a’ nagy ’s nehéz állásra rakatván — az által, 
mely egy vasúton mindég odébb csúszik, a’ fű
részek felé nyomattatnak. — 2) Mozgásba hoz 
három fűrészekkel tölt vas rámát, mely a’ tet
szés szerénti vastagságú és 100 lábnyi hoesza- 
ságu deszkák’ ’s épitőfáknak vágására van alkal
maztatva. Ezen elrendelés következésében 48 
fűrész jön függőleges mozgásba. — 3) Továb
bá egy tulajdon tengelye körül minden minu- 
tumban 800szor megforduló kerékded pléh fű— 
lészt foglalatoskodtat, ’s ez az elesett darabok
nak , a’ használhatáshoz szabott külömbféle 
vastagságú léczekké való fürészelésére van 
szánva. — 4 ) Végtére egy — vastag finom 
fa darabokat minden emberi segítség nélkül a’ 
legszebb Fournirlapokká varásló fournírgépelyt 
hoz mozgásba; mely ha levágott egy lapot, 
magától viszaugrik ’s a’ következőhöz fog, 
még pétiig oly gyorsan , hogy egy minu- 
tum alatt 2 négyszeg lábnyi — ’s a’ Brüsseliek- 
kel vetekedő lapokat képes készíteni. —

P e s t  és vidéke.  Mart. 18. 1837.
Az idő, mely szeles, s/áraz, és többnyire 

verőfényes, egészen meglangyúlt. Szántanak 
’s vetnek, hol csak bírják a’ marhák a’ jármot: 
sok helyeken azonban döglenek a’ lovak, szar
vas marhák, és juhok, a’múlt évi, és erre jött 
téli koplalástól: ’s különös hogy a’ megdöglött 
lovak’ ’s egyébb barmok’ gyomrában sok föld 
találtatik, melyet a’ nyomorult állatok, bizonyo
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san a’ múlt évi kopár legelőkön a’ fűgyökerek
kel együtt ettek meg.

A’ dunahid ugyan bent van: de koránt sincs 
rajta ama tolongó élénkség mely máskor szokott 
lenni;mert tudja a’kereskedö hogy híjába vár sze
rencsére o tt, hol a’ f ö l d é s z n e k  n i ncs  pén
ze. Kézmüvek ugyan nagy mennyiségben árui
tatnak, de előre is láthatni, hogy ha valaha, — 
most ugyan nagy ereje lesz, eme közmondásnak: 
„végy mi szükség, nem azt mi kell“ — Egyébb- 
iránt ritkán látni annyi ló és marhabőrt, mint 
ezen vásárban. A’ Duna igen csekély.

Lepke uzó szer.
A’ z e l n i c z e  me g g y f á n a k  (prunus pa- 

dus) mely kutyavad gerézd cseresznyének kutya- 
bogyónak is neveztetik, azon tulajdonsága van, 
hogy a’ lepkéket ’s hernyókat 120 — 300 rőfny i- 
ről is magához vonja (per effluvia) melyek aztán 
rajta lárvákká lesznek, de egyszersmind el is 
vesznek , ’s a’ közel levő fák mentek maradnak, 
tán a’ kék sav következésében mely e’ fában, 
’s ennek gyümölcsében találkozik. Óhajtanok 
hogy ezen fa nemét a’ mezei gazdák, gyümöl
csös kerteikben országszerte használnák.

K o c  s m á i t  a t  á s.
Mgos N. Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség’ közös Javaihoz tartozó, ’s T. N. Csongrád 

Vármegyében fekvő H. M, V á s á r h e l y ,  és S z e n t e s  két népes Mező Városokban az 
Uradalmi Kocsmáltatási jog folyó esztendei Julius első Napjától kezdve Hat egymás után 
következő esztendőkre jövő Április 24-én Vásárhelyen M. Gróf Károlyi Lajos Ur 0 Nga 
mostani Tiszti szállásánál az úgy nevezett Présháznál nyilvános árverés mellett haszon
bérbe fog adatni; bérleni szándékozok a’ kitett helyre, ’s napra szükséges bánat pénzzel ellát
va hivatalosak K. Derekegyházán Febr: 28-kán 1837. Pokomandy m. k. Inspector.
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Hetenkint kétszer 
félévi árra .

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.
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Cazclaság, Ipar és Kereskedésben*

1 S 3 2 .

Szerezhető 
Eygenberger és H#- 
ckenast könyvker. 
és a’ Szerkeztőnél

Pesten Szerda Értelmi k ifejlé .b ől eg-yesűlet, é i ebből öiszesített erő tzármitzik, 
mely hatalma alá veti az egyet erőket. Martius 22-ik

Oyapjúárr♦
Semmit sem lehet rajta csudálkozni, hogy 

a1 gyapjuárr ezen pesti vásár alkalmával i 0—15 
pCento veszteségre lenyomatott, mert mint tud
va van földésztársaink előtt is , a’ kereskedői 
ész úgy használja meg a’ pénzét, a’ mint csak 
lehet. A1 most készen lévő gyapjú itt kérdésbe 
nem igen jő, mert hiszen az csekélység ama 
nagy mennyiséghez képest, mely Medárdra el
adandó leend. Szükségképen meg kel! tehát 
ezen csekélység’ árrát törni, hogy az idei nyi- 
résnél ’s előre való vételnél, annál nagyobb 
legyen a’ nyereség. A’ múlt évi szörnyű csapás 
hazánk’ nagy részén megtörte földészetünk’ ere
jé t, ’s az innen származott nyomorúság és pén- 
zetlenség nagyon tudva van a’ kereskedőségnél, 
’s ennélfogva természetesen kíván is élni az 
alkalommal; mert egyiknek szerencsétlenségé
ből szál ki a’ másiknak szerencséje.

Ha azonban felvesszük, hogy a’ magyaror
szági gyapjú mennyiség bizonyos nyomatékkai 
bír az európai posztógyárokban, és a’ múlt évi 
szárazságban termett széna mind nálunk, mind 
külföldön is kivétetett a’ késői fagyok által ere
jéből; ’s e’ szerént az idén nálunk, nagyobb 
részben azt lehet mondani, hogy ha nem egé
szen harmadával, egy negyeddel bizonyosan 
kevesebb gyapjú lesz, mint középszerű évek
ben — ’s végre ha elgondoljuk, hogy igen sok 
helyeken rakásra döglenek a’ birkák a’ fejőkben 
’s torkukban lévő férgek miatt; ’s hogy éllé— 
seik is igen sok szerencsétlenséggel valának 
egybe kapcsolva, azt kell h i n n i h o g y  mind 
azok, kik kereskedői előpénz vagy árr felvé
tele nélkül ellehetnek, gyapjujok’ tavalyi árrát 
későbben .(ha nem többet) meg fogják kapni.

Ä  Nemzeti Jóllét Elemeiről.
XIX.

Az urbáriumban szó sincs a’ nép’ szaporo
dásáról, melyről én alább szinte gondoskodni 
fogok, — sőt abban néhány gazdának és zsel
lérnek neve — semel pro semper, mintha azok 
örökké élnének, be lévén írva: ez vagy azt 
teszi, hogy az adózó nép többre nem szaporod- 
hatik, és a’ reájok kivetett adó is mindenha 
elég lesz; vagy azt, hogy a’ szaporodó nép, 
azokon felyűl, kik az urbáriumba be vannak ír
va, egyenesen az uraságok dispositiója alá tar
tozik, és így további conrcriptiótói 03 adótól 
ment. Úgy de egyiket se tapasztaljuk a’ tettle
ges végrehajtásban, sőt ellenkezőt tapaszta
lunk, hogy t. i. mind az úrbéri telepek száma 
naponként szaporodik mind addig , míg ezen 
szaporodásnak a’ külön válás által végét nem 
vetjük; mind a’ népesség, a’ beirttakon túl is 
szüntelen nevelkedik, és conscriptio, ’s adó alá 
jő annyira, hogy még az urasági földön gyár- 
matozó szállitványok sem mentiek ez alól. Ez 
egy olyan zavar, melyből világosságra nem jö
vünk sőt mindig több több nemesi földet teher 
alá teszünk mind addig, míg csak a’ közoskö- 
dés sötét homályában vakoskodunk Érzették ezen 
zavarnak veszedelmét hazánk messzelátó rendei; 
— ’s ugyan azért, rendet szabni elhatározták. 
Tettek ebben óriási lépéseket, megtörték a’ töret
len jeget, ’s azon ponton állunk ma, melyen még 
magyar soha nem állott. Szabad légyen ittazon- 
ba észrevennem azt, hogy az óriási nagy mun
kában, én egy kis pontocskát látok, mely még 
javításra várakozik, minthogy benne a’ ezét, 
nem saját eszközeivel, hanem különnemű esz
közökkel látszik intézve lenni. Ugyanis, vala
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mint a’ posztónak rőf, a’ bornak pedig itcze a’ 
mértéke, és e’ kettőt eltéveszteni, vagy felcse
rélni heterogeneum volna: úgy gz országos con- 
scriptió jó és czélirányos lehet political', statis
tical', vagy történeti tekintetben; de geometri- 
cumban, conscriptióval akarni segíteni, soha 
czélra nem vezet, ha minden éven új deputa- 
tusokkal conscribáltatnók is adózó telekeket. — 
Jól kezdette azt, József Császár, hogy az 
adózó telekeket lánczaí, nem csupán pennával 
kívánta tudni, — jóllehet a’ kivitelben ő is 
megcsalatkozott, mert nem himpellérekkel kell 
azt felméretni, hisz úgy ismét semmi bizonyost 
nem lehet tudni, és igy csak ott vagyunk, hol 
voltunk, hanem competens bírákkal, és meste
rekkel. — A1 juridicumban legyen competens 
bíró a1 prókátor tolla; de a’ geometricumban 
csak geometra lehet competens bíró, — s mi 
ott tévesztek el a’ nagy czélt, és nagy költsé
gét, hogy a’ geometricumokat is juristák által 
képzelek elvégezhetöknek, — ’s kérdem, lett— 
e egy hajszálnyi sükere a’ nagy conscriptíónak? 
A’ mathesís csak olyan alapja egy országnak, 
mint a’ jus, mert hiszen kiterjedés nélkül egy 
ország sincs; — sőt a’ mi a’ jus erkölcsi tekin
tetben : az a mathesís minden országban phy- 
siai tekintetben : Nem ok nélkül tette tehát a’ 
legközelebb múlt diéta számtalan bölcs intézvé- 
nvei között azt is, hogy az adózó telkek mér
nökök által szabályozhassanak, telek könyvbe 
írassanak,’s az illető térképpel együtt egy pél
dányban meghitelitve a1 vármegye Levéltárába 
is betétessenek. Ez az a’ mit régen kell vaía 
tenni! de korunknak volt feltartva. — Legyen 
tehát békés örök határvonal az adózó, és urí 
telek között, mert határ, rend, és mérték nél
kül mi lehet a’ vúlágon biztos és bátorságos?

Az úrbéri telepeket sem úgy kellene proto- 
collizálni, mint azok szokásban, és az urbárium 
végén is feljegyezve vannak, — a’ telepes gaz
dák nevei sorba íratva lévén mindeniknek után- 
na állván az első rovatban (rubrica) azon 1 ,

7 1 7 s a’ t szára, mely telepje nagyságát 
jelenti. A‘ név itt nem fö dolog, mert az kihal, 
és évenként is változhatik, — fő dolog a’ Ses- 
sio. mert ez soha többé nem változik, és min
dig meg kell neki maradnia, ügy kellene te

hát az úrbéri telepeket protocollízálni, hogy 
azok római nagy számokkal jegyezve sorba kö
vetkezzenek egymás után, ’s ezen Lajstromnak 
czíme így kezdődnék: Ezen helységben van 
XXXYI úrbéri egész telep, és 120 Házas 
’Sellérség, melyek itt következnek: I-so T e
lep.  Ennek gazdája jelennen Nagy János. I l 
ik Telep.  Ennek gazdái jelennen Kovács 
György és Fazekas Ferencz. — III-ik  Te
lep.  Ennek gazdája jelennen Kis József. IV- 
ik Telep.  Ennek gazdája jelennen Ugyanaz. 
V-ik Telep .  Ennek gazdája jelennen ugyan
az, s a í. s a t.

Ide már cgy kis bővebb kifejtést kell iktat
nom, hogy magainat világossabbá tehessem. 
Ugyanis a’ már elmondottakból kivilágosulván, 
hogy sem a’ határ többé közlegeltetés alatt ném 
lehet; se a földek caleaturákra és dűlőkre ’« 
apró osztályokra széttdarabolva nem lehetnek, 
mert ez mind valóságos pazérlás, a’ kész jónak 
elrontása, a’ szorgalomnak kiölése, és a’ föl- 
dészet elvének homlok egyenest ellensége: ön
ként következik , hogy az úrbéri telepeknek is 
egy egy elkülöuözött quadrát majorban kell ki- 
vágatniok, minden réti és legelői illetményük- ' 
kel együtt, körül belől mintegy 50 holdnak egy 
tagban, ’s a’ mennyire lehet quadrátban.

Ki lévén tehát minden úrbéres egész telep 
egymás mellett rendre, quadrát majorokra szab
va, azon megjegyzésseljbogy a’ rét hijánya föld
ben ülendő egyértéküvé pótolíassék, valamint 
a’ földben lévő haszontalanokra is meghatározott 
javítás adassék, az az, a’ földelőre classificál- 
tassék úgy, hogy cynosurá«! felvévén a’ legjobb 
földet 1200 quadrát öles holdban, minden más 
fajú föld meghatároztassék, hogy ott p. o. 1300, 
1400. vagy 2000  ’s a’ t. négyszög ölü hold 
teszi annyiságát az alapúi felvett legjobb föld
nek: ezen majorok, melyek a’ határon végig 
vont egyenes sikátorok (alee) vagy utszák két 
oldalára dűlve egymás után következnek, ’s 
melyek soha többé, míg magyar ország fenáll, 
nem változnak mathematice (feltévén hogy elég 
bölcsen in teltetett a’ szabályozás) hanem csak 
aesthetice és oeconumice, — most már sorba 
római számokkal megjegyeztetvén béiratnak, ’s 
az érdemes gazdákra, mint megannyi árendá-
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sokra kiosztatnak. Szabad adás vevés alatt lesz
nek ugyanomért csak ez emelheti a’ szorgal
mat és javítást óriási lábra; de mindig az ura
ság és szolgabíró controlja alatt és nem titokban, 
mert ezek örökösen úgy tekintetnek, mint sta
tus sajátja és alaptőkéje, melyet ő öröklő áren- 
dába oszt ki a’ vállalkozóknak, ’s ezen árenda 
áll a’ királyi és az urasági adóból, legyen az 
természetiben, vagy megváltva, mindegy, — 
valóban oly illedelmes árenda , mely testvérek 
közt is megállható, ’s melynél olcsóbb árron an
nyi földet, annyi kényelmet , annyi éldeletet 
nem kaphatni, ’s ki ezen meg nem élhetne, sőt 
meg nem gazdagodnék: az ugyan rá nem ér
demes.

Hogy egy szorgalmatos gazda több egész 
telepeket is egymás mellett, vagy akárhol meg
vehessen, csakhogy a’ megyék szorosan meg- 
őrtátessenek, és az árenda, vagy adó illendően 
fizettessék: ez, ha nem csalódom, az Hiedelem 
természetében alapúi, mert egy igen jó gazda 
mindig többet ér akárhány rósz gazdánál, — ó 
több szegény embert eltud táplálni, mintha 
ugyan azon földet számtalan buta szegények 
bírnák. A’ Porosz földön egész falukat bevált
hat a’ földes uraság, ’s az úrbéri telepes jobbá
gyokat is mind házas zsellérekké teheti, 
és csak a’ nép javával, a’ népesedés szaporo
dásával, ’s a’ haza virágzásával. A’ tanúit föl
des úr sokkal bölcsebben használja és nemesíti 
a’ nagy kiterjedést, mint ki ahoz nem ért, — 
az adót könnyebben fizeti, mint a’ sok szegény, 
— ’s a' nép tódul a’ munkára, mert szabad, ’s 
ment a’ nagy adótól. A’ nagy gazda maga ke
zével nem dolgozik, hanem csak eszével; de 
dolgot és keresetet tud adni számtalan szegény
nek ’s még azok gyermekeinek is. — ’S most 
vagyunk már azon ponton, hol én, ígéretem 
szerént a’ népesség növekedésére határtalan 
fun dust találtam, mely az urbárium mellett nem 
is szaporodhatík. Képesség nélkül mit ér az or
szág? sőt minél nagyobb a’ népesség, csak azt 
jó útba indítsuk, annál gazdagabb az ország, 
annál nagyobb az ipar. Az urbáriumba beirtt, 
vagy beírandó telepes gazdák, és házas zsellé
rek tehát tulajdonképen egészen más osztályt 
tesznek j mint az ezután szaporodható emberi

tömeg. Ezek, az eddig szokásban volt noma- 
dicus gazdálkodás mellett meg nem élhetnek, 
mert hiszen magának a’ gazdának sincs úgyszól
ván semmi dolga, nem hogy számtalan zsellé
reknek tudna dolgot adni, mint ezt fájdalommal 
érezzük; — de ha minden úrbéri telepek egy 
tagba szabályoztalak; ha a’ dézma , más ha- 
sonértékű pótlék által megszünttetik; ’s tán las
sanként a’ robot is pénzzel megváltatik, a’ mi
re szinte kedvező törvényeket kellene hozni; ha 
a’ nagy gazdáknak az aquisitióra szabad mező 
nyittatik, — ha a’ földes uraságok birtokai 
is elkülünözött majorokra szabályoztatnak: 
akkor annyi ember és munkás kéz helyet és 
élelmet talál az országban, hogy maga a’ csupa 
földészet tíz annyi embert elnyel, mint a’ mos
tani élők’ száma, — hát még mit mondjak a’ 
mesterségek és kereskedés virágzásáról, melyet 
a’ földosztály által feléledi földészet nyomban 
maga után von?

Tegyük fel hogy szabadna egy szorgalma
tos gazdának, annyi úrbéri telepet összevásárolni, 
a’ mennyit tud; — de ellenben tiltva volna 1 egész 
telepet fél telepnél apróbbra eldarabolni, avagy 
csak nem lényeges okból is, mert az ilyen elal- 
jasodás csak apró ideákat, örökös alantiságban 
tespedést szül, és soha magasra nem emeíked- 
hetik: ellenben a’ nagy birtok edzi azon magas 
ideát, azon fellengős nagyságot, mely illik 
egy nemzethez. — Attól ne féljünk, hogy 
ez által sok gazdák sok földet összeszerez
vén , gazdasági aristocratákká válnak; — hi
szen minden nagyot, szépet, fellengőst, és 
felségest az aristocratiának köszönhetünk; 
mert az elaljasodott ezer millió egyforma 
szegény, ugyan soha a’ világ végéig ma
gas ideáról eszméről nem gondolkodik, nem 
hogy azt létesítse. A’ legnagyobb geniek és 
művészek, mind aristocratiának, nem pedig 
nomád népnek köszönik nevüket, ’s azon jót, 
melyet az emberiségre elárasztottak. Csak egy 
aristocrats is sok újjat és hallatlant teremt, vagy 
teremtett: hát a’ hol az aristocratia tódulásfc 
tesz a’ luxusban! — Egy nagy aristocrata több 
szegénynek tud élelmet, erkölcsöt, magas ér
zést, és jóllétet adni, mint egész ország apró 
nyomorék ember. Aristocratiára tehát töreked
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nünk kell, nem pedig azt fogyasztanunk. Nem 
az aristocratiában van a’ hiba, ha hiba van; 
hanem a’ nevelésben.

A’ mi pedig az urbáriumba beprotocollizált 
házas zselléreket illeti, minthogy azoknak nyoi- 
czával a’ törvény annyi legelőt rendel, mennyit 
egy egész úrbéri telepnek: tehát ezt nekik ki 
kell adni, de nem közlegelőben, hanem felosztva 
mintegy kertekben, hogy legalább feleségeik
nek legyen egy kis kender, krumpli, babföld, 
vagy kinek tetszik, luczernás, hová ők is mun
kára mehessenek, mig férjeik másfelé keresik 
a’ kenyeret. De ha épen semmi földje nem vol
na is egy zsellér embernek házán kívül, a’ 
minthogy többnek nincs, mint van: hát nem él 
el egy zsellér, ha dolgozni akar százszorta 
könnyebben, mint sok henye gazda, minthogy 
adója is igen csekély, és ő úgy szólván szabad 
ember? Hiszen az a’ temérdek tábla mindenféle 
vetés, melyet az uraságok, melyet a’ gazdák 
termesztenek, mind a’ zsellérségé, mind az ő 
kezére várakoznak, és igy az uraságoknak is 
azon kellene leni, hogy a’ munkás nép concur- 
rentiáját neveljék inkább mint fogyasszák. Tud
ják jól gazdáink, mily drága nyáron a’ napszá
mos? úgy hogy 2 0 —25 garasaival sem kapni 
mindig munkást! Ez még mind a’ munkási con- 
currentia hijányát árulja el, úgy hogy sokszor 
kérni, uralni kell a’ szegény embert; hogy jöj
jön pénzt keresni; de ő elbizza magát, nem jő, 
hanem bundába vonulva ballag a’ szőlő kertbe, 
vagy a’ kocsmára, ’s egy nap megissza, mit 
más nap keresett.

Az éj szakamer ikai ipárrendszer.
Richmond, 1835 . Aug. 16.

Richmondban vagyok , de van itt valami, 
mit utczáinak feneketlen sálánál is inkább gyű
lölök, inkább, mint a’ nyűgoti virginiaiak’ durva 
modoraikat, ’s e’ valami: a’ r a b s z o l g a s á g .  
A’ népesség’ felét itt feketék vagy mulattok te
szik. — Phisikailag tekintve jól bánnak a’ feke
tével Virginiában, részint emberiségből, részint 
azért is, mert marha gyanánt nézik, melyet 
eladás’ fejébe Louisianába küldhetni. De ha 
anyagilag véve nem panaszkodhatik a’ fekete, 
erkölcsileg tekintve úgy bánnak vele. mint nem

az emberi fajhoz tartozó két lábú állattal. Akár 
szabad legyen, akár rabszolga, mind attól el 
van tiltva, mi őt az emberi méltóság’ eszméjére 
vezethetné. A’ törvény vétkesnek mondja azt, 
ki a’ feketét a’ legelemiebb tudáspontokkal meg
ismerteti, V  rabszolgának nincsen családja, ’s 
még a’peculium’jogával sem bír. A’ fehér tudja, 
hogy a’ fekete is felfigyelt a’ szabadság’ sza
vára; ’s a’ vigyázat és óvakodás oly gondola
tokat sugall a’ fehérnek, melyektől eliszonyo
dik nálunk a’jobb kebel. —

Richmond eihíresedett dohány- és liszt vá
sárja által. A’ richmondi lisztet azonképen kere
sik Rio Janeiróban mint Neu-Yorkban, ’s Li
mában szintúgy mint Havannában. A’ világnak 
legeslegnagyobb malomépülete Richmondban ta- 
Iáltatik. AU pedig húsz pár malomból, ’shuszon- 
4 óra alatt-55,000 kilogramm lisztet őrleni képes.

A’ richmondi liszt megvizsgáltatik a’ kivitel 
előtt. A’ nyomaték és minemüség a’ vizsgáló 
által a’ borítékon feljegyeztetik. Csak a’ jobb 
részt vihetni ki szabadon. A’ megvizsgáíat va
lódi, ’s az apróságig leereszkedő. A’ havanai, 
perui vagy brasiliai kereskedő így tökéletesen 
tudja, hogy mit vásárolt. A’ virginiai dohány 
hasonló vizsgálatnak van alávetve. A’ partozat’ 
városaiban egyéb kéreskedési tárgyak is, vo
natnak ily szoros vizsgálat alá. Ha a’ lisztárus 
nem üti meg a’ nyomatékot; a’ ládára tüzes 
rá süttetik: a’ könnyű  szó,’s ha rósz a’ mine- 
rnüsége: a’ rósz  szó.

Micsoda! fognak itt sokan felkiáltani, a' 
szabadság’ classicus földje tehát kereskedési 
tekintetben nem szabad? Nem; a’ külső keres
kedés Ejszakamerik.ában nem szabad, mert nem 
akarják, hogy egy két gazémber szabadságot 
vegyen magának a’ haza’ iparát és kereskedé
sét hitelétől megfosztani. Az éjszakamerikai 
státusok’ népe mindenek felett dolgozó nép, ’s 
igy az amerikai szabadság, nem mystikai, hatá
rozatlan lény; hanem külön, saját szabadság, 
összehangzásban a’ nép külön, saját géniusával! 
az ipar és anyagi jóllét’ kivánataival.

A’ belső kereskedést mi illeti, itt megszo
rítást nem ismerek. Csak a’ járó kelő szatócsok 
fizetnek taksát, mert vissza éltek a’ falusiak7 
hiszelékenységével.
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Charleston, 1835. Sept. 1.
Ejszakamerikában az Isten’ áldása van a’ 

kézművesen, és paraszton. Midőn Neu-Yorkba 
érkeztem volt híjába nézgéltem oly képek után, 
minőket a’ szükség, ’s a’ miasmák alkotnak Pá- 
risban. Felöltvénye volt minden embernek, kö
pönyegje ’s jó ízlésű kalapja minden asszonynak, 
és hétköznap’ úgy mint vasárnap.

A’ rongyok, a’ mocsok és nyomorúság még 
inkább dísztelenítik, az aszonyt, mint sem a’ 
férfit. ’S így az egyesült státusok’ physiogno- 
raiájának egyik fővonása azon változásban áll, 
melyet a’ köznémber’ arczán felvirágoztat az 
anyagi jóllét. A’ férfi’ bére elégséges a’ család’ 
kitartására, az asszony csak a’ ház’ belsejére 
ügyel, ’s ennek ő szintúgy látja hasznát, mint 
gyermekei. Az asszony itt még csak részt sem 
vesz a’ mezei munkában. ’S így felmentve a’ 
természetéhez nem mérsékelt teher alól, felmen
tetett egyszersmind azon termet és arczdurva- 
ságtól, melyet másutt maga után vonz az öldöklő 
munka. —

Képzeljünk magunknak egy irlandi parasz
tot, kinek otthon még csak elégséges burgo
nyája sincs: ki magát dúsgazdagnak vélné, ha 
csak egy ácrét bírhatna, ki alig száilván ki 
Neu-Yorkbau, már is egy dollárt szerez magá
nak karjával naponként. Két dollárból elél egy 
hétig, ’s tizennégy nap múlva, annyit gazdál
kodott, hogy Illinoisban 10 acre termékeny 
földet vehet. Neu-Jorktól való, hogy távol van 
Illinois, de csak 25 centime járul egy mérföl
dért. De az is való, hogy még a’ legnyomo- 
rúabb irlandi sem elégszik bé 10 acrel, ’s leg
alább is 24-et vásárol magának. Hagyján! an
nyit is könnyen gazdálkodhatni, aztán Szám 
bátya (a’ kormány’ neve a’ pór’ szájában) sze
reti a’ bevándorlottakat. ’S így az izlandiak, 
kik ökölpárviadalra szólítják fel azt, ki Erin’ 
szigetének paradicsomiságát kétségbe hozni bá
torkodik , ötven ezerenkint vándorolnak Ejszak- 
emerikaba. Midőn ide érkeznek, még csak 
szemeiknek sem akarnak hinni; álomnak és va
rázstüneménynek nézik a’ valóságot. — Egy 
anekdotát hallottam e’ napokban, mely festőileg 
tünteti ki azon fogalmat, melyet a’ tapasztalt 
változás nemz az irlandiban. Erin szigetének

egy fia ki csak minapában érkezett Neu-Yorkba 
egy levelet mutat urának, melyet családának 
írt volt Európába. De Patrik, igy szólítja 
őt ura, „mért Írod, hogy háromízben eszel húst 
egy hétben, holott három ízben szoktál jól lak
ni vele mindennap?“ — Mért? felel Patrik: 
azért, mert ha az igazat írnám, hazugnak tar
tana a’ viláng.

Bárány r érhas ró l.
Vavrik Ferencz gazdatiszt ur az 1836-kí 

Kémlő 25-ik számára a’ bárányvérhasról kő
vetkezendő jegyzéseket közöl.

Mellőzvén ama bajos körülményeket, me
lyeket F. ur a’ kutakról és viz itatásáról fel
hozott, ’s melyek valamint nem épen elkerülhe
tetlenül szükségesek, úgy más részről nem is 
mindenütt eszközölhetök, általa jó s ű k e r r e í  
p r ó b á l t  gyógyszert javasolt. Ugyanis: —

M ihelyt a’ nyavalya észrevétet ik , azonnal 
készíttessék el keményítő azon módon, mint 
mosáshoz szokták a’ mosÓRÓk használni, ’s eb
ből reggel délbe és estve minden vérhasban lé 
vő báránynak kell e g y  kis evő kalánnal adni 
legalább 2 .  napon. ’S ha ez mindjárt a’ vérhas’ 
kezdetén és pontosan adatik , ugyan ezen  
keményítővel, csak hogy hígakban eresztve fel, 
lehet a’juhokat is laxánál orvosiam’. M eg jeg y ez 
vén azt hogy mind két esetben a’ hideg víz ivás 
ártalmas: ’s arra kell v igyázn i,  hogy  a’ viz an
nyira mennyire hidegségéből, elveszítsen.

Gabonáink piatzi árra imigy vagyon : (2 
pos. m.) Búza köble 8 ft. Rozs 4 ft. Árpa 3 ft. 
Zab 2 ft. 15 kr. Szemes kukoricza 7 ft Kolom
pár 1 ft. 30 kr. Marhahús fontja 10 kr. borjú 
hús 11 kr. — Utaink rettentő rosszak, éjjel 
mindig erőssen fagy nappal enged — vetéseink 
igen jók. — Birkáink igen jól ellenek és kevés 
lett meddő 1650 vagyon egyik a’ másik falká
ban is annyi, nem lett több meddő 250-néi, 
de az előhasiaknál éppen ellenkező 1300-nál 
600 meddőnk maradt, igy majd fele.

Költ N. Mihályou Z e m p lé n b e n  Mart ö. 1837.
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Tudományos Túréit a p á rizs i acade
mia üléséböL

A’ párizsi tudományos academia ülésében 
Februar 27-kén Biot ur azon észrevételt tévé, 
a’ Humboldt ur múlt üléskori közlésére, a’ bá- 
nyaliszt tárgyában: hogy szükség idején a’ du
naiak is étel gyanánt használják azon ásványt. 
Egy chinai Teu- Tsas- Kang- Mu nevű mun
kában ezen tárgyról a’ mondatik: ,,A’ bánya
liszt nem valami közönséges termék , az egy 
csudálatos anyag. *) Némeljek azt állítják, hogy 
éhség idején szokott teremni. Hiang — Tsong 
császár alatt a’ Tiang- Pao- időszak harmadik 
évében (744-dikben Krisztus szül. után) a’ 
földből egy csudálatos forrás fakadt, mely a’ 
köveket föloldozta, ’s belőlük lisztet formált. 
Egy chinai missíonárius Kiang- Si tartomány
ból, többek közt ezt írja : „E folyó évben (4834) 
sokan meghaltak keresztényeink közül. Ily nagy 
szükségben Istenen kívül senki sem segíthet. A’ 
folyóvizek árjai mindent elseprettek. Három év 
óta számtalan emberek egy itt termő bizonyos 
fának kórgével táplálják magokat; mások kön-

*) A’ b á n y a l i s z t  tá p lá ló  r é s z é t , a’ benne fog la lt  
kova  ( s i l ic a )  t e s z i ,  m e ly n e k  táp lá ló  t u l a j 
d o n ság a  ré g e n  m eg  van m u ta tva .  T a l á l t a t i k  
p ed ig  a ’ kova  legbővebben  a ’ hegy i k r i s t á ly 
ban , a z o n k ív ü l  az o pal» ja sp is  békasó  ca lce-  
d o n ,  a m e tis t  kövekben  ; és íg y  a ’ b á n y a l isz t  
azon  k ö v e k n e k  e lm á l lo l t ,  vagy  fö lo ldozo tt  
po ra ibó l á l lh a t -  elő. D e  nem csak  kövekben 
t a l á l t a t ik  a ’ k o v a ,  hanem  még a ’ po lyvás fü
vekben  ( g r a m in a )  ’s a z o k ’ m agva iban  köve t
k ező leg  a ’ k e n y é rb e n  is. R égen te  a ’ hegy i-  
k r i s t á l  p o rá t  m in t n ag y részb en  kova  t a r t a l 
m ú t ,  a’ t e j e t l e n  a s s z o n y o k n a k  szokás  volt 
adn i  te j  s z ap o r í tá s  v ég e t t .

M ég  m ás kü lönös  b é ly e g e  is van a ’ k o v á 
n a k  v e g y ta n i  t e k in t e tb e n ,  m e r t  a z ,  nem  az 
a l a p te s te k  ( b a s e s )  o sz tá ly á h o z  t a r to z ik ,  m in t 
m ás kövek  fö ldek  és é r c z e k ,  hanem a* sava 
kéhoz  ( a c id a ) .  U g y an  a z é r t  nem  egyesü l 
th e m ic e  savva l,  hanem  a l a p t e s t t e l ,  p é l d á u l : 
m ésszel ( v a k o l a t )  ham uzs ir ra l  ( l á g y  üv»g) 
széksóval (k e in é n y ü n e g )  ’s a ’ t. *s tűz e llen  
nincs jo b b  ’s b iz tosabb  óvó s z e r ,  m int a ’ te s 
t e k e t  o ly  m ázza l  b e k e n n i ,  m e ly  kovaporbó l 
(b é k a só  ’s a ’ t . )  ’s n ag y  m enny iségű  ham u- 
zsir vegyü le tbö í  készü l.

nyü fehér földdel élnek, *) meíyet egy hegy
ben födözték fel. Igen drágán árulják azt, ’s 
nem szerezheti meg magának mindenik. a Ezen 
éhhalál idején a’ férfiak eladták tulajdon fele
ségeiket ’s gyermekeiket, lerontották házaikat, 
hogy pénzzé fordíthassák a’ házak részeit, ’s 
midőn már nem vala pénzök bányálisztre, csen
desen várták-be a’ halált. Ezen szükséget d a 
nában némikép onnan lehet kimagyarázni, hogy 
a’ folyamok melyek chinában a’ belországi sík
ságokat keresztül futják, medreiket mindig ma
gasabbra töltik miáltal nem csak a’ gátak föl
tartása kerül iszonyú költségbe, hanem a’ fo
lyók áradásai ’s kiöntései és annál kártékonyab
bak a’ határos tájakra. Mint tudva van. Hnm- 
boldt ur is említi már munkájában, az Indiaiak 
földezését déli amerikábaD.

Ä  langyos meleg víz mint gyógyszer, 
á* marháknak ellésekkor.

Tapasztalás bizonyítja, hogy az állatok ei- 
lés után nagy szomjúságot kapnak , ’s ha ilyen
kor hideg vízhez juthatnak, az által bizonyos 
romlást okoznak egészségökben: ennélfogva is 
tehát de még azért is r hogy azon anyák me
lyeknek tejök nincs téjre kaphassanak, emez 
együgyű módra emlékeztetjük földésztársainkaty 
mely már több helyeken hasznosnak tapasztal
tatok. Ugyan is. .

Akar tehén, akar ló vagy juhról legyen a’ 
kérdés, mindeniknek ellés után azonnal kell 
adni annyi langyos meleg vizet, melybe előbb 
liszt vagy dercze kevertetik ivósra, a’ men
nyit csak megihatik — ’s még ezentúl későb
ben, ugyan ezt kell tenni legalább egyszer, 
vagy kétszer. Ez által azt nyerjük, hogy az ellő 
állatok szomja lecsillapodik, belső részeik mint
egy megerősödnek, és ha nem bizonyosan is 
mindenkor, de többnyire fejők is megindul az 
efféle langyos itatások után.

*) A zon fehe r  föld h ih e tő le g  agyagfele  lesz, 
m e ly  sz in tú g y  s z o k o t t  k o v á t  fog la ln i  m a- 

[ gában.



Mezeígazdáságheli hírek,
A’ Schváb-Merkur Rozenfeldről követke

zően i r : A’ csicser borsó mind szaporaságára 
mind jóizüségére nézve előzi a’ közönséges bor
sót ; azonban vigyázni kell bogy héjjá meg ne 
érjen egészen, mert ez a’ főzést akadályoztat
ná. — Két láncz föld két Eklen csicseriborsó
val vettetvén be 64 Eklent, ’s így 2 Szimrit 
az az kétszer annyit adott mint a’ közönséges 
borsó; az előbbinek szalmája is jobb az utóbbi- 
kénál. A’ magot Hohenheimban vette a’ mezei 
gazdaság Intézete. —

Jánosi, Martins 17. 1837.
Valamint már egynéhány éveink időjárásra 

nézve rendkívüliek valának, úgy a’ mostani te
lünk is azon bélyeget viselé; mert a’ tél dere
kán csaknem tavaszi idő járt, midőn végeztére 
nagy hóval köszönteit be a’ csikorgó fagy. Múlt 
hónap 24-én midőn a’ szántás vetés több helye
ken már derekasan gyakoroltatott, bé ált egy 
havazás, mely földeinket bokáigérö hóval lepte 
el. Ezentúl éjtszakánként ismét komolyon fagyott, 
nappal pedig enyhébb időnél már veszni kezdett 

hó, midőn e’ f. hónapnak 2-án egy erős hó
zivatar állván bé, mely csak nem szakadatlanul 
két éjjel s két nap tartván, oly nagy havat 
szórt hegyföldünkre, hogy 183G-ik év óta an
nak mása nem vala szemlélhető. Több helységek 
között meg is szűnt a’ közösülés több napokig, 
•őt a mély utakon ’s hófúvásokon keresztül uta
kat kellett lapátolni a’ községeknek, szánon 
való egymáshoz juthatás végett, ’s ekkor való
ban oly csikorgó lett a’ hideg, hogy vizforrá»- 
patakjaink annyira bé fagytak, mint még egész 
télén által sem történt.

( sak e f. h. 11-én kezdett a’ hó, a’ nap 
ereje által lágyulni ’s veszni, ’s ez annál hal
kabban történt, minthogy az éjjeli fagyok sebes 
oivadasát akadályozták. Most már többnyire 
fekete a mező, az éjszaki hegy oldalakat ’s 
erdőket kivévén. E z , valamint egy felül nem 
egyébb mint Isten áldása volt száraz keblű fői
dőnkre, ’s a’ duzzadt fa bimbókra, úgy ellen
ben nehezen nyögték el azt sok birka tenyész
tők, kik kevés takarmányai ellátva, a’ legelte
tés reményétől jóval is vissza lökettek.

A’ vetések mindenütt szépen virulnak, ’s 
jó reményei kecsegtetik a’ földészeket.

Az éjjeli fagyok mindinkább csekélyesebedni 
kezdenek, midőn szép derült napjainkban a’ 
meleg növekszik ’s valódi tavaszivá válik 
az időnk.

A’ Takarmány szűke itt is béeredt, mert 
a’ szénának mázsája 2 fton adatik V. Cz. ’s a’ 
jóra való szalmát is kapkodva vették meg. A’ 
szarvasmarhák’s lovak többnyire darával meg- 
vegyitett ’s áztatott zsupszetskára szorultak.

A’ mellett hogy számosabb birkák meddőn 
maradtak, itt is az a’ panasz, hogy sok birkák, 
pedig nem rósz tartás mellett, tej nélkül marad
ván, bárányaikat föl nem nevelhetek, melyre 
nézve az idei szaporaság más évekhez képest 
csekélyebb. Ez tapasztaltatott még a’ legközön
ségesebb német juhoknál is, melyek különben 
a’ nemesitetteknél jobb tejelők.

Ha ezt valóban a’ tavali aszály okozta is, 
még tűrhető (ha fájdalmas is) csak más követ
kezése ne legyen; mert a’ még alig szűnt mar
hadög, mely tavai is környékezett bennünket, 
sokkal borzasztóbb, ’s mi örömest fogadjuk, 
hogy soha hideg sört nem iszunk, bár melegre 
ne legyen marháinknak sziikségök.

S t u t t g a r t  F e b r .  29-án: A5 borjavitó 
társaság fáradhatatlanul munkálkodik. — Ezen 
társaság 1825. állott öszve, akkor t i. midőn 
az ebbeli emésztés a’ termesztmények sokasá- 
gávali egyensúlyát elvesztette, a’ bornak árra 
évenként lejjebb szállott, a’ külföldi vásárlások 
csaknem egészen megszülitek, — szóval mi
dőn a’ környülmények a’ borkereskedési kiné
zeteknek úgy szólván megtörhetlen gátokat ve
tettek; Ezen társaságnak igyekezete tehát ar
ra fordíttaték, hogy a’ borok nemesebb szőllő- 
tökék’ alkalmatos helyeken teendő plántálása, 
és a’ szüretelés ’s pínczékre nézve czélirányos 
módok felállítása által — jobb ’s kellemesbb 
izet nyerjenek; mely iparuk’ sikerét bizonyít
ja 1827 — 1835. az ország bortermesztő fő 
hivatalainál részint ingyen részint mérsékleti 
árrért tett szőlőtőkék’ szélyelosztása; mint e’ 
következő lajstromból is látható:
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Vessző.
569,150
4*49,685

Tőke.
íliszlingi . . . . . .  66,904
T ra m in i............................. 39,450
Klevni et Rulándi * . . 65 ,9531 ,784 ,627
G utedeli...........................  10,500 275,458
U r b e n i .............................. 6,895 111,195

Az idén is mintegy 2,362,000 darab tőkék 
szereztettek meg ugyan azon czélra. Egy az ő 
K. Felsége által tett ajánlás következésében 
képes lett a’ Társaság a’ Riszlingi, Tramini 
és Guteddi vesszők’ nevezetes megszerzésére, 
honnan — íöképen pedig Rheingauból pontos 
szállítások tétetnek. 1,735,000 kleoni tőkék
nek ingyeni adása kivántatván, ennek |  még
is adhatja a’ T á r s a s á g .  Ugyan az említett 
terv kivitele következésében ltheingaéba Vincz- 
lérek küldettek az ottani tőkékkel való practi- 
cus bánásmód’ megtanulása végett; mely tekin
tetben K és loch ban l akó  B r o n n e r  Gyógy 
szertáros nem említvén, remek önologikus mun
káját — nagy érdemet szerzett magának a’ 
Társaságnál. ’S ezek igy lévén reménylhet- 
ni, hogy — kivált ha a’ vinczlérek kárhoza- 
tos előítéleteik legyözetendnek, — ezen haza- 
fiúi fáradhatatlan munkálkodás bő gyümölcsöt 
aratand! —

A’ fu tó  földet szilárdító némely nö
vényekről*

1 , Ha a’ r o z s n o k  (Bramus L.) és legin
kább a’ p u h a  r o z s n o k  (bromus moms') kön
nyű homokos földben áll, azt gazdag növékeny- 
sége által szilárdabbá teszi, rekettye idomú 
növése van, a’ juhok igen kedvelik. 2 , Az á r 
va r o z s nó k  (Bromus inermis) igen erősíti a’ 
földet; futó pernye vagy taraczk természetű 
gyökerei igen meg kötik a’ földet: azért a’ rét 
sánczaira igen használható. 3 , F ö v é n y  cim- 
b o r (klymus arenarius L.) igen keményíti a’ 
homokos földet. 4 ,  U t f é l i  vadócz  (Lolíum 
perenne L.) kutya babnak, angol pernyetünke 
is neveszteiik, sok gyökere által a’ földet igen

feszessé teszi. Nagyra nő ’s kaszálni kell. Mi
vel a’ földet igen feszítija’ gabona rosszul te
rem benne.

P e s t  és v idéke .  Mart. 22. 1837. — A’ 
nap és éj egyenre vidékünkön északkeletre lágy 
havazás, nálunk pedig csendes és vékony eső 
’s mára hó jelent meg. A’ Vetések mindenfelé 
szépek , de tavaink az áprilisi szelekkel ki fog
nak száradni, ha esők nem lesznek.

A’ pesti vásár várakozásunkat épen nem 
csalta meg, mert előre is lehetett látni, hogy 
pénzetlen főldészek nem igen avatkozhatnak 
vételbe. Folyó árrát mindennek, jövő számunk
ban közölvén; most-csak azt említjük, hogy a’ 
belső baromvásár igen nagy volt sovány mar
hákból, melyeknek ily nagy marha szűkében 
igen csekély árra volt, párja a’ jármos ökrök
nek 150 ftol. nem ment felebb 300 ftnál. — 
borjas tehenek’ darabja 60 ftól. 100 füg: rú
gott borjúknak párja 4 0 —50 ft. — de azt 
lehet mondani hogy huszad része alig kelt el 
a’ kiállított marháknak. —

Mi illeti a’ hízott marhákat, ezekből is elég 
volt: de ma holnap nem igen lehet megmonda
ni a’ vételbeli alkui. A’ budapesti mészárosok 
ugyan is, mint szemes és életre termett embe
rek azt a’ szokást vették fel, hogy egyenként 
nem vesznek marhát; hanem egy társaság jár 
közűlök az itteni baromvásárokba, ’s ez töri 
úgy le az ár r t , a’ mint csak lehet, ’s tán ne
ki tetszik: azután pedig a’ vételből osztályt 
csinálnak. Látni való innen hogy az ő egyet- 
értésök a’ marhatenyésztőkre nézve nem kissé 
káros: ennélfogva azon kérdést tesszük, hogy 
a’ b u d a p e s t i  ’s talán másutti m é s z á r o s o k 
nak is, í l y e s  okos  f o g á s a i k  e l l e n ,  mi 
v o l n a  a’ l eg jobb  m e n t ő s z e r ?  mert ha 
gazdáink fel nem találják magokat, ezen mé- 
szárosi vagy marha kereskedői fogás, mind 
inkább fog elhatalmazni. ’S ez okbúi nem volna 
felesleges ezen tárgyat értekezés alá venni, 
’s e’ Kémlőbe közönségessé tenni.

P é n z k e l e t  Mart. 18. 1837. Stat. köt.4pct. lOOf. — 3 pct. 75±. — 1821. köles 100 ft. 142 i.
— 1834. köles. 500 ft. Ő68i-. — Bécsi bank köt. pct. 66^. — Kincstári köt. pct. 66^.
— 2 pct. 54. — Bankrészvény’ darabja 1 3 6 7 |. c. p.

Szerkeszti Bál lá .  — Nyomtattja L ä n d e r e r .
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Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
Eggenberger és He
ckenast könyvker. 
és a’ Szerkezténél

Pesten Szombat Ksz az én*, ’s igy tsz a’ boldogság.

H i t e l . Martius S 5  ik

Ä  Jelenkor p o l i t i k a i  hírlapból. *)
A’ Magyar Borismértelő Egyesület közgyű

lése Breczenheim Ferdinand ő lierczegségének 
úgy is mint az Egyesület’ tagjának, az Egye
sülethez viseltető azon szives hazaíiui vonzal
máért, melynél fogva regéczi uradalmában létező 
üveghutájára nézve azon rendelést szives vala 
kibocsátani, hogy ott a’ társaság felföldi rész
vényesi számára jó nemű palaczkok készíttesse
nek,’s mindenkor készen tartassanak; valamint a’ 
Francziaországbul hozatott ’s az Egyesületnek 
beküldött palaczkos-bor-állási minta miatt (mely 
Appiano József árusnál, József piacz Almásy ház
ban megtekinthető) a’ társaság’ nevében köszönő 
levelet íratni rendelt. Szükségesnek ítélte tovább 
újólag emlékezetbe hozni az egyesületi szabá
lyok’ 9-ik pontját, melynél fogva minden részes 
c s a k  t u l a j don  t e r me s z t mé n y é t  küldheti 
az Egyesület’pinezéjébe. Elhatároztatott, hogy 
minden tag, belépte első évében <:0 pengő ltot 
köteles fizetni részvényül az Egyesület’ köz
pénztárába, ’s csak a’ későbbi évekre fizet rész
vényül 10 pengő forintot évenként. Az 1807. 
részvényeket szokott mód szerintAppiano József 
árusnál vagy Szekrényessy József jegyzőnél 
( Dorottya-útcza 8 sz. a ) lefizethetni. — Titkos 
golyózás utján ismét uj 14 jelentkezett borter- 
mesztő vétetett az Egyesület’részvényesei közé, 
’s e1 szerint az Egyesület most 91 tagbul áll. 
Azon jelentkeztek pedig, kiknek bortermő vidé-

*) Nem fogják tiszlelt olvasóink kedvetlenül 
venni, hogy oly g a z d a s á g i  czikkeiyt köz
lünk, mely p o l i t i k a i  ú j s á g g a l  és újság
ban közültetett.

keiről ’s ajánlott boraik’ minőségéről a’ jelen 
közgyűlés körülményesb tudomással nem bír, oda 
utasiltatnak, hogy a’ közgyűlésig megkivántató 
tulajdonaikrul vagy a’ társaság egyik tagja ál
tal, vagy legalább bemutatandó oklevéllel erő
sített példány-boraik által bővebb felvilágosítást 
nyújtani méltóztassanak; ’s e’ szabályhoz szíves
kedjenek illeszkedni ezentúl az Egyesületbe ta
gul belépni szándékozók is; egyébiránt a’ jövő 
pesti Medard-vásárkor az addig jelentkezendők 
el fognak választatni — Schams Ferenc/ ve- 
nyigé iskolája’fölsegéllésére a’közgyűlés 1837- 
dikre 100 pengő forintot segéd-pénzt ajánlott 
a’ köz-pénztárbul. Azon egyes vendéglőkben, 
vagy korcsmákban, hol az Egyesület’ borai is 
áruitatnak, kötelesek a’ pinezérek a’ palaczko- 
kat bontatlanul tenni az asztalra, mely óvás a’ 
nyomtatott árjegyzékek’ homlokára is nagy ki
tűnő betűkkel kinyomatni határoztatott.

Újólag említésbe hozatni rendelő az Egye
sület’ szabályinak J28-dk pontját t. i. hogy „az 
Egyesület maga pinczéjebclieknek, csupán azon 
borokatisméri,melyek egyenesen árrusától vétet
tek , mint az árjegyzékek közül is csupán azo
kat valja magáéinak, melyek alatt megbízott 
árrusának neve áll a Az Egyesület’ hasznos 
folyamata efölött arra birá az Egyesület egyes 
tagjait, hogy jövő pesti Medárd vásári közgyű
lésében, midőn reméllhetőleg az Egyesület szá
mos tagjai gyülendnek össze, egy uj ’s több 
évre terjedő aláírás megnyitiatá«árul jól előre 
gondoskodni fognak. Schams Ferenc/ által a' 
társaság költségin készíttetett facsapos bádog 

i és üveg tölcsérek , mint borlehuzásra igen czél- 
irányosak, Appiano József árusnak köz rnegíe- 
kinthetésül átadattak. Végre következő even- 
tuali.s (azaz mig nem teljesedik, nem kötelező)S z e r  k.
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aláírás nyittatott: „Alulírtak haszupsnak Ítélvén 
a’ középhelyi bor-rakhelyhez közel egy pinczét 
kibérleni, melyben a’ termesztmény, távolabb 
helyekről hordókban szállíttatván, egy ahoz 
értő személy által kezeltessék ’s palaczkokba 
vonassák; az ahoz kivántató költségekről ’s 
azoknak hozandó határozat szerinti gondviselé
séről a’ Borismértetö Egyesület rendeleti értel
mében oly kikötéssel tanácskozandunk, hogy 1) 
ezen aláírásban csak a’ Borismértetö Egyesület 
tagja vehet részt; 2 )  hogy ezen az alulírtak 
köz költségin bérlett pinczébül az egyesületi 
szabályokhoz képest a’ bor egyedül palaczkok- 
ban ’s a’ fenálló középponti rakhelybői Appiano 
Jósef árrus által árultathassék. Minden további 
határozást az aláírók tartandó összejövetele fog 
elintézni. Költ Pesten, Martz 13. 1837. Az 
eddigi aláírók: Gróf Andrásy György sk. Báró 
Yécsey Pál sk. Mayerfy Ferencz sk. ’s ezen 
atáirás az abban részesülni kívánóknak aláírha
tna végett nyitva áll.

Honi Czukor gyár.
Tekintve azon 9 ,135,000 mázsa czukor 

mennyiséget, mely hiteles felszámolás szerént
1835. esztendőben Európába, igy hozzánk is 
hozatott, — ama gondolat íordül meg a’ jó ha
zafi’ fejében ’s szívében, miként lehetne ama 
tömérdek czűkor árrából. mint nyilvánsá<ros ke-• * o
reskedesi nyomó adóból legalább valami summács- 
kát is levonni. — Nem másank, mint hazafiúi 
elszántságnak lehet tulajdonítani hogy Szalay 
László katonai biztos úr, ügyes fáradozó szor
galma által városunkban répaczukor főzést léle- 
site ; ugyan is a' t. ur, a’múlt évi rekkenö szá
razság’ ellenére gazdaságosan termesztvén 300 
mázsányi 10 —11 czúkor-anyaggal biró czu- 
korrépát, ide értvén a’ levagdalt gyökeret és 
répakoronát, nem különben az idő mostohasága 
miatt ki nem fejlődhetett ’s teheneivel felétetett 
40 mázsányi répából posonyi születés Limber- 
ger úr oktatása után, kinek hazafiul törekedése 
ezen iparágba másatlan — a’ hozzá értők sze
rént indiai nádczukor liszthez minémüségében 
hason jósagú 360 font czukrot készített, ’s épen 
az előtti napokban küldött mutatót Pestre, volt

tanítójához, — midőn ennek a- Svéd Kővet 
Gróf Lövenjehn és titoknoka Gr. Zetterstrom- 
hoz szerencséje vala, kiknek annak bizonysá
gául , hogy az intézetében tanultak hasonló 
czukrot készítenek az övéhez, előmutatta Sza
lay urczukrát is; melyet ily tartalmú levele által 
adott tudtára Limberger ur: —

,,A’ múlt héten Svéd követ Gr. Löwenjelm 
kormányja’ meghagyásából tanítói-intézetem’ 
megnézésére, ’s eránta hivatalos tudósítás tétel 
végett ide utazván, mind ő maga, mind a5 kí
sérői annyira örvendének a’ czúkornak ily egy
szerűen, és pontosan való készítésén, hogy 
innen azonnal egy stafétát bocsátott el Stokholm- 
ba a’ Királyi Felséghez czukormustrákkal, me
lyek a’ magam készítményéből valón kívül, ura- 
ságod czukraiból is valának, becses nevének a’ 
czukor mustrákra lett feljegyzésével. — Én pe
dig részemről felszólittattam, hogy tanításom’ 
folyamatját Martius végéig, vagy Április köze
péig terjeszteném ki, mely idő alatt Svéd Or
szágból ide tanuló ifjak fognának érkezni. — 
A’ minister engem 3 nap alatt 5 ízben keresett 
meg, ’s nálam annyi uraság volt ekkor egy
szersmind, hogy mozdulni alig lehetett. — Ura- 
ságod’ czukor mustráji melyeket igen sok urasá- 
gok néztek már, közönséges tetszést nyertek; és 
ha ily rövid idő alatt már ennyire vitte a’ czu
kor készítést, mire nem mehet ha folytatand- 
ja.w —

Hogy nagyobban folytathassa; és részes it
tessenek a’sors javaiban nem felesleg részesül
tek közül is minél többen, ezen sok hasznot adó 
iparágban 600. 10 p. fíos részvényekre ily 
formán óhajtaná répaczukor főzését alapítani: 
első évben a’ fentírtt summa már beruházva lé
vén, senkinek kilépni nem lehet, ekkor 6. száz- 
tóli kamatot fog kapni a’ részvényes. Ha valaki 
második évben ki akar lépni, szándékát az év’ 
utolsó hónapjaiban tartozik jelenteni, hogy pén
zét száztóli 10 kamatjával vissza kaphassa. A’ 
társaságban maradandó tagok második év kez
detével — a’ siker nyilvánossá lévén, ismét 
fizetnének az intézet kiterjedettebcni működé
sére 10 p. ftot, maga a’ tervadó ur mostani ké
születei , ’s fennálló épületei áltengedésével, 
igazgatói felügyelőséggel lépne a’ társa
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ságba, a’ többi rendszabályok kidolgozása léen- 
dó részvényesek’ belátására ’s intézkedésére 
hagyatván. — Valaha ezen serdülő répaczukor 
főzési intézet hazafiúi meleg keblekre találna!*)

K ő r ö s s y  L á s z l ó ,
Ügyész.

Luczerna termesztés.
(2Botf)en6íatt után.)

Természetes hogy a’ luczerna egünk alatt 
nem sarjadzik oly bőven, mint a’ melegebb ég
hajlat alatt mire nézve szükség- hogy földje 
l e g a l á b b  4 l á bn y i  m é l y s é g r e  szán-  
t a s s é k ,  ’s m e g k í v á n t a t ó k é p e n  t r á -  
g y á z t a s s é k ;  mely utóbbinak 6. hüvelyknyi 
mélységre jó fermentált marha trágya, — ’s 
ismét annyira apróra őrlőtt körmök, — szar
vak — ’s csontok által kell megtörténnie; **) 
a’ jó megérett mag vető műszer által ta
nácsosabban vettetik el. — Nem külömben kell 
ezt az alkalmat használni a’ föld’ sőrűbbítése 
vagy porhanyítására, melyben czélt; a’ főidnek 
mész, hamu, márga ’s más eíTélékkeli keve
rése által érünk. Szóval, ha hoszú szárú ínczernát 
óhajtunk, annak földjét, valamint egy kertet, 
úgy míveljük. — Hol a’ luczerna gondosan 
miveltetik, ott egyszersmind tudjákis a’ hibásan 
kevert földnek nemesítés által a’ lehetőségig

történt változtatását becsülni. A’ valódi gaz- 
dának legfőbb ipara szántó ’s rétföldjeit, bár 
mely áldozatjába kerüljön is, a’ termékenység, 
legfönsőbb pólezára emelni. ’S majd csak akkor 
gondolkozzunk állatnemesítésről, jobb szántó
szerekről , új technical’ — mívekröl ’s több ef
félékről, ha amabban — mely ezeknek alapja 
kielégítő czélt értünk. De e r r e  c s a k  a’ tu
l a j d o n o s ,  v a g y  a n na k  h u z a m o s  ide 
jű h a s z o n b é r l ő j e  k é p e s e k ;  ’s ez az oka 
hogy Belgiumbau, keleti Angliában és Skó- 
cziában oly virágzó állapotban van a’ mezeí- 
gazdaság, ’s mind a’ mellett hogy a’ termeszt- 
mények árra csekély a’ haszonbérlés mind a’ 
két országban becses. — Nem külömben múl- 
hatlanúl szükséges a’ nedvesítés is; mely — 
ezekszerint elkészített föld, szorgos gondvise
lés , és a’ dudvák’ kiirtása mellett 20. éveken 
által képes jutalmazni gazdája iparát; ’s ha 
ezen idő lefolyván végre felszántatik, évsoro
kon által termi a’ bő vetést. Tudnivaló dolog, 
hogy ha ismét lóheretermesztésre akarjuk ugyan 
azon földet fordítani, a’ fentebb megírt előké
születek is'mételtcssenek Szükség említenünk, 
hogy a’ luczerna bő terméséhez föképen meg
kívántaid hogy annak ágyát a’ reggeli nap 
érje. Régi luczerna földön kevés növényeket 
találhatni, de annál számosabb gyökereket, me
lyek legalább 4. lábnyira ereszkednek a’ föld—

*) Ezen hazafiúi törekedett örömmel közölvén, 
azon óhajtásunkat fejezzük ki, hogy miután 
az effe'le gyárok előbb, ptóbb is részvények
kel fognak kezdődni, közöltetnék a’ részvé
nyekre alkotandó ezukorgyár felállításáról 
az egész terv is: mert a’ ki részvényes akar 
lenni, akarja látni a’ jövő reményt, vagy 
hasznot, részvénye biztosítását, valamint 
azon kezelést is, mely mind a’ felállításhoz, 
mind a’ gyár’ működtetéséhez szükséges. ’S 
mind ezekről ha alaposan meg lesz kiki győ- 
zetve, nem lehet kétkedni, hogy a’ jó alap
ra tett falakat végre be lehet tetőzni is , 
melyhez a’ hazafiúság szerencsét kíván, kü
lönben a1 szerencsétlen próbák csak elidege- 
nülést szoktak szülni.

*°) Mi ugyan oly véleményben vagyunk, hogy 
a1 szarvakkal, körmökkel és csontokkal való 
trágyázás, azonkívül hogy igen csekély föl- 
decskéken alkalmazható, és nagyon költsé

ges, ily terjedelmes honban, minta’ mienk 
még századokig sem fog divatozni; azonban 
az Athenaeum’ 11. számú Figyelmezője azt 
jegyzi meg, hogy Angliába több száz, sőt 
ezer mértföldről is hordják a’ trágyának for
dítandó csontokat.\ Szavai ezek ,,A’ csont- 
lisztteli trágyázás 1800-től fogva használta- 
tik jő sikerrel, de csak az utolsó 2(h évben 
érte el legnagyobb kifejlését. A’ c son t ok  
minden vi lág’ r é s z i r ő l  öszvehordat~ 
n a k ,  ’s k i v á l t  dé l i  Amer ika’ pusz
t á i ró l  r akodnak  a’ ha jók ,  hol eddig 
számtalan vadállatok és nyájak’ csontjai 
borították a földet, melyeknek csak bőr&~ 
két, fagyujokat használták a’ lakosok.“ — 
Mellyból azt kellene következtetni, hogy 
egy hajó csont értéke bizonyosan felülmúlja,, 
a’ hosszú utakra tett tengeri roppant költ
ségeket. —

Szer. £>.
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be, p, o az úgynevezett madárföldön, mely 
közel Rouenhez, ’s az éjsz: szél: 50° alatt 
fekszik,

Ä  juhok’ hág'áfás ár ód.
A’ juhok’ hágatása háromféle módon eshe- 

tik meg:
t )  Ha a’ hágó kosokat az egész hágatan- 

dó júhnyáj közé eresztjük bizonyos meghatá
rozott időben.

2 )  Ha küiön és egyenkint párosítjuk ösz- 
sze a’ juhokat a’ már előre nekik szánt ko- 
sokkal.

3 ) Ha a’ hágatandó juhokat a’ gyapjok’ 
minőségéhez képest több osztályra osztjuk, és 
minden ilyen osztályba csak a’ czelirányosan 
válogatott kosokat eresztjük hágatás végett.

Az első hágatás módjánál minden csak a’ 
történetre van bízva. Á’ legszebb kos sokszor 
a’ legroszabb juhokat ’s ellenben a’ Iegalább- 
való kos a’ legjobb juhokat hágja meg minden 
válogatás nélkül. Ha czélirányo.s választás után 
hágattatnak meg a’juhok a’ hozzájok választott 
kosokkal, sokszor az egyik fél hibáit a’ másik 
fél jó tulajdonságai által egészen semmivé le
het tenni a’ szaporaságban, de így csak a’ vak 
sors szerint kelvén őszsze a’ két nemek , sok
szor megtörténik, hogy ugyan az a’ hiba és 
rósz tulajdonság lévén mind a’ két félben, ez 
úgy mégrögzik a’ szaporaságban, hogy az még 
sokkal alábbvaló lesz a’ szülőinél, minél fogva 
az egész nyáj is apródonkint elaljasodhatik.

Ezen hágatás’ módjában tehát soha bizo
nyos lépést nem lehet tenni a’ nyáj’ javításá
ban, ’s nemesítésében, sőt inkább aljasodástól 
■lehet mindig méltán tartani. De azon kivid még 
azzal az alkalmatlansággal is j á r , hogy a’ ko
sok, ha mindnyájan a’ nyáj közé eresztetnek, 
és egész végig szüntelen közte hagyatnak, ré
szint a’ sok verekedés, részint a’ szerfeletti 
szakadatlan hágás miatt; annyira elerőtlened- 
nek, kogy sokszor el is vesznek belőlük a’ 
legszebb darabok. Ugyan ennek elkerülésére 
legalább két csapatra kell osztani a’ hágó ko
sokat, és csak változtatva ereszteni a’ juhok 
közié. hogy.egyik fél mindig kipihenhesse ma

gát, míg a’ másik fél hágással foglalatoskodik.
Az egyes párosításnál ellenben minden juh 

csak olyan kossal hágattatik meg, mely neta
lán az anyában lévő hibákat vagy fogyatkozá
sokat a’ maga ellenes jó tulajdonságai által a’ 
szaporoságban elmellőzi és semmisíti, minél fog
va a’ nyáj természetesen mindig előbbre megy 
a’ nemesedésben. Ha p. o, ritka szőrű juhot tö
mött szőrű kossal párosítunk, természetes, hogy 
ezen párosodás következésében eső bárán tö- 
inöttebb szőrű lesz az annyánál; vagy ha dur
va ’s éles szőrű anyát finom és selymes szőrű 
líessal párosítunk, bizonyos, hogy a’ bárán- 
nyának jobb minőségű szőre lesz, ’s így tovább 
minden egyéb tulajdonságokra nézve.

Hogy ezen párosítás vagy egyes juhok’ há- 
gatása czelirányosan és jó sikerrel történhes
sék, szükséges, hogy minden kos és minden 
annyajuh számmal legyenek megjegyezve, és 
hogy ugyan ezen szám alatt egy különösen e1 
végre készült lajstromba, melyet hágató lajtsrom- 
nak hívnak, minden jó vagy hibás tulajdonsá
gaikkal pontosan be legyenek írva, hogy e’ 
szerint azután, úgy a’ mint ezen különböző tu
lajdonságaik kívánják, a’ czélhoz képest ősz- 
szepárosíttathassanak.

Elérkezvén a’ meghatározott hágatás’ ideje, 
különözött ketreczekbe vagy rekesztékekbe té
tetnek a’ hágó kosok, és a’ mint a’ feljebbi há
gató lajstrom szerint ki vannak szemelve ’.s 
megjegyezve mindegyik kosnak a’ birkái, úgy 
hozzá is adattatnak a’ ketreezbe hágatás végett 
egyenkint, megjegyezvén a’lajstromban a’ há- 
gatást, és folytatván e’ dolgot mind addig, míg 
mind meg nincs hágatva az egész anyanyáj

Hogy pedig tudjuk melyik juh veszi fel a’ 
kost, próbakosokat kell az anyanyáj közé eresz
teni kosok alá kötött kötényforma rongygval, 
hogy valósággal meg ne hághassák a’ juhokat, 
ha rájok ugornak is. A’ mely juhok már ezen 
kosoknak megállnak, azok a’ velők öszsze- 
jegyzett kosokhoz egyenkint a’ ketreczekbe 
vettetnek hágatás végett, a’ mint feljebb mond
tuk. — Próbakosoknak, értetődik, hogy csak 
alávaló ’s kevés becsű kosokat kell venni, mi
vel a’ próbán kívül minden egyéb czél és ha
szon nélkül nagyon elerőtlenednek ’s elromla-
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nak, ügy hogy bár volna csak középszerű ju
hot is e’ dologra fordítani.

Hogy ezen hágatás módja által, ha pon
tosan és értelmesen teszünk mindent, a1 mi 
hozzá kívántatik, nagyon kiirthatjuk a’ minden
nemű hibákat és fogyatkozásokat a’ nyájból, és 
azt ennélíogva idővel felette nemessé ’s becsessé 
tehetjük, az kétséget sem szenved; az is igaz 
azonban, hogy felettesok munkát, figyelmet, 
pontosságot,és értelmességet kíván, ugy hogy, 
alig ha más mint felette becses és kis törzsök- 
nyájaknál lehet ezt csak ajánlani. Nagy és kö
zönséges nyájaknál bizonyos, hogy czélarány- 
talan volna.

A’ harmadik módja a’ juhok hágatásának 
abban áil, hogy az egész nyájat, a’ mint a’ ju
hok, külömbféle tulajdonságaik ’s minőségeik 
szerint egymástól külömböznek, még nyírés 
előtt három vagy négy osztályra vagy csapatra 
elosztjuk, és minden hágatandő juhot a’ csa
patja jegyével jói megjegyezzük, hágatáskor 
pedig csak a’ már előre czéliránvosan kisze
melt ’s kijelelt kosokat eresztjük minden csapat 
közé. Közönségesen három ilyen csapatot szo
kás formálni. Az elsőbe jönnek a’ finom de 
ritka szőrű juhok ; a’ másodikba a’ tömött de 
durvább szőrük; és a’ harmadikba azok, melyek 
a’ gyapjok minő- ’s mennyiségére nézve egyi- 
ránt dicséretesek. Az első csapat közé aztán 
tömött szőrű, a’ második közé finom, ha szinte 
ritka szőrű is; és a’ harmadikba finomságra ’s 
tömöítségre egyformán jeles kosok eresztelnek 
hágatáskor.

Azomban még ezen hágatás módjában is van 
még helye némely változásnak; így p o.

a} éjjel nappal lehet folyvást egész a’ hága
tás1 végéig a‘ kijelelt kosokat a’ csapatokban 
hagyni, csak hogy a’ szükséges kipihenés vé
gett egymás között változtatjuk őket; vagy

b ) csak minden éjjel lehet a’ kijelelt kosokat 
a’ nekik szánt csapatba ereszteni; vagy

c) csak egyenkint lehet ezen kosokat reg
gel és este a’ csapatjokba ereszteni, és mihelyt 
valamelyik kétszer hágott, azt azonnal kivenni, 
és mást ereszteni be helyébe.

A’ nyáj kiegyengetése és a’ gyapjú’javítása 
ezen három módok által egyformán történik

ugyan, de a’ kosok’ kímélésére, hogy t. i. sok 
és haszontalan hágás által híjában meg ne eről
tessék, ’s gyengítsék magokat a’ kosok, csak
ugyan a’ harmadik mód érdemli az elsőséget, 
mert Block  űr közléseiből tudjuk, hogy né
mely juhok oly igen bóják, hogy harminezszor 
is hágattatják magokat egymásután egyetlenegy 
napon. Azon kívül még azt is érjükel ezen há
gatás’ módjával, ha elég figyelemmel vagyunk, 
hogy valamint az egyes párosításnál mindig tud
hatjuk, melyik kos melyik juhot hágta meg, és 
mely napon, azt fel is jegyezhetjük a’ hágató 
lajstromunkban. — Nevezetes még itt az a’ kö
rülmény is, hogy ezen hágatás’ módjánál sza
badságában maradván a’ kosnak melyik juhot 
hágja, mindig kevesebb marad meddőn, mint 
a’párosításnál vagy is egyes hágatásnál, mely
nél a’ természet mintegy meg van erőltetve.— 
Ezen hágatás’ módja által tehát a’ nyáj’ neme- 
sedése ’s kiegyengetése majd szintúgy eszkö
zöltetik, mint a’ párosítás által, jóllehet hogy 
ennél könnyebb és természetesebb. Minden eset
re pedig legkönnyebb erről általmenni az egyes 
bágatásra vagy párosításra, ha talán végső 
nemesítés végett még azzal is akarunk élni.

Itt már ez a’ két kérdés is fordul elő: mely 
korában kell a’ juhot és a’ kost bágatásra hasz
nálni? és meddig lehet ezekkel e’ végre élni?

A’ juhok, akár kosok akár anyák legyenek 
azok, már másfél esztendős korokban egészen 
alkalmatosak a’ tenyésztésre, de mivel mégis 
a’ kosok, a’ hágással, a’ juhok az elléssel és 
szoptatással könnyen megerőtlenítik magokat, 
ha fiatalok, a’ mi azután az egész szaporaságra 
is rósz befolyással lehet, jobb ha csak valami 
harm ad fel esztendős korokban használtatnak a 
tenyésztésre Ez nevezetesen a’ kosokra nézve 
csak azért is igen szükséges, mivel nagyon fia
tal korokban nem tudni még, hogy nincsen-e 
bennök hajlandóság valamely veszedelmes örö
kösödé nyavalyára, mint p. o. kergeségre , mely 
által az egész szaporaságra felette rósz béfo- 
lyással lehetnének.

Ugyanis a’ kergeség csak az ifjú kor’ nya
valyája, ügy hogy három esztendőn túl csak felette 
ritkán támadja meg a’juhokat. Ámbár pedig nem 
lehet állítani ezen nyavalyáról, hogy annak min-



f

190

den okvetetlen el kell örökösödnie, annyi még 
is hihető hogy oly kosnak szaporaságában, mely 
kergeséggel küzködő törzsökből származott,vagy 
mely maga is magában hordozza a’ hajlandóságot 
ezen nyavalyára, még sokkal jobban el kell terjed
nie a’ rósz nyavalyának, kivált oly nyájban, mely 
talán különben is alája van vettetve.

Nagyon fiatal ’smég eléggé ki nem fejlődött ko
soktól rend szerint mindig csak gvenge bárányo
kat is lehet várni, a’ mi minden esetrecsak káros,

A’ mi azon időt illeti, meddig lehet a’ két
nemű juhot a’ tenyésztésre használni, azt lehet 
átalányosan állítani, hogy a’ kosokat, ha csak 
másfél, vagy, a’ mi még jobb, csak három 
esztendős korokban hágattatunk velők, és felette 
meg nem erötetjük, 4 —5 esztendeig ’s igy 
egész 7 —8 esztendős korokig használhatjuk; 
az anyajuhot pedig szintúgy másfél esztendős 
korától fogva egész 7 —8 esztendős koráig, a’ 
mikor már a’ gyapjú fogyni kezd rend szerint.

A’ nagyon becses és felette ritka tulajdon
sága juhokat azonban, a’ milyenek néha a’ tör- 
zsöknyájakban találtatnak, akár kosok, akár 
anyák legyenek azok. természetes, hogy mind 
addig meg kell tartani és használni, míg csak 
iehet, mivel azokat semmi okos és értelmes júh- 
tenyésztő gazda soha ki nem fogja mustrálni, 
se semminémü árron el nem adni, míg csak Jeg- 
kissebb hasznokat is veheti.

Egy eléggé kifejlődött ’s elég idős és egész
séges kos mehághat 5 0 —60 darab juhot, ha 
a’ hágatásra elég figyolem fordittatik.

A’ íödolog e’ részben abból áll:
4 ) hogy a’ kosok egész esztendőt által jól 

tápláltassanak, és hogy egy vagy egy pár héttel 
a’ hágatás előtt, valamint az egész hágatós’ 
ideje alatt is, a’ közönséges eledelükön kívül, 
egy kis abrakot kapjanak, a’ mire a’ zab leg- 
alkalmatosabb; és

2 )  hogy a’ kosoknak változtatva a’ szük
séges idő kipihenésre, mely alatt új erőt gyűjt- 
hessenek a’ hágásra.

Ha kézből hágaiunk, azaz ha egyenkint 
párosítjuk a’juhokat, egészen hatalmunkban van 
ez a’ kosok1 kímélése, nem engedvén a’ kosnak 
napjában többet meghágni két juhnál, egyet 
reggel, a’ másikat este.

De a’ hol csapatokra vannak osztályozva a’ 
juhok hágatás végett, ott csak 30 — 35 juhot 
kell számítani egyegy hágó kosra, és legalább 
minden másod napon változtatni kell a’ kosokat 
minden csapatnál, és akkor is csak reggel és 
este kell azokat a’ juhok között hagyni egy ke
vés ideig, csak hooy meg ne erőtessék mago
kat a’ szerfeletti hágás által.

A’ már meghágott juhokat azonnal meg keli 
jegyezni, és valami két napig különözve tartani, 
azután pedig ismét a’ többi juh közé ereszteni, 
hogy ha talán meg nem foganzottak volna, újra 
ismét meghágattassanak. Még akkor is pedig, 
mikor már minden juh meg van hágatva, taná
csos még is egy kost a’ juhok közé ereszteni, 
hogy, ha talán még is valamelyik meg nem 
foganzott volna, és újra kost kívánna, ez az 
olyat meghághassa, nehogy haszontalanul med
dőn maradjon. (^Oec. N.)

K ét u jj onnan talált Borkészítést —- 
gépelyek.

(Mail: Echo.)
Torri Jósef, egy Cologneí (Bresciai pro- 

vincziai) asztalos a’ múlt évben két — a1 bor
termesztéshez alkalmatos gépelyeket talált fel, 
melyeknek egyike a’ bogyók’ leszedésére, má
sika sajtóképen használtathatik. A’ szüretkor 
tett próba mutatja, hogy az első gépelyt egy 
óra alatt annyi bogyót lehet leszedni, mennyit 
harmincz ember egy egész nap alatt szedhet, 
a’ másik sokkal jobban ’s erősebben sajtói mint 
a’ közönséges sajtó, megindítására egy, az 
utolsó sajtoláskor két embert kíván; továbbá a’ 
közönséges sajtónak csak .1 teszi; végtére a 
körülötte való dolgozással legkisebb veszedelem 
sincs öszveköttetve.

A’ bogyószedö gépely egy üres, lukacsos 
és tulajdon tengelye körül forgatható részint 
fekvő hengerből áll, a1 tengely egy szélkerék
hez Üasonlólag végtől végig apró kiálló szár- 
nyacskákkal van ellátva, ’s a’ hengertől füg
getlen még sebesebb — kerékded mozgásba 
hozható. Mi alatt az egész gépely egy fogas 
kerekekből álló szerkezethez alkalmaztatott nyel 
által forgattatik, a’ szőlő fürtök egy a1 henger 
felső végén lévő — garathoz hasonló tölcséren



keresztül annak üregébe hulíaltatván mig az 
első nyilasig érzek a’ szüntelen ide ’s tova há- 
nyatás által bogyóiktól elválasztatnak* A’ bo
gyók ’s az ezen bánásmód által eredt must az 
említett henger lyukakon keresztül egy a’ gé- 
pely alatt lévő edénybe hnllanak.

A’ sajtó hasonlóan egyszerű ’s czélarányos. 
Egy egyenes szegletű táblázat ellenkező olda
lain rneljre az edénybe rakott sajtolandó anyag 
tétetik — két hatalmas — egyenlő hosszaságú 
gerendák emelkednek ; ezeknek földszinti vége
ik két két — tágas falazat által védett ke
mény köbe vizarányosan ónózott vas czővekek- 
kel vannak megerősítve: mely elrendelés kö
vetkezésében az említett gerendák, a’ nélkül 
hogy alsó végeik mozdulnának kívántatokig 
párhuzamos 9 convergaló vagy divergáló
— de mindég függőleges állásba helyhez- 
tethetnek. Ezen mozgások: eszközlésére 
egy a’ gerendák felső végeikbe általellenbeu 
furott lyukakon vizarányosan keresztül dugható
— egyik végén gombbal a’ másikon anyasróf- 
fal ellátott vas sróf használtaik Egy fogas 
kerekekből álló szerkezethez alkalmaztatott 
nyélnek egy ember által kivihető forgatása 
által az egész gépely mozgásba hozattathatik. 
A’ két gerenda belső oldalának felső felén két 
rővidebb de hasonló erősségű gerendák úgy 
vágynak felső végeiknél fogva megerősítve, 
hogy függőleges mozgások nem akadályoztatik; 
ezeknek alsó végeikkel egy vizarányos állású 
deszka van öszveköttetésben. Ha az utóbb em
lített gerendák állasaikban meghosszabbittatná- 
nak, szükségképen egy szögletet kellene for- 
rnálniok, melynek kisebb vagy nagyobb létté 
«v két nagy gerendának a’ hosszú vas sróí ál
tal történendő öszszébb vagy szélyelebb huza- 
tásálól függene ; melyből világosan, kitet
szik hogy az érintett vizarányos állásban lévő 
deszka a' vele öszveköttetett gerendák mozgá
sa által feljebb vagy lelyebb szállani kényte
len — nn által egy felülről lefelé szolgaló nyo
más ered; következésképen a’ rővidebb geren
dák két emeícsö módjára munkálkodnak ’s nyo
másuk a’ vas sróf nyomásától függ; támasz
pontokúi az említett vas czövekek szolgálnak 
az ellentállást a' két rövid gerendák a’ velük

öszvefüggö deszka által eszközük, mely a’ saj
tolandó anyagot magábafoglaló lyukacsos edény1 
fedelén fekszik. —

Orosz Ország.
A’ Ko r má n y  s z ü n t e l e n  ü g y e k e z -  

vén a’ Nertsinszki Bányák körüli földmivelés 
előmozdításán, holott is jelenleg k é t  p é l da 
g a z d a s á g o t  s z á n d é k o z i k  fe l á l l í t ani .  
A*’ keleti Szibirja Főkormányozója jelenti, hogy 
tavaly a’ Majorságra szánt — Argun vize mel
lett fekvő ’s 100 üesszetint tévő földek 10 De. -̂ 
szetin himalája-árpával és 40 Desszetin tavaszi 
rozzsal próbaképen úgy vettettek be , hogy min
den életnemből 10 Púd jutott egy üesszetinre. 
Eleinte a’ tavasztól egész Junius közepe- 
tájáig tartó szárazság gátlotta az élet türhe- 
növését, mit a’ később bekövetkezett esős idő 
tőén kipótlott; az idei aratás 928 púd hi- 
malaja-árpa ’s 2081 pud 10 font tavaszi-rozsból 
azaz öszvesen 3004 púd 10 fontból állott, mely 
szerént az árpának szeme 9-et, a’ rozsnak szé
pedig 5-őt adott. A’ többi téli veteményekre 
szánt 50 Desszetinnek csak fele vettetett be 
rozssal a’ múlt ősszel mely a’ bekövetkezett fagy 
előtt szépen is kikelt ’s gyökerezett; a’ hátra
maradt 25 Desszetin is szántatott ugyan, de 
a’ sok eső miatt sem boronálni sem bevetni nem 
tudtuk, azért csak tavaszival fog bevettetni. 
A ’ Tsalbutsi folyó torkolatjánál fekvő Majorságra 
szánt 500 Desszetinyi főidből valahára 50 Des
szetin használhatóvá lett, ’s nyári vetés alá ren
deltetett. Ezen kivül egy darab földön len, va
lamint fejér czékla’, burgonya’ ’s más főzelékek 
elvetése fog próbáltatni.

A’ Wiadimiri Gubernir.mban kebelező Schuja 
városában vásár hirdettetett, mely kedvező ki
menetelt ígér, a’ mennyiben már a’ második vá
sárra 7 millió rubelt érő jószág hozatott, ’s 4 |  
miliőt érő eladatoít. A’ Moszkaui kereskedőkön 
kivül Tifliszi és Mozdoki Armeniaiak is jelen 
voltak, ’s az utóbbiak sokkal jobban meg voltak 
a’ Schuiai mint a’ Nischnei-Novgorodi vásárral 
elégedve. Schujában sok gyárok vágynak, me
lyeknek kelete az uj elintézés által jóval meg-
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Orosz Ország Januarius i-én  1815. 381. 
gyáraiban öszvesen 3,704. gyárnokot számlált; 
jelenleg pedig 6043. gyárukat’s 269,675.gyár- 
nokokal dicsekszik. —

Glasgovi szövőszékek Js gőzgépe- 
lyek*

(Athenaeum) Mely nagy a’ Glasgovi me- 
chanicai szövőszékek’ száma, abbőlis kitetszik, 
hogy 1831. csak négy ház maga 3940. ily 
székekkel bírt, melyeknek mindegyike 14. Yard 
szövetet készített naponként;’s felvéve — hogy 
minden szék 300. napot dolgozott egy év Ie- 
folyta alatt, ezen négy ház 10,101,000. Yard 
szövetet készített a’ fentemlitett esztendőben, 
mely summát egymásra D — vei sokszo
rozván, az egész 189,393 ft. Sterling. 15 
Schill tészen. Glasgow 1821 öszvesen 47,12. 
szövőszékeket számlált, melyek közül 15,127 
gözgépelyekkel volt ellátva! az ólta kivált ez 
utóbbiak nevezetesen szaporodtak. — Ugyan 
ezen városban ’s körületében 310 gözgépe- 
lyek öszvesen 6 ,405 Iői erővel dolgoznak, 
175. t i. gyárakban, 59. kőszén’ 7. kőbá
nyákban és 68. Gőzhajókon,

Danczigból, Januarius 31.
A’ tavalyi lisztkereskedésünk nagyon élénk 

vala, ’s oly nevezetesen növekedett, hogy a’ 
kivitel még egyszer oly nagy volt mint az előbbi 
esztendőben, t. i. 59,000 Tonna. Egészen 
Amerikába, Ausztráliába szóval a’ legtávolabb 
földrészekbe történtek szállítások, ’s hogy mind 
ezen hosszú utak ellenére se hallottunk lisztmi- 
némüség elleni panaszt, — jele, hogy készi- 
tésmódja tökéletesen, értetik. Közönségesen 
reményijük, hogy a’ jövő évi kivitelek ismét

növekedendnek, mi alkalmasint új malmok épí
tésére szolgáltatand okot. Az ősszel oly számos 
megrendelések tétettek, hogy nem is győztünk 
mindenkit kielégíteni, ’s azért már a’ jövő ta
vaszra is nevezetes alkuk köttettek. A’ kivitt 
mennyiségből 534 Tonna Ausztráliába, 5667 
Tonna Amerikába és 51,916 Tonna Angliába 
szállíttatott. A’ kemény búza kenyérnek készítése 
is sokkal nagyobb lön, az említett részekbe tör
tént kivitelnek száma öszvesen 21,302 zsákra 
(a 112 font Netto) megyen. Ezen kenyér már 
régen jóizűnek ősméríetík. — Öszvesen 5682 
Tonna (á 200 font Netto) sózott hús és szalona 
szállíttatott ki —-

Pes t  és vi déke .  Mart. 13. 1837.
A’ természet kitérvén rendes utából, nem 

csak Rómát és vidékét borítá el Mart. 3án öt 
ujnyi magasságú hó, mely ott rendkívül szo
katlan, hanem Nápolyi is; a. hólepte Vesuv 
fejér fényben nyúlt fel a’ fekete felhők között, 
’s a’ virágzó mondula "s baraczk fák’ hó közüli 
pirulása egyszerre mutatá elő a’ téllel párosult 
tavaszt. — E ’ különös időjárás azonban, akkor 
általjővén az adriai tengeren, hasonló nyomait 
hagyá hazánk’ délnyugoti részein is. Most pe
dig a’ mit akkor nálunk elmulasztott, bőven 
kipótolá, mivel jelenleg egész vidékünket fél
szárig érő hó borítja: A’ föld ugyan fagyatlan 
a’ hó alatt, de ma reggelre oly keményen meg
fagyott, hogy a’ hó az embert és a’ vékony sár 
a’ szekeret is megbirja. — Szomorú hír takar- 
mánytalan földészeinknek.

A’ Duna mély apadásából kissé megáradt: 
de magassága még most is alig középszerű.

P é n z k e l e t .  Mart. 20. 1837. Stat. köt 5 pCt. 104 — 4 pCt. 100 j. — 3 pCt.
7 5 i . .  — 1 pCt. 25. — 1834. köles. 500 forint — 567 Bécsi bank 
köt 2 j  pCt. 66 c. p.

Szerkezti Bál l á .  — Nyomatja L ä n d e r e r .
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Hetenkint kötszer- 
félévi árra 

3 for- 30 kr. pengő 
pénzben.

a1

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhet/» 
Eggenberger ésH «-  
ckenast könyvkén, 
és a’ Szerkezténél

Pesten Szerda A ’ v e v ő  m íifc le n k o r  a '  r j r n / . t ,  ’« a*  e la d ó  á r r ú b e l i j é t  

k í v á n j a  I je c s ii l te tn i .
Martius 2^ ^

Gyapjúárr.
B r e s l a u  31 art. 13án 1837.

(Kereskedői Levelezőtől).
Ha megfontoljuk, hogy Európában a’ múlt 

évi termékböségnek, mind a’ gyári munkásokra, 
mind a’ fuvarokra, mind mindenre tetemes be
folyása volt, épen nem lehet csudálkozni, hogy 
ily bő esztendő, és minden termékek’ árrának 
leszállása után, a’ gyapjú magas árra is lenyo
matott, úgy hogy a’ linóm gyapjunak mázsájá
nál Íá5— 30 pCto is a’ veszteség: noha ezt a’ 
középszerű és közönséges gyapjúnál kisebb 
arányban tapasztaljuk.

De elősegítő ezen árrleszállást még az is, 
hogy a’ múlt években az angol gyárok szerfe
lett felszedtek a’ gyapjúból; ’s miután az Ame
rikai tömérdek megrendeléseket kielégítették, 
az Európai posztó eladásnak élénketlensége 
korántsem nyújt a’ gyároknak oly kedvező ki
látásokat , milyek a’ gyapjú’ előbbi árra meg
maradásához kivántatnának; holott a’ gyártók 
is csak akkor ereszkedhetnek drágább vételek- 
be, ha gyáratjok ’s pénzök forgásban lehet. S 
igy mi itt azon véleményben vagyunk, hogy 
az előbbi körülményekhez adván még a’ pénz
szűkét is, a’ gyapjuárr később még nagyobb 
veszteséggel leend öszveköttetve.

Ä  Jelenkor p o l i t i k a i  hírlapból. *)
A’ Gazdasági-Egyesület f. e. martz. ISán» 

a’ n. Casino teremében számos részes tagjelen-

Fájdalmas , hogy Gazdasági Egyesületünk’ 
munkálkodásait, p o l i t i k a i  hírlapból ke- 
nytelenittetünk adni: de miután azt tapasz
taljuk , hogy nem csak a’ magyar Akadé
mia, Gözhajókorináuy,’s t. e’ : hanem G a z 

létében közgyűlést tartván, örömmel értesült azon 
újabb áldozatok felöl melyeket fenmaradása örök 
megalapításául némely buzgóbb részvétü hazafiak 
a’közjónak szentelve eddigelé ajánlottak, mikért 
a’ tisztelt alapítóknak, valamint ezennel szives kö
szönetét nyilványitani, úgy tisztes neveiket a- 
zokkal tudatni rendelő, kik a’ közös jóllétnek 
előmozdításául ez uj intézetnek minél korábbi 
virágzását nemcsak szivükön viselik, hanem 
ohajtásikat tetté alkotni is készek. Ugyanis 
Andrássy György gr. a’ tisztelt egyesületnek 
1500 p. frtot. Kapocsányi Appel Károly 300 
p. frtot. ifj. Barkóczy János gr. 400 p. frtot. 
DessewíFy Emil. gr. 400  p. frtot. Eszterházy 
3Jihály gr. 1000 p. frtot. Hunyady József gr. 
1000 p. frtot Károlyi Lajos gr. 4000 p. frtot. 
Lamberg Rudolf gr. 500 p. frt. Voxith-Horváth 
János 200 p. frt., Zichy Edmund gr. 500 p. 
frtot kötelezőnek örök időre.

Továbbad Scharas Ferencz urnák a’ budai 
sashegyen nagy gonddal szerkesztett szőlőis
kolája’ hasznáról, ’s a’ bortermesztésre közösen 
hatandó befolyásáról gyözetvén meg az Egye
sület , ezen hazafi vállalatnak némi segélyéül 
pénztárából évenkint 100 p. frtot rendelt mind
addig, mig ezt a’ választóttság szükségesnek 
’s lehetőnek látandja. Egy alkalommal a’ köze
ledő lóverseny zés napi rendje is megállapitta-

d a s á g i  Egyesületünk is p o l i t i k a i  hír
lapokat választanak hivatalos hírlapjaiknak, 
mást nem tehetünk, mint utánok köz len i.— 
Hogy azonban ezen kikerüle'se a’ Kendőnek, 
koránt sincs a’ Gazdasági Egyesület’ tudtá
val , azt ne'mely lelkes Tagjaitól e'rthettem 
—  de legyen akárndnt, — dy méltatlan 
bánásmód’ okát, tudnia k e l l , nem nekem — 
hanem a’ Hazának! — S z e r k .
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tett következőleg: Versenynapok junius isője; 
jun. 4dike ; jun. 6dika; jun. 9dike, mind dél
után Allatmutatás: jun. 3,4. és Síkén a’ Köz
telken. Paraszt kanczacsikók jutalmaztatása 
Síkén délután ugyanott. Lóárverés jun. lOikén 
ugyanott. A’dijakrészletes előszámlásakésőbben.

A’ medárdvásári rendes közgyűlés f. e. jun 
8kán log tartatni $ mellyre a’ t. ez. részes-ta
goknak szives megjelenése tisztelettel kéretik. 
Ezek után az Egyesület’ vidéki képviselője a’ 
választottság’ nevében ismételve fölszólittatnak: 
hogy a" kezeiknél lévő ivekre újólag aláirt ré. 
szesek neveit, szükséges tudomásul közleni az 
illető részvényeket pedig (mennyiben különös 
fáradságokba nem kerül]) beszedni ’s egyesületi 
pénztárnok Heinrich N. János urnák beküldeni 
méltóztassanak. A’ Gazdasági-Egyesület (egyi
ke leghasznosb intézetinknek) ’s mint minden 
kezdő erkölcsi testület csak úgy gyarapodhatik 
s haladhat elő gyorsan, ha részes tagjai az 
egyetem érdekébén is valódi részt véve, lekö
telezett segélyüket, vonakodás nélkül adják 
meg; ’s ha közbizodalommal megtisztelt képvi- 
selőji elvállalt kötelességüket pontosan teljesítik 
A’ közjóra törekvő vállalkozók mindig csak azok
nál kénytelenittetnek kopogni, kiknek annyi
szor ismételt áldozataik eléggé figyelmeztethe
tik a' részvétleneket. Közjavunkért nesajnáljunk 
néha egy két szót, vagy tollvonást néha jöve
delmink százezred részét távolabb, vagy köze
lebb jövendőnknek, vagy maradékinknak szen
telni. Költ Pesten martius 23án 1837.

Termés változtatás.
(Antoine J. gazdasági tanítótól a’ rovilei gaz

dasági iskolában.)
(A ’ Vasárnapi újságból.)

Ha az ember azon egy növényt néhány egy
másután kővetkező évek alatt mivel, a’ termés 
nem sokára észrevehetőig meggyengül, még 
úgy is , ha a’ földnek kiszívott erejét trágya által 
visszaadni igyekezünk. Ezt a’ föld megerőtle- 
nűlésénck vagy romlásának nevezhetni. „EI- 
s o v á n y ú l  a’ f ö l d ,  azt mondja De Candolle, 
midőn a’ nagy mennyiségben termett növények, 
egy bizonyos darab földből, minden tápláló anya

got kihúznak; megr oml i k  pedig, midőn egy 
bizonyos plánta, akár ugyan a’ magával azon 
egy plántákra, akár azon nemből vagy család
ból való plántákra nézve, terméketlenné teszi 
a’ földet, de másféle növényekre nézve termé
kenynek hagyja.“ Rosier úgy látszik, nem is
merte a’ föld megromlását, vagy legalább egy
bezavarta a’ megsoványulással Azonban min
den idők tapasztalásai meggyőzték, hogy ő is, 
mint Virgilius, a’ termés változtatás szükséges 
voltát elismerje. 0 ezen tapasztalásokat egy ál
talános ok alá kiváná rendezni, hogy a’ gaz
dák ne kéntelenittessenek vagy csak egy jó 
szerencsére, vagy az igen is lassú tapasztalás
ból húzott szabályokra bízni magukat. 0 gon- 
dolá ki a’ k a r o d z ó  g y ö k e r e k r ő l ,  ’s a’ 
mászó g y ö k e r e k r ő l  való okoskodást. Azt 
mondá, hogy a1 mászó vagy rojtos gyökerű nö
vények csak csekély mélységre hatnak bé a’ 
földbe és ennek csak felső részét vagy színét 
szívják ki. Ha már az ily mászó és rojtos 
gyökerű plánták után olyan növényt vetünk, 
melynek gyökei csakugyan fenn terjednek-el, 
a1 második aratás rósz lesz, mivel azon földből 
kellett szívnia táplálékot, a’ melyből az első 
vetés már kiszívta. De ha a’ mászó és csekély 
mélységre terjedő gyökerű növény után olyat 
vetünk, melynek karodzó gyökerei mélyen bé- 
hatnak az alól fekvő földbe, ez a‘ második ve
tés jó aratást ád , mivel a’ gyökerek a’ földnek 
azon rétegéből kapnak táplálékot, mely az előtt 
nem szívatott-ki. Ezen elv szerént tehát karódzó 
gyökerű plántákat kell a’ mászó és rojtos gvö- 
kerüek után következtetnünk. Könnyű látni, 
hogy ez az okoskodás romlandó alapokra van 
építve, és csak l á t s z i k  helyesnek. Valójában 
csak úgy lehetne az igaz, ha a’ földet nem szán- 
tanák-íel. Tegyük-fel, hogy egy földbe ruurok 
volt vetve. Ennek elég karódzó gyökerei van
nak, és elég mélyről szívják a’ táplálékot. Ez 
a' kiszívott réteg föld a’ szántás által felül fog 
fordulni, ’s ha gabonát vetünk belé, ennek kurta 
gyökerei kéntelenek lesznek az elébbi vetés 
által megsoványitott földben keresni táplálé
kokat.

Egyébaránt, nem csak hogy az az alap, 
melyen ezen okoskodás épül, meghazudtolja ezt,
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hanem, ha volna is valami igaz benne, sem 
minden tapasztalások kimagyarázására, sem a’ 
gazdának termései változtatásában utasítására 
nem elégséges.

Nem mindig tanácsos mászó gyökerű növé
nyek után karódzó gyökerűeket termeszteni.

Továbbá ; ha csak azon egyetlenegy körül
ménytől engedjük magunkat vezettetni a’ ter
més változtatásban, a’ föld elsoványodásában 
tapasztalt számos más esetekkel ellenkezésben 
jövünk. Aztán hová számláljuk a’ borsót, led- 
aeket, lencsét, lenet ’sa’t. ? Ezen növényeknek 
gyökerei ugyan karódzók, de nem hatnak mél- 
lyebben a’ földbe, mint a’ szalmás gabonákéi.

Későbbre támadott egy okoskodás; mely 
sok adatot megmagyaráz, de a’ mely nem ala
púi a’ természet egyenes vizsgálásán. Ezt az 
újabb időkben sok nevezetes gazdák, Thaer, 
Yvatt, Pictet, és Dombásle urak elfogadták. 
Erre tehát egy kevéssé hosszasban kiterjesz
kedem.

Némely természetnyomozók úgy vélekedtek 
hogy a’ plánták gyökerei némi ösztöni érzettel 
némi választási akarattal bírnak, minél fogva 
a’ földből a’ nekik való táplálékot kiválasztják 
’s a’ természetűkhez nem alkalmazottakat nem 
veszik-bé.

Ha a’ dolog úgy van, könnyen megfogható 
hogy ugyan azon növénynek több éven át foly- 
vásti mívelése végre egészen kiszívja a’ termő 
földnek azon részét, a’ mely ezen plántá
nak természetéhez való; de azért marad még 
a’ földben elég kövérség ‘ a’ mely más nemű 
plántákat táplálhat.

Az elsoványodás tehát csak azon plántára 
nézve áli-bé, melly néhány évig folyvást míve!- 
tetett azon a’ földön, de nem létez más nemű- 
ekre nézve, melyeket ott mívelhetne az ember. 
Ebből tehát egyenesen következnék, hogy a’ 
terméseket egymással váltogatni, az az mind 
más más féle plántát mívelni szükséges*

Ezen okoskodás ellen a’ következő kifogá
sokat lehet tenni.

4 )  Nincsen bébízonyítva, hogy a’ plánták 
különb különbféle anyagokat szívnak-ki a’ föld
ből: ha a’ mívelt növények között némelyek a’ 
föld kövérségét czukorrá, mások olajjá, emezek

lisztté’ amazok mézgává változtatják; ha né
melyek mérges, mások tápláló, kellemes és 
egészséges szereket teremnek, mindezen külön
böző anyagokat a’ természet alakító erejének 
kell tulajdonítni, nem pedig azt vélni, hogy 
már készen találtattak a’ földben. Lehetetlen, 
hogy egy cseber főidben benne legyen a’ rep- 
cze olaja , a’ búza liszté, a’ czékla czukorja, 
a’ krumpli keményítője, a’ len rostjai 's a’ t. 
holott ha ezen plánták akár melyikét termesz
tettük volna benne, mindenik a’ maga természe
te szerinti állományát termette volna.

Nem válogatnak tehát a’ gyökerek a’ föld
ben különbkülönbféle állományokat, hanem azon 
egy és egyféle táplálékot szívnak-bé, a’ mely 
aztán minden növényben, ennek saját szerke
zete szerint, különb különb állományokká átvál- 
tozfeatik. (Folyt, k.)

J E G Y Z É S .
A’ Kémlő 22ik számában közre bocsájtott „Je- 

leltetési Számolásra.“
A’ józan ítélet’, ’s tapasztalati- tudománnyal 

párosult szorgalom fő alapja a’ gazdaságnak; 
és mégis alig merem hinni — kivévén a’ vak 
szerencse olyankori kedvezéseit — hogy helyes 
számolás nélkül az kívánt sikerrel koronázná a’ 
Gazdát. Nagyon igaz: hogy ,,a’ G a z d a s á g  
e g y i k  r ugó j a  a’ S z á m o l á s “ sött vélemé
nyem szerint a’ gazdaság’ tökéletes, és czéli- 
rányos vezetéséhez kerülhetetlenül megkíván- 
taíik a’ helyes számolás, melynél még a’ cse
kélyebb viszonyokra is a’ lehető legnagyobb 
figyelem fordítandó: hogy úgy megitéltethes- 
sék, — ha váljon megfelel-e a’ gazdaság’ ez 
vagy amaz ága a’ czélnak? — nem volna-e 
fortélyosabb a’ helybeli, ’s más körülmények 
miá valamelyik ágát végkép elhagyni?— avagy 
miféle változtatások, ’s módosítások után lehet
ne haszonhoz remény? azomban következ- 
ménytelen Fökövy Urnák Gazdáink’ azon pana
szuk iránt „ h o g y  f ö 1 dj ö k , r é tj ö k ’s a’ t. 
k e v é s “ támasztott vádja : mert bár mi jártas 
legyen is valaki a’ számolás’ mesterségében, 
birtoka az által nem fog a’ kiterjedésre nézve 
szaporodni; — és nem is a’ kiterjedés elles
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van általányos panasz, hanem az idő ellen, ’s 
ez nem ok nélkül: mert sokkal nagyobb ha
szonnal (kevesbb veszteséggel akarom monda
ni) zárták bé a1 legközelebb lefolyt évben róna 
földünk’ rest gazdái számodásaikat, — mint a’ 
serények. Sokat — igen sokat költöttek némely 
birtokosok mesterséges rétekre, ’s fel is szá- 
molák e i ő l e g e s e n  az azokról nyerendő me- 
nyiséget; — de fájdalom! a’ végnélküli szá
razság nem csak munkájokat füstbe szállttá, 
hanem erszényöket is jutalom helyett — kipó— 
tolhatatlan veszteséggel büntette

„Szánakozásra méltónak nevezi Fökövy úr 
a’ számolásban járatlan gazdát, — és nem ér
demtelenül: ha valaki 1000 darab juha’ gond
viselését az értekező úrra bízná, — ’s vele fá
radságáért a’ számolása szerinti 1800 f. hasz
not megosztaná, — valóban igen igen megér- 
demlené a’ szánakozást: mert hasznot osztana 
fel ott, hol szembetűnő vesztesége van! — A’ 
számolás’ szigorú vizsgálásába bocsájtkozni sem 
időm, sem kedvem, — csak felűlegesen kíván
tam megjegyezni, hogy“ a’ tanító úr számolá
sa hijányos! Ugyan is:

1 felvétetik 6 kéve Zsúpnak az árra, fi
gyelem nélkül hagyván annak szecskává vá- 
gatása dijját, mely 45 — 50 fra tétetheti. — 
2 — nincs a’ költség között felvéve: a) a’ 
Birkákban beverő tőkepénznek csak 5§ kamat
ja is — 625 f. — b.) a’ Birkásoknak bérök, 
5s éledem tartásuk mintegy 850 f. — c ) a’ nyí
rás’ díjjá — 75 f. — d.) tt’ nyári legelőbér, 
darabjátúl csak 15 xr. számítva — 375 f. — 
e.) a’ megkívántak) mintegy 1 7 Mázsa só’ ára 
— 254 f. — 'S így feítévén de meg nem en
gedvén — hogy a’ birkák közül semmi sem 
vész el, ’s orvoslásukra semmi költség sincs; 
elmellözvén még az épületekben heverő temér
dek pénz’ kamatjai’ fölvételét, ’s azok’ jó álla
potban! tartásukra évenkint megkívántak) kia
dásokat — szaporodik az értekező úr’ költsé
ge — 2225 fial, mely a’ kijegyzett 1800 f. 
hasznot igen is elnyeli. Éhez járul még

3. — hogy az izén jól táplált bárányok is 
alig adnak többet fél font gyapjúnál, — sőt a’ 
kőzépfinomságú birkáknál, — melyekről F. úr 
készéi — ritkább jutalom a’ tenyésztőnek 14 i

— 1 5 , ’s nem 24  lat; ’s ez is fogyasztja a’ 
jövedelmet, kővetkezésképen nagyobbítja a' 
veszteséget.

Világos ebből; hogy F. — úr’ s z á mo l á s
— módj a  nem v e z e t  b i zonyos  ez él
hoz ,,’s hogy igen hibás elv sértő ítéletet hozni 
bár mi — de különösen oly tárgyban, melyről 
magunknak is talán nincs tökéletes kielégítő 
fogalmunk, vagy inkább tudománynnk, — ’s 
mielőtt a’ véleményünk szerinti helyes, és jó 
munkánk áltcsusszanoa a’ próba kövön. $)

n. f a r k a s  v ö l g y i  W.  F.

Lenfonóintézet gépelyekkel Girar- 
dowban.

A’ lengyel országban kezdett iparágokban, 
a’ gépelyekkeli lenfonás, egy a’ legérdekesbek 
közül Ezen foglalatosság annyival hasznosabb
nak mutatkozik az egész országra, minthogy 
ez nagy mennyiségű lent termeszt, melyet a’ 
külföldnek elád , de mint gyolcsot , vász
nat, ezérnát ismét visszaveszen, úgy hogy ez 
által a’ szomszéd tartományoknak adófizetőjévé 
teszi magát, ’s a’ gyártás nyereséget egészen 
nekiek hagyja, melyet már régen magáévá te
hetett, ’s ekép jövedelmét öregbíthette volna. 
Mindeddig legfőbb akadálya volt a’ lengyártás 
terjedésének, a’ dolgozd kezek’ hiánya avagy 
szűke. Annál becsesebb lesz tehát, a’ gépely- 
fonás, ’s még az a’jois van benne, hogy semmi 
már fonállá keresetnemével nem jön összeütkö
zésbe , ’s nem károsítja a’ szegény munkásokat, 
kik bizonyos foglalatosság által szokták élelmö- 
ket keresni. A’ gépelyezelből háramló egész 
haszon tehát, itt egész kiterjedésében, ’s a’ 
kiilömben véle járni szokott kár nélkül, az or
szág tulajdona.

Az első ezennemű gyár, egy részvénytár
saságtól állíttatott föl lengyel országban, Schol z  
Kár ol y  és t á r s a  czime alatt, a’ kormány 
oltalma, ’s tetemes pártfogása mellett, magok

° )  A’ kérdéses számolást oly végre adtuk, hogy 
egyik vagy másik alföldi földe'szfársunk 
könnyen kiszámol« ndja az abban foglalt nye
reséget kettőzött vesztesednek.

S z e r  k.
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a’ megkívántait) gépelyek is, a’ kormány műhe
lyeiben készültek. Az intézet elevenitésére igen 
sokat tön a’ bank is, melynek jótévő befolyása, 
az ország jólléte’ minden kútfejeire kiárad. A’ 
gyár a’ L u b i e n s k i  H e n r i k  gróf Gurow 
uradalmában áll, hol az ország első répaczukor 
gyára is jött létre. Uj város épül a’ gyár körül 
mely már szövés, fonás és fehérítés által 500 
munkást foglalatoskodtat.

A’ gépelyfonásnál azon rendszer használa
tik, melyet franczia országban Girard ur talált 
fel 1Ö12. midőn Napoleon egy millió livre 
jutalmat tett föl egy tökéletes gépely által len
fonás föltalálására. Ezen rendszert azóta An
gliába és Németországba levitték ’s divatba hoz
ták. Lengyel országba maga a’ föltaláló vitte 
be, kit az ország bányáinak első mérnöki tiszt
ségére hívtak meg, 1825. A’ vállalók, tiszte
letüket a’ föltaláló iránt hizelgőleg azzal nyil- 
vániták, hogy a’ virágzani indult uj városnak 
G i r a r d o w  nevet adtak. A’gyárnak még nincs 
meg minden kijegyzett gépelye, de rövid idő 
re fogja azt bírni. Azonban, hetenkint már 150 
vég fehérített vásznat készíthet. Tökéletes el
rendezése után pedig két annyit adhat. i;'* )

Dresdából Fel;r. 18áról következendő! ír
nak: Belső Ministeriumunk Saxoniában a’ komló 
termesztést nagyobb virágzásba akarván hozni, 
ir.ult évi Decemb. 1 lén egy jelentést adott ki, 
mely szerént az említett tervnek kivitele’ kö- 
nyebbitése és előmozdítására, növények , ’s 
dijjak’ osztogatásam kívül a’ jövő két év’ lefolyta 
alatt a1 dolgozó osztályhoz tartozó földbirtoko
soknak minden újonnan plántált schock komló
kosárért 8, vagyha evvel ezelőtt még keveset 
használt földek munkáiása is öszveköttetnék 
12 —16 garasokból álló jutalmat ajánl 
Ezen környülmény továbbá arra is szolgáltatott 
okot, hogy számos derék ’s igazi Voigtlandi,

*) Livre helyett franc pénz mértéket vettek föl 
a francziák , mely most meg van , ’s 80 frank 
81 Li vre-vel egyenlő.
Valljon nem lehetne e’ hazánkban ily  szövő 
gépelvt állítani ?
Ily j u t a l o m  a d á s o k  mellett a’ Kor

mány bizonyosan boldogulni fog. S z e r k .

Egerlandi és Allgaui fajtájú birkák vásároltat
ván öszve, ’s azok bizonyos helyeken tartatván, 
és a’ marhabirtokosok részéről használtatván, a’ 
gu l y á k ’ n e m e s í t é s e  ne v e z e t e s  e lőme
n e t e l r e  t a l á l t .  —

A’ lótenyésztés’ nemesítése végett az 0 r- 
s z á g - l ó h i v a t a l a  által az idén 15 külön 
helyekre 45 hágó csődörök rendeltettek. To
vábbá a’ fent említett M i n i s t e r i u m  hatá
rozatánál fogva az idevaló barom-orvosisko- 
lában a’ mennyibe annak nagysága engedendi 
— a’ kovácslegények ingyen tanulhatják meg 
a’ lópatkolás’ mesterségét. A’ cursus \ — 1 
évig tart, melyben ha valaki részt akarna 
venni, a’ helybeli illető Tanácsnál jelentse 
magát.

Azon esetre ha valaki technical' vagy gaz
daságbeli ásványokra, milyenek az agy gyps> 
kőszén, csapóföld, márga ’s t. e’. jó kimene
telt ígérő furáspróbát akarna tenni — a’ Fi
nanz-Ministerium jelentése szerint nemcsak 
hogy a’ Freybergi és Schneebergi fúró esz
közök kölcsön adatandnak a’ próbálónak, ha
nem terve kivitelének segítségére bányász
tisztek is ingyen küldetendnek ki.

Az Egyesület Statusok kereskedése.
A’ Kincstár titoknoka azt nyilatkoztatta a’ 

Közgyűlésnek tett jelentésében, hogy a’ jelen 
árszabás mellett az eddigit felülmúló jövedel
met reményi, melyre az Egyesült Statusok be 
— ’s kivételét ekkép1 adá elő: Az Í835  Sept. 
30-tól egész 1 836 Sept. 30-kaigi bevitel 
felszámittatván 173,540,000 dollárra becsfd- 
tetett. ’S igy a’ tavalyit 23,644,258. Dollár
ral haladja. A’ három utóbbi évi bevitel egyre- 
másra 149,985,661. Dollárra megy eszten
dőnként Az 1835 Sept 30 — 1836 Sept. 
30-igi kivitel 121,789,000. Dollárr 
csültetett; ezekből i l 01,155.000 érőt a’hazai
20,684,000 Dollárnyit a’ külföldi termesztmé- 
nyek tettek. Ebből kitetszik hogy a’ tavalyit 
35,423. ’s a’ Diametraliter felszámított három 
évit 5,829,150. Dollárral haladja felül.
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Gózhajókázás Bajor-orszagban.
R e g e n s b u r g ,  Mart. 2án a’ Gözhajótár- 

saság azt határozta a’ tegnapi közgyűlésben, 
hogy, ha a’ most épülő gőzhajók’ hiba nélkül 
teszik próbafutásukat, két még sokkal nagyobb 
hajók épittetendnek, melyek innét Linczig ’s 
nem tovább járandanak; a’ nem régen készült 
kis hajónak az Ingolstadt vagy Donauvőrthigi 
pálya szabatván ki.

Az — ez utóbb említett város és Ulm közötti 
hajózás mindaddig lehetetlen lesz, mig a’ fo- 
lyónak ezen helyenkénti csekély, ’s bizon)tá
lán része megkívántatokig nem irányoztatik. 
Azon Austriai hirek, — melyeknél fogva a’ 
Bécsi Gőzhajótársaság Lincz és Bécs között já
randó két hajókat azon szándékból épit, hogy 
ezek által a’ mieinkeli rendes közösülés eszkö
zöltethessék — helybeli társaságunk bátorságát 
’s iparát csak megkettözteték. ’S ez a’ hátra
volt szeme a’ közép E u r ó p á t  a’ k e l e t t e l  
öszve- kapcsol ó  h a t a l m a s  l á nc  z n a k !  
(Széchenyi munkájának.)

Hebraeus gyarmatok Oroszországban.
A’ Ministerium Nov. 12-én 1835 Jegfel- 

sőbbleg megerősített végezete következésében 
a’ H e b r a e u s  - K ö z s é g  m e g t e l e p ü l é s é 
re a’ Tobolski Gubernium’ ’s Omszki kerület
ben 15,154 Dessaetint tévő koronajószágok 
szabattatnak ki, — hol 1836 1817 különtbféle 
Guberninmokból öszvegyült férjfi Hebraeusok 
le is telepedtek. Az említett végzés’ és a’ He— 
braeusokra nézve 1835 Április 15-kén tett 
rendszabások erejénél fogva a’ kinestár Mini
stere, — ide nem értve a’ miivelhetetlen föl
deket — ugyan ezen czélra még 13,362 
Dessaetint tévő az Omszki kerületnek Omszki 
és Petropawlovinevü részeiben kebelező koro
najószágokat rendelt kiszabatni, mely körül
mény felöl 1836 December 16án tudósító is 
a’ Ministeriuinot. Ez utóbbi rendelés megerő
sítés végett a’ felség elejbe terjesztetvén, an
nak ezen tulajdon kézzel írott parancsa érke
zett: „A’ H e b r a e u s o k n a k  S i b i r i á b a  
l e e n d ő  á 11 a 1 kö lt ö z é s ü k e z e n n e l  
f é l b e n s z a k a s z t a s s é  k.tt

H azai Szorgalom.
Eszterházy Rozina Grófné Zelizi Uradal

mának volt égetésbeli számtartója T r a s c h  
Jánosnak észrevétele Lányi ur’ Orlovai Inspec- 
tora által elrendelt mesterséges Gőzégetésre 
nézve : Távol legyen, hogy az Orlován épített 
— úgynevezett m e s t e r s é g e s  Gő z é g e t é s -  
r öl tett értekezés igaz ’s helyes létét kétleném, 
sőt inkább egészen bebizonyitottaknak tartom 
a’megjegyzetteket; — hazánk védelmére mind
azonáltal kötelességemnek tartom megemlíteni, 
hogy gzen technical foglalatosság’ ága Ma
gyarországban korántsem áll azon alacsony 
póltzon, a’ melyiken azt P o l l a g  Jakab Ur’ 
előmutatott bizonyítványánál fogva lenni kép
zeli. — Már 1826 tétettek K a p o c s á n y  
Ap p e l  Jószág Igazgató Ur által rendelések 
az Ürményi ’s több felügyelése alatt lévő ura- 
dalmakbani gőzégetések építésére, melyek ké
sőbben Yei sz  Ferencz vezérlése alatt sike- 
resittettek is ; ezeknek öszveállitásuk és szolgá
latuk ugyan az volt, mely az orlovaié; azok
ban is úgy használtattak a’ lepárló faédények 
’s az úgynevezett szeszfedelek mint ebben, 
azok is úgy szolgáltattak az első lepároláskor 
2 6 —32 reaum. gradusi eladhatható szeszt 
mint ez. 1832 mindazonáltal ezen megjobbitott 
Gőzégetések Y e r t h e r  Fridrik technicus sok
kal czélarányosbb, olcsóbb és tartosabb gőzké
születei által részint egészpn elnyomattattak, 
részint egy bizonyos ujjitás’ és változtatásnak 
vettettek alája: — két — ugyan azon Y e r t h er 
Fridrik által a’ helybeli Uradalomban épített uj 
gőzégetések — elhalgatván azt, hogy minde
gyikük 100 po’s. mérő burgonyát éget napon
ként— oly czélarányosak, hogy bennük hibát, 
mind a’ munkára mind gazdaságra nézve lelni 
csaknem lehetetlen volna. (G. B.)

Földismertetés,
A’ császári királyi bányásztisztek közül, 

kik jelenleg az egyiptomi alkirály’ szolgálatában 
állanak, egyik közelebben ezeket írja tyrolisi 
barátainak:
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Sziutnál, F e l s ó - E g y i p f o m b a n  Jan. 7. 1837 .
Epen most haladtunk el erős széllel Monfalut 

mellett, Felső-Egyiplomban. ’S én ismét vágy
telve emlékeztem vissza a’szeretett hazára, ro
konaimra, ’s mind azokra, kik barátaim. Teg
nap este, vizkereszt’ napján, egykét kupa sert 
ürítettünk szeretteink egészségére, a’ villachi 
nedv jól esett, de az örvendezok’száma csekély, 
’s a’ haza igen távol. Tizedik napja, hogy a’ 
Níluson vagyunk, Szennár felé, honnan ismét 
visszatérni szándékunk. Hajónk egy alkirályi 
bárka, arannyal hímzett selyemszövetekkel be- 
szönyegezve. Tizennégy hajós, a’ kormányos
sal egyetemben, adatott mellénk. Elől két ta- 
raczk vigyorog a’ beduinokra. Cairón felül, a’ 
Nílus jobb partján, csak nem áltáljában kréta- 
hegyezetre találhatni, ’s névszerint numulíta- 
mész alakzatokra; jobbról, a’ józsefcsatornáig 
sík szántóföldek terülnek el. Nádméz, indigo, 
törökszilva, szikomorok, ákászok (forniciana) 
pamutbokrok, rizs, búza, bab’s a’ t. magasla- 
nak a’ térségen, ’s csak nem munka nélkül húsz, 
harmincz szemet ád az elvetett mag. Igen egy
szerű fa-eke, bialok által vonatva, a’ könnyű, 
’s mindenütt legalább is 2 —3 öl mélységű níl- 
iszapföldet felszakítván, elhintetik a’ mag, a’ 
zavaros nilvízzel öntöztetik a’ vetés, ’s három 
hónap múlva beáll az aratás. Az esztendősza
kaszokra iiyeseknél nem igen ügyelnek. Teg
nap az antinoéi sírokon láttuk az első áloét va
don teremni. A’ házak níliszapból készített tég
lákból épülnek, ’s ezek, ha szegény az építő, 
a’ levegőn szárittatnak, ha gazdagabb, tevega- 
néjtűznél égettetnek. E ’ galambházakat aztán 
sással tetőzik, ’s boldogabbaknak érzik mago
kat a’ basánál. 2 — 300 lakosból álló falú így 
14 nap alatt felépül. Török szilva, hagyma, 
bab, rizs, fekete kávé ’s pipa az élet’ főczik- 
kelyei. Ha a’ szél miatt meg kell állapodnunk, 
kedvünkre vadászgatunk; vadlúd, récze, peli
kán, gém, gerlicze, nílszarka van itt elég. 
2 — 3 óra alatt, mi, a’ kik 3^ vadászt teszünk, 
nem ritkán 3 0 —40 darab vaddal rakodunk meg

Moson Mart. 2 4  1837.
Ezen hónap eleje oly kedvező tavaszi na

pokkal folydogált, hogy földészeink ezen v i

déken nagyobb részint már el is vetettek ; azon
ban a’ tavasz’ kezdete szeles és erősen havazó 
idővel jelent meg.

Minthogy a’ felső vidék még ekkorig el
látja Bécset mindennemű gabonával, az itteni 
kereskedés csak sinlődik, mint azon beteg, ki 
kevés reményt nyújt a’ javulásra. A’ gabonaárr 
csak egy állapotban van: egy kila ó búza 3 f. 
új búza 4 és 5 f. rozs 2 f. 15— 24  kr. két
szeres 2 f- 24  — 42  kr: ó árpa 1 f. 54 — új 
2 f. G — 15 kr. ó zab 1 f. 32 kr. új 1 f. 48 
—53 kr. kukoricza 4 f. 15—30 kr. Egy font 
marhahús 15 kr. borjúhús 18 kr. —

R. Komárom Városi piatzi árrjegyzék 
Martius 18-dikán 1837.

Egy pos. mérő
Tiszta búza 3 ft. 47 kétszeres 3 ft. 3 kr. rozs 

2 ft. 23 kr. árpa 2 ft. 8 kr. zab 1 ft 42 kr. kuko
ricza 4 ft. 6 kr. köles 4 ft. 5 kr. borsó 10 forint, 
lencse 11 ft.3 0 kr. bab 12ft. oltatl. mész lft.l2kr.

Egy mázsa
Muntliszt 13 ft,20kr. zsemlyeliszt 7ft. 20kr. 

czipó liszt 5 ít. 10 kr. kenyér liszt 2 ft. 40 kr. 
vám liszt 3 ft. 30 kr. széna 2 ft. 20 kr.

Egy font
Marhahús l4  kr. juhhús 10 kr. friss sertés

hús 19 kr. füstölt sertéshús 30  kr. borjúhús 22kr. 
új szalonna 27 kr. füstölt szalonna 30  kr. irós vaj 
54kr. tehén vaj 1 ft. 4 kr. disznózsír 36 kr. ke
rek sajt 30 kr. lágy sajt 24 kr. öntött gyertya 
45 kr. mártott gyertya 39 kr. szappan 3G kr. 
nyers faggyú 25 kr. száraz faggyú 27 kr. leveles 
dohány 24 kr. veres hagyma 15 kr. torma 6 kr. 
téli retek 7 kr.

Egy iteze
Köles kása 12 kr. árpa kása 7 kr. kolompér 

2 kr. fenyőmag 5 kr. köménymag 24  kr. paprika 
1 ft. 36 kr. fejér ó bor 16 kr. fejér uj bor 12 kr. 
ser 5 kr. szilva pálinka 30 kr. törköly pálinka 24 
kr. rozs pálinka 19 kr. bor-eczet 12 kr. téj 6 kr. 
aszalt szilva 18 kr. — Tojás 6 krajezáron 5.

Egy pár hízott ökör 11 mázsa hús 2 mázsa 
faggyú 425 ft. egy pár alább való 350 ft. 1 darab 
hízott tehén 4 \  mázsa hús 75 font faggyú 160 ft. 
egy pár jármos ökör 320 ft. alább való 260 ft.
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hízott sertés fontja 18 kr. egy borjú 14 ft. egy 
páj* ökörbőr, java 42 ft. alább való 35 ft. 1 pár 
tehénbőr 24 ft. 1 pár borjúbőr 4 ft. 30 kr. 1 pár 
úrü l ő  forint.

P e s t  és v i déke .  Mart. 28. 1837,
A’ mit csak kellett elmondani a’ pesti Jó- 

sefi vásárról, előre mindent elmondtunk, azon 
különséggel hogy a’ barmok árra v. czedulába 
volt kitéve, nem mint más hírlapokban. Sem

termék sem kézmű nem kelt, kivé vén a’ nyári 
nyírésű gyapjút és hamuzsírt: úgy hogy sok 
Morvái ’s Bécsi kalmár kénytelen volt itt Pes
ten pénzt kölcsönözni, hogy visszamehessen.

Husvét első napján mindig esett és másodi- 
kán mindig havazott, úgy hogy télig fejér fé
lig fekete husvétunk vala. Egyébbiránt nem 
lévén az föld megfagyva ez eddig is nagyából 
már elenyészett: de végképen is elolvad. A’ 
Duna közép áradású: Az északnyugoti szél 
hideg, ’s még hóra mutat.

Kocsmáltatás.
Mgos N. Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség’ közös Javaihoz tartozó, 's T. N. Csongrád 

Vármegyében fekő H. M. V á s á r h e l y ,  és S z e n t e s  két népes Mező Városokban az Ura
dalmi Kocsmáltatási jog folyó esztendei Julius első Napjától kezdve Hat egymás után követ
kező esztendőkre jövő Április 24-én Vásárhelyen M. Gróf Károlyi Lajos Ur 0 Nga. mos
tani Tiszti szállásánál az úgy nevezett Présháznál nyilvános árverés mellett haszonbérbe 
fog adatni; bérleni szándékozok a’ kitett helyre, ’s napra szükséges bánat pénzzel ellátva 
hivatalosak. K. Derekegyházán Febr: 28-kán 1837. Pokomandy m k. Inspector.

A ’ Kémlő’ 2 4 .  számában 187. lapon 3. sorban v a l a h a  helyett olvasd v a l l j  ha.

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilója (pos. mérő} Váiíó-Cz. garas.
Varosok’ es na- Biíza KéUz.|| Rozs Á'pa II /.ab Hűkor. I Köles ij Ka 1.rucáé JÍOlsÓ Rab

pok nevezése. tói | ig tói ig tói | *8 tói ■g tói ig tői ig tói ig 1tél | « tói | ig tó! 1 'g tói 1 ig
1

Üngvár Mart. 16. 85 90 76
jl |

80 56 60 50 52 35 36 76 80 _ l
Becskerek 17. i 76 84 56 64!;-— — 50 54 44 45 64 70 — 1 — — — — — —
Arad 17. 90 92 60 62 59, 60 52 53 48 50 78 80 — — — — — — — — —
Miskolci IS. 95 100 70 741 52 55 50 52! 30 34 82 90 — — — — — — — — —
Baja IS. 66 801 46 53 45 45 50 53 31 32 76 80 — — —. — — — — — — —
Pécs 18» 70 74 54 60 50 52 52; 53 52 54 31 35 — — — — — — —
Debrec/.en 21. 110 120 80 90 60 65 65 j 70 50 53 80 85 120 130 210 220 — ■— .— 1
Uj-Becse 24. 85 90 65 70 — 48 50' 46 50 68 70 — — — — — — — _ _ _ j —
Szeged 25. 84 90 63 70 60 65 52 56 57 50 86 90 — — — — — — — ~ ! —
Pest 28. 90 98 ,60 66 50

|

1

52 46 48 36 38 78 80 80 90 210 220 220 220 230 215 220

P é n z k e l e  I. Mart. 23. 1837. Stat. köt 5 pCt. 104 f f .  — 4 pCt. 100 ±. — 3 pt't.
75 — 1821. köles. 100 forint 142 f. — Bécsi bank köt. 2 ~ pCt.

6 6  f .  t  p.

Szerkezti Bál l á .  — Nyomatja L ä n d e r e r .
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36. Szám. 1837é*

Hetenkint kétszer 
féléri árra 

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
Eggenberger ésHe- 
ckenast könyvkén 
és a’ Szerkezténél

Pesten Szombat A z  e iry p tíi lé s  m a g v a  m in d e n  

jó n a k .
Április t  ,(J

Válás z,
A ’ Kémló 34. száma 1. lapján lévő jegyzésre.

( a ’ G a z d . K g y e i i i l e t '  t i t o k n o k i  h iv a t a l á t ó l . )

Fájdalmasan olvastam önnek ellenem nyilat
koztatott panaszát a’ Kendőben; ’s csak az vi
gasztal: hogy ha ön azon jogelvet: Audiatur et 
pars altera, et postea feratur judicium, figyelte 
volna, e’ méltatlanságot velem olvasó közön
sége előtt el nem követi vala. A’ Gazdasági- 
Egyesület hivatalos hírlapjául évek előtt a’ J e - 1 
lenkort választá; ’s eddiggelő minden hirdetmény 
egyedül abban jelent-meg eredetileg. Magamis 
átláttam, miképen arra, hogy valamely köztu
domásra méltó tárgy egyedűl-egy újságlevélben 
közöltessék, nincs elég ok; azért mióta a’ tisz
telt Egyesület titoknoki hivatalát csekélységem
re ruházni méltóztatott; én minden hivatalos 
jelentést egyszerre nem csak a’ Jelenkor és Ha
zai Tudósítások’ szerkesztőségének, hanem az 
általam igen tisztelt Kémlőének is megküldöz- 
getém. Mi történt? a’ J e l e n k o r ’ s z e r k e s z 
t ő s é g e  h i v a t a Ios j  e 1 en tései  mb en min
den f ö l h a t a l m a z á s  n é l k ü l  l é n y e g e s  
v á l t o z t a t á s o k a t  t ön,  n e v e me t ,  mintha 
az vagy hiúságból lett volna aláírva, vagy tán 
a1 Jelenkor’ lapjain helyet nem foglalhatna, k i
t ö r ü l t e ;  ’s így a’ hivatalosnak tudott újságban 
máskép olvasta a’ Közönség azokat, mint egyé- 
bütt. Ez talán eléggé menthetett volna ön előtt, 
ha meghalgat vala. Most csak úgy teheti jóvá 
a’ hibát, ha panaszát alaptalannak nyilatkoztatja, 
azzal a’ hozzáadással, hogy én ön személyének 
s vállalatának ezentúl oly tisztelője leszek, mint 
voltam és vagyok. —

Pesten, Martins 30. 1837.
Kacskovics Lajos.

Ugyanerre válasz.
Pesten, Mártius 31. 1837%

A’ Kémlő 24 számába tett jegyzésemre teg
nap irtt becses nyilatkozását imént vévén, van 
szerencsém válaszolni.

Igaz, hogy én a’ jegyzést megindulva irám; 
de ha viszont kellene Írnom, ismét csak úgy 
írnám, mert alkalmat kelle adnom önnek a’ ma
ga mentésére, ’s a’ tárgy’ tisztára hozására, 
nem előttem — a’ mire szükség nem vala, ha
nem a’ t. Közönség előtt. Mi szerént tekintetbe 
vévén e’ szempontot, reményiem nem fogja ön 
továbbá is méltatlanságéi venni ebbeli lépésem’, 
minthogy most már így az egész tárgy Ítélete 
ala lévén a’ t. Közönségnek általunk terjesztve, 
az, bíráskodási jogával él he tend. Ide zárván 
teljes tiszteletem! — Ba l i a .

Ä  Czékla — ezukorrépa3 QédanyJ 
termesztésről.

Miután azt kell hinnünk, hogy az é d a n y  
vagy e z u k o r r é p a  ma holnap az lesz a’ nö
vények között, mi a’ juh az állatok között: meg 
vagyunk gyözetve, hogy ez idén, hol csak al
kalmas kilátások lehetnek, mindenütt fognak 
próbaültetések tétetni. ’S ez okból nem lesz fe
lesleges, ha termesztéséről az itt következő 
igen rövid utasítást közöljük azoknak kedvéért, 
kiknek erre szükségük leendene.

A’ czékla ( Be t a  c i c 1 a) melynek több a* 
faja, ’s fajazalja, ’s melyhez a’ többi között a’ 
konyhában ősméretes veres czékla vagy kö
zönségesen úgynevezett veres répa is tartozik, 
a’ Rhénmellék’ vidékeiről látszik venni erede
tét, a’ honnan apródonkint Németország’ több 
vidékeire és Francziaországra is elterjedett.
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A’ czukorgyártásra a’ fehér és sárgás fa
jai legalkalmatosabbak, mivel tömöttebbek, és 
arányképen legtöbb czukoranyagot foglalnak 
magokban; de a’ hol csak egyedül marhaele- 
ségnek termesztik ezen torzsanövényt, ott a’ 
halaványvereses fajait és fajazatjait szeretik 
legjobban, mivel ezek szoktak legbővebb ’s 
legnagyobb termést adni a’ tapasztalás szerint.

Hogy bőv termést és alkalmatos gyökeret 
adjon a’ répa, oly alkotásé földet kíván, mely 
már a’ tiszta búzát is megtermi, ’s mely mérsé
kelt nedvességgel bír A’ nagyon száraz ho
mokban nagyon apró lesz és igen csekély ter
mést ád ; ha felette szívós és nagyobb részint 
csak agyagból álló a’ föld, könnyen megtörténik 
hogy huzamos szárazságban meg nem lehet azt 
rendesen kapálni, olyankor pedig bizonyosan 
csak csekély termést is lehet belőle várni, ha 
nagyon nedves vagy talán még ingoványos is 
a' föld, vagy a’ földben is kezd már rothadni 
a’ czékla, vagy legalább oly nagy hajlandósá
got kap a’ rothadásra, hogy alig rakja el az 
ember további használásra, már is rothadni in
dúl; ha pedig felette nagyon porhanyó és mint
egy taplós a’ föld, a’ milyenek a’ külömben 
elég száraz, és némely vetések alá nagyon is 
alkalmatos bozótok szoktak lenni, nagy termést 
adhat ugyan a’ czékla, de valamint a’ föld, úgy 
ezen gyökér is csak taplós lesz, és ezukor- 
gyárlásra éppen nem alkalmatos, azonkívül, 
hogy eltartani sem lehet az ilyen földön ter
mett répát.

Művelést igen jót és szorgalmatost kíván 
úgyhogy e nélkül a’ legjobb földön is csak cse
kély termést várhatni. E’ végre már őszszel 
fel keli a’ földjét mélyen szántani, és úgy hagy
ni egész télen által minden fogasolás vagy 
boronálás nélkül. Tavaszszal, mihelyt lehet 
szántani kell ismét, de csak csekély mélység
gel, és fogasolni kell jól, hogy a’ rögök és gö
röngyök mind megzúzattassanak; és az egész 
födi’ színe jól megapróztassék. Valamivel ké
sőbben, mikor már az e’ végre külön nevelte
tett ezéklppalánták készek az ültetésre, ismét 
szántani kell valamivel mélyebb barázdával, 
azután pedig hoszszában és keresztben foga
solni kell a’ földet mind addig, míg jól mega

prózva ’s megporhálva nincs az egész színe.
Ha trágyázni kívánnánk ezen termés alá, 

vagy még télen, — ha t. i. ezt a’ föld fek
vése megengedi —> vagy legalább minél ko
rábban tavaszszal, és minden esetre még az 
első tavaszi szántás előtt jóval kell a’ trágyát 
felhordani, ennek pedig csupa régi érett ga- 
najból kell állani.

Az elültetésre szükséges czékiapalántákat 
legjobb termékeny kerti ágyban nevelni, a’ mi
ben leginkább arra kell ügyelni, hogy nagyon 
sűrűn ne álljanak, mivel ez által igen sugárok 
és gyengék lennének.

A’ palánták’ ültetését legjobb esős időben, 
vagy mindjárt eső után ejteni, ha lehet, mivet 
az öntözés, a’ mint tudjuk, nagyon bajos a’ 
szántó földön és nagy kiterjedésben, pedig még 
is szükséges szárazságban ültetéskor.

Hogy az ültetendő palántákat, részint ülte
tés közben a’ kiszárító levegő ellen, részint a’ 
netalán felette száraz föld ellen valamennyire 
oltalmazzuk, és azoknak csak néminemű kis ned
vességet is megtartsunk, igen jó azok’ gyöke
reit az ültetés előtt oly hígas pépbe mártani, 
mely Iegczélirányosabb agyagmárgából, friss 
marhaganéjból, ganéjléböl, és vízből készül, és 
épen oly mérsékletű, hogy elég híg ugyan, hogy 
a’ legvékonyabb gyökerkéket is minden akadály 
nélkül könnyen körülvehesse, de elég sűrű még 
is, hogy azokat mindenfelől megragadja, és rólok 
le ne folyjon.

Az elültetendő palántákat még más módon 
is lehet a’ szárazság ellen oltalmazni, mely mód 
által egyszer’smind a’ növésüket is nagyon elő
segíthetjük. Készíteni kell t. i. arányban a’ föld 
nagyságához egy nagy hordóban vagy kádban 
hígas pépet jó kerti földből, érett apró marha
ganéjból, egy kevés baromfiganajból, ganajlé- 
ből, és vízből, ’s ezzel kell megtölteni minden 
lyukat vagy gödröt, melybe palántaültettetett.

Hogy pedig az ültetés munkája, mely ma
gában is nagyon únalmas, ügyetlen űzése által 
még inkább meg ne nehezítessék, mindenek 
felett csak igen válogatott munkásokra kell azt 
bízni, jó és czéürányos eszközöket kell ezek 
kezébe adni, és oly ügyes és értelmes felügye-
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lót melléjok rendelni, a’ ki az egész dolgot minél 
Czélirányosabban igazgatni tudja.

Ültető eszköznek legalkalmatosabb a’ czél- 
irányosan készült ’s elég hosszú ültető kard, mert 
a’ kapa utáni ültetés, melyei a’ köznép él, a’ 
káposztapalántái elültetésében , mindig igen 
ügyetlen és sok időt emésztő dolog.

Hogy a’ czékla valamennyi annál pontosabb 
egyenlőségü távulságban essék egymástól, jó a’ 
földet boronaval és hengerrel tökéletesen meg
egyengetni ’s megsimitani, és az úgynevezett 
v o n a l i  t ót  (M a r q u e u r  v. L i n i e n z i e h e r) 
először hosszában, azután keresztben végig 
húzni rajta, miután mind azokon a’ pontokon, a’ 
hol az ezen eszközzel húzott, vonalok egymást 
keresztbe vágják, el kell ültetni a’ palántákat. 
Ez duplán szükséges , ha talán a’ munkások 
ügyességéről csak kételkedni lehetne is.

Az elültetett palántákon kívül ínég készen 
kell tartani bizonyos számot a’ végre, hogy 
azt a’netalán első ültetéskor kimaradtak helyébe 
lehessen elültetni, nehogy haszontalan üres he
lyek maradjanak.

A’ szükséges palánták mennyisége a’ távúl- 
ságtól függ, melyben azokat egymástól ültetjük. 
Ha két lábnyira ültetjük azokat mindenünnön 
egymástól — a’ mi talán legczélirányosabb is— 
úgy minden 1200 0  öles hóidra mintegy 10800, 
és a’ most említett tartalékkal együtt valami 
1 2 0 0 0  palánta szükséges. Ha pedig vagy kö
zelebb egymáshoz, vagy még távúlabb egy
mástól akarná azokat ültetni valaki, ugyan azon 
arányban vagy több, vagy kevesebb palánta 
is kellene minden holdra, a’ mit kiki magának 
könnyen felvethetne.

Némelyek a’ magvát is szokták csak eldugni 
a’czéklának a’ rendesen kijelelt helyeken, hogy 
ez által az ültetést elkerüljék. Ez ugyan magá
ban sem igen ajánlható, de ha már valaki meg
szeretné is ezen magdugást, legalább azon kell 
törekednie, hogy a’ földjét sokkal korábban ké
szítse el ezen termés alá, mert ha csak akkor 
dugná el a’ magvát, mikor a’ palántát ültetni 
szokás, bizonyos, hogy nagyon hátra maradna 
a’ czéklája növésében.

Mások még úgy is vetik a’ czéklamagot mint 
gabonát, t. i. elszórják egyenlően végig a’

jól elkészített föld hegyett, és beboronálják azt, 
azután pedig megritkilják tetszésök szerint rá
következő első kapáláskor a’ palántákat. Hogy 
ezen vetésnek is korábban kell történni, magá
ban is értetődik, valamint az is, hogy csak igen 
ügyes munkásokra kell bízni a* következő kapá
lást, és hogy ezen kapálást egyedül csak kézi 
munkával lehet megtenni.

Ha valaki maga akarja megtermeszteni a’ 
szükséges czéklamagvát, ki kell választani mag
termésre, a’ legszebb ’s legtökélletesebb czék- 
lákat ősszel, száraz homokba takarva el kell 
azokat tartani télen által pinczében vagy kama
rában, és aztán kiültetni következő tavasszal 
jól elkészített kerti ágyban, illő távúlságban 
egymástól.

Növése közben rendesen meg kell kapálni, 
a’ mi kicsinyben természetesen csak kézi mun
kával szokott megtörténni, valamint ott is, a’ 
hol csak szórva vettetett el a’ magva. De a’ hol 
nagyobb kiterjedésben termesztik ezen gyöke- 
keret, és a’ hol az említett módon rendes távúl
ságban ültetik el azt, ott vonó erővel élnek 
kapálására, a’ munkának és költségnek nem 
csekély kiméllésére. — Hányszor kelljen kapálni, 
azt a’ mindenkori körülmények tanítják. Ha tö
kéletesen tiszta a’ föld, néha egyetlenegy ka
pálással is beéri a’ répa, kivált, ha kedvező 
idő is jár reá, úgy hogy csak hamar beárnyé- 
kozza a’ földet a’ nagy levelével j de ha tisztá
talan a’ föld, vagy nem igen kedvező az idő 
mindig két kapálás szükséges, sőt lehet olyan 
körülmény is, hogy még egy harmadik kapálás 
is megkivántathatik. Kétszeri kapálás azonban 
legközönségesebb szokott lenni.

Minthogy a’ czékla levelei mindig újra ki
hajtanak, valahányszor leszedettetnek, néme
lyek le is szokták azokat több ízben szedni, és 
a’ fejős tehenek elejbe vetni; de ez mindig ár
talmas, mível mindig a’ gyökér fogyásával jár, 
a’ miért veszteg kell hagyni a’ levelet egész 
végig, míg a’ gyökeret magát is ki nem vesz- 
szük a’ földből.

Egy kevés idővel tehát, minekelőtte a’czék- 
lát felszedni szándékozunk, levágjuk egymás 
után valamennyi levelét, és a’ marha elejbe vet
jük, mely is jó ízűn megszokta azt enni. Mi
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helyt pedig le van szedve minden levél, azon
nal felszedjük a’ czéklát háromágú vasvillával 
vagy ásóval, megtisztítjuk azt a’ gyökerétől, 
öszsze hordjuk több kisebb rakásokra a’ szán
tóföldön, ott hagyjuk egy darabig, ha jó idő 
jár, megszikkadás végett, és aztán haza hord
ják, ’s elrakjuk további használásra.

A’ termése természetes dolog, hogy nem 
egyenlő mindig és mindenütt; de azt bátran 
lehet állítani, ha jól készül alája a’ föld, ha 
jól megmunkáltatik növése közben, és ha min
den egyébb környülállás is kedvez neki, 200 
—300 mázsa czéklát is teremhet egyegy 
Í2 0 0  Q öles magyar holdunk.

A’ répának eltartása egy kévéssé bajos, 
mivel a’ legkisebb nedvesség vagy fagy tüs
tént semmivé teszi azt — Vermekben, melyek 
nem tökélletesen szárazak — pedig hol vannak 
azok? — vagy pinezékben, melyek csak leg
kisebbet is melegek és nedvesek, azonnal rot
hadni indúl; ha pedig a’fagy csípi meg a’ czéklát, 
felengedéskor csak azt veszi észre az ember, 
hogy az egészen nyálcsoporttá változott által. 
A1 hol tehát különösen e’ végre készített, tö
kélletesen száraz, és a’ hideg ellen oltalmazott 
gyökértartók vagy pinezék nincsenek, legjobb 
a’ czéklát azon módon tartani, mint a’ kolompárt 
és a’ murkot szokták. Ez száraz szalma 
vagy száraz homok segítségével történik — 
Ha valamely heverő épület van, p. o. egy csűr
nek, vagy üres istállónak valamely része, mely
nek e7 végre hasznát vehetjük, így forgolód
hatunk e’ dologban: lerakunk azon a’ helyen, 
a’ hova a’ czéklát elrakni akarjuk, egy jó vastag 
terület száraz szalmát vagy száraz homokot, erre 
egy terület czéklát; erre ismét szalmát vagy 
homokot, és ismét ezéklát, és igy folytatjuk a’ 
rakás felépítését, mig mind el nincs rakva a’ 
czékla; feljül pedig jó vastagon befedjük szalT 
mával vagy homokkal. Értetődik, hogy a’ fa
lat sehonnan nem szabad érni a’ czéklának, ha
nem hogy a’ czékla és á’ fal közé mindenütt 
szalma vagy homok legyen tömve, kivált ha a’ 
fal tökéletesen száraz nem volna. — Ha pedig 
semmi fedél nincs mely alá el lehetne rakni e’ 
következő módon lehet azt a’ télen eltartani. 
Fel kell halmozni a7 czéklát kis rézsútos lapu

rakásokba úgy, mint az ágyúgolyókat felrakni 
szokás, és jó vastagon száraz szalmával kell 
béfedni, erre pedig földet kell hányni, és azt 
falapáttal jól ráverni; hogy pedig ezt az eső 
el ne mossa, még kákával vagy sással is lehet 
azt befedezni, és ezt póznákkal ráerösíteni. — 
Értetődik pedig, hogy a’ czéklát az elrakása 
előtt, minél jobban meg kell szárítani, nehogy 
rothadásba indúljon, mivel erre oly nagyon haj
ló , a’ mint említettük.

Ámbár pedig marhaeleségnek termeszteni 
is igen hasznos a7 czéklát, valamint pálinkafő
zésre is igen nagy hasznát lehetne venni, mint 
némely próbatételek már bébizonyították, de 
legnagyobb hasznot még is csak úgy ád, ha 
czukorgyárlásra fordítjuk, a’ mint ezt némely 
helyen Németországban, de kivált Francziaor- 
szágban csaknem ország szerte már bébizonyí- 
totta a’ tapasztalás, úgy hogy a’ kelet és nyű
göt indiai nádczukrával is versenyezhet már e’ 
mái napon a’ czéklaczukor, a’ mit, midőn kezd
ték ezen gyárlást valami 30 esztendővel ez 
előtt, senki még csak reményleni sem mert 
volna.

A’ czukorgyárlásról azonban itt nem szól
ván, csak azt kívánjuk említeni, a7 mit min
den ügyes gazdaszszony készíthet magának 
ezen gyökérből sok ezukor megkímélésére t. i. 
egy igen jeles és jó szirupot, melynek a7 kony
hában majd mindenre hasznát lehet venni, a7 
mire külömben ezukor kívántatnék. A7 készítése 
ez: meg kell reszelni a7 czéklát, ki kell azt sű
ríteni főzés által, le kell szedni a7 habját főzés 
közben , hozzá kell adni egy kis mészvizet és 
fris ökörvért nagyobb tisztázás végett, át kell 
szűrni flanélon vagy más sűrű 7s vastag gyapjú- 
szöveten, 7s bé kell végképen sűríteni méz sű
rűségéig.

Répa ezukor gyártás.
A7 moszkaui répaczukor-gyárosok biztosságának 
igazgatója, az odavaló újságban, egy részletes 
közlést tesz hírré, a7 Goreinow ur által, Pe- 
trowkai tulajdon gyárába bevitt javításról, a 
pawlowski kerületben, Woronesh Gubernium- 
ban. Ezen javítás abban áll, hogy a7 szörp (si-
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rup) minden benne találtató idegen részekről 
megtisztittassék, a’ mi háromszoros megszűréssel 
esik meg, állati szénen keresztül. Az igy át
szűrt szörp, tisztáit czukor módjára megsüri- 
tetik. A’ mely czukort eképen készítik, az in
kább hasonlít a’ rögczukorhoz, mint a’ közön
séges nyersczukorhoz. Ha a’ répaczukorlé 8 
foknyi erejű, ezen új bánás t ód által, 5 font 
czukort nyerhetni, 100 font répából ’s a’ t.; 
7 font kerül pedig ki, ha ereje 10 foknyi, és 
az alatt míg a’ czukorseprejét újra főzik 6 —8 
proc. czukor lesz a’ nyereség, a’ répa sulyá' 
hoz aránylag. Go r e i n o w ur nem kételkedik, 
hogy a’ szörp tizztitása jobban tökélyesül, 10 
procentet is lehet nyerni.

Ä  Birhákon lévő gyapjú agyag gall 
mosásáról.

(Szakmáry August, Korompai Gr. Bruusvik Ferencz 
jószágai’ kormányzójától.)

A1 Kémlő’ több számaiban jelenleg a’ Birká
kon lévő gyapjúnak agyaggali mosásáról, mely 
először is a’ cs. kir. örökségi uradalmakban pró- 
báltattak meg *) említés tétetvén, alkalmatos
ságot szolgáltatott nekem is azon külömböző 
előadásoknak figyelemben való vétele, tapasz
talásomat ezen tárgy eránt a’ gazdasági Közön
ségnek bemutathatni, még mielőtt a’ fejledö ki
kelet’ vidorabb napjai bennünket a’ korántbbi 
mosásra’s nyirésre készíttetnének —

Tagadhatatlan hogy a’lefolyt év’ utolsó felé
ben volt kellemetlen idő változások, — a’ lege
lők rendkívüli szárazsága és fogyatkozása, — 
a’ kemény fagyoknak October végeztével lett 
beállása, majd December hónapnak a’ fű növe
kedését ingerlő nedves ’s enyhültebb napjait, az 
idei év’ beközelgetésén kemény faggyali felvál
tása; ’s e’ szokatlan rósz időnek máiglani zor- 
donkodása, — valamint a’ gyapjú nevekedése’ 
kiképzésének, úgy szintén a’ birkák’ egészsége 
’s szaporodására nézve, nem kedvező béfolyás-

*) Ez ugyan lehető , szinte mint nem lehet 
kétségbe hozni, hogy a’ Kémlőbe felhozott, 
agyaggali mosás tiszántűl történetből talál
va, ’s nem mástól tanulva tétetett.

8  z e r k.

sál voltak és vágynak. — Közös az inneni kö
vetkezmény még azon Juhászatokban is, a’hol 
több idők olta a’ legnagyobb rendszabály ’s fel— 
vigyázás tartatik mind a’ birkák gondviselésében, 
mind pedig tápláltatásában. — A’ birkák idei 
szaporaságát előmutató lajstromok közönségesen 
a’ nyáj-birtokosoknak, átaljában 20§ hiános- 
ságra mutatnak, más esztendőkhöz képest, és 
hányszor több száz pCtummal fogja felyül múlni 
ebben az esztendőben a’ birkákról levedlett — 
úgynevezett hulladék gyapjú’ vásári mennyi
sége, a’ más esztendőbeliek számát; mivel a’ 
télen által szűkén tartott birkák, kieligítőbb ta
vaszi mező, ’s melegebb idő mérséklettel a’ so
ványabb gyapjút levetkezve, frissebb, ’s erősebb 
gyapjút öltöznek magokra.

Mely nagy lesz az idei gyapjú növekedés’ 
fogyatkozása, a’ fentebb említett okoknál fogva 
az egész országra nézve ? Úgy vélekedem, nem 
fogom feleslegesen állítani, ha azt az előbbeni 
esztendőkhöz képest, egy harmadára becsülöm.

Mind ez ideig egyik legkellemetesebb fog
lalatosságom vala a’ a’ gyapjú mosás tökéletes- 
bitésén törekedni, a’ melytől sem az idő kimél- 
lése, sem tiszti avagy gazdasági kötelességem 
nem hátráltattak, nem mulasztottam el semmit 
elkövetni, ’s a’ legkitelhetőbb iparkodással azon 
valék, hogy ezen körülmények következményei 
eránt, más nagyobb hírű ’s esmertséggel bíró 
gazdák munkálatit, a’ kik ezen újabb használás
módot a’ hazai gazdaság’ művelése ágazatának 
tekintvén, gyakorta több költségekkel és fárad
sággal követtek, vagy személyesen megtekint
hessem , vagy pedig az ahoz értő ’s hitelt ér
demlő gazdáktól barátságosan ’s bizodalmasan 
felvilágosított előadásokban részesülhessek: a’ 
következmények melyeket ezen tapasztalások’ 
alkalmaztatása szült, a’ méltóságos Uraságoin 
megegyezését megjutalmaztatták; az ide való 
Gazdaságra nézve pedig oly bövölködők voltak, 
hogy a’ martonvásári gyapjú a’ tiszta mosás te
kintetéből 1830-ik olta a’ pesti vásárokon 
állandó és közönségesen kedvellő hirt nyert, 
úgy hogy erről nem csak a’ gyapjú kereskedők, 
a’ kik ezen idő folyta alatt azt megvették, ha
nem a’ mi usztatás ’s nyirésbeli bánásmódunkat
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megtekintő több más hazai gazdaság kedvellői 
is hiteles bizonyságot tenni készek. —

1835-ik esztendei ősszel megjelenék a’ cs. 
k. örökségi Holitsi uradalomban tartott birka- 
árrverésen. Mely alkalommal az oda való tiszt
urak voltak oly szívesek ’s készek az árrverés 
kezdete előtt az öszve-gyülekezett vevői-közön
ségnek a’ gyapjúnak agyaggali mosásának pró
batételeit edömutatni, melynél a’ tisztaság töké
letes voltára nézve többet már kívánni nem lehet
ne, és a’ bánásmódját közönségessé tenni. A’ 
mely tiszt urak azon kinyilatkoztatással valának, 
hogy ezen bánásmód nem mindjárt az usztatás 
’s nyirés kezdetével hozattatott bé, hanem ké
sőbben próbáltatott meg, minekutána már a’ fi
nomabb tulajdonságú nyájak meg valának úsz
tatva, és a’ mosás következménye a’ gyapju- 
eladásbeli árnál kitűnő külömbséget okozott. A’ 
finomabb de nem oly tisztán mosott gyapjúnak 
(semmi különös sem, minekutána ar por 1834. 
a’ nyirés kezdetétől késő őszig ar birkákon a’ 
gyapjúba rakodott} mázsája 120 ’s nehány p. 
forintnál feljebb adatott el; — ellenben a’sokkal 
vastagabb szálú de tisztábban mosott ürü gyapjú 
’s a’ t. 150 ’s több forintokon kelt el, a’ mely
ből kitetsző aa árrának mintegy 25§ felemelke
dése. — Ezen kinyilatkoztatás’ következésében 
az ottani juhászatoknál megbízott tiszti szemé
lyektől a’ gyapjú-mosás-bánás módjának tökéle— 
tesb megismerésébejutni igyekeztem — Követ
kezményeit ezen oktató beszélgetésnek, a’ mit 
is magam már 1836. Május hónapban a’ birka, 
és Augustusban a’ bárány gyapjú mosása által 
elértem , ezennel kész vagyok a’ gazdasági kö
zönségnek előterjeszteni. —

Főképen ez kallóföldneb, (í££on*(£rbe) mely 
a’ gyapjú mosásához legalkalmatosabb, válasz
tatásától függ. Ennek egy átaljában nem szabad 
oly agyagos földnek lenni, mely agyagból ’s 
homokból áll, hanem e’ végre az agyagnak kö
vérebb nemei választandók, milyenek a’ cserép 
edények készítéséhez is használtathatnak. Leg
alkalmatosabb ’s az ajánlásra leginkább méltó a’ 
kalló vagy csapó föld, (Terra seu argilla ful- 
lonum.)

Jól lehet ez nem mindenütt találtatható, mind 
azon által ennek hijánosságában, az agyagnak

más nemei is, milyenek több határokban létez
nek , nem megvetni valók. Egyedül annak hasz
nálható vagy alkalmatos voltáról igyekezzék a’ 
gazda meggyőződve lenni, és magát az elvétés- 
től megőrizni, melyek a’ gyapjú mosására nézve 
rósz következéssel lehetnének.

A’ fejéres, kékes, — néha barnás, — szí
nű agyagis, a’ mely próbául vétetik, frissiben 
kiásva minél kövérebb’s szappanosabb tapintású, 
’s minél inkább habzik, duzzadozik a’ reá cse
pegtetett választó víztől, annál kielégítőbb lesz 
’s a’ fentebbi czélnak annál jobban megfelel.

A’ Csapó föld, melyet mi szerencsések va
gyunk vékonyabb szeletekben a’ határban fel
találhatni,’s melynek Okén  szerént való le
írását lejjeb a’ jegyzésbe '*) közlöm, az, melyet 
én a’ sárosságot magába s z í v ó  természete, ’s 
közönségesen esmért tulajdonsága végett, a’ 
gyapjú mosásnál használok.

Épen a’ Pepini Majorsági birkáink gyapja, 
mind majorsági mind pedig legeltetési helyhez- 
tetések által a’ porzó országút közelibe jut
ván , mindenek felett zsírossággal ’s szennyel 
volt eltelve. Hasonló eset volt mintegy 1500 
darabból álló tokjűh és 1200 darabnyí öregebb 
ürü falkáknál is, melyek a’ múlt éven az 
ugarokon legeltek. Mindjárt az első tekintet is 
arra mutatott, hogy ezen nyájaknál, a’ szokás
ban lévő bánás mód által, a’ gyapjú mosásá

*) Sdik F a j :  K a l l ó  f ö l d :  Sűrű, lágy gyönge 
pasű’s. Nehézsége —  2,19 szeglötei , á t lá t 
szók. —  Tapintatása zsíros nyelv’ér in tve; 
keveset ,  vagy épen nem szívós4 — törése 
egyenetlen és földes : nagyobb tömegben la
pos csigás (Flachmuschlig) néha kévésé pala- 
köfaju.— Sikárolás után zsíros fényes; színe  
zöld , szürke, fehér , veres. Az olajt és zsírt 
magába szívja; vízben eloszlik ’s igen finom 
pépnemíi, de formálhatlan tömeggé lesz. — 
Ezen földnem — agyag és vas részekből álló 
vizenyős trisilicaísavany (10  agyag, 53 kova
föld, 9,75 vas savany, 24 víz, 1,75 mész és 
keserag, (b it tererd e )  csekély mennyiségű  
konyhasóval keverve). — Égetés után fehér 
színű; elolvasztva buborékos fehér üveggé 
válik, ’s a’ t.

Okens Mi nernlogie derNaturgeschichte 1. 
Band 3. Lief, pag 213. — Stuttgart, 1836.
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nak kedvező következményt kieszközleni nem 
lehetne. Annak okáért a1 fentebb említett fal- 
kákat kézen által eresztettem, és külön válasz
tottam azon birkákat a’ többitől, melyek a1 szo
kott möd szerént a’ tiszta mosásra kevés re
ménységet mutattak ’s az ily elkülőnőzött mint
egy 1000  darabokkal a’ következendő módón 
bántam.

Az edények hiányossága miatt, nehány 
1 0 — lö  akös kádakat viteték ki az usztatás’ 
helyébe ’s ezeket meleg vízzel, melyben a’ csa
pó löld, — tej-lé sűrűségéhez hasonlóformán, 
— feloldozva volt, töltetém meg.

Ebbe a’ keverékbe állítatott be a’ birka úgy 
hogy a’ viz a’ hátán felyűl elcsaphatott. — 
Egy ember a’ keveréken felyűl kitartotta a’ fe
jét , más kettő pedig mind a’ két oldalról ezen 
folyadékkal öszvegyurta a’ gyapjút a’ testnek 
minden részein, és a’ hol meg kivántatott, bé- 
dörsőltetett; hogy az egész bunda (Sßitee) et
től az agyagos víztől egyformán ázottát: mely 
bánás mód sikerültéről meggyőződvén, — a’ 
melyre 5 — 7 perez kívántatik meg. — A’bir
ka azon víztartó edényből kivétetik és a’ viz le
csurogni hagyatik. Ilyen beáztatottállapotjok- 
ban hagytam a’ birkákat a’ körülmény szüksé
géhez képest 1 — 1l óráig maradni, sőtt hasz
nos is ha, a’ gyapjú hegyei a’ hátán’-s testének 
fentebbi részein szikkadásba jönnek. — Annak 
utána a’ birkák mintegy 50-íg való csapaton
ként a’ tóba hajtattak , még pedig olyan helyre 
a hói a’ víznek a’ malomra való lefolyása van, 
és a’ hol egy fenyő-talp a’ tó fenekére besü- 
lyesztve állott,— Ez a’ talp áll 5 szál 5 —6 ől 
hosszaságu vékonyabb fenyőfákból, melyek mind 
a két végről egymástól 3 lábnyi távolságra ke
resztfákkal őszvekötve vágynak ’s megerősítve 
állanak ’s közönséges 3^ őles hosszaságu, £ 
hűvelyknyi deszkákkal egymástól i  hűvelyk- 
nyi távolságba átrekgetve vagyon ’s a’ viz fe
lől levő három oldalai, 2 \  lábnyi magasságú 
saragjákkal körülkerítve,’s a’ vízbe levert czö- 
vekekhez kötözve.

Ezen helyezetben, a’ mely friss tiszta, fo- 
lyó, mintegy 18—20 reaumur foknyi vizet 
ta r t , és a’ vizet az iszaptól megmentig a’ bir
kák szabadon úszkálhatván a’ gyapjúval őszve

elegyített agyagtól tisztán kiőblittetnek — a’ 
hova 1 0 —12 óra percznél több idő nem kí
vántatik — Ennekutána ^ avagy a’kőrnyűl ál
láshoz képest 1 óra eltelése után a’ valóságos 
tisztításokhoz vagy mosatásokhoz jutnak; a’ hol 
egy 11 öles hosszaságu, 3 láb szélességű,’s 
4 láb mélységű márvány öbölbe tizenkétszer 
megújított ’s 11 hűvelyknyi magasságról lezu
hanó, 6 hűvelyknyi széles, és 1 \  hűvelknyi 
köblősségü vizbukäsai ’s annak hőmpőlygései 
között úsznak ki.

Ezen megúsztatott birkák’ gyapjai között 
nem léven semmi kűlőmbség, a’ közönségesebb 
mód szerént megmosottak gyapjúkhoz képest, a’ 
melyek elsüllyesztett talpakba, csapatonként 
beáztatva -i óráig ide ’s tova úszkálván, ’s úgy 
1 — 2 óra elmúlása után azon usztatóban, a’ hol 
a’ víznek tizenkétszeri lebukása alá mindenik 
juhnak feltartóztatva keresztül jutni kelletett 
és hol végtére még egyszer azon öbölben tiszta 
vízbe megferesztve, készültek tisztára.

Tagadhatatlan, hogy itten az úsztató fek
vése ’s helyheztetése a’ gyapjú’ tiszta ’s szép 
mosására sokat tész, ’s nem könnyen találhatni 
oly tavat, a’ hol a’ tiszta viz tükrének 10—12 
holdnyi kiterjedésében a’ jóltevö nap által min
den költség nélkül több mint 29 foknyira me
legülhetne.

A’ birkákon lévő gyapjúnak , a’ tisztáta- 
lanságtol való gondos megóvása ’s őrízése, eb
ben az usztatóban oly tiszta mosást mutat elől, 
mely a’ kereskedők kivánságit felyülmulja, és 
minden mesterséges mosással való Oszvehason- 
Iitásba megmérkezhet. —

Vágynak esetek, elemi akadályok, melyek 
a’ szokottabb könnyebb ’s természetesebb bá
násmódot hátráltatják, gondolkozásra’s feltalá
lásra szolgáltatnak okot a’ jelenvalókat alkal
maztathatni, a’távolabb valókot megszerezhetni 
mind h í r é n e k  mind pedig h i t e l é n e k  ép 
fenn maradhatása, valamint a’ hátramaradás ve
szedelmének is elkerűlhetése végett.

A’ visszalépés a’ legnagyobb ellensége az 
okos gazdaságnak, előre kell haladni a’ gazda
sági ipar’ megtört pályáján. Minden késede
lem már magába hátra menés’ ’s káros kővet-



208

kezest vonsz maga után mind sí1 tapasztalásra 
mind pedig a’ jövedelmi haszonra.

A’ múlt nyár forró szárazsága annyira kia- 
pasztá tavainkat, hogy usztatóinkba semmi vi
zet sem csapolhatunk, a’ malom kerekek is ál- 
vaveszteglének. Kénytelenek valánk a’ bárá
nyokat Augustus utolsó napjaiban a’ malom ke
rekek alatt a’ csatornában úsztatni hol még a’ 
Viz igen gyengén folyt. A’ Bárány gyapjú is 
hasonlóképen a’ portol elszenyedve volt, ’s 
mintegy 30 darabot megpróbált első mosás’ 
következménye, noha a’ nyomorult állatocskák 
hosszasan kinzódtak, megelégedetlenűl ütött ki. 
— Ekkor ismét az agyaggal való mosáshoz fo
lyamodtam , ’s a’ bárányokat kádakban felolvasz
tott csapó-földes melegvízbe bé mártattam, ’s 
megdőrsöltettem: annak utána mint egy |  óra 
elmúlásával, ugyan azon bárányokat mintegy 
40  lépésnyire a’ Tóba egyenként behordattam, 
’s egyenes menetelű kettős saragják között a’ 
partra kiúszni eresztettem; e’ végre választa
tott a’ tónak kemény kövecsesföveny feneük 
mintegy 3 lábnyi mélységű tiszta vizet tartó 
része innen, mint egy jó óra negyed múlva a’ 
malom csatorna alá a’ kerékmedrébe hajtattak, 
hol a’ lefolyó viz által kiőblittettek. — Ezen 
mód szerént a’ nap legmelegebb 6 óráiban, reg
geli 10—tői délutáni 4 óráig naponként 600— 
700 tökéletes tisztára kimosattattak mely mun
kához 20 személy kivántatott meg. — A ’ bá
rány gyapjú mosása tökéletesen kielégítő lett.

(Folytatva lesz.)

Az indigóról.
Az indigo alkatrészei, ’s összetétele.

Dumas ur, az indigót újra bontás alá vette, 
melynek következésében ama kék festőszer, ily 
alkotórészeket tüntete elő:

Szenö (c a rb o n iu m )............................ 73
Gyuló (hydrogen)...........................  4
Fojtó ( a z o t u m ) ................................408
Savitó ( o x ig é n ) ............................... 422

4000
Az indigo, mint tudva van, kénsavban (aci- 

dtim sulfuricum) fölolvad, ’s ezen olvaőék, az

ásvány alapokkal (bases) kék sókat formál, 
melyeket B e r z e l i u s  igazi sós fénymáznak, 
tart, M i t s c h e r l i c h  pedig úgy vélekedik, 
hogy ott az indigo csak a’ jegedés viz’ szerepét 
játsza. Dumas hasonlóknak nézi ezen sókat azok
hoz, melyek a’ kénsav, lang alkohol), és alap 
vegyületből erednek, úgy hogy az indigo, a’ 
lánggal egy rangban állana. Pontosan tett bon
tások után valóban, npy találta. Dumas ur, hogy 
egy parány (atom) indigo két parány kénsav
val a’ szászkék (sächsischblau) név alatt ösme- 
retes kéksavvá egyesül, melynek elnevezésére 
kénindigosav czímet ajánl. Azon só, melyet az 
említett sav hamuzsírral vegyítve formál, a’ víz
ben fölolvad, és finom selyemnemü, setétkék 
pikkelyekbe jeged (crystalisatur). A’ súlyany 
(baryta) sé , kevéssé olvasztja föl a’ hidegben, 
jobban a’ melogben. Ezen két sónak bontása úgy 
mutatja, hogy az indigo 32 parány szenö, 40 
parány gyuló, 2 parány fojtó, és 2 parány sa- 
vító összetételéből áll; de mind eddig nem lehet 
még elhatározni, valljon az indigo, ily egyesü
letekbe lépvén, nem veszit-é el magábói 4 pa
rány vizet, mikép a’ lángnál hasonló esetben 
szokott történni.

Ha az indigót kénsavval vegyitjük, gyak
ran bíborveres anyag támad, melyet a’ kéktől 
nehezen lehet különválasztani. Ez is hasonló
kép indigo vegyület; de az indigo már itt 2 
parányban foglaltatik. Ezen sav, melyet Da- 
mas, kénbíborsavnak nevez, a’ hamuzsirral, 
tiszta vízben fölolvadó biborveres sót képez. 
Minthogy az indigo a’ lánghoz hasonlónak Ját
szik, az ö egényét (aether) és létalapját kell 
még kikeresni a’ mivel jelenleg Dumas fogla
latoskodik.

Fehér indigót, mely a’ visszaállító testek 
behatása által áll elő, úgy készíthetünk ha 
vagy savitót vonunk el az indigóból, vagy gyu- 
lót adunk hozzá. A’ legközelebbi vegybontás 
azt mutatja , hogy 32 parány szénéből 4 2pa- 
rány gyulából, 2 parány fojtoból és 2 parány 
savítóból áll, tehát 2 parány gyulával többet 
tart magában, mint a’ kék indigo.

— 3 pct. 74j. Bécei-P én z k e le t .  M art. 29 . 1837 . Statkőt 5 pct. 1 0 4 j f .  — 4  pct. ÍOO^V 
bankkőt 2 } pct. 6 6 | .  Kincstári 2. pct: Bankrészvény. 1365;}. ct p._____________

Szerkezti Bál l á .  — Nyomatja L ä n d e r e r .
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Hetenkint kétszer 
félévi árra 

3 for. 30 kr. pengő 
pénzfcfen.

a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
Eggenberger ésH e- 
ckenast könyvker. 
és a’ Szerkeztőnél

Pesten Szombat •Á rta lo m n a k  e r k ö l c s i  v i lá g b a n  n ly  k ö v e tk e z é s e  v a n ,  m in t  

l iy p o m o k lin n n a k  m e c h a n ik á b a n ,  —r  H i t e l . Április S ik

Sely ernteny  észtet és ügyében
A’ Hasznos Mulatságok’ folyó évi 28. szá

mában a’ selyeintenyésztés’ tárgyában ily érte
kezés van közölve:

„A’ s e l y e m f á k n a k  mi l l i óka t  í gé r ő  
h a s z n a i r ó l “

Hogy minden rend meggyőződjék a’ selyem- 
gazdaság’ nagy hasznú voltáról — legyen pél
dául: — Két ezer selyemfával megkezdhetni a’ 
selyemgazdaságot. Ezen két ezer selyemfa há
rom ölnyire ültetőd vén egymástól, egyre esik 
9 O öl, és így 2000 selyemfának kell Í8 0 0 0  
G öl hely, mely tészén 15 hold földet, 1200 
□  ölet számlálván egy holdra. — A’ két ezer 
megnevelt selyemfákkal, 5 font és 4 lat selyem
bogár maggal, gazdaságot kezdvén az én mó
dom szerint, minden latból 5 0 , sőt 60 font se
lyem galéta lészen — és 5 font és 4 lat selyem 
bogár magból minden évben 80 mázsa selyem 
galéta, melyek megérnek 10250 ftot váltóban 
Hogy 2000 selyemfából lehet annyi mázsa ga- 
létát termeszteni, onnét határozhatni, hogy 
minden lat selyembogár magból származott se- 
lyembogar&knak kitartására kívántatik 8 mázsa 
és 60 font selyemía levél; már pedig 12 szá
mú tökéletesen megnőtt selyemfa 10 mázsánál 
több levelet terem és hoz. — Honvágyon azon 
2 0 0 0  darab spanyol juh , mely ennyi hasznot 
iiajt-be évenként elmulhatlanul? Adjuk hozzá, 
hogy ezen gazdaság negyvenkét napot kíván, 
s csupán gyermekek által és időtöltésből gya- 
koroitathatik. E’ mellett azon fák terméséből 
pálinkát, eczetet, szörpöt készíthetni, és csu
pán sövényből készített, kevés hely kívántatik, 
melynek ’készítését a’ másuttal készült iromá
nyomból megláthatni Ha az említett galéták

Iegombolíttatva adatnak.el, akkor minő hasznot 
hajtanak azon két ezer számú selyemfák, ezt 
könnyű álttekintenh

A’ fényűzésből kitetsző haszna a’ selyem- 
gazdaságnak, e’ következendőbői látható: A’ 
kik a’ királyok palotáiban laknak, selyembe, 
bíborba és bársonyba öltöznek, az írások sze
rint. ’8 valójában, mint az eledel a1 testet, úgy 
formálja az öltözet az ízlést. Nem csudálhatni 
azért, ha fejedelemtől fogva alá a’ földes űrig, 
a’ sz. kir. városok polgárai, a’ Ráczok és Zsi
dók , drága áron a’ szabókkal és gombkötőkkel 
selymet vásároltatnak. Sőt alig van Honnunkban 
tíz, hî &z ember, kik a’ selymet altaljában sem
mire sem használnák.

Akadályoztatni igyekezni ezt annyit teszen, 
mint az Ízlés’ kifejlődésnek ellentállani. Vétek 
az emberség ellen; segítni módunk vagyon; 
mert föld dolgában nem szűkölködünk. Climánk 
alkalmas a’ selyemtermesztésre, csak ddogozó 
kezek kívántainak, és minden 10,000,000 fo
rintból, mely selyemért idegen országokba ki- 
pendül, kilenczet megtarthatunk. E’ mellett a* 
Istentől nyert talentom nem hever híjában.

A’ selyem gazdaság nincsen azon viszontag
ságoknak kitétetve, melyeknek a’ gazdaság’ 
több ágai: szárazság, esős idő, hernyó és más 
kártékony férgek, hideg, meleg, nem akadá
lyoztathatja a’ selyem gazdaságot Ideje 42 nap, 
’s az alatt az idő minden viszontagságait kön
nyen kiállja.

Kalauzul szolgálhat erre Honnunkban, ezen 
vállalatban magát igen megkülönböztető hazánk
fia t. Me l l e s  J á n o s  ügyvéd úr, ’s több me
gyék’ táblabirája, ki már szinte 18 évtől fogva 
szakadatlanul a’ selyembogár tenyésztésre azea
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tavaszi eperfa-levélhajtástól kezdve, 42 napot 
elannyira használja, hogy a’ pesti homok futta 
országút mellé alapított gyéren álló' csekély és 
silány gonddal szenvedett eperfás erdő daczára, 
a’ múlt évi derek, fagyok által szenvedett fák 
termése mellett is 92 fontot, a’ városházánál 
több ahoz értők jelenlétében, bírálás végett be
nyújtott, ’s kintüntetett dicsérettel fogadtatott 
nyers selymet hozott-elő. Fontját 12 p. forinton 
adta-el. Ezen hona boldogságát óhajtó hazafi 
szándékozik, ha már vasutak, gőzhajók’s a’ t. 
actiák által megindultak, a’ selyem előhozását 
is ezen utón meginditni, hogy a’ fentebb érin
tett 10,000,000 pengőnek más országokba ki
adása valahára megállitatnék. Ezen vállalat an
nyira fog biztosítva lenni, hogy azon részvé
nyesekből, kik ezen intézetet segítni jótékony
ságnak, ’s hazájokat boldogító kötelességüknek 
tartandják, senki károsodni, de tőkéjének ka
matját húzni fogjad

Közli Némethy Jósef.

Mint szerkeztének nem lehet elmellöznőm, 
hogy e’ jelen értekezésre elő ne adjam követ
kezendő észrevételeimet.

Közönséges nyavalya, hogy minden nagy
ra szokta tenni azon számolási hasznokat, me
lyek által valamely iparágra serkenteni kíván 
másokat. Ez valóban a’ legnagyobb hiba; mert 
a’ tapasztalt földész az igy számokból csinált 
’s képzelt nyereségen csak mosolyog, ’s megve
ti inkább a’ javalatot, mintsem további megfon
tolásra méltatná: ’s igy csak messzebb esünk a’ 
czéltól, melyhez csak a’ lehetőség vezet köze
lebb. — „ 15 hold földről  10,250 vá l t ó  
f o r i n t j ö v e d e l e m !  — Hol  v a g y o n  azon 
2000 d a r a b  s p anyo l  j u h ?  mel y e nny i  
h a s z n o t  ha j t  be é v e n k é n t  e l mú l h a t -  
í anúl .  — Mi n d e n  10 mil l ió pe n g ő  fo
r i n t bó l ,  me l y  s e l y e m é r t  ki  ad a t ik,  9 
mi l l i ót  m e g t a r t  h a t u n k “ — ’s több ilve- 
sek — valóban oly mondások, melyek a’ húr’ 
bizonyos elszakadásáig vágynak feltekerve. — 
A’ számolás’ helyes vagy helytelen voltát t. 
olvasóinkra bízván, csak azt kívánom megje
gyezni, hogy micsoda kútfőből van merítve az? 
hogy 10 millió pengő forintot ád ki évenként

selyemért a’ haza; mert hogy 20 milliónál nem 
volna több a’ gyapjú jövedelmünk, azt Csap- 
Iovich úr állítja (̂ ?) a’ Társalkodóban: — ’s igy 
mivel a’ termesztő haza úgy szólván minden 
termékeit a’ júhokra fordítja, ’s ezenkívül ga
bonából, borból, ’s marhákból aránylag keve
set vesz be; azon kérdés támad, hogy miután 
posztóért, vászonért ’s egyéb öltözetnek való 
gyárművekért ismét ki vagy is viszafizeti a’ 
gyapjú jövedelmet, és pedig egy részét nem 
csak külföldre de külföldön — ’s t’ e’ miből 
adja ki a’ 10 millió pengőt a’ selyemért? — 
Be kár! hogy statistikusaink’ a’ hon jövedelmé
ről ’s kiadásáról Írni nem akarnak — vagy 
tán nem tudnak.

De mellőzvén a’ további íeszegetését a’ na
gyításoknak, a’ mondatik továbbá, hogy t. Mel
les János ügyész úr 92 font nyers selymet 
adott el 1836 évit és pedig fontját 12 f. pen
gő pénzen. — Ez t , megvallom, hogy elhiszem 
ugyan mind a’ mellett is, hogy 10—13 mázsa 
galéta roppant halmazat , de nem értem, 
mert a’ mnlt 1836 évi sfy£ számú f. rende
lés országszerte ki van hirdetve , mely szerént az

1-so osztályú galeta, melyből 10 8f megy 
egy font selyemre 49kr..e, p. 2ik osztályú ga
leta, melyből 11 ti megy egy font selyemre 
41 kr. c. p. olyan galéta melyből 12 ti  megy 
egy font selyemre 36 kr. c. p. és a’ galéta 
melyből 13 ti megy egy font selyemre 37 kr. 
e. p 3ik osztályú galéta, melyből 14 ti  megy 
egy font selyemre 34 kr. e. p. — ha 15 ti 
megy egy font selyemre 32 kr. c. p. ha pedig 
több kellene belőle 15 fontnál egy font se
lyemre, az olyan galeták fontja — — 27 kr. 
e. pénzen vétetik be az illetők által.

Már most ezen kiszabott árr szerént, ha a’ 
legfinomabb galetákból való selyem volt t. Mel
les János úré , és igy, egy font nyers selyemre 
10 fontnál több belőle nem kivántatott, kellet 
a’ 92 fonthoz 9 mázsa és 20 font galeta — és 
49 xrval conv. pénzben esik 8 f. 10 kr. font
jáért. — Ha pedig 15 font kellet egy fonthoz, 
úgy a’ galéták nyomtak 13 mázsát és 80 fon
tot: és fontja jött 8 forintba az árrszabály sze
rént: holott a’ feladás szerént 12 fr. con. pén
zen adatott el fontja —
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Mivel pedig ezen közönségesen ország
szerte kihirdetett árrszabályt csak nem egészen 
4  ftal. halad meg conv. pénzben minden font
nál az említett 12 conv. forintos árr,  és kivin
ni a’ selymet külföldre tilalmas, kérdés, ki vet
te meg ezen 92 font selymet ily meglehetős 
árron? 2-or Igaz ugyan hogy Olasz és Franczia 
országokban 15 — 18 conv. forintra megy a’ se
lyem fontja, de ha selyemtenyésztőink 12 conv. 
forintért is oda adnák majd a’ selyem’ fontját, 
ki fogja őket bátorságositani, hogy a’ 12 fo
rintot le nem törik ’s nem fog e’ a’ nyakán 
maradni a’ selyem ? ha 27 xrért oda nem ad
hatja. — És ha vevőnek senki sem vállalko
zik , mi lesz akkor a’ haza’ 9 millió conv. forint 
jövedelméből? Mert tudjuk, hogy midőn egy 
jő igyekezető embernek felesége 2 leányával a’ 
nyarat eltöltő a" selyemtenyésztésnél, ’s 9 iont 
galetát Pestre behozott, fontjáért nem kapott 
többet 27 krajczárnál. —- Ennyit ugyan nem 
2000. spanyol juhból, de egy kóczos juh’ ne
veléséből is kaphattak volna, század résznyi 
fáradsággal. — Azonban miért kellenék erre 
példákat hozni! — mind azok, valakik a’ se
lyem-eladással csak vesztegetve boldogulhattak, 
legjobb felvilágosítást adhatnak. Én ugyan 
Melles úron kívül, még egyetlen egy selyem
tenyésztőt sem hallottam, ki szerencséjét nem 
szerencsétlenségnek nevezte azért , mert az 
eladás csak baj és boszonkodás, —

Melles ur’ hazafiui hasznos igyekezete min
den esetre becsülendő és dicséretre méltó; de 
csak akkor fog számos követőkre találni, ha a’ 
munkának érdemlett és bizonyos jutalma felől 
mindenki biztosítva lesz. ’S én óhajtóm, hogy 
ezen körülmények felől a’ haza legyen tisztán 
felvilágosítva; és a’ hátráltató akadályok elő
mozdítva. B.

Ä  Birhákon lévő gyapjúnak agyaggal 
' leendő mosásáról.

( F o l y t a t á s . )
Az idén is az agyaggal való mosást fogom 

gyakorlani, ’s reményiem azt kevés költséggel 
’s készülettel, egy pár 2° hosszaságu, 3 ’ szé
lességű, és 2 ’ 6” magasságú deszka-ládák által 
végrehajtani, melyekből mindegyikbe 5—6 bir

kák az agyag-lébe beáztattathatnak, ’s 1 desz
ka-állással, melyen az áztatóból kivett birkák 
rövid ideig pihenvén, a’ rólol- lecsurgó felesleg 
való agyag-lé csatorna által e y bizonyos edény
be lefolyik, ’s az áztatóba vissza öntethetik. 
Mely bánásmód által több idő megkimélése, ’s 
szenek megmentése lésznek megnyerhetök; ’s 
40 személyek által, kik közül két harmad része 
erős emberek, a’ többi pedig, a’ birkák különb
féle csapatjaik’ őriztetéséhez képest gyermekek 
is lehetnek, naponként 600 darab birkák meg- 
mosattathatnak.

Holitson, eleinten annyi személyekkel, na
ponként csak 160—180 darab birkák mosat
talak meg, mind az ideig, miglen többről több 
találmányok nem fedeztettettek-fel, ’s javítások 
nem tétettek, melyet nekem egy öreg juhász ki
jelentett. Mind ezeket megvisgálván ’s próbál
ván , általláttam, hogy az által, valamint az 
agyag-lé elkészítésének bánás módja hamarébb 
kieszközölhető, úgy a’ birkákon levő gyapjú is 
hamarébb megzsirtalanittathatik, mint pedig a’ 
szenytől hamarébb megtisztittathatik.

Az ily mosás bánásmódja semmit sem mes
terséges , ’s a’ megkívántaié készületek is kön
nyen ’s kevés költséggel megszerezhetők, ’s 
akár hol, a’ hol tiszta viz vagyon, legyen az 
bár álló tó vagy folyó patak, minden gazda ál
tal környülállásilioz képest alkalmaztatható ’s 
ily birkamosásmód örvendeztető sikerrel fogmeg- 
jutalmaztatni.

Egy üstben a’ felforrásig melegített vízzel, 
a’ folyó- vagy tó-viz 20° melegségnyire mér- 
sékeltetvén egy kis kádba az agyag vagy csa
pó földre öntetik, hol egy, vagy a’ szükséghez 
képest két emberek miután forróviz meglágyitá, 
később lábaikkal gyúrják, ’s az igy formált sürü 
agyag lé az áztatóba lemerítetvén, újra vízzel 
feleresztetik, ’s továbbgyuratik. A’ meleg víz
ben az anyag hamarébb felolvad mint a’ hidegben, 
’s ezen bánásmód nap felkeltével mindjárt el
kezdhető, ’s az áztató-edények az ily sürü 
agyag-lével megtöltetvén, ’s mindenkor utána 
töltendő forró vízzel minek előtte még a’birkák
nak beáztatások elkezdődnék, a’ megkívántaid 
melegségii mérsékletben lészen tartandó. El- 
közelgetvén pedig a’ birkák’ béáztatása, ón testi
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melegségek, ?s jő idővel pedig a’ napsugarai 
által a’ lé a’ megkívánté mérsékletben megma
rad. Egy 3 akős üst forró vizzel 16 akó 1 4 — 
16® álló vagy tóvizet, 22° lehet melegíteni.

Ha már most a’ birkáknak egész teste, — 
a’ fejőket mind azon által kivéve, — az agyag 
lében elegendöképen megázott; majd több majd 
kevesebb idő kívántatik meg, a’ mint némelyek
nek rövidebb vagy hoszabb, sűrűbb vagy rit
kább, tisztább vagy tisztátalanabb gyapjok van, 
— hagyatassanak egy ideig még ezen beázta
tott állapotokban: ’s annakutána kiki helyhez- 
tetési környülállásához képest tiszta vízben meg
úsztatván, azt ismételve kimosattathatja.

Kívánsága’ czéljának eléréséhez követke
zendő rend megtartására figyelmeztetvén:

1) Az agyagié elegendő sűrű,  ’s mintegy 
2 0 —22° meleg légyen.

2 )  Egyedül száraz birkák áztattassanak az 
agyaglébe, az előre már megnedvesűlteknél az 
agyag a’ gyapjúnak megzsirtalanitási erejét 
csaknem egészen elveszti.

3 ) A’ gyapjúnak vigyázva, szőrmentében, 
’s folyvást való markolásai ujjakkal való nyom
kodásai , ’s mindenütt megázva, épen kell ma
radni, ’s nem szabad megtépve vagy felkóczo- 
sítva lenni. Az erős és szurkos gyapjú fürtök, 
főképen a’ lábakon, ’s a’ test hátulsó részein, 
tekintetben tartandók.

4) Ha az áztató-edénybe a’ zsír az agyag
lében felveti magát, a’ mit barnás színéről ’s 
fenn úszásáról könnyen megesmérhetni, leme- 
ritessék ’s kiöntcssék, mivel az által megaka- 
dályoztatik az agyagnak a’gyapjúba való beha
tása.

Azok pedig, a’ kiknek hosszú vagy zsíros 
gyapjús birkáik lévén, és bóvséges tápláló lege
lőkön, — ha mindjárt.az esztendőnek csak egy 
részében is — homokos földön járatják, vagy 
pedig azok sivatag homok térségen álthajtatnak, 
ezen mosás módját nem használhatják: mivel 
azon finom ’s apró homok szemek, melyek által 
a’ gyapjú szálai körűlvétetvén, ’s esztendőt 
szaka a’ mint a’ gyapjú nevelkedik, azzal együtt 
elborittaOk, ’s szurkos zsírosságba megragad
nak, nem engedik az agyagot a’ gyapjú szálá
hoz bejuthatni. — Sóit az agyaggal való mosás

ebben az esetben ártalmas, mivel megtapad a’ 
homokon kívülről, ’s meggátolja a’ vizbukásnak 
erőmüvészeti zsurolását, noha egyedül ez, és 
a’ sebesen folyóvíz tehet legtöbbet a’ gyapjú
nak meghomoktaíanitásában. — Próbát tettem 
itten a’ nagy-bócsai pusztán legeltetett ürük — 
gyapjának agyaggal való kimosattatásaban, a’ 
mely minden igyekezet mellett is foganat nél
kül maradt.

A’ Szerkesztető ur, kinél agyaggal ki- 
mosottgyapjú mutatvány példáját letettem,ajánlja 
készségét, minden tudni vagy esmerni vágyók
nak, azt megmutatni. — Valamint azon két esz
tendős szőrben lévő kost, a’ mely tavaly az állat- 
mutatáson a’ köztelken kiállítva volt, és tiszta 
fejér kimosása végett közönséges érdekre mélta
tott, a’ gazdasági közönségnek emlékezetébe * 
vissza hozom.

Minekutána az ide való birkák’ neme erős 
alkotásuk, hosszú, sűrű, finom, és főképen 
gazdag növésük által magokat kiképzették, haj
landók ezen tulajdonságaiknál fogva száraz idő
ben , — midőn a’ portól a’gyapjok bészenyesz- 
tetik, — a’ gyapjúnak, a’ közönséges mód sze
rént való mosatását megnehezíteni. — Az agyag
gal való mosás által a’ birkáknak gyakortábbi 
usztatásuk ismételtetése is elbádjasztásuk kike
rülésével, könyebben elérhetni a’ kívánt czélt.— 

Május kezdetével, sőt már Április végze
tével, ha szép ’s vidor napok állanak be, elle
het a’ birkák’ mosattatását kezdeni, minden 
egészségbeli megromlások’ félelme nélkül; mivel 
a1 testi belső hévvel egyforma mérsékletben álló 
agyag-lében korábban, azaz: a’ reggeli órákban, 
az áztatás már megtörténhető, és a’ nap suga
rai által 12— 15° melegült vizhen minden ve
szedelem nélkül kiöblitethetnek.

Micsoda nagy hasznot fog szülni a’ magyar 
országi birkák’ korábbi nyirése **) a’ kereske-

Nálam igen is megtekinthető. B.
Csaplovics úr által közlütt nevetlen értekező 
okoskodásaira, melyeket a’ birka tenyész
tésről és gyapjú kezelésről te t t ,  rövid időn 
előadandjuk ellenészrevételeinket. Mert ha 
abban sok helyes jegyze'sek vágynak , véle
ményünk szerint oly hibák is találkoznak, 
melyeket eihalgatni, "s földé^ztársaink’ egy
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dési tekintetből? azt Csaplovics ur a>Bécsi-Új
ságban nem régiben közlőit érdekes értekezésé
ben „a1 birkák’ neveléséről ’s gyapjútermeszté
séről magyar Országban“ eléggé világosan meg
mutatta ’s nem csak maga az értekező, hanem 
a’ kül- ’s belföld több tiszteletbeli tagjai is már 
néhány évek olta a’ gyapjú tiszta mosatását fi
gyelemben venni, a’ Juhászaíok’ birtokosainak, 
a’ legbuzgóbban kötötték sziveikre; és az ebből 
eredhető hasznot mind az egyes személyekre, 
mind pedig az egész közönségre nézve, meg- 
czáfolhatatlan alapoknál ’s tettleges okoknál 
fogva beás bizonyították — Annál fogva ezen 
pontról már többet szólani felesleg való volna. —

Az ösztön már megvagyon. Hazánk1 eszmél- 
kedő gazdái ezen műveltség’ czikkelyét az ille
tő szem pontból veszik-fel, és serénykednek a’ 
gyapjú’ tiszta mosásában. A’ tehetősebb gyapjú
kereskedők rakhelyeik Pesten bizonyítják azt, 
minekutána három esztendők olta folyvást nö
vekedvén, egyik évről másikra, több ’s több 
tiszta gyapjú szállitatik bé, mint az előtt, — 
Igaz hogy ez a’ tisztán kimosott gyapjú men
nyisége a’ Haza egész gyapjú termékéhez ké
pest még igen csekély; de majd néhány eszten
dők lefolytával is a’ még csak most sarjadozó 
csemete erős fává fog nevelkedni. — Mert az 
értelem az érdekkel párosulva, ’s a’ pénz jö
vedelmi nagyobb nyereség megfog erről kitkit 
győzni; sőt az olyan mezei gazdákat is, kik a’ 
régi szokásoktól csak legnagyobb magok’ meg
győzése által válhatnak meg.

Végtére igen óhajtandó lenne, ha azok a’ 
földészek ’s gazdák, kik az agyaggal való 
gyapjú mosatást használni fogják, tapasztalá
sokat a’ gazdasági közönség előtt nem tartanák 
elrejtve, hanem inkább azokat köz-ismeretségre 
juttatnák: mert csak ily móddal lehet minden 
megpróbált jót megtudni, ’s azokból a’ jobbakat 
követésül felvenni.
Marton vásáron 1837. Martiusbau.

S z a k má r y .

részévéi nem közleni, annyi volna, mint 
szerkesztői kötelességünket elmulasztva a’ 
k&z jót elmellőzni.

Ló-kehpor.
Számos gyógyszerek szoktak csak nem min

den nyavalyák ellen javasoltatni, melyek közűi 
azonban csak azt lehet elfogadni, melynek síi
kére bizonyos tapasztalás által be Van bizonyít
va. Ily tapasztalás után kívánja t, Szakmáry 
August úr közöltetni azon gyógyszeri vegyiték 
jegyzékét, melyet ő maga több időtől, Js szá
mos kelies lovak’ és csikók’ kigyógyitásánál 
hasznosnak talált.

(Liébbald orvostól.)
Rp Pulv. Sulphur, aurat. Antimon, unciám unam.

— flór. Sulphuris.
— Antimon, crudi. aa uncias duas,
— Rad. Enulae Helen.
— — Angelicae Archang.
— — Gentian, pannon.
— — Calami aromat. aa tmcias quatuor-
— Sem. Phellandri Aquat, uncias sex. 

Misce exactissime fiat Pulvis Sig. Keh-por lovak 
’s csikók számára jól bedugott edényben tartva.

Ezen porból egy evő-kalánra való elegendő 
mézzel kevertessék öszve, ’s reggel és est.ve 
egy esztendős csikónak adassék.*) Azonkívül a’ 
mirigyek torka alatt Iúdzsirral bekenessenek és 
a’ torka melegen tartassák egy köröskörül vart 
bőr vagy posztó darab által.

Ä  Zabot kipótló lótakarmány•
A’ Zabnak mindinkább növekedő árraFran- 

czia országot azon komoly gondolatra bírta 
mint lehetne azon állatok’ számára a’ takar
mány oly nemét kitalálni, mely a’ zabot töké
letesen kipótolni képes lenne. Az ezen tárgy
ban tett próbák legérdekesebbikét Gn e s s i e r  
Úr az 1836. kiadott Société d’ agriculture et 
des arts de Seine et Oise” — munkában e’kép' 
közli. ,,A’ zabot leginkább kipótolja egy 175 
liter egyszeres rós’ és 25 liter hasonló minősé
gű arpábúl álló vegyiték; ez — 150 liter víz
zel tétetvén egy közel 400  liter magábafog- 
lajó katlanba, addig foraltatik, mig — a’ for
ralás által a’ magok felduzzadván — a’ kifu
táshoz közeleg; erre szélyel téríttetvén szik-

íSzer k. *) Hát egy lónak mennyit?
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kadása végett, ’s igy végre 500  litert ad. 
Mely e’ szerént készített takarmányból 75 li
ter 10 liter zabbal 5 postalónak, — ’s 100 li
ter zab nélkül 5 gyorskocsisiónak 24  órai éte
lésére mindég elég. Télben a’szénának egy ré
szét főtt burgonyávalís lehet potlani.“ Gnessier 
Úrnak ezen próbái már oly régen tétettek, 
hogy ezek — a’ fent leirt takarmány nemének 
a’ lovakra nézve ártalmas létét nem csak hogy 
egészen megczáfolják, sőt annak jutányos és 
hasznos lététis minden kétségen felül helyhe- 
zik. Mi az utóbbi állítást — vagyis az űjo- 
nan talált takarmánynak financzialis körülmé
nyeit illeti, erre nézve a’ de Seine’ et oisei De
partement szerént ítélve, e’ következőket lehet 
közlenünk: az említett két Departementben 5 
igás ló — idenem számítván a’ szalmát ’s szé
nát — 95 liter zabot kíván, melyeknek árra 
6 fr. 65 cent; ha pedig a’ fentérintett vegyi- 
tékből étettetik meg 95 liter, csak 2 ír. 60 
centbe kerül, ’s igy naponként 2 fr. 15 cent 
kevesebb a’ költség. Ebből kitetszik, hogy 10 
ló mellet évenként 3737 fr, gazdálkodtatha- 
tik meg; mely somma oly nevezetes, hogy az 
e’beli fáradság ’s további próbák a’ fáradságot 
mindég megérdemlik. (X. Z.)

Fóldészeti Gözlwcsili Amerikában.
A’ műit év’ Novemberi Memorial encyclo- 

pédique e’ következő tudósítást közli, mely az 
eddig érkezett Amerikai hírek szerént ha nem 
hihetetlen — bizonyosan különösnek tetszik: 
az amerikai szárazföldén épített ezukorgyárak 
nehány évektől fogva egy űj gőzgépelynem- 
mel dicsekszenek, mely mind az aratásnak a’ 
gyárakba való szállítását, mind pedig az azok
ban! munkálkodást nevezetesen könyebbiti. 
Ezen kévés költséggel szerezhető készítmény 
azonkívül idő ’s pénzgazdálkodástis eszközöl; 
de a’ Franczia antillákon még fájdalom ősme- 
retlen, minekutána e’ féle gépelyek még Paris
ban de altaljában egész Franczia országban 
nem találtatnak, ’s más tartományokból! szállí
tásuk tilalmas. Az említett — Lokomotiv-ko- 
csiknak nevezett gözgépelyezet’ behozása, egy

királyi ordonancznál fogva 1838 évi Jan 1-tól 
kezdve valahára megengedtetett.

Angolt/ Szalmafedelek.
A’ Farmers’s Magazine abbeli csodálkozá

sát jelenti, hogy t. i. azon tájakon, hol a’ szal
mafedelek még mostis divatoznak, azon mód
szer k ö z ö n s é g e s e n  nem követtetik, mely 
szerént Sommersetlisireben az említett fedelek 
oly jutányosán készítetnek. Holottis ugyancsak 
csépeletlen ’s igy egész szalmával fednek. A’ 
kévék két 10 lábnyi hosszaságú fadarabokból 
álló — prés formába tétetnek , a’ munkás asz- 
szonyok által előbbre huzatnak, ’s kalászaik 
ugyanezek által levágatván, ismét öszveköt- 
tetnek. Az e’szerént levagdalt kalászok könyen 
kicsépeltethetnek; az egészen maradt szalma 
pedig nem csak csinosabb hanem tartósabb fe
delek készítésére szolgál, mint ama gyönge ’s 
töredezett. Az efféle fedelek végre nem csalo
gatják az egereket ’s más ily fajú alkalmatlan 
vendégeket, mit hogy a’ másféle szalmafedelek 
csépeletlen maradt kalászaik által tesznek — 
tagadhatatlan. * ) (G. B.)

Ä  burgonya-ezukor készítése.
Mol l  er at  Úr Ponlly-les- Seurreben a’ 

ezukornak burgonyalisztböli készítését bőven 
előadja, és az 1836. octoberi Memorial ency- 
clopedique’ 60 4 , lapján tett nyilatkoztatása 
szerént, kívánatos volna, hogy ezen bánásmód 
mind inkább tökéletesittetnék. Az említett Úr 
ezen intézetében a’ burgonyaliszttel egy ala
csony nyomatú gözkatlan által eszközölhető — 
7 5 a Reaum mérséklet mellett — kénsavval 
bánnak, ’s a’ folyóság — egy kakas segedel
mével — erre a’ végre rendelt edénybe foly-

Ha a’ zsúp’ kalászai levágatatnak; bizonyos 
hogy mind alkalmatosb a’ tetőveréshez , mind 
az egerek számára szem nem marad benne,de  
aze'rt hogy az egerek megne látogatnák, nagy 
baj hinni. — Egyébbiránt mi a’ könnyebség 
és jó ?  az ily kezelésnél —  arról említést tesz 
ugyan — de egy szót sem lehet kivenni ezen 
angol ígéretből.
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van, itt’ ismét kénsavas mésszel dolgoztaik, 
mely a’ kénsavval együtt gipszé vál. Az éde- 
sűlt folyóság ezután így tonnákba töltetik, me
lyek egy emelcsö vagy kakas által a’ 4 clgö- 
zölgetö katlanokkal öszvefiiggésben vágynak. 
Ezen katlanok részint úgy vágynak felállítva, 
hogy e’szerént a’ folyóság egyikből a’ másikba 
juthasson. Alakúk 4. szegű 5 — 6 , láb hosz- 
szaságú 2 — 2 |  láb szélességű és 2 hüvelyknyi 
mélységű. Ezeknek mindegyike két egymáson 
fekvő edényből áll, melynek egyike veres réz 
?s 40°. R gőzt magába vevő, a’ másik hen- 
gerlett vas pléliből készült. A’ katlanoknak 
felső részeik szöglelforma kinyulásokkal vágy
nak ellátva, hogy e’ rzerént a’ szörp tekervé- 
nyes utón folyjék le. Ha a’ folyoság négy kat- 
lanokbanis megfordult, váspléhből készült edé
nyekbe fogatván fel, ezekben végre mégis al
szik. A’ megaludt szörp a’ dolgozók’ kezeihez 
burgonya ezukor név alatt megyen, külömben 
’s különösen a’ chemikusoktól szőllőczukornak 
neveztetik : nem jeged ’s kilogrammja 1 frton. 
adatik el.

Magy  K a n i z s a  és  v id é k e .  Martius 2 3 .  1837.
Martius eleje téli, 9-től azonban 20-kig 

meleg időkkel folyván, 2 1 —23 hó és szél fu- 
vatagg?’ ’s erős hideggel; szinte mint Húsvé- 
tunk is szünteleni havazással telének Legna
gyobb veszély ezen hó zivatar ’s szeles hideg 
a’ most előhasú birkákra, és bárányokra; mert 
az elgyengült birkák nagy számmal döglenek, 
vagy ha megellenék is, ttjaikat ott hagyják 
mintha nem is övékéi volnának, és nem szop
tatják. De igy vagyon ez széltiben minden ké
sőbb, ’s most ellő nyájaknál is. Igen sok helye
ken a’ takarmány árpa ’s rozs darával, zab és 
kolompárral pótoltatik, mert azon széna men- 
nyiség,mely nem rég is 6 —8 ft. volt, most 
16 — 20 forintra ugrott fel.

Én részemről, kivált ott, hol a’ takarmány 
szűk, a Sz. györgy nap körüli ellést tartom 
legjobbnak: azonban ez idén a’ Januariusi és 
legkésőbbi elleteseket gondolom. A’ martiűsi 
bárányokról azt tapasztalom, hogy azon majo
rokban, melyekben folyvást kolompárral tartat

tak az anyák, többnyire döglötten elették bá
rányaikat, vagy igen erőtlen állapotban. Innen 
azon következést húzom, hogy a’ hasas bir
káknak ellés előtt legalább 3 héttel száraz ta
karmányt kell adni, kolompárt pedig csak ezen 
említett idő előtt és után.

A’ hévízzel igen is megtelendő kaszálók jó 
termést ígérnek: de a’ gabonák közt termendő 
vadócz és konkoly is várható.

Nagy Kanizsán, bizonyos czipósütö kofa 
gondatlanságából tűz támadván Mart 10-kén 
délután 2 —3 óra közt, ez előtt négy évvel is 
egyszer már szinte leégett 33 ház lett újra ha
muvá: kettő pedig a’ tűz előtt szét veretett.

Szegedi Piaczi Árjegyzék i-sö  April 1837
Egy Mérő.

Búza 4 fr. 30 xr. kétszeres 3 fr, 30 xr. 
rozs 3 fr. árpa 3 fr. zab 2 ír. 30 xr. kukori- 
cza 4 fr. 15 xr. köles 5 fr. kása 4 fr. repeze 
2 fr. 30 xr. büköny — muhar 12 fr. lenmag 
12 fr. kendermag 5 fr. napraforgómag — 
aszaltszilva 12 fr. Dió 7 fr. gubacsköble 12 fr.

Egy Mázsa.
Szalonna 40 fr. zsir70 fr.háj 45 fr. juhvaj. 

60 fr. tehénvaj 125 fr. sajt 40 fr. túró 35 fr. 
fagyd 50 fr. gyertya 50 fr. szappan 35 fr. 
dohány 12 fr. kender 55 fr. len 80 fr. viasz 
sárga 200 fr. méz 45 fr. lóször 26 fr. repeze 
olaj 65 fr. Ienmagolaj 120 fr. sáfrány 180 fr. 
széksó 36 xr. hamuzsir. — gyapjú finom 2 0 0  
fr. középszerű 115 fr. közönséges 80  fr, pa
mut 125 ír. vas 30 fr. réz sárga 180 veres 
— ón 44  fr. V. Cz.

Egy Font.
Marhahús 13 xr. juh 9 xr. disznó 18 fr. 

füstölt 24 xr. lóhermag 36 xr. luezernamag 
39 xr.

Egy Akó.
Bor veres ó 24 fr. fejér ó 16 fr veresúj 

12 fr. fejér uj 12 gabona égett bor 24 fr* tör
köly 36 fr. szilva 26 fr.

Egy Darabja.
1 Hízott ökör 225 fr. 1 hízott tehén 80 fr- 

1 Jármas ökör 1-ső rendű 150 fr. 1 jármas 
ökör 2-ik rendű 125 fr. 1 jármas ökör 3-ik
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rendű 100 fr. 1 Hízott disznó 250 fontnyi 
87 fr. 1 Sovány j  esz. siidö 10 fr  1 sovány 
1 esz. südő 16 frt 1 sovány 2 esz. südö 20 fr. 
hízott ürü 10 fr.

Párja.
Ökörbőr 36 fr. tehénbör 24  fr. borjűbör 

4 fr. lóbör 6 fr. juhbör 3 ír.
T a r y  Pá l ,

Tanácsnok.

P e s t  és v i déke .  Apr. S. 1837.
A’sár felszikkadt ezen mi ndenf é l e  nemű 

időjárásban. Ma és tegnap éjjel nem fagyott, a’ 
homokos gyepeken indúl a’ fü és zöldül a’ vetés 
mindenfelé, mely jó reménnyel biztat: de a’ 
juhokban sok kárt tett a’ szőrféreg és íejkukacz 
(motoz) — a’ bárányokból sok helyen kevés 
marad; a’ rósz tartás mellett csekély és nyomo
rult gyapjút reménylhetni.

A’ Duna mind a’ mellett is alacsony, hogy 
nagy havak voltak ott, honnan foly: földárjá
ról itt sző sincs.

KacsIiOtícs Lajos úrhoz.
A’ nélkül, hogy a’ f. e. Kémlő 2 6-ik szá

ma első hasábjába iktatott válasz, ’s egyszers
mind a’ Jelenkor, mint hivatalos lap, hiteles
ségét csökkenteni szándékló alaptalan vád fonák
ságit ’s következetlenségit ez úttal bonczolni ’s 
kimutatni akarnók: az igazság ’s becsület ne
vében fölszólítjuk Kacskovics Lajos urat: mu
tassa ki azon l é n y e g e s  v á l t o z t a t á s o k a t ,  
melyeket a’Jelenkor szerkesztősége, K. L. ur
nák, mint a’ Gazdasági Egyesület 1836. nov. 
14-ke óta, ’s így még nem egészen 5 hónapos 
ideigleni titoknokának h i v a t a l o s  j e l e n t é 
s e i b e n ,  minden fő h a t a l  ma z á s  né l kü l  
tön.  * )

A’ Jelenkor szerkesztősége.

*) Igen sajnáljuk, hogy Kacskovics Titoknok 
ur elutazván Pestről , annak erre teen
dő kinyilatkoztatását is, e’ tárgy felvilágo- 
sitásáúl ’s bevégzéséül most egyszersmind 
nem közölhetjük.

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilája (pos. mérő) Váltó-Cz. garas.
Városok’ és na- Búza Kétsz. | Rozs Árpa Zab Kakor. Köles Kása Lencse Borsó Bab

pok nevezése. tói 1 >g tói 1 ig tói 1 'g *ól | ig tói 1 'g löl ig tói | ig tói I ig tói I ig tói 1 ig tői Mg

Debrecz. Mart. 28 100 115 70 8 0 6 5
1

70 65 70 50 53 80 90 120
|

130 _ _ _
Ungvár 30. 78 82 74 76 56 60 52 56 36 38 74 78 — — — — — — — —

Arad 31. 90 — 65 70 65 68 60! — 4 8 50 70 — — —
____ _ — — — — —

Becskerek 31. 74 83 55 65 — — 4 8  5 2
— 50; —

39 4 2 60 65 — — — — — — — — — —
Veszprém 31. 80 _ 60 — 50 40 — 80 — 80 — — — — — — — — —

Uj-Becse 31 80 90 65 75 'i — — 45 50 45 5 0 75 — — — — — „  — — — — — —

Győr Apr. 1 . 74 84 70 75 54 60 46 48 32 36 85 90 — — — — — — — — — —

Miskolcz 1 . 85 90 65 70 52 54 45 50 30 3 2 75 80 — — — — — — —

Pécs 1 . 70 74 54 60 50 51 50 52 30 32 76 80 — — — — — — —

S z .  Fej ér vár 6. 70 76 56 60 52 54 4 4 ! 4 6 32 36 75 80 — __ ! ____ — — — — — —
Moson 6. 60 104 46 54 44 48 40*44 32 36 80 i

Pest 7. 80 100 56 65 45 53 40 50 33 37 70 85 75 __i

1

90 100
I

I

115 120 120 130 140

P é n z k e l e t  Apr. 5. 1837 . Statkőt. 5 pct. 1 0 4 | .  — 4  pcL&994$ — 3  pct 7 4 f .  — 1 8 3 1 . kölcsön 
lOOft.— 1 4 3 j .  — Becsi bankköt 2 i  pct. 6 6 L  Kincstári kök 2J pct. 6 6 .  — Bankrésvéuy 
1 3 6 4  for. c. p.

Szerkezti Bál l á .  — Nyomatja L ä n d e r e r .



29. Szám.. 1§37,
Hetenkint kétszer 

félévi árra 
3 for. 30 kr. pengő 

pénzben.

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
Eggenberger ésHe- 
ckenast könyvker. 
és a’ Szerkezténél

Pesten Szerda C te c *  k e l l  a ’ s í r ó  k i s d e d n e k  

M u n k a  t e s t e d n e k  te lk e d n e k .
Április 1 2 ik

Nyilatkozás,
A’ Kémlő’ folytatása végett naponkint több 

több felszólítások tétetvén, ’s levelek érkezvén, 
ezeknek tartalma különféle terveket ád fel. — 
Egyik azt javasolja, hogy a’ Kémlő’ árrát rug- 
tassam felyebb; másik, hogy egy héten csak 
egy ivet adjak; harmadik hogy minden mostani 
előfizető szerezzen még egy előfizetőt: — ne
gyedik a’ jövő fél évi árrát előre beküldé, ’s t. 
efféle, csak hogy a’ folytatás félbe ne sza
kadjon.

Ily hazafiéi figyelmeket rokon érzéssel nem 
venni, sőt meg nem köszönni, valóban haza- 
fiutlanság: de más részről látni való, hogy akár 

•^Helyiket fogadnám el, mindenkép szavamat kel
lene szegnem, mert nem csak első jelentésem
ben nyilvánitám, hogy oly intézetet nem kívá
nok tengödtetni, mely magát fel nem tudja tar
tani, hanem lemondásomban is ugyanazt isméte- 
lém, hogy azt erővel senkire sem fogom tolni. 
Midőn azonban viszont meg kell újítanom lemon
dásomat, oly bánatos érzés fog el, mint amaz 
Amerikába indulót, ki utóíszor tekint azon par
tokra, melyeken túl hagyta szerette barátjait 
’s attyafijait — azokat, kiken kívül, másban 
és másért nem fog feltűnni hazája. —

Ne hogy tehát ily körülmények közt hideg- 
séggel vádoltassam, és még több felszólítások 
tétessenek, kötelességem azon akadályokat el- 
számitani, melyek a’ Kérnlőt útjából kiszoríták. 
Nem azért — mintha ezeknek előmozdítását épen 
a’ Kémlő’ folytatása végett óhajtanám; hanem 
mert — szükség ezeket jövendőre tudni. —

A’ többek közt tehát tulajdonítani lehet ezen 
hátráltató akadályokat főkint

i )  A’ szerkesztőnek és íróinknak.

2} A’ Közönség’ egy részének és az idő 
körülményeinek.

3 ) Politikai hírlapjainknak ’s a’ ti
Lássuk egyenként.
Hogy valaki szerkeztói hivatalának meg

felelhessen, ahhoz tudomány annyi kell, men
nyi a’ kezén forgó tárgyak’ bírálására szüksé
ges, különben valamely adandó értekezés’ hibá- 
jival, ezeknek megjegyzése nélkül, gyengébb 
olvasóinak csak zavart okoz, a’ miveiteknél pe
dig megvetést.

r
En megismerem, hogy a’ Kémlő’ tárgyait 

oskolában nem tanulhattam; és — ! gazdasági 
tapasztalásaimon kívül, — helyzetünkben ’s 
viszonyokban adott észrevételeim mik egyebek? 
mint S z é c h e n y i n e k  — phároszunk fényjé- 
nek bádjadt visszasugárzásai. — Megvallom, 
hogy ily vékony tudománnyal csak azon re
ménnyel merhetem vala ily nagy vállalatra szán
ni magamat, hogy íróink ’s hazánkfijai segédül 
fognak lenni. — Azonban nehány lelkes haza
fiakat kivévén, a’ többiekre haszontalan vár
tam. Sőt találkozott közöttök olyan is, kivagy 
hogy általam különösen megnem kérettetett, vagy 
hogy irigylé másnak az általam adott dicséretet, 
— tollat ragadott annak megmutatására, hogy 
ö inkább megvárhatá a’ koszorút, — ’s munká
ját a’ Társalkodóba adá. — Találkoztak olya
nok is, kik a’ Jelenkor eránt való tiszteletből, 
tanácsosnak itélék, a’ Társalkodót segíteni; ’s né
melyek talán még azon szempontból, hogy meg
mutassák , miként lehessen valamely jót elron
tani, mely nálok nélkül kapott lábra. — xMert 
hogy akármely iró jutalmat kapott volna ott gaz
dasági értekezésért;, azt csak akkor hiszem, ha 
a’ nyugtatványt Iá tanítóm. De miért nem szóltak
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azok? kik jutalmat kívántak, hiszen fizettem 
volna a’ jóért úgy mint akárki — Mohácsi em
berektől ilyesmit várni lehet, de csak 1526ban 
— Egyébbiránt az ilyes te tt , érdem-e vagy 
hiúság, közjóra czélzó-e vagy ellene intézett, 
koszorús-e vagy gyalázatos? különben Is értik 
tisztelt olvasóink.

Levelezőim’ nagy részében kialudt a’ haza- 
fiúság, ’s nálunk, hol legnagyobb baj , hogy a’ 
pénzt elvenni mint levelezési dijt, mindenik szé
gyennek tartja , ingyen vagy is hazafiú- 
ságból igen sok semmire sem kötelezi magát, 
’s még ennél is kevesebbet tesz.

Mind ezen hijányok szükségessé teszik a’ 
szerkeztőség’ terhei’ öregbülését, ’s eszközük 
azt hogy a’ szerkeztő ne csupán ujs ág fordí 
tó legyen, a’ mi ehhez képest nem is munka, 
hanem egyszersmind író  is. — De mind ezen 
vas munkán felyül még a1 költség-kiadás is 
nyomja ezen ú j s á g í r ó t ,  ’s e’ már ha meg nem 
térül, annak a’ Közönség’ egy része az oka, 
mert ha a’ visszavonás’ lelke nem forgatná fel 
vállalatinkat, mi könnyű volna itt feltartani egy 
gazdasági újságot és folyóírást? a’ nélkül hogy 
azt éreznők? — Lássuk e’ tárgyat közelebbről.

A’ politikai újságok mellett adatni szokott 
Értesítő és Hirdetések annyi pénzt behoznak 
esztendőt által, hogy azon jövedelem, kevés 
pótlással csak nem elég az újság nyomtatásért 
is. En láttam hogy a’ gazdasági újságok a’ kül
földön hetenkint csak egyszer szoktak adatni; 
hogy azonban a’ Kémlő’ olvasójának száma 
pótoltassék a’ Hirdetések által, hetenkint két
szer nyitottam utat e’ végre — de czélirányta- 
lanul, mert a’politikai újságok szedték az ezre
ket, midőn a’ Kémlö alig látott egy két garast.

Nem az irigység, nem a’ nyerekedni kívá
nás’ daemona mondatja velem, hogy mig gaz
dasági újságunk nem vala , szükségképen 
politikaiak által kellett a’ gazdasági tárgyakat 
hirdetni: de miután volt — ki fogja tagadhatni? 
hogy azonnal ehhez tartozandó^ lettek volna 
minden gazdasági’s kereskedési hirdetések, — 
ha azoknak nincs más czéljok, mint a’ gazdák’

füleibe jutás, ’S ha azon folyóírás fenmara- 
dásra méjló vala.

De fájdalom! sok ember csak legelőnek nézi 
a' Hazát: ’s eszeágába sem jut, hogy minden 
kicsinységben elő lehet és kell mozdítani ennek 
javát; —  és hogy az ily apróságok nagy jóknak 
szolgálhatnak alapúi.

Csudálkozva olvassuk a’ magyar hirdetése
ket német újságokban magyarul — ’s né
ha németül. — Ezekről talán azt kell feltenni, 
hogy nem akarják magyarokkal tudatni is az 
árendákat. — Hiszen ha valaki kéz alatt akarja 
kiadni azt, mit kótyavetyén kellene, ennél ta
lán alkalmatosb módot nem is tudna mutatni; 
hogy a’ magyar ne lássa, és a’ német ne értse. 
— De ezekről kár szólani is — térjünk vissza. —

Innen látni való, hogy ha minden gazda és 
gazdatiszt, minden Hirdetéseket a’ gazdasági 
folyóírásba adnának, ez állal már fele költség
től megmentenék a’ szerkeztést: mert koránt 
sem igaz az ujságszerkeztőknek ama hánytor- 
gatása, hogy ennyi amannyi ivet kell adniok 
és adnak, ’s így nagyobb a’ kölíségök is; mert 
ez épen ellenkezőleg van; ’s minél kevesebb a’ 
hirdetés annál több a’ költség; ’s ha semmi sincs 
épen, az a’ Kémlő sorsára jutott.

Ha valaki itt azt vetné ellen, hogy a’ Je
lenkor 3800 példánya több, mint a’ Kémlö 500 
vagy 800  példánya, arra nem felelhetek egye
bet, mint azt, hogy a’ mely főldésznek ’s áren
dásnak szükséges a’ hirdetés, tartaná a’ gazda
sági újságot csak azért is, mert ott egy helyen 
találhatná fel, a’ mi most a’ politikai újságok
ban szélyel van szórva: ’s igy  maga  az új
s á g  is é r d e k e s b  l e n n e ,  ’s t öbb o l va 
s ókka l  bí rna.

Egyébbiránt azok közül, kik nem földeszek, 
ugyan hányán szokták az árenda hirdetéseket 
olvasni? ’S ha ez áll, nem volna-e czél érve 
a’ gazdasági ujságbeli hirdetések által? —

De ha tovább megyünk, meg kell vallani, 
hogy a’ Kémlö megindulása oly időpontra jutott 
midőn a’ magyar földészt az irtóztató 1836. év 
részint megrontotta, részint elpusztította: ’s 
e’kép’ ön sorsán való aggodalma ’s helyhezetG 
félre vonta nagy részét azon tárgyaktól, melyek



nem legszorosbban tartoztak jövedelméhez vagy 
kiadásához. —

Végre harmadik akadály politikai ujságfor- 
dltóinkT bánásmódja.

Különös az, hogy ezeknek meg van1 enged
ve nem csak a’ p o l i t i k a ,  hanem gazdaság, 
kereskedés, ipar, ’s az egész polytechnia, — 
szinte mint utazások, novellák, érzelgős versek, 
románok's mindenféle mesék, ’s több elf : holott 
ellenben a’ nem p o l i t i k a i  újságok ki vágynak 
a-’politikából szorítva egészen.

Ezen jognál fogva tehát ezek, a’ Kénilo’ ’s 
egyébb folyóírások’ mezején szabadon taposván, 
oly ezermesterekké válnak, kik mindenhez lát
nak, mindent nem érthetnek, de bele avat
koznak.

r

Úgy látszik, ugyan mintha annál jobb vol
na, minél több felé hirdettetik a’ jó és hasz
nos: de tagadhatatlan, hogy a’ szélnekszórt jó
nak soha sem fog oly hatása lenni, mint az egye
sítettnek. A’ hírlap’példányainak száma, itt ke
veset tesz az olvasás’ terjedésére, mert a’ nem 
gazda által szokta ugrani a’ nem neki valót: 
ellenben ama hánytorgatás „hogy ez , ’s ez po
litikai újság mindent közöl“ az olvasók setét ré
szénél szemfényvesztést okozván, mi természe- 
tesb? mint az — hogy az effélék miatt elcsá- 
bitottnak, más folyóírásba tekinteni sincs szán
déka. —

Én midőn múlt 1836. ősszel (és igy akkor 
midőn a’ Kémlő előfizetői számát növekedni nem 
kevesbűlni reménylheltem) meghallám , hogy a’ 
Gazdasági Egyesület, folyóírásának megindí
tását elhatározd ’s liirdetteté; nehogy a’ Kémlő 
annak útjában álljon, ’s azt kivált kezdetben 
akadályoztassa, (útalok több lelkes hazafiak’ 
tanúságára) azonnal elkészitém November végén 
a’ Kémlő folytatásáróli lemondásomat, melynek 
töredéke most is megvan, ’s eltökélém magam
ban a’ hirdetett folyóírásban közre munkálni — 
És lemondásom’ visszavonására csak akkor ha
tározóin el magamat, midőn tökéletesen meg- 
gyözettem arról, hogy a’ Gazdasági Egyesület 
folyóírásának a’ Kémlő nem hogy ártana, sót 
czélját elősegélendi. Mert az Egyesület’ mun

kálkodásait, ’S igy a’ köz jót nehány előfizetési 
jforintért akadályoztatni, ’s az olvasó közönség 
íközf szakadást eszközleni, — lelketlenségnek, 
j’s gyalázatos characternek itélém. Azonban ve
lem mi történt?

1834-ki Novemberben, mi ve l  l á t t am,  
hogy pol i t i ka i  ú j s á g i n k b a n  a’ g a z d a 
s á g r a  ’s k e r e s k e d é s r e  ü g y e l e t  sem 
va l a ,  folyamodásom a’ Kémlő’ kiadhatása eránt 
bényujtottam. Alig futamodott meg ennek a’híre, 
azonnal elkezde a’ Társalkodó gazdasági tár
gyakról is beszélgetni, később pedig, midőn a’ 
jelentés szétküldetett, még inkább megpezsdité 
a’ vért, úgy hogy azon Társalkodója a’ Jelen
kornak, mely a’ folyamodásom’ ideje előtt (úta
lok a’ Társalkodóra magára) — jóformán egyet 
sem szólt a’ gazdaságról — most már azolta fé
li g g a z d a s á g i  ú j s á g g á  vált. —

Mind ez honnan és miért? — Mert ha köz 
jó iránt való indulatból származott — hogyan? 
’s mi é r t  n i n c s  az e l őbbi  T á r s a l k o d ó k 
ban is? — És ha a’ Kémlőn akart segíteni, 
miért kezdte el oly korán *) midőn még azt 
sem tudhatta, mi lesz belőle?

Fájdalom! de káros is, — a’ Kém lő ú t
j á b a n  g á t o k a t  h á n y n i ;  ’s az t ,  mi t  az  
a’ köz j ó r a  t e t t  v o l n a ,  el  nem t u d n i  
v é g e z n i ,  a nny i ,  mi nt  az é n s é g ’ k e z é 
ben  a’ köz  jó,  ’s k o n t á r é b a n  a’ t udo
mány.

Ezekből méltóztatnak általlátni t. olvasóim, 
mik azon főbb akadályok? melyek a’ Kémlő’ 
folytatását akadályoztatták. —

Költ Pesten Április 10. 1837.
Bál l á .

Termés QvetóJ változtatás.
(Vasárnapi újságból.)

(Vége.)
2. A’ ga bona  nemek bé f o l yasa .

A. Ős z b ú z a  — a) Ál t a l á n o s  meg
j e g y z é s e k .  — Minden ismeretes tartomá

• )  A’ folyamodás beadása es a’ f. engedelcm* 
nyerése közt 13 hónap, ’s ettől a’ Kémlö’ 
megjelenéséig ismét 7 hónap telt el,
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nyokban tett tapasztalások szerint a’ búza min
den miveltetni szokott növények közt leginkább 
kiszívja és elsoványítja a’ földet. Kreyszig sze
rint a’ következő elveket, mint alaposokat, el
lehet Fogadni. A’ búza kiveszi a’ földből a’ ter
mékenység fö elemeit, a’ földnek zsírjának és 
a’ trágyának szénanyagát. A’ kiszívás mér
tékéhez hozá lehet vetni a’ termett szemek ne
hézségéből, ha a1 vetés tömött és du Jvától 
tiszta volt. De a’ föld kövérségének vesztesége 
«okkal tetemesb, mint a’ szemek menny iségé
ből és súlyáról Ítélné az ember, ha a’ vetés 
gyér volt, ’s ennél fogva sok dudva megérlel
hette a’ magvát. Minél tömöttebb volt a’ búza 
’s jobban árnyékozta a’ földet, annál inkább 
felosztanak a’ termékenység elemei a’ földben, 
’s a’ mi megmaradt belőlök , annál alkalmasb a’ 
búza után kerülő vetés táplálására. De minél 
gyérebb a’ gabona, annál kevésbé lágyul-fel a’ 
termő föld ’s annál szükségesb azt megpuhitni 
a’ következő vetésre. Búza termés után annál 
inkább bédudvásodik a’ föld, minél gyérebb 
volt a’ gabona.

A’ búza két módon hat a’ földre: a’ kövér
ségét megszívja, és termő erejét meggyengíti. 
Szálas és rojtos gyökere megszorítják a’ földet 
és gátolják a’ levegőt hogy belé ne hathasson 
Ezen tulajdonságára nézve sokat ér a’ homokos 
földekre nézve, melyek igen puhák, de ártal
mas az aygagosokra nézve , melyeknek ellenke
ző hibájok vagyon. A’ felebbi elveket tehát rö
vidbe foglalva igy lehet előadni: A’ b ú z a k i
szívj a  a’ f ö l d e t ,  s z a p o r í t j a  a’ d u d v á t  
g y e n g í t i  a’ főid m u n k á s s á g á t  v a g y i s  
t e r mő  e r e j é t .  Ezen jól bébizonyosodott ada
tokból a’ következő szabályokat húzhatjuk, 

b) Búz á r a  k é s z í t ő  ve t é s e k .
— Első helyre tesszük az ugart.

*) A’ legmegállitottabb hitel szerint a szénsa- 
vany (carbonicum) teszi a’ növe'nyek főtáp
lálékát De mivel a’ szénanyag magában ke
mény test és a" plánta gyökereibe bénem 
hathat, sőt a’ vízben is magára fel nem ol
vad, külömbféle más anyagoknak kell hozá 
járulni, hogy azt felhígítsák ; ezek közt leg- 
ismeretesb a* levegő ’s nevezetesen a’ savitó 
ga*. V a s á r n .  S z e r k .

Agyagos földben a’ bab legjobb készítőnek 
tartatik a’ bnzára nézve, még úgyi s ,  ha nem 
szántják-le zöldtrágyának, hanem megérni 
hagyják. Tapasztalták, így szóll T h a er , hogy 
mikor az ugar vagy naygon esős, vagy nagyon 
száraz időbe esett, bab után sokkal jobb ga
bona termett, mint amaz ugar után. Tudni va
ló , hogy a’ babnak jól meg kellet kapálva len
ni. Kétség kivűl a’ tapasztalás adott alkal
mat a’ Ként grófsági termés változtatásra , mely 
oly nagy hírben ’s becsületben van Angliában:
1) Bab, 2) gabona. A’ k á p o s z t a  is jó ké
szület a’ búzára: de minthogy ennek levágása 
későcskére esik, nem mindég van idő jól elké- 
szitni a’ földet a’ gabona vetés alá. Vósges 
megyében nagyon szép búzát láttam káposzta 
után. Ezt még káposzta vágás előtt vetették 
volt, ’s csak kapával takarták-el.

Svertz azt állítja, hogy a’ r é p a  és a’ 
c z é k I a rósz előzmények az őszgabonákra néz
ve átaljában. Okúi azt adja, hogy azon növé
nyek igen sokáig elfoglalják a’ földet, és hogy 
ez a’ kiszedéskor megtapúl, A’ nevezett gaz
dának tökéletes igaza van az északi tartomá
nyokra nézve, hol a’ mívelés ideje keskenyeb 
határok közé van szorítva, de a’ déliebb tarto
mányokban más ábrázata van a’ dolognak

Sokat vitatták azt a’ kérdést, ha nem volna 
e’ egy kíség félős kr umpl i  után vetni búzát. 
Az ezen tárgyban tett vizsgálódások és pró
batételek, úgy szóllva, egy szózattal bizonyí
tók, hogy a’ krumpli nagyon derék készítő plán
ta a’ búzának. De mivel nagy kiterjedésű gaz
daságban á’ kiszedés nagyon hátra esik, a’ leg- 
gyakoroltabb gazdák inkább tavaszvetést kö
vetkeztetnek utána

Sokszoros tapasztalások, mind Franczia- 
mind Németországban, legkissebb kétséget sem 
hagynak, hogy a’ r e p c s e n  vetés jó ne lenne 
búza eleibe. Svertz azt mondja, hogy ha kapá
val mívelik, még elébb való «az ugarnál, és

°) Vosges. Egy csekély magasságú hegysorről 
neveztetik, mely a’ Begina bal partja mel
lett vonúl-el FrancziaországHan- A’ nénie- 
Wasgaunak (olv. Vászgáu) hívják.

V. S z e r k .

I
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hibáznék a’ ki őszvetést nem következtetne utá
na. Ezt könnyű megmagyarázni, mivel ezen 
plánta vastag gyökerei puhítják a’ földet, és 
bétakaritása jókor esik.

A’ luczernát és görögszénát *) közönsége
sen jó előzményeknek tartják a’ búzára. Azon
ban némely gazdák úgy vélekednek, hogy a5 
földben általuk hagyott kövérség miatt gyak
ran megdől a’ búza, ha a’ föld különben is jó 
féle. Mások azt is mondták, hogy a’ hörcsög, 
az egér és a’ csiga, mellyek a’ régi luczernás 
és görögszénás földekben elszaporodnak, nagy 
pusztítást tesznek az utánnok következő búzá
ban. Végre ezen plánták gyökerei nagyon meg- 
liggatván a’ földet, majd az utánok jövő gabona 
tövéről lekopik a’ föld ’s aratáskor szalmában 
ugyan jól mntat, de szeme nincs abban az 
arányban. így van a’ dolog a’ lóherével is , de 
kisebb mértékben, és ezen plántát, mint búzát 
megelőző termést, közönségesen jónak tartják. 
Az említett plánták, az úgy nevezett egy évi 
takarmányokkal (miilyen a’lednek, fekete bor
só ’sat.) együtt neveztetnek fojtó terméseknek 
az az hogy ha jól meggyarapodnak meggátol
ják a’ dudva kikelését. De ebből még nem kö
vetkezik, hogy a’ dudva mag kiveszett volna, 
sőt az ntánok jövő gabona közt kikel és erőre 
kap. Következéskép koránt sem oly jó készí
tők búza eleibe, mint az ugar vagy a’ kapás 
vetemények.

B ú z é r ,  komló után egész bátorsággal le
het búzát vetni. A’ len és d o h á n y  is derék 
készületet adnak.

c) Búzá t  k ö v e t h e t ő  n ö v é n y e k .  — 
A’ búza bizonyára nem oly plánta, mely maga 
magának ellensége lenne. Van számos példa, 
hogy búza után búzát vetettek, és folyvást jó 
termést adott; de ez oly tulajdonsága , mellyel 
nem kell vissza élni,mellyet csak felettébb rit
ka körülállások közt és kivételkép kell használ
ni. Röviden mondva az őszbúza kiszívja a’ föl

• )  Triguella Foenum graeeum. Lóhere féle ta
karmány fő , mplyet melegebb tartományok
ban mívelnek. Magyar és Erdélyország sze- 
lióebb klímáját is megszenvedné. (Fenőgrék  
Bakszarvufű, Diószegi szerint. V. S z e r  k.

det, segíti a’dudva szaporodást, megszorítja aT 
földet és gyengíti az erejét. Ha tehát azt akar
juk, hogy a’ termés kerülés többi része ne szen
vedjen ezen kedvetlen béfolyások miatt, elke- 
rűlhetlenül szükség a’ földet megsegítni oly nö
vények vetése által, mellyek a’ búzáéval ellen
kező legtöbb jó sajátságokkal bírnak. Oly nö
vényeket kell tehát következtetni a’ búza után 
mellyek a’ földet felpuhítván, kiveszessék a’ 
dudvák belé rakodott magvait. Ezen plánták 
épen azok mellyeket a’buza előtt jó vetni. A’ ga
bona különösen jó készítő a’ mesterséges rétek 
vetésének, minthogy ezeket gyenge korukban 
a’ nap hévéiül oltalmazza. Kevés növény jár-el 
ebben a’ dologban hasonló sükerrel.

Nem kell csak ugyan azt hozniki az eléb- 
biekböl, hogy minden esetben rossz volna za
bot vagy árpát vetni búza után. Ez a’ követ
keztetés ugyan méltán érdemli a’ jó gazdák 
olcsárlását, ha az egész termés kerülés csak 
belőle ’s ugarból állana, de ha mint Rovilban, 
mint Hóhenháintban tesznek ezen két egymá
sután következő gabona nemeknek elébe jó ló
herékkel készítik-el a’ földet, ’s majd utánuk 
ugarral javítják ezt, semmi rósz befolyásuk nem 
marad az azutáni termesztésre. Azonban csak 
jó ugar ’s szép lóhere engedethet-meg, két 
szalmás gabona egymásután jővését, ’s még így 
is félő, hogy nem talál kegyelmet az első ran
gú gazdák előtt.

A’ terméskerúlésről beszélve, talán fontos 
dolog lesz kijelenteni, minő rósz béfolyása van 
a’ búzára a’ közvetlenül előtte való trágyázás
nak Ha a’ trágya jól megért éselrodhadt, nem 
fog szenvedni a‘ termés miatta, de ha hosszú, 
friss és szalmás , a’ vetésnek nagy hajlandósá
ga lesz megüszögösödni és ragyásodni; a1 mi 
több, a’ szem gyakran apró és sugorodott lesz, 
ha szinte szalmájában jól mutat is a’ gabona.

B. T avaszbuza .  — Majd mindent, a' 
mit az őszbúzáról mondtunk, kevés korlátozás
sal, lehet alkalmazni a’ tavaszbúzára.

Ezen útósóra nézve, nincs miért félni a 
későre bétakarodó kapás veteményektől. Attól 
sincs miért tartani, hogy némely megelőző plán
ták miatt megcsupaszodjék a’ gabona töve.



A’ törökbúzát, mely a’ Lo i r  ét  <51'* **) ***))  északra 
fekvő vidékeken ritkán szolgál jé készítőül az 
ősagabxmának, rendszerént mindég jó ta/asz 
termés követi. Nem1 ama’ púja és koránérő faj
tákról beszélek, amilyeket öszgabona előtt is 
haszonnal mévelhetni, hanem a’ közönséges 
féléről1.

A’ tavaszbúza még inkább kedvez a’ rósz 
füvek szaporodásának és növekedésének mint az 
ősz y ennélfogva oly növényeket kell utána kö
vetkeztetni, mellyek a’ föld tisztítását, kapá
lását ’sat. megszenvedik.

C. Riozs és ő s z i á r p a .  — Készakarva 
teszem együvé ezen két plántát, mivel úgy 
látszik hasonló környülmények mútatják-ki he
lyüket a’ termés kerülésben, ’s ezen tekintet
ben egyezik a’ természetük. Vetésök ideje két 
három héttel megelőzi a’ búzáét és e’ szerint 
még kevésbé lehet ollyam kapás vetemények 
után következtetni, mellyek későre szedődnek- 
b é ; legalább az északibb éghajlatokban. Né
metországon sokkal több rozsot vetnek mint 
Francziában, ’s ott ezen gabona mívelését átal- 
jápan jóit értik. Egybe vetvén a’ különböző ter
més kerüléseket,mellyekben a’ rozs helyet talál, 
úgy találjuk, hogy eginkább szeretik vetni: 1} 
u g a r  után., 2 )  c s i be  h ú r  ^ ‘̂ u tán , 8 )  ba
r i  cs ka vagy p o h á n k a  után, 4 ) le n  után. 
Francziaország északi része felé Picardiában 
’s Artézben hasonlókép sok rozsot és elegyest 
vetnek a’ krétás földekbe; megelőzik ugarral, 
félérten levágott lednekkel, vegyiték takarmá
nyai (lednek és borsóból), lencsével (ezt meg- 
hagyják érni); vetik, komlos c s i g a  cső ###), 
után is, mellyet megkaszálnak, és f e j é r  ló
h e r e  után, mellyet leétetnek. Németországban 
csakugyan azt tapasztalták , hogy ha a’ lóhere 
után elébb zabot vetnek ’s azután rozsot, jobb 
termése lesz emennek, mintha mindjárt a’ ló
herére vetik. Rovilban a’ rozsot és az ösziár-

*) Loire. Szép nagy folyóvíz Francziaország 
közepén; derék termékeny vidékkel.

**) Spergula arvensis. Takarmányfű, legelőnek 
való.

***) Medlcago lupulina. Apró sárga gomba lu- 
czerna neme,

pát leginkább h a r i c s k a  és k a r m a s z i n  tfd- 
h e r e 3)1 után, mellyeket leszántanak, megin* 
rep'CS«n után, mellyet szeműi szednek-meg, 
szeretik vetni. A’ t e n k e l y n e k  az a’ termé
szete vair a’ terméskerűlésben a’ mi az ősz és 
tavaszbúzának. — A’ rozs után ’s őszi árpa 
utánisa’ búzára kijelelt plánták következhetnek.

D. Z a b  és t a v a s z i á r p a .  — Ez a’ két 
gabona-nem egészen egyenlő környületeket kí
ván a’ termésváltoztatásban. A’ zab oly plánta 
mellyet akárhová vetnek ’s a’ mely mindenütt 
tud magán segítni, azért rendszerint a’ legro- 
szabb helyet is adják neki a’ termés-kerülés
ben. Csakugyan r.émely gazdák , mind tapasz
taláson , mind elveken alapúit okokból nagyobb 
kedvezéssel valának iránta, ’s gyakran az el
ső helyet adák neki. A’ köz szokás úgy volt, 
hogy mindjárt búza vagy rozs után vessék, ha 
t. i. eme’ gabonák lóhere után valának mívelve. 
Ma Dumbál úr inkább szeret a’ lóherére zabot 
vetni, ’s búzát v. rozsot a’ zab után. Mikor a’ 
gazdának gyeppel, gyökérrel teljes új főidet 
kell bevetni, nem kaphat a’ terméskerűlésnefc 
jobb kezdőt a’ zabnál. így feltört réteken, tél
ben irtott erdőhelyeken, mellyeket más vetés 
alá nem lehetett illendőleg elkészítni, alatt fek
vő helyeken, a’ zab azon egyetlen egy gabo
na nem a’ melyet sükerrel lehessen mfvelni, és

3 )  Trifolium incarnalum. Az újabb időben di
vatba hozott takarmányfű. Nem lévén meg  
a’ debreczeni Fűvészkönyvben, ismertető  
je le it  idetesszük. „ S z á r a  fe lá l ló ,  gyapjas, 
l e v é l k é i -  visszástojás k erek ek , horpadt 
végűek, gyapjasok ; p á l  h á i  tojásdadok tom 
pák vagy hegyesek fogasocskák; f ü z é r e i  
tojásdadok, aztán hengeresekké nyúlnak ma
gánosok , tinón ga llér ta lan ok : csészéje 10 
erű., c s é s z e f o g a i  csaknem egyenlők lán
csás- árr formák, nagyon h egyesek , a’ cs5- 
jénél kevéssel hosszabbak, a* bokrétánál 
rövidebbek, gyümölcsözéskor k in y íltak ,  alig 
három-inuak. —  Virágai világosabb vagy  
setétebb karmazsin szűrnek. Ritkabban-fejér
ie k  vagy testszíniiek.'f H elye  ama’ könyvbe 
a’ 424dik lapon , a’ vajszin és szüklevelü ló
here közt volna. A ’ Magyarhazában vadon 
csak a’ Littoráléban terem.

Vasár.  Szerk.
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soha sem lehet félni hogy az ily földeken 
megdőljön, akár milyen kövérek legyenek. Ezen 
tagadhatatlan és minden idő és országok tapasz
talásaival megerősített elsőségek mellett, az a’ 
rósz tulajdonsága van a’ zabnak, hogy különö
sen kedvez a’ rósz füvek elszaporodásának, név- 
szerint a’ repczének repcsén reteknek és a’ 
perjének. — A’ zab kevéssé rontja a’ föl
det, minél fogva folyvást lehet azon egy föld
ben míveir.i.

Az árpa ellenben oly vetéseket kíván ma
ga eleibe, melyek felpáhitsák a’ földet. Ezért 
Angliában, hol nagyon mívelik leginkább répá
ra , murokra (sárgarépa), krumplira vetik. Nem 
szenved új földet, sem törfös földet, hanemha 
kiégetik. Midőn a’ haricska vagy krumpli 
bétakaritása (igy szól egy ángol gazdasági iró) 
igen elkésik ősszel, úgy hogy rozsot vagy más 
őszgabonát nem lehet reájok vetni, vagy ha 
útinak még tavaszra egy kis legelőt akarunk 
tartani,vagy trágyázásra időt megnyerni: mind
ezen esetekben az árpa, melynek vetését baj 
nélkül lehet késtetni, igen alkalmas a’ mívelés- 
re és még alkalmasb ilyen idötájban a’ gyenge 
lóherének árnyékolására és védelmezésére, a’ 
mesterséges rétek alapításakor.

Az árpának kiszívó ereje igen nagy, de a’ 
gazdák nincsenek egy értelemben e’ pont feléit.

Földészeti tudósítások.
Á’ cs. k. Morva-dSilesiai Brüuni Földész- 

társaság 1837. évre következő dijkérdéseket 
adott k i:

Tekintvén egy részről hazánk’ bő aratásait 
lehetlen észre nem vennünk halmokra gyűlt 
terméseink’ csekély árrát, sőt azoknak csaknem 
vesztegetését, vagy épen semmi keletét; — más 
részről az idegen országokból hajtatott vágómar
hák’ megvásárlása is tetemes summákat húz ki 
az Országból; anyira, hogy ezen tárgy mind 
hazánk’ közönséges szorgalmára mind egyes 
földbirtokosokra nézve fontos lévén —- méltán 
gondolkodhatunk ezen bajok’ orvoslásáról; ált— 
látván egyszersmind — hogy ha terméseink’ 
feleslegés részét benföldi marhák’ hizlalására

fordítjuk, annak jobb árra — ezekre pedig a’ 
költség kevesebb leend.

Azért mindezt, mind pedig azt vévén fon
tolóra, hogy mind a’ mellett, Ihogy a’ földészeti 
iiteraturának «’ hizlalásra nagy befolyása van, 
a’ mennyibe külömbféle állatfajok” különböző 
hi/.lalásmódját tárgyáé# hasznos «zikkelyeket 
foglal magába; hazánkban azomiban a’ kiil- ’s 
belföldi fajokra nézve practices tapazstalásoknál 
fogva használhatlan; — a’ M«rva-Sileziü afel— 
dész társaság kénytelenrttetik -ezennel <e’ folyó 
1837. évre e’ következő dijkérdéseket tenni:

„Melyik azon practicus tapasztaláson ala
puló Iegajánlhatóbb mód, mely szerént a’ vágó
marhák hizlalásában — tekintve külömböző faj 
’s koraikat •— hazánkban könyen kivihetőleg, 
csalhatlanul jutalmasan ’s lehető rövid idő 
alatt czélt érhetni ? — Mely 'ed&készűletek és 
takarmány szerek használtassanak? — Jutalmas 
e’ a’ termesztmények’ egy részét rósz kelete 
miatt marhahizlalásra fordítani? ’s ha igen: mint 
kell az étetést legjobban véghez vinni? nyersen 
maradjon-é a’ mag, fojtott-é, ’s  amely mérték
ben, vagy egészen mcgfőzettessék, ’s mjért? 
— Mely mértékben adassék a’ befogott marhá
nak annak húsosodása’ félig vagy egészen bi
zottságához alkalmaztatva? — végre: vagy- 
nak-é, ’s melyek azon akadályok, melyek ezen 
terv’ kivitelét gátolják? —

A’ cs. k. társasága’ legjobb munkáért a’ szer
zőnek tetszése szerént vagy 1) a’ meghatáro
zott 120 p ftot tévő summát, vagy arany ér
demjelt; — 2) az ezt kővetőért ezüst érdem
jelt ajánl, —

A’ dijversenyzők — olvashatólag irt kidol
gozásaikat legkésőbb’ 1837. December’ végéig 
a’ cs. kir. társaságnak beküldeni kéretnek. A’ 
munka hátára tetszésszerénli Mottó iratik, hoz
zá rekesztetvén egy bepecsételt levél, melynek 
hátára a’ munkán lévő motto íratván, tartalma 
a’ szerzőnek nevét, rangját és lakását nyilat- 
koztatandja. A’ határ idő után érkező munkák 
nem fognak elfogadtatni. Csak a’ dijt nyerő mun
kákhoz mellékelt levelek nyittatandnak fel a’ cs. 
k. társaság által. A’ szerzők a’ társaság titok— 
nokától munkájuk’ általadója által mottójukkal 
bélyegzett vétlevelet, kagandnak. A’ dijt nye-
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rő munkák — ugyan azon körülmény’ kihirde
tésétől számítandó két évekig a’ cs. k. társaság 
határtalan tulajdonai leendenek. Azon felküldött 
munkák — melyek dijt nem nyertek — és a’ 
kihirdetés után 6 hónapok lefolyta alatt szer
ződök által vissza nem kérettek — a’ cs. k. tár
saság nyomtatott irományai’ használatára fordit- 
tatandnak. Ellenkező esetben, melyek szcrző- 
jök által visszakívántatandnak, a’ cs. k. Társa- 
saság titoknoka által az adott vétlevél előmuta- 
tása mellett — vissza fognak küldettetni.

Költ Brünnben Mart. 6 .1837 .
Lau er I. K.

ü l .  t i t o k n o k .

Gyapjú-kereskedés.
(Burkus kereskedési lapok után.}

A’ jó gyapjuárrnak tartósságát, vagy épen 
növekedését reménylök kedvetlenednek. Mi e’ 
tárgyróli véleményünket kijelentők, mely szerént 
a’ gyapjúnak felette jó árra a’ nemesített juhte
nyésztésre nézve inkább ártalmas mint hasznos. 
Ezen véleményt támogató okokat ismételni nem 
szándékunk. —̂-Jelenleg czélunk azt bizonyítani 
okokkal, mily várakozással lehetünk a’ gyapjú
kereskedésnek idei menetele felől. Talán — mint 
gyakran — rnostis eltaláljuk az igazat, mi által 
mind a’ vevőknek mind az eladóknak hasznokra 
lehetünk. — Közel három hónapja már hogy a’ 
gyapjúnak Angol országban csekély kelete van. 
A’ mennyibe pedig az ebbeli kereskedésnek még 
mindig Angol ország rúgója,az érintett csökkenés
nek a’ száraz földreis nagy hatása lön. Különös — 
hogy azon országok melyek legtávolabb feküsz- 
nek, leghamarabb érezték a’ bajt. Már több 
hónapokkal ezelőtt érkeztek Magyar és Erdély 
országból panaszos levelek, melyben a’ gyapjú 
kelet’ kedvező szakának enyészte jővendöltetik

Szász és Porosz országban csak Iegközelébb érc- 
zék a’ kerék’ fordultát. — Honnét ered tehát 
ezen változás? okai világosak. A’ gyapjúnak 
drágasága az abból készülő gyárraűvek’ árrát is 
annyira felvitte, hogy keletének szűkségképen 
csökkenni kelleték. Továbbá minél drágábban 
fizettetik a’ gyapjú, annál inkább kutattatnakki 
már első kézben a’ kéznél lévő bérletek, s a* 
termék minél előbb a’ főpiaczra vitetik. Ez most 
és jövendőbe Angol ország leend. Ezen ország
nak beszáliitási lajstroma mutatja, hogy az 1836 
mennyiség az 1835-it egy harmadrésszel halad
ja. A’ hajdani olcsó gyapjúárr a’ gyárlást min
dig élénken támogató, mivel a’ gyapjúnak illen
dő árra egyszersmind használtatását is terjesztő. 
Ehhez járultak az 1831—34. évek, mely kö
rülmény a’ sovány gyapjú-árrt szükségképen 
feljebb emelé. Fájdalom ez e’képen sokkal to

vább ment, mint a’ tartósságra nézve kíván
ható leit volna, mert a’ mezei gazdák a’ juh
tenyésztést arany [bányának látván, azt lehe
tőleg gyarapítók. — Egyéhbiránt ezen válto
zás korántsem oly veszedelmes, mint németyek 
képzelik. Ha valódi meggyőződésünk szerént 
akarunk szólani, nyilatkoztatni kénytelenittetünk 
hogy az 1834. árrt a’jelen termesztés és elhasz
nálás közötti aránnyal megegyezőnek látjuk, és 
úgy vélekedünk, hogy ha az 1834— 1839. 
hat esztendőt egyremásra véve tekintjük — érin
tett jövendölésünk szembetünőleg beteiycsűlend. 
Miből látható, hogy ha az 1835. és 36. az 1834. 
felülmúlók, ez a’jövő három év’ számadására tör
tént, e’szerént az idén alkalmasint az 1834 árrra 
számolhatunk, ’s egyszer’smind elkészülve le
gyünk a’ jövő két évi oly árrszállásra is, mely az 
1835. és 36. növekedéshez alkalmasint hasonló 
leend.Cí (Vége következik.)

P é u z k e l e t  Apr. 8. 1837 . Statkot. 5 pct. 1 0 4 (4 .  — 4  pct. 994- — 3 pct. 7 4 j f .  — 1821. köles.
100  ft.— 142}. — 1834. 5 0 0  fér. — 568} . Bécsi bankköt 2 }  pct. 66 } ,  — Uffyauez 
2 pct. 5 4 j .  — Kincstári köt. 2  pct. 54. — Bankrészvény 1367  for. c. p.

Szerkezti B á llá . — Nyomatja L ä n d e r e r .
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Gyapjú kereskedés.
(Folytatás)

Hihetőségre kívánjuk okfőinket felállítani 
i6 3 i- tő l  1834-kig a’ gyapjútermesztés einem 
érte többé a’ szükséget, és ha az előbbi évek
ben oly nevezetes előkészületek nem lettek vol
na kéznél, úgy nyilvánságos fogyatkozás szár- , 
mázott volna. Ezenkívül már kezdettek a’ juh- 
gyapjú helyébe más kelmeket mint p. o. pamu
tot használni, a’ mi e’ jelen pillanatban is még 
szinte történik, és arra nézve leggyőzöbb bi
zonyítványt nyújt, hogy a’ gyapjú mint nyers 
termék, e’ mostani körülményekhez képest igen 
drága. Ha hogy árra valamivel lelyebb szál, 
akkor ismét kezelési tárggyával, ’s az ő he
lyettesei elhagyatnak Tegyük fel hogy az idei 
gyapjúnak az árra az, a’ mi 1834-ben volt, 
mely mintegy 1 0 — 15 percentél alantabb van, 
mint sem a1 múlt évben: és érjünk el mind a’ 
két egymás után következő években majd igen 
annyira leszállított árrt, akkor a’ nagy szük
ségbe helyzett gyárok minden erejűkből ismét 
dolgoznak, mert az ő olcsóbbá lett gyármiveik 
után való nagyobb kérdezősködést és elhaszná
lást tapasztalnak.

De egyenesen ez az egyetlen egy esz
köz, mely a’ termesztménynek becsére nézve a’ 
megszaporodott készítmények' biztosításáról ke
zeskedik. Némely résztvevő vigasztalók a’ juh- 
tenyésztöket iparkodnak felébreszgetni; azon
ban ők a’ gyapjúkereskedési felakadást az egy
néhány hónapok ólta uralkodó kereskedési krí
zisnek tulajdonítják. Ezt semmi esetben sem lehet 
szóba venni, és szomorú tünemény lenne, ha 
*z egyenesen a’ Német Országi gyapjú vásár
kor fordulna elő. Ez azonban még sem egyedül 
•ka a’ gyapjukereskedésbeli tespedésnek. Nem

tudakozólódik a’ kereskedőség azután, valljon a 
termesztési költségei a’ termesztménynek vannak 
e fedezve a’jelenbeni árr által, azért meglátjuk 
mily állásban legyen a’ gyapjú. Mint előalapot 
itten mi felállítják: hogy a’ német mezei gazda 
és juhtenyésztető, a’ ki nem képes nemesített 
gyapjút 60 R, tallérért mázsáként előáütaní, 
vagy nem jártas elegendőképen e’ dologban, vagy 
talán olyan viszonyokban vagyon: hogy nekie 
más termesztmények több jövedelmet hoznak, 
mint sem a’ gyapjú. Annyira bátrak vagyunk 
azt bebizonyítani, hogy minden mezei gazda, a 
ki a’ nemesitett juhval tud bánni, és a’ ki min
den ezeknéli körülmények iránt képes számolást 
szorosan intézni, az velünk meg fog egyezni: 
hogy a’ 60 It. tallérárru mázsa gyapjú sokkal 
jobban megjutalmaz, mintsem egy mázsa búza 
(mintegy 1± porosz mérő) 1 \  It. tallérjával. 
Hogy azonban az első 60 R. tallérra és alább 
menne, az még távul van, kivált ha hogy nem 
különösen szomorú esztendő, hanem áltáljában 
több esztendőbeli egybevetések tekintetbe vétet
nek. M égis a’ gyapjúnak az értéke, a’ mi az 
elmélkedésünkben vagyon teszen körül belől 
mintegy 80—90 1t. tallért. A’ kivételek, me
lyekről értekezénk , illetnek olyan gyapjút, 
melynek mázsája tavaly 120— 130 R. tallérjá
val fizettetett Ez azonban minden hihetőség sze
rint legkevesebbé fog alantabbi árra esni; mert az 
hosszasb idő olta igen kévésé szaporodott meg, 
minthogy különösen [az utóbbi esztendőkben & 
gyapjúnak nem a’jósága, hanem a’ sokasága kon
gatta a’lármaharangot. Mi hisszük a’ legjobb fajú 
gyapjúra nézve, hogy azon véleményben megálla
podhatni biztosan mi szerint Németországon kivfil 
Angliába kevés efféle gyapjú juthat, következőleg 

j erre nézve az egyedáros^ág kezeinkben marad-
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na m eg, és igy alaposan mi magos árra 
számot tarthatunk. Mind ezek mellet nekünk 
nem lehet figyelmünkből kibocsájtani, a’ mi hon- 
ni gyapjá gyárainkat. Az ő mozgékonyságuk 
a’ jelenbeni magos gyapjuárráltal csak keveset 
szenvedett, és nekiek arany időt, van modjok, 
jövendölni, mert a’ nyers termesztményeknek 
bevásárlása által divatozóbb működésre ösztö- 
nöztetnek, és nyereségeik megszaporodnak. A ’ 
kedvező visszahatás a’ gyapjú természtésre ma
ga magától következik. Ha már mi ezen esz
tendőben sem kéntelenittetünk az elmultt fe
szült magos gyapjú árra számolni, tehát semmi 
esetben sem félhetünk mint 1825-ik Észten, 
a’ megbukástul, a’ mit némely szorongo lelküek 
már sejditenek A’ki magát 1 0 — 12 pcentbeli 
gyapjú árrnak fentebbi voltára előre készén 
tartja, és azt mint bizonyost elfogadja, az nem 
panaszkodik , hanem a’ Juhászainál úgy
mint az arany gyapjú fürtnél nyerni fog.

A’ gyap%ju agyaggali mosásáról.
Treitel tiszttartó ur, a’ Bécsi újság 75-dik 

számában, újra figyelmeztetett a’ Mannersdorfi 
agvagra, melyről már az ausztriai gazdasági új
ságban (Allgem. Oesterr. Zeitschrift für Land- 
w irth , Forstmann und Gärtner 1836. Xr VII.) 
volt szó, és mely a’ merino juhoknál gyapjumo- 
sásra (úgynevezett agyagmosás) ajánl laték. Ő 
itt ismételve ajánlja a’ Mannersdorfi agyagot, ’s 
belőle mutató példányt ígér azoknak, kik nézés 
és tapintás által fölületesen, vagy szétbontás 
által szorosabban kívánnák ösmérni: hogy kör
nyékeikben hasonló agyagnemet találhassanak. 
Ezen dologra nem mellőzhetem el azon megjegy
zést tenni, hogy a’ mit csak chemiai szétbontás 
tekintetéből várni leliete, ezen Mannersdorfi 
agyag szorosb ösmérete’, ’s általában az uj 
agyagmosás titka’ felfödözése végeit, mind az 
megtörtént már; ugyan is múlt évben, a’ cs. k. 
gazdasági egyesületnek küldött Mannersdorfi 
agyagból, egy választottsági tag nyújtott nékem 
által, hogy venném vegytani vizsgálat alá; mert 
ha szinte akkor a’ tett próbák következésében 
tagadni nem lehetett is többó, hogy az, a’ me- 
rinagyapjut, tuIajdonzsirosszennyétől nagy mér

tékben tisfctííja, ’s ezen czélra nagyban hasz
nálva is, eléggé olcsó volna; de azért a’ dolog 
tudományos elvek után nem magyaráztatott ki, 
sőt inkább mint nehezen megfogható tünemény 
szorosabb vizsgálatott kívánt, mert azt kiki tudja, 
hogy a’ nedves agyag, míg szárad, a’ zsirfól- 
tokat kiszedi a’ ruhából; ez a’képen történik: 
hogy a’ kigözölgő viz helyébe, a’ ruha’ zsirpe- 
cséte, mely nedves agyaggal kenetett-meg; az 
agyagnak már megürült pórusaiba nyomult, a’ 
viz helyét betölti, ’s igy a’ ruhából eltűnik; ha
nem hogy a’ nedves agyag mind addig, míg ned
ves marad, zsírt vonjon magához, ’s vele che
miai rokonsággal egybekapcsoltassék; azt a’ 
Chemia és Phvsica eddig fönálló elvei után ne
héz lenne megfogni; tehát ebben és hasonnemü 
agyagban, valamely testnek kellett ezen tisz
titó erőt, tudományos elvek után tulajdonítanunk, 
’s előre lehete gyanitani'j hogy azon test vala
mi lugsó (égvény) lessz. Yegybontási vizsgá
latom eredményét a’ cs. k. gazdasági egyesület 
köz gyűlése elébe terjesztettem 1836 April hó
napában, ’s olyan szerencsés valék, hogy a’ je
lenvolt urak’ osztatlan tetszésével megtisztelte- 
tém- Vizsgálatomból pedig következő jött k i:

A’ Mannersdorfi agyag nem valóságos igazi 
agyag, hanem agyagmárga, mivel a’ savakban 
egy részint kemény pezsgés alatt olvad-fel.

Abban egy csep tiszta agyag-föld sem ta- 
láltatik, hanem csak a g y a g k o v a  (agyag és 
kovaföld vegyülete) a’ kovaföld oly haladó me- 
nyiségével, hogy a’ tiszta agyag’ vagy bővebb 
agyagé a g y a g k o v a  beszivó erejét, a’ Man- 
nersdorfinak épen nem tulajdoníthatni, tehát a’ 
hitvány agyagok közzé kell neki tartoznia, ’« 
nem a’ beszivás által hanem másképen kell a' 
zsíros mocskot elszednie.

A’ Mannersdorfi agyag alkatrészei voltak:
agyagkova . 83 9
mész . . . . . 1 4
kallóföld . . 4 2
vasag (vasrozsda) . 1 9
szénsav . . 4 0
viz . . . . . 5 5

100 00



235V

9 agyagkova pedig állott ezekből:
kovaföld . . .  36 0
agyagföld . . .  19 4
vasag . . . .  28 5

83 9
Ezen összetétel által még nem volt tudo

mányosan fölvilágosítva az agyagmosás, hanem 
egy történetből tett próba után történt az meg 
honnan kisült, hogy a5 Mannersborfi agyag a’ 
a’ lepárolt víznek ely tulajdonságot ad , misze
rint ez a’ megveresült lakmusz (kék) papirt 
erős és tartós kékre festi, miután az agyagos 
iszapviz vizsgálatánál az jött ki hogy ez min
denkor étető meszet von ki az agyagból; hogy 
ez még sem veszíti el azért minden mésztartal- 
mát; következőleg az étetö mészen kívül még 
szénsavat is kell magában foglalnia (1. Zeitschrift 
für Physik und verwandte Wissenschaften Bd.
4. Heft 4. S. 308.) További próbák azt mutat
ták, hogy az iszapos viz, az agyagban lévő 
mésznek épen felét oldozza föl, és hogy a’ je
lenlévő szénsav a’ kallófölddel összeköttetésben 
volt szénsavnak eltávozta után , épen elegendő 
a’ megmaradt mész metöltésére; úgy hogy ezek
ben és sok más agyagnemekben félig szénsavat 
meszet *) subcarbonas calcis) kell felvennünk 
és gondolnunk.

Hasonló tüneményt mutatott a’ Bösendorfi 
agyag, mellyel ugyan ott a’ gyapjúra nézve pró
ba tétetett, csakhogy az iszapvize gyorsabban 
és erősebben festette kékre a’ lakmusz papirt, 
mint a’ Mannersdorfi agyag, azértis nagyobb 
mészbőségre kellett következést húzni.

Ehhez hasonlónak mutatkozott a’ Wiener- 
Becken-ben oly gyakran előforduló kék földnem 
csakhogy — a’ mint természettudományi folyó
írásban legközelebb megjelenendő bontás fogja 
mutatni, — 1 1  meszet foglal magában, az iszap 
viz pedig csak 0 31 vesz magába, tehát nem 
is a’ felét , ’s ezen csekély mésztartalmúért 
agyagmosásra ajánlani nem lehet.

Az etető mész, vagy féligszénsavas mész 
jelenléte, az agyagmárgában, a’ legújabb ké- 
pezési formálatokban, még eddig nem volt tud-

*) Tudniillik a’ mész 2 arányban, a’ szénsav 
pedig egy arányban van egymáshoz.

va, és elméleti elveknél fogva, az minden vegy- 
bontó és földvizsgáló előtt mintegy hihetlennek 
tűnhetik fel; hogy olyan agyagban, mely a’ 
befolyásának sokáig van kitéve, a’ mész nem 
szívja magába annak szénsavát, ’s nem tölti 
meg magát vele ; alkalmat nyújt a’ legfonto
sabb geognostikai hypothesisekre, melyeknek 
kimagyarázása nem ide tartozik, — ’s ha áta- 
Iánosan be fog bizonyulni, hogy a’ vidékün
kön termő agyag, mind márga agyag, és etető 
meszet tart magában,a’ gyakorló földész figyel
mét is meg fogja érdemelni, a’ fölvegyitésnél: 
minthogy a’ szántóföldön egyenlően elhintett 
kis mennyiségű ótatlan mészből, a’ televénysa- 
vas mésznek formálását a'ganajból ki lehet ma
gyarázni, mely ha szinte alábbvaló is a’ tele- 
vénysavas büzanynál (ammonium) mely a’ leve
gőnek ganajba való hatásából származik; de 
azért a’ fojtóval (azoum) nem bíró növények *) 
táplálatára nevezetes helyet foglal; a’ ganaj- 
ból és égetett agyagból vagy téglaporból ösz- 
szetett trágya munkálatának fölvilágositására, 
nevezetes lesz ezen mésztartalom ; ha meggon
doljuk hogy a’ legtöbb téglát ilyen agyagmár- 
gából égetik.

Ezen tapasztalásból az sül ki, hogy a’juhok 
agyagmosását, tulajdonkép mészmosásnak kell 
nevezni; minthogy legegyszerűbben és legter
mészetesebben lehet azt kifejteni, annak fölvé
teléből, hogy a’ gyapjumosásra fordított agyag- 
rnárga’ etető mesze, tulajdonkép a’ gyapjutisz- 
titó test, mely a’ zsírral szappant formál, ’.s 
ez, viz által könnyen elhárítható aztán.

Ezen módon fejthetni meg a’ posztó hallást 
kallófölddel, mert egy darab Steyer kallófölddel 
tett próbára, azt mutatta, hogy a’ veres Lak
muszpapírra épen úgy munkál mint a’ vizsgált 
agyagnemek, tehát hihetőleg szabad meszet is, 
tart. ’S ezenkívül a’ posztó kallás szappannal, 
vagy poshadt huggyal is történik, mely a’posz
tó zsírjára, égvénye (alkali) által szappant ké- 4 
pezőleg munkál.

*) Csak a’ gombafele növények birnakfojtó-  
v a l ,  innen lehet kimagyarázni, miért nő
nek leginkább a’ ganajos és rothadt agyaggal 
levont helyeken.
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Minthogy már ezen vizsgálatból kijött, hogy 
a1 gyapjutisztitást az agyagkovától betakart 
mész részecskét eszközük valósággal; tehát azt 
is meg kellett próbálnunk, valyon a’ tiszta mész- 
viz nem vinné e’ azt végbe?

Több vizsgálatok következésében kitudatott, 
hogy a’ Mannersdorfi agyag’ vízben fölolvad
ható mesze. mennyiségre nézve változhatik 
| —2 |  között, e’ szerint 1 mázsa ilyen agyag
ban van 1 — 2 font fölolvadható mész, mely a’ 
gyapjutisztitást eszközli. A’ „Zeitschrift für 
Landwirthe“ időszaki írás után 1 2 —20° me- 
tegségü 6 akó vízhez, 2 mázsa agyagot és igy 
2 — 4 font meszet ajánlottak, mi szerint egy 
akóra 10—20 lat mész jutott. Nyírott gyapjú
val tett próbák kicsinben azt mutatták . hogy 
a’ gyapjú zsírjának tökéletes kiszedésére 3 lat 
mész egy akó vízre elegendő volt, ’s kétségkí
vül még kisebbíthetni azon arányt

Az ilyen föleresztett mészviz egy élő állat
nak sem lehet ártalmas, mert noha az agyag
mosásnál a’ mész körül van vére úszó agyag- 
részeskétől, ’s az által kevésbé lesz égető, de 
a’ helyett a’ mészmosásnál annyival kevésb 
mész vetetik, ’s a’ 10 és 3 lat mész közli kü- 
lőnség egy akóra, bizonyára oly nagy, mint az 
agyagkova bevonó ereje, de a' bemártás rövid 
ideje alatt, nem is juthat a’ mész hatása az ál
lat’ bőréhez sőtt inkább a’ zsírral, szempiflanat 
alatt mészszappant képei, mely nem égett töb
bé, ’s az állat bemártása által, a’ folyóvízben 
elöblittetik.

A’ mészmosásnak elsőbbsége van az agyag
mosás fölött nagyobb és könnyebb elterjeszthe- 
tése mialt, mert nem mindenütt akadhatni a 
leirt összetételű agyagra, elegendő mennyiség  
ben ; továbbá nagyobb olcsósága m iatt, mert 
több mázsa a g y a g  ásatásra és  szállításra szánt  
költség, jóval fölülhaladja a’ néhány lat égetett  
mész árrát. Kicsinyben tett próbák azt bizo
nyítják, hogy a’ munka tetemesen könnyebbül, 
ha az állatot elsőben tiszta vízben tisztítjuk meg 
a' gyapjúra ragadt sok szennytől , ’s aztán 
tesszük a’ mésztejbe. Akkor még kevesb mészre 
van szü k ség ,  és a’ zsir könnyebben ’s jobban 
föl olvad.

A ’ tisztátalan gyapjú’ su lyveszteségre { -r e

ütött egymásra. Ha kisebb lenne az agyag
mosásnál , csak abban kereshetnök az okát, hogy 
az eltávozott szenny helyét agyragrészecskék 
foglalták el, melyek a’ gyapjúban megmaradnak.

Hogy a’ gyapjú tökéletesen megfosztatik 
zsírjától ezen mészmosás által bebizonyította a’ 
közgyűlésben hozott Ítélet, mészvizzel mosott 
gyapjú próbáim felől

Ellenben nem lehetett tagadni, hogy a* 
vízben föl nem olvadó mészszappant, a’ követ
kezett kimosás által nem lehetett a’ gyapjú szű
rőkből egészen kivenni, ’s annálfogva, a’ tisz
tított gyapjú többé kevésbé még mindig sár
gásbarna színű volt. En tehát, mész helyett 3 
lat hamuzsirt próbáltam venni, ’s kedvező fo
ganatot tapasztaltam; mert az által egészen 
tiszta és lejér lett a’ gyapjú. A’ hamuzsir kevés
sel drágább mint a’ szappan, de több zsírt is 
szed föl, mint a’ szappan, mivel a’ szappanban 
a’ hamag (kali) egy részint zsírral van eltelve.

Utoljára az agyagmosást, valamint a’ mész 
és hamuzsir mosást is el akarták hírében szüly- 
lyeszteni, azt mondván: hogy a’ gyapjú ezen 
módon , minden zsírját elveszíti ’s a’ vevő ily 
zsirtalan állapotban levesebbet ad érte; de mi
képen lehet állítani, midőn a’ mész , és hamu
zsir mosásnál a’ zsir elhárítási foka, jobban ke
ze közt van a’ gazdának, mint az agyagmosás
nál, ő a’ mosdóvizet tetszés szerint több vagy 
rövidebb időig hagyhatja benne;a’ mint gonddal 
tett tapasztalása ezt vagy amazt mutatja hasz- 
nosbnak; átalában a’ kicsinyben tett elméleti 
vizsgálatok és próbák eredményei, nem mutat
kozhatnak hasonló szigorúsággal és pontosság
gal nagyban is. Itten a’ sikerülés föltételeit újra 
kell puhatolni, ’s csak előítélet nélküli próbák 
után határozhatni meg, hogy az elméletileg 
tagadhatatlan dolgot, mikép lehet gyakorlati
lag is haszonra fordítani.

Dr. Holger Filep,
a* cs. k. gazdasági egyesület tagj».

Fóldészeti Szorgalom.
A’ Breszlani újság Martins 30án a’ czier 

czúkorkészités’ titkának Riecke Hohenheimi 
tanító által kidolgozott felvilágosítását é’képen 
közli:
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A’ minden felül érkezett számos tudósítá
soknál fogva tagadhatatlan hogy a’ czieri bá
násmód egy áltáljában semmi újjal nem dicse
kedhetik; azért azok, kik a’ képzelt titkot 1( 0 
Fridrik’ dórért vásáriák meg, már annyihanis 
hasztalan költséget okoztak maguknak, a’ me
nyibe e’béli tudvágyukat régen nyomtatott ’s 
olcsóbb könyvek’ megszerzésévelis kielégíthet
ték volna. Midőn azonban a’ czieri bánásnak 
újságát ’s különösségét ezennel kereken tagad
ván — ebbeli ítéletünket okokkalis támogatni 
szándékunk , a’ netalán eredhető félreértések’ 
kikerülése végett kényteleníltetünk megjegyez
ni, hogy egy ily kérdésnek megfejtésénél a’ 
kérdéses módszernek csak nevezetes részeiről 
— az az olyanokról lehet szó, melyeknek a’ 
végeldöntésre elhatározó befolyásuk vagyon. 
Mert ha minden csekély változtatást új talál
mánynak nevezünk, akkor valóban a’ mennyi 
gyár annyi gyárlásmod leend; mert jól tndjuk 
hogy menyi ház, anyi szokás. Felvehetjük hogy 
minden gyárban ez vagy amaz valamennyire 
külömbözőképen van elrendelve, de hogy azért 
újságokkal ’s különösségekkel dicsekedhetnének 
egyáltaljában tagadjuk. Hasonlóképen azt se 
nevezhetjük új’ találmánynak , ha valaki válo
gatott — de isméretes bánásmódokkal él, ’s a’ 
répa reszelésében morsólásában p. o. A-t a’ 
«ajtolásban B -t, a’ vágásban C. t a’ szűrésben
I) , t követi. Mert ezen válogatás valljmi közön
séges , ’s — még nem vévén fontolóra az efféle 
őszverakgatott gazdaság’ várható hasznát — 
biztosan állíthatjuk az egészhez kevés élesel- 
műség kívántatik. —

Minekútána Czier Dr ur az egész fejér czék- 
laczukor’ készítését magában foglaló — okta
tásában nem jelelte ki azon pontokat, melyeket 
tulajdon találmányának képzelt, és azokat sem 
vevőivel nem közié, sem a’ Quedlinburgi gyű
lésben nem akará tulajdonképeni titkát felfe
dezni, — kénytelenittetünk ezennel azon pon
tokat közleni, melyeket talán — az akkori idő
ben használttól külömbözö bánást taglalván — 
a* tisztelt szerző Ur „újaknak“ hisz’ de hitetni 
is kíván. Melynek következésében hármat jelé
tünk ki közűlök:

1) A’ mésznek — az elválasztásnál a’ kén
sav kirekesztéséveli bő használtalását.

2 )  A’ lének — mész hozzáadásutáni fő- 
zetését.

3 )  A’ lének — mindjárt az első elválasz
tás és előre nem bocsájtott elpárolgás utáni el
ső leszüre lését.

Mi az első pontot illeti; mindenki tudja, 
hogy — kirekesztvén a’ kénsavat — mésznek 
használtatása nem csak hogy semmi újság, sőt 
oly óság; mely a’ gyarmatokban még mostis 
közönségesen isméretes; és ezen módszernek 
a’ fejérczéklaczukor készítésre használtatása 
épen úgy nem ú j, mint ama’ gyarmati-bánás 
mely logujabb időkben sok franczía gyárakban 
vétetett fel, ’s jelenleg itt’ Hohenheimbanis di
vatozik A’ mész mennyiségének meghatáro
zását sem nevezhetjük újságnak, mert ez majd 
minden czukorgyárban más.

A’ lének elválasztás utáni főzetése újabb 
időnkben szokásban nem volt ugyan, de új ta
lálmánynak nem nevezhetjük azon bánásmódot, 
melyről Herbstádt már 25. évvel ez előtt kö
rülményesen értekezett. * *) Azt se mondhatja 
czier Dr hogy előtte a’ Hermbstädti mód ismé- 
retlen , a’ mennyibe a’ fent említett oktatásá
ban arra mint literatúrai segédeszközre hivat
kozik, és az már több irásokbanis emlitteték.

Mi a’ harmadik pontot illeti — már jóval 
ezelőtt közönségesen szokásban volt a’ szűrés
hez csak akkor fogni, minekutánna az elválasz
tatott lé már 25° B. elpárolgott. Miolta azon
ban a’ Dumont szűrőjét helyesen tanúltuk hasz
nálni, ezen bánásmód több gyárakban nagy vál
toztatásnak vettetett alája; mire nézve neveze
tesen Franczia országban legközelebb próbál
ták a’ lének háromszori szüretését. először t. i. 
mindjárt elválasztása, másodszor 12° B. har
madszor 25° B elpárolgása — után. ***)

*) Jpermbftvibt’é  Qíníeffung aur pracfffcíi=DFonpmifrben 
S a b r t í fú io n  béé S u tfc ré  tűié ben SRunFeírübrn. 23et* 
tin 1. Síuff.ige 1 8 1 1 .  2 .  Slufíage . 1 8 1 4 .  3 7 .
Lásd „Grrríebené 23rrfud>e über t>en Einbau ber 
SímFoírüben unt) bér 33cnuf$ung auf 3ucfer. 9)rag 
1818. e . 54. '

**9) Lásd  //t>íe 9iüben3ucfer--ftabrfFat(Dn fn ftranFretd)
unt> tőre neueften Serbefjerungen o. <pagcu. Dcutfcty 
ppn @aíí. 1836, @. 42, u. 16.



így tehát ez sem Czier Dr Úr találmánya, kü- 
iőmben ezen bánásmódnak czélarányosságátis 
kétségbe hozhatnék, mert világos az, hogy a’ 
lészürésnek — ezen körülbelül 3° B. mellet 
hígított állapotban — mely az elválasztást rög
tön követi — nagyon gyorsan kell meg történ
nie hogy káros változást ne okozzon, — pe
dig ezen szükséges gyorsaság nagyobb gyár
iás mellet nem csekély nehézségekkel van ösz- 
szekötve.

Ennyit a’ módszer újságáról — most lás
suk használhatását: tudósitásink szerént az em
lített oktatásnak vevői közönségesen azt nyi
latkoztatják, hogy az abban túlságosan ígért 
nagy hasznoknak legkisebb jelét sem tapasz
talják. Egy sem dicsekedhetik közülök 9— 10 
proc. szilárd czúkorral mind a’ mellett hogy az 
idei esztendő felette kedvező volt a’ czukor- 
gyárokra nézve.

Pirosító buzér termesztésével te tt 
próbák. QMühlhauseriben, E lszaszi 

kerület iy
A’ Festésnek ezen felette nevezetes növény 

a’ porosz iparegyesület’ tanácskozása szerént 
a’ Société indzstrielle’ számos vizsgálatok tár
gya volt Máhlhausenben. Ezen viszgálatok 
mind arra vezettek, hngy az avignoni — piro
sító buzér (dn Palud) szép és tartós festékére 
nagy befolyással bír a’ szénsavany mész mely 
a’ növény gyökerével növés közbe egyesül. A’ 
megjegyzett észrevétel igazolja ama régi bá
násmódot, mely szerént az Elsaszi pirosító bu- 
zérhez — esekély mésztartalmú földbe vettet
vén a’ festésnél szénsavas mész vettetik, hogy 
színe oly tartós legyen mint az avignoni — pi
rosító buzéré.

A’ du Palud földje’ taglalásában találtatott, 
hogy az, 90 proc. szénsavas meszet foglal ma
gába , pedig az Elsaszi búzér kövecses főidben 
termesztetik, mely nagyon csekély mészsó ré
szekkel bir. És így igen helyesen állíttatott, 
hogy ezen pirosító buzérnemei’ minemüsége 
nem csak a’ külömbözö égajtói, hanem azon 
körülménytől is függ, mennyi kénsavas mész]

részekkel bir földje. Az e’ részbeni tökéletes 
meggyőződés végett a’ természethistoriai kül
döttségnek meghagyatott az ezen növénnyeli 
főldészeti próba, miből kitetszend az égaljnak 
— vagy földnek vané béfolyása a’ búzér’ mi- 
nemüségére?

A’ — Koechlin — Schouch Daniel Úr ál
tal ezen próbatétekre húzamos időre; rendelt 
darab földet következőképen változtatók, úgy
mint:

1) Felkeverék 90 proc. szénsavas mész
szel bíró — Avignonból hozatott du, Palud 
földdel.

íá) Többféle 50—80 próc. szénsavas mész 
tartalmú főldnemeket mesterségesen készíttet
tek. — 1834. Martiusban fiatal avignoni és 
Elzászi büzér növények ültettettek—el részint 
a’ készített külömbféle — részint a’ természe
tes meszetlen földbe. 1835ki Novemberben 
ezen ültetvény’ egy része kihúzatott.

Az Avignoni és nvésszel mesterségesen egy- 
elitett főidbe ültetett buzér épen oly tartós és 
szép festéket adott, minta’ valóságos Avigno
ni buzér, de a’ természetes földbe ültetett, se 
valódi se szép festéket nem adott. Ebből kitet
szik hogy ha Elsászban a’ buzér' ültetésre szántt 
föld mésszel egyelittetik fel, épen oly hasznos 
növényeket teremhet, mint avignon mely ha
sonlóan csak földje meszességének köszönheti 
ebbeli elsőbbségét. *)

(W . Z .)

Cseh Országból Martius’ 8-ról következőt 
írnak; Nem hihetnök hogy a’lakosok a’ kenyér
nek csekély árra mellet is szükséggel küzköd- 
nek, ha tudva nem volna előttünk, hogy azok
nak a’ nagy hegyes tájakban divatozó fonás és 
vászon-szövésseli foglalatosságuk oly csekély 
hasznot hajt, hogy avval — naponként csak 
nehány krajczárokat kereshetvén, jó formán csu
pán csak tengődhetnek. — Országunk szélein 
azon különös panasz van, hogy a’ jószág’ alat

*) Miferről akkor fogunk »zólani,ha majd a’ 
íesteknövenyekre kerül a’ sor.

S z e * k*
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tomos vámnélküli áltszállításábóli vett haszon fe* 
lette megcsökkent. Az erősen és szigorúan ör- 
eött határ ezen mesterség üzését vagy veszedelz 
mezteti vagy épen lehetetlenné teszi. Hogy e- 
a’ határaink’ lakosai’ táplálására nagy befolyás
sal bir — mutatja, hogy a’ határ mentében eze- 
rek foglalatoskodtak az érintett mesterséggel, de 
az avval öszvekapcsolt veszedelem miatt többé 
belevágni nem bátorkodnak. — Hogy az austriai 
statusok — a’ vámegyesűletet formáló országok
nál hátrább állanák a1 kereskedésben, azon kö
rülmény bizonyítja leginkább, hogy a’ conven- 
tiós pénz, mely tartalmánál fogva 5 proc. jobb 
a1 porosz pénznél csak 1 * proc. foglaló (agio) 
mellett, de gyakran úgyse szerezhető el. ’S igy 
az Egyesült Statusokkal tett minden adásvevés- 
ben 3^ proc a’ veszteség, mely gyakran ele
gendő a’várható nyereség’ megemésztésére. Mi
nek következésében nagyon természetes hogy a’ 
vámegyesületteli őszvekapcsolásunkat mindin
kább óhajtjuk.

Stetinben jelenleg nagy élénkség uralkodik, 
melyet nem egyébb okoz mint a’ gabonaárrnak 
nevezetes növekedése Amerikában. Több jeles 
házak nagy vásárlásokat tesznek; nehány búzá
val terhelt hajók még e’ hónapba eveznek Uj- 
V orkba, melyeket hihetőleg legrövidebb idő alatt 
több is követend.

A birliáli köpi aló tehetségéről 3 és 
gőzölgéséről*

A’ birkák’ tenyésztésében még igen sok tit
kok vágynak, mellyel a’ természettudósok’ vis- 
gálata, és gazdák’ sokoldalú szemes tapaszta
lata által időnként jobban jobban felvilágosodhat
nak. Mely titok ismerés mikor legnagyobb foká
ra hágna, akkor lenne a’birka tenyésztés’ tudo- 
mányja legtökéletesebb. Illő tehát, hogy azon 
czél felé mind a’ természetvizsgáló tudósok böl
cselkedéseikkel, mind a’ gazdák’ szemes tapasz
talásaikkal haladni igyekezzenek.

Ezen czélból némely különösebb, de egész 
hitelű tapasztalatokat jegyzek fel, melyek a’ 
birkák evésük, ’s koplalások eránt talán a’ tu
dósoknak némely okoskodásra anyagot szolgál
tathatnak.

Gróf Wartensleben Ágoston ő Nagyságának 
Bényei majorjában a’ dudvával kerített fél akol 
alá hajtatván az ürük 1836. észt. Novemberé
ben, a’ trágyából készült úgynevezett garádnak 
egy része lecsúszott, és ott nyomott egy ürüt 
A’ birkáknak hónaponkénti felszámítása alkalmá
val egy hibázott, mely után két hétre az akol- 
ból a’ trágya hordatván, a’ lecsúszott garád mel
lé értek a’ napszámosok, és a’ dudvát elforgat
ván, alatta egy eleveri ürüt találtak, a’ mely a' 
hosszas nyomatásban elsenyvédvén , lábra nem 
állhatott, hanem egy nap alatt lábai kinyúlván 
mái napig egészséges. Feje körül a’ mint, és 
meddig elérhette, a’ trágyás dudvát ette.

Ezen találáson Táblabiró Blaskovics Gyula 
urnák számadó juhásszá Irbel Jósef jelen lévén 
e’ következő történetet beszélte:

Isaszegen Herczeg Grassalkovits majorjában 
az ő számadása alatt, az öszveeresztés után né
hány hétre két nőstény birka elveszett, tavasz- 
szal midőn a’ vermek felszoktak vétetni egy ott 
dolgozó egy mész puszta verembe bétekintvén 
benne két birkát pillantott meg. Lemenvén ér
tek látja hogy mindenik alatt egy egy bárány 
Aan, billegéről megismértctelt hogy ő Herczeg- 
sége majorságából valók. A’ kivétetés után az 
anyák rövid időn megdőglöttek, hanem a5 bárá
nyok életbe maradtak. Az anyák azon hosszas 
idő alatt földnél egyebet nem ettek. Továbbá

1836. esztendőben Kun-Sz.-Miklóson egy 
bojtár keze alól elveszvén egy negyedfíí iirü, az 
észrevétel után két hétre megtaláltatott egy a‘ 
legelőn lévő ó kutban, melyben egyebet agya
gos márgaföldnél nem ehetett, mivel abban sem
mi fú nem teremvén nem is talált mást; a’ mit 
megbizonyitott mellette a’ veremben találtatott 
igen sok, csupa sárga, rendes birkabogyó íor- 
máju, de egészen föld ganéjlata. Ezen megta
lálás után hivatalos személyhez, Már Benedek 
Esküit úrhoz adatván a’ talált ürü, kocsiszínbe 
záratva, és egy éjjel minden étel nélkül ott tart
va több fontnyi földből álló bogyókat ganéjlott 
mely bogyókból a’ Kis-Kun-kerületi Physicus 
Balogh Jósef urnái több példányok, mint ezen 
ritka eset bizonysága, máig is tartatnak, és 
megláthatok. Ereje az ürünek oly kevéssé, vagy 
semmitsem fogyatkozott, hogy az udvarban hoz-
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.tá közelítő kutyát egész erejű lábtopogással 
igyekezett magától elszalasztani. —

Ily esetek többen lehetnek az országban, 
melyeket, ha azok hitelesek, érdekes volna a’ 
juhtenyésztőknek tudni. De csak ezen három 
példa is nem mutatja-e nyilván? hogy nem egy
néhány napi koplalás, vagy föld evés az, mely 
a’ birkákat rakásra dögleszti, hanem a’ lassan, 
és többféle veszedelmes okok miatt, előre, még 
nyári, és őszi legelőn elkészített megromlott vér, 
és főképen a’ minden épületek nélkül szenyve- 
dett többféle viszontagság. Ilyen a’ szűk akol, 
melyben az ő rettenetes csípős szagok orroknak 
és tüdejöknek gyenge taknyos hártyáját gyula- 
dásba hozza, és a’ birkát megkehesiti. — A’ mi 
onnét is gyanítható hogy a’ konyhán nevekedő 
kocza bárányoknak, ’s a’ jobbágyoknak egyné
hányból álló birkájoknak, melyek sok csípős gőzt 
nem kéntclenek szívni, ritkán van ilyes bajok, 
midőn a’ nagy majorokban a’ legnagyobb gond 
mellett vége hossza nincs a’ birka veszedelem
nek. — Nem jó volna-e a’ tehetős uraságoknál 
két külön fekvő majort, vagy alkot tartani, és

a’ birkákat felváltva, mig egyik kitisztittatik és 
szellőztetik a’ másikba szállítani, — főképen el- 
lés idején. *

Bényén Martius 22. 1837.
B a lo g h  S ám uel, 

gazdatiszt.

Tekénteteses Nemes Pest Vármegye Ren
déi, folyó Szent György hava 5-kén tartott 
Köz — Gyűlésükben, a’ Pesti Magyar Szín
ház bérbe adására újabb határnapul folyó évi 
Pünkösd hava 1-sőnapjáí tűzték ki. Mi is ezen
nel oly hozzáadással tétetik köz hírré: hogy a’ 
vállalat’ feltételei, az alólirttnál akármikor meg
láthatok, egyébbiránt, kik e’ tárgyban előbb 
is értekezni kívánnak, leveleiket a’ tiszteit 
Megye’ másod A1 Ispányjához T. Bernáth- 
falvi Főldváry Gábor Úrhoz intézni ne ter- 
keltesseuek, Kőit Pesten, Április lOkén 1837.

N y á ry  P á l. m. k.
T. N. Pert Vármegye AI
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Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
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és a’ Szerkezténél

Pesten Szerda A’ fölfedezések’ k,>ra kincset terem : melyet a’ nyomorult 
nem lá t ,  ’s a’ bölcs meghasználn! siet.. Április 1 9 ik

Helmeczy Mihály úrhoz.
Mi előtt a’ Jelenkor’ szerkesztőjének a’ Kém- 

lő 224-ik lapján közre bocsátott felszólítására 
váloszolok, méltán kérdhetném: ki ö, ’s mi ál
tal érzi magát arra jogosítva hogy valakit az 
i g a z s á g ’ és b e c s ü l e t ’ nevében felszóllitson 
holott ennek egyedül akkor volna tán helye, 
midőn azok iránt alapos gyanú van; ’s akkor 
is az efféle vallatást alig hiszem, hogy a’ Je
lenkor’ szerkesztőjére bíznák. Azonban mivel 
én szerencsére a’ becsületnek és igazságnak 
szemébe merek nézni, (a ’ mit talán nem minden 
ember mer) a ’ becsület’ és igazság’ nevében 
a’ kővetkezőket felelem:

A’ gazdasági — Egyesület’ Elnöke hozzám 
intézett hivatalos levelében a’ közgyűlés’ ha
tárnapját f. e. Martins’ 18-ára tűzvén ki, ren
ddé: hogy ezt az újságban r ö v i d e n  és illő- 
lég jelentsem; mely rendelethez képest a’ Je
lenkor , Hazai Tudósítások’ és Kémlő’ szer
kesztőségeinek ily hirdetményt küldék hivata
los alakban közrebocsátásul: „A’ G a z d a s á 
g i - E g y e s ü l e t ’ j ó z s e f v á s á r i  k ö z g y ű 
l é s é n e k  h a t á r n a p j a  k ö z e l e d ő  Ma r -  
t iu s ’ 1 8 -á ra  v an  r e n d e l v e ;  m e l y r e  a’ 
t i s z  t e l t r é s z e s  t a g o k n a k  s z i ve s  meg
j e l e n é s e k  é r e t i k .  P e s t e n  F e b r u á r i u s  
4-én  1847. K a c s k o v i c s  L a j o s  id. t i -  
t o k n o k , “ mint ez az utóbb nevezett két új
ságnak l l i k é s l S i k  számában meg is jelent, 
a’ Jelenkor’ I l i k  számának 2ik hasábján pe
dig következő változatot szenvede : „A’ gaz
dasági egyesület józsefvásári közgyűlésének 
határnapja közeledő mart. 18ra l é v é n  ha 
t á r o z v a ,  a’ t i s z t e l t  r é s z e s  t a g o k ’ 
m e g j e l e n é s e  a n n y i v a l  oh aj  t o t t  ab b,

és  s z ü k s é g e  sb,  mi ve l  f o l y t o n o s  t a- 
p a s z t a 1 á s b i z o n y i t j a h o g y  a’ k e l e t 
k e z e t t  i n t é z e t e k ’ á l l a n d ó s á g á t  mi n 
d e n k o r  c s a k  a’ buzgó  r é s z v é t  b i z t o 
si t  h a t á : ’s e ’ né l kü l  a’ l e g s z e b b  c z é l u  
e g y e s ü l e t e k  is h a s z t a l a n n á l  e t t e k ,  
’s v é g r e  e l o s z l o t t a k . “

, Ha a’ titoknok valamely intézetnek felállí
tása’ kezdetén oly fenyegetődzéssel hívná meg 
az egyesületi részes tagokat, hogy különben az 
Egyesület megbukik, úgy hisszük, ez az Egye
sületre nézve nem igen hízelkedő,a’ részes tagok
ra nézve pedig aligha volna buzdító. ’S ha már 
egy ilyen jelentést a’ nem egészen öt hónapos 
ideigleni titoknok írna, nem mutatna e itt az 
egész ügy egy igen siralmas és pusztuló ábrá- 
zatot?

’S ezt a’ Jelenkor’ több éves szerkesztője 
csekélységnek, nem lényeges változtatásnak 
tartja? Igen is csekélységnek, mert törlési visz- 
ketege még arra is bírta, hogy f. e. 24-ik 
számú hírlapjainak 2-ik hasábján saját nevem
ben szerkesztett jelentésemet elsajátítván, az 
Egyesület’ vidéki képviselőit oly helyzetbe tévé 
melynél fogva most nem tudják: valljon a’ 
kezeinknél lévő ívekre újólag aláirt részesek 
neveit, a’ Jelenkor szerkeztöjének küldjék c 
meg, vagy az Egyesület’ titoknokának ; holott 
ha az én beküldött jelentésemet alakjában egé
szen meghagyta volna, ezen nem igen neveze
tes ugyan, de még is lényeges pont, hogy t. i. 
a’ beküldendők h o z z á m küldessenek, világo
san ki vaía fejezve. Mind az előbbi, mind ezen 
utóbbi hirdetmény’ változtatását még az teszi 
lényegesebbé, hogy a’ Jelenkornak épen az 
Egyesület’ hivatalos újságának szerkesztősége
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azokat nevem1 kitörlésével hivatalos formájából 
és így hitelességéből is kivetkezteté. Mert én 
úgy tartom : midőn valaki valamit hivatalosan 
jelent, azért felelnie kell; felelni pedig csak 
annak lehet, ki a’ közleménynek alá van írva.

Ezen szükséges felvilágosítás után kitetszik 
hogy épen nem vala szükséges oly erős neve
ket, miilyenek a’ b e c s ü l e t  és i g a z s á g  moz
gásba hozni; mert ezekről, midőn becsületes 
emberrel beszélünk , úgy is fel kell tenni, hogy 
su b i n te 11 i g un t ú r , azonban, mivel neki igy 
tetszett, rólam ’s róla ítéljenek, a’ kiket illet.

Ka c s k o v i c s  Lajos.

Az amerikai iparrendszer.
Az egyesült státusok’ csodálatra méltó bol

dogsága nem annyira az adózások’ reformjának, 
mint a’ munkásságnak gyümölcse. A’föld itt nem 
bir a’ tropicus tartományok’ buja termékenysé
gével, de az amerikai valóságos remektypusa a’ 
munkásságnak. Az egyesült státusokat nem mond. 
hatni a’ római vagy görög respublica második ki
adásának, de igen egy colossalis kereskedési 
háznak, mely éj^zaknyugotról haszonbérben tart
ja a’ gabonafőldeket, délről a’ pamut, rizs és 
dohánytelkeket’ melynek számos és hatalmas 
gyárai vannak, ’s melynek éjszakkeleti révei
ben jól épült és jól felkészített hajói az 
egész világ rendelkezésére állanak, ’s bármi 
nyerészkedés’ előmozdítására, Mindenik ameri
kai szenvedelemmel viseltetik a’ munka iránt, ’s 
ezer módot talál ennek kielégítésére. Ha föld- 
mi velő kíván lenni, üres földeket talál éjszak- 
nyugotról és délnyugotról; ha gyáros akar lenni, 
hitellel szolgálnak neki; ha kereskedéshez van 
kedve, a’ tanulás’ évei után, az ország’ belse
jébe küldik felügyelőnek, az Antillákra, vagy 
Délamerikába, Liverpoolba, Havreba, Chi- 
nába. 0 aggódás nékül munkálhat, ’s teremthet 
bátran. Ha a’ belső iparra adja magát, szintoly 
tágas mező nyílik néki, mert a’ belconsumtio 
valóban határokat sem ismer. Itt az egész világ 
élvedez vagy legalább költ. Sokat termesztenek, 
mert sokat emésztenek; ’s bőven költ kiki, mert 
bőven nyer, mert sok tárggyal foglalatoskodik,

’s a’ jövendőről nem aggódik, és aggódnia nin
csen oka. —

Nálunk a’ nép’ sorsának javítására czélzó 
rendszabások között azok érdemlenének első he
lyet, melyek a’ tömegben öregbítik az iparbeli 
képességet, ’s ennek alkalmazására eszközt nyúj
tanak; az az :

1 - őr az ipar - nevelésnek egy rendszere.
2 - or hitel — intézetek’ alapítása, mik min

den osztálybelieknek a’ szükséges munkaeszkö
zökkel szolgáljanak.

3 -  or a’ közösülés’ tökéletes rendszerének 
kivitele, a’ mellékutaktól kezdve a’ vasútakig 
fe l; az ipar és kereskedés ott telyességgel le
hetetlen, hol a’ továbbszállítás akadályokra 
talál.

4 -  er számos törvények’ és szabályok új 
megvizsgáltatása, melyek békába verik az ipart 
’s melyeknek hasznát senki sem látja. =  Szól
junk tehát először

Ä  Nevelésről.
Itt, hol épen jelenleg vagyok (Délcaroli- 

nákan) , alig merek szólani a’ népnevelésrőí. 
A’ déli státusokban rabszolgák teszik a’ népet. 
Az elv pedig az: hogy őket minden elmebeli 
míveltség nélkül kelletik hagyni; hogy a’ féle
lem’ érzelme, az egyetlen egy erkölcsi mívelt
ség, mely nékik való. —

Az éjszaki státusokban fejérekből állanak 
a’ munkások’ osztályai ; a’ tőrvény nemesen 
gondoskodik a’ népnevelésről. Iskolába jár itt 
minden gyermek. Az elemi oktatás itt tettlege- 
sebb mint nálunk. — Az erkölcsiség, mint alapja 
a’ társasági viszonyoknak , kikerülhetetlenül 
szükséges a’ népnek , ’s e’ pontból kelletik egy- 
általjában minden nevelésnek kiindulnia. A’fel
világosodás, ha az értelmesség’ kifejlődését, a’ 
tudás’ alapisméreteit értjük ezalatt, ’s nem a’ 
mindent feloszlató elveket, — tagadhatatlan 
haszonnal jár a’ nevelésben. De ha csak er- 
kölcsiségre tanítod a’ népet, akkor megfeled
keztél arról, hogy gyomra és agyveleje is van 
néki. Ha pedig csak a’ felvilágosodásban részel
teted, akkor megfeledkezel szívéről, melynek 
elsősége van mindenek felett; akkor úgy bánsz 
vele, mintha a’ nép főleg philosophus vagy döf-
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tor volna, vagy inkább rhetor és sophista, mert 
az erkölcsiségtől különválasztott tudomány ve
szedelmes mint egy sophisma, és odvas, mint 
egy rhetornak szónoklata. A’ népnevelésnek 
mindenek felett erkölcsinek kelletik lennie, mert 
erkölcsiség nélkül, nincs társaság. Szükséges 
hogy itt helyet fogjon a’ müvészség, mert a’ 
müvészség az erkölcsiség’ elveire nézve az, 
mi az eszmére nézve a’ forma, ’s a’ formákat 
szereti megragadni a’ nép. Aztán iparbelinek 
és gyakorlatinak kívánom a’ népnevelést. Ha 
megismerjük, hogy az iparmunka, különféle 
fajaiban, a’ földészet, a’ gyárászat, a’ keres
kedés ’s a’ t. a’ jelen társaságok’ anyagi acti- 
vitásának rendes czélját teszik, meg kell is
mernünk azt is, hogy a’ népnevelésnek, ipar
belinek és munkabelinek kelletik lennie. Karja
it legalább is szintúgy erősítsük , mint elméjét, 
’s izmait inkább szilárdítsuk, mint képzelődését. 
Ertelmességét ki kell fejleszteni, semmi kétség 
mert karjainak mozgalmát, és izmainak játékát 
ez fogja szabályozni, de a’ munka felé kell irá
nyozni ertelmességét, nem a’ philosophia, poli
tika , és literatura felé. A’ népnek munkásnak 
kell lenni, nem okoskodónak, épen azért, mert 
nép.

Mind azon nevelés és — rendszerek, me
lyek Francziaországban 1789 olta próbáltat- 
tak, roszúl ütöttek ki, mért oly véleményben vol
tunk, hogy a’ nevelés pusztán csak synonymu- 
ma a’ tudománynak. ’S valóban rósz sükerö- 
kön csak örvendhetni, mert ha lábra kapnak, 
nem a’ munkásság’ szeretetét hintették volna el, 
hanem a’ társasági szétoszlás’ magvait, száze
zer nagyravágyást költöttek volna fel, miknek 
kielégítésére képtelen a’ kiskörű társaság; ’s 
a’ nép’ physikai kínjaihoz még erkölcsieket is 
kapcsoltak volna.

Mielőtt a’ nevelés’ tárgyáról azon intéze
tekre általtérnék, melyek legalkalmasabbak a’ 
munkásság’ kifejlesztésére, — el kell monda
nom, hogy olyas rendszert, mely külöuösen 
ezeknek istápolásával foglalatoskodik, materi- 
alismusról nem vádolhatni. A’ munka erkölcse- 
síti az embert. Az anyagi boldogság szükség
képen megkivántatik a’ közszabadságok’ gya
korlatához. Az emberek nem élhetnek azon

jogokkal, melyeket a’ törvény osztogat nekik, 
ha bilincsben tartja őket a’ nyomorúság. Az 
angolok ’s fiaik az amerikaiak, a’ jólétet füg
getlenségnek mondják. Az angol — amerikai
ak szabadság’ útján jöttek kincsekhez, mások 
talán majdan kincsek’ útján amahhoz.

Altaltérek tehát a’ hitel — intézetekre.

H itel — intézetek. *}
Képzeljük magunknak egy részről a’ földmi- 

velöt, kinek padlása tömve van élettel, istállója 
szarvas marhával, pinczéje szeszhordókkal és 
füstölt sertéssel; a’ kereskedőt raktáraival; a’ 
szatócsot theájával, czukrával és kávéjával; 
képzeljük magunknak más részről mind azon mí
veseket,kiknek szükségkép’ munkálniok kell,hogy 
megszerezhessék magoknak a’ napi bért. Egy 
csatorna, vagy vasút van tervben; az ország 
szolgálhat a’ megkivántatott tőkékkel, mert ma
gában foglalja a’ karokat, melyek azt építeni 
fogják, ’s a’ munkásoknak szükséges láplálatot 
és béreket. E ’ munkákat kikerülhetetlenül vég
hez kell hajtani, hogy a’míves hasznát vehesse 
erejének, ’s a’ kalmár kelni lássa árrúit. Nálunk 
hasonló esetben, a’ míves, ’s a’ megkívántaid 
czikkelyek’ birtokosai között, nincs más közben
járó, mint egy ingenieur; értelmes ember, de 
szegény; ’s azon városok’ polgárai, kiket a’ csa
torna vagy vasút közelebbről érdekel, kik nem 
egy könnyen találnak módokat, kész pénzt fel
vehetni házaikra vagy földeikre, melynek csc- 
retárgyúl kell szolgálni a’ földmivelő és kalmár 
árrúi ’s a’ műves’ munkája között. Nálunk tehát 
a’ leghasznosabb tervek a’ papiroson maradnak. 
Ejszakamerikában az ingenieur ’s a’ polgárok 
mellett, ott vannak a’bankok, melyekhez föld— 
mivelő, polgár és műves egyiránt bízik. A’ bank 
biztosítja mindazokat, kiknek a’ czél’ kivitelére 
együvé kell munkálniok, a’ kívánt sükerröl, s  
nevezetesen arról, hogy ezek tőkéiket nem fog
ják elveszteni, amazok híjába fáradozni. ’S ez 
szerint minden józan merény könnyen általtér a’ 
théoriától a’ praxisra. —

Ne engedjük magunkat oda kellemes csaló-
*) Azt mondja a’ lelkes Hi t e l ,  hogy a* mely 

nemzet H i t e l i n t é z e t e t  akar, előbb Hi
t e l t ö r v é n y t  hozzon.
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dósoknak, még sok kívántatik ahhoz, hogy oly 
terjedelmes hitelrendszer alapíttathassék Fran- 
cziaországhan, minő Amerikában és Angliában 
már is létez. Mi e’ tekintetben még barbarusok 
vagyunk. * ) ’S e’ czélt csak úgy fogjuk elér
hetni, ha szokásainkban, ’s mondjuk ki,nemze
ti erkölcseinkben lényeges változások történnek.

Én nem akarom itt kijelelni azon rendszert, 
melyet a’ hitelintézeteknek választaniok kell mi- 
nálunk; de annyi bizonyos, hogy ezeket fő l eg  
a’ f ö l dmi ve l é s ’ e l ő m o z d í t á s á r a  kellene 
alkalmaznunk. Mi inkább földmivelő nép vagyunk 
mint gyáros; népességünk’ három negyede, vagy 
négy ötödé a’földmivelésből él.**) — Az angolok 
mindenek fölött gyártók és kereskedők; bank
jaik nyitva állanak kereskedőknek és gyárosok
nak, — a’ földmiveíőknek nem igen. Ama’ feu- 
dumbeli viszonyok, melyeket a’ földbirtok még 
nem tudott levetkőzni, adathatik némileg okul.

Éjszakamerikában angol példányra alapit— 
tattak a’ bankok. Az éjszaki státusokban, ’« az 
éjszakkeletiekben nagyon kiterjeszkedtek, mert 
itt főleg kereskedés és ipar teszik az életágakat. 
A’ déli és nyugoti tartományokban alapítottak, 
hol földmivelés a’ íő elem, lassankint kihaltak. 
IS I  Oben 35 bankja volt Kentuckynak, 1828- 
ban már egy sem. Jelenleg fel sőbb p á r t f o 
gás  a l a t t  újjá alakúinak,’s közülök többen 

f ö l d m i v e l é s ’ e l ő s e g í t é s é t  t ű z t é k  kit  
magoknak vezérirányul; Louisianát illeti e’ (e- 1 
kintetben az elsőség.

Azt mondják: Francziaországban 4 vagy 
épen 3 jár százától, kamat’ fejébe. Igen, ha 
az aerarium vesz kölcsön, és nem szükség’ ide
jében. A’ földbirtokos mindenütt legalább is ha
tot fizet, a’ kisebb gazda 8 , 9 , 12töt. Á’ mint 
lejebb szállónk a’ társasági lépcsősoron, az sze
rint öregből a’ kamat. A’ szegény kézmíves, 
hogy a’ szükséges szereket és eszközöket hitel
ben megszerezhesse, 5 0 -et fizet százától, vagy 
épen százat.

Ila valahol.a’ f ö l dé s ze n ,  a’ me s t e r e m
b e r e n  segítsenek &’ hitelintézetek.

(Folytatva leas.)

Hát nekünk miféle czímnevet adna Chevalier? 
A’ magyar nép egészen.

Cactusléloí készíthető cznkorról.
(Dinglers Journal.)

A’ Franczia országban divatozó fejérezék- 
Iaczukor gyáriás a’ Szicziliajakat is felbuzditá 
néhány efféle gyárok’ építésére, melyek eddig 
hasonló foganattal bíztatónak, de ha Furnari 
Dr. találmánya nagyobb mennyiségben remény- 
hetöleg oly hasznosnak fog találtatni, mint cse
kélyebb próbatéteknél, akkor az alig épített 
gyárak léte felette veszedelmeztetve íeend. — 
Furnari Úr t. i. a’ közönséges fáklyabogács (ca
ctus Opuntia I i . )  gyümölcsében oly jegeszthe- 
tő ezukort talált, melynek tulajdona a’ nád — 
és fejérczéklaezukoréval tökéletesen egyenlő. 
Ezen — a’ déli tartományoknak legsoványabb 
részeibenis termő, és a’ szegényebb sorsú nép 
osztálynak eledelül szolgáló — növénynek gyü
mölcse 9 — 10 obon (unczia} levet ád , mely
nek czukortartalma a’ gyümölcs’ színe, (van 
fejér, veres és sárga) leszedetésének ideje, és 
a’ főid minémüsége szerént változó. Az abból 
készített czűkor az első próbanális igen fejér 
és keménynek találtatott; &’ vele való bánás 
egyszerű, a’ mennyibe csak a’ gyümölcs mosa
tásából, szétdörgöléséből és soványitásából áll 
A’ gyümölcshüveiyek Alcoholnak igen használ
hatók. Furnari urnák ezen találmánya szép re
ménynyel kecsegtet; máris öszveállott egy tár
saság ezen találmánynak Siciüában, Algírban 
és Spanyol országbani terjesztésére.

Főtdészeti ipar.
(Galignanis Messenger.)

Strassburg Április 7-ről: Egy időtől fogva 
a’ gazdák nem egyébről, mint azon fontos talál
mányról beszélgetnek, mely Strassburgban mart. 
elején tétetett. Tudniillik oly bánásmód fedez
tetett fel, mely szerént egy öntés által 12 óra 
lefolyta alatt fejér czéklából szép és jegesztett 
ezukor készíttethetik, ’s így a’ második rafini- 
rozás egészen felesleges. Mini hogy pedig ezen 
módról az állittalik, hogy sem sav, sem vala
mely más chinai szer, sem állati szén nem kí
vántatik e’ jeles következmény’ előállításához: 
’s végre mivel kevés tűzzel já r , a’ fa is jutá-
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nyos — annál érdekesebb ’s figyelemre méltóbb. 
És a’ mi nagyon elfogadhatóvá teszi még mind 
ezen elszámlált érdekeken felül, az, hogy ezen 
módot minden már íenálló czukorgyárokba be 
lehet vinni; kivévén azokat, melyek a’ czukor- 
czékla1 szárítási rendszeréhez képest vágynak 
építve. Neve a’ fölfedezőnek Stolle Eduard.*}

A z állati termeszt ékekről
néhány szó.

A’ földészet’ politikájának egyik fö elve, az 
állati termesztékeknek mindig elsőséget adni a’ 
növényiek felett, ha ugyan kamatolásuk külön
ben egyre ütne ki. Mert a’ föld’ ereje és gaz
dagsága növekedik az állatiak által, holott a’ 
növényiektől csonkul. A’ földész, ki megfeled
kezvén ez elvről, a’ mindig messzebbre terjesztett 
’s pénzzé általiéit növénytermesztés által tartós 
nyereséget’s biztos kamatot vél elérhelni — na
gyon csalatkozik. Talán úgy látszik, mintha 
a’ növényiek többet hoznának be; de soh’ se fe
ledjük , hogy ezek magához a’ tőkéhez nyúlnak, 
az állatiak pedig ezt még öregbítik.

E ’ szempontból kell főleg tekintenünk azon 
termcsztékeket, melyeket kivitel’ fejében ter
meszt a’ gazdaság. Oly ország, mely szarvas
marhákat, gyapjút és lovakat visz ki, ’s igy álla
tokban adja el növénytermékeit, tizszerte jobb 
karban lehet, mint az, mely búzát, repezét, 
sáfrányt, dohányt, bort ’s több effélét ád a’ kül
földnek; ’s takarmányainak nagy részét a’von
tató marhákkal eteti meg; ’s fuvarozó emberei 
által vesztegeti a’ sok munka napszámot. Mely
nek felvilágosítására nincs szükség, ha elkép-

*) Itt az ide je  — ’s isme't e m lé k e z e té b e  hozzuk  
fö ld é sz tá r sa in k n ak  a ’ czuko rre 'pa - te rm esz teV  
p r ó b á i t ;  m er t  lá tn i  v a ló ,  hogy  m időn N apo
le o n ,  Britannia* e z u k rá t  k i s z o r i t á  Európábó l,  
e le in te  a l ig  tu d ta k  valam icskéd m u ta tn i ,  ’s 
m ost  m ár  azon pon thoz  á l l  k ö z e l  E u ro p a ,  
m elybő l m aholnap a k a r  a’ fö ld ’ m inden  re'szeit 
e l lá ssa  czukorra l .  ’S ily  h á lad a to s  á g aza t ,  
m e ly  a ’ r e á  t e t t  m u n k á t  m inden te rm é k e k  
k ö z t  leg jobban  f iz e t i ,  — m éltó  nappa l i  *s 
éje li  f igyelem re.

S z e r  k.

zeljűk, hogy esztendőt állal, hány millió marha 
van hámban és járomban ? csupán olyan, melynek 
azért kell enni adni, hogy az alföldről gabonát, 
dohányt ’s egyébb olyat vontat; a’ mi ha termesz
tési más terv szerént termesztetett, vagy mint ter
mék helyben használtatott volna el, a’ földész 
sok szükségtelen fuvarozást hasznos íöldmivelés- 
re , ’s a’ takarmányt marha hizlalásra fordíthat
ta volna. Egyébbbiránt közönségesen tudva van 
mindenik tapasztalt földész előtt, hogy azon 
gazdaság, mely kirekesztőleg egy vagy más 
földészeti ágra szorítja terveit. szerencsétlen 
szokott lenni, a’ mi szinteoly igaz a’ hongaz
daságról is. így ha valamely ország egyedül a’ 
gyapjú termesztést venné csak czélúl, könnyen 
Vandimiensland’ éhelhalására szorúlna, melyről 
folyó évi 14. számunkban értekeztünk. Nekünk 
tehát azon keli lennünk, hogy állati termesztö
künk ne csupán gyapjúra szorittassék, hanem 
marhákra’s lovakra is kiterjesztessék. A’ mi an
nyival természetesbb, minél kevésbé lehetnek 
mészárszékeink hús, ekéink ökör, — ’s szállí
tásink lovak nélkül. Sőt megfontolván még, nem 
csak a’ gabona szállítására szükséges fuvarbért, 
mely a’ hizlalt marhákkal lábon és ingyenben 
esik, hanem a’ termesztők’ kelendőségét is , azt 
fogjuk látni, hogy Magyarország marhahizla
lásából ’s lovaiból is nagy jövedelmeket húzha- 
tand. Mit annyival inkább reménylhelni, mivel 
a’ hizlalást csekélyebb tökepénzzel is űzhetni, 
mint a’ birkászatot; ’s a’ pénzforgása három
szorta is sebesebb mellette, mint ez utóbbinál.

A’ lovakról ’s gyapjúról külön kívánván ér
tekezni, szóljunk itt ,

Ä  húsról.
A’ földészet józan politikája a’ hustermesz- 

tést mindég elő fogja mozdítani, mert ez által 
először is tartós fenállását alapítja és tápszert 
nyújt a’ népességnek, mely ezt erősíti, ’s jó
létét lényegesen mozdítja elő, ’s harmadszor jö
vedelmet hoz. Ezekhez képest mielőtt bővebb 
fejtegetésbe avatkoznánk a’ több ágazatok’ 
öszvehasonlitásában, előre bocsátunk némely 
megjegyzéseket.

Jói tudjuk, nem egy földész szőrűit meg 
oly annyira hogy nagyobb t e r v e k ’ kiviteléhez



246

nem is foghat, hanem mindig csak azon kel
letik lennie, hogy a’ pillanat’ szükségeit fedez 
hesse, ’s így olyas termékei legyenek, melyek 
a’ lehető legrövidebb időben a’ lehető legna
gyobb pénzmennyiséget hozzákbe. Meddig fog 
ez tarthatni, ’s mi következményei lesznek 
ily erőltetésnék? arra megszorulásközben nem 
igen ügyelhet a’ főldész. A’ búza bevételt ád 
minden pillanatban ; a’ szarvasmarhát még elő- 
legesen felnevelni és hizlalni szükséges. így, 
múlik az idő, melynek szűkében van a’ gazda, 
’s költségek kívántainak, melyekkel nem bír. 
Gazdasági bank nincs, melyhez folyamodhatna, 
hitele még kevesb, mellyel kölcsönt ’s igy se
gélyt eszközölhetne: ’s legfelebb egy két úgy 
nevezett becsületes zsidó az, ki még egyszer 
annyiért (^alterum tantumért) megemberli leg
alább.nehány kurta forinttal ha nem sokkal is.
— ’S ekkor beteljesedik rajta, hogy olajjal lo
csolja lángoló házát. De ha áltáljában véve 
nincsenek is ily állapotban a’ gazdák, még is 
álnyerészkedés,és hibás felvetés nagyobb részben 
azon következtetésre bírja őket, hogy a’ marhate
nyésztés nem oly jutalmazó, mint a’ gabona 
nemek’ termesztése. Nagyon kevés gazda ügyel 
számolásközben a’ gazdasági főtőke’ növekedé
sére vagy bénulására. Csak a’ tisztának vélt 
pénzbevételre tekintenek. Már pedig meg van 
mutatva, hogy a’ gazda, ki ilyes elhibázott 
rendszernél fogva egészen kiszívja a’ földet, 
elején ugyan nyerni látszalik, de utóbb keser
vesen veszt. —

Tervéhez és rendszeréhez talán ekkép íát- 
ha4na a’ gazda:

Először is, kérdezze önmagától, micsoda 
termékei vannak jelenleg, és mily bőségben 
mennyit hoznak bé ma , ’s ha számolhat 
e arra,  hogy a’ jövedelem tartós leszen?
— A’ kérdés’ első részéhez azon észrevé
tel járuljon: ha lehetséges-e vagy tanácsos, 
másokat termeszteui, vagy ha nem , az eddi
giek’ mennyiségét öregbíteni? ’S ekkor szoros 
és gondos vízsgálás által láthatni fogja, hogy 
nem csak a’ mennyiség, de a’ visszonyos becs, 
főleg pedig a’ termesztésköltségek határozzák 
meg a’ termék’ lehető kamatolhatására. De a’ 
termesztésköltségekhez az elhasznált földerót

is hozza kelletik mindenkor kapcsolni; valamint 
viszont ez erőnek növekedését a’ költségek
től levonni szükséges. Ha ebbeli számvetésünk 
pontos, akkor a’ kérdés’ második és harmadik 
pontjára nézve egészen máskép fog hangzani, 
a’ válasz mint eddigelé, mert ekkor több ter- 
mesztékek, mik közvetlenül nem oly nagy sum
mákat őntnek az érsz én) be még is kamatolásra 
nézve a’ pillantatnyiak felett fognak allani’ 
Amazok tartósságot fognak biztositani, ezek azt 
veszélyeztetni.

E ’ feladás’ feloldása a’ viszonylag terjedel
mes marhatenyésztésben áll. ’S ha n y o mb a n  
kevesebb hasznot hajtana is a’ gazdának, mint 
a’ gabonafélék szerfelett erőltetett termesztése, 
még is már benne van a’ segédszer, a’ gazda
ság’ jövedelmezését fokonkint öregbíteni, ’s en
nek tartósságát mindenkorra biztositani. Midőn 
felül a’ „viszonylag“ szó használtaik, az czél- 
ból történt. Mert minden túlságos ártalmas. A’ 
gazda, ki kirekesztőleg csak az állattenyész
tésre törekszik, az mindig gyűjt, és soha' nem 
élvedez. A’ lassankint felhalmozódott földgaz
dagságnak hasznát nem fogná venni, ’s igy tisz
ta jövedelmének egy fő részétől elésnék.

Ha a’ gazdaságban közönségessé válnék azon 
elv: hogy az állattenyésztést az egésznek básisa 
gyanánt kelletik tekinteni; ha itt azon fontos 
nézőpontból indulnánk ki: hogy az állatok’ te
nyésztései koránt sem oly drágába kerülnek, 
mint a’hogy azt felvetni szoktuk, midőn a’ szán
tóföldek’ gazdagításárai befolyásukat is számba 
vesszük; — akkor nagyobb buzgalommal foly-* , 
tatnók az állattenyésztést, ’s termesztékeit oly 
árron adnók, hogy hasonlít hatatlanéi többek által 
szereztethessenek meg,mint jelenleg; mi a’ ke
let’ növekedését folytonosan biztosítaná.(folyt.k.)

P á p a  és vi déke.  Április 13. 1837. A’ 
múlt Martius hónapnak kezdete igen hideg, kö
zepe száraz szeles, a’ vége pediglen zivataros, 
’s nem csak aggodalmat, de sok bajt, veszedel
met ’s kárt okozó is volt, mert nem csak a’ ta
karmányt emésztette ’s pazéroltatta, hanem ki
váltképen az anyabirkákat annyira megsanyar- 
ta , hogy sok bárány étlenségbe veszett el. Leg-
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több kárt szenvedtek az olyan gazdák, kiknek 
elégséges aklaik nem voltak, — ugyan azért 
több, helyekről hallatik, hogy a’ bárányok elvesz- 
téröl szólló panaszok sok helyeken terjednek. ’S 
mivel mái napig az idő kellemetlen hideg, és még 
a’ birkát is a’ legelőn nem táplálhatja, azért a’ 
takarmány is igen sok helyen nagyon megfogyott. 
Szóval, a’ tavasz’ mostoha kezdete sok bajt szer
zett. — E’ most folyó Április hónap csak annyi
ban külömbözik a’ múlttól, hogy inkább nedves
nek, mint száraznak mondathatik, egyébbiránt 
hideg és felettébb szeles. —

A’ marha veszély még itt ott mutatkozik. 
Folyó hónap 4-én Pápán tartatott marhavásárba 
egy pár jó jármos ökörnek árra volt 3 2 5 —375 
ft. váltóban: párja a’ hízott ökröknek minémü- 
ségökhez képest 3 7 5 — 475 ft. A’ mosteha idő 
a’ vetést elkéslelte, úgy hogy még most is min
denfelé vetegetnek. A’ gabona árra igen cse
kélységgel látszatik növekedni; a’ legutolsóbb 
héti vásárban igy kelt:

Búzának pos. mérője 3 ft. 54 kr., rozsnak 
2 ft. 36 kr., árpának 2 ft. 24 kr., zabnak 2 ft. 
36 kr. , kukoriczának 3 ft. 54 kr. váltóban.

Jász-Bcrény Április 12. 1837.
A’ kedvetlen hosszú telet, és rendkívül hi

deg kellemetlen késő tavaszt vidékünkön szép 
áldást ígérő esőzések követik, de mind e’ mel
lett, a’ hives levegő miatt valamint a’gyümölcs
fák, úgy a’ fü, ét az ősszel is a’ nagy száraz
ságban sinlődve maradt vetések csak igen lassan 
élednek. A’ múlt szomorú nyár következéseit 
keservesen érezik gazdáink , mert kivált a’ ju
hok ezon mostoha sovány időben elerőtlenedvén, 
’s a’ nyavalya alapját megvetvén, — még jobb 
teleltetés után is már most juhaik rakásra vesz
nek , bárányaik szinte csak nem mind el
hullanak. Rideg szarvas marháinkat még most 
is kész takarmánnyal kéntelittetünk az éhségtől 
oltalmazni, — pedig a’ legcsekélyobb takarmányt 
is, bár felette feszült árron, valahol kapni, 
nagy szerencse.

A’ Gabona csekély árra folyvást tart, egy 
pos. mérő tiszta búza 8 ft.—8 ft. 30 kr. két
szer 3 ft.—3 ft, 30 kr. árpa 3 ft. zab 2 ft. 6 —

12 kr — szalonnának mázsája 4 5 —50 ft. — 
vajnak itzéje 1 ft. 9 —12 kr. zsírnak 45 — 48 
kr. — marhahúsnak fontja 12 kr. sertés húsnak 
13—14 kr. — A’ marhának is semmi árra, sőt 
még a’ javított vágni való sem adja meg a’ gaz
dának csak teleltetési költségét is, párját a’ 
javított tehénnek 130—140 fton veszik. — A’ 
Tisza újra nagy áradásban van.

Békés vármegyéből Mart. 29. 1837.
Az időjárás rendkívüli ’s igen változó. A’ 

mái nap havas zivataros. Sok szegény állapotú 
gazdákat a’ birkáikra fordítandó gondtól fog fel
menteni, ’s a’ nyájak csak bőrrel fizetnek, ho
lott a’ nélkül is kévés bárányra lehetett és lehet 
számot tartani a’ tavalyi rósz nyaralás miatt. 
A’ közönséges gazdák’ juhain gyapjú helyett 
csak rongyos kolonczok fityegnek, a’ ini a’ jól 
telelt birkák’ gyapja árrához elég kecsegtető 
reményt nyújt, mert kévés lesz jó ’s tiszta kö
zönséges gyapjú.

Vidékünkön egy köböl (2  kila} búza 8—10 
ft. kétszeres 7 —8 ft. árpa 5 — 6 ft. zab 4 —5 
ft. kukoricza 8 ft. egy mázsa jó széna 3 —5 ft. 
tavaszszalma 1 ft.——1 ft. 30 kr. ősziszalma 1 ft. 
— 1 ft. 15 kr, V. Cz.

P oszt ókészít és gyapjú rongyokból.
Franczia Országban egy Angol társaság oly 

különös posztógyárat akar építeni, milyenek An
gol Országban már többen vágynak. A’ szüksé
ges anyag-posztó — flanel szóval gyapjú ron
gyokból álland. Ugyan ezen rongyok egy arra 
alkalmatos gépely áltál szélyel tépetnek annyira, 
hogy csaknem ismét vissza nyerik hajdani gyapjú 
alakjokat. Erre kardiroztatván — kevés friss 
gyapjúval egyelittetnek fel, azután megfonatván 
végre szövetnek. Az e’ szerént készült posztó 
nem igen erős ugyan, uem is igen szép, de 
igen olcsó.

Szegedi Piaczi Árjegyzék | |  April. 1837. 
Egy Mérő.

Búza 4 f. 45 kr. kétszeres 3 f, 30 kr.
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rozs 3 f. 15 kr. árpa 2 f. 48 kr. zab 2 í. 24 
kukoricza 4  f. köles 5 f. kása 7 f. 30 kr. rep- 
cze 10 f. büköny — muhar 6 f. lenmag 12 
f. kendermag 10 f. napráforgómag — aszalt 
szilva 12 f. Dió 7 f. gubacsköble 12 f.

Egy Mázsa.
Szalonna 40  f. zsir 65 f. háj 45 f. juvaj 

90  f. tehén vaj 130 f. sajt 40 f. túró 35 f. 
fagyu 50 f. gyertya 50 f. szappan 35 f. do
hány 20 f. kender 50 f. len 80 f. viasz 195 
méz 45 f. repczeolaj 60 f. lenmagolaj 120 f. 
sáfrány 200 f. széksó 36 kr. hamuzsir —- 
gyapjú finom 200 f. középszerű 115 közön
séges 80  f. pamut 125 f. vas 30 f. réz sárga 
180 f. veres — on 45 f.

Egy Font.
Marhahús 13 kr. juh 9 kr. disznó 20 kr. 

füstölt 30 kr. lohermag 36 f. Iuezernamag36 f. 
Egy Ako.

Bor veres ó 24  f. fejér ó 16 f. veresuj 12 
f. fejér uj 12 f. gabona éget bor 24  f, tösköly 
36 f. szilva 28 f.

Egy Darab.
1 Hízott ökör 150 f. 1 tehén 80 f. 1 jár— 

más ökör 1-rendü 115 2-rendü 90 f. 3-ren- 
dü 80 f. Hizótt disznó 75 f. 1 sovány esz. 
südö 8 f. 1 esz. 10 f. 2 esz. 20 f.

Hízott ürük font 10 kr.
Párja.

Okörbör 34 t. tehénbőr 24 f. borjubör 4 f. 
lóbőr 6 f. júbőr 3 f.

T a r y  Pá l  m k.

---------------------  *

P es t és v i déke .  Napjaink többnyire bo
rultak ’s esőzők de csak vékonyan — mezeink 
’s vetéseink igen szépek: de mindenünnen ér
keznek a’ szomorú panaszok, hogy néhott fele, 
másott két harmada, sőt három negyede is el- 
döglött a’ bárányoknak, szinte mint az anyaju
hokban is tetemes sok helyeken a’ kár.

Tekéntetes Nemes Pest Vármegye Itendei, folyó Szent György hava 5-dikén tartott 
köz-gyülésőkben, a’ Pesti Magyar Színház bérbe adására újabb határnapul folyó évi Pünkösd 
hava első napját tűzték ki. Mi is ezennel oly hozzáadással tétetik köz hírré: hogy a’ vállalat’ 
feltételei, az alólirttnál akár mikor megláthatok; egyébbiránt, kik e’ tárgyban előbb is érte
kezni kívánnak, leveleiket a’ tisztelt Megye’ másod Al-Ispányjához Bernáthfalvi Főldváry Gábor 
Úrhoz intézni ne terheltessenek.

Költ Pesten, Április 1 0 -kén 1837.
N y á r y  Pál  m. k.

Ts. Ns. Pest Várni. Al-Jegyzóje.

P e s t i  p i acz i  Ga b o n o á r r .  Apr. 18. 1837. Egy kila (pos. mérő.) Búza 80 94 
kétszeres 55. 60. rozs 45. 50. árpa 42. 48. zab 36. 38. Kukorieza 8 0 —84. köles 70. 
74. Kása 90. 100. Lencse 110. borso. bab 130. váltó garas. —

Pé-m zkelet Apr 15. 1837. Statkőt. 5 pct. 104^. — pctos. 9 9 a. — 3 pet 7 4 |.  
*— 1834 évi 500 frtos köles. 5 6 6 a. Bécsvárosi bankkőt. 2^ pct. 66 — 2 pct. 54. — 
Kincstári 2 a pct. 65 a. —

Szerkezti Bál lá.  — Nyomatja Länderer .



32. Szám.
Hetenkint kétszer 

félévi árra 
3 for 30 kr. pengő 

pénzben

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

1837.

Szerezhető 
Eggenberger ésHe- 
ckenast köíiyvker. 
és a’ Szerkezténél

Pesten Szombat F i i já b a n  t e r m é k e n y  E g y p tu s  f ö l d e ,  m íg  k o r m á n  v j a ,  f ö ld é s i e t e ’ 

e lő m o z d í tá s á r a  c z é l i r á n y o s  t ö m é n y e k e t  n e m  h o z . Április 22 ik

«Jég i/zés  éli.
Csaplovics J. lirnak a1 birka tenyésztés és gyapjú 

kezelésről tett észrevételeire.
Ez említett hosszas értekezésből, melyet a’ 

Társalkodó úgy, mint talált, már közlőit — an
nyival kevésbé tartván szükségesnek a1 birká- 
szat’ históriáját, mint már tudva lévőt, és a1 
gyapjú termesztésről ’s fogyasztásáról irtt ész
revételeit, mint statistikai adatokra nézve több-( 
nyíre csak hypothesisen alapulttakat — újólag 
adni, csak azon pontokat látjuk érdekesnek a’ 
közlésre, melyeket felvilágosítani nein czélirány- 
talau.

Az értekezés’ fő szabályjai ezek: „1) hogy 
a’ gyapjú tisztábban tartassék 2) hogy jobban 
megmosassék 3 ) hogy korábban ’s jobban nyí
ressék 4 ) hogy czélszerúbb módon ’s tisztábban 
rákössék el.íC melyekről a’ többek közt követ
kezőkép ír:

6 §. Minthogy ezen értekezés’ czélja az, 
hogy Magyarországban a’ birkatenyésztőknek 
némi szolgálatot tegyen, ’s őket figyelmeztesse, 
miben van a’ hijány: ennélfogvást bátorkodik 
a’ Szerző tapasztaláson ’s tárgy-isméreten ala
pult véleményét leginkább azok elibe terjeszte
ni, kik a’ birkatenyésztésben még oly igen hát
ra vannak; ö itt azon nagyobb ’s kisebb papi ’s 
világi földesurakat érti, kik évek óta mindig 
ugyanazon rósz minőségű, rosz-mcsatu , kul
lancs-leple, mind akolban mind nyiréskor roszul 
kezelt gyapjút szolgáltatják vevőiknek; szóval: 
kik felvilágosult idökorunkban, daczára a’ kül
föld’ általányos követelésinek; hová gyapjok 
még is közvetve vagy közvetlen ju t, ’s daczá
ra saját hasznuknak még folyvást úgy gazdál
kodnak, mint őseik ’s nagyapáik gazdálkodtak.

7. §. Ha bizonyos, hogy azon gyapjú, me
lyet Magyarországtermeszt, egyedül a’ külföld’ 
számára van határozva, miért nem bánnak e’ 
gyapjúval úgy, hogy a’ külföld vele megelé- 
gedhessék? — Kivált ha ezen ország magát 
csekélynek láíja ellentétben oly országokkal, 
melyek éghajlatra ’s földgazdagságra hozzá ké
pest épen annyira vannak hátra, mint föíviiá- 
gosodásban, miveltségben’s iparban előre : nem 
köteles-e akkor vele? — Oly országnak, milyen 
a’ magyarföld, mely sem gyárokkal sem kiilke- 
resfcedessel nem bír; mely az ő fekvése ’s poli
tikai viszonyi által egyedül csak földmivelésre’s 
marhatenyésztésre van szorítva, minden erköl
csi és physikai erejét egyesítnie kell, hogy e’ 
pontban necsak hátra ne maradjon, hanem mind
nyájat megelőzze; mert neki ez — tekintvén 
földjét, éghajlatát ’s haszonhajtó állatinak jó fa
jait — kevésbé nehéz, mint talán más orszá
goknak, melyek iránt a’ természet mostohább
nak mutatkozott. És még is mily szörnyű kü
lönbség! Tekintsük csupán Szászországot és 
Sziléziát! Mily szorgalommal’s tárgyismerettel 
művelik itt a" földet ’s gyakorolják a’ birkate
nyésztést! Németország’ nemes juhászatinak lör- 
zsökfai mind c’ két tartományba! erednek. ’S 
még is a’ föld sokkal drágább, a’ munkabér na
gyobb , és szakmányrói , úr’ dolgáról , ’s 
tizedről mitsem tudnak: holott Magyországban 
a’ jobb éghajlaton kívül még a’ szakmányozás 
és tized Is segélyül jő a’ földbirtokosnak.

8. §. Azonban eljövend az idő, mikor majd 
oly tartományok, melyekről alig tudjuk hogy 
léteznek, ’s melyek’ térnagysága még ismeret

ben; hol szintoly kedvező az éghajlat, mint 
J Magyarországban, de hol a’ főid, úgy szólván



semmibe sem kerül; — mikor, mondóra, majd 
ezen tartományok oly élénk iparral fogják a5 bir
katenyésztést gyakorolni, hogy 25 évi időszak
ban mely a’ nemzetekre nézve csak egy 
pillanat, annyi gyapjút termesztendnek, hogy 
minden más tartományt ’s országot, — különö
sen azokat, melyek nem iparkosznak a’ legne- 
mesbet, legjobbat ’s legszebbet termeszteni, — 
p. o. Magyarországot az ő rósz mosatú kullan- 
csos és tisztátalan gyapjával — az angol gyap- 
juvásárból egészen ki fognak zárni és szorítani. 
— Mivel ez igen rósz prognosticon, tehát szán
dékunk azt bizonyítványokkal erősíteni.

Uj dé l wa l l i s ,  mely 30 év előtt még 
kietlen pusztaság vala, büntető-gyarmattá ala
kult, ’s az angol börtönök ’s fogházak ide üri- 
ték ki tömérdek lakosikat. Az angol kormány 
mindennek előtte e’ sivatag téren a’ földmivelést 
iparkodott életbe hozni, ’s ellátá azt lovakkal, 
szarvasmarhákkal ’s juhokkal 1819-ik évben 
számlált Ujdélwallis 3572 lovat, 42,789 darab 
szarvasmarhát ’s 75,569 birkát. — 1829-ben 
’s igy 10 év múlva, szaporodott a’ lovak’ szá
ma 42,479-re, a’ szarvasmarháké 263,864 da- 
rcbra, ’s a’ birkáké 536,591-re. — A’ népes
ség akkor (t. i. 1829-ben) állott: 4673 sza
bad bevándorlottbul, 8729 szabad benszülött- 
ból, 6644 szabadon bocsátott vétkesből, 806 
megkegyelmezett, ’s 15,663 elitéit gonoszté- 
vöböl, összesen 36^513 mindkétnembeli lakos- 
bul; ezek bírtak összesen 2,906,3 46 hold föl
det, melyből 71,523 hold vala felszántva és 
bevetve. Ugyanazon 1829-dik évben kivitetett 
Ujdélwallisból Angliába 18,762 mázsa neme
sített gyapjú; 1835-ben pedig 1,257,000 da
rab birkától 43,019 mázsa gyapjú, úgy hogy 
az utóbbi 7 év alatt a’ birkaszám és gyapjűmen- 
nyiség majd több mint mégegyszerannyira sza
porodott. Miután még oly sok fölösleg föld van, 
’s az odavándorlás folyvást élénkül: kétkedhe- 
tik-e itt valaki, hogy angol szorgalom és angol 
pénz végre a’ dolgot oda juttatja, hogy ezen 
egyetlen egy gyarmat (4 i. Ujdélwallis) képes 
lesz a’ szükséges középgvapju’ egész mennyisé
gét még akkor is előáállitani, ha a’ gyapjufe- 
gyasztás úgy növekednék, mint 1830 óta ta
pasztaljuk. Ne felejtsük, hogy az nagybritaa-

rtiai birtok, ’s hogy annak lakosai, mihelyt a’ 
külország! gyapjú az övéket veszélyezteti, in
dítványba hozandják, hogy az idegen gyapjú 
eltiltassék, vagy legalább magasabb vám rovas- 
sék reá, — Továbbá O r o s z o r s z á g ’ déli tar
tományai és L e n g y e l o r s z á g ,  melyek más
kor gyáraik’ számára külföldrül vásárlottak gyap
jút, most magok is tömérdek mennyiséget szál
lítanak külföldre. Erről majd alább teendünk 
még szót.

10. §. Ezen hatalmas vetélkedőtársakat min
denki annál veszélyesbeknek találandja , mi
nél érettebben veszi fontolóra még a’ követke
zőt: Ausztráli és déli. Oroszország közel ebb 
vannak Angliához és sokkal olcsóbban is juthat
nak árrnikkal ide, mint Magyarország. Ez no
ha paradoxumnak látszik, de még is úgy van. 
— Ausztráliában, hol akkor van nyár, mikor 
nálunk tél, a’ birkák december ’s januarius hó
napban nyíreinek. A’ tengeri utazás 5 —6 hó
napig tart. Az ausztráliai gyapjú tehát május 
és júniusban érkezik Angliába, midőn itt az ó 
gyapjú már jobbadán elfogyott. A’vitelbér Lon
donig teszen mázsájától 4 l~ forintot ’s a’ vámfi
zetéstől mentes. Magyarországban a’ nyirés jú
niusban történik, ’s a’ gyapjúnak Pestről Lon
donig szállitatására szükséges három hónap. A’ 
gyapjú tehát csak septemberben érkezik Lon
donba, hol ekkor már a’ vásár el van árasztva 
részint Sziléziából, Szász- és Poroszországbul 
(mert e’ három tartományban korábban nyírnek 
’s utjok legalább négy héttel rövidebb) részint 
Ausztráliából hozott gyapjúval. A’ déloroszor
szági gyapjú Odessábul veszi útját Londonba; 
egy hajónak négyhéti útra van szüksége; a’ szál- 
litásbér egy tonnától 67^ schilling, vagy is 1 
mázsától 1 ft. 42 kr. pengőben. A’ vám egyen
lő azzal, melyet Magyarország fizet. A’ szállí
tás-költségek Pesttől Londonig legnagyobbak. 
Ez kitetszik a’ kővetkező összeállításból:

mázsájától p. p. ft. kr.
Pesttől Pécsig vitelbér 1 24

Atvitelvám (transito) — 16
Speditio Pécsben — 15
Vitelbér Pécstől Hamburgig 7 30
Speditio Hamburgban —- 15



Hajónszállitás Londonig 
Vám Londonban

2 15 
5 —

Összeség 16 55
Odessától Yitelbér, tonnájától (20  m.)

67^ schilling, v. is 1. mázs. 1 42
Speditio Odessában — 18
Vám Lonbonban 5 —

Összeség 7 —
Ausztráliából Yitelbér 1 mázsától 4 30

Vám Londonban semmi.
A’magyar gyapjú ennélíogvást l egkésőb

b e n ,  egyszersmind l e g k ö l t s é g e s e b b e n  
érkezik a’ londoni vásárhelyre. — Ezen két ká
ros körülmény az idén (1 8 3 6 ) ’s a’ j e I en pi l 
l a n a t b a n  legnyomasztóbb a’ gyapjukereske- 
dőre nézve. Ez következő módon történt. A’ 
gyapjúvásárlási élénk kedv, mely májusban ’s 
június’ elején Breszlauban ’s Berlinben mutat
kozott , megszállotta a’ magyargyapjukereske- 
dőket is; a5 gyapjú igen nagy árron kelt. — 
A’ Sziléziában, Porosz és Szászországban vá
sárlóit gyapjú (összesen mintegy 150,000 má
zsa) lehető legnagyobb hamarsággal szállítatott 
Angliába. A’ szállítás minden várakozást meg
haladott, elannyira, hogy a’ londoni piacz már 
el volt árasztva , mielőtt az ausztria gyapjú meg
érkezett. A’következés e l a k a d á s  lön. Mivel 
ezen gyapjubőséget és elakadást az augusztus 
és September hónapokban érkezett ausztriai és I 
magyar gyapjú még inkább nevelte, tehát a’ 
veszteség ezen utóbbi gyapjúra nézve, mely 
szintoly drágán vásároltatott, mint a’ sziléziai 
és poroszországi , annál tetemesb, minthogy 
több költség ’s érdek terhelik azt. — Hogy az 
Angliába történt gyapjubevitelről fogalmunk le
gyen , csak azt kell megjegyezni, hogy egész 
1835ben 136,500 bál gyapjú vitetett-be, 1836. 
évben pedig 8 hónap alatt úgymint januártól au
gusztusig bezárólag, 132,500 bál (3 mázsát 
számítván 1 bálra). Csudának kell tehát tör
ténni, ha az ausztriai gyapjökereskedők az idén 
sok pénzt nem vesztenek. — De lássuk tovább, 

11. §j. Nem tekintvén a’ gyapjú’ minemü- 
ségét , bizonyos, hogy a’ l e g t ö b b  magyar 
gyapjú 1) r o s z m o s a t ú ;  2 ) hogy  a’ bi r 

k á k a t  mind a ko l ban  mind l e g e l ő n  nem 
t a r t j á k  j ó l  és t i s z t á n ,  ’s a’ g y a p j ú v a l  
n y i r é s  e l ő t t  és u t án  r o s s z u l  bánnak .

12. §. Húsz év előtt még, midőn Napo
l eon’ megbukta által a’ continens felszabadult, 
és Anglia Németország’ termesztvényire , külö
nösen a’ gyapjúra nézve vevőül ajánlkozott, még 
a’ termesztett gyapjú’ mennyisége alig volt elég, 
pótolni a’ szükséget; akkor a’ rosszul-mosott 
gyapjút is megvették, mert ily gyapjú minden 
esetre jobb volt, mint épen semmi. A’ gyapjút 
évről évre mohóbban keresték, ’s oly országok, 
melyek akkor nemesített gyapjú termesztésről 
nem is gondolkoztak, sőt melyek határikon a’ 
merinobirkdt el sem élhető állatnak hivék, pró
bát tőnek, miután a’ finom gyapjúnak magas 
árra oly ingerlő vala, ’s azt gondolák: „hol egy 
gorombaszőrü juh legel, ott egy finomszűrő is 
eszik“ ’s im a’ próba sikerült. — Ide tartozik 
Orosz és Lengyelország. Ezek 1824-ben még 
semmi gyapjút sem szállítottak Angliába, ’s im 
1835-ben már 50,000 mázsával bővíték a’ vá
sárt. Ha most ezen nagylétjedelmű jó legelőföl
deket, melyekkel még Déli-Oroszország bir, te
kintjük, épen nem hozhatni kétségbe, hogy a’ 
gyapjútermesztés itt igen gyarapszik. Mint vi
rágzott-fel 1819 óta Ujdélwaliis, ’s mily kö
vetkezményeket szülend: már följebb megemlí
tettük. Ezen tartományokon kívül Németország 
tjde van számlálva Ausztria ’s Magyarország 

i is ), mely 1822-ben 162,795 mázsát szállított 
Angliába, 1835-btn 245,870 mázsára szapo- 
rítá az ugyan ide hajón szállított gyapjút. — Nem 
természetes e most, hogy, miután a’ gyapjuter- 
mesztés ily szemlátomást növekszik , azon gyap
jút fogják különösen keresni ’s legdrágábban 
fizetni, mely szőrre legfinomabb, egyszersmind 
legjobban van megmosva?

13 §. Csak a’jó ’s fej ér mosa t ó  g y a p 
j ú t  vesz i  m eg A ngl i  a. Jelenleg egy keres
kedő sem vásárolhat Anglia ’s Francziaország' 
számára roszmosatú gyapjút, ha csak oly igen 
olcsón nem jut hozzá , hogy annak árra őt két
szeresen kármentesíti. Azon gyapjutermesztök, 
kik azt hiszik, hogy talán még is lesz szeren
cséjük. igen csalatkoznak, ’s valóban alig ta-
lálkozhatik ember, ki a’ gyapjuvásárokon meg-

*
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fordulván, észre ne vette volna, miképen a’ rósz 
mosás közönséges panaszt szült; ’s végre — elő
ítélet nélkül szólva — ki is fogja a’ port, pisz
kot, zsírt’s kolonczokat gyapjúnak tekinteni ’s 
érte mint gyapjúért fizetni.

14 §. Mindenek előtt tehát jó mosás  kí
vántatik. De mint tehetni azt meg? Ezen ér
tekezés’ szerzője gyakran hallott panaszokat, 
hogy t. i. lehetetlen e’ vagy ama’ birkákat tisz
tán megmosni; a’ fekete föld, a’ kevés viz ’s t. 
efféle okozzák azt. Mi azoknak, kik e’ bajban 
szenvednek, egykét intéssel kívánunk szolgálni. 
— Minél tisztábban tartatik-meg a’ birkán a’ 
gyapjú, annál könnyebb azt megmosni; ugyan
azért kiváltkép szükséges, hogy az ujdon-nyi- 
rott birkák ne hajtassanak kopár legelőkre vagy 
ugarokra; mert ez által a’ por a’ csupasz a’ mez
telen, de erősen párolgó birkákra tapad, úgy 
annyira, hogy az izadság a’ piszkot nem képes 
a’ gyapjú’ tarlójába hajtani. Ez első előkészü
let arra5 hogy a’ legközelebbi évben nyiretendő 
gyapjú jó-mosatú lehessen. — Ezen a’ bőrre 
enyvként tapadóit pornak másik rósz követke
zése: a’ bőrnyavalya és elsoványulás; mert a1 
szőr’ izzólyukai a’ por által dedugulván, rajt >k 
az izzadság, mely nem csupán a’ birkák’ egész
ségére, hanem a’ gyapjúra nézve is oly igen
igen szükséges és jótékony, át nem nyomulhat. 
Ezen izzadság teszi a’ gyapjút oly puhává és 
nyulékonnyá; nélküle a’ gyapjú elveszti állati 
tulajdonának egy részét ’s némely gyapjúszöve
tek’ készítésére haszonvehetlenné lesz. Ugyan 
azért általánfogva szükséges, hogy a’ birkík 
nyirés után mindaddig, mig csupaszok’s bőrü
kön az uj fiatal gyapjú ki nem hajtott, gondo
san megóvassanak az erős portul.

(Folytatta l é a r . r a . )
„  # Aik  &

Különös, hogy a’ külföldiek, kik honi vi- 
szonyinkkat nem értik, ’s némely belföldiek, kik 
amazokhoz hasonlók, azt, a’ miért körütményin- 
ket kellene vádolni, földésziuk’ értelmetlensé
gének tulajdonítják. En valóban óhajtanám min
denkor tekintetbe vétetni előbb az akadályokat, 
's azoknak megtámadását, nem a’ személyekét, 
kiknék haladása azok által el van gátolva. Mert 
az ily hasonlítások „hogy Szászország és Szi

lézia miveltsége és hazánké közt mily nagy a’ 
különbség! ’s mi csak úgy gazdálkodunk, mint 
apáink,, — előttünk, kik között, a’ hol csak 
közös vagy szélyelszaggatott birtok nem ellen
zék, angol miveltségű vagy legjobb rendelke- 
zetü gazdaságok is díszlenek, idegen ajakról 
jőve, kellemetlenek.

Valljon mi volna az európai gazdasági mi- 
veltség? ha Anglia, a’ földmivelést hátráltató 
régi törvényei helyébe újakat, idvességeseket 
nem hoz: ’s ezeknek oly erőt nem á d , mely 
minden előtte volt akadályokat szétzúzzon: — 
ha Anglia jutalmakat nem tesz fel, és nem oszt 
— ’s ha földészetének gazdag jövedelmet nem 
szerez. — Most már ha meggondoljuk, hogy 
szászország és Szilézia nem nyolez száz éves 
törvényekkel bajlódik, hanem az idő leikéhez 
és szelleméhez szabottak által vis-zi földészetét 
előre, ugyan mit lehet annak szemére vetni, vagy 
hogy lehet azt vele öszvehusonlitani ? kinek f ö L -  

dészeti törvényei nincsenek: mezei politziáról 
pedig, mely nélkül a’ Ti búrok csak rablók’ 
tárai lesznek, ’s mely nélkül a’ T a g o s z t á l y t  
is csak czéliránytalanul’s fonákul leszünk kény
telenek használni, — sőt — ! bitangölni — még 
csak képzete sincs, — Erről azonban máskor 
bővebben szólván . nem hagyhatjuk szó nélkül 
ama mondást sem, hogy „Sziléziában a’ föld 
sokkal drágább szinte mint a’ munka is, ’s még 
is nagyobb tárgyismerettel mivelik a’ föleiét * 
a’ t “ —

Annak előre bocsátása mellett, hogy a’ drá
ga munka vagy napszám az olcsónál bizonyosan 
többet jövedelmez; a’ nagy földbecs népszapo- 
raságra ’s gazdag kilátásokra mutat — és így ezt 
érdeműi felhozni ellenünk nem lehet, azok, kik 
ilyes gondolatokkal tépelödnek, nem fogják rósz 
néven venni, ha azt mondom, hogy ők kürűi- 
ményinket nem tisztán értik. Az ilyen nemértés
ből származnak azután, az istállózás’ — nemes 
vagy közönséges juhok’ tartása — ’s több ilyes 
tárgyakban tett felesleges okoskodások, melye
ken az okos gazda csak mosolyog, a’ tudatlan 
pedig zavarba ’s előítéletekbe vergődik Hu 
minit egyik mind a’ másik hiba az elméleti gaz
daság’ híján yj ár a mutat; mert a’ dolog tiszta fel
fogása szükségtelenné teszi az ilye« szóvitákat.
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Ki foghatja kérdésbe hozni? hogy a’ főid 
ni í velve b i z o n y o s a n  t ö b b e t  t e r em,  
mi nt  m i v e 1 e t i e n , ’s igy az istállózással bi
zonyosan több marhát tarthatni. — De nem az 
a’ kérdés — hanem az, hogy több j ö v e d e l 
met  h ú z h a t n i  e? mert ha a’ föld mivelve 
többet nem adand, mint nem mivelve, haszon
talan előttünk minden okoskodás: de nevetsé
ges is. —

Míg én GO—80 pengő forinton egy hold jó 
földet vehetek, nem nevetséges volna e tőlem 
egy hold homokos föld megagyagolására 3 0 — 
40  forintot költenem? kivált" ha még azt is hoz
zá veszem , hogy a’jó’javítása mindig két , sőt 
háromszorosan kamatol, mint a’ roszé. ’S pedig 
sok magyar gazdák, még soká fognak ily kö
rülmények közt élni, ha ugyan igaz, hogy a’ 
földmivelés a’ maga méltó jövedelmezésével, ez 
pedig a’ népesség’ szaporodásával van szorosan 
egybe kapcsolva. —

Ily körülményekben, hol a’ föld olcsó ’s elég 
— mint hazánk’ nagy részében, ki foghat en
gem’ ’s mást méltókép értelmetlenséggel vádol
ni? ha a’drága munkájú istállózás helyett, mar- 
hájimat legelőre verem. — Igaz ugyan, hogy 
a’ földmivelés nálam nem fog divatozni: de 'el
lenben kiadásaim sokkal csekélyebbek lévén, jö
vedelmem is több leszen: vagy is más szókkal, 
az értelmes gazda mindenkor a’ legjövedelme
zőbb módot választja, "s ezt kiszámolni a’ vidé
ki munkák’ ’s jövedelmek’ öszvehasonlitásából; 
az 6 okos ságá t ó l  függ.  Mivel pedig némely 
irók, hazánk különböző részeiben lévő minden 
földészeteket egy rámára akarnak húzni, holott 
ezerfélék kivált még most a’ viszonyok: innen 
származnak a’ haszontalan szóviták, ’s innen a’ 
külföldieknek tárgy a’ rágalomra.

Ha már most általtérünk a’ nemes és nem
telen juhok’ tartására, igen csak egy, ’s hasonló 
körülményben lélekzünk. A’ nemes  juh’ t a r 
tás  b i zonyos an  k é t s z e r  j ö v e d e l m e 
zőbb ,  ’s a’ h o n g a z d a s á g n a k  s z i n t e  an
n y i s z o r  ha sz nos bb .  De mit teszünk? Föl
dünk van elég — pénzűnk nincs: a’ bankról 
csak szó. — Min vásárlunk? ki ád kölcsön? 
mert kik tehetős gazdák, azok érzik a’ neme- 
•ités' hasznát, és nem mondják hogy „a’ nemes

juh több gondot ’s eleséget kíván: holott mos
tani juhainkat könnyű tartani.“ — Eképen a’ 
szükség törvényt ront Dijában látja a’ pénzet- 
lcn ember a’ venni való jó alkalmat,, híjában a’ 
hasznot, melyet elérni ereje nincs. — Egy szó
val a’ terjedelmes földü gazdaságoknak nemes 
juhokkal való ellátása, igen viszályos arányban 
van nálunk sok helyen a’ földek’ értékével: ’S 
az állattenyésztés’javulása, szorosan öszve van 
kapcsolva a’ földészek jólétével, ’s a’ földek’ ér
tékével — .

Nem kétkedem , hogy megjön az idő, mi
dőn hazánk’ azon részeiben is , hol most terje
delmes és miveletlen puszták veszteglenek, nem 
sokára felyebb hág a’ földek’ becse ; ’s a’ több 
kéz idvességes törvények’ oltalmában munkál
va, gazdagon kamatoltatja. A’ mi ha megtör
tént, az ön haszon fog kit kit kényszeríteni, 
hogy azután már ne a’ földek terjesztésére, 
hanem a’ mije van, annak minél pénzelőbb meg- 
használására törekedjék; a’ szükség és jólét 
egymást váltva fognak kit kit gazdagabb ha
szonhoz vezetni; ’s az általányos miveltség 
honnosodni.

Nagyon elvétené azonban azon földész a’ 
dolgot, ki azt gondolná, hogy a’ fentirttak 
mindenre illeszthetők; mert mind azok, kik a’ 
munkákra tett kölcség’ és az azokból szárma
zott jövedelem’ kiszámolásához nem értenek 
vagy is-azt eszközleni nem tudják, hogy ugyan
annyi eszközzel mint akarki más, annyit vagy 
többet nem tudnak jövedelmeztetni valamely 
gazdasággal — csak n y o m o r ú l t a k  ’s él
h e t e t l e n e k  maradnak mindenütt és minden
ha , — ellenben az értelmes és értékes földész 
semmit sem fog elmulasztani , hogy földjeit de
rék mivelés, ’s marhájit nemesítés által jöve
delmezőbbekké tehesse.

Mi illeti a’ 8. 9. és 10. gbani észrevétele
ket, hogy tudniillik Anglia keletindiai gyar
mataiban majd ennyi ’s amannyi gyapjút ter
meszt;— hogy idegen gyapjúra szüksége sem 
ieend: — ’s hogy akkor majd nagy vámokat 
fog róni az úgy nevezett német gyapjúra, ’s 
ezt ki is tiltja ’s a’ t. — említésre ugyan ér
demesek, de ha ijesztgetésül hozzuk fel, el
vesztik még szükséges hatásukat is. —
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Europa némely országaiban már nem lehet 
szaporítani a’ juhok’ számát, oly igen meg 
vágynak terhelve: azonban az emberek na
ponkint sokaséinak, ’s így a’ szükség is foly
tonosan növekszik: ’s valljon ha a’ juhokkal 
még meg nem terhelt országokban, a’ birkák 
nem szaporodnának, ’s ha új dél Valesek nem 
adnának legelőt és gyapjút, — honnan pótol
tatnék ki az emberi szaporodás’ szüksége? — 
Hát ha még Anglia’ állapotja jön elő , melyet 
ma holnap csak a’ nagy értelmi kilejlés tartand 
fel, ki mondhat olvas mit? hogy idegen gyap
júra nem lesz szüksége. Egy országról, mely
nek hatalmas erőművei akar a’ földkerekségét 
eltartják posztóval ’s egyébb gyármüvekkel ’s 
mely keréskedéséből ’s gyárműveiből él — ’s 
így, mely europa minden gyapjút olcsóbban 
tudja gyártani mint mások, és mely a’ világ’ 
minden részeit ellátni kívánja posztóval, azt 
mondani, hogy gyárait a’ pénzkereséstől meg- 
fosztandja — valóban különös.

De egyébbiránt mi az a’ Vandiemensland ? 
’s uj dél Yales? — ott a’ népségnek szinte enni 
is kell, ’s igy a’ földmivelés ötét egyiránt fogja 
terhelni, a’ juhtenyésztéssel: melyről ha meg
feledkezett, mint f. e. 14. számunkban irtuk, 
Vandimiensland éhei halóvá lesz: és ha uj déli 
Valesnek sem leend segedelme Uj Zelandból ’s 
’s Jávából, mi fog a’ kenyér nem léte végett 
történni? ’s a* t . —

Sokkal veszedelmesbb vetélkedők valóban 
az Odessai partok, ’s az Orosz kormánynak ama 
bölcs fogása, mi szerint népnevelői oskolákkal, 
módnyujtással, jutalmakkal ’s hathatós intézmé
nyekkel emelvén a’ földészetet és kereskedést, 
ma holnap azt halijuk, hogy a’ Fekete tenger 
szörnyű terjedelmű éjszaki partjai felett szöllők, 
’s gabona földek virúlnak, és véghetetlen juh- 
nyájak fejérlenek: holott ezen kívül a’ biroda
lom a’Baltra ’s Pontusra talpal; mig mi Adrián- 
nak hasznát nem vehetvén, alkalmatlan helyze
tünkből tengelyen kénytelenittetünk mindenün
ket a’ német birdalomba szállítani. Es pedig! 
ily állatokkal bővelkedő országból többnyire 
mind csehországi lovakon, ’s magyar költsé
gen, —

(Folytatva lesz.J

Czukorczékla termesztés.
(W . Z. után.)

Ha szinte a’ fejérczékla, czukorgyártása 
által fölöttébb nagy becsű lett is; de még gazda
sági tekintetbőlis különösen megérdemli, hogy 
ajánltassék. Azértis következő pontokra szorít
juk röviden a’ fejérczékla hasznát, ’s mivelé- 
se módját: 1 ) A’ fejérczékla csaknem minden 
földet megvall ugyan ; de legjobban diszlik a’ 
jótermö és tápláló földben, iá) Minthogy pedig 
egészen főidtől befedve nő, a’ kora és kemény 
őszi hidegbeu nem oly könnyen fagy meg, 
mint a’ közönséges czékla, vagy úgy nevezett, 
turnip, qaely a’ földből félig kiemelkedve nő. 
3 ) A’ fejérczékla leveleit, a’ k á rt’s veszélyt- 
hozó ragya csaknem mindig megkíméli, ’s egész 
késő őszig haszonnal lehet marhaeleségnek for
dítani; holott az említett közönséges hosszú 
ezéklaleveleit a’ ragya gyakran úgy megveri, 
hogy rókaverességüek lesznek, ’s a’ baromnak 
veszedelem nélkül nem nyujtathatnak. 4 )  A’ 
fejérczékla sokkal jobban táplálja és hizlalja 
a’ marhát, minthogy igen szilárd állományú ’s 
bőtartalmu, és a’ kalarábhoz hasonló. 5) Végre 
ezen fehérczéklából felséges szörpöt lehet ké
szíteni, mely a’ czukorszörpnél nem alábbvaló, 
ha azt megmosva mozsárban összetörjük, meg
főzzük ’s a’ nedvét kinyomjuk. Csekély fárad
sággal vihetni pedig azt végbe, ’s a’ háznál, 
ételhez kávéhoz jeles édesítő szer; a’ szegé
nyebb sorsú nép, kenyérre kenve gyakran 
használja; ugyanazért Németországban, annak 
készítéséből sok mezei lakos keresi kenyerét, 
mert ott ezen szörpöt nagy mennyiségben ké
szítik, ’s a’ városokra hordják, a’ hol jó árron 
eladják, ’s hő nyereséget húznak. A' fejér
czékla mivelése egyébként igen könnyű, kevés 
fáradsággal és munkával van egybekapcsolva. 
Mint már mondottuk, minden földben lehet 
termeszteni, ha a’ czékla csupán csak barome
ledelnek van szánva. De ha czukor, vagy 
szörp végett termesztetik, akkor sem friss trá
gyába, sem igen nedves ’s mélyfekvésű főidbe 
nem kell elvetni, mert a’ répa sok vizet venne 
magába, ’s a’ friss trágya által, salétrommal
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vegyülne, mely a’ czukornyerésre ártalmas 
hatású, *)

Uj répaczukor gyár.
A’ Badeni, és Würtembergi üj répaczukor 

gyárról következőt mond a’ Deutsche Courier, 
Carlsruhéból Martins 3-káről:

A’ szomszéd Ettlingeni répaczukorgyár, 
mely Schuzenbach által föltalált mód szerint 
űzetik, már két hét óta megindult; — talál
mány’ legelső létre hozott gyára; mely a’ ha
ladás évkönyveiben időpontot fog csinálni. A’ 
nagyban tett próbákból Iegfényesb eredmények 
jöttek ki. A’ múlt év közepe táján, egy rész
vénytársaság álla össze, egy millió forint tö
kével, és Schuzenbach úrral szövetségbe lé
pett, mely ben ő kezeskedett arról, hogy az álta
la feltalált bánásmód, minden eddigi módszernél 
többet nyomó hasznot nyújt. Egy próbagyárt 
kelle tehát a’ társaság költségén fölállítani , ’s az 
általa kinevezett biztosságnak a’ bánásmódot 
nagyban megvizsgálni; ha pedig a’ próba nem 
úgy ütne ki mint a’ föltaláló efőremondá, tehat 
ö lekötelező magát a’ társaság költségeinek 
visszafizetésére, ’s ezért Haber ur és fiainak 
bankháza kezességet vállalt. Múlt év’Auguszt 
havában kezdettek a’ gyárépítéshez; f. e. fe
bruár havában pedig anyira vitték az elintézést 
hogy a’ kikötött próbához hozzá lehetett fogni. 
A’ társaság választotta próba biztosságot e’ 
következő urak tették: Buhl Ferencz, báró 
Ellrichshausen (a ’ földészeti egyesület igazga
tója) Haber bányamester, Sommerschu hutai
gazgató és Walchner bányatanácsnok; a’ kir. 
Würtenbergi kormány részéröl, melytől Schu- 
renbach ur hasonlóul kért és nyert is kiváltsá
got, ki voltak rendelve szorosb vizsgálat vé
gett: Berg gyáros, Plieningen oktató, és 
Schenk vegybontó urak mint megbízottak. Hat 
héti munkálat után oda tudósítást a’ társaság 
bizotsága, Martius 20-kán tartott közgyűlésé
ben; egy szájjal azt határozák, hogy az illető

*) Legjobb e’ részben probavetest tenn i, hogy 
megtudhassuk, hol? mennyi czukoranyag- 
gal bír a’ föld ?

8 z  erk .

bánásmód tökéletesen kielégítőnek mutatkozik, 
’s ennek következésében a’ fenemlített kezessé
get megszüntetni nyilatkozónak. A’ közgyűlés 
bizománya értelmében egyezően tön határozást 
a’ társaság alapultnak nyilatkoztaték, ’s most 
már késedelem nélkül elkezdik a’ Badéní gvá- 
rok további építését, ’s már Ettlingenben fen- 
álló gyár nagyobb kiterjesztését, melyhez czu- 
kor tisztáiét is szándékoznak kapcsolni Ez a’ 
kezdete egy oly iparágnak, mely a’ már tett 
intézések után egész németországban elfog ter
jedni, ’s ennek határain túl messze elhatni. 
Legközelebb lehet várni egy ilyen társaság föl
állását Würtembergben, mely végre a’ szük
séges lépések már mégis tétettek, ’s a’ mint 
hallatszik a’ Würtembergi és Badeni társasá
got egymással össze akarják kapcsolni, hogy 
egyik a’ másikat bizonyos mennyiségben része
sítse ,’s eképen állandó közös érdeket gerjesz- 
szenek, és kölcsönös kötelezést tegyenek a’ 
gyártás folyamata alatti fölfödözések egymással 
való közlésére. Ha nagyobb kiterjedésű leend 
ezen gyártás, hasonló szövetséget lehetne más 
déli német birodalmakkal is kötni, és ezen nagy- 
nemű vállalatot legszélesebb talpköre alapítani. 
A’ viszonyok minden előjelek után oly kedve
zőknek mutatkoznak, mint csak kívánhatni. A’ 
Würtembergi megbízott urak legkedvezőbben 
nyilatkoztak a’ Schuzenbach módszere jelessé
gei felől, ’s közülök egy t. i. Schenk ur, jelen
leg még Ettlingenben tartózkodik, a’ hová azért 
maradt hátra, hogy az ottani gyár’ bánásmód
jával szorosan és egészen megősmérkedjék. Egy 
igen jeles franczia czukor tisztaló, ki jelenvolt 
midőn az uj találmány a’ próbát kiállotta, azt 
az ítéletet tette, hogy a’ nyert répaczukor — 
noha, mint dologértők tudják, nem kedvező év
szakaszban , ’s nem gyakorlott munkásokkal, ’s 
még tökélytelen elintézéssel készíttelék — 
minden franczia czukort fölülhalad, ’s mázsája 
10 frankkal többet ér, mint a’ franczia országi. 
Nem csak francziaországból, hanem Belgium
ból , Orosz birodalomból, sőt Slavoniából is vol
tak már itt iparkedvelő emberek, kiket Schu
zenbach urnák az allgemeine Zeitungban (m. 
e. September 7kén) föltett hirdetése csalt ide. 
Hasonló tudakozások és ajánlkozások érkeztek
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levél utján, névszerint porosz országból , hol 
még eddig semmi rendelmények nem tétettek, 
de további kifej lésénél ezen uj és valódi nem
zeti iparnak kétségkívül tétetnének. Ezen most 
már életbe jövő találmány jó következései, ha 
csak átalánosan méltányoljuk is viszonyait, meg- 
számíthatlanok. Mathieu de Dombasle, mint 
tudjuk, ki nem vihetönek tartotta a’ répa szá
rítást nagyban, a’ nélkül hogy a1 rfy a , czélnak 
meg nem felelő változást ne szenvedne; mint
hogy az illető próbatéteknél oly tetemes nehéz
ségekre akadt, hogy végre a’ dologgal kéntelen 
volt fölhagyni: Schutzenbach urnák elsült ezen 
föladatot megfejteni. Ezen felfödözés véghetet- 
len hasznai szemünk előtt fekü'sznek. A’ ré- 
paczukor-gyárok mindeddig csak friss répából 
dolgoztak, ’s minthogy a’ répa októberben ke
rül össze, Februar végén pedig rothadni és 
elemeire szétbomlani kezd; kéntelenek voltak 
ekkor a’munkát félbeszakasztani, ’s a’ bekövet
kező répaszedésig szünetelni. A’ Schuzenbach 
bánása által elenyészik ezen tetemes visszás
ság, mert a’ szárított répával, egyik évszak
ban csak úgy dolgozhatni, mint a’ másikban, 
’s ezenfölül az is nyereség, hogy sokkal kisebb 
tömeggel kell bajlódni, mivel a’ szárított répa 
8 0 —84 procenttel kisebb terjedelmű mint a’ 
friss répa , ’s a’ belőle kikerült lé legalább meg 
egyszer oly sűrű, mint a’ friss répáé. — Más 
szóval: ugyan azon mennyiségű czukort sokkal 
kisebb főzőeszközökben készíthetni el, vagy 
ugyan azon nagyságú főzőeszközökből, sokkal 
több kerül ki, u. m 10 — 12 annyi, miből az 
aránylag csekély költségbe kerülő száritósze- 
.rekre rovatik le valami. Ily bánásmódnál száz 
mázsa répából 16 — 20 mázsa répa kerül ki, 
8 mázsa száraz répa ad körűikéiül 5 i  mázsa 
czukort ebből pedig ismét 5 mázsa jegedett 
tiszta czukor lesz. llöviden, a’ Schuzenbach 
módszere, több czukort von ki a’ répából, mint 
eddig a' legjobb módszerek, olcsóbb utón jut 
ezen eredményre, ’s egész éven át folyamatban 
marad . inig amaz >k tulajdonkép csak 4 hónapot 
engednek egész haszonnal a’ munkára, és igy

300 nap helyett csak 120 napi munka idővel 
bírnak. Vegyük gondolára, hogy az eddigi 
szembetünöleg csekélyebb hasznú bánás mellett 
íranczia országban p. o. több mint 500 répa- 
czukor-gyár állott fel ’s olyan nyereséggel űze
tett, hogy mindig hasonnemü uj vállalatot vont 
maga után; vegyük gondolára hogy ezen ke
vésbé tökélyes gyártás is, a’ franczia gyarma
tokból került nádczukort elnyomással fenyegeti 
a’ csődületben, (concurrentia) ha a’ status aT 
gyarmatczukor (és a’ megkevesebbült vámjöve
delem} kedvéért, azt sem fogja vámmal terhelni: 
továbbá gondolára vévén, hogy a’ Schuzenbach 
gyártás módja mennyivel megelőzi a’ mind ed
digieket; nem fogjuk túlságosnak találni, ha ar 
Schuzenbach felfödözéséből, rövid időn a’ ke
reskedés ezen ágának tökéletes megváltozására 
tesz az ember kilátást. A’ belföldi czukor ter
mesztés jövendőben oly sikeres lesz, ’s oly ke
vésbe fog kerülni; hogy a’ gyarmatczukor, ha 
vámot nem tesznek is rá , többé vele nem con- 
currálhat ’s oly vásárt vészit e l , mely eddig 
milliókat meg milliókat jövedelmezett nekíe. Az 
iszonyú pénzmennyiség! mely ennek követke
zésében különösen, a’ külömben is gyarmattal 
nem bíró németországban visszamarad, a’ he
lyett hogy évenként folyóvíz gyanánt kifolyjon 
a’ haladát; mely szerint a’ pénz sokasul ni fog, 
ezen gazdaság visszahatása, a’ mesterségre és 
szorgalomra átalában, különösen pedig a’ föld- 
mi velés állapotjára, mely mértékfeleüi termesz
tése helyett, minthogy kivitelét elzárták, és a’ 
bőség miatt lesüllyedt árr a* nyereséget mint
egy zsírjában megfulasztoíta, — most már szé
lesen kiterjedt határt lát maga előtt. — mind 
ezen áldásteli következményeket könnyen le
het előreképzelni. Látszok bár képtelennek, de 
én nem mellőzhetem cl mond. ni; hogy midőn 
első ízben látám az Ettliogi ..próbagyárt“ ki- 
léptemkor igy gondolkodtam magamban: Ezen 
házban egy csíra rejjezkedik, melynek gyü
mölcsei nagyobb sikerrel fognak hatni a’ néger 
kereskedés’ eltörlésére, mint az eddigi’ euró
pai hatalmasságok rendszabásai.

Pénz kelet. Apr. 20. 1837 . Stat. köt. 5 pct. 10 4 * 4pet.  9 9 T5* 3 pcf. 7 4 $ .— 1S34. köles. 5 0 0  ft. 5G0{ f .
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Ä  Kémló iránt.
Mint hazafi helyt adni tartozva'n ama sok 

hazafiúi felszólításoknak, melyek a’Kémlő’foly- 
tathatása’ nehézségeit meggyőzhetöknek álliták 
elhatároztam annak további szerkeztését teljesí
teni, következendő feltételek alatt, úgymint: 

Hogyannál v á l o g a t ó t  tab b, ’s több e r e 
de t i  h a s z n o s  értekezések adathassanak, he
tenként csak egy ív fog küldetni hasonló papi
roson ’s betűkkel mint eddig: ha azonban az elő
fizetésből több telend, másfél ívre is fog szapo
r íta n i: —■ noha a’ folyó írások’ érdemét hasz
talanul kívánják némelyek a’ betűk’ több ezrei
től mérni. —

Reményi vén mind azt, hogy t. íróink nem 
fognak szakadást tenni, sőt inkább ez intézettel 
közre munkálni,—mind azt, hogy földésztársaink, 
gazdasági hirdetéseiket ezen intézethez fogják 
küldeni; — ennek mostani félévi árra mind pos
tán , mind a’ nélkül 3 ezüst forintra szállitatik, 
oly módon azonban, hogy az előfizetés senkitől 
einem fogadtatik; hanem

3) Minden tisztelt előfizetni akaró megké
retik, hogy nevét és teljes czimzetét, az utolsó 
posta’ feljegyzése mellett, jövő Junius 1 i-dik 
napjáig valamely pesti medárdi vásárra jövő, 
vagy más alkalom által béküldeni méltóztassék. 
És ha a’ béküldött előfizetői szám elegendő 
lesz az intézet fenmaradására, akkor Junius’ 
közepén a’ legelső postával hirdetni fogjuk, 
hogy a’ Kémlő folytattatik: ’s igy Julius’ első
jétől kezdve a’ beküldendő nevek szerint kinek 
kinek folyvást megküldetik. Az árrára nézve 
pedig oly bizodalommal vagyunk, hogy azt, f. 
e. Augustusi pesti vásárig, adandó alkalom ál
tal, vagy kereskedői úton tisztelt olvasóink bi

zonyosan béküldendik : annyival inkább , mert 
vidéki városainkban lévő kereskedőinknek, a’ 
Pesti kereskedő házakkal többnyire van váltói 
viszonyuk ’s ismeretségük. Mivel azonban, ha a? 
kivántató szám ki nem ütend, a’ Kémlő elmarad; 
óvásul jelentem, hogy ezen esetben azoknak 
pénzéből, kik ne talán postán küldenék be ne
veiket, a’ l t - d i k  r é s z  e l v e s z t h e t ő :  kö
vetkezésképen ez ú t t a l  a’ posták által leendő 
névkőzlés kikerülendő, — mert az innen szár
mazható rövidségekről a’ szerkeztőség felelni 
nem akar. Egyébbiránt a’ folytathatás’ elválása 
után fentmarad az eddigiem szokott előfizeté
si út. — •

Ekképen tehát a’ tisztelt előfizetni akarók’ ne
veinek jegyzőkönyvbe leendő iktatása végett, 
mától  f o g v a  az i n t é z e t  megn y it t á t i  k, 
oly végre, hogy a’ felszólító tisztelt hazafiak’ 
kívánságának elégtétethessék. —

Költ Pesten, Április 25. 1837.
Bál l á.

Figyeltet és.
Az.emberi észerő korunkban több felfede

zések közt leginkább kimutatá hatalmát, és di
csőségét a’gőz, vasút, és ezukorkészités’ hasz
nálásban A’ ki haladni akar, annak ezeket ok- 
vetetlen’ használni kell, mert a’jólétet soha sem 
szerzi a’ veszteglés, a’ tespedés. —

A’ haladás’ fénysugáros Gyermeke nem ké
sett, — ’s a’ Dunán és ennek legyőzött szirtei 
felett röpkedteti gőzhajóinkat, ’s velők hazaíiú- 
sága’ nemességét. — Újólag mondjuk ezt, és 
ismételve! mert h a l a d á s u n k  é s S z é c h e n y  
ugyan azon szellem és anyag. — Mi sok szépet 
és hasznost reményihetünk a’ vasútakra nézve



is , — de a’ nagy vállalatok nagy kincseket ki
vannak, ’s igy ezekhez idő kell: ’s ezekre néz
ve messzére fognak minket mások megelőzni. 
De ellenkezőleg van a’ dolog a’ czúkor készí
tésre nézve, mert ehhez van annyi pénzünk, 
mennyi szükség; oly földünk, mely gazdagon 
terem; annyi népünk, mely a’ munkát könnyen 
megbirja; ’s annyi eszünk, hogy azt úgy foly
tathassuk, mint akármely nép.

’S valóban, ha csak ugyan bizonyos Scliu- 
Benbach’ fölfedezése, nem lesz-e tanácsos egy 
társaságnak, a’ készitésmód’ betanulására köz 
költségen értelmes tagot kiküldeni? ’s a’ czú- 
korgyártást minél nagyobban űzni. — Mert ha 
megfontoljuk körülményinket, mi oly helyzetben 
vagyunk, hogy ha igazán megvetjük magunkat, 
nem csak ama sok száz ezer ’s talán millió forin
tok maradnak honunk’ javára, melyeket most kia
dunk; hanem a’ felesleges czúkorból ma holnap 
milliókat vehetünk be.

Mondjon más azt, mit akar, — de mi oly 
véleményben vagyunk, hogy a’ czukor gyártás
nál olcsóbb, jövedelmezőbb, kivihetőbb,kevésbé 
akadályoztatotlabb, egy gazdasági ág sincs.

Ennélfogva mindenkit őnhaszna’ tekintetéből 
is nem szűnünk emlékeztetni ’s felszólítani, hogy 
a’ czukorczékla mag’ vetésének itt lévén az ide
je, igen tanácsos volna a’ czukoranyag’ kikém
lelése végett mindenütt próbákat tenni oly vég
re , hogy annak idejében, midőn a’ czukorgyár- 
tás" legújabb módja hozzánk kerül, és közrend
jük: kiki bizonyos lehessen benne, hogy a’ föld
jein termesztett czéklából haszonnal és czélirá- 
nyosan űzendheti a’ czukorgyártást. —

Baranya, Jánosiban Apr. 18. 1837.
Husvéttól fogva a’ szántás vetésre csak ke

vés jó időt nyertünk, mert a’ szakaszonkénti 
gyakori esők földünket annyira megáztatták, 
hogy sok földész az északi oldalon fekvő földjeit 
a’ korán vetni szokott tavaszival még csak most 
( ’s pedig nem a’ legjobb munkálati! vizes agyag 
földet is) veti, félvén az elkéséstől.

A’ szőlő munka is nagyon vissza maradt, a’ 
télen által békapált erős agyagos szőlőkben, mert 
a' vizesség miatt ki nem kapáltathatván, az el

késett metszés által a’ már is Iévbe indult töke 
sok erőt ves/.t. — A’ panasz közönséges a’ ta- 
vali fagyástóli tőkék kiszáradására, ’s hitvány 
vessző sarjadékokra, mert munka egynéhány 
évig sok, de jutalom kévés lészen; még is a’ 
bor nem emelkedik árrában; 10 forinton válo
gathatni 1834. ’s 8 forinton 1835. évi bort, 
mert vevő csak ritkán mutatkozik.

A’ gabona vetések áltáljában véve jók, ’s 
a’ gabonának árra nemhogy nem emelkedik, de 
olcsó árron sem igen kerestetik. A’ legelő nagyon 
megindult, úgy hogy az igás marhákat kivévén, 
a’ többit éhségtől már nem félthetni. Völgyes 
réteinket víz álja, ’s így tavaszi nedv elegendő 
lévén, bő széna termésre számlálunk.

A’ mondulafák virágoznak, a’ többi gyü
mölcsfák pedig nagyon virágbimbósok, mely a’ 
termesztőkben elő örömérzést gerjeszt.

Ä  lecsapolt turján helyén létező  
zsombékok kiirtásáról ’s azon hely
nek egy év alatt ré tté  való ált- 

változtatásáról.
A’ vízben létező z.sombék nem egyébb mint 

a’ metsző sás, (három élű} gyökeiből támadt 
csomós szövet, melynek fő eleme a’ viz; — ha 
tehát valamely ilyes zsombékokkal rakott hely
ről a’ viz mär Iecsapoltatott, ’s azok jól kiszá
radtak , legkönnyebb azokat égetés által kipusz- 
titni, de csak azon mindenkori vigyázattal, hogy 
a? berekföldnek, melyben léteznek, annyi nedve 
legyen, hogy a’ tűz abba bé ne hathasson, ku- 
lömben a’ berekföld mint televény, fenékig ki
ég, ’s helyét tóvá változtatja. Ez igaz, hogy 
könnyű mód a’ zsombékokat elpusztitni. ’s ehez 
tanács sem szükséges, mert könnyű feltalálni, 
de ezt mindenki talán gyakorolni nem kívánja, 
hanem a’ zsombékokat trágyává kívánja változ
hatni, ’s azért e’ második módról e’ követkczen- 
dot. Ha a’ zsombékok már szárazon állnak is a’ 
viz-Iecsapolás után, igen sok munkába kerül 
azoknak hamarjába való kiszedésük f  történjen 
az bár ásó, fejsze, Vagy irtó kapa használata 
által, ’s azért szükséges egy bizonyos időt el
várni, hogy a’ viz hijánya miatt már nem ne-
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vekedhetö zsombékoknak alja, földszint meg
rothadjon, mely többnyire egy nyáron által meg
történik, ’s akkor már könnyű azokat kiirtani, 
mely ekképen történik: a’ zsombék jó éles irtó 
kapa által földszint körűi bévágatik, ez megtör
ténvén az irtókapa tetejébe vágatván, elránta- 
íik, ha ez megtörtént, szükséges a’ gyökökön 
függő berekföldet, sőt a’ megrothadt alsó gyö
kér részeket is levagdalni ’s elteregetni, hogy 
ft’ zsombék helye fészkes (gödrös) ne maradjon. 
Ezután öszve vagdaltatik a’ zsombék több apróbb 
részekre, ’s emésztő kazalokba rakatik, pedig 
úgy, hogy abban, ha lehet, semmi hézag ne 
légyen, melynek eszközlésére jó azt mindenféle 
törékkel, polyvával, vagy a’ mi legjobb, földdel 
kitölteni, mert külömben ha azt a’ szél keresz
tül járhatja, évekig is épen marad. Szinte úgy 
szükséges azt fölülről földdel béfödni legin
kább akkor, ha köze föld helyett törekkel bé- 
töltetett, mely által a’ könnyű száraz zsom- 
bék szükséges nyomatékot nyer könnyebb rotha
dásra; ehez járul még, hogy az emésztő kaza
lok , melyeknek inkább széles, ’s közép magos- 
ságuaknak, mint keskeny ’s magosoknak kel
letik lenni, időről időre trágyalé, vagy annak 
hiánya esetében víz által a’ rothadásra szüksé
ges nedvességnek megadására megöntöztesse- 
nek, mert csak ez által érhetni czélt a’ trágya 
készítésben; legjobb mennyire telhetik, a’zsom- 
békokat az állati trágya szarvasokba rakni, hol 
rothadásukra minden egyesül.

Ha a’ zsombékok elhordattak, nincs egyébb 
hátra, minthogy a’ nyert tér, jóféle széna poly
vával csak vékonyan meghintessék, minden bo- 
ronálás, vagy gereblélés nélkül, ’s ha azon 
polyvában fenyérmag nem volna egy kevés vö
rös réti fenyér maggal meghintessék, ’s még 
azon évben, ha a’ bevetés tavasszal korán tör
tént, ha csak különös mostoha idő nem já r, az 
ily módon készült új rét már kétszer kaszál- 
ható%

Én gyakoroltam ezt i834-dik  ’s 1835-dik 
években legjobb sikerrel, ’s pedig úgy, hogy 
nem csak azon üres tért szórattam bé széna poly
vával, hol az előtt a’ zsombékok léteztek, ha
nem nagy részét a’ berekrétnek, hol metsző sás
nál egyébb nem termett, ’s álmélkodásomra azt

tapasztaltam , hogy mennyire csak a’ vetést 
gyakoroltam, a’ metsző sás azonnal ’s mái napig 
is elmaradt, ’s a’ legnemesebb fűvek termettek 
helyébe, holott, a’ bé nem vetett helyen, a’ 
metsző sás, mint legrosszabb fű, még most is 
uralkodik, ’s ez által azt tapasztaltam, hogy 
minden sásas réteket, ha ar fölös víz elliárítta- 
tik, széna polyva vagy megszerzett más jó réti 
fű magoknak a’ régi gyöpön való elszórása által 
könnyen megjavíthatni. * * )

Ä  növényt dér ellen ót almazó sze
redről.

A’ cs. k. gazdasági egyesület’ biztosságát 
Becsben, még az 1831-ik évben uralkodott 
tavaszi fagyások arra indították, hogy munká
latinak uj rendében, a’ dértől megmentő eszkö
zöket nyomtatás alá bocsátaná, melyeknek főbbjét 
és veléjét, még alkalmas időben mi is közöljük.

Ho g y  ke l l  a’ d é r n e k  e l e j é t  venni .
E ’ végre szolgál: 1 , a’ növények befedé

se, 2 ,  a’ növények füstölése.
1 , A’ n ö v é n y e k  b e f ő d é s e ,  leggya

koribb és szokottabb mód a’ kertészeknél, meg
menteni a’ gyenge növényt a’ fagyástól, a’ mi 
ajánlható ugyan kertekben, ’s kis terjedelmű 
földeken; de szőlőhegyeken, ’s szántóföldeken 
azt gyakorlatba venni nem lehet, azon könnyen 
kitalálható okból, hogy ily helyeken az idő és 
költség veszteség nem állna illő arányban, a’ 
belőle eredhető haszonnal.

Azonban a’ dér elméletéből az sül ki, hogy 
a’ szőlőben a’ szalma kosárral vagy takaróval 
való befödésnek nem szükség nagy szigorúság
gal történnie , mivel a’ fedőléket a’ szőlőié fölé 
akármely magasságra helyhezhetni, ’s akár- 
mely anyagból készíthetni oly vékonyra, mint 
csak tetszik, továbbá a’ szőlőtöt oldalt is ta
kargatni nem szükséges. Sőt úgy látszik, hogy 
elegendő minden karóra úgy felkötni egy kis 
csomó szalmát, hogy végei elérjék a’ vesszőhaj

*) Én is fogom közleni e' tárgybani tapasztalá- 
simat a’ kiirtott zspmbeku felszántott s b e 
vetett tófenekekről.

S z erk .
* #
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tást Még annyi is elegendő volna, hogy első 
kapáláskor egy könnyedében kerekített szalma- 
koszorút tenne az ember minden tökére, ’s úgy 
szorítaná oda, hogy a’ szél el ne fuhatná.

2 , Második óvószer a’ n ö v é n y  füs t ö-  
1 és melyet d é r f ü t é s n e k ,  f a g y f ű  st öl é  s- 
n e k is neveznek.

Ez úgy történik hogy a’ szőlőhajtás és gyü
mölcsfák’ virágzása idején azoknak keleti és 
északi oldalaikhoz oly anyagszeneket rak az 
emberei,melyek lassan égnek, sok füstöt okoz
nak, ’s mint égőszerek kevés becsűek, például 
gyeptőzeg, zöld gally, korhadt fa, csáva , ta- 
raczkfű, fűrészhulladék moh stb. ’s ezeket olyan 
éjszakákon gyújtja föl az ember, melyeken a’ 
dér megjelenésétől félhetni. Ilyen éjszakák jö- 
nek elő nálunk Májusban és Júniusnak első 
napjaiban. Rendszerint szokatlan meleg napok 
előzik meg azokat, melyekre aztán sebes eső, 
a’ havasokon pedig sőt még a’ hegyeken is hó 
következik; majd harmadnapra felvidul az idő, 
az ég derült lesz, ’s estve érzékeny hideg áll 
he szélcsenddel. Ha ily körülmények közt a’ 
hévmérő 3 vagy 4° avagy 0 mutat, méltán 
tarthatni a’ reggeli dértől, ’s a’ fák mellé tett 
rakáskákat éjfél után mingyárt meg kell gyúj
tani, ’s a’ füstölést mind addig folytatni mig a’ 
nap föl nem kelt.

Annak megfejtése: miképen akadályozza a’ 
füst a’ dér származását? kijő a’ dér származá
sának elméletéből. A’ dér nem egyéb mint 
megfagyott harmat, annálfogva a’ dér szárma
zását meggátolni annyit tesz , mint kieszközle- 
ni azt hogy a’ harmat vagy ne is formáltas- 
sék, vagy a’ fagypontig meg ne hidegüljön. A’ 
dér eredetét megakadályozni abban áll, hogy a’ 
meghidegüJt testnek az elveszett meleget ismét 
vissza adjuk; ha nem egészen, legalább egy 
részben, e’ pedig két utón történhetik, t. i. 
vagy az által, hogy a’ test fölibe egy takarót 
terítünk ha szinte magas távolságban is, mely 
a’ földből felköltöző meleg sugarakat ismét visz- 
sza csapja, ilyen melegségi sugarakat vissza
verő takarót képeznek a’ felhők, azért is bo
rult időben sem bő harmat sem dér nem esik; 
— vagy pedig füst eresztés által. A’ füstöt 
mesterséges, alant lebegő felhőnek kell nézni

’s azért képes az a’ dér származását meggá
tolni , annyival inkább, mivel eleinte melegség
gel is bir, a’honnan nem csak hideget távozta- 
tólag, hanem melegítőleg is munkál.

Egy gallyakból vékony vászonból szalmá
ból stb. készült takaró is kipótolja a’ felhő he
lyét, Könnyen gyaníthatni ezt onnan, hogy te- 
repély fák alatt, ha szinte ezek elhullatták is 
leveleiket, és így nagyon hézagos fedeléket 
nyújtanak, a’ föld sohasem lepetik meg dértől. 
A’ levegőmozgás sem csekély óvószer dér el
len; csak hogy nem áll hatalmunkban azt mes
terséggel elegendő mértékben előhozni. Annyi
val inkább gyakorolja pedig azt a’ természet. 
A’ lejtős hegyeken, a’ meghielegült ’s annál
fogva nehezebb levegő mindig a’ völgybe eresz
kedik, és más még nem hidegült levegő nyo
mul utána felülről; azértis a’ meredeken ritkáb
ban okoz kárt a’ dér, mint az alacson helyen. 
A’ szél mindig elfujja a’ hidegült levegőt a’ 
harmat lepte növényről, és más nem hideget 
hoz helyébe.
H o g y  kel i  a’ d é r ’ h a t á s á t  e l r on t an i .

Megmutattuk az imént, miképen a’ füst nem 
csak a ’ dér származását akadályozza, hanem 
még ártalmas hatását is megsemmisíti azon eset
ben ha meg nem tudnák eredetét gátolni.

Az ezen tárgy felett gyűjtött adatokból az 
sül-ki hogy a’ füst gyakrabban használ az utób
bi, mint az elsőbb módon, minthogy a’ füstö
lőt többnyire későn gyújtják meg. midőn t. i. a’ 
harmat már megfagyott; ekkor már füstöléssel 
nem Iphet meggátolni a’dér támadását, de igen 
a’ hirtelen fölengedést; ’s az általa okoztatni 
szokott öldöklő hatást a’ növényre.

Ugyan ezt a’ czélt érhetni el a’ dér lepte 
növények’ meg öntözése által. Ez abban áll 
hogy reggel napföljötte előtt, öntöző edény se
gedelmével ollyan kútvizzel öntözzük meg a’ 
növényt, mellynek melegségi foka ne legyen 
8° alul, miáltal a’ megfagyott harmat fölenged, 
a’ fagyás ártalma megszűnik, a’ melegség lassan 
bontakozik, a’ nap följöttével pedig majd jobban 
elterjed.

Olyan esetekben midőn az éjjeli hideg nem 
sokkal vala nagyobb, mint a’ miilyen a’ harmat’
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fagyasztására kivántaték az öntözés haszna si
kerülni fog bizonyosan, ’s az által minden két
ségen kivül megmenthetni az olyan kertinövé
nyeket, melyeket eszközök hiánya miatt nem 
lehete betakarni; de a’ hol nagy volt a’ hideg, 
a’ fagyás hihetőleg oly pusztítókig hat a’ növény 
szerkezetére , hogy azt nem csak el bágyaszt- 
j a , hanem valósággal el öli.

Hogy ezen eszközt a’ virágzó fáknak hel
lyel gyakorlatba vehették, könnyen gondoljuk, 
mert egy vizipuska segedelmével könnyen le
het fecskendeni a’ vizet eső módra, miképen 
a’ füvesházakban is látjuk hol, a’ magas fák le
veleit így szokták öntözni; hanem hogy azzal, 
a’ szőlőhegyeken, vagy mezőkön próbát tettek 
volna, arra még eddig példát nem tudnnk. — 
Némelyek az öntözést a’ füstölésnek eleibe akar
ták tenni a’ szőlőhegyeken, de ha vizsgálóba 
vesszük a’ vízre fordítandó készületet és költ
séget, ’s e’ mellett foganatát, kétségkívül a’ 
füstölés után kell helyezni, mert szőlőben és 
mezőn meg kivántató víznek tartására, sok 
edényekre és kirakott gödrökre lenne szükség, 
az edények és gödrök megtöltése szinte nem 
csekély dolog volna: aztán a’ vizet 8° meleg- 
ségűve kellene csinálni, ’s számtalan apró vizi 
puskát szerezni, a’ víznek illendő elhintésére. 
Ezen eszközt tehát csak a’ kertészeknél kell 
hagyni. *)

Elegy.
Hivatalos híradások Angliának népességét 

a’ lakosok’ osztályai szerint adják ekképen: 
Földbirtokosok; 1,500,000. árendások (far
merek) és napszámosok: 4,800,000. Bányá
szok: 600,000. Molnárok, sütőkés mészáro
sok : 900,000. Gyárosok 2,400,000, művé
szek: 650,000. Vargák és szabók : 1,080,000 
kereskedők 2,100,000. Hajósok és kato
nák 831.000 Papok, törvény tudók, orvosok:
450,000. Szegények: 110,000. Kamataik

'*) Ezen németországi újság, magyar földésze- 
ink előtt ugyau óság, de az értelmes előa> 
dásból némelyek szedhetnek ismeretet.

S z e r k.

után élők: 116,000. Öszvesen: 15,537,393 
lakos, kiknek 2,203,904 háztartásuk van.

Eddig oly véleményben voltak a’ statistiku- 
sok, hogy mindenik státusban a’ földmivelők te
szik a’ legszámosabb osztályt, Angliában épen 
ellenkezőt mutatnak ezen adatok.

Cuba’ szigetében örvendetesen öregbül az 
ipar. A’ vasutak és gözerőmüvek szaporodnak, 
Havannából a’ déli partokig terjedő vasút fog 
vonattatni. A’ termékeny föld mindenütt mível- 
tetík. A’ villa — clarai rézbányák ’s a’ keleti 
partokon levők szorgalmasan kikutattatnak, 
így a’ puanabacoaí és bahia — hondai szén
bányák is A’ spanyolok az új világban mind 
azon felfedezéseket hasznukra fordítják, mik
nek Európában ellenszegezik magokat.

Időjárás.
A’ „ S c h w ä b i s c h e r  M e r k u r ’* április’ 

12éről  ezeket írja: Az időjárás még most is 
téli. A’ hegyek hóval fedezvék, ’s a’ városban 
is (Stuttgartban) havat látni a’ háztetőkön. 
A’ hévmérő éjtszaka még mindig a’ fagypont alá 
süllyed De a’ növényvilág még nem élemedett 
fel annyira, hogy a’ hosszan tartó téli idő tete
mes kárt okozhasson. Bár mi rendkívüli ezen 
időjárás , még is a’ korábbi századok’ évkönyvei 
több esztendőről emlékeznek , midőn szintoly so- 
káigjSÓtmég tovább tartott a’ téli hideg. Ol
vasóink talán érdekesnek fogják találni, ha 
ezen esztendőket krónikáink után itt kijelelve 
találhatják. Az illető évek e következendök: 
1317, 1466, 1469 , 1485 , 1490 , 1491, 
1542 , 1561 , 1 5 6 3 , 1595 , 1604 , 1614, 
1 6 2 7 , 162 8 , 163 5 , 1 6 4 0 , 1 6 4 1 , 1643, 
1649- Ezen években jobbára martzius’ végéig, 
’s egyesekben györgy napjáig sem olvadozott a’ 
hó. Tavasszal közönségesen takarmány’ szűke 
állott be, úgy annyira, hogy a’ szalmát leszed
ték a’ háztetőkről, ’s a’ marhának felaprítgat- 
ták. Még is ez esztendők közül nehányan a’ 
gabonának termékenységéről emlékezetesek, 
másoka’ takarmány’bőségéről, ámbár néha csak
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későcskén kaszáltak, arattak. 1542-ben csak 
jakab napja körül virágozott a’ gabona, ’s a’ 
szőlő; a’ zab csak gáP napja táján hordatha- 
tott bé. A’ szőlőre nézve nem a1 legjobbaknak 
mondathattak ezen esztendők; egyesekben sok 
volt a’ bor, számosakban kevés, ’s egyáltalá
ban mindenikben savanyú volt a’ termés.

Értekezés a szik-föld javítása ’s hasz
nosítása tárgyában.

Balogh József Doctor úr, a’ múlt évi Társal
kodó’ nem tudom hányadik számában felszólam- 
lott, hogy ő a’ szik-föld javítása’ könnyű és ol
csó módját feltalálta legyen, melyre ugyan a’ 
Társalkodóban Udvardy Mérnök ur igen helye
sen felelt, ’s viszont felszólította ’s kérte orvos 
urat: hogy mivel Magyar Országnak sok millió
nyi hold szik-földe vagyon, ezen nagy hasznú 
találmányát minél előbb közre bocsájtani ne kés
sék. Képzelem, mily feszülve várta ezen tudósí
tást minden, ki hazáját, ’s annak földészeti elő
menetelét szivén hordozza, de kiváltkép olya
nok, kik ily szikes-földekkel vagy rétekkel bír
nak; kiknek sorában magam is lévén, megval
lom hogy igen kiváncsi voltam ezen találmány 
megtanulására; mihelyt hozták a’Jelenkort, első 
dolgom volt a’ Társalkodót felbontani ’s Balogh 
urnák feltalálását abban keresni, de híjában,— 
míg egyszer nagy sokára olvashattam: hogy 
ezen uj találmány egy különös könyvben előfi
zetés útján fog a’ Hazával közöltetni.

Minthogy az előfizetés útján kijövő munkák
ban több Ízben ’s kétféle módon csalattattam meg, 
mert részént az előfizetők kevessége miatt a’ 
munkák ki nem jöhetvén, jónak látták némely 
szerzők a’ pénzt még is megtartani, részént ha 
ki jöttek is azok, az elő-hirdetménynek meg nem 
felelvén, várakozásomat kielégítetlen hagyták, 
ennél fogva eltökélettem: semmi könyvet, de 
még folyó-irástsem venni előfizetés mellett, ha
nem ha eleve annak tartalmáról ösmerettséget 
nyerek, inkább kívánván a’ munkának bolti ár- 
rát, ha bár többecskét is fizetni, mint pénzemet 
veszteni, vagy várakozásomban megcsalatatni.

Ezen elvem’ következésében tehát Balogh 
Doctor ur könyvét nem bírom, de nem is lát

tam azt, hanem a’ Társalkodó jelen évi i9 -ik  
számában kivonatot közöl abból; felteszem pe
dig ennek szerkesztőjéről; hogy abból a’ javát 
’s a’ czélhez leg inkább tartozót szemelte le
gyen ki, azért szabad legyen A’ s z i k - f ö l d  
h a s z n o s í t á s  t u d o má n n y á  czimü munká
nak ezen kivonatára észre -  vételeimet tenni, 
utóbb pedig mivel a’ szik’ hassnositásával ele
get bajlódtam ’s bajlódom, tapasztalásomat fel 
hozni.

Közli a’ Társalkodó ezen könyv’ bevezeté
séből a’ 6. 7. és 8. §-kat, melyekben ámbár 
sok szép és fellengős gondolatok nem hibáznak 
is, de kevés van benne mi kirekesztőleg a’ fel
vett tárgyat illetné, és semmi, mely ha nem 
mondatnék is bőven meg nem értenők mit a’ 
könyvben keresünk, t. i. a’ szikföld hasznosítás 
tudományát, azonba ha már könyvet akartunk 
írni, kellett élőbeszéd vagy bévezetés is, még 
pedig mint látszik több foliantokra terjedő, de 
hiszen nem első példa ez, ’s hihető utolsó sem 
leszen.

Közli tovább a* textusból a’ 91. §-ust, mely
ben azt mondja a’ szerző u r: ,,a’ szikes helyeken 
mutatja a’ tapasztalás, hogy csak egy kés fok
nyi jó földecske legyen is az átkozott szikes 
márga ágyon, már eröködik az valamit terem
ni“ ebben van ugyan valami, ámbár szabad le
gyen kételkednem, hogy oly igen csekély hin
tés mint egy kés-fok vastagsága valamely szem
be ötló hatású legyen, sőt azt tapasztaltam: hogy 
oly helyeken, hol az alább leírandó móddal fákat 
ültetvén, a’ megmaradt hordott földet nem egy 
kés-foknyi, de legalább is jó egy ujjnyi vastag
ságban elterítettem, ámbár iparkodott az ily 
helyeken jóféle fű tenyészni, de szomorú szív
vel tapasztaltam: hogy ez igen rövid ideig tar
tott, mert ámbár nálam semmi marha nem tiporta 
is , de az ily szik földet, kivált ha mint nálam 
lapány is az, száraz esztendőkben nagyon sze
reti túrni a’ vakandok, áltáljában sok abban a’ 
varas-béka,mely hasonlóul túr, de kiváltkép az 
átkozott lótetü, mely különösen kedveli a’ szi
kest, az Hy csekély hintésnek fölibe túrják a’ 
sziket, ’s úgy elenyészti a’ szik e’ kevés terí
tést, hogy annak már második évben kevés, 
harmadikban pedig semmi nyoma*
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Lejobb azt mondja a’ Szerző nr: ,,’s mivel 
ezen egy ujjnyi jó íöld is nem mind meszirül 
hozott termo föld, hanem árok — homok, ’s a’ 
majorban producált érett trágya is, mellyeknek 
vontatása semmibe sem kerül“ ha igy okosko
dik a1 Szerző ur, hogy az árok — homoknak, 
’s a’ majorban készült érett trágyának vonta
tása semmibe sem kerül, úgy kétség kívül na
gyon olcsó lesz a’ sziknek más földel való be- 
terítése, deéa semmi v o n t a t á s t  költség vagy 
fáradság nélkül képzelni nem tudok, mert ha 
bár azon árok, melynek homokjából a’ sziket 
teríteni akarjuk, azon a’ munka alá vett — 
földön legyen is , munka nélkül az örökkön örök
ké a’ szikre terülni nem fog, hanem szükséges 
leend azt vagy kapákkal reá teritetni a’ szikre, 
vagy talicskákkal, vagy végre szekerekkel arra 
liordatni ’s el teritetni, szinte a’ majorbeli trá
gya sem megy soha magától a’ szikre, hanem 
vagy szekéren vagy talicskán kell azt reá hor
dani, mivel pedig sem a’ kapa, sem talicska 
emberi erő ‘s munka nélkül, sem a’ szekér em
ber és marha nélkül nem munkálkodik, már 
az ily munkát akár cseléddel és tulajdon mar
hájával, akár robottal, akár napi bérrel tetes
se valaki, egyik esetben sem lehet mondani 
hogy semmibe sem kerül, mert a’ két első eset
ben ha közvetlenül pénzbe nem kerül is, de köz
vetve kerül, mert cselédeinket napról napra fi
zetjük és tartjuk marhánkkal együtt, roboto- 
sunkat pedig mig ezt munkálja máshová nem 
fordíthatjuk, napi béreseinket végre nap telve 
fizetjük; hát ha a’ javítás alá vett szik távol 
esik a’ majortól, akkor sem kerül semmibe a’ 
trágya hordás? soha nem hallottam, sem olvas
tam még, hogy valaki valamelly ’s kivált trá
gya hordásról ’s föld terítésrül azt állította vol
na, hogy semmibe sem kerül, holott mint alább 
meg mutandom nagyon is sokba kerül az.

A’ 103 ban „A szikekben lehető fák disz- 
lése módjának magyarázása“ Itt le írja a’ Szer
ző ur: a’ szív — köldök — élet — oldal — 
’s tudja Isten minő gyökereket és gyököket azok 
útjait, terjeszkedesét, vastagodhatását, de mind 
ezekről biz en azt tartom: hogy valamig a’ 
fold mélyébe be láthatni nem fogunk, soha ezt 
valamint a’ Természetnek annyi milliónyi tit

kait ki nem tanulhatjuk, hogy a’ fáknak kü
lönbféle gyökerei ’s gyökei mikép terjeszkednek, 
’s mit miveinek a’ földben, az ilyetén állítások 
csak hypothesisek, melyeknek valamint állítása 
valóságát a’ Szerző ur be nem bizonyította, úgy 
én sem tudom az ellenkezőt bebizonyítani; én 
inkább szeretem magamat az illyesekben a’ pra
xishoz mint a’ theoriához tartani, innét alább 
egyedül amannak vezérlete alatt előladom : hogy 
én mit mivelek fáimmal a’ szikben? ’s ámbár a’ 
gyökerek é* gyökök útjait, terjeszkedését soha 
nem tanultam is, de számos mind gyümölcs mind 
más iákat neveltem, ’s nevelek mais.

A’ 104 §-ban ,,A’ szikes földbeni faültetés 
közönségesen udvarban ’s a’ t “ A’ szerző ur
nák ebbéli praescriptiója oly sokféle bibelődés- 
ből áll, mit mivel annak sokkal egyszerűbb mód
ját tapasztalásból tudom, ’s alább előladandom, 
megtanulni nem kívánok, de alig ha maga is 
belé nem unatkoznék az árkocskák ’s Isten tudja 
minő fúrások készítésébe, ha a’ kút körül ülte
tendő négy fa helyett három annyi százat meg 
haladó fákat ültetne minden Tavaszban mint én.

A’ 105. 106. 112 §-ok is a’ faültetésről 
szólván már ezekre feljebb feleltem. — A’ 117. 
§. a’ megöntözés irrigatóirul szól: már ez hiszen 
mindenkor jó , ha t. i. szárazságban öntözhet
jük akár mi javainkat, és erre csak azt lehet 
felelni: boldogok az oly tájak, melyeket a’ Gond
viselés oly bő ’s nagy csetű folyamokkal megál
dott, hogy az irrigatiót gyakorolhatják, de hol 
ezek nincsenek, az íllyes mindig csak pium de- 
siderium marad, mert kutakból vagy metszések
ből öntözni rétet, ámbár ezt is meg próbáltam, 
de valamint én belé untam, úgy fogadom belé 
fog unni minden, ki ezt próbálja. — Egyébbe- 
ránt az irrigatióról könyvet írni nem kell, mert 
semmi nincs e’ világon egyszerűbb, mit minden 
józan eszü ember be nem látna, ha soha gaz
daságos könyvet nem olvasott is t. i. ha száraz 
a’ kertünk, földünk, rétünk, öntözzük meg ha 
lehet; ezen állításom’ bebizonyítására felhozom: 
miképen körül belül 15 esztendő előtt némely 
hivatalos foglalatosságban Obudavári Zala vár
megyében fekvő helységbe mentem, száraz nyár 
volt akkor is , mind e’ mellett egy jó darab rétet
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láttam , melynek szembe ötlő gyönyörű zöld szí
ne volt, kérdeztem tehát a’ helységbéliektől 
miért volna azon rét oly szép zöld? a’ felelet 
lett hogy ők azt öntözik, oda menvén valóság
gal láttam: hogy egy szép patak folydogáltt 
Veszprém Vármegye felül egy kies meneteles 
völgyön alá, mely patak elejébe ők egy dia- 
gonális árkocskát készétettek, mely a’ patakot 
fel vévén, úgy intézkedtek’ a’ lakosok: hogy 
mint Réteik’ szélei a’ diagonális árokra dűlnek 
egy más mellett, az első rétet bíró gazda ált 
vágván a’ diagonális árkocska partját mely a’ 
víznek zsilipül szolgált, a’ vizet egész 24 órá
ig réten végig folyatta, más nap a’ mellette 
lévő gazda becsinálván amannak áltvágását a’ 
maga rétén nyitotta meg az árkocskát ’s ismét 24 
óráig azon folyatta végig a’ patakot, ’s igy tovább; 
midőn minden Gazda rété imigy meg-öntözve 
volt,ismét elő kezdték, ’s folytatták egész nyá
ron, melynek hasznos következését könnyű be

látni. — lm e’ szerént bár az Óbudaváriak az 
irrigatióról soha nem olvastak, még is egyedül 
a’ józan ész útmutatása szerént gyakorolták az 
irrigaíiót. — Ha a’ szikes vidékeket is a’ ter
mészet ily ajándékával áldotta valameg, nem 
kellene akkor se föld hintés, se az udvarban 
termett érett trágya, sem valamely mesterké- 
lés, még is annyi szénát teremnének a’szikek, 
hogy alig győzné a’ birtokos betakarni.

Be végezvén imigy nagyábul Balog Doc
tor ur könyve’ azon részére, mely a’ társal
kodó által közöltetett, észrevételeimet, e’ tárgy
beli gyakorlati tapasztalásimrul könyvet ugyan 
nem írok, hanem elöladván itt tapasztalásimat, 
szivemből örvendeni fogok, ’s ebéli csekély 
fáradságom bőven meg lesz jutalmazva, ha 
ez ösztönül szolgáland bár mely érdemes hazám
fiának arra: hogy ezt megpróbálja.

(Folytatva lesz.)

M ái számunkkal közlött képletek iránt.
Méltóságos Báró Rédl űr, szives lévén a’Bácsi ekét, melyről múlt évi 44-dikszámunk

ban szólottunk, intézetünkkel közleni, azt lerajzoltatván rézre metszettük Megtekintése elég 
földésztársainknak arra , hogy ezt jól készült, és nem csak Bácsban és Tolnában, de Pestben 
’s egyébütt is használatban lévő közönséges ekének ismerjék: ’s a’ kinek tetszeni fog a’ képlet
ről magának ahhoz hasonlót készíttessék. ’S igy róla, a’ mi szükséges, mindent elmondunk.

Szinte közöljük azon kukoriczavető eke’ rajzát is, melyről műit évi 15-dik számunkban 
értekeztünk. ’S  végre

Egy repezevetőt, melyről az álíttatik, hogy, a’ szórás helyett, rendesen ’s czélirá- 
nyosan veti a’ magokat.

Pénzkelet. Április 24 . 1 8 3 7 . Stat. kőt. 5 pct 1 0 4  — 4  pct. 99  — 3 pct. 74%.  — 2  \  pct.
5 6  %. — 1 pct. 25 . — 1834. köles. 5 0 0  ft. 5 6 5 1. — Bécsi Bank köt. 2 \  pót. 6 6 |.  
Kincstári 2 l . pct 66 . — Bécsi főkiucstári 2 pct. 52.
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Ä  szikes földről*
(Folytatás)

Sümegi Zala Vármegyei mező városhoz a’ 
posta ut mentében z  órányira fekvő Mihályfai 
helységben belső telkem 50 hold, ennek ^ része 
a’legrosszabb szik-főid mi a’világon lehet, mert 
a1 mellett, hogy a1 sziknek minden terméketlen
ségével, ’s rósz tulajdonival bir, még ezeket 
azzal tetézi: hogy mintegy 2 láb mélységre egy 
jó tenyérnyi vizi-kő réteggel bir, mely oly ke
mény, hogy midőn, metszéseim’ * ) ásatásában 
ezen rétegre jutottam, kénytelenittettem azt fej
székkel áltvágatni; oly kemény: hogy egy he
lyen, melyen 15 esztendő előtt a’ föld színén 
felyűl még nyáron is, kivévénha rendkívül szá
raz volt az, viz állott, egy magas mulató épü
letet merő mészkővekbül építtettem, ’s alapját 
ezen rétegre rakattam, mely annyi esztendőmlta 
oly szilárdul áll, hogy azon legkissebb repedést 
nem láthatni, egyébbiránt ha ezen kő kihányat- 
tatik, a’ nap és levegő behatása által egy pár 
esztendő múltával elporhanyul, ’s töredez oly 
kis részekre: hogy a’ szikre jó előmenetellel té
ríttettem ’s jó termő földdé tettem azt; ezen kő 
réteg alatt egy jó tenyérnyi szélességű homok, 
azután agyagos sikálóval vegyes föld rétegek 
vannak.

Ezen hely 7 0 —80 esztendő előtt egy un
dok bereknek minden tulajdonságival b írt, ’s 
nem csak haszonvehetetlen volt, hanem büdös 
kipárolgásai által még az egészségre is károsan 
hatott; tulajdon gyermekkori emlékezetemre, 
ámbár kaszáltatott már, de ha csak rendkívüli 
száraz nem volt a’ nyár, a’ kaszások hol nagyobb,

hol kissebb vizet gázoltak, ’s a’ szénát a’ hely’ 
ingoványos volta miatt többnyire petrencze ru- 
dakon kellett a’ dombosbb helyekre hordani; mint 
egy 1 8 0 6 .-1 8 0 7 . évek körül egy különösen 
száraz télben édes Atyám a’ számtalan egerfá- 
kat, rekettye és fűz bokrokat kiirttatván, ’s köz 
egyetértéssel egy metszés is készülvén száradt 
ugyan ezen hely, ’s mintegy 15 esztendőig ha 
bár nem a’ legjobb minémüségü szénát termette 
is, de bőven termett, megjegyezvén; hogy ezen 
idő alatt még még e’ hely a’ víznek csekély esete 
miatt, melyet egy pár rósz malom még nehezít 
koránt sem száradt egészen ki, mert ha ned- 
vesbb nyár volt, szinte vízbe kaszáltak, ’s a’ 
termést rudakon hordták ki, még végre Atyám 
halála után csekély örökségem kormányát ma
gam vévén által három metszést készíttettem 
benne 1821-dik év körül. Még akkor is oly 
vizenyős volt e’ hely, hogy az árkoló csupán 
egy ásó nyomra áshatta a’ metszéseket, az az 
épen hogy utat csinált a’ víznek, de csak ugyan 
volt ennek is nagy haszna, mert a’ rét szemlá
tomást száradt, a’ mely mértékben szállott és 
üllepedett az, annyira esztendőnként a’ lehet- 
ségig lejebb ásattam metszéseimet,.

A’ szép természetnek különösen nagy ba
rátja lévén, ezen tágos helyből egy angol ker
tet, melyben azt oly szépen lehet utánozni, al
kotni eltökéllettem, úgy mindazáltal; hogy ne 
csak gyönyörűségre hanem Horátz szerént omne 
túlit punctum quimiscuitutile dulci haszonra is, ’s 
főkép ez utóbbira legyen tekintet; több fajta fák- 
bul 3 — 4 évekkel előbb oskolákat készítettem. 
Elkezdtem tehát a’ fa ültetést; — haj de azzal 
fel kelle hagynom, mert tán a’ 10-ik alig éledt 
meg, de melyek megeredtek is, azokból a’ kö4) Talán árkaim.

_____  Z? ___  CfrCto

U L i s ä M L D
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vetkező tavaszkor ismét tán minden iO-dik haj
tott csak; nyáron ált pedig ezek is kivesztek, 
’s mi csudálatosbb: ezen helyen, melyen magam 
emlékezetére számos eger, rekettye ’s több fák, 
mint feljebb emlitém buján nőttek , most még a’ 
a’ fűz fa is kiveszett. — Ezen tapasztalásom, 
vajha hamis jövendelő legyek, vezet azon nyo
masztó jóslatra: hogy minden kiszárított berkek 
hosszabb vagy kurtább idő alatt ily haszonve- 
hetetlen karba jutandnak, mert mint felyebb is 
emlitém, arra hogy ezen hely buján termette a’ 
szénát jól emlékezem.

Látván e’ szerint: hogy a’ fa-ültetéssel ily 
könnyű szerrel nem boldogulhatok, minden oly 
helyekre, hol fa ültetvényeket ’s ligeteket akar
tam alkotni, minden ültetendő fa számára göd
röket ásattam. Ezen gödröknek mindig gömbö
lyűknek kell lenni, ’s az ültetendő fák nagysá
gához képest nagyobb, vagy kissebbeknek, ’s 
mindig akkoráknak, hogy a’ fa gyökerei kényel
mesen megférhessenek azokban, falai a’ gödrök
nek nem csak rézsútosak ne legyenek, mint 
szoktak lenni az árok-oldalak, hanem még a’ 
sir gödröknél is meredekebbek legyenek elan- 
nyira, hogy a’ gödröknek alsó terjedéke széíesbb 
legyen, mint a’ föld színén lévő, a’ gödör-ásó 
valamint a’ földet ki veti, apróra darabolja azt 
ásójával, valamint a’ gödör fenekét is szurkálja 
fel, ’s a’ földet benne aprogassa el, hogy a’ fá
nak puha ágya legyen* minden ily gödör mellé 
metszéseim partjaiból, melyek már egy pár évig 
a’ nap és levegő behatásánál* kitéve voltak, ’s 
jól niegporlianyultak, földet hordattam. Ha tá
volabb esett szekereken , közelebbről talicská
kon , ’s beléjek helyheztetvén a’ fa oskolákbul 
kivett fáimat, mindaddig, mig a’ hordott föld 
gyökereiket be nem födte ásókkal gyökereikre 
rázogattattam, mert ha kapákkal vagy bár ásók-, 
kai is nagy mennyiségben vettetik a’ föld a’ gyö
kerekre letöri azokat; a’ fákat pedig egy legény 
mindig rázogatja azon okból: hogy a’ gyökerek 
mellett üredékek ne maradjanak, ’s a’gyökerek 
a’ porhanyó földbe tenyészhessenek; igy mun- 
kálódtunk inig a’ fák gyökerei a’ porhanyó hor
dott földdel be nem födettek.

Ezen munkához négy ember szükséges, je
lesen egy, kj a’ fát kezébe tartván, mig az te-

mettetik, rázogatja, kettő a’ porhanyó földet 
ásókkal a’ gyökerekre hintegeti, és ha történet
ből zsombék, vagy gyep darab, tégla vagy kő
darab a’gödörbe találna esni, azt tüstént kive
sztik. Elfödetvén imigy a’ gyökerek, a’ 4-dik 
munkás kapával a’ szikes földből behúzván a: 
gödröket, ’s imigy ezek a’ földdel szinesleg fej
tetvén, egyik lábával a’ gödör szélein a’ földet 
megnyomkodja, a’ fát egyenes kelyhezetbe te
szi, ’s földdel újra behúzza. Ezen munka oly 
hamar megy, ’s mind eselédim mind jobbágyim 
ebbe annyira gyakorlottak: hogy négy legény 
egy martiusi vagy áprilisi napon 2 0 0 —250 da
rab fákat könnyen elültetnek, megjegyezvén 
itt azt, hogy én nagy fákat, hanem ha néhol 
sűrűn állnak, ’s innét azokat ki venni ’s ált ültetni 
kell, soha nem rakatok, mert a’ fiatal fával a’ bánás 
könnyebb, bizonyosbban megfogamszik, ’s az ált 
ültetést kevesbbé sínyli mint a’ nagyobb fa.

Meg készülvén imigy ligeteim halehet ak
kor mindjárt, ha pedig mint közönségesen ta
vaszai sokféle munka öszve jön később t. i. nyá
ron midőn reá érkezem az ültetett fák közeit 
talicskákkal a’ metzések partjaibul ha a’ hely 
lapossabb 5 —6 — 7 ujjnyira, ha dombosabb 
3 — 4 ujjnyira feltőltetem, ’s az uj föld szí
nét érett trágyával megtéríttetem, ’s fáim oly 
buján nőnek, hogy 1818-ik esztendő olta az 
imigy neveltt jegenye fáimból most készíttetem 
a’ negyedik nagy háztetőt, több száz forintok 
pedig, mellyeket annyi épület fákért ki kell 
vala adnom zsebembe maradtak, úgy a’ számos 
költséggel járó fuarokat is meggazdálkodtam ; 
igy jutalmazott meg munkám nem csak a’ gyö
nyörűséggel mellyet éreztem mig ök nevelked
tek, hanem valóba tetemes haszonnal is.

Megjegyzem 1-ben: hogy én Gyümölcs
fákat csak egy és oly helyre ültettem, mely 
előbb is dombosabb volt, de a’ mellett még 2 
jó láb magasságra csupa udvari finom agyag 
földel töltettem fel e’ helyet, udvaromban pe
dig helyette szikes -  földet hordattam, ezen 
gyümölcsösben vagyon 96darab fa örendben mely 
oly hamarsággal meg nevelkedett, ’s oly bő 
termő, hogy minden kivánatot felmul; 2szor 
hogy a’ lapos sziken ha csak 3 —4 , vagy ha 
a’ hely vizaradásoknak vagyon ki téve 5 —
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6 láb magasságra nem töltetik az, Balogh Doc
tor ur minden árkolási ’s földfurdalási rendszere 
daczára is nem hiszem hogy tenyésszenek a’ 
gyümölcs iák, legalább huzamos esztendőkre 
bizonyossan nem. — Ennél fogva 3or alapos 
szik-földön nem is iparkodtam gyümölcsöt ter
meszteni hanem más nemű fákat ’s mint fel— 
lyebb említém legnagyobb haszonnal ültettem, 
illyenek: a’ Piatan, több féle fajta jegenyék 
(populws) többféle kőrisek (fraxinus) szil, eger 
(betula alnus), nyír (betula), acer regündo, 
acer pseudo platanoides, fűz, számtalan bon
ni ’s külföldi virágzó csemeték, a’ kertemet 
kerítő árok partokon pedig akászok (rohinia 
pseudo acacia}, mely a’ mellett hogy áltront- 
hatatlan eleven gyepüt ád, esztendőnként télen 
a’ vastagabb águkat le fürészeltetvén 1400— 
1600 darab finom szőllö karókat szolgáltat, 
ha pedig egy pár évek alatt mindenütt úgy, 
mint már egy "részén meg erősödik ezen gyepű 
bizonyossan 4000  karón fellyül nyerendek be
lőle esztendőnként. — Ezen eléggé nem be
csülhető fát úgy látszik mintha a’ Gondviselés 
a’ fa - szűkös tájak kedvéért alkotta volna, 
mert ki irthatatlan az, ’s minél többet vágatik 
értetődvén mindig télen, vagy fürészeltetik an
nál inkább tenyészik ’s terjed.

Elől adván feljebb, hogy miként kellessen 
a’ fákat ültetni, olyanok kedvéért, kik az ilyek- 
be járatlanok, megjegyzem az áltültetendő fák 
kivétele módját is: a’ kiültetendő fához kapával 
közeledni ne engedjünk, mert ezen szerszám
mal fát hibátlanul fel venni a* lehetetlenségek 
sorába tartozik, hanem ásóval a’ kiveendő fa 
nagyságához képest jó távolságra ásassuk azt, 
’s ha némely nagyobb oldal-gyökerei az ásni kez
dett gödrön kívül hatnának, a’ gödör fala mel
lett jó éles fejszével vagy baltácskával vágassuk 
el azokat, valamint midőn a’ fa már annyira ki 
van ásva, hogy azt kiemelni lehet, csak hhlkal 
tegyük ezt, ’s az oly gyökereket, melyek a’ 
felvevésben a’ fát még tartják, hasonkép fejszé
vel vagy balaskával vágassuk el, azután késsel 
kell melleje állni,’s előbb ugyan a’sziv(karó)gyö- 
keret,mely minden még ált nem ültetett fának 
vagyon, ’s középen egyenesen a’ földbe nyúlik 
tőbe metszessünk le , különben ezen gyökér min

dég egyenes vonalba lefelé megy a’ föld sovány 
részébe, ’s néha e’ miatt a’ fa elsinlödik, ’s el- 
is vesz, innét vagyon: hogy az áltültetelt fák 
mindég hamarább nőnek, tenyésznek, ’s tovább 
élnek mint azok,melyek azon helyben maradnak 
hová ülteti ettek, vagy vettettek; ezután a’megtö
rött gyökereket a’ törésnél, a’ fejszével elvá- 
gattakat pedig a’ vágásnál el kell metszeni, ek
kor teteje felé fordulunk, hol a’ fának közép ágát 
vagy koronáját több szemekkel alább kell szál
lítani ’s elmetszeni, az alul nőtt águkat pedig 
tőbe, héjjával szinesleg, felsőbb ágait végre úgy 
kell lemetszeni hogy azokon legfeljebb 4 —5 
szem maradjon, de mind közép ágát annyival 
lejebbkell szállítani, mind mellék ágain annyi
val kevesebb szemet kell hagyni, minél inkább 
a’ felvételben megsérültek a’ gyökerek.

Ezen több évekig tartó ligetek ültetése köz
ben azon remény tápláltt, hogy ha bár más 
móddal mint le Írtam fákat a’ szik-földben ker
tembe nem tenyészthetek is , legalább jó réte
ket fogok készíthetni, többféle próbákat tettem 
e’ részben is, t. i. próbáltam azt részenként trá
gyázhatni, de ennek egyébb sükere nem lett, 
minthogy egy pár esztendőkig kévéssé többecs- 
ke szénát termett, harmadik évben már alig 
volt különböztethető a’ ganéjzatlanrul, negye
dikbe szinte oly rósz lett az, mint a’ többi; ek
kor próbáltam ősszel nagy darabokat felszántat- 
ni, télen által erősen ’s igen jó trágyával meg 
hordatni, tavasszal a’ trágyával öszve kapáltat- 
tam, ’s részént, kölessel, részént Jokerrel el
vettettem, első évben a’ köles és árpa, 2-dik- 
ban a’ lóher buján, 3-dikban a’ lóher gyéren 
nőtt, 4-dikben tökéletesen az lett szikes rétem
ből mi előbb volt, egy részt szinte ősszel felis 
ásattam oly mélységre: hogy a’ szikes egészen 
alá, az alatta lévő homok és sikálöval vegyes 
agyag pedig felyül került, ezt bőven meg trá- 
gyáztatván elvettettem árpával és szénapoly- 
vával, ez eltartott, ’s jó szénát termett 6 — 7 
évekig ezen idő után észre vettem hogy ker
temnek ezen része esztendőnként sásasabbá vált, 
de tűrhető bőven termett még tavai is; itt azon 
eszmém támadt: hogy a’ szikes alul vett föld 
rétege nem volt elegendő a’ szikesbe nőni szo
kott sást, csuhét, ’s több illy étén rósz fajta nö-
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vényeket úgy elfojtani, hogy több esztendők le
forgása alatt azok újra feljül nem kerülnének, 
innét úgy okoskodtam: hogy az átkozott szikes 
növények elfojtására jó ugyan az alsó föld, de 
bővebben 1s oly vastagon kell azt reá hordani, 
hogy a’ szikes lapály egyszersmind ezen föld 
terítéssel fel is emeltessék, ’s igazi parlagos 
rétté változzék ált, mely esetben úgy hiszen 
nem lehet többé attul tartani: hogy a1 sás csuhu 
’s a’ t. valaha elől jöjjön, mert a’ vastag töltés 
alul is nehezen bújhatna ki, de ha ez történhet
nék is, a’ felemeltetett ’s ekép nem innyérelévő 
földben nem tenyészhetne.

Ezen elvből menve ki, elkezdettem kerte
met éppen most négy esztendője töltetni, földem 
kertemben elég volt, mert minden száraz nyá
ron metszéseimben a’ viz megfogyatkozván vagy 
egészen ki is száradván azokat hol egy hol két 
ásó nyomokra mélyebben ásattam annyira: hogy 
azon metszések mélysége, mely midőn készít
tettem egy lábnyi volt, már bizonyosan őt ha 
nem hat lábra ment, minthogy egyik metszésem 
szélessége két öl, el lehet képzelni: hogy mily 
quantum földet adhatott ez maga, de mind ennek 
mind más két metszéseimnek, melyek egyike egy 
öl, másik pedig négy láb szélességű, ’s mind
kettő legalább öt láb mélységű partjait, mennyi
re azokat előbb már ligeteim feltöltésére el nem 
használtam két esztendők alatt mind reá hordat- 
tam a’ szikes földre, ’s dombosabb helyeit 3 —4 
ujnyira, laposbb helyeit pedig 7—8 újnyira, 
sőt egy láb magasságra is feltöltettem, azután 
jó érett trágyával vastagon meghintetvén ezt a’ 
hordott földdel öszvekapáltattam, a’ feljebb je
lentett mód szerént nagyobbára jegenye, de 
más fákkal is 2 —3 — 4 ölnyi távolyságra beül- 
tettettem, lóher maggal vagy széna polyvával 
elvettetvén begereblyéltcttem; a’ mit eként har
madévvel és negyedével elkészitett<-m tavaly oly 
bő ’s oly finom szénát adott, hogy a’ világon a’ 
legjobb rét adhat csak ilyent és enyit, sarju a’ 
rendkívül forró és száraz nyár miatt nem sok 
ugyan, de még is volt és finom, úgy szinte fáim 
is a’ rendkívüli száraz nyár daczára is igen jól 
tenyésznek, fákat azért rakattam belé, mert 
úgy tartom: hogy nedves időben sok fölesleges 
nedvet kipáiolognak, szárazságban pedig lomb

jaikkal a’ fűnek árnyékot tartván, a’ füvet a 
kiaszástól védik, e’ mellett több tekintetekből 
hasznosok lévén a’ fák is, miért ne vegyen az 
ember kettős hasznot midőn vehet?

Tagadhatatlan ugyan : hogy ezen mun
ka nagy erővel készül, de ha meg gondol
juk hogy ez a’ világon örökös ’s előbb el
pusztulnak a’ legerösbb épületek vagy akár 
mi, mint az ily rét valaha olyan állapotra jus
son, mint melybül kiemeltetett; még sem oly 
az: melyen az elszántt akarat, és nem csüg
gedő ipar ne gyözödeimeskednék. Leírom tehát 
miként munkálódom; elsőben is ha közvetetlen 
a’ metszések inellett kell a’ töltést kezdeni ka
pával állítom neki embereimet, kik a’ partot 
kapákkal hányják mind addig, mig a’ part 
annyira hátra van hányva, hogy a’ viz felöli 
részen már csak annyi föld marad mennyire 
kívánom a’ rétet felemelni, ekkor ismét a’ há- 
nyot föld végéhez mennek, a1 munkások ’s az 
utánnok fel dombosúlt földet ismét mind addig 
hátra hányják, mig abból csak annyi marad 
mennyi a’ czélba vett felemeléshez szükséges, 
igy tovább, mig a’ part egészen elfogyván egy 
nem meg vethető darab, melyet csak trágyázni 
felkapálni kell mi azonban elég hamar megy, mert 
csak a’ töltés kapáltatik öszve a’ trágyával, ’s 
be vetni kell örök üdökre készen vagyon, úgy 
értvén az t: hogy ha el soványkodik bizony azt 
trágyázni kell; — Ha valamicskével messzebbről 
kell a’ partokat hordattni? ekkor talicskákkal 
láttatok hozzá, ’s el mondhatom: hogy igy is 
4 —5 talicskázó, ha kivülök egy pár ember az 
árok partot ásókkal a’ talicskákba hányja, egy 
nap alatt szép darabot beterítenek; Ha el 
végre a’ hordandó part távolabb vagyon? ak
kor szekereken hordatom azt oly formán: hogy 
a’ szekerek száma ’s a’ távolysághoz képest 
2 —3 ember a’ partnál rakja a’ szekereket meg 
lévén egy rakva viszi a’ földet, de már a’ má
siknak helyébe oda kell érni, ’s igy tovább. 
Ne hogy azonba a’ déli étetés miatt a’ dolog 
múljon, minthogy béreseim négy ökrökkel jár
nak, regvei egyik párt fogják be, kimentek
kel egy egy szekér trágyát visznek a’ terített 
földre, azután földet hordanak egész dél ha
rangozásig, délután a’ másik párt fogja be, is-
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mét ki mentével trágyát visz, «azután hap estéig 
földet hord, igy a’ marha nagyon meg győzi a’ 
dolgot, mert fél nap alatt akár istállón akár 
legelőn a’ jó lakás mellett ki is nyugszik, ?s a’ 
munka is elég szaporán megy, sőt a’ két izbeli 
ganéj kivitellel nem sok hijánnyal meg is trá- 
gyáztatik az azon napon hordott töltés’ felülete 
ily módon lelki isméretemre el merem mondani 
hogy tavali esztendőben, ámbár gazdasági te
hetségem igen mérsékelt, ha többet nem, bi
zonyosan hét holdokatel készíttettem úgy: hogy 
azon részt, mellyet april végéig meg hordtunk, 
tüstént elvettettem zabbal lóherrel részént 
széna polyvával; a’zabot júniusba lekaszáltat- 
tam mely adott 3 szekér linóm szénát, azután 
augustusba meg arattattam ’s 7 — 8 köböl ve
tés utánn nyertem 37 f. finom zabot, ha a’ 
nyár oly forró ’s rendkívül száraz nem lett, 
bizonyossan még a’ lóliert egyszer meg kaszál- 
tathattam volna. — Azon terítést pedig me\- 
lyet május hóban tetettem kiadtam káposztás 
kerteknek nap számért, nyertem pedig a’ mel
lett : hogy számos cselédeimnek ’s másoknak is 
némellyeknek ingyen adtam nagy darabokat, 
200  nap számat, ’s a’ fel vevők áldottak érette 
mert soha oly jó káposztájok nem volt mint it
ten, mivel ezen hely egyik mettzés hosszában 
lévén , mellyben viz egész nyáron által elég 
volt, káposztájokat kénnyek szerént öntözhet
ték. — Ezen káposztás kerteket mihelytt ki 
tisztultak fel kapáltattam. ’s el vettettem búzá
val, mely az ősszel gyönyörűn ki költt, most 
pedig ezen tavaszban lóher magot vettettem fe
libe , ’s be gereblyéltettem; a’ búzát nem aka
rom meg aratni, hanem mihelyt szárba készül 
indulni le kaszáltatom biztosan reménylvén hogy 
legalább négyszer kaszálok rajta, ’s az utóbbi 
kaszálások már lóherrel vegyesek lesznek.

A zon földet p ed ig , uiellyet m ég későbben  
t. i. derék nyárban bordattam (m ert én ezen  
munkát eg ész  éven ált mikor csak érkezem  te
tetem } ’s téríttettem , September elején vettet
tem el búzával és lóherrel, nem csak a’ búza 
igen szép de a’ lóher is ki költt az ősszel m ég, 
ezzel is épen az a’ szándékom mit imént emliték.

De árok partjaimat már harmadévvel mind 
elhordattam mit miveltem tehát? minden met-

tszéseiiu partjait i — 1 ' öl távolságra mind két 
felül csapatékos menetelbe (en echarpe) fel 
szedettem egész a’ viz színéig, mi által temér
dek tölteni való földet nyertem, ezen partot 
meg trágyázhatván ’s fel kapáltatván elvettet- 
tem tiszta lóherrel, mely példátlan hamarsággal 
’s oly buján nőtt , hogy minden várakozást fel- 
lyűl multt; volt itt nem csak széna de sarju is 
ollyan, hogy szebbet kívánni nem lehet, mert 
gyakran belé állítottam metszéseimben egy pár 
legényt lapátokkal, kik mind a’ két partokat 
meglocsolván az imént emlétett hasznot eszköz
lék. E ‘ mellett azon nagy haszon is vagyon 
ezen munkában: hogy a’ partok, mellyek a’ szi
kes helyeken nagyon porhanyók ’s a’ mettzé- 
sekben dűlni szeretnek, ennekutánna nem dűl
hetnek beléjük, ’s nem lehet meg magyarázni 
azon természeti szépséget, midőn a’ gyönyörű 
zöld meneteles partok között a’ szép tiszta víz 
csillog. Elmondhatom: hogy széles metszésem 
a’ hidakrul Imsszában nézetve oly gyönyörű lá- 
tomány, mely a’ természeti szépségek közé 
méltán számíüathatik.

Értekezésem elején említettem; hogy kér- , 
tembe a’ szik - föld alatt mintegy 2 lábnyira 
egy réteg vízi kö legyen, midőn a’ szikre még 
fél vagy 1 láb terület hordatik, annyival mé
lyebben esik ezen réteg , innét attul: hogy a’ 
fa’ vagy fű gyökerei ezent el érjék, tartani 
nem lehet, vagy ha elérnék is? káros követ
kezményei nem lehetnek.

Ha házamhoz messzebb fekvő szikes -  rét
jeim volnának? imigy iparkodnám azokat hely
re hozni: ásatnék megyéjén egy 6 , vagy ha a’ 
hely tán viz áradásoknak volna kitéve 12 vagy 
több lábnyi szélességű metszést, partját reá 
téríttetném kapákkal, vagy talicskákkal 'vagy 
szekerekkel reá hordatnám szikes rétemre oly 
magasságba, hogy arra viz többé nem jöhetne. 
Ez még lévén, rétem felül a’ partot egy ölnyire, 
vagy szélessebbre csapatékos menetelbe, med
dig csak a’ hefy vizenyösége engedné fel sze
detném, ’s ekép ujjra nagy mennyiségű föl
det nyervén, ezt ujjra reá hordatnám ’s térít
tetném rétemre, ekkor közelítőleg ki lehetne 
számolni a’ készen lévő terítés mennyiségéhez 
képest, hogy ha odább szinte azon menetelbe
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egy 4 —6 láb vagy akármily szélességű árkot 
ásatok, ’s annak is partjait csapatékossan fel 
szedetem, az innét nyerendő föld el téríttet
vén öszve fog e’ érni a’ másik töltéssel? ezt is 
reá téríttetvén fel lenne emelve egy nagy da
rab rét, mellybe a’ fellyebb leirtt módon 3 — 
4 ólnyi távolyságra fákat ültetnék, azután jói 
megtrágyáztatnám , ezt a’ hordott terítéssel 
öszve kapáltatván, el vettetném , ’s igy tovább; 
higye el minden t. ez. hazámfia : hogy ezen 
munka nem oly iszonyú nagy melyet megtenni 
nem lehetne , ha pedig egyszer valaki belé kap 
’s látni fogja miként az előbbi undok szikes 
helyen, győnyöáü virulmányt, ’s flórának ezer
féle színekkel diszelkedő természeti virágai, 
dúsan ’s buján növő fákat, szóval egy valódi 
földi Edent alkotott,’s ezen utálatos ’s az egés- 
ségre is káros behatásu helyet nem csak gyö- 

örüvé de kimondhatatlan’ hasznossá is vará- 
solta; ’s előbbi olyas állapotjábol örök üdökre 
kivívta, fogadom nem unatkozik belé, hanem 
egész évek’ sorain által cselédeinek, ’s robo- 
tossainak minden ürés üdéjét ide fogja őrömtel- 
ve áldozni ’s fordítani.

Végre okát adom, miért merészlek én min
den t. ez. földészt ezen munkára biztatni? a’ 
szikesekről véleményem im ez: az ilyetén szi
kes helyek sok századokig vagy ezredekig viz 
alatt sínylődtek, tán a’ vizek tulajdon termé
szetes terheikkel a’ zsirossabb ’s ennél fogva 
nehezebb tőidet alábbnyomták, felyebb a’ kön
nyű inkább meg maradhatván, mert csudálatos 
az , de minek igasságát naponként tapasztalom: 
hogy azon mélyen fekvő föld, mely a’ levegő 
üdvös behatásának, kitéve soha nem voltt, mi
helyt a’ levegőre jut, ’s a’ leirtt mód szerént 
elkészíttetik termékennyé vál, mint nálam ta
vai történtt: Imgy a’ mely rész ma elterítve ’s 
meg trágyázva voltt. már más nap palántával 
rakatott el,melybül oly gyönyörű káposzta lett 
hogy csudálta minden. Nem lehet ezt egyedül 
a’ trágya erejének tulajdonítani, mert ha bár 
az a’ földet tetemesen javítja is, de tudjuk hogy 
maga a’ trágya semmit, hanem mindent a’ föld 
terem, tehát bizonyosan jónak , vagy legalább 
igen könnyen ’s hamar javíthatónak kell ezen 
földet tartanunk mely ily termékenységet ád,

| utóbb pedig a’ két három izbeni porhálás után 
annyira megporhanyodott, hogy bár képes len
nék minden földemet búza alá is elkészíttetni, 
nem ok nélkül állítom tehát: hogy ezen nyugodt 
föld nagy termékenységgel bírván magában, mi
helyt a’ lég behatásának kitétetik mindjárt ter- 
mékenyé válik.

Költ Mihályfán Apr. \2 .  1837.
Forintos Jósef.

Czuliorgyárt ás,
A’ ,.schwäbischer Merkur“ április’ 1 Óéról 

ezeket írja: ma délelőtt tartott ülést a’ Muse- 
umban (stuttgarti) a’ Schutzenbach’ módja sze
rint készítendő répaczukorgyártást, részvé
nyes társaság által, pártfogolni kívánó gyüle
kezet. A’ Badenbol jelenlévőken kívül, minők 
Ellrichshausen, Haber, Schutzenbach urak 
’s a’ t. ott volt több würtembergi főtiszt, föld- 
birtokos, bankír és iparférfi. Báró Berlichin- 
gen Gusztáv tiszteltetett meg az elnökséggel 
Először is Plieninger professor, és Berg gyógy- 
szereráros (tagjai azon bizottságnak, mely a’ 
schutzenbach! bánásmód’ megvi/sgáltatására 
Badenba küldetett) an ettlingeni próbatételek
ből! kiviláglásról adtak számot Ez szerint a’ 
nyertezukornak fontja 10—11 krajezárba ke
rülne , ’s ha* a’ tüzelő legolcsóbb árra vétetik 
fel, még ennél is kevesebbe; a’ hohenlieimí árr- 
szabás mellett egy font esak kilencz krajezár
ba kerülne; holott jelenleg a’ ezukorgyártás- 
nak árra, az srrasi és famarsi franczia bánás
mód szerint 10—11 krajezárba kerül fontjá
nál. Plieninger professor azonban egyenesen 
kinyilatkoztatta, hogy minden számviszonyok 
csak a’ valószínűség’ felvetésén alapúinak, ’s 
hogy az ettlingeni próbatételek másutt még 
máskép alakulhatnak. Erre a’ badeni és wür
tembergi bizottságok véleménye olvastatott fel. 
Ez oda megyen ki, hogy a’ répák’ silánysága’ 
daczára is, a’ schutzenbachi bánásmód, az il
lető próbatételek után, jobb sükert és hasznot 
ígér, mint bár melyik az eddigiek közül.

Most a’ szerződés’ terve, mely szerint 
schuzenbach bánásmódját a’ würtembergben



alapítandó társasadnak általengedni kívánja, 
felolvastatott és tanácskozásba vétetett. A’ fő- 
téléi hogy schutzenbach több évekre a’ tiszta 
jövedelemnek (a ’ tőke’ kamatainak levonása 
után} 10 prócentóját, ’s meghatározott szám 
részvényt kíván magának. Ma este ismét gyű
lés fog tartatni, melynek a’ szorosan szerkesz- 
tetendö szersződés, végelfogadás tejébe, bému- 
tattatni fog ; mintán részvényaláirás utján (egv 
részvény 500 fr.) a’ társaság alakítandó lészen. 
Már Radenból is számos részvényes jelentkezett.

Az ausztriai Lloyd Április 20-ról követke- 
zendőket ir : Május 16-kán kezdi meg Triest- 
ből Constantinapolba teendő útját ausztriai Fő 
Herczegné Ludov i ca  gőzhajó, útjába ejtvén 
Ancona, Corfu, Patras, Pyräus £ Athene), 
Syra és Smyrna réveit. Ezen. ékes, és legna
gyobb szilárdsággal legújabban készült gőzhajó 
320 tonnás, és 100 ló erejű: erőmüvei Anglia 
leghíresebb gyárából valók. Az utasoknak min
den kigondolliotó alkalmuk ’s kényelmükről van 
gondoskodva, uraknak ’s asszonyoknak külön 
szobák, szinte mint egész családoknak is. — 
Etel, ital ’s egy kis könyvtár is az utazók szá
mára. Útbér e’ következendő-.*

Helyek
. I. II. III

Triestből Anconáig ft, e. p. 15 10 5
Corfuig 60 40 20
Patrasig 75 50 25
Pyräusig 96 64 32
Syraig 96 64 32
S mymaig 108 72 36
Constantinapolig 120 80 40

Rövid időn ugyan e’ végre elkészülend Jo -
h a n n a  nevű gőzhajó is, 360  tonnás 120 ló 
erejű Triest és S3rra között: — szinte mint 
Kol l o  wr a t h  is, mely 320 tonnás és 100 ló 
erejű Triest és Ancona közt hetenként két ízben 
járandó — továbbá Mahmud Su l t an  és Bá
ró E i c h o í f  mindegyik 120 lóerejü és 360 
tonnás. — Végre Me t t e r n i c h  Herczeg ne
vű mely Syra és Alexandria közt Candiát érint
ve fog repkedni.

Ezeken kívül még több földközi tengeri ré

vekbe is fognak gőzhajók indíttatni, nevezete
sen egy részen Albániáig, ’más részen Siciliáig; 
de főként Triest és Velencze közt, hogy e’ 2 
tő píaczokat egymáshoz közelebb hozza.

A’ „fränkischer Merkura terjedelmesen szól 
a’ duna-majnai csatornának jelen állapotáról. A’ 
munka csak kevés helyit szakasztatott félbe a’ 
tél által, ’s a’ tavasz’ beállása olta kettőzte ett 
iparral folytattatik. Minden környülállásokgazt 
reméltetik, hogy azon esetre, ha a’ kővá ók’ 
szűke miatt nem kelletik halasztást szenvednie 
a’ vállalatnak, de mitől tartani nincsen elégsé
ges ok, hat év alatt, ’s talán még előbb, ké
szen fog állani a’ csatorna. Az eddigi tapaszta
lások teljes biztosítékul szolgálnak, hogy a’ csa
torna’ készítésére felvetett summánál nagyobb 
nem .fog kivántatni, sőt hogy még tetemes rész 
megkiméltethetni fog

Időjárás.
Hazánknak több hegyes részeiről ’s a’ Bán

ságról oly híreket hallunk, hogy Április elég 
nedvességgel folyt le; ’s a’ vetések mindenfelé 
legszebb reményben diszlenek: de a’ fák kihaj
tása elkésett. — Igen szives köszönettel ven- 
nők, ha hazafitársaink azon vidékekről, melyek
ről a’ Kémlőbe tudósítás nincs, értesítenének.

A’ Nagy-Ivunságból tegnap érkezett hite
les hazafitárs beszélé, hogy ott a’földeknek nagy 
része szántatlan maradt a’ marhák hijánya miatt 
— hogy ott a’szegény emberek tavaszi vetések 
alá sok helyeken ástak és kapáltak, ’s azután 
magok boronáltak! ’s mi több, hol kézi malmok 
nincsenek, ott 3 ,  4 ,  vagy 5 ember ált be 
a’ nagy száraz malmok húzására, ’s úgy őrlői
tek : ’s ily szomorú a’ föld’ egyik legterméke
nyebb részének állapotja. — Különös azonban, 
hogy ott a’ vetések ugyan meglehetősök; azon
ban midőn másutt bővölködnek áz esőkben, ott 
több is elkelne, ’s félő hogy á’ kivántató ned
vesség fog ez idén is hijányzani.

A’ Tiszának nagy áradásai’s kiöntései vagy- 
Mivel pedig a’ lapályon kígyózó ’s térjen-
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gö Tisza áradásai’ ’s kiöntéseinek oka a’ felsőbb 
vidéken lehet leginkább tudva, holott annak igen 
nagy hasznát vennék alföldi társaink, ha tud
hatnák legalább azt, hogy a’ Havasokon felol
vadt e már a’ hó? ’s mily részben, oly biroda
lommal vagyunk, hogy egyik vagy másik haza- 
fitárs azon vidékekről, közelebb pedig Tokaj 
tájjárói szives, leend erről hazáját általunk tudó
sítani.

P e s t  és v i déke .  Aprilisnek némely nap
jait az elején kihagyván, a’ többi része egészen 
’s általában igen szép tavaszra mutat. Eső, dör
gés és villámlás naponkéntiek, de egyszersmind 
az eső pásztásan já r ; és a’jéghullások igen gya
koriak, ’s mindenfelé tapasztalhatók. Egyébbi- 
ránt mindenféle vetések ’s rétek gazdagon mu
tatkoznak, sok helyen az ősziekben a’ holló is 
alig volna látható — a’ fák és szőlők szépen fa
kadnak.

JSir ka  eladás.
f t w 9 tr f rrMéltóságos Nagy-Karolyi Gróf Karolyi István Ur’ 0  nagysaga Oszves-birtoki kor- 

mányja’ részéről köz hírré tétetik: hogy T. Csongrád vármegyében Holdmerő Vásárhely vá
rosához közel fekvő úgy nevezett Kenyerei Majorságban, az évenkénti birka eladás e’ folyó 
évi Május 23-kán ismét divatoltatni fog—-és ez utlal k é t  száz  i gen nemes  h á g ó  ko
s okon  kívül t öbb s z á z  a n y á k  is, akár árrverés utján; akár pedig a’ venni szándéko
zóknak kívánságára meghatározott árrakon részletekben is eladóvá tétetnek. A’ nemesebb juh 
tenyésztést kedvelők előtt sokkal ismeretesebb ezen fajnak nemességi fokozatja, mintsem hogy 
azt magasztalni kellenék. —

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilája (pos. mérő) Váltó-Cz. garas.
Városok’ és na

pok nevezése.
Búza 

tói i ig
Kétiz.j
‘ói i ig!

Rozs
tói I ig

Árpa 
tói | ig

Zab 
tói | ig

Hűkor, 
tói | ig

Köles \ 
tói | ig |

Kása
tói | ig

Lencse 
tói | ig

Korsó 
tói | ig

Bab 
lói | ig

Ungvár Apr. 20. 80 85 70
II

75 50 54 42 45 35 36 73 77 _ .
M iskolci 19. 80 100 60 67 50 56 40 45 30 35 80 90 — — — _ — —• — — — —
Pécs 22. 60 66 52 58 48 53 50 52 35 36 70 72 — — — — — — — | —
Baja 25. 73 — 53 — 50 —. 50 — 29 — 73 — — —■220 — — — — — — __
Becskerek 21 70 90 55 60 — — 50 — 40 — 56 60 — — — — — ' — — — — —
Debreczen 18. 100 120 75 85 70 75 60 66 50 53 70 90 120
Moson 27. 60 110 46 56 45 48 40 44 33 36 72 83
Szeged 22. 84 90 65 70 58 60 54 55 46 47 76 80 96 100 — — — — — — — —
Uj Becse 21. 80 90 65 75 — 48 50 44 50 70 75 — — — — —• — — —
Komárom 22. 77 84 60 72 46 52 10 45 32 35 80 87 74 — — —! — — — —
P e s t 28.

N

75 90 50 60 48 51 15 48 34 36 72 78 65 70 150 160

1

200 230 150 170 240 250

30 . Számunkban a’ kása, lencse, borsó, bab árrához mindenüvé 10 0  garas tétessék.

Péazkelet. Április 36. 1837 . Stat köt. 5 pct. 1 0 4 | .  — 4  pet. 99J. — 3 pct. 7 4 j f .  — Bécsi bank 
köt. 3 |  pct. 66^. —

Szerkezti Bál l á .  — Nyomatja L ä n d e r e r .



35. Szám 183».
Hetenkiat kétszer 

feléri árra 
3 for. 30 kr. pengő 

pénzben.
a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető
Eggenberger és He- 
ckenast könyvkeresk. 

és a’ Szerkeztőnel.

Pesten Szerda E gyesü lj l Május 3 ik

Figyelmeztetés.
a’ selyembógár-tojat kiköltésére.

Ha már minden a’ végre megkívántaié szük
séges szerekkel, az az: jé maggal, térés hely
zettel, elegendő selyemfákkal, (1  latra 2 0 —
21,000 tojatra megnőtt selyemfát, vagy 700 
— 800 font eperfa levelet számítva) szükséges 
állásokkal, táblákkal és elegendő zörgőkkel 
(9taufd)er) v. fiatal cserfaágakkal a’ befonásra 
ellátva vagy, a’ magkiköltését vedd elő. Ta
vaszkor hetedik májustél 14-ikig, mely idő 
tájban Pest megyei vidékeken már minden bi
zonnyal kihajtottak az eperfák , legjobb a’ ma
got kikeletni, főleg ha az eperfának már akkora 
levele van, mint egy garas. — De még a’ köz
mondás szerint, nem a’ fegmeghatározottabb 
ideje a’ kiköltésnek: mi d ő n  az e p e r  fák el
k e z d e n e k  k i h a j t a n i ;  mert épen ez az álta
lános közmondás már igen gyakran a’ legszor
galmasabb selyemtermesztő embereket nem csak 
a’ reménylett nyereségüktől, hanem e’ mellett 
minden fáradságuktél és munkájoktél is megfosz
totta. A’ selyemfának kihajtása függ csupán 
csak a’ melegebb vagy hidegebb tavaszi időjá
rástél, mely szerént ö is korántabb vagy későb
ben hajt ki, valahányszor az eperfa előbb mint 
közönségesen szokás elkezd hajtani, a’ selyem- 
bogártenyésztő mindannyiszor nyereségében, fá
radozásaiban és munkájában, annyi mint száz, 
megcsalattatott. Mindazonáltal az igen kora ki
hajtása az eperfának a1 2 selyemtermesztésnek épen 
nem á r t ; hanem magvaink’ igen kora kiköltése 
kikerülhetlen kár,  és ez következik mindig, 
valahányszor a’ magkiköltés az eperfa kihajtása 
szerént intézteiéit;

1) Mivel a’ selyembogaracskák az ő szük
ség szerint megkivántatott melegebb helyükön 
sokkal hamarébb megnőnek, és az ő elegendő 
táplálásukra meghatározott levél mennyiséget a’ 
még tökéletlenül belombosodott fákrél előbb el
emésztik mint a’ hogy kiszárittatott: a’ lionnét 
az következik, hogy a’ selyemtermesztő em
bernek több több fákrél és levélszedőkről kell 
gondoskodnia, és a’ reménylett nyereségét azok
ra kelletik néki elharácsolni.

2 ) Hogy a’ tökéletlen megnőtt, és igen 
kora leszedett levél a’ lég és napfény által a’ 
rendes Consistentiára még nem digerálhatta 
magát: a’ honnan származik, hogy az ilyes egy
szersmind elemészthetetlen eledeltől nagy része 
a’ kukaczoknak megbetegszik ’s elhal, és a’ töb
biek is többnyire csak laza galétát (melyek igen 
keveset érnek) fonhatnak; a’ mi által a’ se
lyembogár tenyésztő embernek még az egész 
fáradságát és munkáját el kell veszteni. És 
ez az ok lehet tán mozdité eszköze annak is, 
miért honunkban oly kevés ember engedi magát 
a’ selyem bogár tenyésztésére reá beszélleni, 
és sokan ismét egy vagy két nem sikerült próba 
után attól végképpen elállanak.

Azon hasznok tehát, ha a’ mag kevés idő
vel későbben keltetik ki (mint a’ selyemfák ki
hajtanak) a’ következendők:

1) hogy a’ már megmondott számú fákon a’ 
magnak mennyiségére nézve az ebből kikelt her
nyóknak (egy lat ád 20 — 21 ,000) elegendő 
levelet láthatni nőni a’ hernyókkal együtt.

2 ) hogy a’ tökéletesebben kinőtt levélben a’ 
napfény és lég a’ bennelétező selyem nedvet 
több ideig digerálhatta a’ megkivántató consi
stentiára , a’ mi által a’ kukaczoknak egy alkal-

[2> rbcfr
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matos és egészséges eledel szereztetett, mely
től minden időben frissek, erőteljesek és egész
ségesek maradnak, és

3 ) hogy az ilyetén friss, egészséges és erős 
kukaczok szép és többnyire mindig csak jó 
galétákat fonnak, még pedig kevesebb költség
gel, a’ mit a’ selyembogár termesztésnél min
dig óhajthatni.

De azt mondhatná valaki, hogy e’ szerint 
(a’ több levelek’ megnyerése végett) az épért 
május’ végeztéig vagy junius’ kezdetéig lehetne 
nőni hagyni, és a’ selyemmagot aztán kikölteni. 
Ha a’ selyemmagnak kiköltése néhány nappal 
későbben, mint az eperfa kihajt, csupán csak 
azon fő okból, hogy több levelet nyerhessen az 
ember, történnék, május vége vagy junius kez
dete sokkal hasznosabb volna, mint a’ 7-ik vagy 
14-ik május: de ez nem a’ főtárgy, hanem 
hogy a’ levélnövésben a’ bogarakat néhány nap
pal megelőzhesse, hogy a’ lég és verőfény ezen 
időben az előbbre nőtt levélben találtató selyem 
nedvet a’ bogarak számára életkorokra nézve 
a’ digestiója által gyarapító és egészséges ele
dellé készíthesse, a’ honnét aztán önkéntesen 
szivárog, hogy csalhatlanúl levelet is lehessen 
nyerni, ha a’ bogarakat néhány nappal mege
lőzi is.

Mindazonáltal május vége és junius kezdete 
a’ selyemtojat kiköltésére nem egészen megve
tendő; mentői tovább esnek az országok éjszak 
felé, annál későbben választassák azon idő is, 
melyben a’ selyemtojat kiköltethetik Lehetsé
ges tehát, hogy az olyan hidegebb tájakon leg
alább május vége a’ magkiköltésére még haszon
nal is határozathatnék meg; de mivel én csak 
Pest vármegye vidékeiről szólok, így május 
vége egészen megvetendő.

De ha még is próbaként akarnék végre 
hajtani, és a’ selyemmagot itt a’ Pest várme
gyei tájakon költenék ki? így is kettesével 
vallana az ember tetemes kárt; mert az igen 
kora kiköltésnél csupán csak a’ nyereséget, fá
radságot, munkát, és néminemű költséget; a’ 
mód nélkül késeinél pedig (jóllehet más okoknál 
fogva) mind ezek mellett még az eperfákat is, 
melyek a’kései Ieleveledzés miatt úgy elromla

nák, hogy (legalább) a’ következendő évben 
magát kamatoló selyembogár tenyésztést nem 
kezdhetni vélök. Az okok pedig e’ követke
zendő k :

1) Mivel a’ heventiben kieső kukaczocskák- 
nak még csekély erejök van a’ már aggastyán 
levelet elemészteni, melyeken, a’ nélkül, hogy 
megehetnék, aztán addig keresgelődnek, még 
is legtöbben éhei elhalnak.

Mivel a’ levél, minél öregebb , annál rozs- 
dásabb, és e’ szélcsapkodásai miatt hijányosabb 
lesz, a’mi által a’ hernyók hasonlókép igen ke
veset emészthetnek el, végtére meg is bete
gesznek, és eldöglenek; a’ nélkül hogy meg
gondolnék azon kárt, hogy legtöbb levelet hasz
nálatlan mint hasznavehetlent el kell vetni.

3 ) mivel a’ régi levelekben a’ nap és lég 
által elkészített selyem nedv az igen hosszú 
időben már igen megsürüdött és szilárd lett, el- 
annyira, hogy a’ bogarak aztán csupa goromba, 
durva és kellemetlen selymet fonhatnak belőle, 
mely oly csekély árru, hogy a’ reá fordított költ
séget alig hozza be, annál kevesebbé a’ fárad
ságot és munkát; A’ nyereségről nem is gon
dolkodhatni.

Es végtére negyedszer a’ kár még inkább 
megnagyobbodik az eperfáknak igen késői levél
szedésével , melyek ez által igen elerőtlenit- 
tetnek.

Ezen késői levélszedéssel pedig a’ követke
zendő okokból gyengülnek el: 1) Mivel az eper- 
fák egész azon ideig, midőn későn leveleztet- 
nek le, legnagyobb részét az idei nedvöknek a’ 
nélkül is már a’ level és újonnan hajtott ágacs
kákba annak módja szerint fölösleg elpazérlot- 
ták, és már most kénszeritvék, a’ természetes 
hajtó időn kül újólag levelet és galyakat hajtani. 
2 )  Mivel a’ kései faleleveled/.és után az idő sok
kal rövidebb, hogysem a’ frisen hajtott ágak 
már most érettfát nyerhetnének, mely a’ téli 
fagyokat kiállhatná, és igy tavasszal a’ fák épen 
úgy állanak mint elszáradt gályák, és végtére, 
ha csak a’ tavaszi felfelé emelkedő nedv által 
(mely már most sehol sem ronthat ki, mint az 
öreg fán által) már meg nem fúltak, legalább 
a’ legjobb hajló időben sok nappal késleltetnek 
növésekben
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Kiköltése a selyemmagnak.
A’ mag kiköltése a’ szerént történik a’ mint 

az gyüjtetett. Ha papíron van, azon rajta is kell 
hagyni, mivel azt elromlásnak kára ’s vesze
delme nélkül a’ papírról nem vakarhatni le; ha 
pedig a’ mag vásznon van, vagy hasonló anyag
ra gyüjtetett öszve, le kell róla venni de vi
gyázva, és mindegyikkel ügy kell bánni a’ mint 
következik:

Ha a’ mag papiroson van, a’ hidegebb vagy 
melegebb tavaszi idő járás szerint közelebb a’ 
hetedik vagy tizennegyedik májushoz azon hely
ről (a’ hol télen által el volt téve) elő kell venni, 
és egy igen mérsékleti hévvel, melyet mindig 
és nap egyenlően kell tartani, béfütött szobá
ba kell vinni, az öszvehajtogatott vagy henger- 
getett magpapirt, hogy a’ meleg egészen meg
járhassa szét kell bontani, czérnával a’ szobá
ban szabadon föl kell aggatni magosán, és mind 
addig ott kell hagyni, míg idestova kezdenek 
a’ hernyócskák mászkálni.

De ha a’ vászonról levett mag valami zacs
kóban öszve van kötve, egy általán ügy kell ve
le bánni, mint a’ papíron lévővel, csak hogy 
a’zacskót(a’helyett hogy bekötve fölakasztatnék) 
szét kell bontani, a’ magot skatulába, vagy en
nek hijányában papírból készített ládácskában 
szét kell teríteni, és hasonlókép a’ mérsékleti 
szobában magosra (de nem kálhára) föl kell 
akasztani, és mindaddig ott kell hagyni, míg 
néhány kukacz mutatkozik. A’ ruháról levakart 
magot a’ könnyebb kiköltés végett 3 —4 óráig 
igen jó fejér óborban áztatni, ’s a’ fönt úszókat 
elvetni.

A’ kikelesztő skatulát ekégen kell készíte
ni : mintegy í  1 j lat tojásra kell venni egy iv 
papírnak egy negyed részét, mindegyik olda
lon másfélüjnyira fel kell hajtogatni, és a’ négy 
szegletet meg kell tűzni, hogy az oldalak fön- 
allva maradjanak; aztán metszeni kell ehez ha
sonló sok apró lyukakkal áltbökdelt lap papirt, 
oly nagyra, hogy minden oldalról jól a’ skatu
lába fölül a’ magra lehessen helyhetni, melyen 
a’ kikelt hernyócskák azon áltbujhassanak, a’ 
nélkül, hogy magokkal azon szálakkal, melyek

szájokban vágynak, némely magot fölhoznának 
magokkal a’ levelekre. —

A’ mag kiköltése történik előbb vagy későb
ben , a’ mint az télen által tartatott. Ha valami 
híves helyen állott, több idő kívántatik a’ ki
kelésre, és (különösen ha április melegebb 
napjai hatottak reájok) alig kívántatik több két 
három napnál, mely után rakásra kelnek ki a’ 
hernyócskák; ellenben amazokból csak hete
dik, nyolczadik vagy kilenczedik nap után csak 
néhány kel ki; a’ mire épen jól kell vigyázni, 
hogy rendesen a’ mint kívántatik vagy az idő 
hozza magával, a’ hetedik vagy 14ik május
hoz közelitni lehessen.

Ha már néhány hernyócska mutatkozik, ak
kor jelen van az idő őket a’ legnagyobb szor
galom mellett fölszedni a’ mint itt következik.

A’ következendő nap kissé 5 óra előtt le 
kell venni a’ költő ládákat vagy magruhákat 
vagy papírokat a’ költő helyökről, egy asztalra 
kell rakni (melyet tiszta verőfényes napokon a’ 
a’ napsugárai ne érinthessenek) a’ magruhát 
vagy papirt szét kell teríteni, és mind ezeket 
mind az átlyukgatott papírt a’kiköltő ládákban 
frissen szedett fiatal gyenge eperfalevéllel be 
kell hinteni, mellyekre aztán a’hernyócskák ma
goktól fölmásznak és egybe gyűlnek. 2or.

Az áltlyukgatott papírról a’költőládákban vagy 
magpapiron , a’ hernyókkal elegendőkép belepte 
levelet kézzel vagy gombostővel vigyázva le 
kell szedni, és egy különös kiterített ív papír
ra igen sűrűén egymás mellé kell rakni, de 
mégis ügy, hogy a’ papírnak csak harmadré
sze teljék meg. 3or.

A’ költöládát vagy magpapirt meg kell 
rakni mind annyiszor reggel 9 óráig, mig csak 
a’ hernyókkal eléggé bemászott levelet levenni, 
szükséges lesz, 9 de legfölebb 9^ órakor az
tán a’ magpapirt vagy vásznat vagy költőládát 
ismét az elöbbeni költő helyökre vissza kell 
tenni.

így kell a’ most megmondott mód szerint 
velők bánni három legfőbb négy napig egymás 
után: ha ezen három négy napban már most 
a’ mag még ki nem kelt mind, minden tétovázás 
nélkül a’ többit el kell vetni

Azon asztalra, a’ hol a’ kikelt hernyó föl-
*
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szedeltetik a’ nap ne süssön mivel az apró újon
nan született hernyó szemlátomást ölettetik meg. 
De nem csak piczin korukban de egész életűk
ben legszorgalmatosabban őriztessenek a’ her
nyók a’ nap sugáraitól, valamint a’ táblákon vagy 
állásokon a’ legsötétebb helyeken minden idő
ben öszvehuzódnak.

A’ papír iveket csak egy harmadrészre kell 
megrakni az újon kikelt hernyócskákkal, mivel 
egyik álmuktól vagy vedlésöktől a’ másikig a’ 
rendes gondviselésnél épen még két akkorára 
nőnek, mint voltak, és igy a’ többi szabadon 
hagyott |  rész térét a’ papírnak egészen be
növik.

A’ költő láda vagy magvászon megrakatta- 
tik eperfalevéllel csak 9 — 9* óráig, mivel a’ 
bogaracskák csak mint egy reggeli 5 órától 
kilenczig legföljebb tizedfél óráig esnek ki dél
után igen kevés, éjjel pedig még csak egysem.

A’ költőládát és magpapirt ismét az döb
beni helyére vissza kell tenni, mivel az egész 
szobának liévje inkább fölfelé siet és a’ hernyók 
kikelését jobban elő mozdíthatja mint az alant- 
ságban.

Csupán csak azon hernyókat kell felszedni 
melyek az első három vagy négy napban es
nekJki , nem pedig azokat is mellyek még a’ kö
vetkezendő napokban kevés számmal nehányan 
kibújnak; mivelhogy a’ selyemtermesztö ember 
a7 nagyságra nézve ne kapjon olyan mindenféle 
hernyókat öszve, melyek ötét aztán azon sok
féle jegyek által, melyekkel mindennemű her
nyókat meg kell bélyegezni, vagy neki a’ mun
kát legalább bosszankodásig vagy káráig legin
kább megnehezítik.

Nagyságukra nézve a' külőmbféle hernyók 
támadnak 1-ször az ő tulajdon koruktól; mert 
minél öregebbek némely hernyók a’ többieknél, 
annál inkább különböznek egymástól nagysá
gukra nézve különös fajt képeznek, és hogy 
megkülömböztethessenek , meg kell őket külö
nösen jegyezni.

Ezen különözött nemű hernyókat igy kell 
megjegyezni, hogy a’ papír ivek, melyeken az 
első napon kieseit hernyók vannak, 1 számmal 
irattassanak meg, a1 második napon 2 sz., és 
igy tovább.

Ezen megjegyzések a’ selyemtermesztő em
bernek azt a’ hasznot hozzák 1-ör:

Hogy tudhassa melyik fajú hernyók jőnek az 
alvásba vagy vedlésbe legelőször.

2-or hogy minden fajú hernyónak az alvás 
előtt, alvásban vagy alvás után rendesen koruk 
szerint gondját viselhesse. 3-or hogy a’ nagy
ságokra nézve kevésbé egyarányatlan hernyók
kal legyen foglalatossága, hogy azon sok tes- 
hes kiválogatástól is felmentethessék. És végtére 
negyedszer hogy minden fajú hernyót (midőn 
be akarják magokat fonni) mind egyszerre az e’ 
végre elkészített befonó kunyhóba vihesse. El
lenben a’ selyemtermesztö ember ezen oly hasz
nos elöregondoskodás nélkül sok mellék munká
kat csap a’ maga nyakába, melyekkel néki az
tán küzdenie kell.

Közli Némethy József.
(Folytatása következik.)

Ä  Kukoricza czukor - hészitésröL
A’ „ W i e n e r  Z e i t u n g “ e’ czim alatt 

Ries Ferencz János, marmarosi orvos úrtól eze
ket közli : „Az egymást felváltó franczia-és 
németországbóli közlések a’ kukoricza-szörp 
(syrup) és czukorkészitésről, alkalmat ad
nak arra emlékeztetnem az olvasókat, hogy az 
austriai birodalomra nézve ezen tárgy nem 
hogy újnak, de davúltnak mondathatik , mert 
nálunk már több évtizeddel ezelőtt többféle 
próbatételek ’s tanúságos munkák magokra von
ták e’ tárgyra nézve a’ közönség’ ügyeimét.

A’ felebb említett közlések’ egyike igy szól: 
,,A’ virágzó csutákat, tövükhöz közel, levágni, 
leveleiktől megfosztani, ’s egészen apróra, vagy 
2 —3 újnyi hosszaságra metélni kelletik. Az 
egész tömeg nyomban megfőzetik , vagy — ha 
úgy tetszik — fözetlenül kisutoltatik. A’ ma
radék vizes nedve öszeelegyittetik a’ tiszta 
nedvvel, vagy ha ez nem tetszenék, folyam
vizet öntünk a’ nedvbe. Ezen vegyület 48 órá
ig állva marad , vagy mingyárt a’ kisutolás után 
összefőzetik, még pedig széntüz felett, vagy, 
mi tanácsosabb, Máriafürdőben, szörpsürűségig. 
Ezen oktatás sokkal hajlékonyabb, mint sem 
hogy azt szilárdul követhetnék, ’s aztán a’ szén
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tűz feletti , vagy ináriafürdőbem összefőzés 
több költségbe kerülne, mint sem a1 mennyit 
behozna maga a’ nyert termesztek. Egy másik 
ajánlott neme a’ készítésnek a’ már maggal el
látott csutáknak nedvét lobogó tűznél tisztittat- 
n i, ’s aztán hatalmas tűznél feléig befizettetni 
parancsolja.“ — Ezen bánásmód bizonyosan jó
val praktikaiabb az elsőnél, csak hogy az egy 
úttal ajánlott folyó homok általi filtrirozása ellen 
a’ félig megsürűsödött hideg szörpnek, úgy a’ 
tökéletes tisztulásig félévig tartása ellen némi 
kifogásaink lehetnének. De a’ legfontosabb el- 
lenvetés az, hogy az édes vagy nem édes 
csatának kitudása e’ bánásmódnál a’ n y e l v r e  
bizatik. Ha a’ munkásnak azt mondana a’ gyá
ros, hogy naponkint vagy 1000 csutát meg
nyaljon, amaz válaszolhatná, hogy öt kézmun
kájáért és nyelvmunkájáért különfizesse.

A’ födolgot, az az: a’ czukorjövedelem’men
nyiségét mi illeti, kötelesnek tartom magamat 
azon terjedelmes próbatételek’ következményé
ben, melyeket Budán 1811 ben julius’ 29diké- 
töl September’ ladikéig félbeszakasztás nélkül 
véghezvittem, midőn is naponkint frisen vágott 
kukoriczacsutákat választottam, a’ frisen kísu- 
tolt nedvnek specifikus nyomatéka a’ hévmérő’ 
fokai szerint meghatároztatott, a’ nedvnek men
nyisége megméretett, tisztitatott és befőzetett, 
a’ nyert szörpmennyiség, hasonló consistentia’ 
fejébe (3 3  fok Beaumé) feljegyeztetett, a’ meg- 
jegedés végett lapos edényekbe helyheztetett, 
1814 február’ 14kéig gondosan megvizsgálta
tott, ’s hasonló pontossággal a’ korábbi vagy 
későbbi czukorképzés ama’ 120 edényben nyert 
szörpből feljegyeztetett és megmérlegeztetett, 
— eredményeimet (resultátumaimat) közleni, 
’s azon édes remény ellen egyenesen kinyilat- 
kozni, hogy 100 font szörp 50 font czukrot 
ád, nehogy a’ keserű tapasztalás ürömmé vál
toztassa az édszert.

Még egy kevés a fo ld  Öszvesitésérül. *)
Két oldalát kell a’ földösszesitésnek tekin

tetbe venni, 1. hasznos (szükséges) voltát; 2 ) 
l e h e t ő s é g e  (végrehajtása} módját. — Azt 
gondolnók, hogy az olyan ember előtt is, ki 
csak tízig is tud számlálni, vagy a’ közös gaz
dálkodást csak messzéről is látta, annyival in
kább , ha próbálta, az öszvesités h a s z n á t  vi
tatni felesleges. Pedig, miért? — miért nem? 
— ennek mutogatása nálunk még is múlhatat
lanul szükséges. Mert — körültünk legalább, 
igen sokan olyak is, kik oskolákat (természetes 
hogy diákot értek} végeztek, a’ szétszórt 
gazdálkodást pártolják; ’s erőszakkal a’ boldog
ságot sem illik senki nyakába várni. A’ mi több 
pedig; hol meggyőződés nincs, ott a’ földössze- 
sitésnél különben is végetlen nehéz kivitelét, az 
illető oieg nem győződött felek, egész a’ lehe
tetlenségig fogják tudni nyilvános és titkos el
lenszegülésekkel nehezitni; ’s az erőszakkal 
végbevitt tagosztálynak áldása is igen hosszas 
időkre, tán szinte az okosabb fiák idejére hátra 
vettetnék. Meg kell hát győ z n i  az illető fe
leket a’ tágosztály boldogitása felöl előbb, mint
sem azt tán erőszakkal végbevinnők, — mely 
föladás azért nehéz, mert azok, kiknek az ily 
meggj^őző, - felvilágosító iratok szólnának nein 
olvasnak, vagy ha olvasnak is, nem értenek, 
mert gondolkozni nem szoktak. De nem is hal
lanak iilyes csendes vérrel tett mutogatásokat, 
hanem a’ helyett legfölebb nehány igen tüzes, 
szinte dühös, inkább mondhatnám, kardos de- 
monstratiókat, melyek elmét, ’s szivet inkább 
zavarnak, ’s keményitnek, mint felvilágositnak 
és lágyitnak. Egy némely templom, vagy hely
ségház előtti máig is úgy nevezett p u b l i c a 
t i on a k , mely többnyire érthetlenül, gőgös en  
hadartatik el, a’ semminél kevéssel van több

*} Jól meghányva látszik ugyan a’ tagosztály 
felfogása többek által, de kivált Gáthy ur 
igen jeles értekezésében: azonban iszonyú 
ágazatos körülményit leven e’ tárgy, nem 
felesleges mind azt adni, a’ mi dologhoz ’s 
dologban van mondva, hogy annál több al
kalom legyen a’ róla való helyes elmélke
désre. ,

(Folytat.a löszén.)
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foganatja. Ez minden héti tapasztalás! Igen jól 
mondja hát Gubody  S á n d o r  mérnök ur, hogy 
„ e l f o g u l t a k n a k  é r z é k i  m e g - g y ő z é s  
k e l l , “ vagy is, példát kell mutatni a’ földösz- 
vesitésre, és a’ vitatkozás helyett csak arra 
hivatkozni.

De ez egy kissé nehezebb, mint első tekin
tettel látszik. Például: Magyar országban he
gyen, ’s lapályon számtalanok ez utazott nagy 
Urak’ és szabadságos katonák’ személyében oly 
tapasztaltak; kik külhonban tagosztályt gyö
nyörködve láthattak; és még is eddig alig alig 
ébredtek ezen gondolatra, hogy jó volna nálunk 
is a’ tagosztály. Miért? — mert tudja minden 
ember, hogy valamint a’ me n n y i  h á z ,  an
n y i  s z o k á s ,  úgy tehát a’ menny i  a’ hon 
és f a lu,  a n n y i  a’ kö r ü l mény .  Pedig az 
a’ legokosabb gazdálkodás, mely a’ körülmé
nyekhez képest van legokosabban elrendelve. 
Például: a’ merinojuh tartás tagadhatatlanul 
hasznos. De azért a’ közönséges ratzkanyájban, 
két ’s több mértföldnyi távolságú pusztán, közős 
legelőn csak egy szárnyék árnyékában ellethet
ve, 4 0 , vagy 100 birkát tartó gazdának senki 
sem fogná tanácsul adni, hogy egy maga ott 
válogatott merinokost, és electa anyajuhokat 
tartson. Hasonlókép, azt mondja közönséges 
földmivelőnk is,hogy „ám Vasban, ’s az őrség
ben jó a’tagosztály, de nálunk más környülállás 
van;“ Sőt ezt mondja a’ tulajdon helybeli föld- 
osztálynak némely részére, ily formán: „ha 
minden emberrel, vagy nekem legalább a’ leg
jobb helyen ejtik illetőségemet, úgy nem bánom 
az összesítést, de máskép rá nem állok“ :— a’ 
mi más szavakkal csak azt teszi — (engedel- 
met az igen érthető szóért — én mindenben 
igen érthetőn szeretek beszélni, és szeretnék 
másokat is beszéltetni) „félek, hogy az osztály
ban me gc s a l ó d o m,  vagy m e g c s a l a t t a -  
to m.“ *)

*) Ezen különség magyarázata sokakra nézve, 
kik a’ nyelv grammatikájának előhaladásnil 
ismerik, szükségtelen : de több földészeknek, 
kiknek kezébe akarnám e’ sorokat juttatni, 
nem lessz fölösleges azt ekép akarni érthe
tővé te n n i:

M e g c s a l  a i t a t h a t n é k  a’ földész akkor

Nagyon helyesen tették hát Gáti és Udvar- 
di Mérnök Urak, hogy a’ tagosztályt ajánlan- 
dók, legelőször is annak hasznos voltát muto
gatták; az az, először az elfásult gazdákban 
meggyőződést igyekeztek — elég elmésen és 
csípősen eszközölni. Mert hiszen a’ le targ iá
ban csak csípős szerekkel lehet mivelni, mii
lyen a’ Hi t e l  és még egynéhány illyetcn he- 
roicumaink; ’s az ily föleszméltetés után szük
ség csak a’ tagosztály vagy is földösszesités 
módjáról a’ fölébresztett emberekkel értekezni, 
— mint tett is valóban Gubodi  Mérnök Úr 
a’ Tá r s a l k o d ó b a n .

De valamint a’ tagosztály szükségének el
més, hosszas mutogatása elfásult füldészeink- 
nek nem csak fölösleges nem volt, de minden 
kézzelfoghatósága mellett a’ helyes ügynek, 
igen helyes és szükséges: úgy annak végre
hajtása módját, mely minden esetre nagyobb 
föladat, miut az összesítés szükségének meg
mutatása, olvasó közönségünknek (mely néha 
még a’ csekéllyé fontos dolgoknak is annyiszor 
ismételteim szokott hirdetéséhez egészen hoz
zá szoktatva, a’ többszörös híradásokat már 
szinte fölvárja) többszörös ismétlésekkel még 
nem annak helyén is fülébe kiáltozni szinte 
múlhatlan szükség.

Ezen czélbol, még azon esetre is, ha ne
hány soraim Gub o d y  S á n d o r  Mérnök Úr
nak a’ f. é. T á r s a l k o d ó  15. 16ik számai
ban közlött mély belátó és praktikus tekintet
ből is tanuságos jegyzéseinek sőt útmutatásá
nak csak tökéletlen viszhangja lenne is, és 
semmi új ezekben nem találkoznék , jónak lá
tom én is megszólamlani, — reméuylvén hogy 
midőn én Mérnököknek igyekezem minél több 
dolgot szerezni; azonban magamnak sem elda
rabolandó, sem összesitendő javam nincs: ón

ba a’ tagosztalyzó kiknldöttség, annak, ha 
bár csak kévéssel is kevesebb, vagy rosszabb 
földet juttatna, mint milyennek most birto
kában van. Megcsa l ódnék  pedig akkor, 
ha a’ földész maga tenne választást, de a’ 
földnek nem ismerése miatt, a’ rosszabbat 
jónak nézné, és Ön károsodásával, másokra 
tukniálása , vagy erőltetése nélkül válal- 
ná el, —
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haszonkeresés vádjával nem vádoltathatván: ta
nácsom kevesebbé gyanús forrásból eredetinek 
nézegethetik: ’s az olvasd türelmes kihalgatá- 
sára annál inkább számot tarthat.

Először is hát meg kell a’ népet nyugtatni 
hogy a1 tagosztály által sem meg nem cs a l a t 
t a  t i k,  sem meg nem c s a l ó d i k .  De ezen 
csalattatás, és csalódás igen sokféle lehetne, 
nem annyira m i n ő s é g é r e ,  mint m e k k o r a -  
s ág á r a  nézve. Egy kedves, regényes hely
től, tán jó szomszédoktól (?) kedves ősi épüle
tektől sat. megválás, kedvetölt embernek so
kat nyomo lehet ugyan: de legnagyobb az oly 
csalódás és csalatás, mely jövendő t i s z t a  
h a s z n á t  kevesitné. Es ezt, ha a’ haszon ke
resésben oly szerfelett szigorú a’ szántóvető, 
ki vehetné rossz néven ? — midőn a’ köz élet
ben a’ krajczárok felett is oly keményen szok
tunk alkudozni, és midőn az ezerek feletti al
kunál néha csak 5 — 10 forintnyi különség 
akasztja meg az egyesség teljesülését. Mennyi
vel inkább hát helyes dolog, ha a’ földek el- 
válalásánál a’ földmivelő annyira scrupulusos- 
kodik, hogy lehetetlen csak képzelni is oly 
igazságos osztályt, ember, vagy emberek ál
tal végbeviendőt, mellyen a’ több ember, ki
vált a’ szükebb fejű és keblű megnyughassék. 
Mert ha van — teszem a’ lovak között véget- 
len különség 5 forinttol föl, az érték lépcsőze- 
t én, tán szinte 5,000 forintig: valóban a’ föl
dek között is van illyes lépcsőzet, mellyet 3. 
c l a s s i s r a  o s z t á s s a l ,  a’ bírák, vagy mér
nökök, vagy Gubody Ur tanácsaszerint máson- 
nan hozott agronomus, vagy is theoretico — 
practícus földismerők kiküldöttségének önkényes 
ítélete szerint juttatandó p ó t l é k  által kime- 
ritni nem lehet; és ha bár annyi elérödnék is 
ez által, hogy teszem 500 forintot érő föld 
helyett 100 forintost bizonnyal senki nem kap
na: nemde föltehetné mégis egyik másik föl
dész , hogy 500 forintot érő helyett 499 fo
rintost kaphat. És ezen egy forint értéknyi 
különség is nemde valami? és nemde elége? hogy 
a’ földész inkább a’ régi mellett kívánjon ma
radni ! — De továbbá az ily tagosztályt úgy 
nézhetik a’ földészek, mint a’ cseré t .  A’ cse
rét ők nem is tekinthetik máskép, mint csaló

mesterséget, mely ámbár akkor üt ki legigaz
ságosabban, ha a’ cserélő felek egymást köl
csönösen egyformán csalták meg: még is ezen 
esetben nemde mindenik cserélő fél megelége- 
detlen? annak teljes érzetében, hogy a’ cserélő 
fél ötét megcsalta volna, — mi inkább azt te
szi, hogy a’ másik fél nem engedte magát ó ál
tala megcsalatni, hanem az övével hasonló stra- 
tagemával kívánta magát mentesítni u ’S nem
de, mikor egyik fél a’ tett cserének nagyon 
örvend (oeconomicus tekintetből) kettős mér
tékben zúgolódik amaz, ha csak a’ csalatáshoz 
az ő részéről még csalódás is nem járulván ezen 
hályog miatt kárát nem látja. ’S az illyes csa
lásokban tövén sok ember teje: nemde a’ föld
osztálynál is a’ szükebb keblüek még akkor is 
panaszkodnának, ha 500 forintot érő föld he
lyett igazán csak 500 forintot érőt mérnének 
nekik. Mert egy az, hogy ők akkor az osz
tálynál akaratjok szerint nem csalhatván (ke
vés helyett többet, rossznál jobbat nem kapván 
magokat tartják czélvesztelteknek (csalottak- 
nak), más az , hogy nem is lehet azt igazán 
leikökre beszélni, ’s velők elhitetni tudni, hogy 
azon föld, mellyet 500 fíos földjükért kapnak 
igazán 500 forintot ér ’S ha az ily dolog le
lett a’ szegény ember kételkedik, ki veheti rossz 
néven? — és miért ne volna szabad arról an
nak az osztó küldöttség vagy mérnök Charak
tere sérelme nélkül kételkedni: midőn a’ ma- 
chematicus terjedtség , vagy is nagyság au- 
thentiája felöl akárkinek szabad kételkedni, sőt 
hivatalosan, törvényesen kell némellyeknek ké
telkedni; ’s az authenticate előtt, hol a’ scala és 
lántz kézzelfoghatólag mutatnak, nem is hite
les a’ mérés. De a’ földminőséget, hol csak hozzá- 
vetéssel (coniecturaliter) dolgozott a’ mérnök, 
vagy kiküldöttség, ki fogja authenticálni, ’s ki 
fogja tudni authenticálni, és a’tett authenticatiót 
is mivel fogná kézzelfoghatólag megmutatni ?! — 
Valóban itt csak vagy vak hit kell — mely föl— 
dészeinkböl bizonyos okok miatt majd végkép 
kikopott: vagy magának a’ földésznek kellene 
oly bélátással bírnia, milyen elég a’ föld teljes 
isméretére ! De ettől egyformán távol van nem 
csak a’ földet szántó béres, és földész, hanem 
a’ csupa theoretikus gazda is, ha bár ellenkező
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okokkal is. Sőt magok a’ mérnök Urak is azon 
gazdasági tudománnyal; melyért Diplomát kap
tak, mernék e’ jó lélekkel fölválalni az oly agro- 
nomiai bíráskodást és osztályozást, milyen min
den fpldészt megnyugtathatna?! — Remény
iem nem fogják tőlem, ki csak tiszta igazságot

keresek, gúnyszdnak, vagy sérelemnek venni 
de a’ mely keveseknek ezen agronomiai tudo
mányok van, azok bizonyosan későbben, és 
csak rendkívüli ön szorgalmok által jutottak 
arra.

(Folytatva lesz.)
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Még egy hevés a fö ld  Ös zve sít és érül.
(Folytatás)

Midőn hát a’ mérnök , vagy kiküldöttség 
agronomiai Classificatióját sem maga hajszáligaz
sággal nem teheti, sem a’ megtett Classificatiót 
mérnöki eszközzel controlorizálni nem lehet j 
azonban pedig ezen tekintetben majd oly vég
telen a’ földek értékének lépcsőzete, mint a’ 
fölebbi példákban a’ lovaknál; ’s pedig ezenne- 
mű hitelesítés nélkül Gu b o d y  Úr szavai sze
rint „ b i z o d a l má t l a n s á g g a l  kel l  v i s e l 
t e t n ü n k : “ szükség, hogy magát a’ népet 
tegyük oly állapotba, hogy a’ Mérnök és osz
tályozó küldöttség munkálatait örökös ellenőr
ködéssel követhesse? És ez nem látszik oly le
hetetlennek, mint először gondolnék. Még pe
dig kétféleképen 1) Gy ö k e r e s e n  (radicali- 
ler) és 2) n y u g t a t ó l a g  (symptomatice.)

1) Minden falusi oskolában, legalább a’ 
a1 nagyobbacskákban, kellene minden eszten
dőben egy kis agronomicus vizsgálatot többféle 
föld rögökön tenni Ennek oly csekély neme is 
van, hogy mindenik középszerű tanító (pedig 
ki szenvedne meg középszerűnél alábbvalót?) 
azt tanítványai előtt megtehetné. Például bizo
nyos darab földeket vízbe áztat. azoknak om- 
lósságát, száradását szemmel tartja, más darab
kát sok vízzel összedörgöl, szürenkedni hágy, 
azt lecsapolja , vagy önti, ismét más vízzel föl
ereszti; A’ homokos és kovaföldés résztől az 
agyagot igyekezik elválasztani, leszürcsölni, 
azt megszáraztva megnézni, — azon darab por- 
hanyósságát, melyből az agyag kivétetett, az
zal, melyben még benne van .. ősszchasonlitni, 
—p a’ meszet akármelyik göröngyben választóvíz

ráöntésével megkémleni ’s a’ t. — Valóban van
nak még iskoláinkban oly tudományoknak neve
zett tanulmányok, melyek mellett, vagy helyett, 
ezen lélekébresztö, és gondolkozásra szoktató, 
bár csekélynek, ’s csak játéknak látszó fogla
latosság, csupa hasznos mulatság lenne a’ ta
nítványoknak ! — Ily földdel babrálás által ver
het ember és gyermek a’ földismerésben oly ala
pot, melyre aztán a’szántó és más földdel bá
nás közben az ember minden gaz lasági tapasz
talását haszonnal építvén, magát tudományos, 
legalább értelmes földmivelővé formálhatja, ’s 
a’ mi itt a’ dologra tartozik, a’ földismerést igy 
tanult ember, oly bátran szól és fog a’ földosz
tályzáshoz és válaláshoz , mint azon lóismerő a’ 
lóvásárláshoz, ki a’ ló skeletonjának és muscu- 
laturájának tudományos isméretéhez végetJen 
szemgyakorlást csatolhatott. Ily praktikus gaz
dasági ösméretek által képeztetbetnének a’ fölei— 
mivelök oly ellenőrökké, hogy mind a’ Mérnök 
és osztályozó kiküldöttség lehető csalódásait 
fölfedezhetnék, mind annak helyes és igazságos 
munkálatait illő hiedelemmel és nyugodt, és meg
nyugtató tisztelettel elfogadván, kákán csomót 
nem keresnek; ’s valamint az okos Törvény tudó 
előtt némely virtualitás többet ér más kész bir
toknál: úgy az igaz földismerő előtt, némely 
egy vagy mástól megvettetett földnek okos 
számolásra épített javithatósága nem lévén pium 
de8iderium, a’ föld választásnál, ’s subclassifica- 
tiónál egy jó agronomus (földismerö) gazda oly 
hasznát tudja venni a’ föld javithatósága isme
retének , minőt szokott venni a’ törvénytudó 
osztozó, a’ másoktól megvetett virtualitásnak. — 
Ilyen valamit, ha bár nagyobban szeretnék én 
a’ Körösi praktikus gazdasági oskolában tétetni;

_______ CJ> ____  Br®

r A k h l ®
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De úgy látszik, engemet a’ tudós közönség nem 
egészen ért, vagy legalább nem egész figye
lemmel hallgatott meg!

Minthogy pedig addig is, mig a’ tudomá
nyos földismérés, akarmi úton a’ földészek kö
zött jobban elterjedhetne, e’ sürgető gonoszon, 
a’ szaggatott és hevert birtoknál, úgy a’ hogy 
lehet, megnyugtatóig kell segitni; tehát pró
bát teszek:

2 )  Egy oly megnyugtató fsymptomaticus} 
módot terjesztői föl, mely mellett a’ birtok össze
sítés akárkinek sérelme, vagy csalódása,^ csa- 
latása félelme nélkül megeshetik, ezen elvek 
szerint:

1) Erőszakkal nem kell senkit az összesí
tésre késztetni.

2 )  A’ reáhajlók közül is a’ mennyire lehet, 
a’ föld minőségéhez képest magoknak az osztá
lyosok, szabad tetszésük szerint válogathassa
nak a’ Classisokban.

Ezen elvekből megszorítás nélkül ezen kép
telenségek következnének:

1) Egy része a’ birtokosoknak rá áll az osz
tályra , más része nem.

2) A’ kik rá állnak, mind a’ java földön, 
melyet a’ helybeli földmivelők átalában jó for
mán ismernek, fogják kívánni illetőségöket.

Hogy ezen keleptzéből az osztályozok kime- 
nekedjenek, ezek lennének elrendelni valók:

1) Az egész elosztandó rész nem 3 , ha
nem minél több, vagy legalább 9 —i2  classisra 
osztassák.

2 ') Határoztassék e l, ha a’ kaszálók a’szán
tóföldekkel együtt adathatnak e mindennek, vagy 
senkinek se, vagy némelyeknek; és hogy az 
eddigi legelői illetősége is kiadatik mindennek, 
vagy m ég most  a’ legelőt osztatlanul bitang
ban hagyni jobbnak látják ’S akkor:
I. Ha mind a szántóföldeket > mind 
a kaszáitokat kníönszakadt fekvésük 

miatt külön keltene összesíteni.
Ezen esetben:
1. Minthogy az uj törvény szerint, ha csak 

némellyek akarják is a’ tagosztályt, azt a’ töb
biek nem gátolhatják, összetudva ezeknek il- 
Ictóségöket, a classificatio szerint ezeknek az

vagy ott adattassák ki, hol ők kívánnák, vagy 
a1 tagosztály nemakarók ant nem ellenzenék; 
vagy ha az nem lehetne, az egész osztandó 
határ fölméretve és hitelesen callassificálva an
nyi részre osztassák, a’ hányad részét teszi az 
osztandó határnak az osztálysürgetők illetősé
ge, ’s ekkor ezek sorshúzás által válasz- 
szanak,

2. Minthogy pedig így némellyek az osztály 
ellenzők közül is mostani birtokjokbol csakugyan 
kiesnek : ezeknek az elvesztett darabjok sors
húzás szerint, vagy mint ők akarják, a’ fen 
maradt darabból annyi meghagyatott darabban 
adassák ki, mint eddig volt, vagy ha épen nem 
bánnák, szinte egy tagban.

3. Mivel pedig ez csak az egész határ föl
mérése, és classificatio által történnék meg,met- 
Ivet egy részint a’ tagosztály gátolok miatt kel
lene tenni: illő, hogy a’ tagosztály ellenzők, 
azon reájok nézve áldásnak gondolt commoditá- 
sért, hogy ők ezután is széllyelszór birtok után 
futkározhatnak, és a’ közöst bitangolhatják, ha 
nem az egész mérnöki munkának, legalább a’ 
telek fölméretése éz ckissificálása költségét ille
tő erányban hordoznák, és arra törvény által 
köteleztessenek.

Ha pedig ez nekik bosszúságnak és méltat
lanságnak tetszenék, és, mintsem azon igazsá
got magokon elkövettetni engedjék, inkább ké
sőbb tán ők is a1 birtokösszesítésre ráállanának, 
annál jobb; ’s ekkor :

Az egéf:z telek újraosztandó volna. — De 
itt is a’ csalni akarás minél hamarább kimutat
ná magát. Mostani birtokát minden első classi- 
sunak mondaná, azt pedig, a’ mi nekijutandó 
volna, mindig alábbvalónak tekintené, mint a’ 
mi Ilyen az valósággal, — igaz , hogy nem min
dig csalni akaró elvből, hanem részint csaló
dásból, ’s agronomiai tudatlanságból, más részint 
az ármányos csalatás elleni magamentesítésül, 
mely esetben természetes, hogy soha tagössze- 
sités legalább megnyugtatólag -nem történhetik. 
Ez hát addig, mig legnagyobb része földésze- 
inknek theoretico -  practicus földismerővé (agro- 
nomus) nem lessz, a’ legnagyobb feladat, a' 
földösszesítést minden ember ínye szerint vég
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rehajtani. Es az még is nem látszik lehetetlen
ségnek ’S itt ezen elvekből indulok ki:

1. Minden embernek vannak a’ földre néz
ve különös érdekei.

2 . Némelly ember a’ kedvetelésre ^pretium 
affectionis) néz. Csak ö egy regényes helyre, 
szép csermely mellé, vadász tóhoz közel, berek
nek , halomnak, kész épületeknek , jó földnek, 
ősi főidnek, javítható földnek, sat. birtokába jut
hasson, kész érte áldozni, és követeléseiből 
elább hagyni. De még is :

3. Legtöbb ember előtt fő czél a’ tiszta haj
tás, vagy legalább annak reménysége. Csak
hogy aztán:

4. Ezen hasznot némely ember a’ föld kész 
jó állapatjában, más mint némely törvénytúdo, 
vagy fennyen álmodozó a’ v i r t u a l i t á s b a n ,  
úgy itt a’ föld j a v í t á s b a n ,  más a’közelség
ben, más ismét szűk intelligentiájához képest a’ 
nagy távolságban , más megint a’könnyűhozzá- 
férésben, odavezető jó útban bizonyos czéljá- 
jához való termésre alkalmas voltában sa’t. sa’t. 
keresi. É s :

5. Ezen tnlajdonokat minden osztozni aka
ró földész a’ maga határjában tazasztalásbol 
practice meglehetősen ismeri, és ezen prakti
kus isméretére meri épitni választását, — vagy 
ha egész határ zegzugait szorosan minden kü
lön nem ismeri is , de egy vagy más tájékát bi- 
nyosan ismeri, hol például eddig birt, dolgozott, 
aratott, szántott, utazott, já r t, vadászott, té- 
velygett sa’t, és bizonyosan nincs a’ határnak 
semmi olly elrejtett része, mellyet többen, vagy 
legalább némellyek nem ismernének.

6 . A’ maga botlását könnyebben megbocsát
ja az ember magának, mint a’ másét. Például; 
a’ csalódásért inkább megbékél magával, mint 
a’ csalatásért mással. Tehát:

7. Ha szabad választás mellett egy némely 
csalódnék (a ’ földnek rosszabb iúmerése miatQ : 
úgy nyógodnék meg, mint egyébb vigyázat
lanságán, példáúl az árverésnél Tehát:

8 . A’ licitatióval legjobban ki lehetne egyen
líteni az emberek sokféle, ’s néha ellenkezű 
kivánatait.

Ezek szerint e’ következő renszabásokat
alkothatni.

1. Minden embernek mostani birtoka *) a’ 
birtokos közbejöttével igaz lélekkel, ’s a’ még 
most összeszerezhető legnagyobb belátással 
elassificáltassék, melly classificatio, minden gaz
dájának kiadassák, de azomban a’ más földje 
ciassificatióját is különösen az előkelőkét, vagy 
a’ mérnökkel összeköttetésben lévőkét is a’ ki 
akarja, magának kikérhesse, ’s vizsgálgaí- 
hassa. Mellyre nézve még azon kívül;

2. Ezen classificatio több párban leírassák, 
’s közönséges helyen az megtekinthető legyen, 
hogy azt a’ scrupulusos emberek szinte megta
nulhassák,

3. Ezen classificatíót tévén az új osztály
ban k u l c s n a k ,  a’ szerint kapjanak a’ birto
kosok egyenlő értékűt, de választások szerint 
különböző minőségűt, és ahoz képest különbö
ző mennyiséget. A’ honnét:

4 , Ha valaki a’ másét m a g a s r a  t é v e  
találná a’ magáéhoz képest: annak szabad le
gyen sürgetni és kívánni, hogy azon darabon, 
és darab körül vegye ki minden illetőségét azon 
ember, kinek földjének valamellyik tagja ma
gasra volna téve; és közép aránnyal annyi □

^3 A* mostani birtokon annak csak minőseget, 
vagy classisát és mindenkinek törvényes jó
ga szerint való illetőségét értem, nem pe
dig az illetőségen felül netalán birtokban 
tartott m ásét.  Midőn tehát némellyek ille- 
tőségöknél többet akár jó ,  akár rossz lé
lekkel bírnának : az törvényes kérdés lévén, 
illy esetben ,, mit keljen tenni “ annak meg
fejtése nem ide tartozik. — Csak melléke
sen legyen említve, hogy ha a’ törvény azt, 
hogy több évek óta valaki a' másét igaztalanúl 
bitorolta, a’ nélkül hogy ellene lármaharangot 
vertek volna fél re, nem nézné p a ci f i cus  
ususn ak , hanem us ur p at i ónak  ; és azok
ra nézve., valamint azokra nézve is, kik ma
gok sem tudták hogy másét bitangolják , a’ 
fölvilágosítás és mérés után ezen elvből tetsze
nék a’ törvénynek vagy Ítéletnek kiindul
ni „non dimittitur peccatum, nisi restitua- 
tür ablatum “ ; ’s még ezen kívül az usus- 
fructusnak törvényeinkben lévő nyomát ily 
esetekre is kívánná kiterjeszteni: az illy tör
vényes eldöntések végrehajtásának legalkal
masabb helya volna az össiesités ideje és 
alkalma. . az
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ólévei kapja illetőségének holdját, mennyivel 
a’ hason classisú egyéb földek válaltatnak el.

ő.j Ha a’ mérnök, vagy kiküldöttség, va
laki sugallása után, vagy irigységből, vagy 
gyülölségből, a’ birtokos megkárosítása czéljá- 
bol, vagy agronomiai tudatlanságból szárma
zott csalódásból valaki földjét r o s s z a b b r a  
t a l á l n á  t e n  n i , például, ha a’ 100 . forintot 
éró föld csak 80 forintornak ítéltetnék: ez el
len is segíthet az ha a’ mostani birtokos a’ clas- 
siíicatio általi sérelmet ünnepélyesen kinyilat
koztatja. ’S ezen esetben jussa legyen egyszer
smind kívánni azon földet, melly az ő értel
me szerint hibásan classíficáltatott, magának 
azon közép arányú Q ölekben számlálva hold
ját megtartani, mellyen a’ 4. szomszédok el
fogadtattak,

6 . ,  A’ terjedtebb határokon, a’ szántóföld 
közé benyúló 2 -  300  holdnál kissebb terje
delmű rossz , és csak vagy legelőnek, vagy an
nak se való öblöket, millyek a’ szikek és ho- 
mokbutzkák, csalitok, nem kell szabadjárás
nak hagyni; valamint a’ köz legelőbe benyúló 
vagy el szigetelt 20 -  30. hódnyi szántóföl
det nem kell szántóföldnek használni, hanem 
csak legelőnek hagyni, — és pedig csupán a’ 
bitang kerülés miatt. Mert különben ha egyik 
a’ másik között vau, vagy a’ tanyás ember bi
tangolja a’ közlegelőt, vagy a’ legelő körül 
könnyen bitang lessz a’ szántóföld.

Meglévőn a’ classificatio, mellyben a’ kö
zelség. szabad földre dőlés, jó út, néhai ára
dás, ’s a’ t. is beletudatnak , és a’ dülőzések Gu- 
bodi Mérnök Úr terve szerint készítetvén el; 
’s külön minden Classisnak őszvege, hold szám
ra össze tudatván:

7 ., Fejenként kérdőre kell az osztályoso
kat venni , „ kik miiJyen földet szeretnének ? 
és hol ? “ ’s ezeket próbáúl össze írni. Ekkor.

8 . , Nem gondolván azzal , hogy a’ rossz 
classisút kevés ember vagy épen .senki sem akar
ná : el béli kezdeni (a’ legelsőbb classis felett al
kudozni, illy formán: „Ezen dűlőben; itt, (pél. 
az ürgehalomnál, x  mostani földjénél ’sa ’t : )  
ki hány □  ölével válalja el holdját ? u — Te
gyük fel: senki sehogy se, mert az nagyon rósz, 
tán csak szik, vagy butzka’s a’ t. vagy nagyon

messze van ’sá ’t. uj kérdés „ l 0,000  □  ölé
vel elfogadja holdját valami szorgalmatos em
ber úgy e ? “ Merem hinni, hogy nincs oly 
ipartalan hely, hol ne találkoznának nehányan . 
kik annyi □  ölével holdját elválalnák, kivált 
azt tudva, hogy azon rósz föld folytában né
ki egy darabka jó föld is (ha bár már az a1 
classificatio szerinti számítással is:) fog juthat
ni; és tán utóbb annyin találkoznának, hogy 
az utósó classis elég sem lenne nékik, ’s igy 
utóbb még ollyan is találkozhatnék, ki keve
sebb □  ölével beérné holdjáért; ’s az illyen- 
nek elsősége lenne az épen előtte ígért alku
dozó felett, annak ismét amazé felett, ’s igy 
sorba az elsőig, míg utóbb talán az is jónak 
látná kevesebbel beérni, mint 10, 0 0 0 . Q  öl 
egy holdja. — Ha pedig 10 ,000  □  ölével 
sem találkoznának, kell tenni: 2 0 ,0 0 0  re ’sa’t. 
lássa aztán az értetlen, ’s szorgalmatlan gaz
daság, ha a’ szemesebb ember fija majd éli— 
bek fog hágni a’ birtokban, és azt akkor ne 
irigyelje, mert a’ szorgalom minden áldásra 
érdemes !

9 ., Ha az utolsó classis elfogyott jön a’má
sik előtte; ’s ismét kérdést tehetni: „illyen il- 
lyen földet, mint az ’s ez a’ hely (mellyet meg 
is mérhetni) ki? hány 0  ölével fogad el?u — 
’s ezt újra a’ lehető fokra lealkudják, — ’s leal- 
kud tatja pedig a’ haszonfeltékenység, és szent 
irigység, — ’s igy tovább.

10 , Majd következik a’ legjobb vagy leg
közelebb, egy szóval a’ köz vélemény szerint 
minden tekintetben első classis; és ez is leal- 
kudtatik a’ lehető csekély számra, tán 800 — 
600 — sa’t. Q ölre holdjáért, — hozzáértve 
természetesen, hogy kik már válosztottak is, 
akar a’ középszerű ’sat. földből mindig szavuk 
legyen az árverésre (nem mondhatom masnek 
e’ földmennyiség feletti alkádozást); de az is 
ismét magából folyván, hogy ha a’ legjobb föld 
után kácsingózó commodus ember drágálja a’ 
már ígért summát (vagy is kevesli a’ □  ölek 
számát) tehát kötelezhesse a’ külömben már vá
lasztott árverő birtokost, hogy azon áron, mel
lyet ígért az ó fejére, tartsa meg ezt a’ kevés 
jót, és ö neki inkább engedje a’ maga már ki
alkudott osztályát, — az az, cseréljenek.
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Ezen árverés úgy tartom legjobban kimu
tatná a’ többféle földek közt való igazi, vagy 
legalább vélemény szerinti érték különségét. ’s 
a’ classificatio és subclassificatio is majd haj
szálnyi igazsággal megeshetnék.

1 1 ., A’ nagy birtoknak ha lehet egymás 
mellé, ’s a’ kissebb birtokúak is egymás mellé 
essenek, ha csak valami maradék földre külö
nös kedve nem volna jutni valakinek, vagy 
más tekintetekből valami kissebb bírókat az osz
tályozó kiküldötség a1 más két meghatározott 
helyű szomszédok közt szűrni szükségesnek 
nem lát. Ekkor ceteris paribus annak legyen 
elsősége, kinek birtoka leginkább közelít a’ 
két szomszéd közti még szabad földhöz. Azon- 
egynehány ölnyi szélességre pedig, melly tá
volság tán még most is maradna a’ bizonyos 
helyhez ragaszkodó birtoka és a’ becsúszta
tok birtok közt, minden sérelem nélkül lehet
ne csúsztatni ama földet az egész érintkezé
sig. Az egésznek fekvése a’ csúsztatás mel
lett is annyira keveset fog külömbözni a’ régi
től, hogy még ha régi épületek volnának is ott, 
azok is ezen czúsz-íatás által a’ nagy földről 
le nem maradnának. =  A’ nagy birtokúak dűlői 
többszörösen hosszabbak legyenek a’ kis földe
kénél , bogy a’ mennyire lehet a’ négy szöghöz 
közelittsen minden ember birtoka

12., Tudván már a’ mérnöki fölmérésből 
a’ tér mekkoraságát, és ezen árverés, vagy 
alkudozás által hány aránylagos hold teljék 
ki a’ fölvett térből: kisül mennyivel haladja 
meg a’ valóságot a’ virtualitas, vagy tán men
nyivel kevesebb ez annál. ’S ez szerint előre 
kicsinálhatni, mennyivel jusson az első eset
ben több egy holdra a’ kialkudott Q ölekből: 
vagy a’ másik esetben mennyit kelljen arány- 
lagosan a’ classificatio szerint minden holdból 
leróni, hogy minden ember illetménye kiteljék.

13 ., Mind e’ mellett meg lehet, sőt bi
zonyosan is marad, ’s illő, hogy maradjon is 
egy kis föld a’ iegközelbi helyen. Mert az egy 
classisúaknál is örökké fog állni és divatozni 
a’ valóságos osztály alatt is a’ licitatio, melly 
a’ □  ölek számát mindig kevesebbre olvasztja 
le egy egy holdon. De ezen kis maradékot leg
jobb lenne az oskolás gyermekek gyakorlásá

ra felhgyni, örökös fundusul a’ gazdasági tafe 
nulmányok gyakorlására.

14 ., Ezen itt leirt procedura egy kissé 
alkalmatlanabb, nehezebb, ’s kevésbé mecha- 
nicus munka az igaz, mint a’ közönséges da
rabolás és szeletelés: de hiszen , hol láncz, 
skala örök igazság, és véghetetlenül oszolha
tó föld ’s calculus van, mi kivihetetlen ott 
egy diplomás Mérnöknek ? !

Miután az ezen regulák szerint lett ideális 
osztályt több hetekig, hónapokig meghányták 
vetették a’ részesek: hozzáfoghatni valósággal 
is a’ tettleges osztályhoz, ezen rend szerint:

1. Megjegyezvén mind a’ mappán, mind a’ 
szántóföldön azon helyeket, mellyeket a’ fenteb
bi 4—5dik pont alatti előadás szerint az eddi
gi , vagy más birtokos akar, vagy kéntelen meg
tartani , ’s ezen helyet szemmel tartván, elkez
di a’ Mérnök az osztályt legtávolabb, és ád 
mindennek hol följegyzette ’s kialkudta, — az 
elsőbbséget ismét annak adván (ha ugyan az 
osztályozáskor többen ragaszkodnának ugyan 
azon helyhez"), ki illetőségét legtöbb uj lero
vással elfogadja. Sőt:

2. Ha bár valaki e jobb classisok közé in- 
gegrálva is magát az ideális osztálykor, most 
az elsőbb classisokbol nagyobb lerovással is kész 
volna elfogadni illetőségét, mint kik először föl— 
jegyzették magokat: az ollyannak itt elsősége 
legyen az először magokat jelentők felett, — 
természetesen folyván, hogy amazoknak alku- 
jokba ez semmi befolyással ’s változtatással nincs, 
— ha csak egyik vagy másik, mintsem az el
sőbb clássisbol felsőbb classisba, azaz jobb föld
re engedje magát innen kiszórhatni, inkább ón 
illetőségéből is enged lerovatni, — a’ midőn 
természetes, hogy annak kell kiszorulni, ki az 
ideális osztálynál ezen classisba legkésőbb in- 
gerálván is magát most illetőségéből is semmit 
lerovatni nem enged.

3. Ha csak valamelly igen tüzes szorgalmi 
ember praecise az ellenkezőt nem kívánná; 
formán kell a’ rossz földeket válalt emberek il
letőségét kihasitní, és a’ dűlőt ejteni, hogy, ha 
nem sok is , de jusson annak jó föld is a’ rossz 
föld folytában: de illyenkor már a’ föld meg
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határozott classisa, és classisának közép ára 
felett alkudozni ne lehessen.

4. A’ hol lehet, a’ kaszállóra véggel dűl
jenek a’ szántóföldek./

Ezek szerint lehető, hogy némelly na
gyobb, sőt kisebb földbirtokosok illetősége is 
3 — 4 sőt több féle classisokbdl is fog álla— 
ni — a1 mi, miután illő lerovással vagy sza
porítással arányositatott, az igazságnak ellene 
semmiképen nincs.

A’ I i a s z á l l ó k r a  nézve .  1 ) Szükséges 
oly forma és osztályozást tenni, mint a’ szán
tóföldre nézve, tekintetbe vévén hogy ha 
csakugyan némellyeknek kaszálójok már meg
lévő földjükre dűlhetne, ez nagy elsőség volna, 
és a’ Q ölek lealkudásában az is fö szerepet 
játszanék. Tehát:

2. Hogy ezen a’ közönségre nézve hasznos 
alkudozási pontot el ne szalasszák: szükség a’ 
kaszállót csak akkor osztani, mikorftiár a’ szán
tóföldek ki vannak osztva. így nem kívánhat
ván erővel senk* kaszálójabeli illetőséget földje 
mellett: majd alkuval igyekszik azt megszerezni 
mely esetben az irigység jól megfogja tenni bi
zonyosan mi az övé Tehát:

3. Hogy minél többeket lehessen részesíteni 
abban, hogy szántóföldjükre dűljön kaszállójok: 
jó lesz azt véggel dültetni a’szántóföldekre, va
lamint azokat is a’ kaszállókra.

4. A’ Classif. mellett a’ szántóföldhöz, hely
séghez való közelség, út jóság, hálás vagy 
lapályos volta, fű minősége, föld minősége ’s a’ 1. 
tehetik az alku feltételeit.

(Folytatása következik.)

Honi posztógyárainkért.
Közelebbi angol hírlapok azt irák, hogy az 

angol selyemgyárosok szomorú sorsa’ könyeb- 
bitésére a’ királyné azon óhajtását nyilatkozta- 
tá , hogy a’ dámák az udvarnál adandó ünnepé
lyes társaságokban angol selyemgyárműkbe öl
tözve jelenjenek meg. Mely óhajtása parancs

gyanánt vétetvén, a’ tehetősebbek bizonyosan 
elő fogják segíteni a’ selyemgyárokat.

Eszünkbe juthat a’ dicső II Jósef Császár 
is, ki az angol posztóba fitymálónak ezt monda. 
„Az én ruhám bécsi posztó, valljon ön nem 
szégyenlene e’ ilyenbe járni ?“ —

’S végre az északamerikai honszeretet sem 
mellőzhető, mi szerént ott, egy vagy más se
lyem ’s egyébb gyár’ segedelmére, társaságok 
állanak őszve, honi gyárműkbe öltözendök. 
Most már ezekre emlékezve.

Ha meggondoljuk, hogy azon posztó, mely
ből öltözetink vannak, mind külföldi gyárművek 
többnyire; ’s mig az mint gyapjú hazánkból 
külföldre vitetett, ott külföldiek által felgyára- 
tott, és mint posztó a’ vámokon visszahozatott, 
mennyi költségbe került? ’s ez a’ költség mind 
a’ mi szegény erszényünkre! — Valljon nem 
lehetne e’ ezügyefogyott állapoton segíteni, — ?

Es ha Casinói társaságaink tagjaikat lekö
teleznék arra, hogy mindenik Gácsi posztóban 
tartozik járni: ’s a’ ki ezt elmulasztaná az a’ 
népnevelő oskola fundusához bizonyos summa
beli büntetést tartoznék fizetni: — ha Törvény 
hatóságaink elhatároznák, hogy szolgájik’ öltö
zetére mind Gácsi, Szakolczai vagy más honi 
gyári posztók vásároltassanak, — ’S ha e’ ha- 
zaíiúságban, melyben bizonyos volna a’ nyere
ség, nem csak a’ Hazára, de a’ magános ve
vőkre nézve is , más minden jó lelkű haza fiák 
is részt vennének — valljon nem gyarapodnék 
e’ mindegyik posztógyárunk? — ’s valljon nem 
kecsegtetné e’ ezen gyárok’ boldogulása, sze
rencséje, ’s bő kamatolása sok pénzeseinket ar
ra? hogy a’ szükséghez képest új gyárokat is 
állítsanak. —

Nem fogja azt senki tagadhatni, hogy al-? 
kslmas vizeink igen sok helyeken vannak: sőt 
olyanok is , melyek télben sem szoktak befagy
ni — hogy sok Rottschild ’s egyébb ilyes rész
vényesek pezsgenek a’ Hazában, kik pénzeiket 
hitelhijány miatt otthon nem merik kamatoltátni, 
hevertetni pedig nem akarják — ’s hogy az 
ilyeneket ön hasznuk meggondolása édesgetné
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az ily gazdag kamatú részvényekhez — ’s hogy 
végre mind az állhat, a’ mit a’ nép hasznosnak 
Iát, ’s a’ mi gazdagon jövedelmez

A’ szélyelszdrt pusztai tanyákból nagy vá
ros, a’ széthúzó emberekből nemzet soha sem 
lesz. Jusson eszünkbe, hogy a’ n a g y  Hazaf i  
a’ Casinói társaságokat, a1 tiszta köz jóra egye- 
sítőknek ’s vezetőknek kiváná alapítatni. Ezek
ből kell kikelni minden szépnek, jónak és hasz
nosnak; ’s ha ők jó példával fognak elémenni, 
’s okos szabályokat hozni és megtartani, nem 
csaka’Gácsi de egyébb gyárok is lábra kaphat
nak ’s virágozhatnak.

Nem lehet ugyan meg nem ismérni, hogy a’ 
h i t e I h ij á n y ná l u n k  n a g y  a k a d á l y :  de 
ha mind e’ mellett is lábra és pedig jó divatra 
kapott a’ Gácsi gyár 5 miért ne mérnök magun
kat egyébb gyárokra nézve is hasonló sükerröl 
biztatni? — szinte mint azzal is, hogy a’ tör
vényhozó test böicsesége a’ korhaladáshoz ké
pest hathatós és szükséges törvényeket hozand: 
’s igy lassanként a’ hitel nálunk is lábra kap.

Ily körülmények közt mind a’ gyári részvé
nyesekre , mind a’ vevőkre nézve nem leend 
felesleges, ha annak lehetőségét figyelem alá 
vesszük. Mi legyen annak oka? hogy a’ Gácsi 
’s egyébb posztógyáraink divatozóbb lábon nem 
állanak? ’S valljon ezt a’ gyárok’ hijányos mű
ködésének’s kezelésének kelle tulajdonítani vagy 
a’ hazafiak’ részvétlenségének?

Mert az még is különösnek látszik, hogy 
azon posztó, melynek gyapját nem kellett egy 
pár száz mérföldre gyártás végett kivitetni, ha 
drágább mint a’ külföldi, miért az? — és ha 
olcsóbb, miként történhetik hogy elegendőt tud
nak gyártani? — és hogy a’ Gácsi gyárraktár 
mellett lévő boltokban a’ kölföli posztót is veszik 
— ’s talán inkább mint azt. —

Azt hive, hogy ha a’ közönség fel lesz vilá
gosítva a’ maga hasznáról, bizonyosan hajlan
dóbb lesz a’ honni gyármüvek’ vásárlására ; fel
szólítjuk ’s megkérjük azokat, kiknek e’ tárgy
ban bővebb tudományuk lehet, méltoztassanak 
azon körülményeket előadni, melyek szerént a’ 
fogyatkozások kimutatva — és a’ Közönség e1 
tárgyban felvilágosulva lehessenek.

Baján Apr. 26. 1837. Martius juhainkra 
kártékonyán hatott, mert bárányaink csak di
deregvén, közülök sok eldöglött; anyabirkáink 
közül pedig leginkább azok , melyek roszúl táp— 
láltattak: gyapjú, az idő mostohasága és táp
lálék hijánya miatt silány leend: — a’ csűrök 
ily szalmátlanok és szénátlanok még soha sem 
voltak, mint most. A’ fü csak most kezdi he
gyeit feliitögetni; a’ vetések azonban oly szé
pek, hogy hol birkák le nem ették, néhott 
kaszálni is lehetne. A’ borágak szépen rü
gyeznek: a’ repeze emelkedik. — A’ gabo
nát nem is kérdezik, de nem is hordanak pia- 
ezunkra.

Vásárunk igen rósz volt: szarvas marha 
kevés — ’s a’ mi hizlvlt vala köztük elkelt; de 
a’ soványra nem is néztek; ló elég volt, de 
azt sem vették. A’ szövet és iparbeli munkák 
nem kellettek; nép kevés, ’s azt is szétoszlatta 
a’ déli zápor. —

-—  -----------------  •

Időjárás
Pest Május 6 . Valamint minden napfogyat

kozásokat, úgy folyó Május 4-kén történtet is 
kemény szelek előzték meg: nevezetesen 3kán 
erős déli, majd koválygó vagy is vaktamási, ’s 
végre délnyugoti szél dühödött, melyre 4-kén 
délután elkezdődött az eső, ’s lehet mondani, 
hogy Pest ez úttal beelégedhetik vele. Ma 
reggel már hives és erős északi szél fú eső 
nélkül.. — Azonban közönséges a’panasz, hogy 
az eső igen pásztásan járt eddig. Egyébbiránt 
15 esztendős tapasztalásom után említem, hogy 
a’ Pesti ’s Budai határok mindig kapnak lega
lább két annyi esőt mint a’ hozzájok délkeletre 
eső szomszéd egyenes térek. —-

Füvek, vetések szépek, a’ fák gazdagon 
és jól virágoznak; de a’ májusi sok eső nem len- 
ne-e a’ budai buroknak ártalmas?

B.
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Figyelmeztető kérés.
Több lelkes hazafiak, kik a’ Kémlőt figyelmükre méltaták, egész évi előfizetéseket előre 

beküldvén, sajnálkodva jelentjük, hogy azokat el nem f ogadn i  kénytelenek valánk: hason
lók kikerülése végett tehát ismét nyilatkoztatjuk, hogy mivel a’ Kémlő csak azon esetben lesz 
folytatva, ha ne talán elegendő számmal lennének tisztelt olvasóji, a’ mit csak Junius’ 11-kéig 
beküldendő nevekből lehet megítélni — ennek elválása előtt semmi előfizetési pénzt fel nem ve
endőnk : ’s előbbi nyilatkoztatásunkat ismételjük.

JBirlea eladás.
f f  f  f  f  r  f fMeltósagos Nagy-Karolyi Gróf Károlyi István Ur’ 0  nagysága Oszves-birtoki kor

mánya’ részéről köz hircé tétetik: hogy T. Csongrád vármegyében Holdmerő Vásárhely vá
rosához közel fekvő úgy nevezett Kenyerei Majorságban, az évenkénti birka eladás e’ folyó 
évi^Május 23-kán ismét divatoltatni fog — és ez úttal k é t  száz  i gen nemes  h á g ó  ko
s ok o n  kívül t öbb s z á z  a n y á k  is, akár árrverés utján, akár pedig a’ venni szándéko
zóknak kívánságára meghatározott árrokon részletekben is eladóvá tétetnek. A’ nemesebbjük 
tenyésztést kedvelők előtt sokkal ismeretesebb ezen fajnak nemességi fokozatja, mintsem hogy 
azt magasztalni kellenék. —

Előbbi szálunk’ 3 7 6 . lapjának 4 0 . sora igy igazítandó: „nagyságukra nézve. Innét támad aztán, hogy 
a’ naponkint kikelt hernyók nagyságukra nézve ’s a’ t.“

Mái számunkhoz van csatolva a’ Jelenkor’ válassza Kacskovics L. Ur feleletere.
■«aaK3«sjg.-^*. y.raaaffc.a«

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilája (pos. mérő) Váltó-Cz. garas.
Városok’ és na

pok nevezése.
Búza 

tói | ig
Kétsz. l Rozsi
tói I ig tói I ig

Árpa 
‘ól | >g

Zab 
tói | ig

Kukor. 
tői | ig

Köles 
tói | ig

Kása
tói | ig

Lencse 
tói | ig

Borsó 
tói j ig

Bab 
tél | ig

Ungvár Apr. 27. 78 80 68
ll

72 46 50 35 40 32 34 73 76
Becskerek 28. 70 80 55 60 — — 48 50 38 40 58 60 — — —

_ — — — _ _ —

Uj-Becee 28. 80 90 65 75| « — 45 50 45 50 75 — — — — — - — — — — — —

M iskolcz 28. 80 100 55 70 50 53 40 46 32 34 80 100 — — 190 240 — — — — _
Arad 28. 86 90 70 74 68 70 58 60 44 46 70 74
Pécs 29. 68 72 50 56 48 54 50 54 30 32 70 74 — — — — — — — — ' — —

Szeged 29. 80 85 65 70!58 60 50 55 45 48 75 80 t o o — — — — — — — — —

Debreczen 25. 110 120 80 90 70 73 60 65 50 52 85 95 — — 240 220 — — — — , —

Komárom 29. 70 7S 56 68 46 48 38 45 36 — 92 — — — — — . — —  1 — —

Pest Május 5. 75 90 50 60 48 51 45 48 34 36 70 76 60 70 140 160
í  -|
I

I|

200 230 150 190 230 240

Pénzkelet. Május 3. 1837 . Stat. köt. 6  pct. 1 0 4  f .  — 4  pct. 99  £. — 3 pct. 7 4 j f .  
— 16 3 1 . — 1831 . — Bankrészvény 1368.

1 8 3 0 . köles.

Szerkezti Bál l á .  — Nyomatja L ä n d e r e r .
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Hetenkint kétszer 
félévi ária

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésiben.

Szerezhető 
Eggenberger és He- 
ckenast könyvkefesk. 
• és a5 Szerkezténél.

Pesten Szerda E g y e sü lj  ! Május 10 *

Levelezéseink.
Cs e h o r s z á g b ó l  P r á g a ,  május 2-kán

1837. Levelezésünk télen által megakadt, mert 
oekonomiai tárgyakról nem volt mit írnom; de 
most ismét folytatni akarom híradásaimat, ’s 
kérem önt, írja meg nékem is, mint állanak 
magyarországban gazdaság és földészet, ’s ne
vezetesen mint áll a’ repcze. Egykét várme-* 
gyében, tigy hallom, igen silányan; hisz’ akor
felső-magyarország könnyen segíthetne.-------
Nálunk, mint áltáljában egész Csehországban 
attól tartottak, hogy a’ hosszas tél ártalmas 
béfolyással leszen a’ vetésekre. I)e csalatkoz
tak. A’ gabonafajok, mondhatni, igen jól álla
nak; a’ repcze azonban némely helyit egészen 
kiveszett, ’s németországban is felebb szállt az 
olajnak árra. Ha Magyarország szintúgy kárt 
vallott volna a’ repcze körül, akkor e’ czik- 
kelynek árra tetemesen fölebb rúghatna. A’ ga
bonának kelete silány; a’ búzának alsóaustriai 
mérője 6 fr. kétszeresnek: 3 fr. 30 kr. árpá
nak 3 fr. zabnak 2 fr. a’ fővárosban; a’ vidé
ken alig van becsületes árra. A’ gyapjú nem 
kerestetik, mert a’ külföldön ott hever a’ nagy 
tömeg; ha tavai 145 ftot. ígértek mázsáért, 
most 110 ftot. adnak,’s még így sem keresik. 
— Vannak vidékek’ hol a’ nedvesség miatt 
nem vethetni, vannak olyanok is, hol a’ szá
razság miatt nem ; mert csak egyes pásztákat 
ér az eső.

* ) ’ E zen  leve'I egyik szóp u rad a lm áv a l bíró báró ' 
jától van Csehországnak.

' Szász ország\
L e i p z i g  Máj us  I s ő j é n  1837.

E’ mostan múlt vásárhoz hasonlóra kevésre 
emlékezünk: mindenféle termékek és gyármüvek 
csak úgy hevertek mint a’ szemet, minden ve
vők nélkül: ’s bátran lehet állítani, hogy a’ pa
mut ’s egyébb harmadával, és a’gyapjú negye
dével ’s ötödével bizonyosan lejebb szált. De 
ezen szállást még is úgy kell érteni, hogy a’ 
közönséges gyapjútól a’ legfinomabbikig felfelé 
fokonként nagyobb a’ veszteség; úgy hogy a’ 
közönséges gyapjún majd semmi, vagy kevés 
van az előbbi árhoz képest, ellenben minél 
feljebb megy a’ finomság, azon arányban követi 
csaknem az árrleszáilás is, negyed ötöd rész
nyire a’ tavalyi árrt.

Múlt években Serviából ’s Bosniából volt 
egy egy vásárunkon 60. kalmár is, ’s most e’ 
két tartományokból egy sem. — Oláh ország
ból máskor jött 70.— 75. kereskedő, most csak 
20. volt: és végre Persiából szoktak jönni 15.
— 20an ’s most nem volt több háromnál. Noha 
pedig ezen kalmárok milliónyi értéket haladó 
gyárműket is szoktak venni, a’ vevésbeíi tespe- 
dés okát koránt sem itt keressük és találjuk: 
hanem az emberi telhetetlenség’ szerfeletti ter
jeszkedéseiben.

Tudva van ugyan is, hogy több Amerikai 
legnagyobb kereskedő házak, el akarván mások 
elöl a’ nyereséget nyelni, némely termékekre 
nézve egyedárosságot akartak űzni; de a’ szem
pont, melyből kiindúltak, csak szerencse kerék
re volt állítva, ’s eT lépést igen számos és leg
gazdagabb kereskedő házak’ megbukása követé.
— De nem csak Amerikában, hanem A n g l i á -[SzerL
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ban is hasonlók történtek , sőt eláradt a’ n a g y o k  
megkukása számtalan k i s ebb  kereskedő házak
ra egyebütt is; annyira, hogy e’ múlt vásár’ al
kalmával alig várták a’posták’ megérkeztét, ’s a’ 
levelek feltőrhetését: azonnal egyik a’ másiktól 
kérdé, ha valljon nem érkezett e ? valamely keres
kedő ház’űjmegbukásának híre ’s ez okból itt kéz
ről kézre jártak a’ vett levelek, mert mind ke
reskedők, mind gyárosok el valának rémülve 
minden pillanatban várhatott veszély miatt. — 
Ilyes bajok által tehát a’ hitelezés megakadván, 
igen számos gyárok munka nélkül maradtak ’s 
legfeljebb a’ bel szükségekhez alkalmazván ma
gokat, alig volt és látszik gyári mozgás; ügy 
hogy Angliában és Franczia országban a’ Kor
mányok nagy summabeli kiadásokkal kénytele
nek e’ bajon segíteni, ’s a’ gyári munkásoknak 
élelméről ellátásokat tenni í mert jobbnak Iáták 
a’ gyárok heverni, mint veszedelemre hite
lezni —

Ezeknek megfontolása után az Európai gyá
roknak ily felakadása elegendő arra, hogy a’ 
gyapjú után nem is igen kérdezősködnek; ’s 
ennélfogva hogy annak árra annyira letört, — 
’s kigondolhatta ’s láthatta volna mind ezt előre, 
csak nem rég is? —

Egyébbiránt ezen krízis, előre is látható, 
hogy legfeljebb 6 . hónap alatt el fog múlni, ’s 
minden termékek’ ’s gyárművek’ árra, ha nem 
egészen esik is vissza a’ múltévi magasságra, 
bátran lehet állítani, hogy abból nem sok fog 
hibázni: ide értvén a’ finom gyapjút is ; mert ha 
e’ mostani kritikus állapotból kifognak tisztúlni 
a’ kereskedő nagy házak, ’s hiteleiket a’ meg 
nem bukottak kitisztázzák, azonnal következend 
az előbbi hitel’, és gyári élénkség’ helyre állása 
is, mely magával ismét mindent előbbi helyére 
vonszand.

Végre Magyarország’ növényjeihez való 
reményről, oly kimeritő túdósitást, mint múlt év
ben küldött uraságod, kikérvén ’s a’ t. vagyok.

M orvaország.
Brunn Május 3. 1837.

Morvában a’ vetések többnyire mind igen 
jól állanak, ha hogy valamely rósz idő el nem

rontja. — Azonban hiteles útazó, ki tegnap 
jött Asschaffenburgból Vürzburgon, ’s Nürn- 
bergen keresztül, azt állítja, hogy mind Bajor 
ország, mind az egész Német birodalomban lá
tott ugyan meglehetős és jó vetéseket is, de 
látott vékonyakat is : midőn azonban a’ Cseh
országi hegyekről Morvába lépett, Hollabrun- 
nál, és itt már mindenfelé a’ leggazdagabb vi- 
rulását látta a’ természetnek. Folyamink kez
denek áradni: de termékeinknek semmi, vagy 
csekély kelete van. A’ gyapjú után nem igen 
kérdezősködnek, ’s a’ finom gyapjú’ tavalyi ár
ra csak nem egészen egy negyed árral szállott 
alább. Mi is óhajtanék tudni, mi kilátásaik vágy
nak a’ magyar földészeknek? ’s a ’ t. —

Még egy kevés a fö ld  öszvesitésériil.
(Folytatás)

II. Ha a* szántóföldeket és kaszáitokat 
is egy tagban lehetne együtt kiadni.

Hol oly igen egyforma, ’s boldog volna a’ 
föld, hogy mind kasza, mind sarló alá egyfor
mán alkalmas volna: az legjobb volna. De ez 
ritka eset , kivált a’ vizenyős lapályon és 
szikes alföldön. — Itt ezen megjegyzem valók 
volnának:

i  Ha bár közbe közbe jönnek is elő némely 
darabok, melyek vagy szántóföldnek vagy ka
szálónak épen nem alkalmasok, azért ezt az 
osztályba bátran bele lehet és kell ejteni, illő 
Classis alá, mint fölebb meg van írva.

E’ szerint:
2. Megeshetik, hogy némely embernek vagy 

kaszálója vagy szántóföldje kevesebb lesz, mint 
az előtt. De ez semmi baj sem. Mert a’ Classi- 
ficatiónál és földalkunál fogva ez neki teljesen 
vissza pótoltatik másféle földben. Pedig az sem
mi hátramaradás sem, ha búzából valaki ezután 
kevesebb hasznot lát is, mint eddig, — és úgy 
áll a’ dolog megfordítva is. Melyre nézve:

3. Az ily osztálynál egyszerre kell az osz
tani való földet is össze classificálni, nem kü
lönböztetvén meg azt, szántóföld e az, vagy 
rét, csak csupán a’ osztály elsőbbségét nézni, 
meggondolván, hogy a’ legjobb rét nem csal,
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föl ér a’ középszerű szántófölddel, de fölül is 
múljüazt; ’s ezen összehasonlítást e’ practicus 
gazdák meglehetős csalódás nélkül meg tud
ják tenni.

///. Mikor a legelőt is fölmérnék és 
mindennek egyéb illetőségeivel egy 

tagban adnák ki. • c
Ez legjobb, ’s a’ bitangságnak legbizonyo- 

isabb orvossága, ’s a’ szorgalomnak legalkal- 
masb anyagja volna. De azt az alföldi nagyobb 
helységeknél városoknál terjedelmesebb hatá
roknál, mostani political szerkezetünk mellett 
végre hajtani alig lehet. Valóban ezen pontra 
nézve eldődink alig ha tisztábban nem fogták 
föl a’ gazdálkodás titkát, kik földmiveló lako
saikat 5 — 10—2 0 —30 ezerenként egy cso
portba össze nem szorították, hanem vagy ma
gok is a1 barmokkal a’ mezőn laktak, vagy több 
apró falukba feloszolva, birtokjok közepén igye
keztek lenni, honnét gazdaságjokat mindig szem
mel tarthassák. ’S a’ későbbi okosabb világ imé 
most azon templomok földjére, melyet csak ajta- 
tos emberek tapodtak valaha, most a’ messze- 
városbeli teheneket zarándokoskodtatják, vagy 
a’ hajdan tán csinos falu helyén legfölebb egy 
cserényt, egy szárnyékot ütvén föl, a’ körül 
gulyákat, ’s egyébb barmokat legeltetnek. ’S 
ily állapotban mi történik? — minek kell történ
ni? — Tavasszal kiveri barmát az alföldi gazda 
2 —3 —5 —8 mérföldnyi köz pusztára, hol azt 
alig egyszer, kétszer látja meg őszig, mikor 
aztán a’ vad állatok — jó ha nem sokszor sze
kéren haza kerülnek. Mennyi veszedelemtől 
megóvhatja az emberi szorgalom és okos sege
delem a’ barmokat. De mi ápolást adhatni azok
nak 2 —8 mérföldnyi távolságon. Vagy tán a’ 
magyar közönséges gazda még nem is ösmer más 
ápolást, mint hogy a’ barmot ember és farkas 
ellen kutyákkal őrizteti, ’s ottan ottan, ha szá
raz nyár van — egynéhányat közülök megitat, 
’s néha sőt hintet a’ hátokra. ’S nem máskép 
volna-e ez, ha annyi ezer földmiveló egymás 
hátára össze nem bánnék, hanem azok birtokaik
ban szélyellaknának, ’s minden földmiveló maga 
mestersége után látna, melyből meg kell élni.

Tudjuk, hogy „a’ gazda szeme hizlalja a’ lova
kat.“ Valóban többszörösen igaz ez a’ gazdálko
dás egyéb ágaiban is. Nem épen a’ nagy gaz
dasági éles belátás, vagy mély gazdasági tudo
mány az, mely országunkban a’ sok idegen ha
szonbérlőt szülte: hanem a z , hogy mint a’ 
pók, hálója közepén, ők is telkök közepette, 
száz szemökkel vigyáznák cselédjeiknek minden 
dolgaikra; az idő minden fordulásaira; — mi
dőn a’ városi gazda néha hónapokig sem látja 
dolgozó cselédeit és barmait, ’s ha látni akarja, 
futkározásnál egyebet nem tehet ’s a’ t. A’ nagy 
határu városok nem földmiveló népnek , csak 
mesterembereknek, kereskedőknek, capitalis- 
táknak, tisztviselőknek , tudósoknak , nagy 
Uraságoknak, ’s több ily osztályzatú emberek
nek valók, kik foglalatosságukat a’nagy ember
tömeg közt, nem a’ mezéi magánban találják föl.

Vajha tehát azok, kiken az áll, meggon
dolnák, hogy a’ birtok összesítés mellett a’ föld— 
mívelő nép szétszaggatása és pusztákra telepí
tése is, honunknak ’s a’ mezei gazdasági jóllét
nek múlhatlan eszköze! Mely óhajtásom, tudom 
még igen sok ideig nem fog teljesülni, — de 
hiszen mi magyarok igen nagyon megszoktuk 
a’ sok sikeretlen óhajtást, nagy lelkű sopánko- 
dást, és — semmit sem tevést! Itt is szabad

r 7 r  9 •  ,  9 9 fhat tálán óhajtással e’ dolog letesüleset több év
tizeddel vagy századdal megelőznöm!

Ha mindazáltal csakugyan valahol, vagy 
itt ott ezen nemét is a’ tagosztálynak kívánnák 
létesitni: arra a’ fentebbi jegyzeteken kívül azt 
kellene gondolára venni, hogy a’ szántóföldből 
és rétekből igen is minden birtokos mostani bir
tokának classisa szerint kapjon: de ez újonnan 
osztály alá jövendő köz l ege l őbő l  illetősége 
mennyisége szerint minden e g y f o r má n  kap
jon, nem nézvén mostani birtoka classisára; de 
ellenben szigorúan vigyázván a’ legelő felosz
tandó darabjainak hű, és kemény ellenörség- 
gel authenticált classificatiójára.

Kun-Szeut-Miklós Apr. 24. IS37.
Dr. Balogh József m. k.

Ni. Kii Kún-Ker. r Pbyiicu»«.

*
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Czukorgyártás burgundi répákból.
A’ „departement du nordaban (az éjszaki 

kerületben (évről évre mind inkább szaporod
nak a’ czukorgyárak. Ezek rendesen csak sár
ga és fejér tömeget termesztenek, elég szilárd 
nagy nagy süvegalakban. A’ franczia mázsá
nak (8 9  bécsi font) árra, sárgájából, 5 0 —58 
fejéréből 70—80 franc.

A’ maceratio mint hasznavehetetlen, félre
tétetett, minden ide tartozó készítmények eltö
röltettek, ’s olcsó árrért odébb adatnak. Min
denütt a’ régi, általjánosan ismert mód szerint 
dolgoznak, csak hogy a’ kőszén’ olcsósága és 
jóságánál fogva, a’ répák’ kisutolásához, ’s egyéb

Répamag a’ vetés f e jé b e .................................
A’ magnak elvetése erőmű segédével . 
Gyomirtás, háromszoros kapálás, a’ fiatal nö

vényeknek kitépetése, hol azok kelletinél 
számosabbak, az utóültetés, hol kimarad
tak v o ln a ............................................

A’ répáknak kivétele ősszel és levéllevágás .
A’ termés’ behozatala.......................................
Arokvonás a’ répák’ teleltetésére, mélysége

rendesen 4 láb, szélessége 5’, hossza változó
. — «...------------- ......................—

A’ kiadások’ öszvege

A’ termés Valenciennesben 1 0 —14.000-ki- 
logrammára tetetik egy manquadára, ve
gyünk mi 10,000-et, ez teszen . . . .

1 ,000 kilogrammá rendesen 18 francba kerül 
ez egy bécsi mázsára vagy egy francot jut
tat ’s így öszvesen é p e n ...........................

Levonván innen a’ fclebbi kiadásokat .

Marad tiszta jövedelem ha a’ répák eladatnának

működésekhez is, gőzerőművek] alkalmaztat
nak. A’ munka’ főágai: a’ kisutolás, tisztítás, 
kigőzölgés, leszűrés, főzés, töltés. Hogy a’ 
répatermesztőktől ne függjenek, a’ legnagyobb 
gyárakhoz 100 hectare, az az, 174§. bécsi 
holdföld’ termesztésre választatik, ’s ennyi ré
pa földet közönségesen magok is munkáltatnak.

Valenciennesben, ’s e’ város’ közelségében 
50 g ^ r  működik. Itt közönségesen m an qua-  
dritokkal számlálnak, ’s egy manquadrit 639 
bécsi négyszögölet tészen.

Itt következik a’ számolás , manquadokra, 
’s 160 öles holdföldekre nézve.

Mázsa Font
1 manquád

iJ «gy1600 Q  öles holdon

franc sous [ mázsa font franc SOI»

1 0 25
1 2

10 25
12 30 _2

4-15 37 11
3 7 10

51 127 15i

178 56

180

6 94

450

V

51 127
129 323

Az általjános vett termésnek jövedelmezé- 
sét bizonyosan nem tettem kelletinél magosabbra, 
mert a’ fennebbi 129 franc helyett a’ földbirto
kosoknak 140— 180 francot fizetnek a’gyárosok 
hogy egy manquade frisen trágyázott és több
ször felszántott telket répákkal bevethessenek, 
’s azt magok mívelhessék.

A’ répák’ nyomatékából a’ departement du 
nordban 5 —6 pct. fejér tömeg, ’s igy 446 
mázsa répából, melyek egy hold földön általá
nosan véve termesztetnek, csak 5 procentóig 
22 mázsa 30 font czukor eléggé szilárd süveg
formában termesztetett. Ha ennek mázsáját 75 
francra tesszük, ád összesen 1667 francot, ’s
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levonván innen a’ répák’ felebb 450 franccal 
kitett árrát, marad még egy hold földnél 1217 
franc, a’ gyárak’ működési költségeik’ fejébe, 
mi a’ szokott 100 hectárés vagy 1 7 4 ^  hold 
földnyi nagyságukhoz mérve évenkint 212 — 
213 francot tészen. Ha a’ répák’ vásári árra, 
holdját 450 franccal számlálva, 78,468 franc
kai még hozzáadatik, akkor ilyes gyárnak ösz- 
ves működése évenkint 290,681 francra me
gyen fel. Az épületek ’s a’ gyárnak teljes elren- 
delkezése, ha az egyszerűségnél marad a’ gyá
ros 70,000 francban is kerülnek. —

Két alapfeltétel van, mik nélkül ezen oly 
annyira nyereség ígérő gyárak az austriai biro
dalom száraz tartományaira nézve nem ajánl- 
tathatók;

1 - ör is megvizezhető telkek kívántainak a’ 
a’ répatermesztéshez, mert a’ mi száraz jelen 
időjárásunkban vajmi könnyen oda veszthetne 
minden gyár-, épületbeli ’s a’ t. költség.

2 -  szor praktikus tapasztalt igazgató, ki 5 
pCtónál többet nem ígér, de ennyit aztán sze
rez is bizonyosan.

Francziaországban jelenleg is annyi új inté
zet keletkezik, hogy ott a’ czukorgyártáshoz 
értő individuumok elég foglalatosságot találnak 
s igy nem egy könnyen mennek külföldre. Al
kalmas igazgatót ennélfogva inkább Német- v. 
Csehországban találhatnánk.

Igen nagy gyárak’ hosszas működése — mint 
p. o* tavai Belgiumban 3 millió franccal alapít— 
tatott egy — nem sikerült eddigien, ’s azon 
véghetetlen nehézségnél fogva, mely annyi ré
pának egy intézetben a’ kevés a’ kisutolásra al
kalmas hónapok alatti feldolgoztatásával j á r , — 
nem is ajánlható.'*) D e r c s é n y i  Pál ,

Ä  kukoriezaczukorJiészitésról,
(Folytatás/)

Ha azon tanácsot követjük mely a’ szörp
nek készíttetését akkorra ajánlja, midőn a’ ka
lászok már mindenütt kilátszanak, ’s egyes csut
kákon már ki is virágozták, — ez’ esetben ke
reken tagadom , hogy csak egy lat megjegedhe-

*) E llenészrevételeinket mi is közlendjűk,
$ z e r  k.

tő ezukor is nyerettethetnék akár 100 font 
szörpből is. A’ valóban megjegedő ezukor csak 
akkor származik, midőn már elmúlt a’ gyü- 
mölesöztetés. Próbatételeim’ alkalmával, mik
nél a’ virágzás’ kezdetét választottam munka
kezdetűi , julius' 19-től augustus’13 káig ugyan 
mannnaféle, a’ keményítő — szörphöz hasonló 
édanyag alakúit, de csak a’ később nyeretett 
szörpből vált külön a’ való , megjegedett ezu
kor, akkor tudnillik: midőn ő cs k. föherezeg- 
ségének, a’ Nádornak csabai uradalmában, ho
lott a’ csutkák a’ Föherezeg’ parancsából na
ponkint levágattattak, és Budára hozattattak, 
már elmúlt a’ gyümölcsöztetés. Yerőfényes tel
keken, korábbi vetés mellett, ’s más kukoricza- 
fajnál korábban is véget érhet a’ virágzás’ ide
je, ’s a’ csuták így már augustus’ 13ka előtt 
adhatnak megjegedett ezukrot, mi főleg a’ két— 
sorú, öregszemü kukoriczánál, melyet Kiíaibel 
professor úrtól kaptam, megtörtént, ’s mely a 
ezukordus nemekhez tartozott. September ele
jén azonban báró Lilien Ercsiből kukoriezacsH- 
tákat küldött, mik utógabonaképen zöldtakar
mány helyett termesztettek, hol egynéhány por
zacskó már fel is pattant, de itt nem ezukor, 
hanem az élesebben kijelelt fűzamat mellett, sok 
mannaféle álladók alakúit a’ barna szörpben. 
Már ha a’ gyümölezöztetés után nyomatik ki 
a’ csutakból a’ nedv — és szörpmennyi
ség talán ekkép határoztathatnék meg, 100 
font csuta ád 44 font nedvet, ezt Ty h g  szörp- 
sürüséggé kell főzni, miszerint 20 ,000 font 
csuta (mi több egy hold föld’ maximumánál) 
800 font szörpöt adna 800 font szörp azonban 
nem ád 400 font ezukrot, hanem 120 próba
tételem után, ha a’ legmagasabb általjános men
nyiséget felvesszük csak 5 lat megjegedett 
ezukrot ád fontja, ’s így 120 fontot adhatna 
egy hold föld.

Ezen számolás után, sőt meg akkor sem, 
ha 50 font ezukrot várhatnánk 100 font szörp
től , tehát 3 j  — 4 mázsa nyersezukrot egy 
holdtól — mondom , nem fog találkozni, ki gyár
vállalatot kukoricza ezukron alapítani bátor 
volna.

(Folytatva leszen.)
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Tisztességes válasz Forintos Urnakj 
a* Kémlő 35-dik számában közlőtt 

Szikjaid telkesítés módjára.
Ezen közleménynek , mellyel engem Forin

tos Úr adóssá tett, bevezetésére, adósságomat 
tüstént, oly módon, millyel az adósság tétetett, 
vagy is, in  spec i e  a’ Hasznos mulatságokban 
készítettem; és pedig azért ott, mivel a’ Kém
lő a’ tavaly többször kijelentett elve szerint a1 
csípős közleményeket nem szereti. Kik tehát 
az olyas hasznos (furcsa} mulatságokat akar
nák látni, a’ mondott lapokban megtekinthetik 
költsönömet. — Forintos Ur közleményének reá
lisabb részérepedig a’ Real -  folyóírásban a1 
Kémlöben akarok válaszolni, jóllehet nem egész 
szoros taglalgatással. Mert a’ Kémlőt én nem 
járatván, annak azon számjához, melyben Fo
rintos Úr sziktelekesitési munkamódja foglalta
tik, (a ’ miatt, hogy a’ társasági olvasásnál hol 
egyik, hol másik darab elsikkad, vagy eltéved} 
mind eddig sem fértem, — kivévén azon cor- 
recturai példányt, mellyet ezen lapnak nyom
tatása alatti Pesten létemben , az érdemes Szer- 
keztő Ur, tolongó foglalatossagim közt közlött 
velem; ’s így történik, hogy a’ mit futtában 
a’ nehéz olvasató lapokból meríthetve megtar- 
haték: a’ szerint kell Forintos Úr közleményét 
megítélnem.

Két tekintetben lehet e’ közleményt az ol
vasóknak fogadni, vagy mint t ö r t é n e t e t  vagy 
indirecte , mint tanító u t a s í t á s t .

1. Ha Forintos Úr ezt, mint tett dolgot, 
’s históriai adatot akarta adni: közleménye ér
dem nélkül nincs. Mert minden különösebb ere
deti gazdasági foglalatosság megérdemli, hogy 
az gazdasági évkönyveinkben följegyeztessék; 
és ezen esetre az ott ’’t u d o má s u l  s zo l 
g á l .” De:

2. Ha oly czélbol tette, hogy ezen ő pél
dája, ’s munkamódja útmutatásul szolgáljon más 
szikesekre nézve is; akkor jó tzélja ,,a’ hasz
nálni akarás, és gazdasági köz jólét előmozdí
tása“ nem sikerül. Mert ugyan azon módot 
csak ugyan azon körülmények közt kell és lehet 
használnunk. Pedig F. Úr szikesei, csak azon 
kevés váz»lat,mely előadásában elrejtve van, ’s

a’ Mihályfához közel fekvő Sümegi hegyes er
dős tájékok meggondolása után ítélve is, geo- 
geneticai, chemiai, ’s agronomiai tekintetben 
oly nagyon különböznek a’mi alföldi szikeseink
től, hogy azok között hasonló környülállás a’ 
sziktelekesítésre nézve nincsen, ’s nem lehet; 
’s igy Forintos Úr munkamódjának, mellyet kö
vetés végett mondott el, már csak azért is , mert 
ezredik esetben sem volna omlo, és porhanyó
dé kőréteg, mit a’ szik telekesitőnek és kelle
ne törni, hasznát valaki alig veheti. Mely kü- 
lönség, hogy annál szembetűnőbb sőt kézzel 
fogható leszen: azon agronomico- chemicus in
tézetben , melynek alapját én Nagy Körösön 
akárnám megvettetni, legelőször is ezen agro
nomiai per (milyen még eddig a’ sok magyar 
honi civilis perek között nincs) alatti földeket,
u. m. Mihályfait és Kun Szent Miklósit ügye- 
kezném analysáltatni, ’s a’ köztünki peri az 
által döntetni el. Kérem tehát Forintos Úrat, 
hogy egy oly könyvet, milyenre más főldészek^ 
nek, de néki is szüksége van, hátráltatni azon 
honi gazdaságunk előmenetele iránti hajlandó
ságból, melyet keblében táplálni mond, ne igye
kezzék. Mert hogy a’ theoretizálásra, ’s igy 
okok keresésére a’ józan földészeknek szüksé
gük van,  ezt Forintos Úr értekezésében, és 
praktikái bánás módjában maga is meg mutatja. 
Mert a’ Mihályfai szikesföld stratatioirol 5 is 
beszél, ’s az átjárhatlan (?} kőréteget ő is áttő- 
reti, és alól a’ gödröt, a’ gyökök elágazásának, 
szinte a’ pandalképen szélesebben csináltatja, 
— a’ meszet márgát levegőre teszi ’s a’ t. — 
mely cselekvényeknek ha okát nem adjuk, azok 
csak értetlen ceremóniáknak okatlan teszi-ve
szi munkának tetszhetnének.

„Szívvel, ésszel, értékkel tölthetjük édes 
hazafiói kötelességünket“ ezen arany szó Fo
rintos Úr szomszédjában Sümegen a’ lelkes Dal
nak tollából keletkezett! — Én értékkel nem 
bírok, de tisztán érzem azon hiányokat melyek 
hazánkban, különösen a’ gazdasági tudományra 
nézve vannak, ’s csekély ész tehetségem ’s erős 
igyekezetem által úgy állok a’ gazdasági ösme- 
retekben, hogy nem reményiem megpirulni az 
előtt, ki engemet egészen kihalgatni türelmes 
lesz. Nem lesz hát felesleges igyekezet, ha F.
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Ur sok értékének egy morzsájával, vagy is az 
előlizetésre kellő 2 forintocskával, a’ mondott 
könyvet — a’ helyett, kogy másokat is attól 
elidegenítni akar, inkább létre segitni szíves
kedik, — meggyőződhetvén, hogy ha csaku
gyan mondott könyvem egészen Ínye szerint nem 
esik is ki, akkor is pénzevesztett nem lesz, ha 
meggondolja, hogy azon két forintocskája ha
zánk földgöröngyeinek ismertetésére, és igy 
tudományos gazdaságunkra nézve, vagy néki, 
vagy maradékainak vagy a’ hazának sokszoro
san kamatolhat.

Költ Kun Szent Miklóson Máj. 7. 1837 .
Dr. Balogh József m k.

Időjárás .
Valamint minden vidékeiről hallatszik ha

zánknak, hogy a’vetések igen gazdag remény
ben nőnek: úgy nálunk is tapasztalható. E ’ fo
lyó Május 3. és 7. közti szélvész és hideg eső 
azonban, mely ellen nem csak a’ felső vidékek 
panaszkodnak, hol a’ hegyes részeken havazott *)

*) Hogy Forintos Úr kissé kifakadt, Wm lehet 
csodálni, mivel talán ő is előfizető a’ magya
rok’ emlékére, ’s még nehány hasonlóra; ’s 
valóban jó emlékeztetni a’ közönséget olykor 
bár ha itt e1 kérdéses tárgyban nem is he
lyén. Egyébbiránt két tudós közűi minden
kor az a’ gyengébb, ki tudomány helyett ha
marább a’ személyhez fog; mely okból óhajt
juk , hogy mivel az olvasót csak a’ tudomány 
érdekelheti, minden értekezésekben ez vé
tetnék tisztán tárgyúi. ’S meg is vagyunk 
győződve hogy a’ szikföldről értekező tudós 
Hazafitársaink, kiktől sok hasznost várha
tunk m ég, az előfizetések eránt már kibe- 
széllették magokat. —

S z e r k .

is; hanem még Biharról, Bácsból Szatmárból 
és Gömörből is hasonlókat mondanak az utasok, 
e’ folyó hó 7-kén virradóra Pest vidékén nagy 
dérrel végződött, mely a’diófákat megperzselő, 
’s a’ szőlőknek is néhutt ártott,

A’ Dunának áradása nőttőn nő, minthogy 
a’ Vágdunának nagy kiöntései vágynak, szinte 
mint a’ Garannak is bő árjáról érkezett hír.

S z e g e d i p ia tz i á r r je g y z é k  1 8 3 7 .  M á ju s  1 - r ő l  
E gy  K ila  Búza 4 f. —  k é tsz e re s  3 f. 15. rozs 

2 f. 45. árpa  2 f. 30. zab  2 f. — k u k o ricza  4 f . —  
köles 4 f. 30 kása  4 f. 30. repcze  10 f. —  m uhar 
6 f. —  lenm ag  12 f. — k en d erm ag  10 f. —  a sz a lt  
sz ilva  28 f. — gubacs k öb le  12 f. —

Egy Mázsa Szalonna 38 f. — zsir 40 f. — háj 
45 f. — juvaj CO f. — t eben vaj 120 f. — sajt 
40 f. — túró 35 f. — fagyó 48 f. gyertya 50 f. — 
szappan 35 f. — dohány tavali 20 f. — kender 
50 f. — len 75 f. — viasz 200 f. — méz 45 f. — 
lószőr 26 f. — repczeolaj 120 f. —  lenmag olaj 
60 f. — sáfrány 180 f. — széksó 30 kr. gyapjú 
finom 200 f. — középszerű 115 f. — közönséges 
80 f. — hamut 110 f. — vas 26 f. — réz sárga 
160 f. — on 43 f. —

Egy Font Marhahús 13 kr. juh 9 kr. disznó 
20 kr. füstölt 24 kr. lóhermag 30 kr. luczevna- 
raag 30 kr.

Egy Akó Bor veres ó 20 f. — fejér ó 15 f
— veres uj 12 f. — fejér uj 12 f. — gabona égett 
bor20 f. — törköly 36 f. — szilva 26 f. —

Egy Darabja 1 H ízott ökör 220 f. — 1 hizott 
tehén 60 f. — 1 jármas ökör 1-ső rendű 100 f.
— 2-ik rendű 96 f. — 3-ik rendű 80 f. — 1 h i
zott disznó 230 fontnyi 75 f. — 1 sovány j  esz. 
8üdö 12 f. —  1 esz. sűdö 16 f. — 2 esz esz. södö 
20 f. —

Párja Ökörbör 32 f. — tehénbör 24 f. — bor- 
jubör 4 f. — lábör 6 f. — juhbör 3 f. —

Köble Paszur 24 f. — Lentse 26 f. tarhonya 
18 f. —  árpakása itze 9 kr.

T a ry  P á l ,
Tanáciuok.

Hirdetések.
Tek. N. Pest Vármegye’ Szinészeti Küldöttsége folyó esztendei Május 8-kán tartott ülé

sében megfontolván mind azon körülményeket, melyek a’ pesti Nemzeti Magyar színház’ ügyé
ben eddig kifejlődtek, azokhoz képestlegczélszerübbnek találta annak igazgatását folyó évi Au
gustus 1-ről kezdve három egymás után következő esztendőre egy Részvényes Társaságnak 
átadni. Mely Társaság e’ mai napon valósággal össze is ált, ’s az aláírást megkezdvén, iránta 
addig is , mig a’ részvényterv közelebbi alkalommal egész kiterjedésében közönségesittetni fog,
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ezennel hoz tudomásra bocsáttatib: hogy egy részvény, e’ hazai, ugyan azért, minél számos- 
sabban vesznek benne részt, annál biztosabb lábon állandó ügyhöz többeknek járulhatása tekin
tetéből, 40  pengő forintra határoztatok; ’s az, negyed részenként folyó évi Julius 1. Augustus 
1. November 10. és 1838-ik esztendei Martius 16. lészen Pesten a’ Részvényes Társaság’ 
pénztárába béfizetendő. — Aláírási ivek kel ellátvák a’Küldöttség’ tagjai, nevezetesen: Földváry 
Gábor Elnök, Gróf Teleky Sámuel t Gróf Ráday Gédeon, Ráró Laffert Antal, Báró Bánfy Pál, 
cst k. Kamarás Mérey László, Jankovich Miklós, Nedeczky Ferencz, Benitzky Adám, Fáy 
András, Patay Jósef, Döbrentey Gábor, Benyóvszky Péter, Lissóvényi László, Steinbach Fe
rencz, Ilkey Sándor, Simontsits János, Zlinszky János, Szentkirályi Móritz, és az alul irtt. 

Költ Pesten Május 8-án 1837; N y á r y  Pá l  m, k,
a’ küldöttség’ Jegyzője.

Örömmel jelentjük hogy Gazdasági Egyesületünk folyoirása már sajtó alatt van , ily 
czim alatt, G a z d a s á g i  T u d ó s í t á s o k  kiadja a’ Gazdasági Egyesület. Bizottsági ügyelés 
alatt szerkeszti K a c s k o v i c s  Lajos,  Első évi folyamat 1-ső füzete.

Szabad kir. Debreczen Yárossában a’ f. 1837-ik Esztendei Sz. György Napi Országos Vá-

IA l s .  árra B 'e ls. árr A ls .  árra B 'e ls .  árr
1 m # . ŰOi $ | űü'k a*

t Párja a’ hízott /ökörnek . 350 — 400 — 100 font Dohány jobb. - - _ 20 —
?r jármos ökörnek 1. rend. 250 — 300 — n Közönséges . — — l5 —
55 Második rendű. . 220 — 250 — 99 Kender . . 35 3S —
75 Harmadik rendű . 180 — 200 — Viasz . ♦ — — 112 30
75 Tehénnek 160 — 210 — 99 Szén Méz . — — 50 —
99 Igás lónak . . . 200 — 300 — >> Sárga , . . V — — 44 —
w Magyar juhnak. . l8 — 20 ■— 57 Ló szőr . . 40 __♦ 90 —

?r hízott sertés 500 fontos 120 — 125 — 55 Repcze olaj . 9 — — 50 —

n sovány disznó 1 /2  észt. 14 — 16 — 55 Len .  .  . — — 65 —

99 „  „  1 észt. 20 — 24 — 99 Fosztott toll . — — 150 —

99 ,*■ , ,  2 észt. 35 — 40 — 99 Fosztatlan — — 100 —

1 Ökör bőr . . . . * . . 40 — 45 — 55 Pehely .  .  . — — 250 —

1 Tehén bőr . . . . . . 26 ___ 30 — Hamuzsír .  . — — 32 —

1 Borjú bőr ........................................................... 5 ___ 6 — V as. .  .  . 20 — 22 —

1 Ló bőr *  ̂ ,  * , ,  , . 7 _ 8 — 99 Timsó .  .  . — — 12 11
1 Juhbőr 5 6 _ 1 font Marha hús. .  . — — — 30
4 B á r á n y b ő r ................................................. 1 24 1 30 77 Sertés hús .  . — — — 12
100 font Birka gyapjú .  .  . 124 — 125 — 57 Juhhús . . . . — — — 14

w Magyar mosott .  . 55 60 — 100 darab ökör szarv. . — — 30 —

99 Szalonna . . . . 36 __ 40 — Tehén szarv . — — 20 —

57 H á j .................................................. —
• 50 — 99 Szarv csúcs . 9 — 10 —

99 Zsír . . « . . 48 __ 50 — Pos. mérő Borsó . . • — — 12 30

V Tehén vaj . . . — 100 — L encse. . • — — 12 30

99 Juhturó . . . . — — 20 — Bab. . . •
99 Olvasztott faggyú . — — 45 — 99 Repcze mag . — — 4 —
99 N y e r s ........................ — — 37 — 55 Lenmag . . — — 12 _

u Faggyú gyertya . . — — 55 — 99 Kendermag . — — 6 —
99 Viasz . . . . . .— — 320 — 1 Zsák D ió ........................ — 8 —
4 Szappan fejér 48 — 50 — 99 Mogyoró . . . ♦ _1— 10 —

99 Kolompér • • 1 3 —— 6 30

Pénzkelet. Május 6 . 1837 . Stat. köt. 5 pet. 1 
2  \  pct. 6 6 1 . — 2 pct. 53  ».

Szerkezti Bál lá .

1 0 4 1 1 . — 4  pct. 1 0 0 . — 3  pc 

Nyomatja Lände r er .

75. — Bécsi bankköt.
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Hetenkint kétszer 
félévi árra

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.
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Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

1 9 3 7 .

Szerezhető
Eggenberger és He- 
ckenast könyvkeresk. 

és a5 Szerkezténél.

Pesten Szombat E g y esü lj!  Május 13-»k

A z északamerikai ipar rends zerr ól.
New-York, Oct. 22* kén 1835.

A’ gondviselés azon volt, hogy az európai 
faj , az oczeán’ túlsó oldalán is nagygyá legyen 
és hatalmassá. Az angol-amerikaiak, kik le
gutolján költöztek ki Európából az Újvilágba, 
akkor tudnillik, midőn déli Amerikában már 
leüllepedtek a’ spanyolok csak akkor hagyták 
volt ide atyáik’ földjét, midőn az értelembeli 
reformatio már jómessze haladott előre. Munka, 
rendszer es törvényesség áltál már naggyá lelt 
Anglia, e’ három eszköz által, melyek az angol 
nemzetet az óvilág’ első ipar — és politikai 
nemzetévé tették. Ok tehát azon elvvel indul
tak útnak, mely őket az ipari és politikai el
sőbbségről biztosítsa majdan az újvilágban is. 
A’ zarándokok, a’ „yankéku ősei csak akkor 
ültek hájóra, midőn a’ tűz — és vizpróbán már 
keresztül mentek. Elfáradtan a’ hosszas politi
kai küzdésektől érkeztek ide , azon elhatározott 
feltétellel, hogy békés, termesztő irányt fognak 
kitűzni akaratuknak és energiájoknak.

Oly földön telepedtek le, melynek éghajlata 
csak kevéssé különbözött attól, holott születtek. 
’S így nem kelletett ellágyulástol tartaniuk, mint 
a’ hogy elpárolgott a’ castiliai tűz az aequator 
alatt. Antagonistáik és szomszédaik csak a’sze
gény Ve r e s  - b ő r ö k  voltának , holott a’ spa
nyoloknak a’ hatalmas Aztekekkel kell vala 
küzdeniük Mexicóban, valamint a’ spanyolok’ 
utódainak, a’ creoloknak még mostis vissza kell 
szuritaniok egy részről Comanc  h ó k a t  és az 
I nd i os  b r a vo  so ká t ,  más részről az a r an-  
c án o k a t. Ha az angol kivándorlottak oly nagy 
számú indus népességet találtak volna, mint 
amott Cortez, akkor azt le kell vala győzniök,

’s azt a’ gyözedelem után rabságban tartani, 
pedig az angol járom nyomasztóbb a’ spanyol
nál. Társasági organisátiójok ennélfogva az al
sóbb, veres és kevert osztályok’ helotismusán 
alapúit, ’s ezáltal mélyen sülyedett volna Eu
rópának társasági állapota alá. Való, tökélete
se^ nem ment e’ gyökeres bajtól, ’s béhozat- 
tatván a’ feketék, ma huszonnégy státus kö
zött, tizenkettőben találtatnak rabszolgák.

New Yorkban kijövő C o u r r i e r  de s  
E t a t s  uni s  Április 6-ról egy czikkelyt fog
lal magában, mely a’ K e r e s k e d é s i  h i t e l ’ 
s z ö r n y ű  krízisének az Egyesült Statusokban, 
következendő fö okait mondja. 1-ör A’ Kor
mánynak a’ pénzrendszerbe való avatkozását. 
2-or A’ nyerészkedésdühőt. 3-or Az amerikai 
ügyeknek az európaiakra való béfolyásukat és 
viszont. A’ kormányt úgy látszik, megszállot
ta azon gondolat, hogy bár mi árron is kész 
pénzt hozzon forgásba a’ banknoták helyett, ’s 
ennélfogva az öt dollár alatti banknoták’ kia
datását eltiltotta. A’ belpénz megváltoztatott, 
’s az eagle arany 246-tól 232 szemerre fgran) 
szállíttatott le. Ezáltal igen természetesen fö- 
lebb szált az angol aranynak értéke Ameriká
ban , a’ sovereign itt 4 d. 44 -  töl 4 d. 89-re 
szállott fel. A’ státuskincstár mindig tömérdek 
summákról, 4 0 —50 millióról, rendelkezhetett. 
Ezen pénzek a’ banknál le voltak téve, ’s ez 
oly bölcsen vette volt hasznukat, hogy még 
csak egy országban sem lehetett hasonló kön- 
nyüségű papiros — és csereközösülést találni. 
1833 júliusban a’ kormány pénzeit visszavet
te a’ bankból, hogy azokat a’ kerületi bankok
ba adja, azon feltétel alatt, hogy ezek 5 dől-

I
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lámái kisebb banknotákat ne bocsáthassanak 
ki, 's ha úgy kívántatik, kész pénzben fizes
sék vissza az általvett summákat. Ezen szabály 
és az elnök1 vonakodása, megújítani a1 bank- 
szabadékot, arra kínszerítették a1 bankot, hogy 
egy esztendő alatt discontírozásait 63 millió
tól 45-re szállítsa. A1 bank1 megszűnésének 
bizonyossága új bankokat nemzett mindenütt, 
’s ezáltal oly pénzfongás keletkezett, hogy még 
a1 legtúlsóbb nyerészkedési tervre is könnyen 
pénzt lehetett találni. De a1 kormány1 rendsza
básai czélukat elérték; mert a1 tiszta, és kész 
pénztömeg -most 80 millióra terjed, holott 
1833-ban csak 30 millióra ment fel. ’S íme e1 
pénzforgás1 daczára is — a1 80 milliónak nagy 
része arany — csak ritkán láthatni aranyokat. 
Ezen körülmény azon kormányszabálynak tu- 
lajdonítatik, mely azt parancsolja, hogy a1 jj l̂- 
dekért vételdíjul csak készpénzt fogadhassanak 
el a1 tisztviselők. Ezáltal a1 jószáguzsorásko- 
dást kívánták akadályoztatni ’s czélt még sem 
értek; a1 kereskedésre nézve pedig oly boldog
talan béfolyásu volt e1 rendelmény, hogy a1 
pénz meg1 kijött a1 forgásból, ’s a1 nyúgoti ban
kok1 boltjaiban temettetett el. N ew -Y ork1 vá
rosa, melyre, fekvésénél és nagy kereskedé
sénél fogva, legalábbis a1 80 millió egyne
gyedének kellenék esnie, csak 3 milliót bír.

Ezen rendelet nem csak az oly drágán meg
vásárlóit aranyat hasznavehetetlenné tette, de 
a1 pénzforgást is még inkább zavarta. A1 nyú
goti kereskedők csak nagy üggyel bajjal elé
gíthették ki árrúikért a1 tengerparti nagyháza
kat. — Második oka: a1 nyerészkedés1 dühe, 
mely az egész nemzetet megszállotta. Yirrad- 
tára megakart gazdagodni kiki; 18 hónap alatt 
30  millió dollárnál többet költöttek oly földekre 
mik sokáig még csak keveset fognak ka- 
matolhatni, ennyi tehát a1 forgásból egészen 
kijött. New - Yorkban a1 földek1 értéke l8 3 6 -  
ban csak nem 100 millióval haladta felül az 
1835-diki értéket, ’s a1 bérárr oly magas, hogy 
az ugyan gazdag legyen r ki egész házat 
kivan bérben tartani — Az egyesült státusok1 
népesedése csak 13 millió lélekre megy fel ter
jedelme pedig alkalmasint, megüti Európának 
terjedelmét. A1 népesedés tehát szerfelett ritka,

’s a1 belkereskedés parányi, a’ földnek ter
jedelméhez, ’s a1 már tervben álló vasútakhoz 
és csatornákhoz képest. N ew-York városának 
600 mérföldnyí csatornái, és 200  mérföldnyi 
vasútai vannak, ’s e1 pillanatban 340 mérföld
re terjedő vasút van készülőben, mely kelettől 
nyúgot felé által szeli a1 státust; az Eriecsa- 
tornát is nagyobb hajók1 számára tágítani és 
tökéletesbíteni akarják. Ezen, nem épen leg
szükségesebb vállalatok sok kartól fosztják meg 
a1 földészetet, ’s a1 gazdasági termesztékek árra 
mindegyre fölebb száll. Előbb az ezer és ezer 
bévándorlott nyúgotnak tartott ’s ott mívelte a’ 
földet, most nagyobbára nyilványos munkák
hoz alkalmaztatnak ’s így nem producensek 
mint ezelőtt, hanem consumensek. 1836-ban 
az Európábóli behozatal 52 millió dolárral ha
ladta volt felül a’ kivitelt. A’ felebb elő szám
lált okok nem lehettek következmények nélkül ; 
a1 bízodalom oda van, ’s a1 pénz oly ritka , hogy 
4 procento jár egy hónapra ’s a1 t. Anglia, — 
mert ennek és francziaországnak temérdek som
mával adósok a’ státusok — ezáltal oly keres
kedési krisisbe bonyolódott, mely a’ pamutnak 
és egvébb amerikai termesztékeknek Ieebb szál
lását maga után vonta, ’s arra kénszerítette az 
angol házakat, hogy az amerikaiaknak felmond
ják a1 hitelt.

E 1 hir megérkezte után mingyárt első nap’ 
14 newyorki ház fizetéseivel felhagyott, ’s a’ 
legnevezetesebb kereskedési házak oda nyilat
koztatták ki magokat: hogy ha segédükre nem 
kelnek a1 bankok, meg kell buknia minden ház
nak. Az egyesült státusok1 bankja 5 millió dol
lárt kölcsönözött nékik, több kisebb bank kö
vette e1 példát, ’s igy rövid idő alatt 10 ,000,000 
dollárt fizethettek a’ külföldnek. — De a1 föld- 
és egyébb oktalan nyerészkedésekből származó 
kötelezéseket bajosabb lesz feloldani. A1 jószág
eladók visszakapják majdan jószágaikat, és a’ 
vevők azt elvesztik, mit már fizettek reájok. 
Innen új bukások fognak keletkezni, minél előbb 
annál jobb. Az ország csak akkor fog való jó
léthez jutni, midőn az álgazdagság megsemmi
sítve lészen, ’s való értékéhez vissza fog térni 
a1 birtok.
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Ä  nemzeti jó lé t elemeiről.
XX.

Még az úrbéri telep majorok elkészülnek: ad
dig egy útmutatást kellene kidolgozni, ’s a’ nép 
között nyomtatásban kiosztani felsöségi tekin
tettel, hogy abból értsék meg, mint kelljen az 
elkülönözött majorban gazdálkodni? Csak a’ 
kezdete nehéz mindennek: azután sas szárnyak
ra kel az, ’s el nem hisszük, hogy az valaha 
nehéz lehetett. Majorjába minden ember egy 
elegendő nagyságú intravillánt kivág, melyen 
épületei, és szérüs kertje áljának:— a’ többi 
föld pedig czél szerént több táblákra osztva, 
mind mivelés alá jő. Ezen intravillánba építi 
már symmetrice, oeconomice — egy, a’ felső
ségtől kirendelt biztosság’ terve szerént, min
den gazda, szükséges épületeit, akármikor, de 
a’ terv szerént. Epithet cselédi házat, és szo
bát magának vagy az övéinek, ha nyáron né
ha kün kellene maradniuk. Ezen majorokról 
már másutt eleget Írtam: most tehát szóllok 
magokról a’ falukról, és ezeknek szabályozá
sáról.

Az oktalan állat aesthesist nem ismér; ’s 
ugyan azért a’ mely ember csak éldel; de sem
mi aesthesisre nem tekint: azt az oktalan állat
tal hasonlítjuk öszve. Ha erkölcsi okból nem 
tekintenök; csupa gazdasági okból is egybe kel
lene már valahára kötnünk a’ szépet a’ jóval, 
— utile cum pulchro,mert külőmbenmikülömbség 
lessz köztünk és török ország között? Az aesthe- 
sis még a’ commoditást is sok esetekben elő
mozdítja; pedig a’ commoditas, mint fellyebb lá
tók , fele része a’ gazdaságnak. A’ falun, és az 
egész határon kell kezdeni az aesthesist, hogy 
egész életünkben aesthesis közt nöjjünk fel, — 
s igy a’ szokás vérré váljék bennünk, mint vér
ré vált még eddig a’ randaság, henyeség,Ízet
lenség. Ez az a’ pont, melyet egyenesen fel
sőségi hatalommal kell mulhatlanúl végrehajtani, 
mert semmit se tettünk, míg ezt nem tettük. 
Híjába addig a’ népnevelő könyvek, sok szép 
kathedrai tanítások, valamig helyet nem ké
szítünk azoknak gyakorlására. Csupa szög zúg, 
tekervényes búvó hely, mélly árkok barlangja, 
utszátlan zavar, oláh czigányok karavánja, és

bajnyikok tanyája többnyire a’ magyar helység, 
’s ha az íllyen helységeken soha emberbarát 
nem könyörül, ha ezek a’ világ végéig ily kín
ra és otsinányságra vannak kárhoztatva: úgy 
jó éjtszakát a’ magyar characternek!

Sok magyar falut szabályozni se lehet , ha
nem egészen új helyre a’ falun kívül szép egye
nes új utczára építteni, és szerencsénkre ebben 
a’ természet oly előrelátó és kedvező volt hogy 
a’ részeg módra hajlongó házak , ha ugyan ház
nak lehet mondani azon ingó bingó podgyászt, 
mellyel minden szél más felé fordít, — nem ér
nek annyit, mint azon parányi föld, melyei 
elfoglalnak. De mivel a’ határral együtt szabá
lyozni kell a’ falut is, és e’ nélkül kár volna a’ 
határt meg is kezdeni; ’s ezen szabály végett 
országosan minden vármegyében egy szépíttő 
biztosságot kellene felállíttani, mint városokon 
a’ Verscliőnerungs comissiók: tehát most egy 
úttal azt is meg kell alapítani, hogy minden 
falu, melly a’ szépítő biztosság próbáját ki nem 
állja, annak útmutatása szerént tzabályoztas- 
sék , vagy egészen más helyre építessék.

Csudálatos magyár falukat látni itt az or
szág kellő közepén! — Ugyan is, míg egy ren
des faluban az a’systema uralkodik, hogy egye
nes utszák, ’s ezekre kétfelöl rendes udvarok, 
csinos házokkal, épületekkel, szérüs és vete
ményes kertekkel mindegyütt vannak: itt, ezen 
magyar, de csak magyar helységekben kétsys- 
tema uralkodik, külön válva, t. i. ház systema, 
és tanya systema. A’ lakó házak mind egy ha
lomba belül vágynak a’ falúban, ’s ez tenné tu
lajdonképen a’ falut, és ezt köröskörűi bekerí
tik a’ tanyák, melyek közt alig tud az utas 
magába a’ faluba vergődni. De minő ez a1 falu! 
ezt csak látni kell, mert leírni lehetetlen! A’ 
házok tömötten, minden rend és utcza nélkül, és 
minden irányban magánosán izolálva ott állanak 
vagy is inkább az egész falu nem egyéb, mint 
egy össze vissza nyomorék házakkal beépített 
utcza, úgy hogy minden házikó körül van ke
rítve ürességgel, és a’ ki ajtaján kilép, már 
utczára lép, de olly szoros, óly girbe görbe ut
czára, hogy sok helyen kocsival se lehet oda
menni. Ezen nomadicus karavány telepedést, 
mely úgy látszik, maradásra nincs számítva’ ’s
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csak könnyű sátorfákból áll, melyeket minden 
órán felszedhetnek; ezen tűzfészket, ezen sá
tor labyrinthot köröskörül fedik a’ tányák, oly 
árkokkal izolált torzfigurájú kertek , hol min
den gazdának vagyona, istálló, ól, fészer, tyúk, 
lúd, disznó, kazal, asztag, boglya együtt van, 
’s hová a’ gazda, messze a’ faluban lévő lakjá
ból csak ritkán jő ; de szüntelen ott lakik be
tyár fija, vagy bérese, — ott tüzel belől az 
istállóban hosszú téli éjtszakákon, ott gyűlnek 
őszve a’ templomkerülő erkölcstelen sihederek, 
ott emésztik el a’ lopott jószágot, ’s ott főznek 
terveket új prédára. — Még ha ezen tanya- 
kertek utczára, rendre, egyenes megyékre ’s 
szegletekre volnának osztva, talán lehetne be
lőlük legalább falút tsinálni: de itt rendről vagy 
legkisebb egyenes vonalról szó se lehet, mert 
kiki akkorát foglalt, a’ mekkorát girbe görbe 
magyar árokkal körűi keríthetett, — e’ mellett 
hasonlót tett egy másik, hasonlót a’ harmadik 
’s a’ t , — ’s igy az egész falú, nagy kéreg 
módjára körűi van kerítve temérdek tanyákkal 
mellyek között ide és tova tekergő szűk héza
gokon, mellyeket ők útnak akarnak mondani vég- 
ra be úr az étás élet halál közt magába a’ hely
ség velejébe;’s ott van most, a’ hol nem tudja 
merre kelljen indúlnia? mert semmerre utczát 
nem lát a’ sok utcza miatt. Minthogy minden 
tanyához valami kis utat kellett a’ mellette fog
laló árkoló szomszédnak kihagyni: lenem lehet 
azt Írni, minő tekervényes tömkelegi utakon és 
búvó nyilasokon kell keresztűlmenni, mig egy 
illyen tanyába eljuthat az ember, úgy hogy a’ 
kertek nem tesznek annyi földet, mint a’ sok 
haszontalan ut és árok, mely miattok elvan pa- 
zérolva. — Tsudáljúk-e hát még tovább is mi
dőn az újságok lapjai egész helység porráégé- 
sével rémítenek, ’s a’ könyörűletességre, fel
szólítani el nem fáradnak ?

Ezen helységeket szabáljrozui sem lehet, 
mert ki viselje azon költséget, mely az elpusz
tításra és e^imításra kivántatnék?; — de vi
szont szabályozatlan hagyni’ se lehet, mert az 
a’ gazdaság czéljáve.l, az erkölcsiséggel, az 
aesthesissel, és a’jólléttel, a’ nép testi lelki javá
val, a’ nemzet characterével, és'a’ 1 9-ik szá
zad szellemével ellenkezik ’s még a’ legbölcsebb

törvényhozásnak is nagy czélját sükeretleniti 
— Nincs hát egyébb hátra, mint törvényt hoz
ni, hogy az ilyen faluk minél elébb elpusztit- 
tassanaa , az az, a’ falun kivűl szép egyenes új 
utczákban, tágos udvarokon újra épüljenek, még 
pedig azon a’ részen, mely épen a’ jobbágyok
nak esik. E’ végre tehát mingyárt a’ határ sza
bály alkalmával, az úrbéri gazdáknak és zsel
léreknek az ilyen helységekben, szép egyenes 
új utczára új belső telkeket kell az urbárium 
szerént, de még jobb volna átaljába minden ud
vart egy holdjával, kiosztani, és a’ faluban ’s 
tanyákon a’ további építést végképen megtilta
ni, hanem minden gazdát és zsellért kötelezni, 
hogy tiz esztendő alatt a’ maga uj fundusára 
menjen lakni, mert régi lakhelye többé nem az 
övé. E ’ szerént tiz esztendő múlva minden falu 

| kitisztúlván az úrbéri jobbágyoktól és zsellérek
től, vagy is inkább, ezek bátorságos tág hely
re menekedvén a’ tűz fészekből, ekkor már az 
úgy szólván elhagyatott falut bátran lehet a’ már 
régolta kész terv szerént szabályozni, ’s oly 
házas zsellérekre és mesteremberekre szép rend- 
be, egyenes utczákra kiosztani, kik az urbá
riumba nincsenek beírva, mert idővel ezek fog
ják a’ népességnek igen nagy és szorgalmatos 
részét tenni. Az úrbéri gazdák osztán lakhe
lyűket az új utczában tartják gyönyörű kerttel, 
és néhány szükséges épülettel, melyek hogy 
újra tűzfészek módjára ne épüljenek, szinte a’ 
biztosság rendelése szerint épülendők , és te
mérdek gyümölcsfákkal körülültetendők; — is
tállóikat pedig minden gazdasági szerekkel, cse
lédekkel, épületekkel, ’s barmokkal együtt, a’ 
Majorbeli intravillánban intézik el, ’s igy va
gyonukat két részre osztván , | ’sjmég itt az épü
letek egymástól távol állván, a’ tűzveszélynek 
nem lesznek többé egész helységek, egész évi 
szerzeményükkel úgy kitéve, mint eddig voltak, 
’s azon újság lapjaink, melyek eddig csak[uj 
porráégésekkel rémitettek: ezentúl újnál újabb 
ipar és paradiscom készítési tervekkel ’s szebb
nél szebb jóllét példákkal fogják az olvasót gyö
nyörködtetni.

A' köznép magával is jóttehetetlen, — ő 
századokig is elnyomorog egy megrögzött sár- 
fertőben, ha őtet az ő fejei, vagy gyámnokai
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nem lendítik. Intézzünk el jól mindent! hogy a’ I 
hazában, mint az erőműben minden keréknek j 
meg legyen a’ maga kiszabott igaz, saját, tör- < 
vényes, természetes jó útja; mert mig zavar
nak legkisebb alapja fenáll: soha addig nyu- 
gadalom nem lehetséges a’ léleknek. Mig a’ 
felállított legjobb rend mellett is mindig fog kel
leni egy szigorú helységi és mezei rendőrség: 
hát a’ hol még se rend, se rendőrség nincs; 
hogy lehet ott csendes lélekkel nem mondom 
vigadni, mulatni, de még csak pihenni is? Tu
dom én, hogy némelyek ily zavar mellett is 
könnyen segítnek magukon az által, hogy ki
mennek a’ hazából lakni oly földre, hol a’ szi
gorú rendőrség elégséges bátorságot nyújt éle
tüknek ’s örömeiknek: de úgy volna jó, ha ezen 
bátorságot, melyet a’ külföldön drágán fizetnek, 
állitnák fel, ’s a’ külföldieket is ide édesget
nék , minden faluból, és minden határból egy 
egy paradicsomot csinálnának e’ dús magyar 
Kánaánban! Van itt elég gyönyör alap, 
az árron itthon a’ hazában saját jószágaikon 
elég fördő; elég érczes viz, elég bor, elég 
minden élletkellem, söl több, mint akármely 
országban, mely a’ legnagyobb uraknak is kia- 
padhatlan gyönyórforrásúl szolgálhat; egyedül 
intelligentia, aesthesis, rend és rendőrség hi
bázik, mely miatt a’ miveit lelkek bennünket 
megutálnak, ’s a’ külföldet kedvelik, holott a’ 
külföld is kevéssel az előtt, mig rendőrségezve 
nem volt, szintoly bizonytalanságban élt, mint 
édes hazánk. — Osztán a’ rendőrséget minden 
jók kedvelik, sőt szívszakadva óhajtják ; egye
dül a’ féktelen szilajok kárhoztatják: hát ezeké 
volna a’ többség még mái napig is hazánkban ? 
— Ne utáljanak meg hát bennünket, hanem 
adjanak intelligentiát, rendet, és rendőrséget! 
’s kész a’ magyar paradicsom, melybe a’ gazdag 
külföldi consumensek örömestebb sietnek, mint 
ama szigorú Londonba, ’s Amerikába!

Maga a’ természet int már bennünket a’ ma
jor gazdálkodásra, melynek előpostáit Kána
ánunk közepén majdnem minden határban 
látjuk , értem azon tanyákat , melyek p. o 
a’ Jászságban és Kúnságban, ’s ezeknek kör
nyékén , majd nem minden határban szanaszét 
felállítva szemléltetnek. Imé maga a’ szükség

és kéntelenség mit ki nem találtatott a’ nomadi- 
cus emberrel! mind azért, mert jobbnak találta 
termékét a’ mezőn egy bizonyos helyre öszve- 
hordani, mint a faluba haza vinni, tűz vesze
delmének kitenni, ’s a’ drága időt csupa ha
szontalan hordozkodással tölteni Nem újság 
hát az én majorom a’ magyar előtt, mert ő ezt 
már régen' gyakorolja ; egyedül az elvben és 
tanszerben van a’ lényeges külömbség. Ugyan 
is az én majorom aesthesisen alapúi: a’ tanya 
erről semmit sem tud. — Az én majoromnak 
minden földje egy tagban van, és senkivel nem 
közös: a’ tanya pedig nem egyébb egy bekerí
tett szérüs kertnél, melyet kiki tetszése szerént 
valamelyik földjén felüt, de azért földjei szana
szét feküsznek, ’s közbitangolás alatt van az 
egész határ. Az én majorom be van kerítve ele
ven zöld sövénnyel, ’s a’fő sikátorról kapun lehet 
kulccsal bele járni: a’ tanya pedig szalmagáttal 
van bekerítve, és az egész határ csavargó 
utakból áll, a’ rendetlen tanyák miatt. Az én 
majorom egy nagy franczia kert, melyet a’leg
nemesebb fák paradicsommá tésznek: a’ tanya 
pedig egy szomorú elhagyatott magány, hol 
még élő fát is ritkán látni. Az én majoromat 
legnagyobb urak és tudósok fogják meglátogat
ni; a’ tanyát pedig csak zsiványok és orgazdák 
látogatják. Az én majorjaim ellepik az egész 
határt, és az egyenes fő sikátoron kívül senki 
nem kalandozhat sehol: a’ tanyák is ellepik 
ugyan a’ határt, de a’ járást nem csak el nem 
tiltják a’ kalandozóktól sőt azoknak mind utat, 
mind menedéket szabadat adnak. Nagy tehát 
a’ külömbség az én majorjaim, ’s a’ mostani ma
gyar tanyák között, ’s ha van, a’ miben meg
egyeznek, csak az volna az, hogy mindenik- 
ben a’ sok komondorok szinte létalaposak. ’S 
minthogy a’ tanyák mit sem tudnak az aesthe- 
sisről és mathesisröl, melyeken az én majorjaim 
alapulnak: innen nagy vigyázatét kérek e’ két 
tárgynak még neve említésében is, nem csak 
hogy a’ kettő egynek ne tartassák, de még a’ 
nevük is történetből el ne cseréltessék, — mert 
oly külömbség van az én majorom és a’ magyar 
tanya közt, mint a’ pipa gyújtói betekints csár
da, és a’ pesti vadászkürti hotel között! En 
szabályon alapítom az egész határt, szabályon
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alapítom az egész falut, — ’s ezen szabályt min
denütt aesthesissel párosítván , ’s a’commoditást 
legnagyobb lehető fokra emelvén: ezt nevezem 
a’ földészet tanszeri alapjának, melyen már most 
a’ gazda annak tanszeri anyagját bátran űzheti 
tetszésére, ha érti, ha pedig nem érti: tanul
ja , — olvasson, — nézzen. t

Ki viselje azon költségeket, midőn tíz esz
tendő alatt minden úrbéri gazda és zsellér tar
tozik valamely ronda faluból az új utczára ki
költözködni ? Erre feleljen kíki, a’ mit akar, 
tudom hogy sok kegyes földes uraságok segíteni 
fogják sokban a’ jobbágyot, a’ mivel segíthetik; 
de én kötelességül az elhordás és újra építés 
költségeit egy földes urra se szorítanám, mert 
a’ paraszt gazda maga nyer legtöbbet általa, ha 
a’ tűz fészekből, és a’ pokol közepéből minél 
előbb megszabadúl, ’s gyönyörű szabadra, kel- 
lemetes egészséges lakhelyre jut. Az uraságok 
legfelyebb néhány robot napot engedhetnek.

A’ mi pedig a’ templomhoz, és oskolához 
Taló távolságot illeti: ez említést sem érdemel; 
mert az ember örömestebb megy messze tem
plomba mint közel, ’s közönségesen legutolsó 
ott az, ki legközelebb lakik hozzá. Még a’ma
jorokban kint lakó cselédek is örömestebb men
nek meszire templomba , mintha szüntelen kö
rülötte laknának, ’s meg fogjuk látni, mint pe
zseg végig a’ határban a’ nagy hosszú sikátor, 
végig a’ majorok között templomba menő csa
patoktól!

XXI.
Ha az eddig mondott tárgyak fontosak és 

létalaposak voltak: nem kevéssé fontos az isko
lai tanítók, és Lelki pásztorok ügye is Sen
kinek se tartozunk annyival, mint nevelőinknek 
— ’s ilyenek az iskolai tanítók gyermekségünk
ben , a’ lelkipásztorok pedig egész életünkben. 
Ezeket illik dehát legbőkezűbben megalapíta
nunk , nem csak azért, hogy a’ szükséggel 
küzködéstöl felmentetvén egyedül szent hivata
luknak élhessenek; hanem azért is, hogy ezen 
dicső hivatalra, ha az jól van alapítva, a’ leg
nagyobb tálentumú férfiak szánhassák el magu
kat; ,— mert a’ nyomorúságban élni is nehéz, 
nem hogy még mással is jóltenni.

Hajdan, az együgyű ó korban, jó lehetet, 
hogy minden közönség a’ maga tanítóit házan
ként tartotta, ’s ők is, mint egyébb pásztorok 
sorba jártak házanként az ágybért és stólát be
szedni: de ma már ennél rútabb, és a’ szent 
hivatalnak lealázóbb czégérét képzelni sem le
hetne.

Nagy kérdés az, hogy a’ tanítóknak és lel
ki pásztoroknak illő-e földmivelésbe avatkozniok, 
hogy élhessenek? E’ mellett csak azon egy véd
ők szóll, hogy ők, mint tanúit, tudós férfiak, 
a’ földészetben is mustrát mutatnának a’ köznép 
előtt: de sokkal több erősség van ellene, melyek 
közt rövidségnek okáért elég azon egyet megem
líteni, hogy lehetetlen két urnák, két lietero- 
geneumnak jól szolgálni, — fogyatkozásnak kell 
lenni vagy egyikben, vagy másikban; és így 
legjobb volna a’ tanítókat kész pénzben és ter
mékben gazdagon fizetni. De mivel erre nehéz 
még most alapot találni; ’s az alapok közt is 
legbiztosabb minden időben a’ fekvő föld; és 
ezt legkönnyebb is minden helység határában 
feltalálni, felállítani: tehát a’ határ szabályo
záskor— mely örökre úgy marad, és soha töb
bé nem változik, — van ideje annak is, hogy 
a’ belső emberek számára illendő nagysá
gú majorok vágassanak ki örökösen. Ezen 
majorokat osztán magok miveltessék-e? vagy 
örökös árendába adják, és csak a’ kész pénzből 
éljenek? oly tárgy, melyet én el nem dönthe- 
tek, hanem nyilvános vitatás alá kívánnám ki
nyomtattatni , és ítéletet minden hozzá értőtől, 
különösen a’ lelkipásztoroktól bevárni. — De 
már kert, még pedig becsületes kert nélkül nem 
lehet a’ parochialis házakat hagyni; különösen 
az iskolához egész parkot kellene csatolni, hogy 
ott a’ fiúk és leányok kertészséget is tanúljanak 
practice, és famivelésbe bele oktattatván, a’ 
fát jó korán megtanúlják becsülni. Ezen kertel 
egyszersmind selyemtenyésztéssé , oltoványok 
faoskolájává, és minden fatenyésztésnek semi- 
nariumává kellene tenni , hol minden ember 
pénzért kész oltoványt ’s fát vehessen, ’s az 
oskola jövedelme ezzel is öregbüljön. Ily ho- 
mogeneumra, ember és fa iskola ápolásra, a’ 
most csaknem utálatos mesteri és kántori hiva
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talra, ha az bölcsen és szilárdon van alapítva, 
a’ legnagyobb zseni férfiak fogják magokat el
szánni, elkészíteni, kik most semmi ösztöntől 
nem ingereltetvén, kijárt iskoláik után semmit 
6em látnak, mire magukat készítsék —

Ez mind egymástól és a’ haza jóllététől el- 
válhatlan, ha hazánkban törhetetlen morális 
erőt, hazafiúságot, ’s honszeretet akarunk ápolni 
mert hazáját csak úgy szereti minden ember, ha 
az mindenféle hasznos intézvényekkel virágzik, 
— az üres kopársághoz, ’s szigorú mostoha- 
sághoz bizony semmi nem köti az embert, ’s 
hajó az ellenség, és az többet ígér: úgy örö
mest eladja hazáját is az éhei haló nyomorgó 
nép. Azon kell tehát lennünk, hogy hazánkat 
paradicsom mustrája után képezzük, mind er
kölcsileg, mind anyagilag; ’s ez okáért a’ faül
tetést, és különösen minden heverő földnek be
ültetést szigorú törvények által is kellene diva- 
toztatni, nem csak azon haszonért, hogy a’ 
népnek téli Ínségén segítsünk; és a’ trágyát 
többé el ne égessük, mert külömben földeink
ből is csak hamar kifogyunk; hanem azon gyö
nyörűségért is, hogy egész hazánk tele lévén 
faültetésekkel kevélykedő majorokkal, ’s par
kokkal, valamerre a’ szem lát, valamerre az 
utas indűl, mindenütt bájoló, vonszó, ’s lekötő 
ingert találjon. — Mi gyönyör van a’ kopár 
pusztaságon? sőt itt a’ nyár tikkasztóbb, mert 
árnyékok és zephirek által nem enyhül, sőt még 
a’ felhők kerülik a’ fátlan vidéket; a’ tél pedig 
zordonabb, mert a’ kegyetlen szelek szabadon 
süvöltnek a’kopasz térségen. Fa ültetvény nél
kül szomorú és árva a’ föld színe, ’s midőn más 
nemzetek kereskedést űznek nem mondom a’ 
gyümölcsfákkal, de a’ csupa füzvesszőből kötött 
fasina kévékkel is : mi, ha valahol hirtelen fa- 
sina kellene nagy mennyiségben, tán az egész 
országban nem volnánk képesek elegendőt elő
állítani , holott ez minden határban fő dolog. 
Ha a’ Duna, Tisza, ’s egyébb vizeink és mo
csaraink szabályozásához akarunk kezdeni; a’ 
fűz ültetvényeket jó korán megkell tenni, mert 
sok dolog van, melynek alapját 50 — 60 esz
tendővel is elébb meg kell tenni, mint ahoz 
kezdenénk, mert külömben az létre nem kap.

A’ nép erkölcsére legtöbbet tesznek a’ szel

lemi nevelők, úgymint az oskola mesterek, a1 
lelki atyák, a’ jó könyvek és folyóírások. Ezo- 
káért a’ tanítókat kellene gazdagon alapítani 
még a’ legszegényebb helységben is, ha tőlők 
fontos kötelességet kívánunk; — a’ folyóíráso
kat pedig ingyen küldözni legalább minden 
helység házához, hogy az olvasást valahára 
megszokják, megkedveljék, és szellemi szük
ségeik közé számlálják.

De talán azt kérdi valaki, hogy ezekre, ’s 
ezekhez hasonló számtalan intézvényekre, hol 
veszünk elegendő pénzt ? Ezen pénzt ugyan 
fel lehetne róni magára az adózó nép adójára 
is, mely az által csak 5 —6 garassal se neve- 
kednék többre házanként, hiszen a’ népnek sa
ját boldogsága forog kérdésben, csak hogy ő 
arról maga tíz annyi költséggel sem tudna oly 
bölcsen intézkedni, mint a’ hozzá értő bölcs 
kormányzó test, és a’ tudósok Írásai; de ha 
épen a’ nép nyakába nem rovatnának is az efféle 
költségek: van a’ hazában annyi heverő forrás, 
melyek ha illendően megragadtatnának, iszo
nyú kincs forrásivá válhatnának. — Emlit- 
sem-e a’ temérdek haszontalan heverő föl
det, a’ rósz osztály miatt elpazérlott utakat, 
csueskákat, melyek minden határban nagy bő
séggel találtatnak ? — emlitsem-e a’ kipuszti- 
tott erdőket, a’ kopár legelőket, a’ haszonta
lan foltokat, a’ temérdek folyó homok telkeket, 
melyek a’ mellett, hogy semmi legkisebb hasz
not nem hajtanak, még a’ szomszéd jó földet is 
hova tovább elborítják? mely kincs forrás volna 
ezeket mind fa őzönnel beültetni, ’s onnét is 
gazdag hasznot húzni, hol eddig nem csak 
semmi haszon, de temérdek kár forrása ural
kodott! Emlitsem-e a’ temérdek mocsárokat, 
nádosokat, a’ vizáradás alatt lévő megmérhet- 
len legjobb földeket? melyek nem csak első 
esztendőben tüstént kifizetnék a’ rájok fordított 
költséget; de még a’ hazának is óriási örökös 
kincs forrásokat nyitnának!

De talán azt mondja valaki, hogy mind ezek
hez ismét pénz kell, — oly tárgy, melynek 
épen legnagyobb híjával vagyunk? — Hogy 
pénzünk óriási vállalatokra, mint az angolyok- 
nál, és amerikaiaknál, elegendő nincs: ezen 
axióma csak addig lesz igaz, valamig se értől
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esi se anyagi hitelünk nem lesz. Ugyan is, ma
ga magáról tudhatja minden ember, hogy ha 
valamely megszorult embertársa ő hozzája megy 
pénzt kérni: azt vaktába kezibe nem adja, ha
nem zálogot kíván érette, mely legalább is fel
érje ez ó kiadott pénzének értékét, mert a’ 
maga kész vagyonát ugyau senki más kedvéért 
őrömmel koczkára ki nem teszi. Ha tehát a’ 
megszorult ember gyémántokban, vagy arany
drágaságokban tud elegendő zálogot adni; úgy 
van hitele, ’s kap pénzt. Ámde ez csak termé
szeti állapotban illő hitel, melyet a’ társaságba 
lépett emberiség bölcs intézvényekkel tökéle
tesen ki <ud pótolni, ’s a’ zálog hijányát, — 
mert hiszen több ember nem tud zálpgot adni, 
mint a’ ki tud, — erkölcsi és anyagi hitellel 
bétőlteni. Mennyire ment légyen tehát valamely 
nemzet a’ civilisatióban? azt hitele eléggé elá
rulja. Mihelyt hitel van: mingyárt van pénz is;
— midőn tehát pénz szűkiről panaszkodunk: 
annyi, mintha mondanék: semmi hitelünk nincs,
— ’s ilyent nyilván kivallani, magános ember
nek is szomorú dolog.

Hitel nélkül soha a’ jóllét — a’ földészet 
és kereskedés fel nem állhat; de a’ hitel ösiség- 
gel össze nem fér, láttuk már más Írásokból.

Ha hitelünk van : tüstént itt terem a’ világ
pénze. Ha nincs pénzünk vasutakra, vízcsator
nákra, árvizmentésekre,’s egyéb óriási vállala
tokra: állítsunk hitelt, ’s adjuk át a’ vállalatot, 
egy amsterdámi, egy londoni bankirnekj tüs
tént hozzánk jő a’ pénz Angliából és Hollandiá
ból, mert'itt sokkal könnyebb neki paradicso
mot csinálni, mint azon mostoha földeken, — 
igy lessz pénzünk mindenre, tehát a’ néptaní
tókra is.

Valamint egy roszból ezer, és talán minden 
rósz szármozik; — ’s a’ szegénynek még sze
rencséje is szegény: úgy egy jóvak is szinte 
ezer meg ezer jó van öszveketve; ’s ha a’ nép 
nevelők jó karba tétetnek; ha bennünket böl
csen nevelnek vezérelnek: akkor az élelmes
ség is nevekedik, ’s ez az mitől minden jót * 100

várhatunk, ’s az előítéletek jármától saját bol
dogságunkat felszabadítjuk.

V e r ő c z e  és S z e r e m ’ v i déke .  Apr. 25.
Martius 24-től fogva Husvétig ködös, bo

rús szeles és havas esőkkel vegyes pocskos na
pok jártak — 28-dika fagyra vált, miután hó 
esett. Mart 31. fölengedvén Április első nap
jai langyos esővel köszöntének-be; 4 — 7 neki 
derülvén kellemes tavaszi napok mutatkoztak. 
Április 8-tól fogva mind máig is szeles borús 
változó valódi áprilisi napok mutatkoznak, köz
ben közben neki Iangyul az idő, mire erős vil
lámlás és menydörgés következik. Valpó’ vidé
kén e’ napokban tetemes jégförgeteg volt, hogy 
még mái nap iŝ  az utazók bokáig érő jégben 
vaszkolódtak. Altaljában az időjárás inkább 
nedves, mind száraz, az utak rosszak — de a 
zab ’s az őszi vetések szépen üdülnek.

Pe s t  és v idéke .  Május 12-dik A’ hideg 
esőzés nagyon neki eredt: ’s a’ Dunaárja napon
ként növekszik. — Eddig bejött tudósításoknál 
fogva a’ Májusi esős zivatar igen sok helyeken, 
hol a’ marhákat ’s juhokat szárnyék nélkül, vagy 
ezekhez távol találta, nagy károkat tett: ellen
ben a’ derek sok helyeken megcsíptek ugyan 
sok fákat ’s más növényeket, de még sem okoz
tak annyi károkat, milyektől félni lehetett.

Pesti piacz Május 12. Egy Lila búza 75—86 
kétszeras 60—62 rozs 45—50 árpa 43—46 zab 
3 4 —36 kukorieza 75— 78 garas.

Egy font szalonna 30—32 disznóhus 18—24 
borjúhús 27— 33 mindenfele hal csaknem egy ár- 
ron 30 túró 20—24 irósvaj 54—60 kr.

Egy ittze tarhonya 9 kása 8 lencse 12-14-16 
borsó 14—16 bab 12—15 pohánkakása 12 köles
kása 8 árpakása 5—6 tejfel 27 kr. Egy mázsa 
lisztlang 13 dercze liszt 4 ft. Egy pár liba 50—60 
tyúk 28 csirke 26 garas. Egy bárány 4-^ 5 ft. egy 
borjú 15—18 ft. 5 tojás 6 kr.

Pénzkelet.Május 10. lS37 .S tat.köt.5pct. 10 5  j T. — 4pct. 1 0 0 . — 3 pct. 7 5 j . — 1 pct. 2 4 ^ .- 1 8 2 1 .  köjcs.
1 0 0  ft. 141 j . 1834 . 5 0 0  ft. 5 6 6 f  Bécsi bankköt p c t .6 6 |.—2 pct.53 j . Kincstári 2£ pct.65;.2pct.63 *

; Szerkezti Bal l á .  — Nyomatja L ä n d e r e r .



39. Szám.

Hetenkint kétszer 
félévi árra

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben. Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

1837.

Szerezhető
Eggenberger és He- 
ckenast könyvkeresk. 

és a’ Szerkezténél.

Pesten Szerda Egyesülj I Május 17-!k

Ä  nemzeti jó lé t elemeiről.
(Vége.)

XXII.
Egy óriási akadálya földészetünknek, a’ 

határtalan földfoglalás vágya is, midőn gazdáink’ 
nagyobb része, szeretné, halehetne, az egész 
világot elfoglalni,— de ennél többet osztán nem 
is tenni, — E z , egy mélyen begyökerezett 
nyavalyája nemzetünknek, melyből míg ötét ki 
nem gyógyítjuk , addig nemes földészetről nem 
szólhatunk, mert ő nem szorgalma, hanem földje 
szaporításában véli a’ jóllétet. Pedig régen ki 
van mondva azon axióma, hogy nem a' föld gaz
dagít, hanem a’ szorgalom.
--------------------------------- laudato ingentiarura:
Exiguum colito! -----------------------

Markolj csak keveset, hogy azt jól megszorítsd;
Ne a’ földet, hanem a’ munkát szaporítsd.

Ha felosztjuk az egész határt majorokra;— 
’s kiadjuk kinek kinek a’ magáét, ’s nem marad 
többé semmi közös: vége a’ földvágyi kórság
nak; — ’s azon ész, mely eddig a’ foglalási 
fortélyokon kopott el, megedződik a’ magának 
jutott föld’ megbecsülésén, a’ szorgalom elkez
désén, —- ’s minthogy a’ földet tovább terjesz
teni,’s mint hólyagot nagyobbra fújni nem lehet: 
az extensio intensiová változik, ’s a’ mi aman
nak nem engedtetett, — csudát tenni, — ez 
fogja azt végbe vinni.

Alkalom tesz legtöbb tolvajt: tehát a’ Tosz
nak minden alkalmát fogyasztani kellene, ’s ne
velni a’ jóét. Már pedig a’ közbirtok, mint tud
juk, minden gonoszságnak, erkölcstelenségnek 
forrása, a’ szorgalomnak pedig öldöklő gyilko

sa lévén, nyilván láthatjuk, hogy míg ez or
szágosan meg nem szűnik: addig semmi jó czéí- 
ban nem boldogulunk, mert, a’ közös jószág 
gazdát nem ismérvén, a’ buta ember mind 
máséra tátja száját, ’s a’ magáét miatta elsza
lasztja. Csak az tudja, ki visga szemmel falusi 
nép között forgott, mily veszedelmes betegség 
népünkön a’ földnyerés’ kórsága; mert gondol
juk-e, tán azért kivan sok földet, hogy határ
talan szorgalmának tágasb mező nyíljék? távol 
légyen! — ő, a’ henyélésben megedzett, — 
kerüli a’ szorgalmat, a’ mint csak lehet, ’s ugyan 
azért nem akar a’ közös birtoktól elállani, hogy 
a’pásztorok ő helyette gazdálkodjanak; — azért 
akar sok földet bírni, hogy a’ föld ő helyette 
dolgozzék, és ő kényelmes kis munkája mellett 
kedvére henyélhessen. — Adj neki sok földet: 
ő csak kenyere és egy kis vászna alá fog szán
tani: a’ többit barmára és pásztorára hagyja 
pusztán’s bitangolva, — ’s örül, ha a’ csordán 
minél több darab éhelhaló rideg marhát magáé
nak nevezhet, mert ö abban mindenikben 1 0 — 
15 forint capitalist lát, melyet a’ legelső szom
széd vásárban bizonyosnak tart, mihelyt borra 
valója elfogyott.

Ez ugyan a’ regale beneficiumoknak nem 
kellemetlen ágazatja; de az erkölcsisegnek oly 
veszedelme, melyben az emberiségei fogva tar
tani nem lehet felelet terhe nélkül. Hát már 
épen lehetetlen volna testi hasznot szerezni a’ 
nélkül, hogy az a’ lelki haszonnak, és erköl- 
csiségnek rovására ne történjék ? Hiszen a’ ta
pasztalás mutatja, hogy e’ kettő nem öszvefér- 
hetlen egymással, — legalább a’ szellemi jól
lét, az intelligentia nem csak ki nem zárja a’ 
testi jóllétet, sőt azt oly határtalan fokra emeli,

dr ____  dtJbjsmma>
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mely küldőiben őrökre ismeretlen maradt volna. 
— Kontárkodunk hát mind addig, míg gazda
ságunkat ’s jóllétünket a’ szellemi bevételen kí
vül, akármiféle egyébb álszerekre, nem mon
dom a’ testi bevételre, ’s oeconomiára alapítjuk. 
A’ megrögzött szokás mellett örökre fel nem ál
hatunk! — változtatnunk kell az idővel együtt 
annyit, mennyit a’ korszelleme kíván; mert ha 
ezt elmulasztjuk, és az időre bízzuk: ám ő majd 
fog változtatni.

Ezen megrögzött szokások közé tartozik, 
sok gazdáinknak — azon telhetetlen földfogla
lási kórsága is , mely miatt mindig a’ másé után 
áhítoznak, ’s mig ebben egész életük lefoly: 
addig a’ magukén semmit egyebet nem tettek, 
pusztításnál, zsarolásnál, kicsigázásnál. — Mely 
sok bajuk, terhük, és akadályuk légyen a’ te
leket szabályoztató földes uraságoknak sokszor 
a’ népnek ezen kapzsisága miatt, minden egyéb 
költségeik és áldozatjaik mellett is? jól tudják 
azok, kik az úrbéri szabályokban avatottak; — 
de, hogy az avatatlanok is erről némi megfo
gást szerezhessenek, ez okáért; — valamint, 
hogy a’ szabályoztató uraságok is tanúságot lát
hassanak; — és végre, hogy a’ dolgot a’ publi
cum ítélete alá terjeszthessem: szabad légyen 
itt egy élő példát felhoznom, mely a’ nevezett 
kórságnak ezen oldalról is felvilágosítására szol
gáljon. Minden úrbéri szabályozás oly fontos 
tanúságokkal terhes, melyek ha kinyomtattat
nának , legdrágább részét tennék tudatunk
nak , ’s valaha legbővebb forrását krónikánknak. 
Ilyent akarok én itt egyet előadni.

Tudjuk, hogy a’ legközelébb múlt diéta előtt 
is végre hajthatták a’ földes uraságok azon ter
vet , hogy az adózó nép legelője és minden tel
kei külön választassanak végképen az urasági 
közösségtől, — csakhogy ez sok idővel, per
rel és költséggel végződhetett, mely alkalmat
lanságtól az utolsó diéta már felmentette akár 
a’ földes uraságokat jobbágyaik tekintetében, 
akár a’ jobbágyokat, uraik ügyében.

Képzeljünk magunknak egy bölcs és jó föl
des uraságot, ki honi intézvényinket is forrón 
szereti, ’s a’ külföldet is beutazta, hogy magá
nak a’ jóllét elvéről helyes megfogást gyüjthes- 
,-sen, ’s hazájába is , vagy jószágába, a’ men

nyit lehet átültethessen; — egy uraságot, ki 
a’ jóllétet nem annyira magán, mint jobbágyain 
kívánta elkezdeni. Ilyen uraság volt az , kinél 
a’ következendő történet szármozott.

Még a’ legközelebb múlt nagy diéta ^1 sem 
kezdődött, midőn ezen uraság elhatározta azt, 
hogy jószágán a’ jobbágyokat külön választja 
minden eddig szokásban volt urasági közöskö- 
déstől; — hogy mind a’ jobbágyok láthassák, 
tudhassák már valahára nyilván, mijök van? 
és az uraságtóli nyomattatásra többé ne utal
hassanak ; mind pedig az uraság a’ maga föld
jeit és gazdaságát rendbeszedhesse, mert itt az 
idő, hogy az extensiói bitorlás és kontárság 
valahára mind két részről megszűntessék, és 
az intensivus gazdálkodásra az ut kinyilassék. 
— Ha másutt e’ féle szabályoztatások ne ta
lán föld nyerés végett tétettek volna, itt ezen 
czél bizonyosan nem szolgált elvül, a’ mi meg
tetszik e’ következendőkből, u. m. lö r. sza
bad válosztást engedett az uraság a’ jobbágy
ságnak az egész határban; 2or. a’ sok pro
cessus és időtöltés kikerülése végett megegye
zett előre a’ jobbágyokkal, minden egész úrbé
ri telephez 10 hold legelőt, és minden 8 zsel
lérre is ugyan annyit, még pedig nem a’ ré
gi kopár homok, ’s a’ falutól igen távol volt 
közlegelőn adni, melly kopárság most már az 
uraságnak maradt, hanem közel a’ falu mel
lett a’ legjobb földön, hol az előtt úrbéri rét
jeik voltak, jóllehet az urbárium behozatala
kor csak 13 zsellér volt a’ faluban, most pe
dig 132 azoknak száma. 3-szor. egyúttal a’ 
létező 30 úrbéri telepeken felyűl ez alkalom
mal alapított még az uraság 6 egész új .tele
pet is, mint rendkívüli sessiókat, egyedül a’ 
nép javára, melyek az előtt nem léteztek, t. i. 
egy egész telepet a’ helység házához, egyel 
a’ papház számára, egyet az iskola számára 
egy nagy kerttel együtt, egyet a’ köz élet
tárházára, egyet az özvegyek, egyet pedig 
az árvák számára, melyeket hogy okosan le
hessen használni, mint azt a’ lelkipásztor tüs
tént el is kezdette,— vagy akár értelmesgaz
dáknak árendába adni — egy tagba adatott ki, 
az uraság, minden földi, réti, és legelői illet
ményükkel egygyütt 50  holdas majorokban,
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és a’ többi úrbéri telekektöl egészen elkülö- 
nözve, hogy a’ mennyire csak lehet, a’ köz
bitorlástól bátorságban lehessenek, minthogy 
ha a’jobbágyok tagbeli majorokra nem állanak 
hanem magok között továbbra is közbitango- 
lást kívánnak: tehát az uraság, legalább mus
trául ezen 6 telepet egy tagban 50 holdas 
majorokban alapította, hogy a7 nép idővel lát
hassa, mennyivel külömbözik a’ major gazda
ság a’ közbitangolástól ? — Mindezekben mon
dom az U raság, a’ hosszas pocessus és idő 
vesztés kikerülése végett előre megegyezett 
a’ jobbágyokkal, ’s az első Úri széken min
den írásba tétetvén, aláíratott. így tehát lát
ni való, hogy az uraság olly bőkezűen bánt a’ 
földdel, hogy, ha a’ népben csak egy csepp becsü
let érzés van is: háládatlanságot pirulás nélkül 
mutathat; nem említvén azon sok földet, hasz
not, és engedvényeket, melyek az Uraság a’ 
metamorphosisi két esztendő alatt, titulo indem- 
nisationis, jóllehet a’ rendes gazdaság soha leg
kisebb akadályt nem szenved , mert őszi, ta
vaszi, ugar földje mindig készen volt akkorra 
mire kellet, sőt igen sokat nyert minthogy az 
Uraságnak közel lévő trágyás nagy táblái, 
mind felosztattak rájuk. Azomban hogy az tör
ténjék a’ mi itt történt: arra csak egy hasonló 
kegyes Ur , és egy hasonló háládatlan nép, kí
vántatik. Ugyan is ismervén a’ nép földes 
Ura nemes szivét, itt mutatta ki telyes 
nagyságában földnyerési telhetetlen kapzsisá
gát. Mihelyt ók elválasztották a’ határnak leg
jobb részét, a’ falutól kezdve kifelé, a’meddig 
csak kíváutatni fog, kikerülvén mind az által 
a’ nékik nem tetsző részeket: tüstént alkezdö- 
dött a’ calcatúrák és dűlők szabálya, ’s a’ föld
nek, kívánságuk szerént, mennél több apróbb 
darabokra kiosztása. De valahány osztály vég
be ment, mindig új kéréssel állottak elő, mely
nek vége mindig új pótolékkal végződött, csak 
azért, hogy a’ drága idő e’ miatt ne vesszen. 
Vége lévén pedig az egész osztálynak, ismét 
új pótolékot kaptak, mind azon felyül, mi az 
egyességben alá Íratott; úgy hogy az egész 
munka ideje is örökös egyességben folyt le. El- 
jó a’ hitelesítés, minden illendőnek találfatik, 
egyedül a’ jobbágyok járulnak még új instan

tjával az Un székhez, hogy vegye rá a’ mlgos. 
Uraságot, hogy még egy bizonyos telek földet, 
melyet ők meg neveztek , az ő szanaszétt lé
vő sok földjeik alkalmatlanságából háramló kár
nak pótlása örve alatt , osztassa ki reájuk. Az 
uraság végre még abból is minden sessióhoz 
egy holdat igér adatni, — aláiratik; — ’s mi
kor az is ki lesz osztva, ’s újra autenticálva; 
akkor a’ munka bévégzettnek mondatik. — Ki 
van osztva, — eljő az úri szék, végbemegy 
az authenticate, ’s ime mi történik ? A’ Fis- 
cusnak eszibe jut a’ falu házától elhozatni az 
urbáriumot mit ha nem tesz, úgy tán örök idő
kig meg lett volna a’ békesség: de ezen ur
bárium elhozatala olly bajtokozott, mely mái 
napig is emészti a’ nyugodalmat. Ugyanis, mi
dőn az egész helység házanként felmérve, fel
írva, 30 egész sessióra jött; minden ember a’ 
helységben megkérdeztetve, 30 sessiót tudott 
és ismért, — minden notáriusi adó lajstromok 
30. sessiórol számoltak; és minden gazdatisz
ti számadások ennyit mutattak: kinek jöjjön 
eszébe kételkedni, hogy a’ helységben nem 30 
légyen a’ sessiók száma ? — Ennyire tör
tént tehát, — és már készen, ’s authenticál- 
va volt a’ szabályozás, azon 6 sessio majo
rokkal együtt, melyek kegyes czélokra, tá
vol a’ többitöl külön adattak. Szabályozva volt 
már az uraságnak maradt, ’s a’> határ külré- 
szén jutott telek is egy tagban, a’ miveltebb 
gazdaság turnusra rendezett elvei szerént, úgy 
hogy valahára bevégzett munka reménylteíett. 
Azomban az elhozatott urbáriumban a’ Fiscus 
32  sessiót talál, — ’s akárhányszor megol
vastatnak , ’s újra öszveadatnak a’ sok alig ol
vasható summizátlan fracták, kiüt a’ 32  sessio.

Most már a’ nagy költségű munkát, de leg
inkább a’ drága idő vesztés miatt újra kezdeni 
nem lehetvén, kéntelen volt az uraság, az uj 
kegyes alapítvány sessiókbói kettőt, t. i. az ár
vákét és özvegyekét visszahúzni, és azzal a’ 
hibázó két sessiót kipótolni, melynek minden föl
di, réti és legelői illetménye azon 50 holdban 
együtt van, sokkal, igen sokkal bővebben mint 
a’ helység urbáriuma tartja, — és ezek felöl 
azt rendeli az Uriszék, hogy olyan gazdáknak 
adassanak, a’ kik azt egy tagban felvállalják.
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Erre a’ közönség azt felelte, hogy mivel azon 
2 sessio távul elkülönözve áll a’ többi urbaria- 
lis földektől, így fel nem vállalják, hanem cse
rélje ki azt az uraság akárhol, ők nem bánják 
csak hogy a’ többiek szomszédságában légyen. 
Ez is megtörtént kívánságuk szerént, — az 
urasági osztály 3 táblája e’ végett elrontatott, 
o tt, hol a’ jobbágyokéval ütközik, sőt a’ map
pa mingyárt az Uriszék előtt szerént igazitta- 
tott, ’s minden az urszéki jegyző könyvbe ig- 
tatva e’ szerént a’ Consiliumhoz el is küldetett, 
— Az uraságnál annakutánna tüstént több gaz
dák jelentik magokat a’ két sessióra, — de el
aprózni nem akarván, négy tehetős szorgalma
tos gazdát kiválasztott, ’s a’ két sessiót ezekre 
egyenlően felosztatta. De ám az alatt mást vég
zett a’ kupak tanács! mert a’ helység, azt nem 
egy két gazdának akarja adatni, hanem a’ kö
zönségnek legelőül feltartani, ’s a’ dézma és ro
bot iránt az urasággal egyezni, hogy t. i. ne 
egy két jó gazda boldoguljon az által, hanem 
az egész közönség. Ezt is még mind elnézné 
az uraság, de a’ közönségnek ismét űj ötlete 
jött, az ő czéljához képpest, mert ő legelőnek 
gyep földet akar, — a’ nevezett föld pedig 
mind szántóföld: tehát, minthogy még eddig 
minden kérésük, vagy is kapritzuk sikerült, 
most már a’ kiadott földdel sem elégesznek meg, 
hanem az uraság felosztott majorjában egy da
rab rétre áhítoznak, melyhez kártétel nélkül 
lehetetlen volna hozzá is férni, jóllehet az kes
keny, és sokkal messzebb is van a’ határ vé
gén. Már ily szemtelen vissza élést meglehet-e 
a’ jobbágyságnak engedni ? sőt teheti-e a’ leg
jobb szívű földes ur is a’ nélkül, hogy más ura- 
ságok jobbágyainak is fegyvert ne adjon ke
zükbe? oly kérdés, melyről a’ törvényhozó test
nek nem lehet megfeledkezni.

Minthogy pedig a’közönség azon négy gaz
dát, kiknek az uraság azon két majort kiosz
tatta, agyon veréssel és felpörköléssel fenye
gette , ha fel merik vállalni, — ’s e ’ szerént 
hát már a’ jobbágy gyakorolná a’ földes ur jus
sait; innen ők is, hogy az irigység elöl men
tek légyenek, felvállalni nem merték: tehát a’ 
föld mái napig is gazdátlan hever, ha csak az 
uraság valami hasznát nem veszi, hogy lega

lább , ha robatja elvesz is , dézmája el ne ?esz~ 
szén. A’ jobbágyok pedig nyughatatlankodnak, 
’s keresetüket minden tanácsadóknál (lázzítok- 
nál) sürgetik. — Mi lesz a’ végre? még nem 
tudhatom, — de az eddig történteket nem tar
tottam feleslegesnek előadni, akár azért, hogy 
más szabályoztató uraságokat is kegyességük 
pazérlásában figyelemre gerjesszek; akár pedig 
hogy elkezdett themámot, a’ nép határtalan föld 
vágyát ezzel is megmutassam, — holott most 
is az a’ baja, hogy sok a’ földje, ’s nem győzi 
mivelni, és mégis mindig többet kíván! — ’s 
midőn meg van a’ sok föld, tán jólléte új kor
szaka most kezdődik? távol légyen! nem tudja 
ő azt annál inkább mívelni, hanem közbitango- 
lásra ereszti, ’s saját szorgalma hijányát nagy 
reménységű csontváz marhácskáiban véli ki
pótoltatni.

XXIII.
Egy fő akadálya földészetünknek a’ fékte

lenség és korlátlanság is, mely miatt kiki bün
tetlen kárt tehetvén másnak, a’ szegény gaz
dának semmije sincs bátorságban. Nem csak a’ 
közös falu határokon, de még az urasági prae- 
diumokon is szabadon kószál a’ ki akar, ’s nem 
csak a’ zsiványoktól, de még a’ falusi lakosok
tól sincs a’ gazda mentesítve. Hiszen mi kere
sete van valakinek az én földemen, az utón kívül? 
Americában a’ ki földet vesz, arra senki többé nem 
léphet gazda tudta nélkül. Jó törvény és jó vég
rehajtás nélkül lehetetlen egy hazának virágozni.

Van sok intézvény, melyet mi a’ szokás fo
nalán jónak vélünk, holott minden fenléte mel
lett is a’ czélra semmi foganatja nincs. Jónak 
csak azt lehet mondani, a’ mine.k van foganat
ja , a’ mi megfelel a’ czélnak; — e’ nélkül bár
mely jónak lássék is az , jó nem lehet. Ilyen a’ 
többek között a’ mi fenyitékkönyvünk és bün
tetési végrehajtásunk is. Tömlöczeink, akasztó 
oszlopaink vannak; mégis mindig tőmvék töm- 
lötzök, egyre szaporodnak a’ zsiványok, gyúj
togatások , — apróbbgazdasági akadályokat, 
mint p. o. lólopás, faültetvények tiltatlan kitőr— 
delése ’s a’ t. nem is említvén, — úgy hogy a’ 
szegény földész nemcsak semmi bátorságot és 
menedéket nem ismére de még saját cselédjei
től is kell rettegnie. —
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Ha ki azt mondja, hogy a’ nomadícus or
szágnak nomadicus zsiványai, civilisált ország
nak pedig civilisált zsiványai vannak, elannyi- 
ra , hogy még London városa sem ment minden 
rendőrsége mellett is saját bárány bőrbe öltö
zött latraitól: erre csak azt felelem 1-őr hogy 
még a’ zsivány is becsületesebb bárány bőrben, 
mint saját borzasztó farkas bőrében ; — másod
szor a’ civilizált zsivány csak a’ pénzt üldözi, 
de az ártatlan agriculturát békében hagyja, a’ 
gyönyörű fa ültetvényeket pajkosságból nem 
tördeli ki, a’ fiatal erdőket éjtszaka marháival 
nem éteti le , ’s a’ csőszöket nem veri agyon; 
tehát a’ virágzó földészetet legkisebbé se ret- 
tegteti, hanem csak gazdáját, kinek ezer mód
ja van magát bátorságositani; de nálunk se a’ 
gazda, se a’ földészet nincs biztosítva ; — vég
re harmadszor, ha bár Londonban és civilisált 
világban is vannak zsiványok, nekem ily pél
dával senki ne áljon elő, mert a’ példa soha 
sem probans, hanem csak világosító argumen
tum , — érthetőbbé teszi a’ dolgot, de semmit 
nem bizonyít. Ha Londonban is vannak zsivvá- 
nyok: ez nem azt bizonyítja, hogy a’ zsivány- 
ságot és erkölcstelenséget a’ legnagyobb civili— 
satio se zárhatná ki „ hanem azt bizonyítja, hogy 
még London sincs az igazi civilisatiio fő pont
ján , és a’ fenyitő törvények és fenyíték lelkét 
szintúgy eltévesztette, szintúgy nem érti, mint 
más nemzetek, hol még gonosz ember találtatik 
— mert ilyen nem találtatik azon társaságban, 
mely a’ fenyíték lelkét jól megértette , ’s az iga
zi civilisatio igazodott. A’ példából végtére is 
azt következtetem, hogy ha más rossz: legyünk 
mi jók , és az ö példáján okosak. — Bár mi is 
ott volnánk már, hogy csak városi zsiványok- 
tól kellene félnünk, ’s a’ virágzó földészet leg
alább mentve volna ezer meg ezer zsiványaitól. 
Mert, hogy egyebeket elhallgassak, az a’ ra
vasz gazda, ki meggyónandó véteknek se tart
ja éjjel a’ maga marháit a’ más vetésén hizlalni 
sokkal nagyobb zsivány azon városi tolvajnál, 
ki a’ pénz után ólálkodik, — sokkal nagyobb 
zsivány azon érzéketlen, erkölcstelen pajkos 
betyár is, ki a’ mások által ültetett fácskáit csupa 
negédességből örül kitördelni, a’ sarjadzó er
dőket leétetni, pusztítani, holott a3 gyümölcsért

majd elvész, kivált téli időn, és még is nem csak 
maga nem ültet, de a’ másét is elrontja, — 
valamint az erdők is már úgy kipusztúlnak hogy 
se tüzelőt se épület fát nem kapni legtöbb he
lyeken, és így ezeket szaporítani kellene inkább 
midőn ott a’ sok haszontalan heverő föld, mint 
fogyasztani!De a’kőzbirtokon ne csudálkozzunk 
ha az , minden vandalusi pusztításnak készítő 
iskolája! Ripsz rapss a’ közös jószág, ’s az 
szerencsésebb, ki a’ tolvajságnak legnagyobb 
mestere! Micsoda gyér és bizonytalan haszon 
a’ mi önkéuyen alapúi? A’ mely határban er
dő van, tartozik az uraság tüzelő és épület fát 
adni, és még közlegelőt is kimutatni évenként 
az erdőből a’ jobbágyoknak; — de mennyit? 
erre nincs törvény. Hát nem jobb volna urbari- 
alis erdőt külön adni a’ jobbágyoknak? Am de 
ők annak csak pusztításához értenek, nevelésé
hez mit se tudnak! holott épen megfordítva 
kellene a’ dolognak lenni, és még a’ kopár ha
szontalan földeknek , közlegelőknek , homok- 
torlásoknak is mind erdővel beültetve állaniok! 
mely gazdagsága fekünnék abban a’ hazának! 
De im látjuk mi lett a’ közös földbirtokból? nem 
csak erdeink kipusztúltak, nem csak földjeink 
hova tovább kicsigáztattak, és hazánk napon
ként üresebb puszta lesz; hanem még fenyííő 
törvényink hijánya miatt a’ zsiványság és er
kölcstelenség is hozzá járul, a’ faluk tolvajok
ká és orgazdákká válnak, ’s a’ hazát, mint her
nyók a’ fát sietnek minél elébb megkoppaszta- 
ni. — Adjuk ki mindennek saját majorját, me
lyet nem közössé tenni, de épen chinaí kőfal
lal kellene körülkcriteni; ’s minthogy ily főfa
lat minden gazda nem tétethet: tégyenek a’tör
vények, — mert vagy kőfal, vagy törvény!

Minden határ körülárkeltatván, majorokra 
felosztatván, ’s ezek mind élősövénnyel beke- 
ríttetvén, — semmi bitang föld nem lévén, és 
az egyenes úton kívül sehol nem kalandozhat
ván, — a’ sok pásztorok, csikósok, gulyások 
kanászok, mint megannyi orgazdák végképen 
eltöröltetvén, ’s heverés helyett dologra szorít- 
tatván, — minden falu egyenes utczákra vé
tetvén , a’ sok tekergő búvó helyek és lappan
gó fészkek kitisztíttatván, az aesthesisnek fő
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alapja bölcsen letetetvén: a’ tettleges gonosz
ságnak nagy része már ez által is önként meg
szüntetnék; de azért még itt meg nem kellene 
állani, hanem készíteni kellene ezen felyül 
egy hatalmas telektörvény könyvet, és melléje 
ugyancsak szigorú rendőrséget. Hiszen nincs 
az a’ nyomorult szőlő hegy, vagy szőlőkért, 
melynek saját íékei és artikulusai, sőt csőszei 
hegymesterei ne volnának: ’s hát a’ szőlőkért 
elébbvaló a’ földészetnél ? Lám eleink már el
kezdették a’ szigorú telektörvényt, ’s halálnál 
nem kevesebb büntetésre tartották méltónak azt, 
ki csak egy ekét el mer lopni! de mi ebben is 
változtatást tettünk, sőt az egész törvényt el- 
tőrlöttük. — Telek törvény kell különös codex- 
ben, és mezei rendőrség, saját hatósággal, 
hogy a’ becsületes gazda mindig bátorságban 
lehessen, és többé ne az erkölcstelenség trium- 
pháljon,az erkölcs pedig csak félve lappangva 
bújkáljon, hanem megfordítva; a’ panaszos fél 
rögtön törvényt nyerhessen, mert a’ földészet
nél nem lehet a’ drága időt processusokra pa- 
zérolni, minthogy az egész gazdaság titka az 
idő nyerésben foglaltatik; — a’ gonosz erköl
csű ember pedig, mint a’ farkas , tüstént, az 
egész társaságtól űzőbe vétessék, és a’ sza
bad napfényről végképen elsikkasztassék.

A’ becsületes erkölcsös embernek törvény 
se kell, — ő törvény nélkül is többet tesz, 
mint máís törvénnyel; — de míg a’ testi so
k a s á g o t  b e c s ű l e t é r z é s r e  nem n e v e l 
j ü k ,  ezt szokássá és országos divattá, cha- 
rakterré, ’s divat vérévé nem változtatjuk: 
addig nem csak törvény kell, de még a’ fe
nyíték szigorúsága is mulhatlan szükség.

U d v a r d y.

Pamutárr.
Egy kereskedési ágra sem hatott olyannyira 

az éjszakamerikai pénzcrisis, mint a’ pamutra, 
melynek árrai, miután több hónapok’ elforgása 
alatt jó — magosán állottak, most jó — mélyre 
sűlyedtek. —■ Egy amerikai hírlap, az „A ti as“ 
már m. e. december’ 16-án vette volt észre egy 
czikkelyében, hogy a’ mind inkább terjedő növe

kedése a’ pamutültetvényeknek szükségképen a’ 
pamutárrnak mintegyrei lejebbszállását fogja 
maga után vonni. Reméljük azonbau, hogy az 
A tla s ’ adatai azon nagy pamutmennyiségek 
irán t, melyek a’ jövő években valószínűleg 
vásárra fognak kerülni, úgy azon béfolyás is, 
mellyel ez a’ pamutárra lenni fog, magokra 
vonandják az ültetők’ figyelmét, ’s az ültet- 
vénytágitás’ dühét mérsékelni fogják (Liver
poolból azonban az a’ hír, hogy azon 30000 
új báli daczára is, mely minapában ide érke
zett, a’ pamutnak árra felebbszállott).

Gyapjúagy agmosás.
Treitl ú r , illető bánásmódját közelebben 

német hírlapokban közzé tévén, sietünk azt a’ 
Kémlő’ érdemes olvasóival megismertetni. A’ 
nevezett gazdasági tiszt szól ekképen:

Eddigi apparátusom állott az első évben 
olyas kádakból, minők a’ tűzveszély elleni kö- 
közönséges kádak; a’ második évben azonban, 
midőn a’ kádak fenekei megkárosíttattak, négy- 
szögű víztartókból (együvé kapcsolt czöve- 
kekből), keverőhasábokból, hogy a’ lúg több 
ízben felkavartathassék, ’s háló formára szőtt 
vásznas rámából, hogy a’ lúgon úszó idegen 
részek, ’s maga a’ gyapjú leszűrettethessenek. 
Az illető agyagot ki kell szárítani, ’s ha van 
idő, meg is fagyasztani, a’ lehetségig apróra 
törni, ’s aztán apródonkint tiszta vízben fel
ereszteni, hogy olyas lúg képeztessék, mely 
mintegy a’ vizcsokoládénak sűrűségével bírjon. 
A’ mannersdorfi agyagból két mázsa kívánta
tik hat akó vízhez. Ha az agyagban sok a’ 
különváló homok, akkor több fog kivántatni; 
mert a’ homok fenékre száll, ’s csak a’ többi 
részek alakúinak át lúggá. A’ víz’ mérséklete 
13 reaumüri fok, de akár 30 is lehet. Men
nél magasabb a’ hévmérsék, annál jobban esik 
az állatnak, annál sebesebben halad előre a’ 
tisztulás, ’s annál csekélyebbek a’ költségek. 
A’ 12—20 foknyi hévmérséknél a’ zsírizzad
ság’ külőnféieségéhez képest 2 0 —30 minu- 
tum , 2 5 —30 foknyinál legfelebb 15 mínutum 
kívántatik. De vannak olyas gyapjasok is, me
lyek őt rainutum alatt fényes féjérekké válnak.
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A’ magas hévmérséktől az állat’ egészsé
gére ’s a’ gyapjú’ tulajdonaira nézve sem kel
letik tartanunk, mert a’ juhnak kedves e’ me
legség, ’s a’ gyapjúnak összezsugorodása ’s 
összesülése a’ lúg’ földrészei által akadályoz- 
tatik. Már ha 30 fokot felülhaladna a’ hév- 
ség, akkor igen is tarthatnánk kárvallástól.

Ámbár ugyan azon egy kádból gyakran 20  
darab is mosattathatik meg, a’ nélkül, hogy 
a’ lúgnak szembetűnő mocska és homoka a’ 
kádüritésre intené a’ gazdát, még is minde- 
nik darabbal agyag is, víz is kiemeltetvén, 
apródonkint seprejéig ürülne a’ kád: — ’s ez
ért külön lúgkádnak kell mindig kéznél lenni.

A’ szerkezmény folyó víz’ közelségében 
állittatik fel. Ezen előkészület után két sze
mély megragadja a’ juhot, még pedig az egyik 
a’ fejnél oly formán, hogy a’ kéz elfedezze 
a’ nyakat, ’s a’ füleket úgy benyomja, hogy 
a’ lúg azokba bé ne folyhasson. Ugyané’ sze
mély az előlábakat tartja másik kezével. A’ 
másik személy hátsó lábainál jól alant tartja 
az állatot, ’s most úgy mártják-bé mindketten 
az állatot, hogy csak a’ fejnek felsőbb része 
maradjon künn. Kis szünet után a’ hátsó lá
bakat tartó személy , kinek egyik keze sza
badon maradott, az újhegyekkel a’ gyapjúba 
nyúl, ’s a’ kifeszített újaknak czélirányos erős 
reszketése által a’ gyapjútőmeget szétoszlatja, 
a’ hason, az oldalon, a’ háton, ’s igy a’ nél
kül hogy összeszakitaná a’ szőrt, szabad útat 
nyit mindenüvé a’ lúgnak. Hogy az állat fáj
dalmat ne szenvedjen, most lábaira állittatik; 
de nem sokára ismét bemártatik azonképen mint 
előbb, ide ’s oda ringattatik, vagy lúggal meg- 
őntöztetik, míg az egész gyapjazat kívül ’s 
belül agyaggal megtelt. Ilyenkor minden kemé
nyebb nyomást ki kell kerülni, egyébbiránt a’ 
gyapjú minden bizonnyal értékéből veszt

Ha észrevesszük, hogy a’ mocsok agya
gostul könnyű iőrlögetés által a’ gyapjútól el- 
különöztethetik; akkor kiemeltetik a’ lúgból a’ 
juh, ’s nehány minutum múlva, jóval az agyag’ 
megszáradása előtt, melyet nem kell bevárni, 
a’ folyó vízben kiöblittetik Ekkor azonképen 
tartatik az állat mint előbb, oly helyen, hol kö

vecses a’ víznek alja, ’s igy tisztább a’ viz, és 
addig forgattatik az állat, mig a’ mocsok és 
agyag egészen lefolyt. Itt sem kell erőltetni a’ 
gyapjút.

Már ha ezen kezelésnél oly alkotó részei 
vannak a’ gyapjúnak, mint a’ minőkkel bír a* 
mannersdorfi, ha a’ lúg eléggé sűrű volt, az 
áztatás’ ideje nem kelletinél rövidebb, ha szor
galmasak és értelmesek voltak a’ mosók’ ’s a’ 
folyóvíz tiszta, — akkor a’ juh egészen tisz
tán fog kilépni az úsztatóból, ’s gyapja, ha 
megszárad, — nem poros földön — fejérré fog 
válni, a’ nélkül, hogy a’ gyapjúnak fénye, fi
nomsága , vagy bár mi ajánló tálajdona kárt val
lott, vagy fenntartó olajától megfosztatott volna.

Ezekhez még azt is toldhatom béfejezésül, 
hogy ilyes mosás gazdagon jutalmazza meg a’ 
fáradságot és költségeket.“

Breslau Május 7. 1837.
Ha a’ zordon idő jóra forduland, készülő

ben vágynak földészink a’ gyapjunyiretéshez, 
mely előre is jó tesmést ígér ugyan; de kévés 
örömet, miután legalább egy negyedrésszel ol
csóbb árron kénytelenek adni, mint az előbbi, 
években; ’s még igy sem kapkodnak rajta ’s bár 
csak lassan kelne! —

Okát ezen nyilvánságos árrleszállásnak né
melyek mint a’ Porosz státushirlapban is, hol
mi félre magyarázott körülményekből akarák 
fejtegetni: de a’ mit épen nem másnak lehet tu
lajdonítani, mint az amerikai pénzügy rósz ál
lapotának, mely előttünk az ujságlapokból is 
éléggé világos. Ily helyzetben midőn a’ hitelt— 
vesztett amerikai nagy kereskedő házaknak 
semmit nem hitelezhetnek az európai gyárok, 
természetesen megszűnteié ezeknek folytonos 
működéseiket is: de nem csak a’ gyárok bo
nyolódtak ezen veszélyes krisisbe, hanem az 
európai minden kereskedő házak is, melyek
nek amazokkal ősszeköttetésök vala. A’ hon
nan el kell várnunk amaz időpontot, melyben 
egész világosságra fogják hozhatni ügyeiket 
minden kereskedő házak; ’s akkor alkamasint be
teljesedik önnek már egyszer irt véleményem,



312

hogy t. i. a’ kik várhatnak, azok nem sokat 
fognak az előbbi évekbeli gyapjuárrból veszte
ni, és pedig ez idén a’ közönséges vagy is 
goromba gyapjú kelete leend divatozóbb: ’s igy 
Magyar és Lengyel országok gyapjúik eladha- 
tására méltán számolhatnak, ’s a’ t.

P e s t  éz v i d é k e  M á j u s  16. 1837,
A’ holdnak udvara, a’ csillagoknak mint 

valamely ködárból való pislákolása, az idő’ ren
des folyamatán nyilvánságos előjelei a’ közele
dő esőnek; az pedig, ha felhő közeledtekor a’ 
nagy felhő alatt apró fellegek úszkálnak, fut- 
károznak vagy repkednek bizonyos előjele a’ 
zivatarnak, ’s ilyen futkozó fellegek többnyire 
jeges felhők’ postáji,

Pönköst Vasárnapján estve a’ hold nagy 
udvarát, homályos csillagokat: hétfőjén pedig 
délután 2 — 3. óra között, a’ délről megérke
zett borúlat alatt futkározó fellegeket látánk, A’ 
zápor el kezdett apró jéggel vegyesen omlani 
dörgés és villámás közt, ’s olykor lett meg meg 
szünése mellett egyre tartott esti 9. óráig: a’ 
mikor is virradtig csendes és égi hábórútlan 
esővé vált.

Budán azonban, melynek zugligeti forrásá
hoz szokott ezen napon a’ két város egy része 
mulatni járni, a’ felhőszakadás borzasztó nyo
mait hagyá. Ugyan is a’ nyugotról, délről és 
délkeletről a’ budai helyek legmagasabbikánál 
összeütközött terhes felhők 4 — 5. óra között 
szakadásra jutván, irtóztató jéggel vegyes 
víztömeg omlott le a’ hegy oldalakról: mely a’ 
zugligetben a’ mulatóházban is bokáig érő vizet 
öntött: a’ hegyek oldalain lévő szőlőtőkékét 
vagy kimosta vagy beiszapolta, a’ legnagyobb 
köveket csak labdaként hömbelygette, ’s mi
dőn a’ nagyobb lejtősségről leért, a’ Krisztina 
városbeli tágas és nagy árkot velek, ’s részint

az elmosott oldalokról ledőlt kövekkel sok he
lyeken betömte, ’s igy az árokból kiáradást 
okozott; mely kivált a’ rácz ferdőnél az árok
boltozatokat ledöntvén, házakban, boltokban, 
ajtókon ablakokon zúdult a’ sebes víz, sőt há
zakat is összeomlasztott, ’s a’ t.

Szemmel látó tanú mondá, hogy látá midőn 
egy íiakkei'kocsit lovastól, ’s 3 egymáshoz ka
paszkodott jó öltözetű leányokat a’ viz sebes ro
hanása ragadott magával: de ezenkívül pálin
kás és boros hordókat, öltözeteket, ’s házi esz
közöket ’s több effélét vitt. — Az elveszett sze
rencsétlenek száma sok, ’s mind eddig bizony
talan: a’ már leapadt vizű árkokból ma húzo
gattak ki szemünk előtt asztalokat, bölcsőt, 
ágyat ’s egyébb házi eszközöket, ’s a’ sok isza
pot rakásra hányták az utczán ’s rácz templom’ 
piaczán.

A’ helyett azonban hogy részletes előadá
sokba avatkoznánk, inkább annak említését tart
juk szükségesnek, hogy a’ helypatakok partjain 
épült házak veszedelmesek: és ha a’ kint mula
tó nép’ egy része, látván a’ több felől fenyegető 
villámmal, dörgéssel ’s vizőzönnel terhes felhő
ket, vízfolyás mellett való útnak nem indult, 
hanem helyben vagy fák mellett meghúzta vol
na magát, annyi veszedelem nem történt volna. 
— Ezen szerencsétlenek közül egyik sem hallá 
tán e’ magyar közmondást: M e g i j j e d n i n e m ;  
de f é ln i  jó.

Egyébbiránt mi károkat tehetett odább ezen 
vészfelhő még eddig tudva nincs: annyit még is 
mondhatunk, hogy Dunán innen egyik felhő 3 
mérföldre Üllő körül kerekedett ’s jött, de csak 
mint zápor: és már Csömörön ’s egyebütt e’ 

i tájon jéggel vegyest a’ szőlőkben ’s vetésekben 
is tett, ámbár nem tetemes károkat.

Igazítások: a5 Kémlő 26. számában 206. lap 1. hasáb Thon erde helyett Wacker erde. 2. hasáb sárosságát helyett zsíros
ságát. 207. lap 29 foknyira helyett 20 foknyira. 20S. lap feneiik helyett fenekű. 219. lap szenek helyett szerek tétessenek.

Pénzkelet. Május 1 0 .1837.Stat.köt. 5 pct. 1 0 5 { 7. — 4  pct. 1 0 0 . — 3 pct. 75 j .  — 1 pct. 2 4 | . — 183 köles.
1 0 0  ft. 141 T. 1834 . 500 ft.566 ;.B éesil)an k k öt.2 i p c t .6 6 |.— 2pct.53 |.K incstáriéip ct.65U 2pct.53>
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Az éjszakamerikai iparrendszer.
(Foljtatás.)

Ha az új gyarmatoknak hatalmas ellenség
gel lett volna dolguk, ha mindig fejeik fölött 
függött volna a’ harcznak pallosa, akkor kato
nai felsőbbség alá jutnak minden bizonnyal. Ak
kor valószínűleg oly viszonyban látnok őket az 
angol typushoz, mint a’ mai canadaikat az egy
kori francziákhoz. Nehány ízben ugyan kénte- 
lenek voltak a’ yankék visszaverni a’ francziá- 
kat Lórinczöbölben, ’s a’ nyűgoti széleken, de 
miután az angolok Quebeket elfoglalták, mago
kat tökéletesen mentve látták a’ gondok’ leg
nagyobbikától, megszűnt a’ föld védelmeztetésé- 
nek szüksége Most gondolataikat és törekvé
seiket a’ belűgyekre fordíthatták, központosít
hatták , ’s magokat elvégre kirekesztőleg a' 
gyarmatításra szentelhették. Már nem volt szük
ségük az angol gyámságra, ’s ezt lerázták,hogy 
kényelmesebben, ’s i p a r e l v e i k  szerint fej
lődhessenek ki. Igv származott egy új physio- 
logiai eredmény; oly faj, mely sokban megette 
áll az angol és franczia typusnak, a’ szép mű
vészetekben példának okáért, az ízlésben ’s a’ 
t. de mely felette áll az egész emberiségnek, az 
éles bélátásnak, energiának és mérészséguek 
megfoghatatlan vegyűlete, csudálatos ügyké
pesség, ’s a’ munkásságnak legélénkebb szere- 
tete által.

Az emberiség itt valósággal egy nagy lé
péssel haladott előre. Az egyesült státusokban 
nem létez a’ „vulgus  p r o f a n á m“ legalább 
a’ fejér faj között nem. Még pedig nem csak a’ 
mechanicai dolgokat mi illeti, hanem altaljában, 
az egész életben élesebb pillanattal bír az ame- j

rikai. A’ férfinak és asszonynak egyesülete sok
kal szentebb az amerikai művesek között, mint 
ide át áltáljában. A’ házasság itt nincs annyi 
formalitással felfegyverkezve mint Európában, 
és még is a’ házasságtörés’ példái igen ritkák. 
A’ hűtelen asszony elveszett volna örökre, ’s a’ 
férfi, kiről tudnák, hogy másnak hitvesét bot
lásra bírta , a’ nyilványosság’ bélyegével jelel- 
tetnék meg. Az amerikai f a rmer  vagy me
c h an i c  nem csak a’ lehetségig kíméli hitvesét 
minden durvább munkától, de még azonfelül 
iránta, ’s áltáljában az egész nem iránt a’ leg
készebb, legkimélőbb tisztelettel viseltetik. ’S 
íme az asszony itt még is sokkal inkább függ 
férjétől, mint nálunk!

Az amerikai kézműves nem csak a’ munká
nak fárasztóságát ismeri, de a’ munkának jutal
mát is bírja. Ó csak úgy öltözködik, mint a’ 
Congressusnak akármely senátora; szereti, ha 
felesége és leánya oly pompában léphetnek fel, 
mint a’ dúsgazdag new-yorki bankír’ családa, 
’s Páris’ divatait azonképen utánozhatják, mint 
ez. — Az amerikai tömeg végre jobban van 
héavatva az emberi méltóság’ érzelmébe! — 
Való, hogy találkoznak oly lelki tulajdonok, me
lyeket híjába keresnénk az amerikainak agyá
ban A’ nápolyi la zz ároné p. o. százszor 
többet ért a’ poesishez, mint a’ mi yankénk. De 
azt csak nem fo£ja mondani senki, hogy a’ tej 
melyből költői szikrákat kicsiholhatni, jobb an
nál , mely ismeri ’s telyesíti kötelességeit I s t en,  
h a z a ,  c s a l á d a  ’s önma ga  iránt,  mely 
azon van, hogy jó polgár, jó férj, jó atya le
hessen mindig.
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Gazdasági Ipar*
Mily vigyázattal kellessék időnkben a’ mind 

inkább növekedő fennhangu és nyerészkedő 
hirdetéseknek, a’ belczukortermesztés’ ügyében 
hitelt adnunk, azt a’ közelebb lefolyt évek’ ta
pasztalásai is mutatják; annyit legalább bizo
nyossággal állíthatni, hogy 1)  a’ répaczukor- 
gyár tiszta jövedelmezése közvetlenül a’ répák’ 
czukortartalraától függ, ’s hogy a’ növénynek 
mennyiséges czukortartalma lényegesen ismét 
a’ répa termesztéshez alkalmazott földek’ minő
ségén alapúi, ha csak csekélyebb és salétrom
féle czukornyereséggel nem elégszünk be. 2 .) 
hogy miután a’ fa szűke az európai szárazföld’ 
csak nem mindenik tartományában napról nap
ra érezhetőbbé leszen, az tűzi anyag mindig 
nevezetes pontj’át fogja tenni a’ költségeknek, 
és végre 3 ) a’ nagyobb intézet’ alapítására 
szükséges tökepénz valóban tetemesnek mon- 
dathatik, mert az 1836-diki répaczukorgyár- 
tás lajstromai azt mutatják, hogy praemiumok, 
’s egyébb kedvezések’ daczára is, a’ franczia 
gyáraknak csak egy huszonketted része térítet
te vissza az előköltségeket.

Ezeknél fogva csak olyas helyit, hol az 
említett éghajlati és ezukorduzs földi feltételek 
valósággal léteznek, ’s az tűzi anyagok olcsók, 
ajánlható a’ ezukorgyártás. Kívántatik még azon 
felül, hogy a’ munkabér oly példátlan olcsósá- 
gu legyen, mint a’ Dercsényi úr által említett, 
miszerint egy 1600 □  öles répatelek, a’ gyom 
kiirtását, háromszoros kapálást, a’ szerfelett 
buján növő répáknak kitépését, ’s az elmaradot
taknak helyrepótoltatását beszámítva, 25 vál
tódért (nálunk talán 8 0 —85 ért sem) mível- 
tethetik. Hol mind ez felfaláltatik, ’s együtt 
feltaláltatik, szép sükerre számot tarthatni.

Nem csekélyebb nyereséget, ’s nagyobb 
biztossággal ígér az egyes‘földbirtokosnak az 
új ludwigi bánásmód , mely által a’ burgonyák’ 
keményítő lisztéből 48 óra alatt kristálytiszta- 
ságu ’s igen jó izü ezukrot készíthetni, me
lyet olcsón, fontját 7 krajezárért, ’s nagyobb 
mennyiségben véve még jutalmasabban, Bécs- 
ben, Kärnthnerstrasse 941 sz. alatt megszerez
hetni , ’s mely több évek óta számos háznép

által közönségesen, ’s különösen torok és mell
sérvekben is örvendetes sükerrel használtaik.

Ha Ludwignak ezen igen tiszta, egészen 
savany — mész — vérnélküli ezukrát meg
vizsgáljuk, ’s akár a’ raffinírozott indiai ezu- 
korr'd, vagy a’ belföldi répaczukorral, vagy a’ 
belföldi répaczukornemekkel szorosan egybevet
jük , azt fogjuk találni, hogy ez utóbbiak sem 
egyéb, mint eredeti idegennemű vegyrészeitöl 
és mocskaitól a’ Iehetségig megtisztított folyó 
ezukor, mely azonképen, mint nyűgöt Indiában 
mész’ vér’ és csontszén’ hozzáadása által, meg- 
jegíttetett, és megszárasztatott; — holott az 
előítéletek feletti consumens épen nem a’ formát 
keresi, hanem csak tiszta édszert kíván, Hogy 
tehát ezen olcsó ludwigi ezukor egészségi te
kintetben is közalkalmazásra és haszonvételre 
ajánltathatik , világos, ’s oekonomiai elsőségét 
mutatja azon körülmény, hogy egy font indiai 
ezukor helyett azon egy árron 4 —5 fontot ve
hetni emebből, ’s ez pedig jóval édesebb a- 
mannál.

Hollandiában, Angliában, Ejszakameriká- 
ban és nyűgöt Indiában eszébe sem jő a’ sze
gényebb embernek rafinírozott czúkrot venni, 
’s főleg Ejszakamerikában még a’ gazdagabbak 
is kávéhoz és a’ konyhába folyó nádezukrot al
kalmaznak , ’s kiki láthatja hogy a’ fogadókban 
is rendesen asztal felett ennek adják az első
séget.

Ha végre megfontoljuk, hogy az egyetlen 
egy répaczukorgyárra szükséges tökepénzböl 
legalább is tíz ilyes keményítőlisztczukorgyárt 
felállíthatni, melyeknek mindeníke ugyan an
nyit termeszt, ’s ha az elhulló takarmánymenyi- 
ségre is figyelemmel vagyunk; melynek vala
mint Bécsben, úgy másutt is hol ludwigi gyá
rak találtatnak, p. o. Ercsiben, Egyedben, So- 
prony mellett, ’s a lt. szép hasznát veszik, — 
akkor csak ugyan ki fog világolni, hogy a’ 
ludwigi ezukor minden ilyesnemü termeszté- 
kek között, tisztaságára , hasznavehetöségére, 
és rendkívüli olcsóságára nézve, legelső , ’s 
producensnek és consumensnek egyiránt meg
felelő.
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A* Birkák úsztatásáról 3 's a gyap- 
jújoK mosásáról. *J

fLőhner szerint.)
A’ gyapjú a’ juhok hátán nyírestül a’ mási

kig részint azon természeti zsírtól, melynek ré
sze a’ gyapjú szőrszálait megragadja ’s azokon 
megkeménykedik, részint az izzadságtól, mely 
ezen zsírral és a’ rászálló porral egyesül, nagyon 
mocskossá lesz, ’s kivált rósz tartás és gondvi
selés mellett annyira; hogy a’ gyapjú nyoma
té in a k  fele, vagy néha még több is, csak ezen 
mocsokból áll.

Hogy a’ gyapjú gyártásra legyen alkalma
tos, mindennemű mocsoktól ’s minden idegen ré
szektől szabadnak , ’s következőleg egészen tisz
tának kell lennie.

A’ zsíros izzadság és mocsok egy része 
vízben felolvaszható, és a’ juhok tó — vagy 
folyóvízbeni mosása által a’ nyírés előtt elmel- 
lőztethetik, ’s ez az a’ mi rendszerint a’ juhte- 
nyésztőt vagy gyapjútermesztőt illeti; része 
pedig, mely tiszta vízben fel nem olvasztható, 
csak azután mosatik ki gyári mosás által finely 
közönségesen húgygyal vegyített meleg víz
ből áll), ’s azért csak a’ gyárosokat illeti. Ezen 
második gyári mosás által, elveszthet a’ gyap
jú, a’ mint a’ zsíros izzadsága ’s mocska raga- 
dósabb vagy könnyebb felolvadása vala, ’s a’ 
mint ennél fogva tisztább lett vagy tisztátalan 
maradt az első vagy úsztatási mosás után, még 
valami 2 0 — 40 fontot minden mázsájából.

A’ tenyésztőnek mindig azon kell igyekez
nie , hogy a’ gyapja az úsztatási mosás által 
minél több mocsoktól megszabadíttassék, mivel 
a’ vevő fgyapjúkereskedő vagy gyapjúgyáros) 
mindig azt a’ gyapjút veszi meg inkább és rend
szerint nagyobb árron is fizeti meg azt arány
képen , mely jobban ’s tisztábban meg van mos
va; sót közönségesen mindig többre szokta in
kább becsülni a’ vevő a’ mocsok nyomatékát a’ 
tiszta valóságnál, nehogy valamiképen meg
csalódjék , a’ miből világos a’ jó mosás haszna, 
és szüksége. — Ez a’ kívántatott gyapjú tisz-

*) Minél több félét hallunk egy tárgyról annál 
több oldalú ismeretünk vámro'Ja. Szerk.

tasága részint a’ víz minőségétől részint a’ mo
sás ügyességétől függ.

A’ víznek, hogy a’juhok mosására alkalma
tos legyen, i )  bizonyos grádusig a’ verőfényen 
meglangyúltnak kell lenni, mivel a’ hideg viz 
fel nem olvasztja eléggé a’ mocskot; azért csak 
akkor kell a’ tavakban vagy folyóvizekben a’ 
birkák úsztatása ’s mosásához fogni, mikor a’ 
vízbe tartott l l e aumur ’ hévmérője legalább 
12 grádust mutat a’ fagylás pontján feljül; 2 )  
lágynak kell lenni a’ víznek, az az olyannak, 
mely nem jön egyenesen és közvetetlenül hegyi 
forrásokból, és talán mész- gipsz- és más sze
rekkel van megtelve, melyek a’ mocsok felosz
latását gátolják, ugyan ezen okból lápokból se 
legyen eredő, vagy belehullott eger- vagy tölgy- 
falevéllel megtelve, melyeknek cserzőszere ten
né azt alkalmatlanná; 3) tisztának kell lenni, 
az az, ne legyen iszaptól undokítva, a’ mi úsz- 
tatás közben is az által ökoztathatik, ha a’ fe
néken heverő iszap a’ víz szerfeletti mozgása 
által mosáskor felzavartatik.

Legalkalmatosabbak tehát az úsztatásra és 
júhmosásra az olyan tavak, melyeknek feneke 
kövecses vagy homokos, vagy olyan folyók 
melyek már nagyobb távolságban folynak a’ he
gyektől. A’ hol pedig oly alkalmatos víz nincsen, 
mely az érintett tulajdonokkal bírna, ezen híjányt 
mesterséges mosásmódokkal kell kipótolni, a’mi 
majd valamivel alább fog előadattatni.

A’ folyók vagy tavakbani birkamosást vagy 
egyedül csak úsztatás, vagy egyszersmind kéz- 
zeli mosás által is lehet végrehajtani.

Az első esetben, már előtte való napon es
te egyszer vagy kétszer is úsztatni szokás a’ 
juhokat, egy arra kiválasztot alkalmatos helyen. 
Ez által nemcsak felolvasztatík ’s elháríttatik 
részint a’ mocsok a’ víztől, hanem a’ folyam kö
zé béhatott víz éjszakán által a’ nehezebb fel— 
olvadásé mocskot is meglágyítja,’s könyebben fel— 
oszlatóvá változtatja. Ezt a’ juhok béáztatásá- 
nak hívják. A’ következő napon aztán mind 
addig folytatják az úsztatást, míg a’ felügyelő 
tiszt elég tisztának nem tartja a’ gyapjút. Az 
úsztatásnál mindenkor akár béáztatáskor, akár 
azután, valami egy ölnyi magasságú állásról
szokás a’juhokat a’ vízbe ugratni, vagy a1 fia-

&
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talabb marhát legalább valami négy lábnyi ma
gasságról, hogy egészen a’ víz alá bukjanak, 
és hogy ez jól behathasson a’ gyapjú alá.

Minthogy pedig a’ csupa úsztatás által csak 
ritkán érhetni el tökéletesen a’ mosás czélját, 
azon kívül a1 többszőr ismételt beugratás és 
úsztatás által a1 juhok igen megerőltettetnek, 
sokkal czélirányosabb az egyes juhok kézzeli 
mosása.

E ’ végre a’ folyó vagy tó azon része mely
ben a’ juhokat úsztatni akarjuk korlátokkal re- 
kesztetik keresztül, és ezen korlátok mentében 
de kívül a5 rekesztéken, bizonyos számú mun
kások állíttatnak a’ vízbe, kik a’ melletők el
úszó juhokat megállítsák, és a’ gyapjokat kéz
zel a’ mocskától megszabadítsák.

Egy más módja a’ mosásnak az, hogy a’ 
munkások két sorban egymással által ellenben 
•oly mélyen a’ vízbe állnak hogy a’ juhok még 
lebuktatáskor se érjék el a’ földet. Más mun
kások átadják a’ juhokat a’ mosóknak , azután 
az erősebbik a’ két mosó közül megfogja a’ júh 
fejét, rányomja a’ füleket a’ nyílásaikra, a’má
sik pedig a’ hátulját fogja meg az álatnak, és 
ekkor mind a ketten lebuktatják azt úgy,  hogy 
az egész gyapja tökélletesen általázzék 5 a’ fe
jét tartó munkásnak különösen arra kell vigyáz
ni, hogy vizet ne nyeljen az állat.

Át lévén ázva eléggé a' gyapjú a’ tulajdo
ni mosáshoz kell fogni mely abból áll, hogy a’ 
munkások a’ gyapjút mindenfelől mind addig la
pos tenyérrel az állat testéhez nyomogatják még 
ki nem vesz belőle a’ mocsok. Azon részek, a’ 
hol meg van keménykedve a’ piszok, különös 
figyelmet kívánnak a’ tisztításban. Végre szük
séges a’juhot többször a’ vízben ide ’s tova for
gatni, vagy pedig egydarabig úsztatni, hogy 
még talán rajta lévő mocsok végképen lemosas- 
sék é,s a’ gyapjú egészen a’ természeti állásába 
jöjjön.

Az a’ .ki a’ mosás felügyelője oda áll, a’ 
hol a’ juhok kiúsznak a’ szárazra , és minden 
darabot megvisgál még különösen. Ha találkoz
nék némely darab, mely még elég tiszta nem 
volna, azt újra ismét bé kell vinni a’ vízbe, a 
gyapja tökélletes kimosása végett.

Némely júhtenyésztők már béáztatáskor is

gyakorolják ezen juhok’ mosását; mikor a’ bé- 
áztatás és a’ végső kimosás ugyanazon egy na
pon, csak néhány órák közben járásával, haj- 
tatik végre; a’ mit sokan nagyon ajánlanak, ’s 
a’ mit kis nyájaknál mégis lehet tenni, sőt még 
nagyobb nyájaknál is, ha t. i. a’ beáztatás előbb 
csak a’ nyájnak egy részével történik, azután 
a’ másikkal, és úgy szinte előbb az első, azu
tán a’ második beáztatású csapat mosatík meg 
tisztára.

A ’ hol a’ júhmosásra alkalmatos folyó vagy 
tó nincsen, vagy ha bizonyosabban akarjukCfcl- 
érni a’ gyapjúmosás czélját; azaz a’ gyapjú tö
kéletes tisztúlását minden mocskától, mestersé
gesen készült úsztatókkal vagy mosó helyek
kel szoktunk élni; ez kivált akkor szükséges 
is, ha elég alkalmatos vizünk nincs.

E ’ végre valamely tó vagy folyó mellett egy 
nagy víztartót készítünk kőfalból vagy fából 
úgy? *10gy a’ tóból vagy patakból a’ mosásra 
szükséges vizet belé lehessen ereszteni, és hogy 
az abból tetszésünk szerint ismét ki is folyhas
son ; és hogy a’ juhok egyik felől abba mosás 
végett lemehessenek vagy Ieugorhassanak , más 
felől pedig szépen kimehessenek ismét. Ezen 
víztartónak arányképen elég tágnak kell lenni, 
hogy a’ belé állított munkások minden akadály 
nélkül forgolódhassanak a’ mosás körül, mely 
külömben szinte azon módon vitetik véghez, 
mint a’ hogy azt már feljebb előadtuk. De mi
vel itt a’ szinte ott említett végső úsztatás nem 
történhetik, a’ helyett egy más módhoz kell 
nyúlni. A’ már megmosott juhot t i, megfogja 
két ember a’ négy lábainál, és egy a’ végre a’ 
víztartóba zuhanó vízcsurgás alá tártja , min
denféle forgatván az állatot változtatva, hogy 
ennél fogva az egész gyapja végképen meg
tisztuljon.

Hogy jó sikere legyen a’ mosásnak, az is 
szükséges, hogy az úsztató vagy mosó intézet 
czélirányos helyen legyen. Ennél fogva távúi 
kell annak lenni minden porzó helytől, közel 
egy jó mezéhez és oly jól elintézett fekvésűnek, 
hogy onnan a’ juhokat nem csak a’ legelőre, 
hanem még az akolba is mind csak gyepen le
hessen hajtani, és hogy se helységen, se poros1
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utakon ne kelljen azoknak keresztül menni, mi
vel a’ por oly igen megragadja a’ nedves gyap
jút, liogy az által a1 legjobb mosás is semmivé 
tétethetnék.

Akármely módd.al él pedig valaki a’ birkák 
mosásában, a’#fődolog mindig azon gondosság 
és figyelem, mellyel ezen dolog végre hajtatik. 
— Továbbá pedig szükséges:

1) Hogy a’ juhokat a’ mosás után a’ széltől 
’s verőfénytől nagyon hirtelen megszáradni ne 
hagyjuk, mivel külömben a’ gyapjú legalább a’ 
külső végeiben durvává ’s élessé lesz.

2 )  Hogy h mosás után, kivált míg nagyobb 
részint még meg nem szikkadt a’ gyapjú, min
den poros útáktól, földektől, ’s a’ t. minden ki
telhető módon óvjuk a’ juhokat.

3 )  Arra is vigyázzunk, a’ mennyire csak 
lehet, hogy a’ már megszáradt juhokat eső 
ne érje.

4 )  Az aklot gondosan tiszta száraz szalmá
val kell meghinteni.

5 )  Az etető "’s rekesztő saráglyákat (cseré- 
nyeket) gondosan forró vízzel kell megmosatni, 
nehogy ezek által is elmocskoltassék a’ gyapjú 
az úsztatás vagy mosás és a’ nyírés között.

De ha a’ gyapjú minél nagyobb tisztaságát 
legbizonyosabban ’s legtökéletesebben el akart
juk érni, nem csak mosáskor, hanem az előtt is 
egész esztendőt által minél tisztábban kell tar
tani a’ juhokat; azért

1) Úgy intézzük a’ dolgot, hogy a’ juhok
elegendő jó és tiszta alom nélkül soha ne szű
kölködjenek. ^

2 )  Az akolban egyátaljában a’ legnagyobb 
tisztaságon igyekezzünk, ’s kivált azon legyünk 
különösen, hogy felülről semmi szemét ne hál
jon a’ juhok’ gyapjúra.

3 )  Az etető saráglyák oly készületük legye
nek , hogy azokból is semmi szénamurva vagy 
szalmaaprólék ne hullhasson a’ juhok gyapjúra.

4) A’ legelőket meg kell tisztítani bogácsok
tól, tüskéktől, ’s más mindennémű olyas növé
nyektől, melyek a’ gyapjút undokithatnák, vagy 
ronthatnák.

5 )  Húzamos szárazságban el kell kerülni ap 
juhokkal azon útakat ’s kopár helyeket, melyek
nek kékesfekete pora a’ gyapjúba szálhatna; 
mert ez úgy belé szokott ragadni, hogy azt a’ 
leggondosabb mosás sem képes egészen megsza
badítani ama’ szürke vagy kékes homályától.

6) Különös gonddal el kell kerülni a’ juhok
kal a’ por, megázás, és hirteleni szikkadás’ vál
tozásait, mivel ez által a’ por a’ zsíros izzadság
gal szurokforma mocsokká szokott összeállni, 
mely szörnyű nehezen felolvasztható.

7) Hogy távúi eső legelőkön is a’ felette 
tikkasztó veröfény és a’ sokszor hirtelen beálló 
eső ellen megmenthessük a’ juhokat, félszere
ket kell építeni az oly legelőkön, és oly rendet 
szabni, ’s azt szorosan meg is tartatni, hogy 
a’ juhok délben ugyan mindig, és valahányszor 
esni indul, azok alá hajtassanak.

8 ) Végre még az is tanácsos, hogy mosás 
előtt és az alatt is, a’ csoportba állott ’s meg
keménykedett mocsokdarabok lemetszettessenek, 
nem pedig, mint sokszor történik, leszaggat- 
tassanak.

Spanyol országban csak nyírés után, még 
pedig meleg vízben szokás mosni a’ gyapjút, 
mely végre különös nyíró és gyapjumosó házak 
is vannak ott, a’ hova a’ nyájak tavasszal haj
tatnak nyírés végett, mikor az ország déli ré
szeiből, a’ hol a’ telet töltötték, az éjszaki ré
szeibe hajtatnak, melyeknek hegyei közt ekkor 
bővebb ’s alkalmatosaid legelőt lelnek. De ezen 
meleg mosás által a’ nyírés után nevezetesen 
veszt a’ gyapjú a’ becséből, a’ nálunk ország
szerte szokásban lévő nyírés előtti ’s hideg víz- 
zeli gyapjumosáshoz képest

Francziaországban szintúgy szokás csak 
nyírés után mosni a’ gyapjút, noha ott csak hi
deg vízben. De ez is nagyon bajos, mert előbb 
mindig szorgalmatos és pontos gyapjúválasztást 
kivan, ’s egyébbiránt is igen környűlallasos, és 
nehézségekkel teljes, a’ miért is mindig jobban 
jobbap ki is szorúl már a’ divatból.

*) E’ sok jó tanácsból csak annyit követhetünk, 
mennyit lehet. Szerk.
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Martonvásár 10-ik Május. 1637.
Az őszi rcpczék középszerű termést, ’s né

hol többet a’ középszerűnél ígérnek, némely 
helyeken pedig a’ föld fekvése miatt, még fo
lyó hó első napjaiban már virágzásba jött az 
őszi repcze, — ily helyben tehát az őszirepczé- 
be aJ nagy szélvész ’s a’ 24  órákig tartott zá
por mely 5-én és 9-én uralkodott sok károkat 
teve, ’s e’ kép a’ tökéletes és csendes elvirágzás 
nagyon akadályoztatott: nem különben a’ tavaszi 
repcze vetésekről is azt lehet mondani; melyek 
Aprilisben vetettek hogy a’ szárazság ’s nagy 
szelek miatt, — minekutána hamar kikeltek 
volna, növéseikben nagyon hátráltattak, ’s a’ 
fent mondott zápor által annyira a’ földbe veret
tek ’s kemény föld hártyával befödöztettek, 
hogy legalább is két hetekig új növéseikbe vi- 
szatartózkodnak , mig valami csendes eső a’ föl
det azon kemény borítéka alól feloldozza mely
be a’ nagy zápor és szélvész által tartatva volt. 
Egy átaljában azt lehet mondani hogy minden
féle gyarapodás 5-diktöl fogva a’ növényekben 
akadályoztatott, ’s hozzájárulván még a’ 7 és
8-íki reggeli derek is , melyek mind az őszi mint 
a’ tavaszi vetéseken, és kukoriczákon a’hol már 
ki bújtak ’s csíráztak, — látható nyomokat 
hagytak.

V e s z p r é m b e n  Május 12. piaczi árrjegyzék.
Egy posonyi mérő Tiszta Búza 3 f. 30. 

kéttszeres 2 f. 45. rozs 2 f. 33. zab 1 f. 
42. árpa 2 f. 30. szemes kukoricza 3 f. — 
köles 4  í. 36.

Egy font marhahús 14. irosvaj 36 ürühus 
10. sertvéshus 16.

Egy másza szalonna 45 f. fagyu száraz 
46 f. fagyu nyers 43 f. gyertya öntött 70 f. 
gyertya mártott 56 f. szappan fejér 46 f. szap
pan fekete 43 f. közönséges gyapjú 100 f. li
nóm gyapjút nem keresik repcze olaj 40 f.

Egypár első rendű ökör 300 f. középszerű 
250  f. alábbvaló 170. f. hízott 315 — 400 f  
hízott ürü 24 f.

Egy akó fejér ó bor 15 f. 1836ki termés- 
bór 10 f. seprő pálinka 28  f. rozs pálinka 
24 f.

Egy pár ökörbör 32 f. tehénbör 22  f. ló
bőr 8 f. borjúbör 5 f. juhbőr 4 f.

I d ő j á r á s :  Április nagyobb^részint essős. 
Május 12-kig töbször nagy eső ’s folyvást 
hideg, de nem fagyos, — szeles, — 5-kén 
’s 6-kén az erős szél a’ Bakonyban temérdek 
sok fát tövestöl kidöntött, — ’s ezek több mar
hákat, is scétvéseket agyon vertek, — a’ sző
lő hegyeken ’s kertekbe a’ gyümölcsfákba is 
sok kárt tett. —

Az őszi vetések néhol hibássak, — de a’ 
tavasziak annál szebbek, — a’, szőlőhegyek 
kevés terméssel biztatnak.

Az utak jók, — mégis kevés kereskedő 
mutatja magát rajtok.

Az egésség állapotja átaljában jó.
P.

\ Bánságból Május 9. 1837.
Márkus* zivatarsága a’ tavaszi magvaknak 

elveteményezésében bennünket nagyon aka
dályozott, ’s csak lopva dolgozhattak, de a’ 
durva martiust igen kellemes meleg esővel ve
gyes nappalok követték egész Áprilisén át, úgy 
hogy a’ téli vetemények olly búja növekedés
nek indultak, hogy azokat barmokkal legel
tetni , avagy néhol , hol ezzel sem leheteti 
czélt érni , lekaszálni is kénytelenek valánk; 
azonban, mivel a’ martiusi száraztó fagyok szán
tó földeinket nagyon kitsikarták a’ tavasziak 
áltáljában megcsökkentek, ’s csak a’ májusi 
esők segítgetik őket fel; igy tehát ha valami 
váratlan eset, szép reménnyel biztató vetemé- 
nyeinket, ’s kaszállóinkat meg nem látogatja, 
a’ múlt évi kárunkat valamennyire kipótolhatjuk.

A’ sovány szarvas és gyapjas marháink most 
már viczkándozva örvendnek a’ Bánsági Cze- 
resnek, hogy e’ honi táj kövér mezejét elegen- 
tápláló eledellel ellátta, ’s téli szomorú napjai
kat tökéletesen elfelejtették.

Nincs tehát most a’ bánsági Gazdának mit 
egyebet, mint a’ böv reményű aratására, ’s kö
vér barmaira jó árrost várni!
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A’ borjuk nálunk is tehén fogakkal szület
nek, tej foggal egyet sem leltem, valamint ta
vai a’ csikók úgy a’ szarvas marhák ez idén a’ 
természetnek ezen csoda dolgán át esni kénte- 
lenek. Minthogy kezem alatt juhok nem tenyész
nek, másoktól pedig e’ dologban mitsem tanul
hattam ki, nem tudhatom, valljon ezen gyapjas 
marhák hasonlókép részesülnek-e ezen termé
szeti csoda kicsapongásban.

Tiszta szép búzának kilóját fizetik 3 f. 36. 
kétszeresét 2 f. 30 árpáét 2 f. — zabét 2 f. 15 
szemes kukoriczáét 3 f. — A’ marhahúsnak fontja 
12 borjúhúsé 14 gyertyáé 30 kr. váltóban.

A’ kukon'czac zuhorgyárt ás ról.
( V é g e )

Való ugyan, hogy eldöntő végítéletet még 
nem hozhatni e’ gyártás’ ügyében, ’s a’ tőid, a’ 
kukoriczának különféle fajtái, a’ mívelés jeles 
béfolyással vannak a’ csuták czukorfogalmára, 
így a’Kitaibel által küldött nagyszemü, kétso- 
ru kukoricza csak nem 5 lat szépen jegedett 
ezukrot ád vala egy font szörpre, de sok salé
tromot is, mi sós ízet adott a’ szörpnek. A’ per- 
sa kukoriczának neveztetett faj még többet adott, 
de azonképen sok salétromot is. Egy más ma
gyarországi fajta megjegedett ezukrot épen nem 
adott, de még csak mannaczukrot sem, hanem 
12 —13 lat salétromot egy font szörpre. Midőn 
a’ lermesztékek’ egymástóli eltéréseikről érte
keznénk, oly véleményben volt Kitaibel, hogy 
ennek okát először is a’ földben, ’s aztán az 
igen sűrű vetésben és növények megszorított 
növésében kelletik keresni, mi azt mutatja, hogy 
ezukornyerés fejébe a’ sürüebb vetést csak theo- 
reticusok ajánlhatták.

Jobb eredményeket (mint a’ Csabai uradalom
beli kukoricza) adtak azon csuták, melyet Mar
git’ szigetén Buda mellett September’ elsejétől 
tizenegyedikéig levágattatva, 98 próbatételben 
adtak. Itt is bételyesedett a’ már előbb is ész
revett öregbült specificus nehézsége a’ nedvnek 
a’ megérés felé, ámbár más részről a’ nedvnek 
mennyisége természetesen alábbszállott. A’ meg

jegedett ezukornak tartalma is öregbült egy
szersmind; volt olyan szörp, mely 5 — 7 sőt 9 
latot, ’s két próbatétel épen 13—-1 3 | lat meg
jegedett ezukrot adott. A’ nádorkertben, z’ 
Duna mellett, homokföldben termesztett fajták, 
nem adtak volt annyit, mennyit a’ Margit szi- 
getebeliek, de még is többet a’ csabaiaknál.

Ezen próbatételek után, melyeket Kitaibel 
és Schuster professorokkal tettem, a’ kukoricza- 
ezukorgyártást telyes joggal mondhatom, nem 
jutalmazónak.

Solt, és Vidéke. Május. 5-ke'n 1837 .
Szerencsétlen nap volt gazdáinkra nézve 

Május 5-dike ugyan is ez nap délig hives eső 
kissebb éjszaki széllel hullámozott, dél után egy 
órakor zordon éjszaki szél esővel elegyesen an
nyira nevekedett, hogy a’külső legelőnkön sem
mi nemű jószág ellent nem álhatván néki, kén- 
szerité az egész ménest, és'csordát az ő fuval- 
mának vonalán futásnak eredni; — a’ pászto
rok fáradtan követték barmaikat, miglen három 
mértföldnyi távollétre Kis-Körösi határban Csen
gődi pusztán, több emberek segítségükkel egy 
akolba hajtattak: — de ide már csak az erőseb
bek juthattak, mivel a’ rosszul telelt gyengéb
ből álló nagyobb rész, imitt ’s amott zsombékok 
között fáradtan a’ szaladásban dűlt el. Más 
nap a’ megszomorodott gazdák mindenütt nyomán 
mehettek barmaiknak; mert hol itt, hol amott 
többeket dermedve találtak, némelyeket a’ zsom- 
bok közül életben lelvén, sértetlenül húztak ki. 
A’ dühös szél, még szőlőhegyünket sem kímélte 
meg; sok fákat öszve törött, vagy gyökerestül 
kiszakgatott. — Földvári révnél a’ dunai mal
mokat mind kiverte. — Sok paraszt gazdák bir
kájukat, melyeket a’ Husvét előtti igazán szól
ván havazó szerda, jól meghetedőlt, most már 
megnyiretve ezen szeles esős hideg vihar a’ lege
lőn érvén, miglen dermedtten tanyájukba kerget
hettek, újra megfelezett. — Hasonló szomorú 
történeteket hallunk szomszéd Duna-Vecsérűl, 
D. Patajrul, Kis-Kun-Fülöpszállásárul, Keczel, 
’s más helységekről.
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’Pest és vidéke Máj. 20. Míg az alföldről 
jövő utasok a’ természet’ buja növényeiről beszél
nek, a’ Duna-Tisza köz legnagyobb része mél
tán panaszkodhatik, hogy rétjein a’ fű egyátal- 
jában nem akar neki indúlni. A’ leggazdagabb

kaszálókon, melyeken Martius elejétől fogva 
marha vagy juh nem járt, is alig van egy vagy 
két újnyi fű, kivé vén némely telekesebb gyepe
ket ’s helyeket. — A’ gabona vetések azonban jók.

Eladó hágó kosok.
Méltóságos Korompai Gróf Brunszvik Ferencz ő Nagysága Martonvásári juhászaidból, 

az ottani már eléggé isméretes törzsökből fajzott több számú hágó kosok, mostani pesti Medár- 
dusi vásár’ alkalmával, folyó hó’ 23-kától kezdve, az eladásra kiállítva lesznek. A’ venni szán
dékozók tetszésekben fog állani, azokat, Pesten Két sas és Szarka utcza szegletén t. Bajzáth 
házban 248. szám alatt megtekinteni.

Kőit Martonvásáron Május 18. 1837,

Eszéki piaczárrjegyzék 1837.
Április 1. 8. 15. 22. Április 1. 8. 15. 22.

ft 'M\\ ft \a/i\\ ft a/s t í' f t \W\\ft \M\\ft \4 a/s
ary merő T iszta bú za . 4 30 4 30 4 30 4 30 Egy font levesbe v.zölds. — 20 — 181!— 17 — 1 5 ‘

5> középszerű 4 — 4 — 4 — 4 — ,, sárga répa — 17 — 16 — 16 — 15
» alábbvaló . 3 30 3 30 3 45 3 45 „  torma . . . — 12 — 10 — 9 — 10
?» kétszeres . 2 36 2 36 3 — 3 — ,, sav. káposzta. — 7 — 8 — 8 — 6
5» középszerű 2 20 2 20 2 30 2 30 Egy itcze bab . . . — 12 — 12 — L2 — 12
M alábbvaló . 2 6 2 6 2 15 2 15 „ borsó . . . — 12 — 10 i 10 — 10

árpa iegti8zt. 2 30 2 30 2 30 2 30 „ lencse . — 12 — 12 10 — 10
55 középszerű 2 15 2 15 2 15 2 15 ,, árpa dara . . — 7 — 7 !__ 7 — 7

alábbvaló . 2 — 2 — 2 — 2 — „ dar a . . . . — 11 — 11 11 — 11
55 Zab jóféle  . 2 — 2 — 1 45 1 45 ,, kukoricza. — 4 — 4 i_ 4 — 4
55 középszerű 1 45 1 45 1 36 1 36 „ t éj fel . . . — 20 — 20 1__ 20 — 20
55 alábbvaló , 1 36 1 36 1 24 1 24 ,. édes téjfel. . — 10 — ;— 8 — 8
55 kukoricza . 4 — 4 — 4 — 4 — „ száraz szilva . — 12 — 12 ■ 12 — 12

gy ől bükfa » 10 15 10 15 10 15 10 15 , ,  cseresznye — 12 — — 1 10 — 10
„ tölgyfa . . . 1 7 15 7 15 7 15 7 15 1 mázsa lisztláng . . 10 — 10 !lo — LO —
,, fűzfa . . . . 1 5 15 5 15 5 15 5 15 „ zsem lye liszt 7 — 7 12 ! 7 — 6 —

gy font marhahús . — 12 — 12 — 12 — 12 „ közönséges liszt 6 — — — — — — —
55 borjúhús . . — 15 — 15 — 15 — 15 ,, széna . . . . X 36 1 54 2 15 2 15

disznóhús . • — 12 — 12 — 12 — 12 ., szalma. . . . — 24 — 24 — 24 — 24
55 ,,  szalonnás i — — — — — ,— 14 1 b o r j ú ........................ 12 — 11 — 11 30 L 2 —

disznó zsír 27 28 — 27 _ 27 1 bárány ........................ 5 30 5 — 5 — 5 —
száraz szalonna 27 27 — 27 — 27 1 m a la c a ........................ í 18 1 — 2 — 2 —

55 tehén vaj . . 1— 39 — 42 — 39 1 nyúl. . . . — — 1 30 1 24 1 30
»» irós vaj . . | 1 —* — 54 — 60 — 42 Egy zsák krompli . . 3 — 3 -T 3 3( 3 30
*5 hal . . . . — 12 — 15 — — — — Egy pár lúd . . . . 2 30 — — 2 31 — —
55 hagyma. . • — 12 12 — 10 — 10 „ tyuk . . . — — 1 24 1 3C 1 30
55 kehikáposzta. (--- 18

~
16 — 16 — 14 Közön*, piaczi bor 1 akú — 12 — 11 — L1 —

Pénzkelet.Május 1 7 .1 8 3 7 .  Stat. kőt 5 pct. t 0 5 j | .  — 4 pct. 1 0 0 .  — 3 pct 75 j£ .  — Bécsi bankköt. pót 
6 6 { . — Kincstári pct 66 . Bankrészvény darabja 1381£.  c. f. közép árrban.

Szerkezti Bál l á .  — Nyomatja L ä n d e r e r .
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Hetenkint kétszer 
félévi árra 

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

a1

Gazdaság', Ipar és Kereskedésben.
Szerezhető 

Eggenberger és He- 
ckenast könyvkeresk. 

és a’ Szerkeztőnél.

Pesten Szerda Egyesülj ! Május 2 4 ik

f

Észrevételeit.
(Czukorg-yártás’ ügyében 37. számunkhoz.)
Az emberi nem eljutott már azon pontra, 

hogy szárnyak nélkül mind földszint mind a’ le
vegőben repülni, a’gőz és vas erejével ez előtt 
hallatlan munkálatokat hajtatni végre, a’ Themse 
alatt utat nyittatni ’s több effélékre képes és ha
talmas lön. De haladásának álláspontja csak az 
idő véghetetlenségében tűnik el: ’s arról ki en
nyit ’s ily nagyokat tudott létre hozni, bátran 
fel lehet és fel kell tenni, hogy több hasonló 
fölfedezéseket is létesitend.

Csak most találta még fel Europa a’ répa- 
czukorgyártást; ’sime, mint közlöttük 34. szá
munkban , már Schutzenbach tetemes javítást 
tön rajta, ’s azt valóságnak be is bizonyitá. Ki 
merészli most azt tagadni, hogy a’czukorgyár- 
tás még tovább haladand, ’s hogy még oly ter
ményekből is nyerendünk, melyekről szinte ügy 
nem álmodnák, mint apáink előtt látszott kép
telennek a’ répábóli czukorgyártás. —

Ily körülmények között midőn a’ czukorgyár
tás egész Európa figyelmét magára vonta, ’s 
annak hasznáról ’s előmenetéröl a’ tapasztalás 
kezeskedik; ’s ennélfogva az előkészületekhez 
mi is felszólítottuk földésztársainkat — csudál- 
kozva kelle olvasni a’ Wiener Zeitungban Paul
v. Dercsenyi név alatt azon értekezést németül, 
melyet mi 37. számunkban közlöttünk.

Ezen értekezés, ügy látszik, nem azért nincs 
magyarul és magyar hírlapokban téve közzé, 
mintha azon magyar országi l a k o s o k k a l  kí
vánna talán tartani az írója, kik értekezéseiket 
külföldre szokták külföldi nyelven küldeni: ha

nem , mert az egész ausztriai birodalomról be
szél. — Ezen értekezés igy szól:

„Két alap feltétel van, mik nélkül ezen oly 
annyira nyereségigérő gyárak az ausztriai biro
dalom száraz tartományaira nézve nem ajánl
hatók :

1 ) Megvizezhető telkek kivántatnak a’répa 
termesztéshez, mert a’ mi száraz időjárásunk
ban vallj mi könnyen oda veszhetne minden gyár, 
épületbeli ’s a’ t. költség. 2 ) praktikus tapasz
tapasztalt igazgató kell, kit német vagy cseh 
országból kellene hozatni, ’s a’ t.a

Mi azt hisszük hogy ezen fonák okoskodá
sok készakarva vágynak igy összehalmozva; 
különben oly kevésben annyi ellenkezéseket nem 
lehetett volna garmadára tolni. —

Mi oly véleményben vagyunk, hogy Euró
pának mind azon része s z á r a z ,  melyet tenger 
vagy víz nem borit; ’s azon rész, melyet a’ 
víz önte el, tengernek vagy tónak neveztetik, 
’s nem n e d v e s  tartománynak. Midőn tehát 
azt mondjuk, hogy az ausztriai birodalom tarto
mányainak van annyi folyama, tava ’s igy ned
vessége, mint akármely más európai tartomány
nak, megismértük egyszersmind azt is, hogy 
ez a’ több birodalmak’ földeinél épenséggel nem 
szárazabb. De továbbá azt merni mondani, hogy 
a’ mi j e l en  s z á r a z  időjárásunkban könnyen 
bele lehetne bukni a’ gyárokba, ismét oly mon
dás, mely minden összevetés nélkül szűköl
ködik.

Melyik nyomorult földész nem tudja azt? 
hogy az időjárásról okosan semmit sem lehet jö
vendölni— ’s hogy a’ természet senkivel sem 
szokott eső vagy szárazság iránt egyezésre lép
ni, — Magyarországról ’s Ausztriáról aztmon-

m&saaJb
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dani, hogy nincsenek megvizezhető telkei a’ 
répa termesztéshez — ?s jelen időjárásunkról, 
melynek nedvessége már is majd kártékony igen 
sok helyen, azt állítani, hogy s z á r a z  — va
lóban túlhaladja az ember’ fogalmát. — De ha 
a’ múlt évek’ szárazságát vesszük is tekintetbe, 
valljon melyik ország az , mely a’ Magyarhoné
hoz haspnló szárazsági csapás alá nem juthatand 
’s ellenben valljon nem lehetnek-e nekünk a’ 
jelenben ’s jövőben legkedvezőbb kilátásaink?— 
valóban ha ily okoskodással élnének gazdáink 
úgy egy sem szántana ’s vetne. Mert hiszen 
hányszor volt már hazánkban akkor bőség? mi
dőn a’ nyűgöt európai országok éhséggel küz- 
ködtek — ’s hányszor történhetem! ez viszo
nyosán ? De ha azon okoskodást hozná fel vala
ki, hogy a’ hegyetlen és fátlan tartományok
ban kevesebb eső jár; és ezt Magyarországra 
kívánná alkalmazni, miként fejti meg azt, hogy 
a’ múlt 1836. évben a’ hegyetlen és fátlan szom
széd Lengyelországban, szinte mint a’ hasonló 
déli oroszbirodalomban esővel bővölködtek, és 
bő termésben duskálkodtak, midőn mi hasonló 
országrészünkön barmainkat elprédálni, ’s éh- 
séggel küzdeni valánk kénytelenek. —

Egyébbiránt ha az ausztriai s z á r a z  tar
tományok alatt, csak iiémely részeket akarna 
D— úr értetni , akkor oly véleményben volna, 
mintha az egész hazát csupán répával kellene 
bevetni; mert ha épen folyampartokat kíván al
kalmasoknak állítani a’ répatermesztésre, ha
zánkban van annyi vizezhető rész, melyen egy 
két ezer czukorgyár, könnyen működhetik. Egy 
szóval ezen okoskodás annyit tesz, hogy más
országokban van vizezhető rész, dé az Ausz
triai birodalomban nincs, és így könnyen bele 
lehetne bukni a’ gyárokba. — Mintha bizony 
csupán egyetlen egy esztendőre volnának a’ 
gvárok építve,— ’s azután már használni sem 
lehetne. —

Mi illeti továbbá a’ költség és jövedelem- 
kiszámítást, szinte mint az előbbi 40 számunk
ban G a z d a s á g i  i p a r  alatt közlött azon okos
kodását a’ Wiener Zeitungnak, hogy 1836-ik 
esztendőben, a’ franczia répaczukorgyáraknak 
csak egy huszonkettődrésze térité vissza az 
előköltségeket, véleményünk e’ következendő :

Ha szinte megengednek is a’ gyárokra néz
ve tett jegyzés’ valóságát, még onnan reánk 
nézve semmi elidegenítő következést sem lehet 
vonni: merthogy ezen tárgyat tisztán lehessen 
megítélni, arra koránt sem elég azt mondani, 
hogy 1836. évben nem jól ütött ki a1 gyár
tás , tehát jövendőben sem lehet reménység 
hozzá: hanem fel kell venni a’ többek közt

4) Mivel a’ czukorgyárokat okosan, csak 
olyan helyekre lehet építtetni, hol a’ tapaszta
lás bebizonyitá már, hogy a’ föld elegendő éd- 
anyaggal bír, valljon tettek-e a’ franczia gyá
rosok előre próbát, vagy csak vaktában álltak 
a’ gyúrok’ építtetésének ? lehet hogy alkalmat
lan helyeken — ’s most már későn ébredez
nek. —

2 ) D— úr egyenesen kiteszi hogy a’ fran
czia gyárosok frisen trágyázott földben termesz
tették a’ répát, holott tudjuk, hogy hol trágya 
van, ottsalitrom ’s egyébb ártalmas részek pusz
títják az édanyagot; ’s valljon még ezen felül is 
milyen behatása volt a’ múlt évnek a’ növé
nyekre? —

3 ) Nem lehet feledni, hogy a’ki számításo
kat akar e’ tárgyban, kivált nálunk tenni, an
nak nem a’ franczia manquadok’ borsos haszon
bélét, sem a’ drága munkásokét, és tüzelő fáét 
kell felvenni, hanem ez itthoni sokkal olcsóbbat, 
’s ellenben nem a’ franczia országi olcsóbb czu- 
korárrt, hanem a’ magyarországi drágábbat, 
’s azonnal lényeges változás fog kitűnni a’ szá
mításnál.

4) Ha valamely gazdaság’ jövedelmét meg 
akarjuk tudni, teljes képtelenség azt egy esz
tendei terméséről megítélni, ’s ennélfogva itt is, 
legalább 6 évbeli terméseket kellett volna ösz- 
szevenni, hogy a’ czukorgyárok’ állapotát meg 
lehessen bírálni.

Mind ezek után tehát véleményünk az, 
hogy miután ü. úr számítása honunkra épen 
szinte úgy nem illeszthető, minta’ Departement 
du Nord’ földének minősége, a’ mienkre — 
hogy kivált Magyarhazánk, minden országok 
között legtöbb megvizezhető telkekkel bír; és 
ha félvesszük még azt is, hogy a’ répa, ha 
különben alkalmas a’ föld, legjobban fog minde
nütt a’ pihent földekben diszleni, ’s édanyagot
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hozni — es hogy hazánkban e’ végre fordítha
tó pihent, és változtatható termékeny föld an
nyi találkozik, a’ mennyi Európában ekkora 
területen sehol sem ; — sőt még azt is , hogy 
legédesebb mindennemű répafajokkal bövölkö- 
dünk — nem lehet tagadni, hogy Magyaror
szág’ földe , minden országokénál ha nem sok
kal alkalmatosbb a’ répatermesztésre, bizonyo
san egynél sem alább való,

2-dik alapfeltétele D. - -  Úrnak az, hogy 
ezen gyárok igazgatóján n é me t  vagy c seh  
embereket kellene hozni ’s a’ t.

Ha megfontoljuk, hogy hazánkban Limber- 
ger űr, nehány nap alatt igen számos hazánk- 
fijait meg tudta tanítani az egész czukorgyár- 
tás’ mesterségére , és igy hogy erre épen nem 
kívántatik valamely lángész — ha elgondoljuk 
hogy egy ügyes embertől ezer is meg tanulhatja 
— ’s végre még azt, hogy hazánk bövölkedik 
igen jeles és számos gyógyszertárotokkal, kik
nek nincs alkalmuk, hogy tudományaiknak hasz
nát vehessék, és ha mód nyujtatnék a’ meg- 
használására sok jeles elméjű hazafiak készek 
lennének ügyességük’ kimutatására — á’ gyá
rok’ igazgatójából igy kétségbe esni, mint I). 
űr, valóban kedvetlenséget okozhat hazánkfi- 
jainak.

Igaz hogy más ezukrot főzni, más egy ezu- 
korgyárt igazgatni tudni: de ezen ellenvetés 
azonnal elenyészett, mihelyt azt mondjuk, hogy 
míg a’ gyár épül, addig a’ gyári igazgatóságot 
is könnyen betanűlja az, ki arra alkalmas. —

Mondjuk azonban! hogy előbb kell gyáros, 
mint gyár; mert ez fogja az építést kormányoz
ni- — Valóban nem oly nagy dolog egy nem 
franczia, hanem inkább német gyárost beho
zatni, vagy egy alkalmas hazafit a’ betanulásra 
Schutzeribachékhoz küldeni, ’s, azonnal czélle- 
end érve, mert arra, hogy számos hazafiak ta
nulhassák be e’ csekély tudományt épen nem 
szükség, több egyetlen egy jó czukorgyárnál. 
A honnan épen nincs rá oly elkerülhetetlen 
szükség, hogy e’ végett a’ magyar gyárukat 
épen németekre vagy csehekre kellene bíznunk 
mint D. ur javasoló: és igy nem c s a k  a l k a l 
mas fö l de  van h a z á n k n a k  a’ r é p a t e r 

m e s z t é s r e ,  de f i j a i  is v a n n a k  k i k  a’ 
g y á r o k ' a t  i g a z g a t n i  t udand ják .

Mi illeti végre a’ 3. millió francnyis belgi- 
omi ezukorgyárt, erre csak azt mondjuk, hogy 
mielőtt ennyi pénzt kiszórna valaki, nézze kö
rül jól magát, és a’ körülményeket, a’ dolog’ 
elejét és utolját — mert a’ ki nem ért a’ meg
fontoláshoz, midőn nagyot akar nyerni, nagyot 
bukhatik. Egyébbiránt én merem állítani, hogy 
hazánkfiai közül kevés vetemedett volna ily 
nyilvánságos veszteségre; az együgyűnek né
zett magyar, ha ennyi pénzt adhatott volna 
gyárra, bizonyosan nem ölte volna bele; hanem 
gazdagon meg tudta volna kamatoltatni. Azon
ban miként lehet az ily roppant gyárokba bele 
bukni, leginkább tudhat az olyan felvilágosí
tást adni, ki itt nálunk pálinka főző lengyel ka
zánokra már 3 0 —40 ezer forintot kiszórt: vagy 
inkább ily summát belé jelt ölt.

Én megvallom, hogy valamint hibának tar
tom az éretlenül kinyújtott kamatolások’ öszve- 
halmazását akármely fölfedezésnél; nem kiseb
nek vélem azt, midőn helyes okok nélkül vala
mely dolog’ érdemének méltatlan megtámadta- 
tását látom, ’S ez okból én, a’ kinek szándé
kom ugyan van répa ezukort’ gyártani, de nye
reség végett másokat hasonlóról lebeszélni épen 
nincs, ismétlem több ízben tett felszólításaimat, 
’s óhajtanám, ha minél előbb és több ezukor- 
gyárainkról Hallhatnék hírt,

B all a.

Ausztriai vasutak
tekintettel vashámorainkra.

Azon sokoldalú hasznok, melyek iparra, ke
reskedésre és közösülésre nézve eredtek volí 
ama’ tartományokban, hol vasűtak alapíttattak, 
az ausztriai birodalom’ vashamorait azon örven
detes kilátással kecsegtették, hogy ezáltal nyílni 
fog nekik is a’ bevételnek egy szép forrása, mert 
meggyőződtek arról, hogy^ilyes a’ külföldön oly 
élénk érdekkel, és nagyszerű sükerrel gyakor
lott vállalat a’ hazában is közrészvétre tarthat 
számot, ’s a’ státusnak! ás az egyeseknek hoz
zájárulását méltán várhatja.
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Sem költségek, sem fáradság nem kíméltet- 
tek, hogy a’ külföld’ előhaladása a’ vasútpánt 
készítésében a’ hazába átültettessék, ’s a’ leg
nagyobb munkásság elevenítette a’ hámorokat, 
midőn közeledett az időpont, melyben a’ Ferdi- 
nándvasúttársaság a’ Concursust hirdetendni 
fogja. De, fájdalom, a’ közzétett jelentési ha
táridő oly rövid volt, hogy a’ belföldi hámorok’ 
egyike sem ajánlkozhatott oly kurta idő alatt, 
mert nem csekély volt a’ feladás, minthogy a’ 
szállítás gőzkocsin igen szilárd vaspályát köve
tel, nem lapospántokat, hanem úgy nevezett 
railokat, mik sírnák és egyforma vastagságúak 
legyenek ’s ilyeseknek készíttetése csak forgat- 
tyúmívek által elérhető, mert kalapács és verő 
segédével csak nyomorú következményekre jut
hatni.

A’ neubergi vashámor mind e’ mellett oly 
mustrapántokkal lépett fel, miket örvendetes 
meglepetéssel szemléltek a’ hozáértők,’s a’ wolf- 
bergi és witkowiczi társaságok közmunkálatra 
ajánlkoztak. Ily élénk előkészületek között, 
rögtön és váratlanul azon hír terjedez, hogy a’ 
Ferdinándvasut’ igazgatósaga engedelmet nyert 
angol pántoknak béhozatalára, ’s e’ hír legfáj
dalmasabb lehetett azokra nézve, kik tetemes 
előköltségekbe keveredtek azon remény’ fejébe, 
hogy ők részt vehetvén a’ szükséges vasmunka 
készítésében, részt vesznek majdan a’ nyere
ségben is.

Mi ugyan nem sok hitelt adtunk e’ hírnek, 
de még is a’ hazai ipar’ érdekében tudakozód
tunk a’ dolog iránt, ’s azon örvendetes adatokat 
közölhetjük, hogy a’ státus egyeztetni tudván 
a’ Ferdinándvasut’ érdekeit a’ hámorokéival oly 
rendeléseket tett, hogy, miután 1838. martius 
4-ig egy geographiai mérföldnek készen kell 
állania, ’s a’ belhámorok vassal nyomban nem 
szolgálhatnak, csak egy  m ér földhöz meg- 
k i v á n t a t o t t  m e n n y i s é g  az az: 11,200 
mázsa, ’s nem több fog Angliából hozattatni.

Ezszerint a’ vasúttársaság egy részről mun
kálatiban nem akadályoztattatott, más részről 
pedig a’ belföldi hámorok érdekeiről is gondos
kodtak. Már most törekedjenek hámoraink minél

jobb munkát nyújtani, mert az említett mennyi
ség’ béhozatala megengedtetvén, szilárdságra 
tartósságra ’s egyébb tulajdonokra nézve nagy
ban is összehasonlithatni majdan az angol ár
rút a’ belföldivel.

Selyem t enyésztésról.
(Folytatás.)

A’ hernyóknak alvása vagy vedlése által 
egy és ugyan azon idő értetik, melyben csen
desen és etetlen kell nékik maradni. Azért ha 
az a l vás  szóval élek, ez csupán csak azért 
történik, hogy a’ mezei gazda, már az általá
nosan bévett hibás beszéd módja szerint engem 
biztosan megérthessen; ha pedig a’ hernyók 
v e d l é s é r ü l  beszélek; olyan tettlegi dologról 
szólok , mely épen azon arányban áll; aztán 
hogy a’ bogarak egynéhányszor a’ bőröket le- 
vedlik, arról minden selyemtermesztő minden 
időben tapasztalás által megvan győződve; hogy 
pedig a’ hernyók bőröket ievedlik, és emellett 
egyszersmind alszanakis, vagy csak aludhat
nak , még továbbis egy megnem fejtett és meg- 
nem alapított beszédmódja marad.

Tehát hatszor vedlenek a’ hernyók és ez 
által hat különféle alakot nyernek, melyekből 
a’ selyembogár tenyésztő emberek az első négy 
vedlést jól megkülömböztessék; hogy a’ her
nyóknak minden vedlésnél az ehez kiszabott 
gondviselést adhassák meg.

Azon magot mely még főn marad (midőn 
már három vagy négy nap hernyók keltek ki 
belőle) egyenesen hogy elkeli vetni, ezek az 
okai iör.

Hogy a’ nagyságokra nézve oly sok minden 
féle hernyók elkerültethessenek 2or. *)

*) Ki gondolhatná azt hogy az angol hámorból 
messziről ’s így drága költse'ggel hozott há
mormű olcsóbb legyen Morvában ’s Ausztriá
ban , mint az ottani vagy szomsze'd hámorok
ból valók. —
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Mivel a’ már oly későn kikelt hernyók kö
zönségesen oly gyenge és rósz tartósságnak; 
mellyeknek nevelésére végtére a1 fáradozás, 
munka és gyakran még a’ reájok fordított köl- 
tségis vízbe bukik.

A’ magpapirt és magvásznat nem szükség 
áltluggatott papírral meg rakni, mivel a’ mag 
a’ papírra (melyre a’ lepke tojta) oly szilárdan 
oda ragad, hogy kár nélkül alig lehetne le ven
ni; azért azon előre gondoskodás is, hogy a’ 
kieső hernyócska semmi magszemet magával a’ 
levélre nevigyen, egészen fölösleges; sőt a’ le
ragadott magból kibújván a’ hernyócska meg- 
kapaszkodhatik a’ papírra, hamar oda hagyja a’ 
hüvelyjét.

Ha a’ kikelendő bogaracskák nehány mag
szemet magokkal a’ levélre hurczolnak , azzal a’ 
gonosz következéssel já r, hogy a’ hernyóknak 
a5 nélkülis nehezen kikerülhető és oly sok fa
radságot okozandó egyenetlensége azzalis még 
jobban terhesítetik; holott ennek elhárítására, 
valóban óhajtható volna, hogy minden selyem
termesztő szorgalmának önkéntes ihléséből (ki 
termesztését csak kicsinyben intézi) a’ minden
nap kiesendő hernyócskájit az ő szükséges na
pi számokkal 1 , — 3 , vagy 4  megjegyzené, 
sőt még az órára ki kelteket az ő közönséges 
számok mellett még más mellék jegyzékekkel 
is el kellene látni; p. o. melyek első nap kies
nek, az 1 számmal jegyeztetnek meg: már most 
a’ melyek 6 — 7 óráig kikelnek lehetne egy A 
-  val, amelyek 7 —8 kelnek ki egy B -  vei 
különböztetnek meg, és így további tehát min
den faj hernyó annál egyarányabb marad men
nél kevésbé zavartatnak öszve, a’ mit a’ nél
kül hogy hibázna az ember, az ő hozzájok mel
lékeltjegyekkel, u. m. 1 A , 1 B, és igy to
vább könnyen hozhatni tökélyre.

Mindazonáltal a’ most említett jegyzéke a’ 
hernyófajoknak a’ nagy selyem bogár tenyész
tésekben majd hogy ki nem vihető, és ezen mű
ködés csupán csak a’ kicsinyben vevőknek a- 
jánlható.

Ha a’ levélen annyi hernyó van hogy épen 
magokat meg nem érintik, már akkor elég és

szükséges őket, levéllel együtt a’ magpapirróí 
levenni és a’ nevelő helyükre általtenni.

Ez még más szempontból is történik ami 
elkerülhetlen szükséges. Azon esetnek, mel
lyel a’ hernyócskák á’ táblákon vagy állásokon 
tüstént az első zsengéjükkor kezdve tartatnak 
különös haszna van, és nem csekély haszon 
rész függ attól a’ selyemtenyésztésben; mert 
ha a’ hernyók gyéren fekszenek egymástól igy 
sok elvesz minden etetésnél a’ takarmányból vagy 
levélből, melyet el nem emészthetnek, és má
sodszor:

Mivel sok hernyócskák az ismét következő 
etetésnél a’ többiekkel együtt, a7 keveset át 
luggalt fölösleges leveleken által nem bújhatnak 
és gyakran a’ fonalacskákkal behúzott, csak 
félig meddig kirágott levélen már föl nem hág
hatnak, a’ télig elromlott levél alatt mindaddig 
ide ’s tova keresgélnek, még el nem romlanak 
vagy végtére, a’ midőn tisztogattatnak a’ régi 
takarmánnyal együtt egészen szemétre vetet
nek. Ha ellenben igen síirüen fekszenek, vagy 
még némely helyeken egymásrais másznak, ak
kora’ hernyócskák a’jóllakás végett (az étetés 
alkalmával) nem mind férnek az eledelhez.

Innét pedig az következik előszöris hogy a’ 
hernyócskák növésökben (a’ mit minden időben 
a’ lehetőségi iparral előre kell mozditni) mód 
nélkül hátráltatnak, másodszor:

És éppen azért alvásokat vagy vedlésöket 
egymással ugyan azon időben sohasem végez
hetik. A’ honnét sok idő vesztesége mellett az 
következik, hogy a’ hernyóknak nem viselhetni 
annak rendje módja szerint gondjokat, és azon 
fáradságos, szükséges kiválogatás a’ selyem 
bogártenyésztő embernek terhére esik.

A’ táblákra vagy állásokra kell aztán őket 
vinni, az ő számokra készített meleg, tiszta 
és az ellenségeiktől biztosított r.evelő helyre, 
az állásnak a’ táblák’ vagy osztálya melyekre 
a’ hernyócskák rakatnak megjegyeztetnek; az 
első napiak 1 számmal, a’ második napiak 2 
számmal ’s így tovább, mig mind el nem fogyott 
és a’ a’ következendő napokon ki esendő boga
rakkal is éppen úgy kell bánni. Gondjokat kell 
nékik aztán viselni a’ legnagyobb szorgalommal 
egyik vedléstül kezdve a’ másodikig általáno
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san annak rendje módja szerint etetés és tisz
togatásban.

Az ellenségeik mellyektől az ő nevelő he
lyeket óvni kell a’ pókhálók, legyek, hangyák, 
patkányok, egerek, tyúkok, de sokszor még a’ 
macskák is , napsugárok és villámszikra; és 
ezen utolsó végett még napalís, vagy keletkező 
égi háborúnál az ablakokat igen jól be kell von
ni, hogy sem napsugár, sem villámtüz hozzájok 
bé ne hathasson. Egyéb aránt imint már emlí
tem , a’ hernyók már önként kedvellik a’ ho
mályt, és igen jó a’ hernyókat hajlandóságuk 
szerint minden időben alkonyaiban föl nevelni 
és még akkor is ha körülöttők dolgoznunk kell, 
csak annyi nap világ bocsájtassék közibéjök, a’ 
mennyi az embernek a’ vélök való munkásság
ra szükséges.

A’ leg czélerányosabb rend, mellyel a’ her- 
nyócskák az ő első négy vedlésökben nevelni 
kell a’ következendő t, i. a3 születésük napjá
tól kezdve egész az első levedlésig napon
ként kétszer u. m. reggel és estve jólaktig etet
tetnek, még pedig ezen előlátással, hogy a’ 
levél mindig tiszta, száraz, és minden etetés
nél (hogy a’ hernyók igen sűrűén egymásra 
ne nőjenek) a’ papírnak üres szélétül a’ her
nyóktól kifelé csak annyira téríttessék le, a’ 
mennyire egyik etetéstől a’ másikig a’ növeke
désökre kívánják.

De ha a’ hernyók még is minden fölvigyá
zat és rendes tartás mellett is , igen sűrűén fek
szenek, annál messzebb kell ki rakni; ha pe
dig középen, vagy csak itt ott fekszenek igen 
sűrűén egymás mellett, vetessenek ki nehány 
tele hernyóvali levelek, kívülről ismét be kell 
tölteni a’ vigályos helyet, vagy be kell vélök 
rakni azon helyeket a’ hol gyéren fekszenek.

A’ hernyóknak az első vedlésig eledelei a’ 
zsenge és újon nőtt eperfalevél; és igy minden 
lével jó nékik. De mivel inkább tehetni szert 
fiatal fákra, mint öregekre, a’ levelet is mindig 
a? legfiatalabb fákról kell legelőször is venni.

Az eperfalevélleszedésben ily rendet kell 
tartani:

1) Hogy a’ levélszedésben mindég a’ bogarak 
életkorokra kell tekintenünk.

2 ) Hogy a’ fákról a’ reménylett és kiszámított 
mennyiségű levelet biztosan meg lehessen nyer
ni, és

3 )  Hogy a’ hernyók növekedésében ne legyünk 
kár- hanem jótékonyak.

Az eperfák leveleit a’ hernyóknak életkorok 
szerint igy kell leszedni: A’ legfiatalabb her
nyóknak először is a’ legfiatalabb fákrul kell a’ 
levelet szedni, és mennél öregebbek lesznek a ’ 
hernyók, annál öregebb fákról kell nékik,a’ le
velet szedni. De már a’jótékony természet ma
ga is mintegy gondoskodni látszott erről. Mert 
az öregfák telelévén ragyával, későbben leve
lesek : ellenben a’ még gyümölcsöt termő fács- 
kák azonnal levelet hoznak.

A’ legfiatalabb fákról azért kell legelőször 
is a’ levelet szedni, mivel ha az öreg fákróli 
levelekkel etetjük először, aztán a’ hernyók ha 
a’ fiatal fákróli levelekkel etettetnek különféle 
nyalyákba esnek u. m. a’ daganatba, hasmenés
be, fejér- és sárgaságba.

A’ fákról a’ reménylett elegendő levelet 
ekképen kapjuk, ha a’ fákat igen korán egészen 
lenem ürítjük, hanem annyi időt engedünk né
kik, hogy ugyan annyi levelet hajthassanak is.

Az eperfáknak ártunk növésükben, hogy 
ha vigyázatlan levelezés által az ágaikat letör
deljük, itt ’s ott a’ bőrüket és héjjokat lehaso
gatjuk és egyszerre egészen meginezítelenitjük.

A’ levélleszedést tehát ily móddal intézzük 
el először*.

A’ hernyók születésétől kezdve egész az 
első vagy második vedlésökig, mely időben még 
igen piczinyek, és így csak kevés levelet emész
tenek el, egyik legfiatalabb fától a’ másikig me
gyünk, és kivagdalunk ide ’s tova néhány ágacs
kákat, a’ hol igen sűrűén csügnek le egymásra 
vagy idomtalanul nőttek, azonnal etetjük véle 
a’ hernyókat, vagy a’ kívagdalt ágakrul a’ le
velek íeszedettek, és egy födővei ellátott cse
rép edényben tartogatjuk, valami hives helyen 
vagy jó száraz és hives pinczében egész hasz-
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nálatig; mindazonáltal sohasem kellnagyobb bő
séget szerezni a’ levelekből, mint a’ mit legföl- 
lebb 24  óra alatt foletethetni. Másodszor:
‘ Ha ily móddal legfiatalabb fákat, melyek 

m integyszéna v i l l a  nyé l  vagy éppen csak 
egy h ü v e I y k n y i vastagok , körüljárta , az
tán az elsőbbeknél ismét elkeli kezdeni már most 
azon gallyák, mellyek a’ fácska koronájára szük
ségesek vagy rendetlenek, ki vagdaltatnak, a’ 
múlt évben nőtt ágak csak félig csutáztatnak le, 
és aztán az ilyetén fiatal fácskák a’nélkül hogy, 
általánosan leleveleztetnének továbbá érintetlen 
hagyatnak, ez által aztán a’ növésben igen 
előre mozditatnak.

(Folytatva leszen.)

Csehország Nusle Május 19.
Itt a’ gabonának sokkal rosszabb az árra 

mint Magyarországon , egy alsó ausztriai mérő 
búza (mely |  nagyob a’ posoninál) 5 f. 30 rozs 
3 f. 30 v. ez. — Csehország’ több részeiben 
nem lehetett a’ nagy nedvesség miatt vetni, 
mely minden vetésekre nagyon ártalmas.

A’ gyapjú után nem is kérdezősködnek: ’s 
a’ ki eladni kénytelen 30 pctoval is kevesebbet 
kap mint tavaly: a’ földészekre talán soha sem 
járt rosszabb idő mint most. A’ szász országba 
való kivitel rajtunk nem segít: holott a’ kül
földre való bevitelvám igen nagy.

Hamburgból tegnap érkezett levélben olva- 
sám, hogy az amerikai, pénzügy mely egész Eu
rópára még több káros hatástis fog következtetni, 
mind inkább rosszabbul ’s igy a’ kereskedési kilá
tások hirtelen jobbra fordultához remény sem le
het. Minthogy pedig gazdaság’szárnyaa’keres- 
kedés, természetes hogy amannak fenakadttán, 
emennek is vesztegleni kell. — Már pedig hite
les tudósítások után újabb újabb megbukások 
történnek Amerikában, ’s igy hát Angol és egyéb 
országokban is szenvedni kell mind azoknak, kik 
az amerikai ’s angol bankokkal ’s kereskedéssel 
bármely viszonyban állanak is. — ’S a’ mi még 
fájdalmasabb leend, az, hogy az amerikai kor
mánynak ezen fogása megrontá ugyan a’ ke

reskedést , de egyszersmind megalapitá sze
rencséje talpkövét is Amerika’ jövendő pénzü- 

• gyének ’s gazdag kilátásainak. A’ gyárok’ nagy 
élénksége után mindenütt holt tespedés állott 
be; ’s mig a’ pénzügy és hitel e’ mostani katas- 
trophén által nem estek, addig a’ gyárok’ műkö
dése, a’ kereskedés, ’s ezekkel a’ földészek1 
szerencséje sem térnek vissza. B.P. K.

L oson ez.
Piaczi árr Szanizlói vásárb. Máj. 8 -9 -10 .1837 .

Egy kila tiszta búza 3 f. 57. kétszeres 3 f. 3. 
rozs 2 f. 24. zab 1 f. 22. borsó 8 f. 30. bab 5 f. po
hánka kása 8 f. nszószilva 11 f. 30. dió 9 f. 30 kr.

Egy mázsa szalonna 50 háj 65 tehe'nvaj 75 
túró 20 szinméz 63 sárga mez 55 viasz gyertya 300 
fagyó gyertya 55 olvasztott fagyó 50 nyers faggyú 
35 szappan fejér 40 fekete 36 dohány jóbbféle 90 
közönse'ges 40 komló 175 gubacs 14 len 100 ken
der 40 vas 21 f.

Egy pár Ökorbőr 48 íehénbőr 28 juhbőr 5 
borjóbőr 5 lóbör 10 f.

100 darab ökörszarv 65 tehónszarv 40 szarv 
csiícs 7 f.

Gyapjú kétnyirésü té l i ,  mázsájának közép
árra 126 f. 33. egv pár hízott ökör 1000 fontnyi 
365 tehén 650 fontnyi 200 jármas ökör első rendű 
350 2-ik rendű 250 3 ik rendű 200 f. egy ló jobb
féle 300 parasztló 170 f. egy pár hízott disznó 
200 fontnyi 65 sovány 3 esztendős 35 2 esztendős 
28 forint.

Egy akó szilvapálinka 26 törkölypálinka 24 
gabonapálinka 16 f ezer sindel 3 f. 15 egy pár desz
ka 2 öles 1 f. 24 7 lábos 24 deszkaszél 2 öles 36 ge
renda öle faragva 45 lécz 2 öles párja 11 kr.

Ezen vásárra gyapjú k e \és  hozatolt, s 2000 
mázsán feJjül nem kelt e l ;  az árra a’ tavali Má
jusivásárhoz képest 45 pctunimal esett le.

Idő j árás.
P e s t  és v i déke .  Az idő folyvást esős, 

szeles és hideg — ’s pásztásan gyakori a’jég
eső. — Réteinken a ’ fű épen nem akar in
dulni*, ellenben a’ vetések jól mutatják mago
kat. Tiszántúl azonban úgy beszelik az utasok, 
hogy óhajtott termékenység állott be.
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Eladó hágó kosok.
Méltóságos Korompai Gróf Brunszvik Ferencz 5 Nagysága Martonvásári juhászatából, 

az ottani már eléggé isméretes törzsökből fajzott több számú hágó kosok, mostani pesti Medár- 
dusi vásár’ alkalmával, folyó hó’ 30-kátóI kezdve, az eladásra kiállítva lesznek. A’ venni szán
dékozók tetszésekben fog állani, azokat, Pesten Két sas és Szarka utcza szegletén t. Bajzáth 
házban 248. szám alatt megtekinteni.

Költ Martonvásáron Május 18. 1837.

Juh eladás.
Réthelyi Hunyady grófok felügyelő hivatala részirül nyilvánittatik, hogy T. Ns. So- 

mogy vármegyében kebelezett simongáthi urodalomban, Kaposvártól három órányira ’s Iháros- 
Berénytől ugyanannyi távulságra fekvő simongáthi pusztai majorban, a’ tarányi törzsöknyáj- 
ból 60 darab öreg és tokló hágókos, ’s 60 darab törzsök anya, végre 100  darab a’ sári 
majorból származott kos, tetszés szerint, gyapjustól, vagy a’ nélkül, meghatározott árron, 
az ottani tiszttartói hivatal által szabad kézből eladó.

Költ Kéthelyen, Májusban 1837.

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilája (pos. mérő) Váltó-Cz. garas.
Városok’ es na-. Búza Kétsz.l Rozs Árpa Zab | Kukor. Köles Kása Lencse Borsó Bab

pok nevezése. | tói íg tói | ig tói ig tói ig tói | ig| tói ig tói ig tói | ig tói | ig tói 1 ig tői 1 ig

Debreczen 16. 100 110 65 75 55 j  65 40 45 50 _ 60 75 100 110 220
Miskolcz 16. 75 90 55 60 45 52 33 42 30 32, 70 85 — — — — — — — — — —

Uj-Becse 19. 70 85 55 60 — — 42 46 42 46 70 75 — — — — — — — — — —

Komárom 20. 68 70 55 65 43 41 40 1
Pest Május 23. 70 85 53 55 46 49 42 43 26 32 52 70 90 100 190 200 200 220 220 225 220 230

Mai számunkkal közöljük Kacskovics Lajos titnok úrnak, a’ Jelenkor’ szerkesztősége feleletére irt viszontválaszát.

Pénzkelet. Május 2 0 . lS 37 .S ta t. köt. 5  pct. 1 0 5 — 4  pct. 99-14- — 3 pet. 75-JJ. — 2£ pct. 5 5 | .  — 1 8 2 0 .
köles. 1 0 0 —2 1 8 . — 1 8 3 4 . 5 0 0 — 5 7 0 f | .  — Bécsi bankköt. 2 £  pct. 6 6 . — Kincstári köt. 
1 |  pct. 4 7 . Bankrészvény darabja 1383Í,. c. f. közép árrban.

Szerkezti Bál l á .  — Nyomatja L ä n d e r e r .
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Hetenkint kétszer 
félévi árra 

? for. 30 kr. pengő 
pénzben.

a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.
Szerezhető 

Eggenberger és He* 
ckenast könyvkeresk. 

és a’ Szerkezteinél.

Pesten Szombat E g y e s ü lj  ! Május 2 7 1*

/
Észrevételek

a’ magyarországi birkatenyésztés és gyapjúke
zelésről.

( Folytatás. )

15. §. Bizonyosan minden birkatenyésztő
nek igaz szándéka, egészségesen"’s tisztán ki
telelt birkáit végre minden szenytől megszaba
dítani’s tisztára mosatni; mindazáltal ha ez si
került is, tehát a’ gyapjút a’ birkák’ szárítása
kor gyakran ismét annyira ellepi a’ por, vagy 
a’nyírás késletése miatt ismét az izzadság annyi
ra megszállja, hogy az majd szintoly mocskos 
lesz, mint nyírás előtt volt. Az utóbbi esetet 
gondatlanság szüli; az elsőt pedig csupán az 
által háríthatni-el, ha a’ birkák, usztatás után, 
gyepgazdag legelőkön szárittatnak. Hol ily le
gelők nincsenek, ott a’ gyapjú nem maradhat 
tiszta. Nem kevésbé hibás cselekvés az is, mi
dőn a’ birkákat igen távulfekvő helyen úsztatják, 
’s falukon, ugarföldeken keresztül vagy poros 
utakon hajtatják ismét vissza. — Ily bánásmód 
mellett az usztatás hasztalan fáradság, a’ mosás
nak semmi sikere, ’s a’ kereskedő, ki a’gyapjú 
iránt már nyírás előtt kötésre lépet, meg van 
csalva; mert Ő tiszta-mosató gyapjú helyett 
mocskosat kap ’s igy roszabb értékű árut; vagy 
a’ gyapjutermesztő, ki nyírás előtt nem lépett 
szerződésre , kénytelen silányabb árron adni ter
mesztőkét; mert senki sem hajlandó a’ rósz mo
sató gyapjút oly drágán fizetni, mint a’ tisztát.

16. $. Magyarországban nagy és közönsé
ges hiba, hogy a’ n y í r á s t  oly későr e  
h a l a s z t j á k .  E ’ hibát még a’ leggondosbb ’s 
értelmesbb birkatenyésztők is elszokták követni; 
ók azt gondolják t. i. hogy azon idő, mely a’

nyírásra különben legalkalmasb volna (május’ 
elejétől utoljáig) még igen hideg. Más sokkal 
hidegebb, egyszersmind magasabb-fektü tarto
mányokban , mint Sziléziában, Porosz- és Szász
országban a’ gyapjút már vásárra viszik, mi
dőn Magyarországban azt a’ birkák még nagy- 
részint magukon hordozzák; igy p. o. a’ gyap- 
juvásár Boroszlóban már május 25-kén elkez
dődik, hol mintegy 40 ,000 egész 45 ,000 má
zsa legtisztább mosató gyapjú gyűl halomra. A’ 
sziléziai gyapjú már évek óta oly jó hírben áll ’s 
méltán is, hogy azt többnyire angolok ’s német
alföldiek veszik-meg. Es ha a’ kényes, legfino
mabb szőrű sziléziai birkák a’ sokkal hidegebb 
égaljban ’s hideg hegyi-vízben az usztatást ’s 
nyírást kiállhatják, a’ nélkül hogy megbetegül- 
jenek vagy más káros következést érezzenek, 
tehát miért nem a’ sokkal langyabb egü Ma
gyarországban? Ki ezen országot ismeri, az 
tudja, hogy itt május a’ meleg hónapok’ sorába 
tartozik, ’s ime! még sem veszik ezen alkal
masjó időnek hasznát ; bevárják a’forró júniust, 
midőn a’ folyó patakok a’ gyakori égi háborúk 
által vagy felzavarodtak, vagy úgy szólván ki
apadtak; midőn a’ legelők jobbadán kisültek, 
úgy hogy a’ birkák nagy-terjedelmű mezősége- 
ken, egész nap mintegy űzetve futkosnak, míg 
éhöket némileg csillapíthatják, ’s a’ gyapjú ekkor 
ismét egészen megtelik porral.

17. §. Do a’gyapjutermesztök’ saját érdeke 
is megkívánja, hogy a’nyírás kor ábban  tör
ténjék. Az angol, franczia és németalföldi gyap- 
juvásárlók mindnyájan május hónapban érkeznek 
a’ gyapjutermesztő tartományokba. Magyaror
szágban ritkán láthatni őket; ’s valljon miért? 
Mert Boroszlóban, Sícttinben, Magdeburgban,

i z m o m *
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Drezdában, Lipcsében, Dessauban ’s más he
lyeken korábban találnak jobb mineműségű ’s 
mosatű gyapjút. Ezen árruczikkelynél is, mint 
minden egyébbnél, igen sok függ attól: ki szál
líthatja azt minélhamarébb hazájába? Ha tehát 
az utazó gyapjukereskedők a’ pesti medárdi- 
vásárkor má j us ’ v é g e  e l ő t t  szép kész gyap
jút találnának, úgy hogy innét mehetnének Bo
roszlóba, bizonyosan a’ külföldi gyapjukereske
dők számosán fognának megjelenni ’s az angol 
pénznek egy tetemes részét Magyarországban 
hagynák. De e’ helyett — csekély kivétellel — 
jobbadán csak roszmosatu, kullancslepte egy-’s 
kélnyiratu gyapjú találkozik, melynek Anglia 
épen nem veheti hasznát; ennélfogvást azon 
kereskedők, kik magyarországban már egyszer 
szerencsét próbáltak, másodszor bizonyosan meg 
nem jelentek.

18. Megfoghatatlan rendkívül feltűnő 
azon különbség, mely a’ Pesten ’s p. o. Borosz- 
loban felállított gyapjumenyiség’ értékére nézve 
mutatkozik. Bízvást föltehetni, hogy ezen utóbb 
nevezett helyen a’ gyapjú’ mázsája egyremásra 
elkel 140 p. fton, ellenben az első helyen fel- 
állitottnak mázsájáért alig adnak 100 p. frtot, 
’s igy minden mázsánál 40  p. ft. a’ veszteség. 
Mondhatni-e többet, hogy kitüntessük azon ala
csony fokot, melyen most még a’ kisebb főldes- 
urak’ birkatanyésztése áll, kik gyapjokkal több
nyire a’ pesti vásárt látogatják? Nem akarat- 
hijány, nem fáradtság-’s költségkímélés okozza, 
hogy a’ magyar birkatenyésztő ennyire hátra 
van;a’ h i ba  f őkép abban f e k s z i k ,  mer t  
a’ m a g y a r o r s z á g i  b i r k a  t e n y é s z t ő n e k  
n i n c s  t u d o m á n y a :  mi n t  k e l l j e n  a’ 
g y a p j ú t  f o k o n k é n t  f i n o m í t a n i ;  nin
csenek,  kik a’ g y a p j ú t  ke l l ő l e g  i smer 
n é k ;  h i j á n y z i k  a’ b i r ká k ’ p á r z á s á n á l  
a’ c z é l s z e r ű  e l osz t á s .  Ha Sziléziát, Szász- 
és Morvaországot, — a’ nemesbirkatenyésztés
nek e’ példányképeit, — a’ kisebb magyar bir
katenyésztők gyakrabban látogatnák, ’s az ezen 
országokban tapasztalt bánásmódot ők is követ
nék , úgy Magyarország még egyszer annyi 
gyapjút, ’s egészen más becsűt termeszthetne, 
igen is, — Magyarország így magának tulnyo- 
móságot víhatna-ki, activ-kereskedését kettőz-

tethetné, ’s számára a’ leggazdagabb jövedelem 
forrás nyílnék, miről most álmodnia sem lehet.

19. §. Tagadhatatlan, hogy épen a’ leg
keresettebb gyapjufajokat— t. i. a’ középgyap- 
jut — mellyek’ mázsája 100 egész 150 forintig 
kel, egy tartomány sem termeszthetné jobban ’s 
kedvezőbb sikerrel, mint Magyarország; a’leg
nagyobb rész pedig, mely jelenleg termesztetik, 
azért nem alkalmas a’ külföldi kereskedésre, 
mert nincs tisztán megmosva.

20. §. Három év óta még a’ nagy juhásza- 
tok’birtokosai is, mint p. o. K á r o l y  főherczeg 
’s J ó s e f  Nádor  ő fönsége, továbbá Ká r o 
lyi  Lajos, István és György grófok, kiknek 
urodalmaik’ fekvése különös jó usztatást nem en
ged, azon módot hozák gyakorlatba, hogy a’ 
birkák 25 egész 90 Reaum. foknyi meleg víz
be áztatnak, ’s azután hideg vízben mosatnak 
tisztára. Ez által ott, hol a’ birkák fűgaz
dag legelőkön száradhatnak, a’ gyapjú oly finom 
’s tiszta-mosatúvá lesz, a’ milyen sehol másutt. 
Mily könnyű ezen módnak gyakorlása ’s mily

• )  Ezen czelra folyvást egy katlanban forró vi* 
tartatik készen* melyből egy kádacskába 
hideg vízzel vegyest annyi töltetik által,  
mennyi e lé g ,  a’ föntebbi melegség’ fokát 
előidézni. A’ birkát ezen vízbe mártják ’s 2 
pcrczig, háttal aláforditva, áztatják benne, 
’s a’ legzsirosabb részeket kezekkel nyom
kodják és gyúrják. Erre a’ birka közvetle
nül hideg folyam, vagy tóvizbe jő; legjobb 
azt mérséklett buktatással tenni, hol azu
tán tisztára mosatik. Mihelyt a’ birkák’ egy 
részét e’ vízben áztatták, a’ víz lúggá válik, 
melyet jó l el kell tenni ’s a’ hijányt meleg  
vízzel pótolni. E l t e n n i ,  mondom; mert 
még csak akkor, midőn a’ meleg viz a’ bir- 

r kaizzadság’ lúgsós részeinek kihúzása által 
lúggá v á lto zo t t , van ennek igazi hatása* 
Ha aztán a’ kádacskák’ fenekét a’ birkák’ 
többszöri bemártása által vastagon megszál
lotta az iszap, a’ lúgot le kell meríteni ’s 
az iszap’ kitakarítása után ismét visszaön- 
teni az áztató-kádakba. Mivel pedig a’ mo
sás’ kezdetén még lúg nincsen, tehát lege
lőször is mintegy 80 v. 100 ürüvel kell aa 
áztatáshoz fogni. Ezek’ gyapja nem lesz fe
jérré; azért őket csak fölszinleg hidegen keli 
mosni ’s csak később még egyszer ’s egészen 
tisztára. Csaplovicb.



bizonyos az következményire nézve, láthatni 
Tót-M egyeren, Komárom mellett. Magyar
óváron , ’s Károlyi gróf vásárhelyi ’s orosházi 
urodalmiban, Kinek közelben annyi vize van, 
hogy birkáit a’ régi módszerint r o s s z u l  ú s z 
t a s s a ,  ott ugyanennyi v,íz több mint elég, 
hogy az uj mód szerint azokat jó l ’s t i s z t á 
r a  mos as s a  meg.

21. §. A’ meleg-mosás, azon kivül, hogy 
mindenben kielégítő, valamit csak egy alapos 
gazda szigorún követelhet, lehetségessé teszi 
még azt is , hogy a’ nagy birkanyájaknál, — 
melyek, mivel ily mosás lassan megy, több időt 
kívánnak, — már áprilisban kezdessék-el a’ 
mosás; — oly hónapban t. i., midőn a’ legelő
kön még sok fű van ’s a’ viz hidegebb; mert a’ 
meleg-vizbe áztatásnál a’gyapjú sokkal tisztábbá 
’s fényesebbé lesz, ha a’ viz hidegebb mint má
jusban vagy júniusban. Azelőtt előítélet uralko
dott, hogy veszedelmes a’ meleg vízből tüstént 
hidegbe általmenni; de mióta az orosz fürdők 
általányos divatba jöttek; mióta Gräfenbergben 
épen az által, hogy az erős izzadásba hozott 
testet 4 — 5°nyi hideg vízbe mártják’s 5 —10 
perczig benne tartják, a’ leghathatósb gyógyí
tások történnek, azóta közösen tudva van, hogy 
ezen mód a’ testnek igen egészséges és jótékony. 
Ezen értékezés’szerzője az idén (1 8 3 6 ) Pu t -  
hon báró’ enzersfeldi urodalmában, Baden mel
lett, szemtanúja lévén a’ meleg birkamosásnak, 
alkalma volt látni, mily csillogó-fejéren, vido- 
ran ’s jó kedvvel jöttek-ki a’ birkák igen rövid 
idő múlva a’ hideg vízből.

22. §. Ennyit a’ jó  g y a p j ú  mos ás’ hasz
náról! Vajha a’ magyarok figyelmükre méltat
nák e’ tanácsot; vajha szivökre vennék saját 
érdeküknél fogva! A’jó következést teli erszé
nyük fogná tanúsítni.

23. §. Me d i c a g o  minimá-nak nevezik 
(így nevezte legalább egy magyar mezeigaz- 
d a )  azon füvet, vagy növényt, mely mint 
eledel táplálékony ugyan, de melyet a’ gyap
júra nézve oly ártalmas magva miatt tövestül 
ki kell mindenütt irtani. Ezen fűtől erednek 
a’ bogácsok. Ugyanezen bogácsok a’ különféle 
nagyobb bogácsfajokhoz, melyeket a’ gyapjú- 
osztályozásnál könnyebben észrevehetni, sem

miben sem hasonlítnak ; azon roszat szülik, 
hogy már őszkor, midőn mint érett mag le
hullottak, tömérdek mennyiségben a’ gyapjúba 
csimpaszkodnak, télen által rajt maradnak ’s 
annyira befészkelik magukat a’ gyapju-rojtok- 
ba, hogy igen nehéz azokat megtalálni. Oly 
bírkatenvésztő, ki bizonyosan tudja, hogy gyapja 
bogácsos, ’s gyapját még is a’ nyírás előtt 
kötött szerződésben oly drágán adja-el, mint
ha legtisztább volna , az szándékosan csalja- 
meg a’ vevőt minden mázsánál legalább 20 
forintban ; mert a’ bogácskiszedésért bizonyosan 
kell ennját ha nem többet fizetni: ezenkívül 
pedig a’ bogács a’ gyapjúval együtt méretik- 
föl, ’s a’ vevő érette úgy fizet, mintha gyap
jú volna.

23. §. Ilyféle gyapjút csak ott adhatni-el, 
hol a’ kézi munkabér igen csekély; de már 
p. o. Angliában, hol az igen drága, ily gyap
júnak nem vehetni hasznát. — A’ bogácsok 
egyébbiránt is oly ártalmasok, hogy ha mindjárt 
csak igen kevés csúszik is be, áltála több röf posztó 
vagy szövet megromlik. Ha tehát sikerült a’ gyap- 
jutermesztőnek a’ kereskedőt, ennek pedig a’ 
gyárnokot megcsalni, az bizonyosan csak egy
szer történt meg. Lehetetlen ily gyapjút, bár
mily nagy legyen is a’ felügyelés, egészen 
megtisztítani. Ha minden gyapjuvevő egyszers
mind gyapjuhoz-értö volna; ha tudnák, mily 
ártalmas és kártékony a’ bogács, úgy egy sem 
mesterkednék abban, hogy az e’ miatt olcsób
ban vásárlóit gyapjút minélelőbb egy harmadik 
kézbe adhassa ’s igy tőle megszabaduljon; ak
kor minden ilynemű gyapjú vevő nélkül marad
na, ’s a’ termesztők rövid idő alatt kénytelenek 
volnának a’ bogácsokat kiirtani, hacsak gyap- 
jú-termésöket egy évrűl másikig nem akarnák, 
halomra torlasztva, a’ pajtákban hevertetni. De 
igy a’ bevásárlási nagy concurrentiánál nem 
marad egyébb hátra, mint becsület-érzelmökre 
’s igazság-szeretetökre apellálni azoknak, kik 
ily gyapjút termesztenek, ’s ezek’ számába tar
tozik majd minden nagyobb ’s kisebb termesztő, 
Fejér, Pest, Tolna, Győr, Veszprém, Arad 
és Békés vármegyében; az ő saját érdekök iz
gatja őket arra: ’s közülök kétségkívül azokr
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kik gyapjokat egyenesen Becsbe vagy a’ kül
földre adják-el, igen jől tudják, mily nagy és 
sürü ott e’ miatt a’ panasz. Ha ezen vármegyék’ 
nagyobb ’s kisebb gyapjutermesztőji egyesülné
nek, úgy e’ gonoszt kiirthatnák. Legjobb mód: 
a’ legelőket felszántani, ’s néhány évig szemes 
gabonát vagy burgonyát termeszteni rajtok.

.(Folytatva lészen.)

Jegyzések*
(32. számunkhoz 254. oldalához folytatás.)

Mi illeti Csaplovics urnák még azon észre
vételét , hogy az orosz és austráli gyapjú’ vi
telbére csekélyebb a’ magyarországiénál, azt el
hisszük , ’s meg is engedjük.; de ennek csak ügy 
vehetnék hasznát, ha egyszersmind előadta vol
na, miként lehessen tehát e’ bajon segíteni? — 
Mert vallj mi könnyű vala utána gondolni ezen 
észrevételnek, hogy ha Odessátűl Londonig a’ 
vitelbér 1 f. 42  kr. — Pesttől pedig Londo
nig 11 f. 55 kr : — nem volna e’ tanácsosabb 
és hasznosabb? — S z é c h e n y ’ u t j á n  a’ Du
na’ torkolatához gőzösökkel vontatni gyapjús 
hajóinkat, vagy azok nélkül bocsátani őket a’ 
tengerig; — ’s onnan odessai vitelbérért kül
deni Angliába. Mert ha felvesszük , hogy Pest
ről a’ fekete tengerig egy mázsától nem igen 
esik a’ dunán több 3. ftnáí, már ez az út Ma
gyar országra nézve 7 —8. f. nyereséget adna 
minden mázsánál ha ugyan nem bizonytalan ada
ton épült az odessai 1 f. 42  kr. vitelbér: — 
és hogy azon esetben, ha a’ németbirodalom’ 
belsője Bécstől a’ német tengerig nem fog vas 
úttal, vagy canálissal ősszekapcsoltatni, mi 
természetesebb mint az, hogy miután a’ duna- 
liajozást használhatatlanná tett köszirteken Ha- 
hánkfija diadalmas lön, nem lesz más mód, mint 
honunk’ tetemes vitelbérrel járó termékeit Du
nán szálitani tengerre.

De itt ismét el kell mozdítani előbb az aka- 
lyokat. Ugyanis ennek elérésére egyenesen 
megkivántatik, hogy gyapjúnkat helyben adhas
suk el, mert a’ szálitás a’ kereskedő mestersége, 
és mert a’ Duna torkolatán nem is bírunk réveL

sőt a’ török sem — és igya1 vevőket kell előbb 
Pestre édesgetni, itt kell előbb osztályzó inté
zetet állítani a’ dunaparton, ’s a’ t’ — mint er- 
erről már bővebben értekeztem. ’S ha ez di
vatba jövend, nincs kétség hogy ezer rosznak 
lesz vége azonnal.

Mi illeti most már a’ másik észrevételét 
Csaplovics urnák, hogy t. i. „a’ mi gyapjúnk 
későn ér Angliába, mert későn nyiretünk, ho
lott ha előbb szállitnók Londonba, nagyobb ár- 
ron kelne,, — egy értelemben egy átaljában nem 
lehetek vele. —

A’ ki ezen tárgyba bele szól, úgy vélem, 
hogy nem az utolján hanem az elején kell kez
deni a’ dölgot;’s nem puszta nagy városi theo- 
reticusnak lenni, hanem földészetűnk’ állapotát 
belső ’s külsöképen is szorosan ismerni: ’s igy 
előbb azon akadályokat megbírálni, melyek ed
dig gátot veiének: mert valaki ügyébe szólni, 
’s oly tanácsadással kívánni rajta segíteni, mely
ből az semmit magára nem alkalmazhat, valóban 
fenhéjazva üreskedni.

Én oly véleményben vagyok, hogy az an
gol ’s egyébb gyárosok és gyapjú kereskedők 
alaposabban ’s hitelesebben értik, micsoda ál
lapotban légyen a’ gyapjúrai kilátás évenkint az 
egész föld’ kerekségén, mint a’ gazdák, kik ha 
valamit tudnak, azt bizonyosan az ő levelezé
seikből tudják. De ellenben a’ termesztők nem 
értik, ama kilátásokat, mely a’gyárosok’ gyap- 
juvételi szükségét szokták elhatározni — ’S 
épen itt kell aztán annak okát keresni, hogy mi
vel ezen kilátások a’ nyereségre , olykor vélet
len támadnak vagy szűnnek m eg,a’ gyapjúke
let is olykor élénkebb vagy rlhagyatottahb.

Ha már ennyi tudományt és ügyességet fel
teszünk a’ gyárokról, ’s kereskedőkről, mert az 
apróbb vételek is a’ nagyobbaktól függenek, 
nagyon természetes, hogy ők miud a’ korábbi 
mind a’ későbbi vételt az előttök tudva lévő 
adatokhoz szabják. Lehet pedig, hogy ezen 
adatok £lőre lévén nálok tudva, ők a’ szükség
hez alkalmazván magokat, a’ vásár elején siet
nek a’ bevásárlással; és ezen esetben szeren
csésebb az, ki előbb adhatja el. Lehet, hogy 
a’ vételszűkség’ oka későbben támad, ’s ekkor
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az a’ szerencsésebb, ki még el nem adta gyap
júját: és így a’ tapasztalás is bizonyítván bogy 
a’ vásárokon, ’s esztendőkben nélia előbb néha 
később volt a’ gyapjúnak nagyobb árra, azon 
tanács, hogy siessünk a’ gyapjúval mert külön
ben olcsóbban kell vesztegetni“ nem jelent mást, 
mint azon állítást, hogy a’ gyapjú vételi szük
ség mindenkor az esztendő elején nagyobb, és 
soha sem a’ közepén vagy utolján; holott azon
kívül hogy olykor bővebb gyapjuszűret jöven- 
döltetik mint valósággal, — más ezer kilátá
sok vagy akadályok is jöhetnek elő. —

A’ nagy gyárosok és kereshedők értvén jól 
körülményeiket, ’s a’ pénzben duskálkodván, 
nem kell őket félteni, hogy kilátásaikhoz képest 
egész esztendei gyártásukra szükséges gyapjút 
ne vásárlanának be: és igy oly szükségre jut
nának , hogy az új gyapjút kénytelenittessenek 
drágább árron venni, mint annak későbben fel
szakadt árra. Ebbéli véleményünket bizonyítja 
Csaplovics urnák azon állítása is, hogy 1836 
évben annyira ment a’ Londoni gyapjúvétel, 
hogy utóbb elakadás követé, mert Anglia előre 
többet bevásárlóit, mint 1835-évben.

Ebből azonban koránt sem a’ következik, 
hogy az austriai gyapjú azért nem kelt el, mert 
későn jutotta’ birodalomba’s onnan Londonba, ha
nem az, hogy ama gyári szükség, mely a’ jó 
pénzügyön és hitelen alapult, az amerikai pénz- 
üggyel megbukván, feleslegessé lett még azon 
mennyiség is, melyen kívül különben még az is 
felgyártandó vala, mely a’ vásárról kimaradt.

De kérdés, ez esetben is lehető lett volna 
e’ a’ magyar gyapjút ily messzéről akkorra Lon
donba szállítani ? mikorra a’ szomszéd Porosz, 
Szász és Silczia országokból oda é r t ; holott 
Csaplovics úr maga monda, hogy a’ szállítás 
azokból minden várakozást meghaladott: és igy 
csak ugyan igaz, hogy minden igyekezet mellet 
sem érhettünk volna czélt, vagy is még ez eset
ben sem lett volna Csaplovics ur’ tanácsának 
semmi sikere; mert maga mondja Csaplovics ur 
hogy Pestről Londonig vitelére a’ gyapjúnak
3. hónap kell ’s igy ha Aprilisbe nyirtek volna 
is földésztársaink, még is csak Júliusba ért

volna gyapjúnk a’ szigetbe, ’s igy minden eset
re későbben mint az említett tartományokból.

De mi előtt azt kívánná valaki hogy a’ ma
gyar gazda akkor nyírjén mikor Silesiába ’s 
Szász és Porosz földön szoktak, arra kell né- 
kie ügyelni hogy ezen kívánat kivihető is legyen.

Jól tudjuk , hogy az említett országbeli gaz
daságok mindenütt ellátvák jó istállókkal, vala
mint azt is , hogy több helyeken a’ juhok istal- 
lóztatnak; de hozzá járúl még ezen tartásmód
hoz az is, hogy egy gazda juhainak száma 
csekélység a’ magyar földészekéhez képest; és 
igy ha ők előbb nyírnek ’s ámbár hidegebb ég
hajlat alatt mint mi, van a’ hideg elöl hova ta- 
logatni be a’ birkákat, ’s ott a’ rósz időben etet- 
getni is. —

A’ mi kőrülményink egészen mások. Egy 
gazdának 3—4 —10. ezer juha is lévén, már 
ezeket nagyobb baj kádakban mosogatni, ’s 
öblögetni. ’S tegyük fel hogy Aprilisben már 
mosatik a’ gyapjú — tegyük fel hogy istálló is 
van elegendő a’ rósz idő előtt, mi tévő lesz a’ 
gazda? mert sem azon állítás nem áll, hogy má
jus nálunk a’ meleg hónapok’ sorába tartozik 
mindig a’ kétes fagyú Orbánnál; sem az hogy 
nagyobb nyájaknak, melyek fűről hajtattak be, 
az istállózás több napokig — nem ártana.

A’ nagy nyájak terjedelmes legelőket kíván
nak, ’s ezek megnyíretve ha oda kihajtatnak, 
néki jön egy áprilisi vagy májusi több napo
kig tartó zivatar. Most már vagy be lehet elő
le hajtani a’ jnhokat vagy sem. Ha be lehet: 
mit eszik a’ birka? és ha a’ messziség miatt 
nem lehet, fele is elvész; mint ez e’ jelen hó
napban is számos helyeken történt.

Ily helyzetben sok gazda számot vet magá
val, ’s előbbre becsüli juhai megmaradását a’ 
gyapjúvali sietésből eredhető haszonnál: vala
mint a’ legeltetést is hasznosbbnak látja az istá— 
lózásnál. — Melyeket midőn ily formában lá
tunk koránt sem következtetjük, hogy az épü
letekre nagyobb gonddal lenni nem jobb volna 
gazdáinknak, ’s azokat szaporítani szükséges 
nem volna; ’s eképen hogy jobbkor ne nyírjé
nek mint most: mert mind erre kittit ön hasz
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na is vezérel, ’s meg is teszik gazdáink a1 hol 
l ehe t .  De fájdalom! Ama siralmas helyzet, 
mely legjobb igyekezetü földészeinket is elnyom
ja , nálunk ilyesmiket csak ritka helyen enged, 
itt a’ tudósnak a’ tudatlannal, a’ miveltnek mi- 
veletlennel, ’s a’ jónak a’ rosszal együtt kell 
kinlódni.

A’ ki egyszer közbirtoki jószággal van agyon 
nyomasztva, annak híjában van eget verő tu
dománya, ’s legszebb igyekezete — mert an
nak igazán nincs mezője, hol azt kimutathassa; 
az iyen híjába locsolja a’ határt, mert azt a’ 
a’ közösség’ tüze fogja emészteni. — Hát 'azon 
gazdák mit mondanak? kik tavasz félen 1. 2. 
mérföld távolságra ’s rengeteg fátlan legelőkre 
kénytelenek nyájaikat verni lakásuktól ’s a’ 
szárnyékoktól. — Ezeknek azt mondani hogy 
tudatlanok, ’s nem értenek a’ földészethez — 
valóságos sértés: mert ők nem okai, hogy meg 
nem változtathatják azt,  a’ mitől magok is bor- 
zadoznak. Az ilyeneknek méltó jussok van a’ 
méltatlan szemrehányásokat visszatorlani, ’s azt 
mondani: hogy ha az ö helyzetűkben az elhízott 
gúnyoló jó tanácsai nem tud segíteni, valóban 
nem értette mit beszélt, mert arra hogy ezenro- 
szakból kigázolhasson sok magyar gazda, be 
kell az időt várni, melyben újabb törvényeink 
foganatba fognak vétetni.

(Folytatva lészen.)

Rokitnicza, Május’ 15-én 1837 .
Mit nehány év olta esőben nélküleztünk, 

azt a’ természet e’ jelen tavaszban kamatostul 
látszik visszapótolni, — ’s igen természetes, 
hogy e’ saját járásmóddal nem egy könnyen tu
dunk megbarátkozni. Folyó hónap’ 5én és 6án 
szélvésszel és villámlással elegy felhőszakadá
saink voltak, melyek a’ folyamok’ kiáradását, 
1813 olta 'ismeretlen magasságig vonván ma
gok után, a’ Visztula, Saan, Dniszter, Duna- 
jecz, partjain lakókat tetemesen károsították, az 
apróbb vizekben, gátak és malmok elragadtat
ván , itt is sok volt a’ kárt valló, ’s áltáljában 
véve, szélvész és zápor 48 órai dühösködésben 
a’ téli, ’s a’ csírázásnak indult tavaszi vetése

ket megrongálták, ha bár a’ netalán beállandó jobb 
idő e’ tárgyban még segíthetni fog. A’ tiszta 
búzáról, általjánosan véve azt mondhatni még 
is, hogy jól áll, — de a’ rozsról nem azonké- 
pen, ’s a’ korai vetések nem nagy remények
kel kecsegtetnek. — A’ hegyes vidékekben 
még valóbbak a’ mondottak, mert onnan egy hét 
olta sokan látogatják meg gabonavásárainkat. — 
A’ jelen vetések a’ csaknem naponkinti esőzé
sek által nagy hátráltatást szenvednek, még 
sok árpát, sőt zabot is kellene elvetni, ’s a’ leg- 
szorgalmatosabb gazdák, kik különben május’ 
közepéig már a’ burgonyavetésen is túl estek, 
most munkájoknak egy részében is csak alig 
járhattak e l , — úgy, hogy a’ távolabb eső ara
tásidő, ’s mindenek felett a’ késő ősszel beálló 
burgonyakiásás nagy aggodalmakat gerjesztenek.

De bár mint alakúljon is a’ jövendő, — 
a’ jelenre mind e’ körülmények annyiban jól— 
tevőleg hatottak, hogy a’ gabonaárr már is 
felebb szállott, ’s nagyobb felebbszállást ígérj 
— a’ vevők e* kétes állapotban szívesen lát
nák el magokat szüleséggel, ’s a’ termesztők 
más részről várakoznak inkább az eladás
sal. A’ Rozs nálunk (^Przsemiszli kerület) 2 f. 
30 krról 3 frntra szállott, a’ tiszta búza ő—töl 
6-ra; árpa 2 f. 15 xrtól 2 f. 40  xra; zab l f. 
15-től 1 f. 40  xrra; borsó 3 f. 4 j  fra váltó
ban szállott. Az aquavitának gornecze (30*) 
1 fttól 1 f. 9 xrig emelkedett,’s árra alkalma
sint még inkább növekedni fog, mert az új ter
mesztésig még sok fog consumáltatni, a’sziileség 
pedig nem igen terjedelmes, ’s a’ termesztés az 
elkésett burgonya ültetés által nehány héttel 
minden bizonnyal hátráltatik.

Jelenleg, midőn, a’ Danczig felé induló ha
jók már útban vannak, látszik, hogy az oda 
irányzott nyerészkedés az idén jóval szélesebb 
alapú, mintsem a’ múlt esztendőkben.

A’ Saanon Gallicziából kőrülbelől 50,000 
Korecz;a’ Búgon, Gallicziából, de még is job
bára a’ Lengyel királyságból 300,000 korecz;a’ 
Visztulán Krakkóból 50,000 korecz, ugyan csak 
a’ Visztulán nagy Lengyelországból 200,000 
korecz, öszvesen 600,00 korecz tiszta búza és 
rozs Danczigba küldetett. Ezen kívül a’ Búgon 
még tetemes mennyiség tölgyfa’s több ily es pa-
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dolati anyag ugyan csak Danczigba, ’s a’ Dnisz- 
teren sindelyek és léczek Odesszába küldettek.

A’ gabonanyerészkedést mi illeti itt dan- 
Czigi hírek szerint, a’ kilátások nem épen a’ 
legkedvezőbbek, mert 2 0 —25 pcentóvalszál
lott alább az árr ; — javulást várhatnánk mind
azonáltal e’ tekintetben, ha egy londoni levél’ 
tartalma megvalósodnék; hogy t: i: „az uralko
dó hideg és kellemetlen időjárás Angliában rósz 
béfolyással volt a’ vetésekre, ’s rósz aratást 
reméltet.“ A’ május’ 5 , és 6-ki szélvész nem 
kevés kárt okozott a’ gabonakereskedőknek, 
csak magában a’ Saanban 13 hajó 20 ,000 f. 
teherrel elsüllyedett; mondják, hogy a’ Visztu
lán és a’ Búgon is több hajó odaveszett, de er
ről még nincsenek biztos híreim.

A’ legközelebbi gyapjűnyirés silány remé
nyekkel kecsegtet. Venné bár az ég ez egyet
lenegy még jutalmazó ágát a’ gazdaságnak vé
delme alá, ne hogy a’ nyerészkedés’ fagya azt 
újra és újra gyászosan illesse.

Gallicziának czukorgyártását Illetőleg rövid 
idő múlva egy jeles munka jelenik meg Kaspe- 
rowsky Adám úrtól, ki beutazván a3 külföld’ 
leghíresebb gyárait, a’ különféle módok legja
vát velünk megismertetendi, ’s bennünket köl
tséges próbatételek alól felmenteni fog.

A’ Jelenkor mint Gazdasági Egyesületünk’ 
h i v a t a l o s  h í r l a p j a  41. számában ily 

czikkelyt közöl.
A’ „Gazdasági Egyesület“ f. é. martzius- 

ban főleg arra forditá figyelmét, hogy lassan- 
kint oly gyapjuvásárt létesítsen fővárosunkban 
minők Berlinben, Boroszlóban ’s egyebütt lát
hatók. E’ czélt előmozdítandó, először is gyap- 
ju-termesztőkbül egyesületet törekvők alakítani, 
melly gyapját egy helyen rakván halomra, raeg- 
kimélendi a’ vevőket attúl, hogy egész Pestet 
összefutkossák gyapjukeresés miatt. Ez évre 5 
ezer mázsa gyapjút állít ki az egyesület a’ nem
zeti lovagló iskolában; az egésznek igazgatá
sát Liedemann Fridrik J : S. pesti nagykeres
kedőre bízván. A’ gyapjutermesztök nagy hasz
not huzandanak ebből, már csak arra nézve is,

hogy a’ nagyban vásárló idegenek, kiknek sem 
idejük nincs sokáig itt mulatni, sem helyismé- 
méretük a’ gyapjút fáradságosan kurkászni, fő
leg csak ezen egyesületi gyapju-tárt látoga- 
tandják; mi utóbb, nagyobb kiterjedése után, 
honunk e’ dús iparágát általányosan emelni 
fogja.

Ugyancsak a3 Jelenkor mint a’ borísmértető 
Egyesület hivatalos hírlapja szinte ezt mondja.

A’ Magyar Borismertető Egyesület köz
gyűlése f. e. jun. 9kén délelőtti 10 órakor fog 
tartatni a’ Nemzeti Casino termében, melyre 
az egyesület t. ez. tagjai ezennel jó előre meg
hivatnak. A’ kik az egyesületbe tagul belépni 
szándékoznak, azon határidőig a’ beli szándék- 
jukat akár Appiano József árusnál (József -  
piacz Alrnásy ház) akár Szekrényessy József 
egyesületi jegyzőnél ( Dorottya utcza 8-dik 
sz. a ) a’ már több ízben közlött mód szerint 
levél által, vagy szeméylesen, jelenteni mél- 
tóztassanak.

Páris Május 13 1837.
Egyik párizsi nagy gyapjúkereskedőtől G— 

úrtól hallóm, ki nekünk földink, hogy a’ leg
finomabb gyapjúnak árra franczia országban 
28 .—30. — középfinomságúnak mintegy20 a’ 
közönségesnek pedig 1. 5. 10. pcentóval (Vagy 
ez utóbbinak semmivel sem) szállott alább, mint 
múlt esztendőben volt. Egyébbiránt a’ gyárok’ 
nagy száma, soká munkátlan nem heverhetvén; 
de az árresés’ oka is lassanként megszűnvén, re
ményét nyilatkoztató, hogy a’ gyapjúárr rövid 
időn jóval felebb menend. Franczia honban ez 
idei nyírés már is fellebb szállt mind a’ 3 osztá
lyú gyapjúra nézve mintegy 5 pctóval. — •

G. F. G.

P e s t  és v i dé ke  Május 27. 1837. Fo
lyó h ó’ 24-kén erős záporral vegyest mogyo
rónyi nagyságú jég esett: de nagy károkat nem
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okozott: hasonló pásztás jégesésekről minden
ünnen lehet hírt hallani. A’ rétek mind eddig 
vékonyan hajtanak ’s meleg napokra várnak: 
de a’ gabona sok kővér helyeken meg is dőlt.

A’ nap reggel ’s estenkint sűrű ködhomályban 
veresellik, mint 1834. Julius és Augustusban.

A’ Duna napról napra árad: ’s ily magosán 
jó rég láttuk.

Eladó hágó kosok.
Méltóságos Korompai Gróf Brunszvik Ferencz ő Nagysága Martonvásári juhászaidból, 

az ottani már eléggé isméretes törzsökből fajzott több számú hágó kosok, mostani pesti Medár- 
dusi vásár’ alkalmával, folyó hó’ 30-kától kezdve, az eladásra kiállítva lesznek. A’ venni szán
dékozók tetszésükben fog állani, azokat, Pesten Két sas és Szarka utcza szegletén t. Bajzátji 
házban 248. szám alatt megtekinteni.

Juheladás♦

Réthelyi Hunyady grófok felügyelő hivatala részirül nyilvánittatik, hogy T . Ns. So- 
mogy vármegyében kebelezett simongáthi urodalomban, Kaposvártól három órányira ’s Iháros- 
Berénytől ugyanannyi távulságra fekvő simongáthi pusztai majorban, a’ tarányi törzsöknyáj- 
ból 60 darab öreg és tokló hágókos, ’s 60 darab törzsök anya, végre 1 0 0  darab a’ sári 
majorból származott kos, tetszés szerint, gyapjustól, vagy a’ nélkül, meghatározott árron, 
az ottani tiszttartói hivatal által szabad kézből eladó»

Nyilatkozás.
A’ Kémló folytatása iránt tett jelentésemben, oly reménnyel hogy földésztársaink’ 

haszna a’ czélt segftendi, megajánlottam hogy gyapjúmustrákkal hiteles hazafit fcgok’ folyó 
Május’ elején a’ külföldre küldeni: a’ mi azonban hogy meg nem történt, korántsem az az 
oka, hogy ezen czélra kivántató költségek az előfizetési segélyből nem hogy kiteltek volna, 
sőt más szükség sem fedeztethetett belőle: hanem, mert levelezéseimből szinte mint a’ kül
földi hírlapokból ’s egyébb adatokból, bebizonyult előttem, hogy a’ külföldön épen oly bizony
talan zavarba jött a’ gyapjúárr mint nálunk. Ügy hogy a’ vétel csak bizonyos nyereséghez 
van kötve, ’s ez által az eladó sorsa egyedül a’ vevő tetszésétől függ, mert a’ szükség a’ 
kül kereskedés’ hitelhijányán alapúi. Ily esetben mit tudhatunk segíteni bár mely kérdezós- 
ködés által is, mint azt mondani, hogy a’ ki bevárhatja a’ kereskedési krízis’ végét, az 
bizonyosan szerencsésebb, mint ki most adja el termékét, midőn a’ gyapjúvásárok mintegy 
agyon vannak verve: ’s a’ kereskedési nagy romlások’ miatt Europa földészete átaljában 
szárnyaszegett.

Bál lá.

Pénzkelet.Május 2 3 . 1 8 3 7 . Stat. kőt. 5 pct. t05 j  — 4 pct.100. — 3 pct. 75*. — 2\ pct. 55*. — 1 pct. 25.
1 834 .  köles. 5 0 0  — 571 j. — Bécsi bankköt. 2 \  pct. 6 6 | .  — Kincstári köt. 2J pct. 6 5 $ . — 
3 pct. 5 3 f .  \ \  pct. 47$ .

Szerkezti Bál l á .  — Nyomatja L ä n d e r e r .
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Hetenkint kétszer 
félévi árra

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

• a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
Eggenberger és He- 
ckenast könyvkeresk. 

és a’ Szerkezténél.

Pesten Szerda E g y e s ü lj  !  Május 3 1 ik

Páris Május 13 1837 .
A’ mi Jauffret hires trágyakészitőt illeti, 

Morbihan megyében fekvő Lorient városban 
még jobban elsült próbája mint Newillyben, Rö
vid időn fog ön egy kis könyvecskét venni, me
lyet magától Jauffrettől kaptam; ’s ebből meg- 
értendi bővebben e’ fölfedezés’ körülményeit. 
Nékie sok ellensége támadt. Többek közt a’ 
monitciir d’ la proprieté et de 1’ agricultur — 
nevű folyóírásban, ’s az óhajtott aláírás ez ál
lal nagyon gátoltatott. Ez okból Jauffret Mor- 
bihani megyébe ment, melyben sok mocsárfé
szek és sivatag van: ’s ott két oeconomicus co- 
mite előtt, melyek közül egyiknek a’ Morbihani 
megye ispánya volt elnöke, a’ hirdetett sikert 
nem csak bebizonyította, sőt felülhaladta; mert 
mint a’ 19. lapon van 2332 fontot nyomó, ’s 
nehezen rodhadó anyag 5438 fontot — a’ 900 
fontnyi de jobb nemű anyag pedig 4400 fontot 
nyomott, miután a’ comite előtt készített sav 
és lúg által trágyává vált, és pedig csak 12 
nap alatt.

A’ Newillyben tett próbát csak nehány jár
tas ember bizonyitá helyesnek: de a’ Lorient- 
belit már 2 számos és nagy tekintetű gyüleke
zet találta oly jónak ’s egyszerűnek, hogy Jauf
fret titkának megvevésére szükséges költség’ 
megszerzését kieszközleni meg is ígérte: ’s e’ 
végre azt javaslá, hogy rovattassék minden 
helységre 10 frank; ’s ezen javalat mozdittas- 
sék a’ ministerium du Commerce eleibe, oly 
végre, hogy az ország ily fontos fölfedezés’ bir
tokába jöhessen minél előbb.

G. F. G.

Baranya Jánosin Május’ 31. 1837 .
Időjárásunk nagyon változó, eső gyakor

ta , ’s egyszerre egyszerre kelleténél több 
já r, azt pedig többnyire hideg szelek köve
tik; áprilnak utolsó harmadában majd napon
ként égzengés, jéghullás és sebes esők jár
tak, mely közben számos villámcsapások tapasz
taltattak; melynek következésében ugyan azon 
hónap 24-kén a’ dráva mellékén egy 60 ökörre 
ujdon készült ököristálló le is égett. Májusban 
az égdörgések megkevesebbedtek, de ö-én ’s 
6-án oly nagy vihar volt, hogy külömbféle épü
letekben, erdőkben, ’s gyümölcsösökben iszo
nyú károkat okozott. Azon birka nyájakból, me
lyeket a’ nagy vihar a’ legelőn ért, sok nyi -  
r e t t  b i r k á k a t  s z e k é r e n  h o r d o g a t t á k  
h a z a ,  azon p o l g á r o k ,  kik nem i r t ó z 
t ak  b i r k á i k a t  a’ h i d e g  ’s s z e l e s  idő
ben m e g n y i r n i ,  melyért is több birkák’ vesz
tesége által meglakoltak. E’ folyó hó’ 7. 8-ra 
virradtára derünk volt, mely a’ gyenge fale
veleket egy kevéssé megcsípte , de még is kárt 
nem okozott. Birka úsztatásra átalján véve még 
eddig igen alkalmatlan volt az idő; mert a’ lég
változás a’ melegből a’ majd tűrhetlen hidegre 
oly röktöni, ’s gyakori, hogy bátorsággal ezen 
fontos, ’s kényes munkát czéíszerüen végrehaj
tani igen nehéz, vagy nem is lehetséges volt, 
kivált ott, hol folyami pangott viz helyett, for- 
rási nyers vízből töltetik meg az úsztató. Szinte 
a’ méhekre ’s apró szárnyas állatokra is alkal
matlan ezen időjárás, mert könnyen számba ve
hetik ’s oltalmazhatják az idén a’ gazdaasszo
nyok a’ sok tojásból kikelt k e v é s  baromfiakat

A’ tengés (vegefatio) áltálján véve buja, a’ 
gyümölcsfák virágokkal ’s elvirágzott gyümöl-

m i m a ®



338

csőkkel telvék, (kivévén némely nagy völgyek
ben, hol a’ szilvafák ápril 21-én volt nagy dér 
miatt a’ virág bimbókat már lehullatták) az er
deifák is szép termékenységre mutatnak. Az 
épségben maradt szőlőtőkéken szépen látszanak 
némely hegyekben a’ fürtöcskék, de fejér több 
mint vörös, mely utóbbi többet szenvedett a’ 
tavali fagy ’s szárazság által. Minő hátra ma
radás volt a’ műit évbeni az előbbihez képest 
a’ venyige hajtásban, némely vörös szőlőkben 
kitetszik abból, hogy a’ vilányi hegyen, azon 
szőlőből, melyből 1836-iki tavaszszal 60. bé
res szekér venyige nyerettetelt, ez idén csak 
7 lett. Az őszi gabona vetések mindenütt jók, 
a’ rozi a’ dráva melléki homokos vidékekben 
már virágozni kezd ; a’ tavasziak is szépen nö
vésnek indultak, de a1 kukorícza a’ hideg sze
leket , ’s rendkívüli sok esőket nem kedvelvén 
sárga szint öltött magára.

A’ kerti plánták, káposzta fajok, mostan ve
tett kenderek, ’s őszi repcze, (mert a’ tavaszi 
a’ balhák miatt Júniusban vettetik) a’ hideg ’s 
gyakori eső daczára, a’ földi balhák’ prédája. 
Eddig itt azon szokás divatkozott, hogy a’ plán
tákat magos állásokon készült földágyakban ter
mesztették, a’ kiültetés idejéig, ’s a’ bolháktól 
mentek maradtak: de az idén némely helyen az 
által sem óvathatott meg, de mihelyest az a’ 
rendesen elkészült kerti ágyakban elűltettetik, 
azonnal felemésztetik , ’s minthogy az eddig ta
nácsolt szerekből haszon nélkül kifogytunk, na
gyon szívesen vennék, ha Kemlőnkbe valamely 
bizonyos óvó szer a’ földi balba ellen közöltét— 
nék mely tovább mint egy két óráig mutatná 
hatását. Gabona ’s bor még olcsó árron sem ke
restetik, hátha még az idei termés jó talál kiüt
ni? — akkor hihetőképen több marhákat ga
bonán kijavítva fogunk szemlélni a’ vásárokon, 
(kivált ha szénánk renden el nem rothad) mint 
most, mert jó marhát látni nálunk ritkaság. —

A’ Pécsi pünkösdi vásár az előbbihez ké
pest gyéren esett ki, a’ szarvasmarhára nézve, 
(jele hogy nincs már takarmány’ szűke, ’s hogy 
sovány marhát a’ vásárra állitni nem haszon) 
sok vételek nem történtek, de jóra való épen 
kevés volt. — Jármas ökrök vetettek 225-töl 
330-ig , két éves tinók 140-től 200 -ig , egy

éves 80-tól 120-ig párja, fejős tehénnek da
rabja 70-töl lOOiforintig egy éves süldő disz
nók párja kelt 2 0 —24 forinton, két éves 30- 
tól 40-ig. —

Német csikó lovak 2. 3. éves korukban 
kocsi elejébe fogva 223-től 400 forintig kelt 
párja. Mén lónak, vagy más nemes fajtának e’ 
vásárban sincs.

Őrömmel szemléltem azon Bácsi ekének raj
z á t , mely Kémlönknek 33. számához mellékel
ve volt, minthogy magam is több évekig szán- 
tattam olyannal az alföldön. De valamint várat
lan volt előttem azon magasztalás, mely ezen1 
egyszérű ekének adatott a’ bécsi újságban Kém- 
lönk múlt évi 44-ik száma szerént, úgy ellen
ben csudálom, hogy annak magától való eljárá
sát a’ főidben, a’ gcröndőly alsó részének la
posra vályt faragásának tulajdonittották! hiszen 
az minden eke görőndőlyöknél úgy vagyon. — 
Véleményem szerént, hogy ezen eke minden tar
tás nélkül a’ földben oly gyorsan eljár, mint a’ 
rajzból is kitetszik, oka az mert az eke ván- 
kusban egy különös vésés vagy is kaloda va
gyon, melyben a’ göröndöly fekszik, ’s melyben 
meglánczolva soha félre nem fordulhat, ’s ezért 
azt a’béres a’ földdűlőjén (forduláskor) félre sem 
fordíthatja úgy, mint az egyenes göröndőlyű 
ekét,  hanem emelve tartja azt, ha azt kívánja 
hogy a’ fordulatnál a’ földbe ne mennyen. — 
Ezen kívül vágynak némely különös fogások az 
eke igazításban az alföldön , melyet még másutt 
gyakorolni nem láttam, melyek leírás által nem 
oly könnyen magyarázhatók, mint ha az gya
korlóig megmutattatik. Egyenes róna földön, 
ezen egyszerű ekénél jobbat már nem kívánhat
ni, de nagy hegy oldalokon, mint nálunk épen 
nem használható. A’ ki azzal bánni tud, tudom 
egyenes göröndőlyű ekével sóba sem vesződik. *)

H. J.

*) Ezen he lyes  é s z r e \ e l e i h e z  azon meg jegyzés t  
t e s s z ü k ,  hogy  az e rő m ű tu d o m á n y ’ szerén* 
anná l  könnyeb ben  l e h e t  va lamely  t á r g y a t  
v o n t a t n i ,  minél  köze lebb  es ik  a ’ vonó erő a ’ 
vonandó  m is é g h e z :  ’s i gy a’ ló a ’ kocsihoz:  
a/, ö k ö r  az e k e v a s h o z :  és igy mind e lm é l e 
t i l eg  mind a’ szántó fö ldön  ig a z ,  hogy  azok
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Amerika.
A’ New-Yorki tudósítások April’ 25kérül 

jelentik: hogy a’ pénz, és kereskedésbeli Krí
zis retegtetőleg gyarapodik. Az itt megjelenő 
Courier azt jegyzi meg: hogy a’ döghalálnak 
kitörésénél a’ halandóságnak a’ számát ma 100 
holnap 150-re és igy tovább teszik, de ha a’ 
mirigy halál, legfelsőbb fokára ju t, az többé 
már számba nem vétetik , hanem csupán a’ sze
rencsétlenségnek a1 nagyságán töprenkednek. 
Ebbéli álapotúak most New-Yorkban a’ Banke- 
rottok. A’ szerkesztőségi hivatalnak sincs hozá 
kedvé, minthogy felesleges lenne a’ mindennap 
bukásban lévő házak’ számának feladása. Min
den kereskedés; ha hogy valamely helyt áll is, 
kész pénzzel intéztetik, minthogy az előkelőbb 
házaknak sem Bank jegyei, sem pedig Váltói 
nem válaltatnak el. A’ Times nevezetű New-

a ’ leg jobb j á r a t ú  e k é k , m e ly e k n e k  ge rende-  
lye ik  minél  röv idebbek :  de ek k or  má r  hogy  
a ’ húzás  vonala  a n n á l  kevesebb ferdesége t  
sz en v e d je n ,  t e rm és ze tes en  l e g tö b b e t  segi t  
a ’ g e r e n d ő ’ görbese'ge.  Fe lv i l ág os í t á su l  m e g 
e m l í t e m ,  hogy a ’ ba rom ann á l  kö nn y eb be n  
b ű z ,  minél  pá re g y e n te b b  a ’ földsz inéhez  a ’ 
há m is t r á n g  vagy szek ér r úd .ú gy  hogy  a ’j ó  sze
k é r ’ első t e nge lye  m inde nk or  o ly  magosán 
á l l ,  mi n t  az ökör  n y a k a :  a ’ ho nn an  nagy 
h iba a z ,  midőn az első k e r e k e k  a lac son yak ,  
valamin t  az sem g az d a sá g o s ,  h og y  a ’ h i n 
t á k  és kocsik hátulsó  k e r e k e ik  is n a g y o b 
bak.  M er t  i t t  m ár  a ’ t a pa sz ta l á s r a  h iv a t k oz 
va azt  l ehet  m o n d a n i ,  hogy  azokbó l  m e n e 
dékes  u tó kocsik soha sem l e s z n e k ,  ’s azon 
á l l í t á s  , ho gy  ez á l t a l  min tegy  p lanum incli- 
na tumon  a lnak  a ’ k o c s i k ,  nem egyébb  való
ságos  csalódásnál .  Óh a j t a n i  l ehe tne  valóban 
hogy  a ’ mi b o d n á ra in k  j o b b a n  t a n u ln á k  meg 
mes te r sé ge ike t  , mer t  szép a ’ czi f ra  csinos 
m u n k a ,  de a ’ gazdáná l  előbb való a ’ jó  és 
h a s z n o s . — Nem e lég an n y i t  t u d n i ,  a ’ men-  
uy i t  m es te re i k tő l  t anul tak -  —  E g y e t l e n  egy 
ezéh sincs a ’ hazában  mely  anny i  ká r t  t enne  
mi n t  a* b o d n á r o k é  ’s kovácsoké  tesznek.  
B á t r a n  m o n d h a t j u k ,  hogy  a ’ kocsik és sze 
k e r e k  rósz ősz ve á l l i t á s a  és vasalása  miatt  
ke l l  a* b a r m a i n k ’ e r e j é n e k  egy ha rmadá t  
e l ve sz teg e tn i  — ’s mind ez t  a bodnár  és 
kovács ko n tá r o k  tu d a t l a ns ág án ak  ke l l  tu

Yorki Újság’ javalatot tesz, hogy a’ kereskedő- 
ség ,a ’ Kormányavára kiállított vagy elfogadott 
■valamennyi váltóle vélnek ellene mondattasson; 
ellenben a’ többi hihetelezők lehetőségig ki elé
gessenek ; minthogy ez a’ nagy szerencsétlen
ség az Amerikai Bank ellen Buren által folyta
tott Jaksonféle gyölölségi és üldözési rendszer
nél fogva okoztatott. A’ roppant Amerikában 
a’ forgásbeli pénz eszköz hijánoskodik, és mi
dőn a’ Kormány a’ temérdek felesleget a’ tárá
ba összehalmozgatja, akkor a’ Bankok és a’ Ke- 
reskédőség kénszeritetnek közepette az erőlkö
dő szükségi állapotnak a’ viszszonyokhoz képes
ti csekély készpénzbeli eszközt hátratartóztatni 
hogy t i. még ez is tökéletesen Európába szé- 
lyel ne költözködjék, de a’ hitel kimerittetvén, 
tönkre tétetett: és minden nagy virágzó vála- 
lalatok, melyeket az egyesültt státusok egy Or
szágnak a’ legcsudálatosabb kifejlődésére nézve

la jdoni tani .  Ezzel  azonban  k o rá n t s e m  mond
ju k  h o g y  nem vo lná na k  mind egyik  mind 
másik me s te r ségbő l  I ega lka lm a tos bb  meste* 
r e i n k ;  . de  hogy  ezek kev es ek  meg te t sz ik  
nb bó l ,  hogy  ezer  kocsi közül  is al ig l á lun k  
s g y  jót .

I g a z ,  hogy a ’ gaz da  t a p a sz ta l j a  a ’ sze 
k é r  n e h é z sé g é t  , ’s nékie  ke l l en e  a ’ h ibát  
tudn i m e g m a g y a r á z n i  n’ m e s t e r e m b e r n e k :  
de e l l enben  micsoda mes te r  a z ?  k inek  a ’ 
m e s t e r s é g é t  ma gy ará zn i  kel l .  —

M i n t h o g y  t a l á lk o z n a k  o ly  főldészek is, 
k ik  e f fél ék tő l  nem g o n d o lk oz ta k  , és kéz-  
mívesek  kik a ’ tu d o m á n y t  a ’ j ő  m e s t e r e k ’ 
műh e l ye ikb en  h a g y t á k ,  a ’ mive l t ebb  g az 
d á k n a k  e ’ t á rgyban i  t u d o m á n y u k a t  röviden 
e lő a d om , me r t  a ’ t e r m é k e k ’ odább szá l i t á -  
sa a ’ p é n z b e v é te l ’ első f e l a d á sa ;  a ’ szál i -  
tás Iába pedig szá r azo n  a ’ szek ér  és m a r 
ha. Most  m ár  ha e lgondo l juk  hogy  u tu n k  
nincs ,  s z ek er e i nk  m a r h a k i n z ó k , azt  is l á t 
juk  hogy felényi  marháva l  is e l l eh e tnén k ,  
ha mind a ’ ké t  h i j ány e l h á r í t t a tn é k .  Mi 
t e h á t  l ega lább  az egyiken való segi té s t  k í 
ván juk t e r j e d t t eb bé  t enn i  : ’s igy e’ követ-  
kozendőke t  m eg e m l í t e n i ,  me ly ek  mind e l
mé le t i leg  mint  gy ako r la t i l ag  t a g a d h a t a t 
lanok.

Minden  k e rék  anná l  könnyebben for 
d á i ,  minél  kevesbbé csíszol tat ik  a t e n g e l y 
h e z ;  és így minél  rövidebb az agya»

*
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eszközlésbe vevének, fel vannak akadva; ’s 
azoknak el kelletik sülyedniők, ha csak a’ radi
kal elméleteskedők W-assingtonban nem kénte- 
Ieníttetnek a’ rendszeröket megváltoztatni. — 
Noha az elővett eszköz minden esetre igazság
talan , de még is ez által a’ legnagyobb fontos
ságú társaságnak egyesülési határozata mutat- 
tatik ki. — Épen mostanában New-Yorkban 
egy Kereskedöségi gyűlés hírdettetett ki. A’ 
dolgozó osztálybeliek, kiknek feltehető érdeke
ikre nézve a’ Jakson felekezetbeliek Bankrend
szerének ellene szegültek, fogják érezni a’ ba- 
rátjaik’ bánás módjának következményeit. A’ 
New-Yorkiul Érié -  tó felé vezető nagy vas 
ntnál minden munkáltatások, az igazgatóság
nak rendeléséből hirtelen, és egyszerre félbe 
szakasztattak, minthogy a’ pénz szűke ezen lé
pést hátráltatá.

April 16-rol Új — Orleansból írják: Már 
arrul többé kétségeskedni nem lehet hogy ezen 
városbeli egész kereskedőség a’ megbukotság- 
nak, és fizethetlenségnek teljes állapotában le
gyen. Hermannak bukása olta: 10. 12. első

M e ly  e l l en  hogy  an n y i r a  v é t e t t e k  a ’ mes 
t e r e m b e r e k  k özű i  edd ig  igen soka n  , és 
hosszú  k e r é k a g y a k a t  h a g y t a k ,  annak  g o n 
do lom  t u l a j d o n i t n i , mer t  a ’ lóca’ és o lda l’ 
v i sz onyához  a ’ t e n g e ly v é g ’ k inyi í l á sá t  sz ük
s é g e s n e k  go ndo l t á k .  H o g y  ez nem igaz,  
m u t a t j á k  a ’ cseh s z e k e r e k ,  m e lyek  nem 
eg y  k é t ,  hanem 4 — 5 lábny i  magas  o lda 
l a k k a l  v á g y n a k  k é s z í t v e ,  ’s még is al ig van 
fe l ény i  k e r é k a g y u k  : a ’ ho nnan  vi lágos,  hogy 
a ’ mi fél vag y  h a r m ad ré sz n y i  magosságú 
o ld a l a i n k  mé g  az o k é n á l  i s r ö v id e b b  k e ré k -  
ag y ú  t e nge lye ke n  á lh a tn á n a k .

2 )  Miné l  egyen lőbb  a ’ 4 k e r é k ’ n a g y s á 
g a ,  a1 sz e k é r  a n n á l  k ö n n y e b b e n  megy .

3 )  H a  az ö k ö r ’ n ya káv a l  a’ s ze k ér  első 
és hátul só  t e n g e ly e  egyen lő  magosságban 
á l l n a k ,  a '  huzásvonal  kö nn y eb b é  teszi  a ’ 
von ta tá s t .

T u d j u k  a z t  n t innyá jan  m er t  minde nnap i  
d o l o g ,  hogy  a ’ sz e k e re k be n  rú d ra  a ’ l eg 
na gyobb  ö k r ö k e t  szokás f o g n i ,  me ly  bá 
ná sm ódjá t  n ém el y  g a z d á in k n a k  nem l e h e t  
gye ng éb be n  k ifejezn i,  m in t  m a r h a  h ó  h ó r 
i á s a  a k.

Az ökör ugyan  is magos, az első kerék

rendű házak, és 40. vagy 50. második rendű 
telepedékek szakasztották félbe fizetéseiket, 
azoknak tartozásaik milliókra meg miliókra men
nek. A’ Bank Igazgatóinak egy negyed fizeté
se fizethetlen; vagy pedig egészen felfüggesz- 
tetett.

Csak 4. vagy 5. megbizotsági nagy házak 
állnak még mint oszlopai az Új orleansban 
hajdant annyira virágzó világ kereskedésének ; 
és még ezek is veszélyben forognak. A’ Bank 
igazgatóknak titkos tanácskozásai semmire sem 
vezérlenek; a’ legjobb, és legbiztosabb váltó 
kötelezvények 4. 5. percent levonás mellet adat
nak el hónaponként és még ezen kívül mellete 
különösen zálogokat is kell adni. Itten több mint 
100 millióm dollárnyi ellenmondásolt váltói kö
telezvények vannak. Tegnap előtt St. Johni 
ház tartozólag 3^ millió dollárnyira bukott meg 
és tegnap is új bukások tűntek elő. Ezen le- 
festésben semmi túlságos sincs, mertt itt bizony
talanság, és kétségbe esés uralkodik. A’ Fel
ső — Louisiánabéli és Missisippibüli tudósí
tások is hason zavarodotsággal hangzanak:

vagy tengely pedig alacsony , és így a* rop
pant és terhes szekértőd’ vége felfelé áll. 
Ez eddig is nagy baj m ár, mert a’ húzás 
ferdén esik, de semmi a’ többihez képest. 
Most már ezen rúd’ végére akasztatik az eló- 
fogott 4 vagy 6 ökör tézslája , ’s nagyon 
természetes, hogy a’ húzásnak egyenes vo
nallá kell tenni, a’ szekér’ első tengelye’ 
magosságatól a’ húzó ökrök nyakáig képzelt 
vonalt, ’s ennélfogva megindúlnak az elsőbb 
ökrök, ’s az egész erő mely a* rúdvéget le 
húzza , egyszersmind a’ rudas ökrök’ nya
kát is a’ húzás vonal egyenébe nyomja, ’s 
a’ roppant 2 állat ily szörnyű helyzetben 
megfosztatik attól hogy húzhatna. —

Valahányszor ilyes mit lá tok, eszembe 
ju t Schwartnernek ama mondása: ,,Olykor 
nem különb a’ hajtó a’ vonónál.“  — Egyébb- 
irán t nemcsak magyar hazánkban, de kül
földön is mondhatott volna Schw— ilyet, 
mert a’ mi bánásmódunknál az sem okosabb, 
midcjjn a’ külföldön az ökör homlokára teszik 
a’ jármot. —

Hogy tehát a’ két rudasnak is hasznát le
hessen venni, az első tengely’ vagy kere
kek’ magositása szükséges, nem csak azért,
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ott a’ kereskedés, és a’ földmivelés a1 Fináncz 
Anarchiájában léteznek, ’s a’ Népség minden 
osztálya között napirendül páni rettegések, és 
szorongattatások szokgatnak.

/
Észrevételek

a’ magyarországi birkatenyésztés és gyapjúke- 
zelésről Csaplovics úrtól.

( Folytatás.)

25 § Mi itt újra emlékezetbe híjuk azt, 
mit fölebb azon tartományokról mondottunk, mel- 
lyek oly hathatósan kezdék-el ’s oly nagy szor
galommal folytatják a’ gyapjutermesztést; azok 
nem sokára annyi bogácstalan gyapjút fognak 
a’ fogyasztó -  helyekre szállítani, hogy a’ ke
reskedő a’ bogácsos gyapjút nemcsak meg nem 
veszi, de még tekintetre sem méltatja. Ha ezen 
idő egyszer eljő, akkor már késő a’ bajon se

hogy a* rudasok* nyakát így le nem nyom
hatják vagy húzhatják az elsőbbek, hanem 
azért is ,  mert a’ kis kerekeknél könnyebb 
vonatunk a nagyobbak, azonban sohasem ma
gosabbak mint a’ vonómarhák nyaka; mert ha 
ez történnék, még többel nehezülne a’ ki
sebb kerekeknél. — Ez esetben tudniillik a’ 
huzó erő földhöz nyomná a’ szekeret, amab
ban emeli: s igy amott nagyobb terhet 
okozna a’ teherhez. —

Hogy szekereink’ kerekei néhutt oly ap
rók, okát abban gondolom, hogy igy kön
nyebb rá rakodni, és nem oly könnyen dűl 
fel az alacsony mint a’ magos szekér: holott 
ezeknek szántóföldeken ’s utakon keresztül 
kasul kell hordáskor járni. — ’s utaink 
sincsenek.

Mi illeti a’ könnyű rakodást, — a’ ké
nyelmes henye béresből nagy baj ugyan 
munkást csinálni, de lehető — a' feldűlhe- 
tés pedig csak szemesség és vigyázat által 
kerülhető, ’s a’ gondatlan cseléd ott is fel
dönteti az alacsony szekeret, hol a’ gon
dos elkerüli. — Nagyobb baj azonban itt 
a' régiség’ kérgébe fásult előítélete némely 
gazdáinknak. Vágynak olyanok , kik az 
egyenlő kerekű aradi kocsira fel nem ülné
nek; s ha nem rakhatnának szekereikre 
faltöro lőcsöket, kétségbe esnének ; ’s ha ru
das ökreik a’ földet nem túrnák orraikkal,

gíteni, ’s azok , kik most az intést ’s jó tanácsot 
nem akarják elfogadni, jártassanak majd bogá
csos legelőiken merinobirkák helyett, eldődeik’ 
szokása szerint, ismét szarvasmarhát.

26 §. A’ szerző, ki a’ főlebb mondottak’ 
értelmében gyakori panaszokat tőn, kénytelen 
volt nem egyszer ily választ hallani: „én azért 
gyapjúmat mégis eladom; ha külföldi nem ve- 
szi-meg, majd meg veszi a’ zsidó.“ Ez igaz: 
de készít-e a’ zsidó abból posztót? Neki aztis- 
mét el kell adnia, ’s csak úgy veszi-meg ő is, 
ha van kilátása, hogy mások azt ismét átve
szik tőle. ’S végre ki fogja á’ dolgok’ily hely
zeténél azt gondolni, hogy ha a’ roszmosatú, 
bogácsos magyar gyapjúnak a’ külföld el lesz 
zárva , a’ belföldön érette még mindig oly jól 
fognak fizetni, mint eddig? Csak az által hogy 
a’ legjobb gyapjú többnyire külföldre, ’s jelesül 
Angliába vándorol, lelt és maradhat a’ birkate-

nem tudnák hinni hogy húznak. Ne gondolja 
azonban az idegen, hogy itt nem azon gaz
dáinkat értem, kikhez hasonlókkal a’ mi- 
velt külföld is bővelkedik. —

Ezen előítélet elnyomására csak a’ mivei
tek’ példája szolgálhat legjobb eszközül, ’s 
én valóban óhajtanám, ha e’ tárgyban gaz
dáink a’ tudatlan mestereket megtanítanák, 
vagy az értelmes mesterek’ jó tanáccsát el
fogadnák. Sőt azt sem látom képtelennek, 
hogy a’ szekérrudak ne 3 —4 mázsásak len
nének, hanem ihára készülnének mint a’ 
kocsirúdak, mert ezeknek a’ végeire szinte 
úgy rá lehetne akasztani a’ könnyű jármot 
és tézslát, mint a’ mostani rúd gerendákra. 
Azon nehézség, hogy az ökör magosságá
hoz hogy kellessék alkalmazni a’ rúdvéget, 
az előtt ki több ökreiből választhat rudaso
kat, semmi mesterség; a’ kinek pedig nincs 
több 2 ökrénél, az ihafa’ változtatása al
kalmas módot nyújt. —

Mind ezt némelyekre nézve előhozni szük
ségesnek véltem, hogy e’ nagy terjedelmű 
jó terjesztessék: meg lévén győződve, hogy 
számtalanok leendenek kiknek ez csak em- 
lékezfetésül szolgál, és ismét kik ennél sok
kal többet tudván, mind ezt tapasztalásaik
kal javítják ’s bővitendik.

S z e r b .
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nyésztés a’ mezei gazdaság’ legvirágzóbb ’s ju- 
talmazóbb ága. Mi volna a’ birkatenyésztés An
glia nélkül? Mondjanak bár mit, Anglia az ál
tal, hogy gyárai évenkint oly tömérdek gyap
jút fogyasztanak, szabja az árt; ha ott a’ gyap
jú ára felszáll, úgy felszáll mindenütt; ha ott 
csökken, akkor más országokban még inkább 
csökken. Tekintsük csak azon szörnyű gyapjú- 
mennyiséget, mely egy év alatt vitetett Angli
ába; 1835ben csupán Németországból’ — ide 
értvén az austriai ’s magyarországi gyapjút is

133,870 mázsa! — M ivelteháta’ külföld 
nélkül el nein lehettek, termeszszétek és adjá- 
tok-által a’ gyapjút oly mineműségben, mint a’ 
külföld azt leginkább szereti; hogy a’ fogyasz
tók magok jójenek az országba, ’s hozzák-el 
házatokba nektek a’ kész guineéket. — Mind 
ez bizonyosan megtörténik, ha a’ magyar bir— 
katenyésztök általányosan oda fognak törekedni 
hogy j ó-mosa t u  ’s b o g á c s t a l a n  g y a p j ú t  
á l l i t s a n a k - e l ő  »

27 §. Még egyre kell figyelmünket fordí
tani : t. i. hogy a’ g y a p j ú  a’ b i r k á k o n  
t i s z t á n  t a r t a s s á k  hogy a’ n y í r á s  s z é 
p e n  t ö r t é n j é k ,  ’s végre, hogy a’ g y a p j ú  
s z é p e n  r a ka s s ék - e l .

28 §. Ha a’ nemesített birkatenyésztésnek 
czélja a’ finomabb gyapjú, nem kell e’ csudál- 
koznunk, látván, hogy ezen nemes ’s azért 
értékre is becsesb termesztménynyel úgy bán
nak, mint szalmával? Az akoiban a’ szénapoly- 
va, szalmaszálkák ’s más egyéb gaz, mely a’ 
padláson hever, a’ széles nyiladékokon keresz
tül a’ birkák’ gyapjúba hull, ’s ez nyírásig ben 
is marad. Ily gyapjú azonban sokkal kevesbet 
ér, mint a’ tiszta; továbbá a’ rósz és ritka al- 
mozás, a’ rósz és czéliránytalan rácsok vagy 
jászolok még azt is okozzák, hogy a? gyapjú 
gánéjos és sárga lesz, egyszersmind a’ birka’ 
nyakán a’ gyapjú úgy megtöraül a’ takarmány
tól , hogy majd semmi hasznát sem vehetni; 
azon kárt nem is említvén, melyet á’ rósz ta
karmányreteszek az által okoznak, hogy a’ 
birkák sokat kitépnek ’s lábuk alá tipornak. 
Ezen oly ártalmas befolyású ’s még is oly kön
nyen elhárítható roszak oly közönségesnek még 
Magyarországban, hogy ismét azt keli kér

deznünk ; gondatlanság, belátás’ hijánya vagy 
egykedvűség (indolentía) e’ az, mi ilyes mit 
megszenved? Minden esetre nagy rósz; csök
kenti a’ gyapjú’ becsét, következéskép árát is.

29 §. Továbbá n y í r á s k o r  a’ gyapjúval 
igen rosszúl bánnak, hova különösen a’ ke t 
t ő s - me t s z é s e k  tartoznak. Hogy erről meg
győződjünk, csak egy ujdan-nyirott birkase
reggel kell találkoznunk. A’ birkák’ egész tes
tén hosszú, hullám-alaku gyapjú- domborodá- 
sok mutatkoznak, mit g r á d i c s o s  n y í r á s 
nak szokás nevezni; ez onnan származik, mi
vel a’ nyirókat rosszúl fizetik ’s igy ezek sok 
állatott igyekeznek meguyirni (jól e’ vagy ro- 
szul, az mindegy), csakhogy kissé jobb napi
bért érdemelhessenek. Pedig a’ gyapjút oly si
mára és kurtán kell nyírni, mennyire csak le
het; minden metszést az óllóval egyszerre kell 
megtenni’ ’s a’ birkákat meg nem sebesíteni; 
végre a’ birkák’ gyapjutábíaját (Viiess) nem 
kell megszaggatni, sem kihúzni, hanem ter
mészeti nagyságában megtartani, ’s mindent 
a’ mi tiszta, meghagyni rajta; mert a’ gyap- 
jukereskedő’ vagy gyámok’ dolga, a’ gyapjút 
saját használatra elkészíteni.

30 §. Ezen kívül nagy ’s majd közönsé
gesen divatozó baj Magyarországban az , hogy 
a’ gyapjúoly ros sz  úl ra k a t i k  a’ z s á k o k 
ba. Az egyik a gyapjút oly erősen íiporja-be 
hogy azt mivel fris és zsíros, bizonyos idő 
múlva ki sem vehetni többé úgy, hogy a’gyap- 
jutáblákat ki lehessen teríteni; az csak dara
bokban jő ismét ki ; a’ másik a’ gyapjutáblát 
összegöngyölgeti, megfogja 4 lábvéggel, ’s egy 
hosszú erős csápba tekeri, ’s az összegön- 
gyölgetett gyapjút imigy erős csomóba gyűri, 
mint hajdan a’ dédősök a’ fürtösgyapjuval szok
tak bánni, ’s a’ zsákba dugja. Azután egy 
tenyerestalpas juhászlegény addig tipródik raj
ta , mig a’ gyapjú kőkeményen fekszik a’ zsák
ban. A’ Harmadik végre mindent, u. m. gyap
jutáblát, darabokat, fürtöket, kolonczokat ’s 
a’ t , a’ zsákba együvé vet, a’ juhászlegényt 
tánczoltatja rajta sokáig ’s erősen — ’s im a’ 
gyapju be van zsákolva. — Tehát igy kell é 
ily drága ’s nagybecsű áruczikket a’ keres-

j kedésre elkészíteni? Csudálatos dolog, hogy
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szemes gabonáját minden mezei gazda a’ poly- 
vától különválasztja: hogy búzáját megrostáltatja, 
sőt még szalmáját is zsúpokba kötteti; — a’ 
gyapjút pedig — ezen legjobb ’s legjövedelme
zőbb termesztvényt — ily fonákul kezelteti!

31. §. A’ g y a p j ú - e l r a k á s n a k  l e g 
j obb  módj a  imez: A’ jól lenyírt ’s jól össze
hajtott gyapjutábla két munkás által kézzel a’ 
zsákba tétetik, ’s úgy nyomatik be, hogy a’ 
zsákokat, a’ nélkül hogy meghajoljanak, vinni 
lehessen. Tehát nem l á b b a l  l e t a p o s n i ,  mi- 
kép egy író javasolja, imezt írván: a’„gyapjút 
olly keményen, a’ mint csak lehet, kell be ti
por ni v. t a p o s n i . “ A’ legalkalmasb ’s czél- 
szerűbb zsákok azok, melyek csehországi csin- 
vatból (Zwillich) készülnek oly formán, hogy 
egy vég ily csinvatból (melynek hossza 30 röf 
’s Bécsben 7 vagy 8 forintba kerül) 3 egyenlő 
nagyságú zsák leszen; következéskép minden 
zsák’ hossza mintegy 3 röf, körülete pedig 8 
röf, ’s kényelmesen elfér benne \  \  egész 
mázsa. — Gyapjuzsáknak. ritka vászon nem jó; 
a’ por bcférkezik rajta ’s a’ gyapjút szennyezi. 
A’ fürtöket ’s minden a3 nyíráskor lehulló apró 
gyapjudarabkát különös zsákba kell nyomkodni; 
minden mocskos és tisztátalan gyapjút félretenni. 
•— Kolonczok (Klunkern), melyeket Magyar- 
országban oly sűrűn találhatni a’ gyapjú közt, 
mindig renyhe mezei gazdára mutatnak; mert 
a’ birkákról még úsztatás előtt le kell a’ kolon- 
czokat szedni; azok tanúsítják egyszersmind a’ 
zsugori embert ’s igazságtalan nyerekedőt; mert 
e’ kolonczok csak ganéjbogyú és rondaság, ’s 
még is gyapjúval együtt méretvén úgy adatik 
«1, mint gyapjú, ’s az eladó a’ pénzt szépen 
zsebébe dugja. Ez gáládul szerzett pénz; az 
pedig, ki e’ pénzt elfogadja, becstelen ember!

38. §. A’ jól kezelt, jó-mosatú, bogácsta- 
lan gyapjút bármily qualitásu az, minden gyap
júvásárra kiállíthatni bízvást; az vevőre min
denütt fog akadni; reá nézve nincs rósz con- 
junctura ; mert az még akkor is kelendő lesz, 
midőn a’ mocskos, bogácsos, roszul kezelt gyap
jút nemcsak hogy senki meg nem veszi, de te
kintetre sem méltatja.

33. §. Ha ily czélszerü jó bánásmód Ma
gyarországban közösen elterjed; ha a’ gyapjú

vásárokon idején jelenik meg a’ gyapjú, úgy 
hogy a’ külföldiek már május’ vége előtt bésze- 
rezhetik a’ szükséges mennyiséget, akkor az 
ország e’ tekintetben oly dús hasznot fog arat
n i, miilyenről most még csak fogalma sincs; a’ 
vevők nem fognak többé jobbadán csak belföl
di kereskedők lenni; a’ kissebb termesztők, kik 
egyenkint keveset, de egészben véve a’ legna
gyobb gyapjúi ömegeí állítják elő, mingy árt az 
utolsó kézbe adják-el majd gyapjúkat; ők majd 
akkor jobb minőség által fogják pótolni azt, mi 
mindenegyesnek a’: mennyiségben Injányzik.

34, § Mennyire csűggesztő — tudni, hogy 
még eddig épen az ellenkező történik; — pedig 
semmi sem természetesb, mint, hogy a' kisebb 
nyájakat jobban táplálhatni, ápolhatni, kön
nyebben nemesíthetni, mint a’ nagyokat; a’ ki
sebb földesurakban magukban a’ hiba, ha a’jól
létnek azon fokára nem juthatnának , ha több 
szorgalommal ’s értelemmel gyakorolnák a’ bir
katenyésztést, mint a’ mezei gazdaságnak azon 
egyetlen ágát, mely mainap kellőleg jövedelmez, 
’s melyre nézve a’ kilálás, a’ fényűzés’ növeke
dése ’s a* kereskedés’ iszonyú kiterjedése melleit 
mindig kedvezőbb lesz.

Csaplovics.
Bécsben sept 85 1836.

P e s t  és v i d é k e  Május 30. Nappalaink 
magas ködhomályosak; a’ nap kelése után ’s 
nyugvása előtt sokáig veresellik már több nap 
olta: az esés megszűnt, ’s több helyeken sű
rű köd csapta meg a’ földszint tegnap ’s teg
nap előtt reg g e l: mi okozattal még túdva nincs; 
A’ szél többnyire erős délnyugoti: a’ rozs vi
rágzik — tudja pedig minden földész, hogy 
ha a’ gabona jól virágzik, csak úgy várhat 
bő aratást. A’ rétek a’ vetésekhez képest sze
gények ; ’s melegre várnak. A’ Dunának árja 
sok károkat fog okozni, mert árka rég’ volt 
ily teli.

A’ gyapjú lassan szálíttatik,’s itt úgy bán
nak vele, mintha szükség sem volna rá. — 
A’ vásárról azonban jövő számunkban többet.
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rozs 1 f. 55. árpa 1 f. 53 zab 1 f. 41. ku- 
koricza 5 f. oltatlan mész 1 f. 21.

Egy Mázsa.
Munt liszt 13 f. 30. zsemle liszt 7 f. 30. 

czipó liszt 5 í. 10. kenyér liszt 2 f. 40. 
széna 2 f. 30.

Egy Font.
Marhahús 14. juhhús 10. sertéshús 19. 

lüstölthús 30. borjúhús 20. új szalonna 27. 
füstölt szalonna 30. irósvaj 48. kr. tehén 
vaj 1 f. disznó zsír 36. kerek sajt 24  lágy

sajt 22  öntött gyertya 45 mártott 39 szappan 
36 nyers faggyú 25 száraz 27 leveles dohány 
20  kr. Egy itcze

Borsó 9 lencse 10 bab 12 köles 6 köleskása 
10 árpakása 6 fenyőmag 5 köménymag 18 kr. 
paprika 1 f. 30 ó bor 16 új 12 ser 5 rozs pálinka 
16 törköly 24  szilva 27 boreczet 10 aszalt szilva 
16 kr. Egy pár

Hízott ökör 9 a mázsányi hús 130 font faggyú 
350 f. jármos ökör 300 f. alábbvaló 250 f. egy 
fejős tehén jobb 120 f. alábbvaló 80 f. hízott disz
nó font számra 18 kr. egy pár ökörbőr 42 tehén
bőr 25 borjúbőr 5 ft.

Juh eladás.
Réthelyi Hunyady grófok felügyelő hivatala részirül nyilvánittatik, hogy T. Ns. So

mogy vármegyében kebelezett simongáthi urodalomban, Kaposvártól három órányira ’s Iháros- 
Berénytől ugyanannyi távulságra fekvő simongáthi pusztai majorban, a’ tarányi törzsöknyáj- 
ból 60 darab öreg és tokló hágókos, ’s 60 darab törzsök anya, végre 100 darab a’ sári 
majorból származott kos, tetszés szerint, gyapjustól, vagy a’ nélkül, meghatározott árron, 
az ottani tiszttartói hivatal által szabad kézből eladó.

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilája (pos. mérő) Váltó-Cz. garas.
Városok’ és na- Búza Kétsz. Rozs Árpa Zab jKukor. Köles Kása Lencse Borsó Bab

pok nevezése. tói »g tói 'g tói ig tói ig tói |ig | tói l» f tói 1 ig tói 1 ig tói |ig tói | ig tói 1 ig

Moson Máj. 18. 80 82 70 72 52 56 40 44 28 32 84 88 _ _ _ —
Ungvár 18. 80 82 70 72 52 56 40 44 28 32 84 88 — — — — — — — — — —

Becskerek 19. 70 80 54 64 — 48 50 32 38 55 60 — — — — — — — — — —
Pécs 20. 58 86 52 55 54 55 — — 28 3 0 6 0 64 — — — — — — — — — —
Szeged 20. 78 84 60 65 58 60 42 44 34 38 68 80 — — — — — — — — — —

Pest 30. 70 85 50 53 42

#

48 40 41 26 29 52 62 68 70 160 170 180 160 180 180 190

Pénzkelet.Május 3 7 .1 8 3 7 . Stat. köt. 5 pct. 10 5  * 7 .— 4  pct. 1 0 0 * . — 3 pct. 75*. — 2* pct 55  J, — 1 8 2 0 .
köles. 1 0 0  f.— 2 1 8 * . — 1834 . 5 0 0 — 571* . — Bécsi bankköt. 2* pet 66* . — Bankrészvény 
darabja 1382* . c. p,

Szerkezti Bál l á .  — Nyomatja L ä n d e r e r .
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Hetenkint kétszer 
félévi árra

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

a'

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
Eggenberger és He- 
ckenast könyvkeresk. 

és a5 SzerkeztőnéL

Pesten Szombat E g y e s ü lj  ! Junius 3 ^

A’ Gazdasági Egyesület’ f. e. Junius’ 8-kán 
reggeli 10 órakor a’ N. Casino alatti csarnok
ban tartandó közgyűlésének határnapja közeled
vén, a’ t. részes tagoknak erre leendő szives 
megjelenésük tisztelettel kéretik.

Jegyzések
Csaplovich úr’ észrevételeire.

Q42. számunk’ folytatásához.}
Nem áll tehát Csaplovics úrnak sem gazda

sági , sem kereskedési tekintetből azon okosko
dása, hogy a’ korai nyirés hasznosabb nálunk 
mint a’ későbbi; mert a’ késői nyirés miatt még 
egy juh sem döglött meg; holott a’ korai nyiré- 
sek ez időn is sok kárt okoztak; és a’ gyapjú 
vásárok’ eleje szintúgy lehet nyereségtelen, mint 
az utolja.

Igaz, hogy Csaplovich úr tavaly maga ta
pasztald, hogy az enzersfeldi uradalomban a’ 
meleg birkamosás után aprilisben csillogó fejé
ren és jó kedvvel jöttek ki a’juhok a’hideg víz
ből. De megjegyeztetni kívánom, hogy ez 1836 
évben történt, a’ mikor az irtóztató melegség 
a’ tavaszból nyarat csinált, holott most a’ tavasz 
télképet visel: ’s ki tudja lesz-e ezen században 
több 1834. "s 1836. égető év? —

Mi illeti pedig a’ Gráfenbergben szokásba 
jött izzadásba hozott testek’ hideg vízbe már
tását, azon kívül hogy a’ billiomadrész csepek- 
kel való orvoslást, nem tanácsos vaktában min
den nyavalyákhoz alkalmazni, szinte mint va
lamely jónak állított roszat, próba nélkül elhinni 
’s fogadni, még azt is hozzá kell venni, hogy 
ezen mód h i d e g b e n  épen ellenkező természe
tű lehet, mint melegben:  ’skérdés, ha vall
jon nem a’ közelebbi forró tavaszokon tétettek-e

ezzel is próbák? — Az ilyen módok’ és taná
csok’ elfogadására közönségesen hasznosnak bi
zonyéit tapasztalások szükségesek. —

Előadja továbbá Cs— úr, hogy a’ birkákat 
mind akolban mind legelőn nem tartják jól és 
tisztán, ’s a’ gyapjúval nyirés előtt és után ro- 
szúl bánnak a’ magyarok , ’s ez ellen követke
zőt tauácsol „Az ujdonnyirt birkák ne hajtassa
nak kopár legelőkre, mert ez által a’ por a’ 
csupasz meztelen, de erősen párolgó birkákra 
tapad ’s a’ t. hanem az usztatás után minden 
portól megóvassanak.“ ’s a’ t.

Én nem kétlem, hogy a’ pornak ártalmas 
voltáról minden gazda meg van győződve , ’s 
kerüli is a’ mennyire lehet; de segíteni nem tud 
rajta; ’s okos tanácsra van szüksége.

Ily helyzetben, a’ rongyosnak azt mondani, 
hogy nincs ruhája, posztót azonban a’ boltban 
kaphat: — valóban nem mesterség. Lássuk 
Cs— úr jó tanácsát. — Tegyük fel, hogy e’ 
végett a’ nagv nyájaknál minden kitelhetőket 
meg is tesznek gazdáink, ugyan mi ezen jó ta
nács következése? — mert tudjuk, hogy ha 
eső nincs, ott, hol egy falka barom vagy juh 
megy, por kerekedik: azt pedig feltesszük a’ 
tanácsadóról, hogy maga sem képzelheti, hogy 
egy tartomány’ juhnyájait folyvást kemény gye
peken lehessen hajtogatni , és a’ füvetlen 
földterületeket velek ki lehessen kerülni. — 
Mely ha áll; ezen tanácsot csak a’ követheti, 
ki istállóban tartja juhait,’s az udvart hova őket 
szellőzni eresztgeti, száraz időben meglocsol
hatja. De mi szükség volna itt többet felhozni, 
én hiszem, hogy különféle körülményekkel küz- 
ködő gazdáink, oly ellenvetéseket fognak itt 
Cs— urnák felhozni, melyekre ő bizonyosan

eit? r»r7>iswma>
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egy szót sem tud elfogadhatóul mondhatni. —
Koránt sincs azonban czélom földészeinket 

átaljában mentegetni, mert ha néhutt igyekez
nének, valóban legalkalmasbb úsztatókat lehetne 
készíteni — vagy az agyaggali mosást is be
hozni, bárha legtöbb helyeken tetemes akadá
lyok hátráltassák is a’ lehetőséget. De remény
leni bátorkodom , hogy új törvényeink’ foganat
ba leendő vétele, még e’ tárgyban is hasznos 
sűkert szülend. —

Mi illeti a’ 18. §ban tett okoskodását Cs— 
úrnak, mi szerént „ha a’ magyar gazdák gyak
rabban látogatnák a’ külföldi nemes birkate
nyésztést, még egyszer annyi gyapjút, ’s egé
szen más becsüt termeszthetnének“ erre a’Kém
lő’ 32. száma eléggé megfelelvén , felszólítom 
Cs— urat, hogy az ott felhozott akadály’ elhá
rítására szolgáló jó tanáccsal sietni legyen szi
ves, — mert ez iránt nem mondott útbaiga
zítást.

A’ 23. §ban tanácsolja Cs— ur, hogy „a’ 
piczi csigacsőt (medicago minima') tövestül ki 
kell mindenütt irtani (!)mert ezektől erednek a’ 
bogáncsok; ’s az, ki bizonyosan tudja, hogy 
gyapja bogáncsos,’s azt még is a’ nyirés előtt kö
tött szerződésnél fogva, mint tisztát adja el, szánt- 
szándékkal csalja meg a’ vevőt, ki úgy tizet 
a’ bogáncsért, (̂ !) mintha gyapjú volna“ ’s a’t. 
’S végre tanácsolja hogy legjobb az ilyes koldus 
tetüs és csigacsőves gyepeket felszántani: és 
bevetni (j)

Mi illeti először azt, hogy a’ szőrös, fullán- 
kos gazok a’ gyapjúban kárt tesznek, arra még 
utolsó földészinket is megtanították már a’ ke
reskedők, és kerültetik is nyájaikkal a’ mennyire 
csak lehet: de ezen ártalmas gazok’ kivesztése’ 
módjához az valóban nem ért,  ki azoknak ki
szántását javasolja. Igaz hogy ez elméletileg 
könyvben természetes, ’s a’ nem gyakorlott gaz
da, vagy is úgy nevezett tentás oeconomus az 
ily tanácsadókat magasztalva meg is szok
ta tapsolni: de a’ természetben természetien; 
’s azt hiszem, hogy ki a’ múlt évi Kémlő 5. szá
mát a’ kutyatejről megolvasta, ennél százszor 
jobb tanáccsal tud vísszaszolgálni; és a’ legelő
ket nem fogja felszántatni. — ’s akkor el fogja 
hinni Cs— úr, hogy a’ tanítónak sem szégyen

előbb megtanúlni azt, a’ mit tanítani akar. —
Másodszor: Midőn valaki tudatlannak ne

vez, azon meg nem ütközők, mert az okos 
neveztetés tudóssá senkit sem tett még: de 
ha becsületünk veszi kérdésbe , kötelességünk 
azt keresni, mert erre már törvény is van. Mi
vel pedig Cs— úr csalással vádol némely ma
gyar földészeket, és pedig mi több! magyar 
korona alatt született lakos létére kü l f ö l dön  
és kü l f ö l d i  nyelven, szükségesnek tartom, 
hogy abban, a’ mit nem ért, nékie felvilágosí
tást adjak.

Midőn a’ Pápa követe Budán Mátyás Király
hoz tartott beszédében-azt mondá, hogy nem 
válna b e c s ü l e t é r e  a’ háború, a’ király ol
dalvást lenézően ’s boszúsan tekintett reá. 
A’ követ kimenvén, ’s az udvariak előtt pa
naszkodván, megkérdeztetett, hogy mit beszélt 
akkor, midőn a’ király őt lenézte? “En„ úgy
mond „a’ becsületére hivatkoztam.“ — „Elég,“ 
mondának „a’ magyar ezért lángra szokott 
gyűlni,“ ’S valóban ha nemzeti bélyegről van 
szó a’ magyar, becsületére most is igen sokat 
tart. Azonban tudjuk, hogy az aranynak is van 
salakja: ’s a’ magyar földészek közt is, mint 
mindenütt e’ kerek ég alatt, találkozhattak olya
nok, kik zsákban macskát árultak. De mi kö
vetkezett belőle? talán hogy csaltak? — ko
rántsem. Ók bizonyosan csak csalni akartak. 
Mert:

Ha felvesszük, hogy a’ mi gyapjú keres
kedőink többnyire zsidókból állottak ’s állanak, 
és igy oly vevőkből, kiknek okosságát, szemes
ségét ’s ügyességét kétségbe sem lehet hozni, 
önként következik, hogy azok tudják mit vesz
nek , ’s látatlanban semmit sem: és így ha bár 
meg volt is a’ szerződés előre téve, nem olyan 
gyapjút, mint kialkudtak, bizonyosan el sem 
vettek. De kik előre tett alku mellett szokták 
eladni a’ gyapjút , azok azt is tudják, hogy a’ 
vevő usztatáskor ’s nyiréskor a’ maga emberét 
is oda szokta többnyire állítani, mert eszes, ’s 
mert kereskedő. — Ha tehát megtörtént, hogy 
a’ gyapjú hibás volt, azt a’ kereskedő kényte
len kelletlen általvette ugyan, de bizonyosan 
visszaalkudt árr mellett, ’s így igen olcsón. Ez 
megtörténvén, nagyon hihető hogy mint keres-
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kedö úgy adott túl rajta, hogy becsület’ szavá
ért a’ másik kereskedő-vevő , még nyereséget 
is adott re á : ’s igy a’ mit ö látva v e tt, látat- • 
lanban tudta eladni, — ’s kivitetett a’ magyar 
földről. ’S ott ismét más zsákokba, ’s más 
kereskedők’ kezére került.

Később a’ külföldiek panaszkodván a’ gyap
jú’ roszasága miatt, az itteniek a’csalásnak ama 
közönséges palástjával takaródzottak, hogy a’ 
sok közül nem tudják kitől vették: de annyit 
becsületükre mondanak, hogy ha csak ugyan 
tölök való volna a’ kérdéses gyapjú , azzal őket 
is valamelyik magyar gazda csalta meg. ’S mi 
természetesebb ilyenkor? mint az, hogy zsákok
ba dugott téglákról, kövekről — a’ gyapjas 
zsákok tetejére ’s külsejére jó, és közepére rósz 
gyapjú töméséről ’s több ilyes esetekről panasz
kodjanak.

Mivel pedig a’ külföldiek az eladókat ki 
nem halgathatják, természetes, hogy az eszes 
kereskedők a’ becsületes sőt szánakodásra mél
tó emberek: következésképen a’ gazdák a’ csa
lók és igy dorgálni valók. A’ mit e’ hiedelem
ben Csaplovícs úr meg is tett. Mi ellenben 
emlékeztetjük ötét, hogy miután egykét becsü
let nemérző földész’ hibájira felkötötte a’ né
met birodalom hír kolompját, mi lehet annak 
oka? hogy a’ k e r e s k e d ő i  c s a l á s mó d o k -  
rol  és t e m é r d e k  f o g á s o k r ó l  még csak 
e g y e t  sem szól. — Mert ha igazán végig 
nézünk a’ tapasztaláson, hány szegény gazda 
panaszkodhatik! inig egy kereskedőnek sincs 
ugyan arra igaza. —

Egyébbiránt mivel az ilyes vádak úton út
félen pezsgenek , ezeknek emlegetését haszta
lannak ítélvén, vitatása helyett e’ tárgynak, 
azt mondjuk, hogy mihelyt fel fog állani egy 
gyapjuosztályzó intézet, azonnal el fog enyész
ni , minden kereskedői ’s földészi panasz: ’s a’ 
magyar földészeknek eddig bitangolt becsülete 
is állandó és tiszta lesz. Mely intézetnek a’ 
kivántaló mód szerént leendő felállása, hogy 
messze nincs, bíznunk keli Gazdasági Egye
sületünk’ hazafiúságában ’s bölcseségében. —

A’29. 30. §bana’ rósz nyirésről és zsáko
lásról ád intést és tanácsot Csaplovics úr, — 
’s azok, kik tálán nem tudták volna azt már

régen — megköszönhetik néki: de azon állí
tás, hogy a’ magyar gyapjus zsákokban sok 
kolonczokat találhatni, és azért a’ kereskedő 
úgy fizet minta’ gyapjúért, — hogy az ilyen 
bevétel g a l á d ú l  szerzett pénz; az pedig ki 
elfogadja, b e c s t e l e n  ember! annyit tesz,hogy 
Csaplovics úrnak sem a’ vádlott gazdák’ be
csületéről, sem a’ szemes kereskedők’ varga 
betűs fogásairól legkisebb ismérete sincs. — 

Mert hiszen akármelyik zsákot szabadság
ban áll a’ kereskedőnek, ott felbontani a’ mely 
részén tetszik : ’s ezt el sem is szokták mulasz
tani az ísméretleneknél. —

A’ 32. §. Azt mondja Csaplovics úr hogy 
,,a’ jól kezelt, jó mosatú gyapjúra mindig van 
vevő, ’s re á  nézve  n i nc s  r ós z  con j unc-  
t u r a . a — Mi ehhez csak ezen 3. szókat tesz- 
szük. P é l d á n a k  o k á é r t  most .

Egyébbiránt úgy látszik, hogy mivel útba 
igazitásúl ’s intésül irta a’ magyar gazdák’ szá
mára ezen értekezést Csaplovics ú r , melyet 
honi íróink már többnyire régen elbeszéltek; 
— ’s azonban német  n y e l v e n  és Cs e h 
o r s z á g b a n  a d t a  ki ,  nem a’ volt neki czél- 
ja , hogy a’ magyar földészeknek adjon oly ta
nácsot, kiknek legnagyobb része nem ért né
metül; — hanem az hogy a’ külföld’ előtt, 
mely az ő beszédét szóról szóra elhiszi, a’ mi 
válaszunkat pedig nem érti — magának érde
meket szerezhessen. Elmondá ugyan is a’ sok 
akadályt és hibát, melyeken a’ hol lehetett, taná
csa nélkül is segítettek már gazdáink, hol pe
dig nem lehetett, ott Csaplovics úr maga is 
jó tanácsra vár.'

B á l l á .

Doháni/ művelés.
CzéKrányos bánásmódja az ©rinocoi Indu

soknak $ a’ leveleitől még csak alig kopasztott 
dohány korút kihúzván tövestől a’ földből, azt 
egy szellös szárasztó házba megfordítva, az az 
tövénél felfelé akasztani. Ajánlja ezt a’ Heídelber- 
gai kertek felügyelője Metzger úr, Czellernek a 
dohánymüveléshez való bévezetésébe, azon egy 
kivétellel * hogy mi azon egész plántának gyö
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kerével való felaggatását mint bizonyosabbat 
ajánlottuk, Metzger úr pedig csak a’ kórók le 
metszését kívánja. Ezen bánás mod által a’ le
velek igen megsárgulnak, idő vártáivá veres 
barna, ’s fa sárga szint öltenek magokra; ök 
tehát ki tüntetik magokat azon levelek felett 
melyek egyenként letépve száritattak meg. A’ 
magok törzsökéin száradandó levelek álilátszók, 
zsírosak, többet nyomok, ’s kellemesbb szag
nak. Az ily kórók még 3 hétig hajtanak fel 
agattatások után, ’s még akkor is, midőn a’ le
velek nagyobb része felényire megszáradtak, 
még hajtanak ’s helyenként virágzanak. Ebből 
azon plántának fel aggattatása után életbe va
ló létele bizonyul, mely által ők mintegy pótló 
érlelést nyernek, mely a’ leveleknek leszag- 
gatása által félbe szakasztatik, ’s megszünte
tik. A’ korán be álló éjjeli derek miatt, mi előtt 
azok megcsípnék a’ dohánt, leveleit le kell szed
ni, holott a’ meghosszabbított növési időszak ’s 
a’ leveleknek hathatos száríttatása itt igen fi
gyelmet érdemlő, ’s nagy fontosságú. Mi ezen 
alkalomnál figyelmetességünk a’ Bádeni egye
sület középponti Mezeigazdálkodás segédjének 
Zeller úrnak sem érintett bévezetésére függeszt
jük, melybe úgy annak termesztése, mint a’ 
hereskedésre hasznos bánásmódja, az éghajlat 
’s föld anyag külömbségéhez képest tapaszta
láson épülve, és a’ külömbféle magok’ vetése 
ajánl tátik.

A’ Wiener Zeitung azt irja, hogy a’ fe- 
jérrépaczukor készítése a’ Capitalistáknak 
mértékfeletti ösztönül szolgált, a’ föld árrát fel
emelte, annak mivelését megjobbitotta , egy ujj 
takarmányt állított elő , ’s az első élelembeli hi- 
jányok közzül egyet feles mennyiségben for
gásba hozott.

1836-ik esztendőben a’ fejérrépaczukor 
gyárok’ száma Franczia országban 391. volt; 
építésbe 105. 18.37-ik esztendő Mártziusá- 
ban 543 gyár munkált, 39 kezdettek építe
ni. A’gyárok 1825-be 30349,340. 1836ba 
48 millió 968,805 kilogram ezukort szolgál
tattak ki; 1834ík évi September 39to 18351
12 ,000,000 a’ következett ^vben pedig Pá
riába magába 20  millió kilograma ezukor árui

tatott el. Épen olyan arányba csökken a’ Gyarmati 
ezukor’ fogyasztása mely 1835be 64,076722 
1826ben pedig csak 55,984,000 kilográmát 
tett. A’ Gyarmati ezukor vámok 1835-be 
30.925,748 1836-ba pedig 26,614,711. 
Frankot tettek

Párisban az főbb bankier házak közül 19en 
10 millió frankból álló summát adtak öszve a1 
Havreí kereskedőség segéllésére. Egy kölcsön- 
vétel van, melyért Havréban 15 ház vállalja 
magára a’ jótállást. és a’ kereskedők igazga
tása alatt becsét nemvesztő fekvő kereskedői 
javakra fordiltatik

Ä  Selyem tenyésztésről
(Folytatás.)

A’ hernyók születésétől egész az első ved- 
lésig az időnek meghatározása mint egy előszó 
nak azt kell megjegyeznem hogy a’ bogarak 
növekedése egyedül\a’ melegebb vagy hide
gebb nevelő helytől, az elegendő vagy fuka- 
rabb eledeltől, és a’ jobb vagy roszabb nékik 
adott leveliül, függ, és épen azért a’ napok 
is a’ születésektől egész az első levedlésig 
úgy, mint akármikor egyik vedléstől a’ má
sikig több vagy kevesebb; még pedig úgy, 
ha a’ hernyócskák meleg helyen, elegendő ele
dellel, és jó levéllel tartatnak, nem kívánnak 
többet öt napnál a’ növekedésükre születésűk
től kezdve az első és a’ következendő veldésök- 
kig is; ha ellenben hívesebb helyen, vagy 
roszabb levéllel vagy kevesebb eledellel nevel
tetnek, akkor kívánnak 7 — 8 napot, és ha 
mind e’ mellett még hideg és esős idő is áll be, 
kell még nékig 9 —10 napis , még a’ böröcské- 
jőket levedlik.

A’ hernyók nővekedésökre egy meleg he
lyen, jó ’s elegendő eledel és jó levél mellett 
épen csak öt napot kívánnak, mivel a’ termé
szet születésöknél épen csak akkora bőrrel aján
dékozta meff őket, mint a’mekkorára van szűk-“ ' f f
ségök egyik vedléstűl a’ másikig, hogy meg két 
akkorára nőhessenek benne, mint voltak; mely 
bőröket a’ hernyók a’ föntebbi körülményöknél 
is, az ö mindégi étvágyok mellett őt nap alatt 
bizonyosan annyira benövik, hogy még legkis- 
sebb eledelt se vehetnek többé magokhoz, ha
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nem csak a’ bőröket kell nékik lehúzni. Mert a’ 
hernyók addig esznek még a’ természettől nékik 
ajándékozott bőrökbe valamit bele tölthetnek* 
azért a’mely nevelőházakban jó és elegendő levél 
vagy elegendő eledel hijányában természetes 
hogy a1 hernyók növésökben megakadályozíat- 
nak, és következőleg a’ bőröket csak (a ’ mint 
egyik vagy másikban nagyobb vegy kisebb a’ 
szükség) 6 , 7 , 8 , 9 , nap alatt nőtték fel és 
vedlésőket csak aztán kezdhetik,

így megyen végbe a’ dolog minden vedlés- 
nél általánosan, mivel mindegyik vedlést ú j- 
s z ü l e t é s n e k  kell tekinteni, a’ mi által ők 
mindig vagy új alakban vagy más színekben 
jelentek meg.

A’ hernyók bőröket levetkezik, a’ nékik 
szolgáló időjárás szerint 20 — 24 óra alatt.

Midőn a’ hernyók vedleni akarnak igy is
merhetni meg. Elősször arrul, hogy az elej- 
béjök vetett takarmányt vagy levelet egészen 
és megemésztetlen hagyák; és másodszor a’ 
hernyóknak majd megmozdulhatlan csendes és 
halk fekvésökrülmég pedig mind addig, míg 
bőrőkbül egészen kihúzódtak. Mely idő alatt 
őket meg nem kell zavarni és csendesen kell 
őket hagyni fekünni.

Hogy a’ hernyók bőröket már oda hagyták 
meg ismerhetni e l ő s z ö r ,  az újbőröcskének 
sziliéről, mely az első vedlés után sötét hamu 
szürke, mind e1 mellett a’ hernyócskák is föl— 
fútt fejéres fejecskét kapnak, ellenben az ő 
első bőröcskéjök egész a’ levedlésig egészen 
feketék voltak; es má s o d s z o r  az eledel után- 
ni eleven és nyughatatlan ide ’s tovai-keres- 
gélődésökről. A’ mi után az ő régi álmáktól és 
randaságoktól meg kell őket tisztogatni.

Születésöktől kezdve az első vedlésökig, 
mivel ezen időben a’ bogaracskák még igen 
piczinyek, és csak kevés randaságot okozók; 
fekhelyük sem halmozódik sőt a’ fölösleges ált— 
rágott levelekkel, ha rendszeresen etettetnek, 
elég ha csak egyszer tisztogattalak meg, még 
pedig a’ harmadik vagy negyedik napra a’ szü
le tésök után.

A’ tisztogatás nlatt a’ hernyókkal igy kell 
bánni. E l ő s z ö r ,  meg kell rakni a’ hernyó
kat fris levéltől, vagy apró beleveledzett gal

lyacskákkal , és igy kell hagyni néhány per- 
czenetig még egészen megteltek hernyócskák- 
kal, aztán másods zor ;  ha a’ hernyók valami 
álláson táblák nélkül tartatnak legelőször azon 
helyett kell tisztogatni, melyre akarjuk őket 
áltszállitani, be kell ezt teríteni száraz papírral 
és jegyeztessenek meg a’ táblák vagy állások 
egyel azon számok közül , mellyekkel a’ 
hernyók a’ születések napján jegyeztettek 
meg. Harmadszor: A’ hernyókkal tele má
szott leveleket vagy ágacskákat a’ régi fekhe- 
lyökről le kell szedni és ugyan azon rendel, 
a’ mint már föntebb meg mondatott a’ nékik el
készített és megjegyzett helyre lekell rakni. 
Negyedszer , a’ régi ágyot ismét be kell terítni 
frís levelekkel vagy ágacskákkal, hogy azon 
hernyócskák, melyek az első levél -  behintés- 
sel a’ többiekkel föl nem másztak, most ezzel 
föl mászhassanak; azért mostanában kell nékik 
engedni 1— 2 órát j és végtére ö t ö d s z ö r  ezen 
másodszor fölrakott levelet a’ rajta öszve se- 
reglctthernyócskákkál együtt a’ régi fekhelyök- 
ről le kell szedni, az előbb már leszedettekhez 
kell vinni a’ táblákra vagy állásokra, és már 
most egyenlően kell őket etetni. A’ régi almot 
ellenben az öszve söprött ganajlástol együtt ki 
kell vetni, hogy a’ nevelő hely tisztán marad
hasson: a’ papírok pedig, melyeken a’ régi 
alom volt, száritassanak meg, és a’ további 
használatra el kell tenni.

Ha történetből még most is néhány her- 
nyócska a’ régi almon maradna , mind egy ’s 
egyig mint lustákat a’ szemeire ki kell vetni.

Ez semmi kárt sem okoz, mert azon her
nyók , mellyek a’ levélnek második föltételivei 
a’ többiekkel a’ levélre föl nem másztak gyen
gék vagy betegek; és mível ezeket annélkül 
is , ha csak még picziny korokban nem jók le
hetne ismerni, az egészségesek közül ki kelle
ne keresni és azonnal el hagyítni, amazoknál 
pedig legalább a’ nevelésökre tett fáradság és 
munka valóban elvész , így tehát a’ kár végett 
is gond nélkül lehetünk.

A’ hernyók etetésében a’ levélnek ezen 
mértékét kell megtartani: hogy a’ hol her
nyók fekszenek semmi hely se maradjon taka-
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ratlan a’ levéltül, de két vagy három szerivel 
se takartassék be.

Ezen előrelátást, tudniillik: hogy a’ her
nyók se igen sünien, se igen gyéren ne feküd
jenek , együtt, nem csak akkor kell megtarta
ni , midőn tisztogattatnak, hanem minden ete
tésnél is, a5 hol sűrűén fekszenek egymásmel
let szét kell őket osztani; és a’hol gyéren van
nak öszébb húzni, mert a’ hernyók alkonyai
kor mindég jobban öszvehúzódnak , és a’ vilá
gos helyeken aztán ritkán állanak; és ha már 
most igy hagynánk, elvesztenénk a’ levelet, 
a’hol gyéren állanak, mivel azon kevés her
nyók föl nem eszik a’hol pedig sűrűén állanak 
egymás mellett, akkor a’ reményiéit selymet 
elvesztenénk , mivel a’ hernyók itt jól nem Jak- 
ván tökélletes galétát sem hózhatnak.

Az első vedléstül a1 másodikig 6 ,  7 , 8 , 
nap telik el, már a’ mint a’ hernyók meleget 
vagy hideget, több vagy kevesebb, jobb vagy 
rosszabb eledelt kaptak.

A’ hernyók a’ második vedlés után világos 
hamu színűek, jobban fejéres és bunkós fejüek.

A’ hernyókat az első vedléstül a’ másodikig 
kétszer kell etetni; de nem igen fukaron.

A’ második vedlésig, mivel a’ hernyók még 
most sem igen szembetűnő nagyságúak, és e’ 
mellett nem igen sok randaságot okoznak, és 
az elejbéjök hintett takarmányt jobban fölemész
tik , és így ar fekvő helyeik melyeken feksze
nek nem halmozódnak igen fői, igy elegendő, 
ha negyed ötödnap egyszer (mint az első vetí
téskor) tisztogattatnak meg ; mind azon által, 
ha valaki nem sajnálja fáradságát, és a’ her
nyókat harmad és ötöd nap megtisztogatja az 
igen jól cselekszik; mert minél tisztábban tar
tatnak a’ hernyók, annál jobban szeretik, és 
annál egésségesebben is maradnak; a’ mit egy 
kis selyem tenyésztésben igen könnyű végre 
hajtatni.

A’ második vedlésénél a’ hernyóknak a’ tisz
togatás dolgában arra kell vigyázni, hogy mind 
azt végbe kell vinni, a’ mit az első vedlés után 
mondtunk mind a1 hernyók etetésében mind gond
viselésében.

A’ harmadik vedlésig a’ már mondottakból 
könnyű meghatározni ar napokat,

A’ hernyóknak a’ harmadig vedlés után a’ 
fejők oly orral van ellátva, mint a’ disznó feje, 
és sárga barnás, hasonlóul, mintha mocskos 
volna, a’ többi teszi pedig világos ezüstszínű.

Első nap a’ harmadik vedlés után a’ her
nyók háromszor etettetnek és csak úgy hogy 
ne koplaljanak, igen gazdaságosan u. m. reggel 
délben és estve, a’ többi napokban pedig egész 
a’ negyedik vedlésig (ha a’ munka miá meg
tehet tenni négyszer.

Az első nap igen szűkén és csak három
szor azért etettetnek, mivel a’ hernyók az uj 
bőröket, mellyek eleinte (midőn az öreget le
húzták magokról) igen gyengék, az épen nagy 
étvágyok miá úgy eltöltik magokat, hogy az
tán daganatot vagy sárgaságot kapnak tőle, süt 
még szét is repedeznek; ha ellenben a’ lég a’ 
bőröket mintegy 24  óra alatt kissé jobban meg 
keményitti , már ekkor untig és négyszer 
etethetni.

A’ harmadik vedlés után a’ hernyókat, mi
vel már most elkezdik magokat szélt ter
jeszteni, és jó nagyon nőnek, és így sok ta
karmányt emésztenek el, ez által fekhelyük a’ 
ganajlattól és a’ visszahagyott levél kovsavok- 
tól igen vastagra megnő, minden második nap 
tisztogatni kell.

Már most mivel a’ hernyók nagyocskák a’ 
tisztogatás alkalmával be kell őket mint egyéb
kor teríteni fris beleveledzett gályákkal, me
lyekre a’ hernyók azonnal sietve fölmásznak; 
aztán a’ hernyókkal belepett golyókat le kell 
venni, az álláson egy másik tiszta helyre, vagy 
száraz papírral beterített táblára álttenni, (mely
re a’ hernyók születés napja rendesen fellegyen 
jegyezve) : a’ többi nehányat, mellyek az előb- 
beni papíron vissza maradtak kézzel fel kell 
szedni, a’ többi felszedettekhez által kell tenni, 
a’ régi fekhelyüket pedig, a’ hernyók ganajlat- 
jával együtt szemeire ki kell vetni. Egyébbe- 
ránt úgy kell velők bánni, mint már föntebb 
megmondatott, egész a’ negyedik vedlésig, 

Ezen idő közben jött már most az az idő, 
melyben aT selyembogár-tenyésztő embernek 
különös gondja legyen azon, hogy még a’ ké
nyelmes alkalom jó és elegendő eledel daczára 
is, a’ legszorgalmatosabb gonddal együtt melyet
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a’ hernyóinak megszerez, azoknak nagyobb ré
szét (ha mind nem is) elneveszesse. Mivel a’ 
hernyók ezen időben már nagyok, és a’ gyako
ri elejbéjök szórt, és egészen el nem emésztett 
takarmány által, a’ tulajdon ganajlatjokkal együtt 
a? fák helyök igen megvastagszik, igy okoznak 
egy kiállhatlan büdös gőzt, mely a’ léget úgy 
megsüríti és egészségtelenné teszi, hogy a’ 
bogarak tőle igen könnyen elvesznek, a’ nél
kül hogy néha selyembogár tenyésztő embe
rek tudnák, mi é r t ?

Ezen úgy segíthetni , ha minden reggel 
jókor és estve az ablakok és ajtók megnyittat
nak , fél óráig vagy kissé tovább á’ hernyók 
etetése előtt, ha szinte (vagy gondolom formán 
ezen időben) oly hideg volna is, a’ mint csak 
lehet, és aztán a’ még tán vissza maradott rósz 
szagu gőzöknek nagyobb megjobbitására és meg- 
kellemesitésére, fenyő magból de igen mérsék
leti füstöt kell csinálni. Ha a1 hernyók a1 hí
ves légtől, mely az ablakok és ajtók megnyi
tása általreájok hat, megakarnának merevedni, 
kevés befütéssel fel kell őket engesztelni vagy 
felmelegíteni, a’ mi által mindjárt fölvidulnak, 
és az evésre ingereltetnek.

Azon helyeken ahol bé nem füthetni, vagy 
bé nem akar az ember füttetni, a’ hernyókat 
vékonyabban kell etetni, vagy ha a’ hives idő 
tartósabb lenne, egy etetést egészen el kell 
tőlök venni, de a’ mi ezen idő tájban igen rit
kán történik meg.

A’ hernyóknak nem ám ugyan , kivévén 
hogy a’ bőröket lassabban töltik meg, és az ő 
következendő vedlésöken vagy tán a’ befonáso- 
kat is annál késöbbnn kezdik el; aztán a’ her
nyók, ha ismét melegebb idő lesz, az elmu
lasztottat legnagyobb iparral ismét helyre pótol
ják. Hanem a1 seiyemtermesztö embernek sem
mit sem használ mivel az ahoz rendelt gondvi
selőket és levélszedőket mégis fizetnie kell.

Ha mármost annyi öreg fája van a’ tenyész
tőnek, hogy azokkal a’ hernyókat egész a’ be- 
fonásokig bizonyosan etetheti, legjobb őket ál
talánosan öreg falevéllel etetni; de ha nincs 
és nem is kaphatni; igy csak akkor kell kez
deni, az öreg fároli etetést, hogy a’ hernyók 
befodyásokig elegendő. Azért az ilyen levéllel

etetést a’ hernyóknak csak harmadik vedlése 
után kell kezdeni: de ha oly kevés öreg fa vol
na, hogy még ezen vedlés után kezdve se
lehetne őket etetni, a’ hernyókat csak fiatal 
fákról kell táplálni, már ez elég szomorú dolog; 
mivel a’ hernyók ezen fiatal eperfa levélből két 
annyit emésztenek el mint amabból, a’ mire 
több fáradság és költség megy föl, és a’ her
nyók mégis kevés selymet készíthetnek.

(Folytatva lészen.)

Amerika.
Az Angol levelek tu ositási N ew-Y ork

ból 2ik Májusig térjednek. Az eggyesült sta
tusok Bankja az Angol Banknak ajánlatátt, 
melyben bizonyos feltételek mellett bizonyos hitel
re kívánja magát felszabadhatni, elmellőzte, mivel 
az Angol Bank ezen ajánlata tételekor az azol- 
ta történt Amerikai megbukások felöl még sem
mit sem tudott, még pedig előre látolag, mert 
ha angol ország azt megtudá,  akkor az Ame
rikai kereskedő házakkal lévő kezeskedését 
visszavond (Ez oly föltétel, mely a’ mint An
gliából tudatik, semmi esetben nem történt) — 
Jakson Generálról az hallatik, hogy egy roko
na által egy oly bukásba kevertetett, mely uj- 
jabban a’ kereskedő világót érte. W. Z.

A’ J e l e n k o r  h i v a t a l o s  hírlap 41 szá
ma után, mi is közlöttük, hogy a’ Gazdasági 
Egyesület a’ n e m z e t i  l o v a g l ó  i s k o l á ba  
5000. mázsa gyapjút állít ki: azonban ugyanaz 
43. számában ezt mondja „Utolsó előtti szá
munkban a’ budai Gemeinützige Blatt, szerint 
említett nagy gyapjúrakhelyí az illető vállal
kozók Ullman M. előbbi dohányraktárában, 
föl dunasoron,a’ deszkásokon túl, fogják meg
nyitni, hol az eddig aláíróit 5000. mázsa 
gyapjúnál több is elférend. *)

Nálunk az egész tavaszi idő — kevés na
pot kivéve — mostanáig oly nedves zivataros 
hogy főldészeink a’ lapályosabb helyeken egész

*) Különös, hogy a’ h i v a t a l o s  újság, a’ 
nem h i va t a l o s  után igazitja magát. — 
Igaz hogy nincs alá írva a’ Titnok. —

Szer  k.
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mostanáig is nagy részben tavaszi vetéseiket 
be nem végezhették, — a’ kik pedig üggyel 
bajjal elveiettek, azoknak tavaszi vetéseik, de 
leginkább árpáik, a’ majd folyton folyvást tar
tó esők és záporok miatt sárgulni, és kiveszni 
kezdenek, — mely körülmény annál inkább 
öregbiti szomorú földészeink’ aggodalmát, 
hogy a’ szép reményű rétjeinket is , e’ folyó 
hónap 2 2kén 23kén is 24kén jéggel vegyest 
omladozó nagy záporok, majd átalában elisza- 
polták, és ez esztendőre haszonvehetlenné tet
ték. — Oszt vetéseink is melyek jól lehet a’ 
tavasz kinyiltával, nem a’ legbujábbak valának, 
a’ feletebbi esőktűl már is düledezni, és a’ bem
nek helyezett reményinket oszlatni kezdik. — 
A’ gyümölcsfák, melyek virágbímbóval tömve 
valának, részint üresre virágoztak, mert a’ 
szünetnélküli esőkben meg nem kötődhettek, ré
szint pedig a’ hidegtől elnyomatván, csak most 
fakadoznak , bár ne hasztalan virágra. — Bar
maink még ez ideig egésségesek, de továb mit 
várhatunk a’ vízzel terhelt és ellepett legelőink 
mellett, leginkább juhainkra nézve, könnyen 
gondolható.

Költ Nagyszalatnyán május 26kán 1837.

Pécsett Május 20-kán.
Egy p m. tiszta búza 3 f. 30 alább va

ló 3 f. kétszeres 2 f. 45. rozs 2 f. 42  alább 
való 2 f. 36. zabb 1 f. 30. kukaricza 3 f. 15.

Egy font marha hús 11 kr. borjú hús 14 
kr. sertvés hús 10 kr. irósvaj 36 kr.

Múlt pünkösdi országos vásárkor egy pár 
ökör volt 280  f. alábhvaló 2 5 0  egy pár 3 
esztendős sertvés 30 f.

Középszerű gyapjúnak mázsája 7 0 —45 
f. e. p. közönséges 4 0 —50 f. e. p.

Egy akó fejér ó bor 8 — 6 f, v. 1836 ki 
6 —7 f. rozs pálinka 15 f. v.

Időjárás nagyon váltózó — hűvös — na

ponkint esőzik. — Az őszi és tavaszi vetések 
szebbnél szebbek — hanem a’ kukoricza nem 
igen női sőt1 helyenként sárgul — széna ele
gendő lesz csak lehessen betakarítani. —

A’ Szöllőhegyek sem igen zödültek — ter
més kevés leend — némely tökék még most 
indulnak — még sem keresik a’ borokat. — 

P a j n á d y  J ó s e f  Tanácsnok.

E ’ medardi pesti baromvásárban volt azzal 
együtt, a’ mi útközben eladatott, mintegy 
3200 darab marha; többnyire Gallicziai, Mold
vai és Bukovinai.’S noha meglehetős árron kelt,az 
eladók még is panaszkodtak azért, mert út
közben drága takarmányon jöttek keresztül.

A’ mennyire ki lehet puhatolni egy pár 
1000 SÍ húsú 140 U fagyúu magyar ökör 
400 ft. 900 gí húsú és 120 U fagyúu ökör 
360 frt. V. Cz. volt.

Midőn a’ pénzügy ily rettentő csapást szen
ved, mint az egyesült Státusokban, akkor Eu
ropa’ kereskedése és földészete amerikai lázban 
szenved, ’s nem lehet bizonyos szempont, mely
hez akar a’ földész akar a’ a’ kereskedő bátran 
tarthassanak. Ily kétségbeesett állapotban, itt 
most a’ gyapjú nagyon lassanként keleget. Né
mely apró vételek után különfélék az árrak. A’ 
tavalyi 46 frtos gyapjút, egy értelmes zsidó ve
vő a’ másik szinte okos zsidó eladótól 42 frton 
vette. — Ezenkívül a’ tavalyi 70 frtosnak má
zsája most 5 0 — 55 frt.— a’ 80 frtosé 55 — 60 
frt. — a’ 1 0 0 — 110 frtosé 6 8 —70 frt. körül 
kérettetik.

Igen sokan visszatartják magokat az eladás
tól, ’s tanácsosabbnak látják bevárni a’ köze
ledő váczi vásárt, a’ mikorra inkább ki fog fej
leni az árr. Mi illeti a’ kéz és gyárműket, ’s 
egyebet ezen vásár pénzetlen kilátásaival sze
gény állapotban fog elmúlni: melyről jövö szá
munkban többet.

Pénzkelet. Május 3 1 .1 8 3 7 .  Stat. köt. 5 pet. 104£ . — 4  pct. 1 0 0 | .  — 3 pet. 75J. — 1 8 3 0 .  köles. 10 0  f. — 
2 2 0 j .  — 1821 . 1 0 0  ft.— 141$. — 1 8 3 4 .5 0 0 f . —57 0 . — Bécsi bankköt. 2 j  pct. 661- 
Kincstári köt. 2 pct. 531.

Szerkezti Bál l á .  — Nyomatja L ä n d e r e r .
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Hetenkiiit kétszer 
félévi árra

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

1 8 3 7 .

Szerezhető 
Eggenberger és He- 
ckenast könyvkeresk. 

és a3 Szerkeztőnél.

Pesten Szerda E gyesü lj ! Junius 7 ik

Zier fe jé rr  ép a c zu k o i * titkos készítése 
módjának felvilág ősit ás a.

Minden, ki a’ fejérrépa-czukor gyárra bár 
mily csekély figyelemmel viseltetik, jól emlékez
hetik arra, minő óriási előmenetelt Ígértek a’ 
közelebb múlt év folyása alatt egy egészen új
nak állított találmány következésében, melyet 
Zier és Hanevaldurak Ouedlinburgba szándékoz
tak elkészíttetni. Arnoldi ur erről Gothában ki
adott, ’s egész német országban elterjedt Pro
gramjába ezen„megbecsülhetlen találmányátZier 
orvosnak Zerbstben“ a’ Markgróf eredeti talál
mánya legtökéletesebb végrehajtásának állítja, 
mi által a’ feltaláló Németország’ legnagyobb 
jóltévőjének neveztetni méltán érdemes. Ezen 
találmány, a’ gyárok igen költséges gyakran 
időlopó ’s ingadozó jelen bánásokat a’ legolcsóbb, 
egyszerűbb, gyorsabb, ’s legbizonyosabbá tészi, 
minden eddig ismert bánásmódot messze hátra 
hágy , sajáti, ’s Németországot azon tartomá
nyoktól függetlenné tészi, melyek őt eddig czu- 
korral ellátták. Név szerént azon kerület azon
nal biztosíttatott a’ felől, hogy ezen bánás által 
100  font megtisztult répából, 9 —10 font ke
mény czukrot nyerhetni, a’ nyereség minden 
összeköttetések között bizonyosbb , és hogy a’ 
munkák erőmüvei dolgozók közt felosztva, cse
kély felvigyázás mellett, azok által vitetnek 
véghez. A’titok közléséért 100 Friedrichsd’or 
kéretett, ’s mindenki tartozott, 1000 tallér bir
ság alatt magát a’ titok legszigoruabb megtartásá
ra kötelezni.

A’ minden mértéket meghaladó feldicsére
tek nem valának sikeretlenek, sőt a’ kívánság 
nagysága is eszközölt, mert némelyeket azon

f következtetésre bírt, hogy a’ kívánás ily nagy
ságánál mégis szűkségképen kell valaminek 
a’ dologban lenni Elég az, hogy több találtatott 
100 személynél olyan, kik a’ nélkül hogy biz
tosítva lettek volna a’ Zier bánásmódja dicsért 
előhaladásának hasznairól, ’s a’nélkül, hogy a’ 
megtörténhető csalódás, vagy csalárdság ese
tére kereseteket fenttartották volna, 100 Fried- 
richsd’ort a’ Zieri titokért lefizettek. Az említett 
pénzdíj lefizetése után mindenkinek 1 ujnyi vas
tagságú, siketnómák által kézirat gyanánt nyom
tatott bévezetés az ujtaláimány gyakorlására ada
tott által, Js egyszersmind mindenkinek megen
gedtetett a’ meghatározott időben a’ gyártás’ 
kezdeténél Quedlinburgba személyesen megje
lenni, hol az egész találmányt az ottani gyár
ban , Zier Doctor ór gyakorlásokkal fogja ta
nítani.

Az újságlevelek ezen Ouedlinburgi összejö
vetel időpontjáig, melynél mintegy 50 iitokve- 
vö személyesen jelent meg, telve valának az uj 
fedezésnek fontos ‘következésivel, melyeket ez 
nem csak a’ fennálló gyárok, hanem a’ mezei 
gazdaság és főkép’ a’ kereskedésnél von maga 
után, ezen gyűlés idejétől a’ legmélyebb hallga
tás váltáazt fel! mely hallgatás azon nagy lár
mára megmagyarázhatatlan volna, ha fontolatra 
nem vennök azt, hogy azon időponttól a’ köz 
figyelemnek ezen tárgyról való elfordulása azok 
érdekében feküdt, kik eddig a’ sok újságlevelek 
által a’ lehetségig kívánták terjeszteni magasz- 
talását ezen nagy felfedezésnek. A’dolog’ érdeke 
kötelességünkké teszi ezen néma hallgatást félbe 
szakasztani, nyilván, ’s minden tartózkodás nél
kül a’ német ipar történeteiben egy még v alóban 
hallatlan kijátszást kimondani. Nem tarthatunk
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a’ hirtelenséggeli szemrehányástól, minthogy 
sok ujjon alakult gyárok ezen télre magok mun
káit egészen elkészítették, ’s a’többi is munkája 
végzeténél van, a’ Zier methodusának értékét 
’s annak cselekvését szorosan megbírálhatjuk.

A’ külömböző helyekről érkezett tudósítá
sok minden gyanún kívül valóvá tészik azt, 
hogy Ziernek találmánya átaljába semmi ujjat 
sem foglal magában, ’s hogy igy mind azok, kik 
azon titkot meg vásárolták, a’mennyibe ök mind 
e z t, a’ mi velek oly nagy áron közöltetett, sok
kal jutalmasabban, a’ már régnyomtatott köny
vekben feltalálhatták volna 1 0 0  Friedrichdort 
ingyen ’s haszontalan adtak ki. Minthogy mi a’ 
Zieri bánást újnak ’s tulajdonának lenni átaljába 
tagadjuk , és ezen bírálatunk alapositani készü
lünk, a’ félreértések elkerülése tekintetéből meg 
kell jegyeznünk, hogy a’ mi véleményűnk egy 
iilyen kérdésnek való felelet után mindig egy 
Methodusnak miben való részéről, (azaz olyan
ról , mely az egészre elhatározó befolyással 
bir) való beszéd. Mert ha mindenütt min
den újabb változásokat mint uj találmányo
kat fogadnánk el, úgy tettben oly sok gyár
beli methodust találunk, a’ mennyi gyár va
gyon, mivel minden gyárban ez vagy amaz kü- 
lömbözö módon van elrendelve vagy máskép 
űzetik a’ nélkül hogy azon változtatás miatt egy 
uj ’s tulajdon találmánnyal dicsekednénk. Éppen 
oly kevéssé tarthatjuk ujj találmánynak ezt, 
ha valaki a’ külömböző esméretes találtmodok- 
bol úgy választ, hogy ő p. o. a’ répa széjjel 
morzsálásánál A , kisajtolásnál B, elválasztás
nál C, a’ lév tisztázásánál Dt, követi. — Mert 
ezen kiválasztás is közönséges dolog, és olyan 
felfődőzéshez kívántatik, midőn mi közelről egy 
ily formán elrendelkezett gazdálkodás csekély 
elsőségét nézzük, tettben csekély elmésség.

Az által, hogy Zier Doctor Ur a’ maga 
vevőivel közölt bévezetésben, mely az egész 
répa czukor készítést A-tol Z-ig magában fog
lalja, sehol sem érdeklé, mely pontok azok? 
melyeket ö mint fölfedezéseit követ: sőt a’ Qued- 
linburgi gyűlésben is nyilván vonakodott ki
nyilatkoztatni miben álljon tulajdonképen az 
ö titka , kénszeritve lenni látjuk magunkat 
azon pontokat kiszedni, melyekben az ő ta

pasztalása az azon időjü nagyobb részint szo
kásba volt gyároktol külömbőzik, és a’ mellyek- 
hez ezen elő nevet „az újság és tulajdonosság(í 
hozzá kapcsolni hinnünk kellene. Nékünk eb
ből három pontjaink vannak.

1. A’ jővedelmes haszon a’ mészből az el
választásnál a’ bűdőskő savany kirekesztésével.

2. A’ lének főni való megszűnése a’ mész- 
nek hozzá tételével.

3. A’ lének előszörre való megszűrése az 
elválasztás vagy tisztítás után, az eddigi le- 
gőzölgés nélkül

(Folytatása következik.)

Gyapjuárr.
A’ Lipcsei újság 20-ik Májusról követke- 

zendőt foglal magában: Az idei gyapjuvásárok 
a’ gyapjutermesztökre nézve átaljában rosszul 
fognak kiütni. Annak oka a’ feleslegitermesztés, 
Angliának nagy mennyiségű kész halmazai, 
s’ (mintegy^25000. Báli Német gyapjú, melynek 
mindazáltal |  kevert rosszabb fajú} A’ gyap- 
jukereskedés a’ természetfeletti nagy vállalat 
mindenek között úgy Angliában mint Ameri
kában. Ez a’ szárazon is mindenkép szélesebb 
terjedést nyer,  ha csak a’ mi kormánnyaink a’ 
sok bizonytalan vállalatok, ’s más kalmári nye
reség próbálók szoros megvizgálási által a’ 
veszedelmet meg nem gátolják Ezen pillanat
ban nincs csökkenése a’ posztónak úgy An
gliába ’s a’ szárazon, csupán a’ pénz ’s annak 
illendő forgása hibázik a’ kereskedési dolgok 
hasonló emelkedésében, milyen tavaly volt. A’ 
Lipcsei utóbbi húsvéti vásárra mint egy i 50000 
vég posztó hozatott eladásul 50000  több mint 
az 1826-ki Mihályvásárra, Abból tOOOOO. 
darab rögtön eladatott, ’s azon 50.009 darab 
is, mely árulatlan maradt, elkelt volna; ha kí
vánt tulajdonsággal bírt volna. A ‘ legjobb posz
tógyárosaink közzül sokan azon megbízatással 
hagyák el a’ vásárt, hogy e’ nyáron gyáraikat 
működtessék. Jó gyapjuvali régiebb ellátás 
úgy itt, mint Berlin, Breslau és Maini Frank
furtban kevés vagyon — Még a’ középminé- 
müségii gyáru gyapjú is kerestetett, ’s meg-
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lehetősen megtartotta árrát. Minden gyáratott 
gyapjú, melyet Szász ország a1 múlt évben ma
jorjaiból kiválogatott, jobb árron adattak el, 
mint a’ posztógyapjuk, ’s azon eset lesz ez esz
tendőben is. Atáljában ajánlható minden juhte- 
nyésztőnek a’ kevesebb számú juhok tartása, 
hogy a’ jóltartás által erösbb gyapjút létesítsen, 
mely nem csak a’ fésűshöz, hanem az Angol- 
országi posztógyártásra is , hol most annak 
készítésénél forró vízzel élnek , megkiván- 
tatik. Ezen uj munkálása a’ finomuló posztó
nak,  kiváltképen déli Angliába okozza azt 
hogy a’ gyenge, vékonyszálu gyapjúk, Thurin- 
giaból Magyarországból ’s a’ t. kevésbbé keres
tetnek. Egy jóltáplált nyáj által nem csak több 
gyapjú termesztetik, hanem a’ nemesbb fajzásu 
marhának külföldön való eladására szükséges is. 
Előre elmondhatni, hogy Mihálynapja körül a’ 
jó szász és porosz gyapjúk, ha kívánt minémü 
ségüek lesznek 10 p. ct. drágábban adatnak el, 
mint a’ múlt gyapjú vásárokban. A’ juhmajorok 
birtokosainak igen ajánltatik, hogy gyapjujo- 
kat a’jövő vásárkor nem 20 ’s 25. pcent vesz
teséggel adják el a’ múlt évi árrhoz képest, 
mint azok most Londonban ’s Yorkschirban árul- 
tattnak, hanem a’ kereskedési crisist békével 
vájják bé, ha mindjárt Augustus, vagy Sep- 
temberben végződik is el.

W. Z.

Gyapjúkor eskedés 
Hamburg, Május 23. 1837. Azon felemelt 

árrak, melyeket a’ múlt évi gyapjú fővásárokban 
különösen a’ finom és középszerű gyapjúknak 
szabtak, azon ügyet oly fénylő pontra hely- 
heztette, melyen sem Német, sem Angol or
szágban nem volt, ’s mindenrészrőli kalmári 
nyereség próbálást szültek; melyek arra szol
gáltak eszközt, hogy nem csak minden kívánt 
fajt találtak, hanoin értékét is telyes mértékbe 
megkapták. Az első vételből némelyek csekély 
nyereséget láttak, mely kétségen kívül újabb ’s 
nagyobb merényekre szolgált volna alkalmul, ha 
a’pénzbeli öszvezavart viszonyok, már October 
hónapban az Angol piaczokon oly csendet

nem állítottak volna elő, mely az év végze* 
téig félbeszakadatlanul fenmaradt. Ezen csend 
mindazonáltal a’ Németországi hátramaradt elő
vételekre semmi befolyással nem bírt, mivel a’ 
múlt esztendőkön alapult tapasztalásokra igen 
sokat építve. annak rövid idő alatt leendő jóra 
fordulása közönségesen reménylteték. Ennél
fogva minden gyapjú tulajdonosok a’ kiszabott 
árr mellett állhatatosan megmaradtak, ’s azt 
nyerték általa, hogy mindjárt az év kezdetén 
a’ gyárok osztályában uj serén} séget ’s csak
nem a’ nyári jeles áron való eladásokat eszkö
zölték ki. Azonközben Angliában a’ gyapjúk 
tömege egy soha előre nem gondolt mennyiség
re növekedett. Minden gyapjutulajdonos többet 
hozott az eladásra mint kivántatott, ’s a’ lejjebb 
szállított árr által próbálták a’ vevőt nagyobb- 
mennyiségbe való vételekre izgatni. Ez úgy a’ 
gyárosokat, valamint nyereség keresőket meg
hökkentette, ’s abbeli meggyőződésre bírta hogy 
a’ legcsekélyebb külföldi kedvetlen érintésre 
oly krísis álhatbe, mely őket nagyon megkárosítja. 
Innen alakult azon környülállás, mi szerént a’ 
fent megjelelt pénzbeli összezavart viszo
nyok, melyek mintegy melleslegesnek látszattak, 
egyszerre nagy kiterjedésekben léptek elő, ’s 
minden haszonkeresési osztályokban felette ká
ros béfolyást gyakoroltak. Csaknem mindennap 
halhatók voltak a’ felfüggesztések, ’s tönkre 
jutások melyek folyvást tartó korláttal jár
ván a’ haszonkeresési adás vevésnél, végre 
minden termesztmény, ’s gyármiveknek árra 
azon lépcsőre nyomatott le, melyen azt mi ezen 
pillanatban lenni látjuk. Minden bizodalom el
tűnt, ’s igy az 1825 .—1829. nél, sokkal 
veszedelmesebb crisis őlelte körül az egész ke
reskedői világot. Yalyon végéhez jutott e’ ez, 
vagy nagyobb áldozatokat kíván még, nem mer
jük elhatározni, mivel véleményünk szerint sok 
függ a’ környülményektől, mellyeket előre lát
ni lehetetlen. Mi az elsőt reménylük, nem mer
jük mindazáital elhalgatni, hogy egy távolabbi 
ár víszahozatalhoz még mindég rés vagyon. A’ 
helybeli gyapjűvásár, mely egészen az Angol 
ügyektől füg, a’ múlt esztendőbe semmi meg
nyugtató következményekről sem kezeskedett,
’S sokan abból hasznot reménylvén, keserve-

o
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sen láták m egcsalásokat, mivel árruik esők
ként árrokba folyvást korlátolva maradtak, ’s 
a’ gyapjú julalmas vételékor alig kaphaíák meg 
költségeket.

Az eladásra határozott gyapjúnak tömege igy 
még October hónap végéig is bizonytalanságban 
maradt. Az Angol vásárokra kelle vitettetni, ’s 
oly időpontba jutott oda, hol sem gyorsabb, sem 
hasznosabb árulása nem vala eszközölhető. A’ 
múlt esztendei összes felvállalatot nem tehetni 
töbre 8 0 0 0  Bálnál, és a’ piaczlajstromok 1 Januá- 
riustól mostanáig csak mintegy 1 5 0 0 —2000 
Bálira teszik. A’ jegyzetek szerént a’ belföldi 
szállítmányok 1836-ki 1. Januariustól Decem
ber utoljáig 82,461 Ball külömbféle gyapjút 
hoztak bé, a’ midőn az előbbi esztendőkben ne
vezetesen 1835-ben csak 66,134 Bálit bizo
nyítanak. Ok tehát az utolsó időszak’ kedveze- 
sére rettentő többséget szállítottak, mely az idei 
behozatallal, mely 1. Januáriustól Április vé
géig 6021 Bált tészen, jelesen sokasittatott, 
kivévén a’most itt lévő halmazt, (mintegy 4000 
ballt) szinte mint azon csekélységet is, mely 
Svéd, Francz és Holland országokból vitetett 
Angliába. — Tulajdonképeni piaczárrok jelen
leg nem léteznek, innen azok helyére mi olyat 
kéntelenittetünk tenni, milyenek az árszabás 
sinormérték szerént az Angol vásárokban léte
sültek, ’s az uj gyapjú vétel szabályául szol
gálhatnak.
2 0 —22 S. 8. bankó pr £$ a’ legfm. fürtös gyapjú 
1 8 — 10 finom.
16 — 17 középszerű
12— 15 közönséges

Ezen környűlmények között várható , hogy 
minden, ezen esztendőben Angliába utasított 
vevők, nagy tartózkodással fognak a’ dologhoz, 
és a’ kevésbé nyomatott német gyárosok, va
lamint a’ gy aratott gyapjufonók tulajdonosi az 
elsőséget nyerendik. — Mi ezt jónak tekintjük 
mert a’ gyenge szállítmány mellett a1 régi gyap-

Pénzkelet Junius 3. 1837 . Statköt. 5. pct. 105.
bankköf. 2\ pct. 60. Kiucstáriköt. 2 
13751. conv. p.

junak rettentő sokasága Angliába elemésztetik, 
’s ez által későbben egy uj ’s rendesfolyamu 
foglalatosságra ut töretik. Ha pedig az árrok 
mesteri fokra jutnak, ’s az állapotoknak Angliá
ban csalhatatlan javulását reményivé, újabb 
vállalatokhoz többen járulnak, úgy félhető , hogy 
mi esztendő vége felé, jobb összeköttetés he
lyett , a’ másodiknál sokkal hatósabb krisisnek 
lépünk eleibe. #)

Pest és vidéke. A’ pesti belső baromvásár
ban a’ jármos ökrök párja 180 ftól 2 8 0 —300ig 
ment: a’ teheneké 7 0 — 130 v. ez — Valamire 
való paraszt ló 100 forint körül adatott; a’ jobb 
lovak árra igen magas volt. Egyébbiránt, más 
vásárokhoz képest a’ gyalog vásár igen vigályos 
volt. —

Az időjárás esős és hives: a’ Duna sok he
lyeken kiőntvén a’ kaszállókban ’s néhol szántó 
földeken tetemes károkat okozott: szinte ez a’ 
hír a’ Tiszáról ’s egyébb folyaminkról is. Ve
téseink gazdagok még eddig, réteink melegre 
várnak.

*) Mi ehhez a’ jelen medárdi pesti vásárból 
azon megjegyzést kívánjuk ragasztani, hogy  
igen számos gyapjú termesztőink jobbnak 
láták az eladást halasztani, mint 10*20-30 
procentó veszteséggel adni el.

Vágynak vásáron kivüli eladások is 
tudtunkra: — 110 ezüst forintos gyapjú 
88 forinton — későbben 600 mázsa tavaly 
115 forinton kelt gyapjú, most 103 ezüst 
forinton vetetett m e g .— Ezeknél “s egyébb 
körülményeknél fogva, a’ gyapjú mostani 
csökkent árrának , minden kereskedői elő
adások’ daczára is ,  felebb leendő rúgását 
rövid időn reménylhetjük.

8 z er k.

Jövő számunkkal másfél ivet*fogunk adni.
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Zier fe jé rr  ép ac zukor titkos készítése 
mócl)(ínak felvilágosítása

( V é g e )
A’ mi az első pontot illeti, mindenki tudja, 

hogy a’ czukorkészitésnél büdöskösavany nélkül 
való mésszel élés újnak nem neveztethetik, sőt 
inkább a1 legrégiebb; ’s a’ gyarmatoknál még 
most is divatozó bánás. Épen oly kevéssé uj 
ezen bánásmódnak a’répaczukor készítésére va
ló alkalmaztatása, mint névszerént ezen gyar- 
matbelibánás a’ legújabb időben sok Franczia 
gyároktol elfogadtatott, ’s itt Hohenheimban 
is csak mész használatik. A’ mennyiség pedig 
uj találmány’ alapjául épen nem szolgálhat, mi
vel majd minden czukorföző más arányban hasz
nálja a’ meszet.

A’ lének elválasztása után való főzhetése, 
az újabb időkben a’ mennyiben ugyan mi tud
juk, kévéssé használtatott; oly bánást minda- 
záltal újnak nem nevezhetünk , milyet Herbstadt 
már ez előtt 25. évekkel ajánlott, ’s környülál- 
lásosan tanított. Valóban azt sem mondhatja 
Zier Doctor űr, hogy ezen Herbstädti bánás 
előtte ismeretlen maradt, minthogy azon tudo
mányos segéd szerek kőzöt, melyeket a’ fent 
érintett köztudositás magában foglal, a’ Herb
städti iratról is névszerént említés tétetik, sőt 
ezen bánásmód innen sok más későbbi iratokba 
által vet etet t.

Végre a’harmadik pontravítelben előbb ugyan 
körülbelül közönséges szokás volt, az állat szén 
által való tisztítást csak akkor venni elő, mi
dőn a’ leszivárgott lé 25° B. ’s többre volt el- 
gözöltetve: mindazáítal miolta Dumonth sző
rűjének czélirányos alkalmaztatása biztosabb le
ve, ezen ügy, már sok gyárokban némely vál

tozást szenvedett; a’ mint az újabb időben ne- 
vesetesen Franczia országban próbálták a’ le
vet háromszor szűrni, lör mindjárt a’ Ieszivár- 
gás után 2or 12° B — 3or 25° B -re elgő- 
zöítetni. Zier Doctor úr tehát ebben semmi újat 
nem talált fel, ’s mi magunk nagyon kétségbe 
hoznék ezen bánásnak czélirányosságát, mert 
világos, hogy a’ lé szivárgása, ezen ősszeköte- 
tési álapotjában mintegy 3° B. milyennek a’ 
megszűrés után nékie közvetlen helye van, igen 
gyorsan történik; ha valamely káros változása 
abban nem előzné meg, mely szükséges siette
tés nagymennyiségben a’ gyártásnál bizonyo
san némely nehézségeket nyújtana.

Mennyünk most a’bánásmod’ újsága vis- 
gálatirol a’ működés’ megtekintésére által, ’s 
úgy találjuk, mennyire tudósításaink terjednek 
hogy Zier titkainak minden vevői abban meg- 
eggyezök, hogy mind azon nagy ígéretekből, 
melyek a’ fent érintett közhirdetésben foglal
tattak, telyesedésbe egy sem ment. Egy sem 
dicsekedhetett csak 9— 10 prcentnyi kemény 
czukor nyereséggel, jól lehet az évi időjárás a’ 
czukorgyártásra közönségesen a’legkedvezőbb
nek ismértetett el!

Ha Zier Doctor úr azt most mogfejti, a’ 
mit nékie Quedlinbúrgba valósággal tenni kel
lett, ő a’ közzül nem 10 prcentnyi kristallísalt 
czukort, hanem 10 prcentnyi összeséget az az 
nyers czukort és sirupot együttvéve értett, ’s 
ha módjának nagyításairól újság czíkkekben 
nem köteles számolni , mi azon olvasókra 
bízzuk, kikkel röviden közöltük az Arnoldi 
körlevélnek tartalmát, Zier Doctor urnák ezen 
feleletjét méltánylani.

Mi megelégszünk véleményünket nyilváno-

u> fj?nb
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san oda nyilatkoztatni hogy nti ezen összeköt
tetéseknél Zier titkainak minden vevőit joggal- 
felruházottaknak találjuk arra, hogy a’ megfi
zetett vételi summát vissza kívánják, ’s hogy 
mi, azon bánás titokbantartásrol adott fogadá
sokat ezen körülmények között épen nem tart
juk kötelezésselbiróknak. Mert a’ ki velem meg
ígérted azon titkot megtartani, melyei ő en
gem megbíz, ’s nékem a’ titok helyett egy kö
zönségesen tudva lévő dolgot súg fülembe, hii- 
ségtöréssel nem vádolhat, ha én azon titkot, 
mely soha sem létesült, titoknak nem tartom. 
Mi erre azért vonunk figyelmet, mivel néme
lyek a’ halgatásrol tett ígéretek által magokat 
tartoztatni engedik igaz kereseteket Zier Doc
tor uron nyilvánosan követelni.

Ezen történet által, az elveszett vételi sum
mán kivűl, sok gyármesterek nagy károsodásba 
estek, mivel késön látták által, mily csalók le
gyenek az elnevezések, „hogy az uj bánásmód 
által, csupán erőmübeli munkák által; minden 
tanult főzőmester nélkül gyártathatik, igen is, 
neveztettek nékünk egyesek kik utolsó vagyo- 
naikat ezen remények áldozatjává tették! Bár 
a’ Z ier, Ilanevald, és Arnold répaczukorgyár- 
tás titkai a’ mesterségi szorgalom történeteiben 
őrrökké intő tábla gyanánt állanának, a’ titok— 
árrus túlságos felmagasztalásainak mindig csak 
a1 legnagyobb visszatartoztatássai hinni, és tö
kéletes kereskedés nélkül soha oly titkot nem 
venni.

Ä  r ép a ezukorgyáraik felé'Ilii á sárul*
(Oec, N.)

Nem arrul akarunk itt szóílani, miként nyer
het egyes gazda az általa termesztett ezukorré- 
pábul önszükségeire ’s talán eladás végett is 
ezukrot, hanem nagyban minő feltételek alatt 
gyárthatni nyereségesen répaczukrot. Ezen 
ügynek megfejtése végett különösen hat tárgy- 
rul kell értekezni, melyek igy következők:

I. A’ f o g l a l k o z á s  k i t e r j e d é s e.
Gondos visgálatok és számolások szerint azt 

állítják, hogy évenkint legalább 20,000 mázsa 
répát kell fölgyártani, hogy a’ vetett tőkepénz 
elég kamatot hozzon.

II. A’ s z ü k s é g e s  r é p a b e l i  b i z t os í t ás .
Elegendő répára szert tehetni, ve vés , ter

mesztés vagy mind a’ kettőnek egyesítése által.
a) R é p a  ve vés. Noha könnyen gondol

hatni, hogy idővel, a’ répaczukor készítése 
közönségesebb ’s e’ végre a’ répatermesztés ál- 
talánosb leendvén, elég ezukorrépát kaphatni 
kaphatni a’ gyárok számára, és pedig a’ con- 
currentia miatt eléggé olcsón: most azonban igen 
nagy merészlet volna csupán vásárlandó ezu- 
korrépára számolni ’s vállalatba ereszkedni. A’ 
ezukorrépa sokkal hasznosabb termesztmény a’ 
gazdaságban, mintsem hogy a’ termesztő, ki
vált más takarmány szűkében, könnyen áltadná 
olcsó árron , kivált ha látja hogy a’ ezukorgyártó 
reá szorult. Azon fölül a’ ezukorrépát nem vi
hetni olcsón, nehézség és sértés nélkül távol 
vidékekre, ’s igy £ka hajókázás nem segít) a’ 
környékre vagyunk csak szorulkozva. Azután, 
legalább nyomban, igen nehéz lesz a’ gazdát 
arra bírni, hogy ősi szokása ellenére a’ marha
tartásra oly jó nagyobb répát kisebb fajta ter
mesztésével cserélje föl, ’s mind azon föltétele
ket betöltse, melyek a’ jó termesztésnél megkí
vántainak. Végre n e h é z  s ú l y  és mé r t é k  
s z e r i n t  vásáriam ott, hol csak a’ ezukortar- 
talom határoz. Ily esetben szükséges volna egyes- 
ségre lépni a’ gazdákkal, hogy bizonyos számú 
hold földet szabott módon a’ rendelt répafajtával 
ültessék be, ’s holdszámra fizettessenek ki. Fran- 
cziaországban szokás már a’ répa mázsáját drá
gábban fizetni, ha a’ föld kevesebb mázsát ád, 
’s igy a’ gazda kárt nem szenved.

b) Az ö n t e r me s z t é s  tehát a’ legbizto
sabb mód. De minthogy igen sokan nem szorul
hatnak csupán erre, ’s mivel az egész mennyi
séget nem épen szükséges a’ tulajdon telekről 
kapni, innét sok körülményben igen ajánlatos.

c) Mind a’ két mód’ e g y e s í t é s e .  Ez 
igy lehet:

I )  Hogy az egyes jószág vagy gyár bir
tokos egy részt maga termeszt, más részt pe
dig vesz. Ez esetben szükséges azonban arra 
vigyázni, hogy maga annyi répát termesszen, 
mennyi legalább szükséges, hogy répavásárlás 
nélkül is haszonnal lehessen ezukrot gyártani.
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2) Ha valamely részvény társaság azon sza- | 
bályban megegyez , hogy minden részvényes 
szolgáltasson bizonyos mennyiségű ’s minőségű 
répát a’ gyárhoz, vagy bizonyos mekkoraságu 
telket adjon, mely szabályosan fordittassék köz 
czélra. Ezen mód a’ kissebb birtokunkat is részt- 
vchetésre segíti, ’s a' czukorgyároknak fölál- 
lithatásál kieszközli ott is, hol a’ telekbirtok 
igen elszabdalt.

III. A’ r é p á k  m in ő ség e .
Nincs eldöntve, mely répafajta Iegczukor- 

adóbb minden éghajlati ’s földjósági viszonyok
nál. Általában a’ fehér sziléziai fajta nagyon 
dicsértetik annál inkább, mivel (mint mondják) 
nem oly hamar rothad, de mások azt mondják, 
hogy a’ sárgás fajta némely viszonyokban jutái— 
znazóbb. A’ legjobbik fajta kikeresése minden 
vidéken igen fontos föladat; mert annak czu- 
kortartalma annyira elhatározó, hogy sokszor 
egy procento czukor dönti el a’ gyár sorsát, a’ 
mellyel t i. egy mázsa répábul több vagy keve
sebb húzható ki.

IV. F ö ld , m ív e lé sm ó d , t r á g y á z á s .
A’ homokos agyag vagy agyagos homok föld 

legalkalmasabb a’ répatermesztésre. Elmulhat- 
lan föltétel, hogy mély telekű (tiefgründig),’s 
igen lényeges hogy jó erőbeli legyen.

Hogy valaki maga kapjon számos czukorré- 
pát, el kell állani az eddig szokásban volt ül
tetési módtul. A’ magvat kell mindjárt sorba 
vetn i,— ’s hogy a’ netalán ki nem kelt magvak 
által maradt hézagok kitöltessenek, mellékesen 
tartani kell ágyakat is. A’ régi mód mellett csak 
ott mardhatni, hol sok apró földbirtokos köte
lezi magát i  — 1 hold termésének áltadására.

Ha valljon fris trágyázás megengedhető-e 
a’ répaföldre, igen kevéssé van eldöntve. Szem
tanuk bizonyítása szerént Francziaországban, 
Sussy-ban van egy czukorgyár, mely egy juhász- 
ndvarral van összeköttetésben ’s hol a’ juhga- 
naj közvetlenül a’ répaföldre hordatik. Más ré
szről valónak mondatik, hogy a’ frissiben trágyá
zott föld, igen nagyde kevés czukoranyagu ré
pákat ad. Itt próbákat kell még tenni. Azt azon
ban már hihetőséggel állíthatni ,• hogy a’ tél 
előtt hordott és elszántott trágya nem ártalmas.

Még két homályos pont említendő itt meg. 
— A’ kisebb répák czukoradóbbak lévén, 1— 2 
fontnál nagyobbakat nem örömest termesztenek; 
innét ez mondatik, hogy mikor hajdanában min
den répára 4 négyszögü láb szárnittaték, most 
egyre-egyre csak másfelet számítsunk, — a’ 
sorokat 1± lábra tevés egymástul, a’ répákat 
a’ sorban 1 lábra. Mások szerint még ezen tá
volság is kicsin a’ répanővés gátlására, ’s a’ répa 
nagysága fökép a’ föld erejétől függ. — A’ le- 
levelezés meg nem engedhető, mert az, tapasz
talás szerint, árt a’ czukortartaloínnak. Azon 
ellenvetésre pedig hogy a’ nagyobb répák ám
bár szegényebb czukor-kamatnak, de nagyobb- 
ságok miatt általában mégis adnak annyi czuk- 
rot, mint a’ kisebbek, azt felelhetni: hogy a’ 
több nedvüvel több munka és igy több költség 
is vau. — *

V. A’ fö ld m iv e lé s  v á l to z ta tá s  sora.
A’ három mezei gazdaságnál az ugarban lát

tatik rendesen a’ répa. Ott hol két évi kalász
vetésre következik, igen ritkán vethető trágyá
zásán földbe, mert részint a’ kalászos vetés igen 
megszitta a’ földet, részint pedig azt jól még 
nem trágyázhatni előlegesen , különben a’ ga
bona megdől. A’ szokott három mezei gazda
ságnál tehát igen bajos répát ültetni fris trágyá
zás nélkül, de máskép van a’ dolog oly vidé
keken, hol a’ telkeknek bősége van ’s talán 
nyolezféle változtatást is tehetni, míg a’ sor 
újra kezdődik. — Ha 20,000 mázsa répát 
akarsz termeszteni (hogy gyárod minden kivé
tel nélkül biztosítva legyen) évenkint, ’s a’ hold 
általában 200 mázsát ád, évenként 100 beve
tett hold kívántatik meg, — és igy répatermés
re alkalmas földbül 400— 500 holdra van szük
séged. Mi itt egy nyolezéves körforgást Írunk 
le, mely a’ gazdaság viszonyainak nagy hábo
rgása nélkül több kevesebb módosítással min
denféle elfogadható, — ’s melynél az egész te
lek negyedrésze szánatik répatermesztésre.
1. répa 5. répa
2. árpa 6. ugar
3. lóher 7. burgonya, hűv vetem.
4. ugar 8. zab.

Minden egyes vállalkozónak meg kell fon
tolnia, ha rendkívüli segelem által elkerülheti-e
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a’ rendes sorozást, és hogy más gazdaságbeli 
tekintetet föláldozzon-e a’ répatermesztésért. 
Minden oly sor, mely 8 év alatti hétszernél 
többször vesz répát fői, nagy szalmasegedel
met kivan kívülről , hogy a’ munkálathoz 
és trágyakészitéshez szükséges marhát tartani 
lehessen. Minekelőtte tehát valódi volt gazdál
kodás módját megváltoztatja, vessen magával 
jó számot.
VI. A’ c z é l i r á n y o s  g y á r t á s  fö l té te le i .

l .T ö k e p é n z .  S c h e n k  kiszámítása sze
rint 20 ,000 mázsa czukorgyártáshoz (ha az 
épületek és eszközök is újonnan szerzendők) 
mintegy 30,000 forintnyi tökepénz kívántatik. 
A’ gyártást haszonnal járónak mondja, ha má
zsája oly répának, mely 8 —9° B. nedvet ’s ez 
ismét 5 pcentos czukrot ád , 20 krajczáron kap
ható, ha a’ bükfa öle nem drágább 16 forint
nál, a’ gyárbeli munkások napibére nem több 
24 xrnál, ha derék ügyes gyárelnököt kaphatni 
évenkinti 800 forintért, ’s ennek első segédet 
400  ftért. — Az ő számlalata szerint 4 száztó- 
los durva czukor is elegendő nyereséget ád, va- 
lamig az indiai czukron nagy vám van.

b) É p ü le te k . Schenk szerint ezeknek 
hoszasága legalább 110 szélessége 3 6 , és egy 
emelete 8 magassággal legyen Jó ha melléke
sen nehány száz ölfára való szín is van.

c) V iz erő. Jó de nem elmulhatlanul szük
séges. Nagyobb gyárokban jutalmasan mosat
hatni ’s részeltethetni vele a’ répát, de félhet
ni is hogy vagy áradás vagy vizszüke vagy jég 
miatt zavar támad a’ munkában. Azonban egy 
futókét vagy szivatyú nem hibázhatik a’ répa 
’s az edények mosásánál.

d) T ü ze lő . A’ fa egyre emelkedő árránál, 
a’ tüzelő is igen nagy tekintetbe vetessék. Nem 
szükséges pedig csupán a’ legszebb hasab fát 
vásáriam ágok tőrzsökők sőt még a’ földi szén 
(? Torf) is használhatók.

e) Ü g y v iv ő . Fontos és lényeges pont a’ 
jó ügyvezető minden kézi mivnél kivált az újo- 
nan divatba jövőnél. Szükséges tehát a’ czu- 
korgyárba is egy olyan ember, ki a’ czukor- 
gyártás minden részével igen ismeretesekre ma
gát bátran lehessen bízni. Azon kérdés támad 
pedig: elégségese itt egy csupa empyricus, ki

a’ kézmüvi munkálatokat tapasztalásból ismeri, 
vagy oly ember szükséges e , ki nagyobb che- 
miai ’s mechanicai ismereteket bir. Mi azt mond
juk , hogy a’ fő igazgatóban megkivántatik a’ 
chemiának ’s mechanicának tudása, — hanem 
ez a’ gyárral egybekötött birtok tulajdonosa, 
igazgatója ’s a’ t. lehet, ’s ekkor — de csak 
ekkor — a’ gyárbeli ügyvivőben a’ csupa em
píriával is megelégszünk. Az ily férfiú mellé 
még egysegéd kell, kire a’ fontosabb munkák 
bízatnak. A’ czukorgyárok fölállítására min
denfelé mozgások tétetvén, valóban tartani le
het, hogy legalább eleinte hijányt kell a’jó ügy
vivők számában tapasztalni, míg a’ már főn ál
ló gyárokban újak nevelkednek. Schenk ur bi
zonyítása szerint azonban egy ember, ki a’ 
chemiában és technicában jártas, egy télen (!) 
egész alaposan megtanulhatja a’ czukorgyártást 
és űzheti önerejével. Ezen ur azt is mondja, 
hogy mihelyt czukorgyár lesz keze alatt, 200 
forintnyi díjért ügyvivőket kész nevelni.

f) A’ h u lla d é k o k  h a s z n á la ta .  Ott 
hol, mezei gazdaságtul különválva lég a’ gyár 
életbe , mindenek előtt tisztában kell arrul len
ni, mit csinálunk a’ hulladékokkal. Mert egy 
mázsa sajtó maradék busz fölér egymázsa ré
pával. Mível pedig 4 mázsa répa mintegy 
egy mázsa hulladékot ad, a’ mázsa répa, mely 
20 krajczárra számittatik, a’ hulladék lehúzás 
után csak 15 krajczárba jő.

g) A’ d u rv a  ( n y e r s ? )  czu k o r to v áb b  
a d á sa . A’ durva czukor vagy mindjárt keres
kedésbe vagy a’ tiszti,ó gyárba jöhet. A’ kö
zönség ugyan igen megszokta a’ tisztított nád- 
czukrot ’s igy eleinte vonakodik a’ durva, nem 
oly fehér színű czukortol, azonban olcsó árra 
miatt megszeretendi azt, mint Franczia’s An
golországokban sőt már Németország némely 
részeiben is történt.

Btizértermesztési Próbák.
(Vásárn. ujs.)

Ha még valakinek erre a’ bizonyságra len
ne szüksége, a’ nemesebb gyapjút adó birkák 
hirtelen elterjedése meggyőzheti, minő jó dolog 
oly termesztményeket művelni, melyek súlyok
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hoz képest drágák lévén, messzebbre vitelt is 
megérdemelnek, és igy külföldön is kelendők. A’ 
posztót csak egyik fele viseli az emberi nemnek, 
u. m. a’férjfiak; ’s ezek közt is a’ finomabb posz
tót a’ tehetősbek , még is mely temérdek mázsa 
gyapjú elkél és feldolgoztatik Anglia, Belgium, 
Franczia- és Németország gyáraiban. De min
dennemű kelme, akár férjfi, akár asszonyöltö
zetül szolgáljon, festés nélkül szűkölködik, mi
ből a’ festő szerek művelésének fontossága vi
lágosan kitűnik. Legnevezetesb azonban még a1 
festőszerek közt is a’ bűz é r ,  melyet a’ né
metek Krappnak neveznek, és a’ melyet nem 
esak a’ különbféle árnyeklatu veres színek meg
adására, hanem majd minden más színekben is 
használnak, hol elegyítésül, hol a’ kelmének 
festék alá készítésére, hol az utósó szépítés meg
adására. Ugyan ezért a’ búzér termesztés több 
vidékeken nevezetes részét teszi a’ mezei gaz
daságnak. Azonban nem mindenütt termett bu- 
zér egyformán jó, sem szépségére, sem pedig 
nevezetesen, az általa adott szín állándóságá- 
ra nézve. Ezen különbség okának felfedezése 
sok vizsgálódásokra adott alkalmat, egyesek és 
társaságok, természet vinsgálók és gyárosok 
foglalkodtak vele, ’s a’ legűjabb tapasztalások 
arra mutatnak, hogy nyomozásaik nem is vol
tak egészen sükeretlenek.

A’ különbféle vidékekről jövő bűzér festék 
között legjobbnak tartják az Avignon vidékén 
termőt, és mindenek felett ezen elsőség okai
nak felfedezésére forditá figyelmét a’ mülhauze- 
ni mívszorgalmi társaság. Mind az ávignoni, 
mind a1 másutt termett búzérgyököket kémiai 
vizsgálat alá vetették, mi arra^J gondolatra ve
zetett , hogy az ávignoni búzér jósága a’ plán
ta növekedése alatt belévegyült mészföldnek tu
lajdonítható. Ezen véleményt erősíté az is hogy 
ámbár az elszászi bűzér magában nagyon rósz 
és színehagyó festéket ád , de ha festéskor ele
gendő meszet kevernek hozzá, épen oly állan
dó színeket kaphatni belőle, mint az ávignoni- 
ból. Avignon körül nagyon meszes földben ter
mesztik a’ bűzért, az elszászi föld pedig felette 
kevés meszet tart.

További tanúságúi gondosan kipuhatolák 
mind a’ két rendbeli földminőségeit, és kijött,

hogy az ávignoni földnek néha kilencz tizede is 
szénsavas mész, holott Elszászban homokos 
földben termesztik a’ bűzért, hová nagyon ke
vés mész van vegyülve. Ezen tapasztalások után 
természetesen még inkább megerősödtek azon 
véleményben , miszerint a’ búzérban talál
ható különbséget ne a’ klíma különbségének, az 
az a’ vidék melegebb vagy hidegebb , esős vagy 
száraz természetének, hanem a’ termőföldbe 
vegyült szénsavas mész több vagy kevesebb 
mértékének tulajdonítsák, Ujonan megbízá te
hát a’ társaság a’ természetvizsgálói választott- 
ságot, hogy a’ búzér növény termesztésével te
gyen próbákat, és végkép fejtse-meg azon kér
dést : a’ klímában vagy a’ termőföldben keljen-é 
a’ búzér különbségeinek okát keresni?

E’ czélból egy gazdag gyáros átada próba
tételekre egy darab földet, a’ nevezett társa
ságnak, melyet a’ búzér ültetés alá mesterség 
gesen megvegyitének és elkészitének. V e tte k

1) Abból a’ földből, melyben Avignou vi
dékén ama’ jóféle búzér terem, ’s a’ melynek 
kilencz tizede szénsavas mészből áll.

2) Készítettek mesterséges föld vegyitéke- 
ket, 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , tizedrész szénsavas me
szet vegyítvén köztermő földel.

Mindezen természeti és mesterséges földek
kel egy egy darab helyet illő vastagságra bé- 
boritottak, és 1834ben mártziusban ávignoni 
’s elszászi búzér palántákat ültettek mind ama 
különbféle földekbe, mind vegyitetlen elszászi 
kerti földbe , mely kevéssé vagy épen nem me
szes. 1835ben novemberben kiszedék egy ré
szét a’ termett búzér gyököknek. Az ávignoni 
földben ’s a’ mésszel vegyített mesterséges föld
ben termett növények épen oly derék és állan
dó festéket adtak, mint a’ legjobb ávignoni bú
zér; holott a’ természetes földbe termettekből 
csak rósz festék kerűlt-ki, mely még a’ szépí
tést sem állá-ki. Ebből eléggé világosan kitet
szik, hogy az elszaszban ’s másutt is meszes 
földben termett búzér épen oly derék mint az 
ávignoni és ez is az elsőségét csak a’ meszes 
földnek, melyben termesztik, Kővetkezhetjük 
ebből továbbá azt is, hogy más növényekre 
nézve sem kevesebb béfolyása lehet egy vagy 
más nemű vagy fajtájú termékek béhozásakor
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ügyelnünk kell azon földnek természetére, a’ hol 1 
eredetileg termettek , ne hogy fajtáink elfajulja- 
nak ’s kölcségünk hiába lett légyen. Hogy a’ I 
természettudománynak ’s természethistórianak 
oly egyenes befolyása volna a’ gazdaság tökéle
tesítésére , mint a’ dologba elég mélyen nem ava
tottak vélik, nem lehet állitni, ’s ellenben igen 
azt, hogy az a’ mod, mellyel ma a’ természet 
vizsgálást folytatják a’ legsükeresben alkalmaz
ható mind a’ gazdaságban, mind a’ mívek foly
tatásában. Ezt követik is mind azon tartomá
nyokban , mellyeket a’ különbféle műveltség élő- 
haladásában követendő példaként szemünk előtt 
kell tartanunk. Ez a’ mód nagyjában a’ követ
kező: Mindent megmérjünk, mindent megfontol
junk, számos és ö s s z e h a s o n lí th a tó  pró
bákat tegyünk , és ezekben a’ legkisebb körül
ményt is észrevételünk el ne szalassza. Régi 
és ismeretes szabályok ezek, azt mondja az ol
vasó, de valyon alkalmazza-é őket oly gyak

r a n ,  hogy gyakorlásból ismereteseknek mond
hassa? —

A* szántó földeli 9 vételi és erdőségeit 
heti/es viszonyáról egy országban.

( E — után.)
I. € z i k k e 1 y.

A’ mezei gazdaságnak mindenek előtt azon 
feladást kelletik feloldania, hogy az ország’ 
lakosainak a’ tápszereket ’s mennyire csak le
hetséges a’ többit is, mi szükséges, úgymint: 
ruházat, fa ’s a’ t. nyújtsa. Képzeljünk magunk- 
nok egy országot egészen elszigeteltve, ’s más- 
sali minden kapcsolat nélkül; akkor ennek, ha 
nem akarjuk, hogy veszély érje népesedését, 
az élethez minden megkívántatokat kellenék ter
mesztenie, Táplálaton és ruházaton kivül az 
emberek együttélése még más szükségeket is 
ismer, melyek a’ mulatság’ és fényűzés’ hajlan
dóságának kielégítésében fenekűinek, ’s melye
ket szintúgy ki kell elégíteni. Való, hogy a’ 
legtöbb országok csak nem mindent, mi ide 
megkivántatik nyújtanak, ’s hogy a’ mester
ség és müveszség által átváltoztatott első vagy 
közvetlen termékeiből egy országnak productu- 
mok állíttathatnak elő, mik a’ gyönyörködés és

r , X  f
fényűzésnek megfelelnek. De néha ilyes átvál
toztatás sok bajjal és költséggel van összekap
csolva, ’s a’ czél más országok’ termékeivel 
könnyebben érettethetik el. ’S ezért minden 
próbatételek, egy országot más országoktól 
egészen függetlenné tenni kedvező süker nél
kül maradtak. Foglalatoskodjunk most különö
sen mind annak termesztésével , mi a’ test táp- 
lálatához és szükségeihez tartozik. Hogy ezek
kel biztosan bírhassunk, az az: hogy annyit 
termeszthessünk, mennyire egy országban élő 
népességnek szüksége van, részint hogy ön
szükségeit kielégítse, de részint azért is, hogy 
a’ külföldnek annyit adhasson, mennyi kül, a’ 
hazában nem terjeszthető productumokat álla
pota kíván, hogy e’ tekintetben biztosítva le
gyen , meghatározott viszonynak kelletik létez
ni, azon földrészek köztt, mik a’ földmivelés, ’s 
azok köztt, mik az erdőinivelésre vannak szán
va. Tudjuk, hogy az emberlakható száraz föld, 
ha azt nem lakják emberek, fokonkint béerdö- 
södik, hogy az első mívelés, melyhez az ember 
fog mindenütt, hol letelepedik, az erdőknek kiirta— 
tása. Az erdőnek eleinte semmi positivus haszna, 
sőt értéke negativus: mert fáradság és munka kí
vántatik, kiirtatására.De valamint az emberi viszo
nyokban , miket világnak nevezünk, minden csak 
az által nyer becset, hogy ritkúl és munkába 
kerül, ha bírni akarjuk, úgy az erdő is. Ha 
az irtások által ritkábbá lesz, ’s ha a’ letelepe
dőknek oly termékekkel szolgál, mik életök’szük
ségeinek kielégítésére valók, akkor duplán száll 
fel értéke, először a’ növekedő emberszám’ mér
téke, másodszor saját kiterjedésének csonkúiása 
szerint. Már a’ micsoda terhekkel járt elején az 
erdő, annyi jótéttel szolgál utóbb. Erre nem 
figyelmeztek mindig ilíőleg; ’s annyira irtották 
ki némely helyt, ’s némely tartományokban az 
erdőségeket, hogy veszedelembe kerültek, a’ 
szükséges fa nélkül maradni. Mivel pedig a’ 
mezei gazdaságnak tüzelő és építési fára van 
szüksége, ’s mivel ezen túl is az erdőknek köz
vetve tagadhatatlan béfolyásuk van a’ földészet- 
re, ezeknél fogva a’ mezei gazdaság’ politiká
jában fő kérdés:m inő v is z o n y b a n  le g y e n  
az e r d ő te r j  a’ s z á n tó fö ld e k ’ és r é te k ’ 
te r jé v e l ?  —
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Mi előtta’mezeigazdaság’statistikája szerint 
e1 tárgy körüli számolásokba ereszkedném, rö
viden érinteni akarom az erdők’ közvetett hasz
nát, ’s igy meghatározni a ’ befolyást, mellyel 
vannak a’ mezei gazdaságra.

i-ö r szántóföldeknek és réteknek védül 
szolgálnak pusztító tűzárok, szél veszek és jége
sők ellen. Állításom, hogy pusztító vizárok el
len védül szolgálnak, különködőnek láthatnék 
De emlékezzünk a’ bérczeken lévő erdőségek
ről. Ha ezek nem volnának, töméntelen föld és 
kötömegeket kapnának magokkal a’ hullámok, 
’s réteken és szántóföldeken rakván le azokat, 
▼égpusztulást hoznának magokkal. Ilyes pusz-’ 
títások ellen védenek az erdőségek, mert a’ fák 
gyökerei megerősítvén a’ főidet ezt nem ragad
hatja el az ár. Még a’ viz’ rögtöni dagadását 
is akadályozzák az erdők, mert a’ zápor esőből 
nem kevés, függve marad a’ gallyakon és ága
kon, ’s csak cseperegre hull a’ földre.

De mint szolgálnak szélvészek ellen vedül 
az erdők ; azt úgy is tudva tudjuk Hajtok tö
rik meg erejök, ’s meg van mutatva, minél in
kább dühöngnek oly vidékeken , hol kevés az 
erdő, mint ott, hol sűrüebb az erdőség. Már 
ha homokostéreken állanak az erdők akkor vé
delmük még jótékonyabb , mert a’ szél által fel
zavart homokot tartóztatják a’ szántóföldektől, 
mik különben általa egészen elöntetnének és 
hasznavehetetlenekke válnának. Azonkívül ma
gától a’ cserjeterjtől sem hagyják elválni a’ 
homokot, miáltal a’ folyóhomok’ pusztító töme
geit is kevesbítik.

De jégeső ellen is szemlátomást védenek az 
erdőségek, ’s a’ szerzett tapasztalások után 
erről kétkednünk sem lehet. így p. o, észrevé- 
tetett, hogy ott, hol nagy erdőterjek irtatnak 
ki, oly jégesők jártak , minőkről ember sem em
lékezett; észrevételeit, hogy jégesőfellegek, 
mik útukban erdőterj fölött lebegtek itt felhagy
tak pusztításukkal, ’s hogy az erdő megett fek
vő földek mentve voltak, és jégeső helyett ter
mékeny esőben részesültek.

íá-szor. Az erdők a’ levegő’jótékony lecsa
pásait (Díte&erfcfúcige) is előmozdítják, ’s tudva 
van hogy mennyire, ’s 'hogy ez által tartós szá
razság’ idején nem csak jóltevőleg hatnak a’

gazdaságra, hanem a’ források’ nevekedését is 
hihetetlnnül előmozdítják, ’s igy a’ víz’ szűkén 
segítenek. Való ugyan az ellenvetés, hogy a’ 
hozzájuk legközelebb fekvő szántóföldeket e’ 
jótékony lecsapásoktól megfosztják , felfogván 
őket, — de ez mindig csak kis vonal, mely az 
egésznél szóba sem jöhet. — De valamint, ha 
az erdőségek nagyon kiterjedettek, viszonya e’ 
vonaloknak az egészhez növekedik, úgy az is 
kiviláglik belőle, hogy igen nagy erdőterjek 
közvetve is, fökép ha nedves esztendők járnak, 
kártékonyokká válnak, valamint kártékonyak 
már közvetlenül, mert sok földektől fosztják meg 
a’ szántásvetést.

Elvén e’két közvetett haszonnak, miket az 
erdők a’ mezei gazdaságnak szereznek, alapúi 
a’ szántóföldek’ védelmének rendszere , mely 
Angliában csak nem közönségesen elfogadta
tott ’s ajánltatott már , Németországban is. 
Erdőszegény vidékeken ilyes védelem két
ség kívül igen hasznos, ’s ennélfogva nagyon 
ajánlható. De hol még elég az erdőség, ott ez 
nyújtja a’ megkivántatott védelmet, ’s olyas 
cserjék vagy csalitok’alakítása magokon a’szán
tóföldeken keresztül, miktől váratik a’ védelem, 
nem csak szükségtelen, hanem káros is, mert 
ártanak a’ szántóföldek’ vegetátiójának ’s fész
ket adnak a’ férgeknek.

Általtérek most az erdők közvetlen haszná
latosságára és szükségességére, ’s innen a’ kö
rülbelüli viszonyt fogom kivonni, melyben állani 
kell az erdőterjnek ahhoz, melyet a’ mezei gaz
daság elfoglal.

Oly tartományokban, hol a’ tüziszer csak 
nem kizárólag a’ fára szoríttatott , a’ dolog’ter
mészeténél fogva sokkal nagyobb terjet kell 
kivágni az erdők’ számára, mint ott, hol kő
szén ’s hasonlók is vannak bőségben. így p:o: 
Angliában igen kevés az erdő, mind a’ mellett 
is , hogy nagy népessége ’s töméntelen kézmű
vei és gyárai véghetetlen sok tüzelő anyagot 
kívánnak. De fel sem számítható kőszénfekvei 
segítenek rajta. Németországban is sok a’ kő- 
szénfekv, de mégnem használtatnak egész ki
terjedésük ben , mert a’ viszonyílag, nagy erdő
ségek’ égésre még elégséges fát nyújtanak ’s 
mert a’ fa, legtöbb vidékekben , oly áron kél
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mely a’ kőszénét oly alacsonra szabja, hogy 
ásatása nem jutalmazná meg magát szer felett 
De a’ növekedő népszámmal növekedik a’ szük
ség is, ’s mivel több ember több szántásvetési 
termékre is szorul ’s e’ termékek árra ennél
fogva fokonkint fel fog szállani, innen az követ
kezik, hogy az erdőség lassankint mindinkább 
meg fog szoríttatni, mint az történt is már ed- 
digelé. Már azáltal, hogy a’ szükség növeke
dik , a’ termesztés pedig alászáll, a’ fának nyer
ni kell értékében, ’s végre bizonyos hasonsúly 
fog keletkezni föld és erdőmivelés között mely 
még eddig épen nem állott fenn, mint azt meg 
fogom mntatni. Való, a’ fa árrának ezen felszál
lása nem fog rendkívül hamar történni, mert 
pótlékul ki fog ásatni a’ kőszén, ’s mind inkább 
használtatni, épen ügy mint Angliában. De ha 
szaporodik a’ népesség, szaporodnia kell a’ la
kosok’ számánák is , ’s így több fa is fog kiván- 
tatni.

Gyapjúkor eskedés.
(G. B J

Angliából Leeds, Május 19. 1837. A’ mi 
gyárainknak álapotja több mint szomorú, ’s szó- *

*3 Ezen értekezés’ gyengébb oldalait mellőzve; 
's kés2 erdőink’ pusztításába vagy gyarapí
tásába nem avatkozva , most itt csak azt em
lítjük meg, a’ mi különben több íróink által 
régen panaszoltatok.

Hogy az erdők egy vagy más tájon men
nyire szükségesek vagy feleslegesek, azt a’ 
vidék’ körülményei legtisztábban határozzák 
el , ’s igy ennek helyes megítélése az ott 
lakók bolcseS’égétől függvén, mások taná
csára nem igen szorulnak. De midőn azt 
mondjuk, hogy hazánk turjányai zsombé- 
kossai, Folyamink’ kiöntései , homokjai’s a’ 
t. — oly beverő sőt veszedelmes fundusok 
melyeket beerdőzéssel meghasználni lehetne, 
oly vádat ismerünk meg ellenünk, mely alól 
magunkat nem menthetjük, — kivévén tör
vényeink hijányaval — mert csak ezek ad
hatják meg a' javít hatás jussát — ’s ezek 
kényszeríthetik a’ roszlelkűeket, hogy az 
útból odább álljanak. —

val alig képzelhető. Sok közülök egész csend
ben áll, midőn a’ nagyobbak a’ dolog órákat 
korlátozzák, hogy munkásaik csak egy részé
nek is foglalatosságot nyújthassanak. Különö
sen azon gyárok érzik magokat elnyomatva, me
lyek könnyű szövéseket, ’s az úgynevezett 
F a n c y  a r t i c l e s t  kivitelre szoktak készíteni, 
mi több hónapok olta egészen aláhanyatlott. Az 
utóbbiak a’szép meleg időre számított’s igen nagy 
részben kész gyármüveikkel erősen felakadtak, ’s 
kéntelenittetnek azon későbben, különösen ha 
azon szövetek egy megváltozott divatnak alája 
vettetnek, szörnyű károsodást szenvedni. Nem 
kevésbé nyomatott helyezetben vannak rövid 
időtől a’ mi gyapjugyáraink’ fonóintézetei, me
lyek kezdetben nem látszottak károsittatni, de 
most már csak némely fajú fonalakat fonnak a’ 
közvetetlen haszonra. Minden inneni gyapjuvá- 
sárokra ngyanezen leirt helyezetje a’ mi gyá
rainknak hathatos béfolyással birt, ’s azt esz- 
közlötte, hogy mindenfaju gyapjak egy hihe
tetlen mennyiségre halmazoltak: ’s oly árra 
léptek, milyet a’ szárazon , ’s sokkal inkább a’ 
termesztő országokbán egészen hihetetlennek 
kell hinni. A’ finomabb minémüségüek 3. S-töl 
felfelé legalább 25. preentnyi árvisszaállitást, 
’s ugyan azon fajokban a’ 3. s-töl lefelé 2. s.
4. d - ig a’ múlt esztendőhöz képest 3 0 —35 
pictnyi csökkenést vettek magokra.

Az alább való gyapjú melyből a’ szüleség 
értéke nagyobb részént a’ körülményekhez ké
pest csak névbeli, már hosszasabb idő olta sem
mi árrszállitás alá nem esett. Ugyan e’ hason
ló áll a’ Közönséges bárány — nyári — téli 
és mindenféle kóczos, ’s kobozatt gyapjú fajtak- 
nális. Eképen a’ mostani crisis az előfojduló 
árrszállással a’ finomabb minémüségüekre cse
kélyebb fokban terjeszkedik ki, és végre esz
közt nyújt a’ szerint, mint az alábbvaló gyap
júk a’ valódi árrbeli visszonynál, a’ mi több 
esztendők ólía nem történt. Német gyapjú rak
tárak Londonban még foglalnak magokban mint 
egy 12000 Bált, és nálunk yorksehirben 
mintegy 2000  B ált, öszvesen tehát oly men
nyiséget, mely a’mi gyárainkat egész eszten
dőnek iefolyása alatt gazdagon ellátni képes 
leszen. Ezenkívül bírunk temérdek alábbvalóS z er k.
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gyapjú tömegét Uj déli Wálcsböl, Van Die
mens Lantiból, Kelet Indiából, Dél Ameriká
ból, Afrikából Berberiábol, Török Moszka 
Olasz, Spanyol, Portugal, ’s a’ t. országokból.

A’ mi tavalyi esztendőbeni beviteleink fog
lalnak magokban 208,337. gyapjú Hált: te
hát azok az 1832-ki esztendőhöz képest töb
bet szolgáltattak 124,543. Bállal, a1 mi a1 most 
uralkodó körülményekben valósággal képes 
mindenféle árrakat lenyomva tartani. New- 
Yorkbol egész 29ki levelezések több újabb meg- 
bukásoknál fogva kevés vigasztalót hozának, és 
az ottani pénz crisist még mint sokáig benem 
végzendőt rajzolják. Továbbá legújabb túdo- 
sítások adatnak Chinábul, Calcuttából, és a’ 
Bengaliai vásárokból minden Angoly gyárrnü- 
beli raktárok iránt és hathatósan panaszkod
nak a’ kelendőség csekélysége végett. Ellen
ben Sidneyi tudósítások erősitik a’ múlt eszten
dei December 8-ig kiterjeszkedöleg: hogy va
lamennyi fö ország utak, melyek a1 telepitvé- 
nyek belsejéből Sidney felé vezetnek, mostaná
ban gyapju Karavánokkal ellepve lennének, és 
hogy az új nyirés mind mennyiségére mind pe
dig minémüségére nézve a’ minden korábbanit 
felül múlta légyen. Befejezésül az utolsó 5 
esztendőbeni gyapju bevitelek tüntetnek elő 
öszehasonlitó átlátásul, a’ miből azon csodálko
zásra méltó előmenetel mutatkozik ki, mely 1832. 
esztendő olta történt. *)

B e v i t e l e k  
mindenféle juhgyapjura nézve.

1832. 1833. 1834. 1835 1836.
83793 119953 136277 135103 208336 

1837.
Januariusban 10,083 — Februáriusban 8,175

Mart. 9 ,884 — Apr. 14,450 Báli.

A  Selyem tenyésztésről
(Folytatás.)

A' negyedik vedlésig az idő meghatározás
ra is a folebb megmondanak szerint felelhetni.

A’ bölcsTereratönekkülönös elevegondosko- 
dasa abban határzódik meg, hogy, mivel a’ *)

*) Ezen kereskedői okoskodást el várjuk, miként 
fogj*1 igazolni a’ gyapjuárr?

mindegyik napról való hernyókat valamennyi 
azon nap kiesendőkkel (ja’ mindig hasonló nagy- 
ságbani eltartások végett) születésük napjuktól 
"kezdve egész béfonásokig, soha sem szabad 
együvé keverni; a’ hernyók pedig, minden vég
be vitt fáradságos és szorgalmatos kiválogatás 
daczára is, egyenetlenül nőnek, a’ mi által a’ 
selyemtermesztőnek mód nélkül keserves lesz, 
bogarait a’ zörgőbe (9íoufcijer, fiatal cserfa lom
bos gályák) vinni, mivel mindig csak az érett 
fonni képes hernyókat kell e’ végre kikeresni, 
a’ mi egy középszerű selyembogártenyésztőben 
az utolsó időben már fáradságos munkává válik, 
a’ nagy selyemtermesztésben pedig valóban le- 
hetlenség; így rendeltc-el azért a’ bölcs Teremtő 
a’ hernyók természetében, hogy a’ selyembogár- 
teuyésztő még is (4. i. a’ fonni alkalmas boga
rakat, hogy egyszerre a’ zergőbe lehessen vin
ni) a’ hernyók 48 és több órai vedlésök által az 
ő oly szükséges mint hasznos kívánságát elér
hesse. Mert ezen 48 vagy több órányi idő alatt 
a’ melyet a1 hernyók az ő vedlésökre használ
nak, elkezdenek a’ naponként kiesendők is ved
leni, mielőtt az ejsök megvedlettek volna, és 
így, ha igen nyakra főre nem hirtelenkedik is 
az ember, és mind addig várakozik, még az uj 
bőrökből megismerhetni, hogy már minden her
nyó megvedlett; igy igen könnyű a’ béfonásra 
alkalmatos hernyókat (melyek ugyan azon idő
ben magokat befonják) oly sok fáradságos ki
válogatás nélkül, együtt és egyszerre meg
nyerni.

A’ hernyókat a’ negyedik vedlés után kön
nyű megismerni, arról, mivel egészen fejérek 
és hátokon kilencz hároajszeres köridomu fél 
gyűrüjök van.

Hogy minden selyembogarat (melyek egy
szerre fonják be magokat) minden hirtelenke
dés nélkül, egyszerre megnyerjünk, e lő sz ö r :  
Mind addig kell várakozni, még a’ hernyóknak 
újbőrökrül, az imént mondott mód szerint, megis- 
mérhetni, hogy már többnyire mind meg
vedlettek.

M áso d szo r: Meg kell őket rakni leveles 
gályákkal, mellyekre a’ már levedlett hernyók 
azonnal fölmásznak; aztán az ágakkal együtt 
leszedetnek, más papírral betakart táblára vi-

2
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tetnek által, vagy az álláson valami helyre, 
az öreg fekhelyről az ismeretes még visszama
radt hernyókat öszve kell szedni, és oda kell 
tenni a’ többiekhez, megkell a’ táblákat vagy 
állásokat az ö születési számjokkal jelelni: így 
nyerhetni egész táblákat és állásokat tele egy 
választású hernyókkal, melyek aztán egy és 
ugyan abban az időben az ő elkészített fonó 
házaikba vagy zörgőibe egyszere áltvitethetnek.

H a rm a d sz o r : Be kell teríteni az öreg 
fekhelyöket fris ágakkal, hadd állyanak így a’ 
következő napiglan, melyek aztán addig föl
másznak, ezeket azokhoz kell vinni, mellyek 
éppen ezen nap yedlenek (t. i. a’ íá-ik szám
hoz) fris táblákra vagy lóczákra együvé, meg 
kell a’ táblákat vagy lóczákat épen azon szá
mokkal ezen naprul jelelni, és igy kell bánni 
általánosan, még minden bogár hasonló neműre 
öszvehordattatott.

Melyek egész a’ második napig fel nem mász
nak, ezt a’ keveset öszve kell szedni az öreg 
fekhelyükről, különös táblákra tétessenek, és 
egyedül kell gondjokat viselni: az öreg almot 
pedig mind azokkal együtt, melyek oly soká 
alul kuttognak szemetre kell szórni.

Ha az öreg alommal sok hernyó a1 szemétre 
kerül az intézett mennyiségét a’ galétáknak 
eképen nyerhetjük meg, ha a’ föntebb mondot
tak szerént intézzük dolgunkat mindegyik ved- 
lésnél, így ritkán marad ezen negyedik vedlés 
után sok hernyó a’ következendő napra; és a’ 
szándékban létező galétáknak mennyiségét még 
is megnyerhetjük, ha szinte az öreg almok azon 
haszontalan hernyókkal minden felvigyázat nél
kül a’ szemétre vettetnének is, csak hogy a’ mag
nak kiköltésénél ötöd vagy hatodrésszel több 
vétessék hozzá.

Szükséges-e minden vedlésnél a' most meg
mondott bánásmódot meg tartani? Ugv vélem, 
mint mind azok is, kik valaha selyembogarat 
magok neveltek, úgy tartják, hogy a’ hernyók 
még a’ legvalódibb kiválogatás mellett is még 
is egyenetlenül nőnek. Mivel ez már most álta
lánosan igaz, és igaz marad; igy az első há
rom vedlésnél a’ kiválogatás, egyébb nagyobb 
hasznot nem ád, minthogy azzal dicsekedhe
tünk , hogy hernyóinkat sok fáradsággal sokszor

kiválogattuk és még is egyenetlenül nyertük 
meg őket.

Úgy vagyon, és mintegy óvolag azt állítom, 
hogy én magamis eleinte néhány évekig, az ál
talános vélemény szerint hernyóimat hasonlóké
pen a’ legnagyobb pontossággal szortéroztam; 
mindenre vigyáztam a’ mellett; megjegyzettem 
az ujontan született hernyócskáimat, épen azon 
nap szerint, melyben kikeltek az 1, 2. 3. szám
mal ha találok hernyókat p. o az i .  számmal, 
melyek kisebbek voltak, mint a’ többiek; azok
hoz vittem melyek hasonlók voltak, és ily mód
dal keresztül mentem valamennyi számaimon és 
még is minden időben igen egyaránytalanoknak 
találtam hernyóimat, még pedig elannyira, hogy 
oly fajú hernyókat nyertem, melyeknek uj szá
mot kellet adogálnom, még pedig oly számosán, 
hogy nékem a’selyem terhessé tették még a’ sok 
fáradozás és költség mellett is, még végtére 
magamat azon már föntebb megmondott alapok
nál íogva az első három vedléseknél az e lv e 
té s h e z  nem szoktam, és azon szabályokat föl 
nem vettem; melyek szerént nékem a’ selyem
termesztés mód nélkül kellemetes és minden ki
válogatás fáradsága nélkül igen kedvezőleg esék- 
ki. Mindazonáltal m;ndenkinek nem akarom 
ócsárlani az időtöltésbeli kiválogatást, hanem 
csak emlékeztetem, magát óvni tőle, hogy azt 
ne okozza az által, hogy minden faj közt aztán 
az utolsó időben befonásra alkalmas hernyók ta
láltassanak.

A’ negyedik vedlés után az első nap , (mi
vel a’ kiválogatás által sok idő vészel, és a’ 
hernyóknak is igen finom börök vagyon) csak 
kétszer tessenek, a’ következend ő nap há
romszor, a’ többi napokon pedig’ 7szer v 8szor 
de ha ez lehetlenség volna, mégis még befon- 
nyák magokat , naponként legalább 4szer úgy 
kell ükét etetni, mintha 7szer v. Sszor történt 
volna.

Ezt pedig úgy kell intézni, hogy a’ her
nyók etethessenek, és minden tisztogatásnál 
vigályoztassanak, még gazdagabban etettesse
nek mint ha sűrűén volnának együtt.

Ha a’ Selyemtermesztésből hasznot kívánunk 
gyarapítói, a’ tenyésztést úgy kell alapitni, hogy 
a’ hernyóknak legalább a’ negyedik vedléstül
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egész a’ befonyásokig elkerülhetlen elegendő 
levelet lehessen adni c su p án  c sa k  ö re g 
fá k ró l;  egyébaránt a’ fiatal fároli levél a’ 
fáradozást sokszorozná, és a’ rósz galéták,rael- 
lyeket a’ hernyók attól készíthetnek, a’ nye
reséget kivonhatnák.

A’ bogár etetésnél venni kell egyik marék 
levelet a’ másik után, és a’ hernyókra kell rázni 
a’ lehetőségig egyenlő vastagon de mégis, a’ 
mint már megmondatott, hogy a’ levél három 
vagy négy szeresen essék egymásra, hanem 
csak hogy minden hely bétakartassék véle.

A’ pesti vásári árjegyzékből a’ termékek’ 
árra látható lévén, csak azt ismételjük, hogy 
a1 pénzügy’ megbomlása Amerikából mindenfelé 
elhatott, ’s érezteti, hogy az ész és erő test
vérülve, a’ szorgalom’, ipar’, kereskedés’ és 
főldészet’ hazájába költözött; ’s mintegy hátat 
akar fordítani azon földrésznek, melyen a’ ré
giség, a’ fényűzés bujaságaiba merülve, feled

kezni látszik arról, hogy az emberi jóllét és bol
dogság csak úgy állhat fel, ha a’ szorgalom és 
ipar uj támaszokat ád alá; ’s csak úgy haladhat, 
ha a’ szükséget legyőzve, nem a’kényelem kép- 
zelgős pamlagán dőzsöl, hanem testet lelket edző 
munka és szorgalom után érzi a’ pihenés’ édes
ségét, ’s a’ haszon’ gyönyörűségeit.

P e s t  és v id ék e . Junius 9. 1837. Az 
idő hideg esőzésre fordult: mely ha hosszas 
leend, félő hogy mindenfélére nézve ártalmas 
befolyással bírand. Táji időjárásokat felhozni fe
lesleges lévén, azon több vidékekről jött pa
naszokat közöljük általányosan, melyek sze
rint sok helyeken már kezdenek a’ vetések meg
dűlni, a’ kukoricza vagy nem nő, vagy néhol 
már sárgul a’ sok nedvességtől ’s a’ vastag ren
dekkel, mit fognak tenni földésztársaink? — 
Folyamink többnyire mind kiöntötték, és sok 
károkat okoztak.

Gabonaárr. Vidéki városaink’ piaczin. Kilája (pos. mérő) Váltó-Cz. garas.
Városok’ és na 

pok nevezése.
Búza |j Két«/. 

AÓ\ j ig jjtól 1 ig
Rozs :

tói 1 ig
A.

tói
pa
ig

Zab 
tói 1 ig

Hűkor.
túl ) ig

Köles 
tói 1 ig

Kása 
tói 1 ig

Lencse 
tói 1 ig

Borsó 
tói | ig

Bab 
tói 1 ig

Arad Máj0 26. — 76 _ 51 — 48 — 50 — 50 — 65 — — 1 _ — — — — — — —
Becskerek 26. 65 75 56 65 — — — 45 — 40 45 55 — — { — — — — — — — —
Baja 27. 67 79 47 53 — 47 — 43 — 27 — 53 — — j — — — — — — — —
Pécs 27. — 70 — 55 — 52 — 50 — 30 — 55 — — 1 — — — —■ — — —
Ungvár 22. — 82 — 70 — 58 — 48 — 36 — 93 — — 100 — — — — — — —
Dehreczen 30. 90 100 70 — 55 65 40 50 35 42 55 70
Új-Becse Jun. 2. 65 80 1— 60 1 — — 40 __ 30 — — — — — — — — — — — —•
Sz. Fejérv. M. 31. — 75 58 52 50 5 4 43 47 33 36 — — — — — — — — — — — —
Moson Jun. 1. 60 116 44 56 44 52 40 44 30 35
Miskolcz 1. 90 100 60 70 40 50 30 40 30 33 75 70 — — 200 220 —

—  I — — — —
Losoncz 1. — 80 — 50 — 50 _ 32 — — — — — — — — — — —
Szeged 3. — 80 — 60 — 55 — 40 — 35 — 75 — 90 — —
Komárom 3. 6 4 80 54 r o 45 47 43 46 35 36 — — — — — — — — I — — — —

P e s t 9 , 76 84 50 — 42 46 40 42
1
2 6 29 58 6 6 60 63 150 160

1
16 0 m 150 1 6 0 160 170

Pénzkelet. Junius 7. 1837 . Ssatköt. 5 pct. 104£ — 4  pct 1 0 0 T'7 — 3 pct 7 5 |  1820ki 1 0 0  f. 224: — 
1821 ki 1 0 0  f. 1421 — 1834ki 5 0 0  f. 5 7 3 | .  Bécsi baukkot 2Jjpct 5 6 f . — Kincstári 2 pct. 53J, 
Ugyanaz 11 pct. 47£. —

Szerkezti Ballá. iNyomatja L ä n d e r e r .



368

Pesti Medard Vásári árrjegyzék 1837. esztendőben ezüst pengő pénzb
Als. ária Fels. árr Als árr Fis árr
# a/k • JtÁ h l a* *

Fejér Titnsó 1 Mázsa 4 48 — _ Lenmagolaj 22 — 26 —
Anizs 8 — 9 — Hamuzsir llliriai 14 — — —
Rozsnyói Piskolcz ^Antimoniuml 12 — 14 dto Fejér 11 30 12 10
Liptai dto dto 13 — 14 __ dto Kékes 10 30 14 30
Gabona pálinka 1 Akó 6 — 7 _ dto Kék 9 30 10 30
Erősbbfokúból — '9 — 20 Lószőr főzött Mázsa 3ö — 42 —
Söprű és rőrkölypálink a 6 45 8 — dto fonottan 38 — 40 —
Szilvoriurn Bánáti 6 12 8 — dto hosszas nyers 62 — 70 —

dto Szerémi 11 11 30 dto rövid 32 — 34 —
Toll fosztatlan 1 Mázsa 18 80 — Sáfrány 22 — 24 —
dto fosztott 60 _1100 — Juh gyapjú 1 nyirésü finom 70 — 93 —
dto pehely Lit) 1i 180 — dto közép finom 18 — 65 —
Irótoll 1000 darab 1 36 2 15 dto közönséges 40 — 46 —
Rorjúbőr Párja 1 3°; 2 15 dto két nyirésü téli finom 52 — 60 —
Juli bor 1 .1 ' 2 15 dto közép fineni 40 — 50 —
Nyúlbőr 100 darab 12 I 18 — dto közönséges 28 — 36 —
Kömény mag 1 Mázsa 6 30, 7 — dto nyári finom 48 — 58 —
Gomba tapló 24 — 26 — dto közép finom 42 — 47 —
Sárgító fa 3 — 4 12 dto közönséges 35 — 37 —
Búza Bánáti Posonvi Mérője 1 20 1 48 dto cserzett 32 — 45 —
Tiszta más vidéki 1 20 1 46 Zigara, erdélyi 32 — 36 —
Kétszeres 1 — 1 4 dto úsztatott 26 — 30 —
Rozs — 56 1 — Szemörcze 3 — 3 30
Árpa — 40 48 Vaj 30 — 32 —
Zab — 32 _ 34 Disznózsír 14 — L6 —
Kukoricza 1 12 1 >0 Széksó 8 — 10 30
Köles 1 20 1 24 Szalonna • 16 — 17 —
Nagy Bányai Glét mázsája 13 30 _! Dohány Döbrei első rendű 17 — 22 —
Rongy közönséges 1 12 3 36 dto második rendű ni — >4 —

dto Jobb 4 12 8 _ dto harmadik rendű 6 45 7 30
Kender Apátiní héheltt 20 _ 40 _ Debreczeni első rendű 10 — 10 30

dto béheletlen 11 L2 54 Pécsi dto 8 — 9 —
dto Bácsi 10 48 dto második rendű 7 — — —

Ökörbör Párja 12 20 48 Szegedi első rendű 10 — L2 —
Tehénbőr 8 — 13 dto második rendű 7 30 8 30
Lóbőr 3 — 5 _ dto harmadik rendű 6 — — —
Méz Bánáti fejér Mázíája 15 17 Tekercs Dohány 4 — — —

dto sárga 13 — Í6 _ Fagyu olvasztlan rudakban ti 30 12 —
dto nyers 15 _ 17 dto olvasztott darabokban 14 30 15 30

Szarvas szarv 34 — 40 _ dto dto bélben 14 — 14 30
Okörszarv száza 20 — 30 Rozsnyói sárga viasz 76 — 86 —

T ehénszarv 8 12 Bánáti dió 77 — 82 —

Szar\ hegy 5 _ 10 _ l Ó veres bor Budai Akója 3 36 8 —

Ó Gubacs 1. rendű köble V. 120 font 5 _ 5 30 Uj dto dió 3 12 4 —

Második rendű 3 í r  1 íi _ Ó fejér Pesti kőbányai 6 — 8 —

Harmadik rendű 2 30 2 54 Uj dto dto dto 3 — 4
Uj Gubars 5 45 5 54 Ó fejér és vörös hegyi bor 3 36 5 '

Vad kömény 6 — 6 30 Új dto dto dto 2 48 3 36
Asztalos enyv 17 — 20 — Kerti veres és ftjér 2 24 3 ~
Vad lU-pczeoiaj 11 — 12 — Fejér borkő mázsája 14 — 16
Szelíd 12 30 11 — Veres dto 12 — 14
Tisztázott 15 - 16 — Aszalt szilva 7



4 7 . Szám.

Hetenkint kétszer 
félévi árra 

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

m m m

a’

Gazdaság, Ipar és Kereskedésbe».

1 8 3 7 .

Szerezhető 
Eggenberger és He- 
ckenast könyvkeresk. 

és a5 Szerkezténél.

Pesten Szerda E g y e s ü lj  I  Juiiius 14 >k

A’ G a z d a s á g i  E g y e s ü le t  folyó Junius 
hónap 8-kán Pesten a’ kereskedői csarnokban 
számos részes tagnak jelenlétében közgyűlést 
tartván, következőkről kívánja értesíteni a’ t. 
közönségét: I) Liechtenstein Alojz herczeg, ez 
idei versenyre pályadíjul egy arany serleget 
ajándékozott, mely a’ f. hó 9-én tartott az idei 
utolsó versenynapra lévén kitéve, mint a’ ver-' 
senyi jelentésben bővebben érintetik Hunyady 
József gróf birtokába jutott, a’ tisztelt herczeg- 
nek pedig az Egyesület’ érdekei iránt bizonyí
tott ime’ részvétéért köszenetet szavazott a’ köz
gyűlés. II) Az Egyesület’ örök megalapításául 
azon tisztelt hazafiakon kívül, kiknek alapítvá
nyaik a’ Jelenkor’ 24-ik számában, ’s a’ Kémlő 
25-kében jelentettek, azóta következők járul
tak név ’s betűrend szerint: Aichelburg Ferencz 
gr, kötelezett 300 p. ftot, Augusz Antal 300  
p. ftot, Besán János b. 400 p. ftot, Bezerédy 
István 400 p. ftot, Csapó Dániel 600 p. ftot 
Dőry Károly 2 0 0  p. ftot, Eszterházy Károly 
gr 1000  p. ftot, Magyary Kossá Sámuel 500 
p. ftot. És igy az Egyesületnek, az előbbieket 
is ide számítva, eddigelő 13,000 p. ft. tőkéje 
van, mely folyó évtől kezdve száztól ötös ka
matot jövedelmez. III) Az állatmutatás’ visgá- 
latára megbízott küldöttségnek jelentése szerint 
a’ f. h. 3. 4. és 5. napjain végbe ment állatmu
tatás újabb jeleit tünteté elő a’ birka-nemesités’ 
naponkénti haladásának honunkban. Ez idén is
mét nagy számmal állitatott ki nemes fajú birka, 
részint mutatásul, részint eladásul; és valamint 
egy része nevezeíes árron kelt el; úgy átaíjá
ban mind gyapjok’finomságára, mind testalkatokra 
nézve a’ vizsgálókat egészen kielégiték. Mi 
azonban a’ küldöttséget különösben örvendez-

teté, az Batthiányi Fülöp hgnek az Egyesület’ 
érdekei iránt az által is bizonyított részvéte, 
hogy ezen állatmutatásra enyingi uradalmából 
(Patáról) most legelőször küldött, és pedig je
les 3 egyegy éves kost, 3 anyabirkát és egy 
bárányt. A’ többi részint mutatásul, részint el
adásul kiállított házi állatok’ (tulajdonosaik’ ne
vének betörendő szerint) kővetkezők: Brunsz- 
wik Ferencz grófnak martonvásári majorjából 
(Fejér vármegyében) mutattatott 3 kos, 2 tok- 
lyó, és 2 anyabirka. Festetics Leo gróf’részé
ről Bclaczról (Tolna vármegyében) 21 toklyó, 
melyek közül 12 anya, és 9 kos vala. Hunyady 
Ferencz gr. Simongátról (Somogy vármegye) 
küldött 16 darab kost, Pélről (Bars vármegyé
ből) 24  anyát. Hunyady Jósef gr. részéről volt 
20 anya, 78 kos, Károlyi István giofnak rad- 
ványi uradalmából (Abauj vármegye) volt 6 
anya, és 4 kos. Károlyi Lajos gr. tótmegyeri 
uradalmából 148 kos, és 22 anya. Orczy Lő- 
rincz b. taskonyi majorjából 3 kos, 3 jerke; 
Szontagh Sámuel úr’ részéről Kisszalatnáról 
(Nógrád vármegyéből) 6 darab kos. A’ gyapjú 
mutatványok a’ N. Casinoban vannak kitéve 
mindenkinek öszeilleszthetésül. Brunszwik Fe
rencz gr. küldött agyaggal (thon) mosott gyapjú 
mutatványt is, mely igen tiszta volt; valamint 
erről a’ Kémlő 26-ik számában bővebb érteke
zést olvashatni. — Szarvas marhát (3 bikát és 
és 6 tehenet) egyedül Orczy Lőrincz b. küldött 
Fegyvernekről Heves vármegyéből. — Stach 
Venczel budai polgár egy anyakecskét mutatott 
ez idén ellet 4 gedéjével. — Paraszt kancza- 
csikó egy sem jelent meg a’ köztelken, mit a’ 
küldöttség igen sajnála. — Gazdasági műszer 
kettő mutattatott. a) Hévízi adófizető Bolobás
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Andrásnak kettős vasú (három szarvú) ekéje 
mely a’ tavalihoz — kevés változtatást kivév- 
ve — hasonló vala; b) Péczeli adófizető Sal- 
lai Istvány 3 vasú 4 kerekű ekéje, mellyel 
szóbeli előadása szerint két ökrön ugarolni is 
lehet; a’ próba azonban ez úttal meg nem tör
ténhetett. Ezek folytában elhatározó az Egye
sület : hogy jövendőre az állatmutatásról rendes 
jegyzőkönyv folytassák, melyben az állatmuta- 
tás’ visgálatára meghízandó küldöttség minden 
egyes birkatenyésztőnek kiállítandó birkái áta- 
lános becse felöl, a’ nélkül, hogy összhasonli- 
tásba bocsátkoznék ítéletét jegyezze fe l; ily 
küldöttségi ítélet azonban csak annyiban fog az 
illető birkatulajdonosnak vagy a' közönségnek 
hírül adatni, mennyiben és mint maga kivánandja, 
mely esetben óhajtásához képest birkáinak ne
mesítésében egy évről másikig tett elömenete 
felül is értesülhet a’ küldöttség véleményéről. 
Végezetül a1 küldöttség javaslataként ezentúl 
az állatmutatásí vizsgálatára egy két értelmest) 
gyapjúkereskedő is meg fog hivatni a’ küldött
ség által. IV) Az Egyesület már a’ folyó évi 
Martius’ 18 tartott közgyűlésében egy Pesten 
nyitandó gyapjútárnak szükségéről gy őzet vén 
meg, ebbeli határozatának eszközléséül küldött
séget hízott meg, mely a’vállalatot életbe hoz
ta, Miután t. i. jelen esztendőre, próba gyanánt 
több gyapjú termesztő kötelezte le gyapjának 
a’ meghatározandó helyre szállitatását, pesti 
N. kereskedő LiedemannFriedrikkel szerződésre 
lépett, mely szerint gyapjúi ár’ kezelését magára 
vállalva, viszont kötelezte magát, hogy a’ be
szállított gyapjú árrának felét az illető tulajdo
nosnak 8 nappal előbb nyilatkoztatandó kíván
ságához képest, törvényes kamatért kölcsön 
fejébe előlegezni fogja, mely kölcsön azonban 
a’ gyapjú’ eladatásakor vissza lesz térítendő. A’ 
szerződés következtében a1 nevezett egyesületi 
ügyvivő e’ végre Ulman Móricznak a’ Dunapar- 
ton fekvő tárházát bériette ki, hova mind a’ 
mellett, hogy a’ terv nem sürgettetett, sőt kör- 
nyületeknek jelen mostohasága ellenére is az 
aláirt több mint 400 mázsa gyapjúból a’ legkö
zelebb múlt medárdi vásárig tetemes mennyiség 
szállitatott. Az ekép sikerült ’s a’ Hazára ’s köz
jólétre nagy befolyású vállalatnak tervét az

Egyesület ezen közgyűlésében elfogadván hír
lapuk mellett külön nyomtatványban téteti közé 
Uj aláírás nyittatott meg t. i. 6 esztendőre a’ 
gyapjúnak raktárba egy külön (köztelki) szál
lítása végett, melynek épitéserészvény-kölcsön 
utján lévén eszközölhető, miután 1 részvény 
100 p. ftba állapíttatott meg, erre szinte alá
írási ivek bocsáttattak ki A’ gyapjú szállítási 
aláírás’ feltételei következők:

1. Az aláírás jövő 1838-ik évről kezdve 
hat egymás után következőre, vagy is bezáró
lag 1843-ik évig kötelez.

2. Csak gyapjú termesztő vehet az aláírás
ban részt.

3. Kiköttetik: hogy minden termesztőnek 
teljes rendelkezési joga gyapja felett fennmarad
jon, ’s azt akárkinek, akarki által ’s akarmi 
áron szabadon eladhassa.

4. Az aláirottak a’ lehető legjobb mosást, 
mint a’ lehető legjobb eladás föfeltételét ígérik.

5. Ily egyesületek’ természete minden ké
tes fortélyt kirekesztvén a’ hitel fenntartásaid 
nyilván kijelentetik: hogy azon nem gondolt ’s 
nem várt esetben, ha valaki — bár közvetve 
is — ebbeli kétes fortéllyal élne, mint magá
ban értetődik, az Egyesület’ tagja lenni meg
szűnik.

6. Minden hihetőséggel mondhatni, hogy 
a’ raktárbér egy egy mázsától évenkint 48 p. 
krt. ’s kisebb költségek 6 p. krt. szinte má- 
zsánkint felül nem haladandják, sőt reményű az 
Egyesület, hogy e’ mennyiségeknél kevesebbre 
fognak menni; azonban magától értődik: hogy 
az érintett 48 kr. raktárbért a’ gyapjú tulajdo
nosok akkor is kőteleztetnek fizetni, ha neta
lán gyapjokat akar otthon, akár a’ raktárban, 
noha az évnek eltelte előtt adnák el.

7. Az Egyesületnek nyomtatásban és éven
kint megjelenendő számadásai az iménti felszá
mítást igazolni fogják.

8. A’ tűz kármentesítési és eladási költsé
geket, úgymint: Sensalbért (sensarie) ha va
laki sensalt, vagy közbenjárót, használni kí
ván (mire azonban senki sem köteleztetik) — 
szinte mindenki külön viselendi.

9. Minthogy a’ gyapjú-termesztők közűi 
gyapjának árát nyirés után mindenki sokáig
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nem várhatja hogy annak illendő részét legalább 
a’ beszállítás után az illető tulajdonosok azon
nal fölvehessék, e’ végre egy jó hitelű nagyke
reskedői’ házzal szükség az Egyesületnek szer
ződési összeköttetésben lenni, ki egyszersmind 
a’ raktár’ kezelését is vezesse. Az Egyesület 
ez iránt folyó 1837-ikre (próbaévre) mint fen
tebb emlittetett egy pesti nagykereskedővel már 
válósággal és sikeresen szerződött is, azonban 
további szerződhetési jogát a’ jövendőre nézve 
magának ezennel fentartja; miről, valamint a’ 
raktári kezelésnek részletes elrendezéséről az 
Egyesület később fog határozni.

V. A’ köztelki részvények közül viszsza- 
váltásul következő sorsszámuak vonattak k i; 
u. m. 145. 175. 1. 116. 61. és 109.

VI. Némely sürgetőbb tárgynak előmozdí
tása végett f. e. Augustus’ 31-ik napján köz
gyűlést fog ismét tartani az Egyesület. Költ 
Pesten Juníus’ 12-kén 1837.

K a c sk o v ic s  L a jo s  Titoknok.

Gyapjuvásár.
A’ Breslaui gyapjuvásárrol az ottani hírlap 

1-sö Júniusi adat alatt, következő tudósítást 
tészen: Május Sí8. 29. ’s 30-ik napjain a’ 
nagy számmal látogattatott lófuttatás sok keres
kedőt eltávoztatott a’ vásárból, ’s a’ nagyobb 
élénkség csak május 31. állott bé, mely napon 
névszerént sok rendszabályozott juhmajorok mint 
az Ehrzelitzi, Simmenaui, Parchvitzi, Krit- 
scheni, Grobovkai, Manzei, llosnochaul ’s a’ t. 
melyeknek birtokosi nagyköltséggel ’s fárad
hatatlan serénységgel munkálódnak nyájaik elő
rehaladó nemesítésén, mérsékelt árron adák el 
gyapjúikat. Nagy része ennek egy közismere- 
tü királyi intézetbejutott, mely serényen ’s el- 
határozottan tévé vételeit. A’ nemesbb, ’s kü- 
zépfajúaknak forgása kezdetben kevésbb élénk
séggel bírt,mely Juníus 1. 2. ’s 3-kán ’s név
szerént az utolsó napon igen jeles volt, mivel 
azoknak tulajdonosi , csak most jutának annak 
átlátásához , hogy vagy nagyon sokat kelletik 
engedni a’ fenszabott árrbol, vagy pedig mago
kat, gyapjúiknak a’ kir, tengeri ’s tartományi

kereskedésnél való letételre határozni, mely 
intézetek jeles tökepénzeket alakítottak a’ ter
mesztők’ rendelésére. Az eladásra hozott gyap- 
jumennyiség Junius 2-kán kővetkező volt: 

Sleziai 32732 mázsa
Poseni nagy herczegs. 11129 „
Lengyelkirálysági 2 0 0 0  „
Gallicziai 782 ,,
Ausztriai 140 „
Idetartozó még részsze- 
rént lengyel részszerént 
muszka régi gyapjú 3609 „

Oszveséggel 50380 mázsa 
Az átalányos árr 2 0 —24. Rhn. tallérral 

szállott alább a’ múlt évinél’ több különös 
szorgalommal foglalatoskodó juhászatok jobban 
adák el. Az árrok következő szabállyal voltak: 
igen finom Electori 100—110 Rthlr finom 
95 — 110 Rthlr. középfinom 8 0 —90 Rthlr. 
középszerű 70—75 Rthlr. aljasabb 6 0 —65 
Rthlr. két nyirásu finom 5 0 —55 Rthlr kö
zép szerű 6 0 —65 Rthlr. aljasabb 50—55 
Rhtlr. aljasabb 4 0 —45 Rthlr. gyapjú
50— 58 Rhtlr. — A’ Lengyelkirályságbol e’ 
mái napig kevés gyapjú érkezett, részszerént 
az ottan is elkésett nyírés, részszerént a’ köze
lítő Varsói vásár miatt; azt is gyaníthatni, hogy 
sok Lengyel nemesek a’ közelgő Poseni 1-ső 
gyapjuvásáron szándékoznak szerencséjüket pró
bálni , sok előkelő kereskedők készülnek azt 
megkeresni. A’ honnan semmi bizonyos árbeli
viszony nem ajánltathatik. Annyi bizonyos, hogy 
az árrcsökkenés hasonló lesz a’ Sleziai gyap- 
júárréhoz, sőt még nagyobb; minthogy a’ pó-̂  
seni vásár, amarra oly hirtelen következik-. Bá- 
ránygyapju még kevés volt eddig a’ vásárban; 
a’ kisebb régi Slésiai báránygyapju szüleség 
egész esztendőről, egy előkelő Reichenbergi 
gyáros által, meglehetős jó árron vétetett meg 
ki most először keresett meg bennünket. Jólle
het nagy akadályokkal kelíe küzdeni a’ ter
mesztőknek , még is a7 jó tisztamosás nem volt 
ritkaság, ha szinte a’ múlt évihez hasonlóvá 
nem tétethetik is. Több legfinomabb juhászatok 
mint a’Pischokovitzi, Ullersdorfl ’sa’t. nem jöt
tek el, mert birtokosaik megszokván csak aV

1
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különösen kialkudt gyapjút szálltam ide, nyá
jaiknak egésséges voltát ’s mosásaiknak jó hírét 
nem akarták koczkáztatni; ők mégis szemlélet
lenül is sok kedvelőkre találtak. Az eladott men
nyiség legalább is 30,000 mázsára terjed ho
lott még sok vevők mulatnak itten; igy a’ Sle- 
siai gyapjúból legí’elyebb 8 — 9000 mázsa ma
rad fen: a’ honnan sok lengyel gyapjú fog még 
későbben érkezni, ’s lehet bennek majd vá
logatni.

Ä  mezei gazdaságbeli kiállítás.
(W . Z .)

Becsben, Májusban 1837.

A’ csász. kir. mezeigazdaságbeli társaság 
május 8-ik ’s 9-kén ment véghez, a’ mezei 
gazdálkodás évi mutatványa, a’ Ligetkertben, 
később pedig a’jelenkorhoz szabályozott mezei
gazdaságbeli feladatokról való értekezés az or
szág házában.

A’ mezei gazdasági társaság, múlt évi köz
gyűlésében meghatározta, az eredeteknél fog
va tulajdonképen csak a’ marhatenyésztésre 
állapított jutalom osztásnak a’ hízott ’s fejömar- 
hákra való kiterjedését, mivel a’ Fővárosban, 
’s annak közelében, a’ gazdaságbeli czél, gyak
rabban ’s könnyebben éretik el az állatoknak 
’s legjutalmazóbb használásával, mint azok
nak tenyésztések által; innen a’ jól táplált 
marhák a’ távolból hajtatnak oda öszve, de 
csekély számmal neveltetnek. Ezzel a’ hízott 
és fejőmarhákra tett engedvénnyel, igen nagy 
alkalom nyittatott az országbeli marha fajnak 
közelebbi megesmerhetésére, valamint mod és 
u t , az egyes állatok legjobb, ’s legolcsóbb ne
veltetésekre. Az is rendeltetett, hogy a’ hízott 
és fejő marhák körüli szolgálat, ’s étetés, va
lamint a’ gazdaság’ több ily nemű esetei juta
lommal mozdittassanak elő.

Azon nehézség, mely a’ beállott rósz idő 
miatt ak&dátyoztatta a’ hízott és fejős marhát 
még a’ közelből is oda hajtani; ’s a’ szokatlan- 
ság okozhatta azt, hogy csak két fejőtehén, ’s 
azok sem idejébe jelentettek hé. Azon két ökrök 
melyeket- Mák serfóző úr a’ Margaretha külvá

rosból áílitott elő, kitűnők valának, rendkívüli 
nagyságuk, ’s a’ hizlalási képesség minden je
lensége által; de csak akkor fogattak hízásra a’ 
járomtól. Egyedül a’ Biztosság elnöke, Mans
feld Colloredó Ferdinánd gróf, számos hizó ju- 
haiból 6 darabot főképen azon okból állított ki, 
hogy a’ mezei gazdák figyelmét azon fogásokra 
térítse, melyek a’ takarmányt a’ hizlalásnál be
csessé teszik. A’ Gróf ur kikötötte magának azon 
hasznoknak a’ hizlalás elvégzése után leendő be
bizonyítását, ’s el nem fogadta azon jutalmat, 
melyet a’ biztosság azon alapnál fogva ajánlott 
neki, mivel a’ hizlalásnak következménye, a’ 
súlynövekedéssel elláttatott, melyre a’ kiállított 
juhok félhizottságokkor eljutottak.

Azon hízott marhák között, melyek a’juta
lomvárók istállójába jutottak, 8 bika, 6 tehén, 
’s 13 üsző volt mutatványul.

A’ juhokbol 30. tulajdonosoktól 38. juhma- 
jorokból 126. kos és 154 anyajuhok Magyar, 
Cseh, Morva; Slesia, sőt 4 darab Fentvidéki 
8. darab pedig Názbol, Franczia ország de 
Lítin kerületéből.

A’ mezeigazdasági társaság közgyűléséből 
választott 14. személyből álló ki - küldöttség
8-ba délelőtti órákban a’ kiállított marhákat szo
ros visgálat alá fogta, melynél sajnosán kén
telenítettek tapasztalni azt, hogy igen csekély 
számú válogatott szarvasmarha találtatott; va
lamint hogy a’ jelenvolt bikák között egy sem 
érdemesittetett jutalomra.

Az ismételt elvek elfogadása után, a’ kiál
lított juhokból való mustrák hajtattak a’ Társa
ság aklába, továbbra tartás, és ő cs. Felsége 
eleibe leendő terjesztés végett, de jutalmak nem 
szabattak. Ezen állatok külseji ’s gyapjok meg
valósítják azon közvéleményt, mely szerént a’ 
nemesebb faj tenyészésének kiterjedése, ’s fok- 
ralépése, tagadhatatlanul bizonyosodik. Altaljá
ban a’juhok nagyobb része kitűnő ’s igen mege- 
gyeztethetó gyapjúval birt, ’s egy sem volt 
olyan közőttök, melyen a’ nemesedés jeles fo
kára ne jutott volna. A’ mi itten legsilánnyabb- 
nak látszott, ez előtt 20 évekkel nagyra be
csültetett volna. Különös figyelemre méltó azon 
törekvés, mely a' finom gyapjuju állatoknak 
gyapjú bóvségek characterére fordittatott.
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9-kén délelőtti 10 órakor méltóztattak ö cs.
Felsége a’ kiállítást ő Felségének a’ Császár
nénak kíséretében, továbbá FőherczegFerencz 
Károly, Rajner és Lajos ó Fenségeknek ’s cs.
k. magosságoknak legfennsóbb látogatásokkal 
szerencséltetni, a’ kiállított művek ’s minták 
továbbá juhok ’s szarvasmarhák megszemlé
lése utána’ határozott jutalmakat, a’ mezeigaz- 
dák ’s részvehető nézők felesen öszvegyült so
kasága közt elosztani ’s minden adomány és ki
tüntetésnek értéket kegyelmes szavaival, me
gelégedése jelével és cs. kegyelmével nevelni 
kegyeskedett.

Azon elesmerés, mely itt a’ törekedő mezei 
gazdaságbeli iparnak a’ felséges császári Máz 
által legörvendeztetőbb részvételt nyújtott, az 
akaratnak egy hatalmas oszlopot adott még a’ 
nemkedvezö időkre is , 's az előhaladó tehetsé
geket föléleszti, mely csak egyedül teszi állan
dó lábra a’ mezeigazda jóllétét.

Az országházába való tanácskozások, me- 
zeigazdákat, ’s a’ mezeigazdaság barátit, úgy 
a’ távolból mint közelből feles számmal egyesí
tették, ’s különösen a’ marhaíenyésztés, takar- 
mánymüvelés, répatermesztés ’s czukornyerés 
felett nagy terjedésű tanításokat szavaltatott.

A’ társaság küldöttsége uj indítványt készít 
a’ következő esztendői mutatvány ’s értekezés 
érdekét ’s részvételét nevelni, ’s a’ közelebbi 
közgyűlésben a’ Társaság tagjainak a’ felöl adan
dó javallatit elfogadja ’s használandja, hogy az 
évi gyülekezést mindinkább a’ közhasznú’s ösz
tönöző nemzetiünnephez közelébb hozza.

Aegyptom.
(V Szemlélő után )

Bár jelenkorunkban törnvék a’ hírlapok Ae- 
gyptomot tárgyazó tudósításokkal, az olvasókö
zönség’ újságkivánása még is kielégíthetetlen, 
mert azon nyitásokat melyeket egy hathatós, újí
tást szerető Kényúr naponkint tesz és alkot, 
szükségkép közleni kell, hogy a’ napkeleten tör
ténteket vóltaképen fel lehessen fogni. Nem 
régiben jelent meg Párisban egy utazási rajzo
lat, Aegyptomról, mely olvasásra igen méltó 
közleményeket foglal magában ; ’s minthogy kia

dói a’ Franeziák előtt igen hiteles szemlélődók, 
olvasó közönségünkkel nem lesz felesleges a’ 
kormány szerkezletérül,mely igen nagy befolyás
sal van az országos jólétre és annak politikai ála- 
dalmára , egy két nevezetes czikket közleni.

Földbirtok és földmivelés.
Aegytus az Arabok’ uralkodása alatt 24 ke- 

ratra osztaték, ezek közül eleinte 4 , később 
iO az uralkodó’ sajátja volt, a’ többi húbérül 
osztaték fel az Emirek, és hadi tisztek között. 
Később a’ föld birtokosok nagyobb része Wa- 
kuf czim alatt jámbor alapítványokra ’s Mecse
tekre áldozá jószágait. Ezen mohamedanus tar
tományok sajátlagos helyetessége abban áll, hogy 
a’ birtok’ tulajdonossá jószágait valamely papi 
testületnek adja oly feltététel alatt: hogy ez a’ 
jószág’ jövedelmeit a’ család’ férjfiú magzatinak 
fizesse mind addig, mig annak utolsó ivadéká
val a’ család ki nem hal, a’ név el nem vész. 
Ezen rendszer dicséretet érdemel azon okbúi, 
mert az által a’ pazarló örökös korlátoztatik a’ 
birtok a’ kormány önkényétül mentesítve van, ’s 
több jövedelmet hajt, mert az ily Wakuf birto
koktól adó nem fizettetik.

Midőn Mehetned Ali Basa a’ mamelukokat 
kiirtotta, birtokává lettek valamennyi uradal
mai a’ megöletteknek, kivéve a’ Wakuf birto
kokat, melyek azonban az egésznek tetemes ré
szét teszik. Elhatározta azokat is birtokába ej
teni, ’s terve’ létesítésére a’ Nílusnak rendkí
vül alacsony áladalmát használta. Új adót ve
tett az élelemre, ennek következése az volt, 
hogy rövid idő múlva semmit sem hoztak a’ vá
sárokra, annyival inkább, minthogy a’ Nílus 
semmi jeleit sem adta jövendő áradásának; ’s 
igy nem sokára következendő szükséget láttak 
Aegyptom’ lakossai. A’ nép fellázadt, a’ Scheik- 
ok a’ Basához mentek, ’s az új adónak megse- 
misitését sürgették. Daczosan utasitá elüket ma
gátul, nyilvános ajtatosságokat parancsolt ren
deltetni, hozzáadván azt is, hogy a’ közelgő 
éhségnek nem a’ kormánynak elkerülhetlenűl 
szükséges adó, hanem egyéb valami az oka, 
hogy ó azt igen jól esméri, ’s elháritandja. To
vábbá, hogy által nem látja miért nem akarnak 
a’ Schei-ok adót fizetni reájok bízott jószága
iktól , ’s hogy nem sokára kérdés alá veszi mi-
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nő joguk van a’ birtokokhoz. Erre azon paran
csot adá ki, hogy a’ Scheik-ok a’ reájok bízott 
birtokra vetett adó’ felét azonnal lefizessék; ’s 
egyik tisztviselőjének szorosan meghagyd a’ 
mecsetek birtokai bizonyitványainakszigorú vizs- 
gáltatását. Ez megtörtént, a’ bizonyítványok’ 
nagyobb részét gyanússá tevék, Mehemed a’ 
Wakuf birtokokat tulajdonának kiáltatta, úgy 
mindazonáltal, hogy minden törvényes terheket 
magára vesz, ’s teljesítésükért kezeskedik. Ar
ra, hogy e’ parancs ellenmondásra talál, eleve 
elkészült, de sokkaljobban ösmérte hatalma alap
jának rendületlenséget, hogy sem ez öt zavar
ba ejthette volna. Az előterjesztéseket gúnyos 
közömböséggel utasitá vissza, ’s csak a’ Sche- 
rifek’ főnöke, bízva magos papi méltóságában 
bátorkódék ismételve említeni ellenmondásait. 
Ezen főnököt Seid Omar Makram-nak nevezék 
ő volt a’ leghatósabb eszközlője Mehemed fel- 
magasztaltásának,* ő kétszer jelent meg a’ Di- 
vánban, ’s komoly méltósággal emlékeztette Alit 
akkoron tett ígéreteire, midőn a’ Basák’ czime- 
rével ékesité. De az űdők megváltoztak, ’s a’ 
Scherif Damiettébe száműzeték. Utósó neme a’ 
földbirtoknak, t. i. a’ teljes hatalmú bérlés, — 
Multezim — hasonló módra kerítetett AlP ke
zére. Felszólította a’ bérlőket ok leveleik’ bému- 
tatására , ezeket elkobozta, birtokossaiknak egész 
életökre fizetést rendelt mely eleinte 8 ,000,000 
frakra ment, de meghalálozások által 630,000 
olvadott. Ezen pillanattól óta a’ B asa  egye
düli úr a’ Nil’ partjain.

Most fő adót vetett jobbágyaira, ez a’ bir
tok tekintetére nézve 1 5 —iO piasterra megy 
(2 0  piastert számítva egy Spanyol tallérra]) ’s 
csak a’ 12 évet felül haladó férjfi nemre vetet
ték. De mivel jegyzőkönyvük, melyből az évek 
mennyiségét bebizonyítani lehetne nincsen, az 
adószedőnek bizonyos nagyságú sinórja van, 
mely ha valamellyik férjfi gyermeknek fején alá 
csúszik, az a’ 12 évét akár meghaladta, akár | 
nem, a’ reá szabott fő adót megfizetni kény— | 
szerittetik. A’ birtok öszveirás a’ tartományi 
tisztek által vitetik véghez. A’ fő adó eszten-

lás által csonkított népesség’ számára az adó le
szállását kérni.

A’ nem muhamedánus vallásúak azon felől 
még más adónak vannak alája vetve, (Caradisch) 
de ez igen csekély, ’s 75 ,000 franknál töb
bet nem hoz be.

A’ földmivelés is egészen új szerkezlet sze
rént rendszerezteték, ezen rendszeren ugyan 
történtek némely változások, de ezek az egész
nek folyanaatját nem akadályozhatják. Minden 
ki földet akar művelni kap a’ kormánytól annyit 
mennyinek műveltetése erejét felül nem múlja, 
ettül a’ föld jóságához, ’s az áradó Nílus’ lehe
tő kiöntéséhez képest egy Feddantúl 9 —10 
frank, fizet (egy Feddan 12,000 quadrat. 
Minden jószágnak termékenyebb részét pamot 
indigó, len vagy ópiummal kell bevetni, a’ si
lányabb részébe vethet akármit, de minden ter
mékeit kiszabott áron köteles eladni a’ kormány
nak. Azon földek, mellyekre bérlők nem akad
nak a’ helybeli tisztek között osztatnak fel — 
de szintén kiszabott áron! — Az utóbbiak nem 
köíeleztetnek-le úgy mint a’ bérlők, ezeknek 
csak parancs osztatik a’föld müveltetésére. Mind 
a’ két esetben a’ Basa adja a’ veteményeket.

Nehány évvel az előtt a’ Basa minden ter
méket megvett a’ bérlőktől, hogy nekik azt, 
mire életük’ fentartására szükségük van, drá
gább áron eladja, 1825 óta azonban megelég
szik a’ reájok vetett kézbe adandó mennyiség
gel, miért megengedi nekik, hogy felesleges 
termékeiket eladhatják. De ezen szabadalom 
napról napra kevesebb hasznott hajt a’ bérlők
nek , mert a’ Basa a’ gabona termesztést igen 
korlátozza, a’ több hasznot hajtó pamut és in
digó termesztés előmozdítása kedvéért.

A’ Basa átaljában véve mintegy harmad 
részét fizeti a’ termékek’ valóságos értékének, 
’s mind a’ mellett hogy ezen osztály igen szi
gorú , még is szerencséjüknek tartanák a’ bér
lők ha ezen törvény mindenkor sértetlen marad
na; de az adók nagyobbitása olykor alig hágy 
annyit birtokban, mennyi életüknek fentar- 
tására szükséges. Aratás utón a’ termékek a’

megtétetvén a’ 
részét, 
’s or-

dönkint 1 1,000,090 piasterre megy , ’s a’ la-
Basa’ magtárába vitetnek, hol 
számodások mindenki kikapja tulajdon

kosoknak nem szabad döghalál vagy kivándor- Illetőségéből leszámitatik a’ főre vetett
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szagos adó, a’ fen maradt ősz veségrül pedig vál
tó-levél adatik kezéhez, mely csak sok üdő 
múltával fizettetik ki. Már ezen körülmények 
között is igen rósz lábon álottak á’ bérlők, de 
a’ Basa új modot talált álapotjuk roszszabitásá- 
ra. Ezen tervét a’ viszonyos kötelezésekben 
alapította, mely abban á l, hogy a’ lakosok min
den kivétel nélkül tartoznak bérlő társuk’ kor
mánybeli adósságaiért jót állani. Ha egy bérlő, 
minekutána mindenét elkobozták, még is adós 
maradt, fizetni keli a’ fenmaradt adósságot az 
egész községnek, ha ez elégtelen, az egész 
tartománynak, ha pedig a’ tartomány sem tehet 
eleget a’ követelésnek, tartoznak azt a’ szom
széd tartományok kielégíteni. Ezen eszmére a’ 
Basát udvarnokainak egyike Mahemed Bey ho- 
zá. Ennek, az a’ szomorú következése lön , hogy 
Aegyyptom elveszté hathatóságát, és jólléteiét 
a’ nélkül: hogy ez által a’ Basa gazdagodott 
volna. Egy példa világositásul nem lesz fe
lesleges.

Egy értelmes Cosetti nevű syriai, ki az 
Ausztriai consulnak Damiettében Dragomanja 
volt sok reá beszélésre 600 Feddánt bérlett ki 
a’ Basáiul. Két esztendő múlva felszámítván 
minden kiadásait 4500 franknyi nyeresége volt, 
de alig végzetté a’ Fiscussal számodását midőn 
7500 francot követeiének tőle a’ közönséges 
adó híjának reá rótt pótlékául; hasztalan volt 
minden ellenmondása, vagyonát elkobozták, ’s 
árverés’ útján eladták. 0 megesküdött hogy a’ 
Basa földjeit művelni többé nem fogja, ’s a’ föl
dek előbbi állapotukba vissza estek.

Időjárás.
A’ Linczi újság egyik czikkelye igy szól 

„Nagyon megjegyezni való hogy a’ régi astro- 
logok , időjóslók és kalendáristák, az 1837. évet 
egy formán és hangon minnyájan terméketlen 
’s rósz esztendőnek jelelék ki. Galeoti, ki Me- 
dicis Katalin alatt élt, azt irá , hogy“ Az érin
tett évben a’ nap egy formán folyvást erőtlen 
hatással fog bírni és gyenge fényű lesz, mi ál
tal a’ földtermékeinek érlelődése hátráltatni fog. 
Az éles belátású Scott James nagy vizáradá- 
sokat jövendőit, melyek a’ Nyugoti részt elbo
rítják , ’s a’ népeket egy második vizözönnel 
rettegtetik. Bavoust hollandi születés a’ maga 
mundi spectaculumában hasonlóan beszél. ’S 
végre a’ most is élő híres égész Arago ur, az 
utóbbi holdfogyatkozásból azt következteti, hogy 
a’ rósz időjárás Octoberig fog tartani.

K a s s a é s  v id é k e  Junius 9. Időjárásunk 
hideg és esős menydörgéssci ’s jéggel félváltva: 
az éjszakák kivált oly hidegek, hogy a’ dértől 
lehet tartani; ’s pedig a’ rozsvirág már bonta
kozni kezd: egyébbiránt mind az őszi mind a’ 
tavaszi jó: különösen gazdag lenne a’ tavaszi, 
ha meleget kapna, de a’ hideg által növésé
ben nagyon akadályoztatik. A’ gabonák néhott 
ritkások , a’ búza ez idei nedvességet jobban ki- 
állotta: más baja nincs, csak hogy sása a’ hi
degtől megveresedett. A’ hegyaljai vinczellé- 
rek kevés borral biztatnak, ’s ha mi lesz is, az 
is savanyú leend. *)

*) Mind ez lehető, ha nincs oly igen kinyújtva, 
mint Halley üstökösének farka.

S z e r k.
(Folytatva 1 észen)

Jelentés a Kémlő iránt.
A’ Kémlő 33. számában tett nyilatkozáshoz képest folyó Junius 12. napjáig beirt t, 

ez. előfizetni kívánók’ névsorát mái számunkhoz foglaljuk, oly megjegyzéssol, hogy a’ felszó
lító tisztelt hazafiak megláthassák belőle, hogy v á l l a l a t o m a t  I I lC g S Z M Iltc tl l i  J l l "  
I li  (IS y e n é v e l  i g a z  o k o m  v a n .  A’ honnan megkérek mindenkit, hogy az ezen- 
túli előfizetési jelentéssel felhagyni méltóztassék, mivel ilyesek által többé ez ügyön segí
teni nem lehet.

Bál lá .
Költ Pesten Junius 12 1837.
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Névsora azon t. ez. hazafiaknak, kik a’ Kémlőre továbbá is előfizetni, magokat folyó 1837.
Junius 12- í£ beirattaták.

T. Nyáry Pál jegyző,
N. M. Báró Orczy Lőrincz ő Exc.
M. Prónay Albert (Tót-Prónai báró) Ad- 

minist. és cs. kam.
T. Prónay Imre Tb.
„ Patay Jósef (Báji) Tb.
„ Patay Sámuel Tb.
„ Pajor Titus jegyző.
„ Pajor Antal t.
„ Pázmándy Dénes 1. Alisp.
„ Paraszka János t.
„ Peötz Károly Tb.
„ Pecze Sz. Mártoni Uradalom.
„ Pecz Antal Tb.
,, Pribék Villmos (Viliéi) t.
„ Pundor Ferencz t.
„ Portörö Jósef t.
„ Pfeiffer Jósef t.
M. Báió Puteany Jósef.
M. Ráday Gedeon (Rádai Gróf)
M. Ráday László dto
T. Rákóczy Andi'ás fő ügyész.
M. Revisnyei Reviczky lnne cs. k. tan. 
T. Reseta János t. ez.
„ Rosty Sigmond Tb.
IVI. Szécbeny István (Sár v. Felső vid. Gróf) 
T. Szentkirályi Móricz fő Jegyző.
„ Szemerei Szemere Pál Tb.
„ Sziics Lajos Tb.
„ Szentiványi Mark Tb.
„ Sziiry Sándor Tb.
„ Szabó Jósef Tb. (Szántói)
„ Szathmáry József Kér. Tb.
,, Szendrey Ignácz Tb.
■„ Steinbach Ferencz k. t.
„ Szluha Sándor (verboi) Tb,
„ Szeles Jósef Szolgab.
,, Sóhár Ferencz Tb.
„ Steiner Ferencz t.
„ Szakmáry Auguszt t.
„ Somogy vármegyei olv. társaság.
,, Tahvári ’s Tahy Károly Tb.
N. Nádasi Terstyánszky Sándor 1. alisp.

’s kir. tanácsos.
T.Tomanóczy Jósef főtiszt.
,, Takács Sándor Tb. (Téthi)
,, Tropp István t.
„ Török Ignácz t.
M. Gróf Tige Lajos cs. k. kam. és őrnagy. 
T. Vigyázó Antal fő Tb.
„ Vertan Emmanuel Tb.
„ Vanik Ferencz t.
N. Waiszkopf Mihály pracpost.
T Vörös istván Tb. kirí Fisc.
M. Verebi Vég Ignácz Nád. Ítélő in.
T. Zlinszky János fő Szolgab.
,, Zaáry Károly Tb.

Pénzkelet. Junius 10. 1837 . Staíköt. 5 pct. 104}-|. — 4  pct 1 0 0 | .  — 3 pct 7 6 | .  — 2} pct. 5 5 \ — 1834  
5 0 0  f. 5 7 5 | .  Bécsi * bankköt 2\ pct. 66. — Kincstári köt. 3 pct. 6 8 ’ . — 1* pct. 47. — 
Bankrészvény darabja 1 3 7 8 |.  e. p.

iSzerKezti 3 a 1 ia. — j>yomatja L ä n d e r e r .

M. Andrássy György (Krasznahorkai Gróf) 
cs. k. kam. t. ez.

M.Altorjai Báró Apor Lázár cs. k. kam. t.cz. 
T. Arizi Leopold Tb.
M. Bánffy Pál (Losonczi báró)
M. Benyói Gróf Benyóvszky Sigmond.
N. Balogh István váczi kanonok.
T. Vattai Batta Sámuel Fő Szolgab.
„ Bállá László t.

Bakos Ambrus sup. Assessor.
,, Bacsák Istványné sz. Benyóvszky Rozal. 
„ Benyói Benyóvszky Péter Tb.
„ Beniczei Beniczky Adám f. Tb.
„ Beniczei Beniczky Florian f. Tb.
„ Bernáthfali ifjabb Bernáth György Tb. 
,, Bicskei Bicskey Illés t.
„ Berko Sándor t.
,, Boros János t.
j, Bittera v. Vargha Ferencz t.
„ Bereczky Antal t.
„ Brezovay Imre Tb.
,, Békési Uradalom.
„ Bog} ay Miklós Tb.
„ Bezerédy Mihály f. Tb.
„ Beszedics Ferencz t.
„ Borbély Sándor (Roffi) tb.
„ Bacci Kávéház Bécsben.
„ Bogyay Péter Tb.
„ Berzsenyi Farkas Tb, 
j, Beretvás Albert t.
„ Csapó Dániel Tb.
„ Csete Ferencz t.
M. Gróf Desseőffy Jób.
T. DubraviczaiDubraviczky Simon I.Alisp. 
„ Domaniczky Antal t.
„ Domaniczky Ferencz Tb.
„ Dömötör Gábor t.
„ Dióssy Ferencz t. 
aj Dai ázs Pál t.
,, Danes András Tb.
Eötvös Jósef, tárnok (vásárosnáményi bá

ró) ő exc.
M. Gróf Eszterházy Mihály. 
T.Bernáthfalvi Földváry Gábor m. Alisp. 
„ Fejérváry Miklós t.
„ Feltinger 1st vány t.
„ Fekete Károly t.
„ Fodor János t.
,, Földy János t.
M. Fái Gr. Fáy István máltai vit.
T. Fái Fáy Gyöi gy fő szolgab.
„ Gosztonyi Istvány Tb.

Gyapay Pál Tb.
,, Géczy János Tb.
Főtiszt. Grosser János pr.
T. Honti Casino.
,, Habinay József t.

T. Hivessy András t.
„ Halász Boldi t,
„ Hölczel Jósef t.
„ Jeszeniczei ’s vadassi Jankovics Mik.fTb. 
„ Ilkei llkey Sándor Tb.
,, lgmándy Ernáiméi Tb.
„ lrimy János udvarb.
„ M. N. Károli Károly Istvány 6.
„ dto. Károly Lajos G
,, dto. Károly György 6.
N. M. Keglevich Gábor (Buzini Gróf ő 

exc.) Kincstárnok.
T. Karácsonyi Istvány Tb.
„ Kalocsa László Tb.
„ Kalocsa Antal Tb.
N. Kőrös városa.
N. Körösi Oskola,
„ Konde Miklós (Pókateleki) Tb.

. „ Kovách György (Dicskei) Tb.
„ Kovách Sigmond (Kovásznai) Tb.
„ Kovátsits György t.
„ Kund Dániel Tb.
„ Kői ecs Josef t.
„ Kemenesaljái Casinó.
„ Kopócsy Mihály Tb.
., Kopócsy-Imre Tb.
,, Latinovics Lajos t.
„ Lipcsei Károly (Bilkei) t.
„ Leith György t.
„ Lévai Casino.
,, Lossonczi Casino.
„ Lossoncz Városa.
„ Lisnyai Gedeon Fő Pénzt.
,, Luka Antal (Lukanényei) Tb.
„ Madarassy lsvtány (Madarassi) Tb.
„ Madarassy Ferencz Tb.
„ Madarassy László Fő Szolgab.
„ Markos Mihály Tb.
„ Marich Antal Tb.
,, Márton István Tb. Kolozsv.
N. M. Kapos Mérei Mérey Sándor ő exc 
M. Kapos Mérei Mérey Lász (cs. k. kain.' 
T. Mayerfy Ferencz Tb.
„ Modiovich Nép. János Szolb 
„ Mocsáry András (Bocsári) Tb.
„ Miskei Miskey Imre Fő Szolgab.

Mesterházy Istvány Tb.
,, Monszpart József t.
,, Meleghegyi Lajos t.
,, Mocsy Istvány t.
„ Nagy Istvány fő Jegyző.
„ Nagy Elek Tb.
,, Nedeczei Nedeczky Ferencz Tb.

Nedeczei Nedeczky Gáspár Tb.
„ Nedeczei Nedeczky Mihály Tb.
,, Némethy Alajos Tb.
„ Nozák Sándor Tb.
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és a’ Szerkeztének

Pesten Szombat E gyesü lj l Junius 1 7 ,k

Magyar Borismértetd Egyesület,
Az Egyesület, midőn 1836. évi Martzius 

hónapban alakult (de fenállása’ éveit csak Má
jus 1—tül határozta számíttatni) 76 tagbul állott 
83 részvénnyel; — 1837-ik évi Martzius hó
nap’ 17-én 14 , Junius’ D-én tartott közgyűlés
ben pedig 9 új tag vétetett fel, ’s igy máig az 
Egyesület 99 tagot számlál 106 részvénnyel 
és két tiszteleti Taggal.

Ezek közül a’ lefolyt egyesületi évben t. i. 
az l836-k i Május 18. történt első szállításiul, 
Junius 4-ig 1837-ben csak 42-en küldöttek 
különféle borokat az egyesületi pinczébe , és 
ugyan a’ specificus összeírás szerint 40,909 
palaczk fejér, — 7029 palaczk veres, és 7128 
palaczk csemege borokat, és így summásan 
55,066. — Ezekbül a’ fenn kitett napig 17,039 
palaczk fejér,-— 4197 palaczk veres és 2750 
palaczk csemege, és igy összesen 33,986 pa
laczk adatott el.

Ámbár máig még semmi bizonyos resultatu- 
mot sem lehet az ezentuli eladásrul felállitni: a’ 
vállalatnak rendes és az alapszabályok szerinti 
folytatása mellett azonban a’ jövendőiül legjob
bat reménylhetni, ha az Intézet a’ külfölddel is 
megismertetvén, azoünan várható megrendelé
seket kielégíti, ’s főleg, ha annak tagjai elég 
állhatatossággal birandanak ezen , mint minden 
uj vállalatban okvetetlenül csak későbben kifej
lődő nehézségeken győzedelmeskedni. — Ezen 
oly kívánatos czél elérése’ tekintetébűl tehát

1 ) Ezen Intézet’ létezését a’ bélés külföl
déi tudatni kell, mire nézve az utolsó közgyű
lésben Pesten helyben egy kirekesztöleg az 
Egyesület borait áruló hely szerzése} és az

Intézet felállásának külföldi ujságokan az Egye
sület’ neve alatt kihirdetése határoztatok. — 
Szükséges

2 )  A’ jövendőre nagyobb és nevezetesebb 
mennyiségű borról gondoskodni, úgy hogy az 
^rj egyz®kben előszámlált bor vagy mindig ele
gendő mennyiségű palaczkokkal a’ pmczében 
található legyen , vagy minden előforduló kívá
nat alkalmával tüstén kiállítassák. Ugyan is az 
Egyesület’ pinczéjébe küldendő borok’ könnyí
tésére, ’s az előfordulható akadályok5 mint, ne
vezetesen: a’ közösülési hiány, a’ rósz utak, az 
idő változása, az üvegekben szállítás általi ne
vezetes teher, ’s más effélék’ elhárítása tekin
tetébűl Pesten egy pincze bérlés határoztatott, 
hová a’ már eddig 42 aláíró részvényesek bo
raikat hordókban beküldvén, egy felfogadandó 
kádár által lehuzattathassák, ’s az Egyesület’ 
pinczéjébe kezeltethessék; reménylhető, hogy 
még több aláíró találkozand, kinek érdekei ezt 
szinte megkívánják, úgy hogy az augustusi 
pesti vásárhoz tartandó közgyűlésig ez is létre 
fog kapni.

Végre miután a’ mostani közgyűlés határo
zatánál fogva minden pesti vásárhoz uj tagok’ 
választására közgyűlés fog tartatni; kéretnek 
az eddigi részvényes urak, hogy oly tagokat 
igyekezzenek szerezni, kiknek boraik jó miné- 
müségekkel, maguk pedig elegendő állhatatos
sággal bírjanak.

Költ Pesten, 1837. évi Junius 9én tartatott 
Magyar Borismertetö Egyesület’ Közgyűléséből.^ 

S z e k r é n y e s s y  J ó s e f ,
Jegyié.
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Az Öntött vasnak Tengeri vízzé való 
változása.

Azon változásokról, melyeket az öntött vas 
hosszasbb ideig a’ tengervízben való állása ál
tal szenved, Deslongchamps Cades Úr a’ Nord- 
mandi Linnéi Társaság eleibe érdekes előter
jesztést tett. A’ szerző visgálatai tárgyául 
azon ágyú golyok szolgáltak melyeket Jourville 
Admirális Juliús 30-kán 1692. az eggyesült 
Angol és Hollandusok ellen szerencsétlenül ki 
ütött ütközet után vízbe süllyesztett. Ezen go
lyókon első tekintetkor semmi változás sem tett
szett meg, szorosabb visgálatkor mindazonál
tal nem csaksulyjok £ vesztése tűnt elő, hanem 
bár mily. késsel lehete őket metszeni. Egészen 
olyanak valának, mint valamely Graphit, mely 
bizonyos mennyiségben Clov és vassal kevert 
egyesületben van; — elvoltak változva, és sem
mi vas érczet sem foglaltak magokban, minél 
fogva a’ Mágnes tőre sem bírtak semmi béfo- 
lyással. Érdekes ezen észrevétel különösen az 
öntöttvas használásánál a’ révpartoknál.

Aegyptom.
(a ’ Szemlélő után.)

( F o l y t a t á s . )

Termesztvények és adók.
Cedelvéne az aegyptomi termesztvények ál

talános statisticáját nem adja, de némely ne
vezetesebb adatokat említ, melyeket közleni el 
nem mulasztunk.

Az indigo termesztés Deltában néhány évek
től óta igen élénken űzetik , 7-szer vágatik 
évenkint, ’s levelei ugyan annyiszor tökéletes 
nagyságúak, és gazdagon festvék. A’ Basa’ 
parancsára hozatott Indusok tiz gyárban mű
ködnek indigo készítménnyel. Delta’ éghajlata 
az indigóra nézve igen kedvező, de Aegyp- 
tomot a’ nilus’ szabályos kiáradásainak tekinte
téből eleibe kell tenni Bengaliának. Ha az új 
csatorna elkészül, ’s Delta valamint a’ rendkí
vüli kiáradásoktűl mentesítve, úgy szintén biz
tosítva a’ sorvasztó szárazságtól, a’ Basának, 
ha elégséges munkásokra találhatna; annyi in

digót teremne, hogy méltólag lehetne india 
verseny társának nevezni. Bengaliában éven
kint 8 0 -—100,000 mázsa terem.

A’ Basa minden ügyekezetét arra fordította 
hogy kávét és cochenile-t termesszen, de min
den ügyekezete hasztalan lévén vállalatáról le
mondani kéntelenittetik. Ellenben a’ selyem te
nyésztés jobb sükerrel vétetett munkába, mert 
500  syriai, kiket a’ Basa Eegyptomba hoza
tott 1835-be 300  mázsa selymet mutatott bé. 
Aegyptomnak jelenleg 3,000,000 eperfáji van
nak. Az olajfák, kivált a’ Fayumi tartomány
ban sükerrel tenyésztetnek; Fidimie’ lakossai 
egy ag olajfát mutogatnak, melyről véleményük 
szerént minden aegyptomi olajfajok erednek, ’s 
korát egy év ezeredre teszik. Még mostanig is 
10 mázsa olaj gyümölcsöt terem évenként, ’s 
az egész vidéken szentnek íartatik, Hogy az 
olaj termesztés előmozditassék, a’ Basa tisztjei
nek földeket adott oly feltétel alatt; hogy azok
nak kétharmadát olajfákkal ültessék be, ’s ily 
módon már jelentős ültetvények léteznek. Az 
olajfák harmad éves korukban kezdenek gyü
mölcsözni, ’s a’ hetedikben tökéletes éretségü- 
ek. Ajjgyptomban mintegy 32 ,000 van. A’ 
lentermesztés ezelőtt 2000 mázsányira ment, de 
mivel a’ pamutnál kevesebb értékű 100 má
zsára szálítatott, mely mennyiség a’ tengeri ka
tonaság’ számára szükséges.

Különös figyelemmel van a’ Basa a’ pamut 
termesztés iránt. Egy Maho nevezetű töröknek 
voltak egynéhány táblái pamuttal bevetve, Kairo’ 
szomszédságában, ’s egy franczia mérnök Jumel 
1821-be azon tanácsot adá a’ Basának, hogy 
a’ pamut termesztést minden kitelhető módon 
ügyekezzék előmozdítani, a’ Basa tanácsát el
fogadta, ’s most a’ pamut az aegyptomi orszá
gos pénztárba legtöbb hasznot hajt mind a’ mel
lett, hogy a’ munkások’ híja az utósó években a’ 
termést igen megcsökkentette. A’ bérlők a’ Ba
sának kéntelenek eladni a’ pamutot, ki mázsá
ját 55 frankal fizeté: eleinte váltóleveleket szo
kott nekik adni, de minthogy látta hogy a’ ke
reskedők ezeket 4 0 —50 procentnyi rabattal 
megveszik, ’s magát fizetik velők tehát a' ke
reskedők’ nyereségét pamut vásárlásért tett ado- 
ságaiba beszámolván lehúzta, úgy annyira, hogy
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soha, vagy igen ritkán voltak kiadásai az ily 
nemű váltó levelek beváltásánál.

Most már minden kereskedési szemlélkedé- 
scit ezen szempontbúi kezdte űzni, majd Mar- 
seilbe küldé termékeit, ’s vagy egyenesen elad
ta , vagy pedig biztos társaságoknak adá Ale
xandriában, majd kiszabott áron vételre kén- 
szerité alattvalóit, ’s ö csak azokat küldé Euró
pába miket hon el nem adhatott. Ezt azonban 
nem üzheté sokáig, mert pénz szomját ez által 
kielégíteni nem tudá azért, minthogy az ale
xandriai vásárok nem honbeliek, hanem Uj-Orle- 
ansiak által szabályoztatik; ’s igy a’ kereske
dők’ gyapotját csak akkor vevék meg, midőn 
annak ára Amerikában felemelteték, ha pedig 
alászálott, semmit sem adtak érte; minek követ
kezése az volt hogy a’ Basa drágaság’ üdéjén 
nem nyert , alacsony áron pedig einem adhatá 
jószágait. Még rosszabbul lett az által hogy a’ 
pamut termést tövén eladta, a’ nélkül hogy a’ 
gyapot’amerikai árát, és a’kíszolgálandók’ men
nyiségét tudná. így például 1831ben 113,000 
mázsára tévé előre az alkut, de csak 86,000 
küldhetett el, ’s igy 27 ,000 mázsával ados 
maradt. 1832. 210 ,000 mázsát adott el, de 
minthogy az elöbbeni évben adós maradt, ’s most 
ismét csak 139,000 mázsát adhatott adósága
85.000 mázsára ment, mely mennyiséget mint
hogy az 1833 termés csak 36,000 ment még 
azon esztendőben sem íizetheté le. Ezen keres
kedési rendszer igen nagy kérába került, mert 
hogy adósságait lerója, kéntelen volt pamutjá
nak mázsáját 36 spanyol talléron szálitani ho
lott helyben £8 tallér volt ára. Ily vesztesé
get sajnosán szívelve elhatározá azon nyeresé
get, melyet az európai házak’ pamutján nyer
ten tulajdonává tenni, ’s azon időtől óta nem 
adja el többé előre a’ pamutot, hanem nyilvá
nos árverésen 10,000 mázsányi mennyiségben, 
azt is csak akkor midőn már Alexandriában 
megérkezett. Tervének következése jól süke- 
rült, mert ugyan azon évben 143,000 mázsát 
adott el 2 4 —30 spanyol tallérjával. Ez előtt
40.000 mázsát tulajdon gyáraiban dolgoztatott 
k i , de mihelyest csak 25 talérra ment mázsája 
azonnal eladta azt is, a’ nagyobb nyereség’ 
kedvéért.

Nagy mennyiségű termék van bérbe, ’s ez
zel a’Basa nagykereskedést űz. Ezek 13bér- 
letekbül állanak, melyek nagyobb részint igen 
csekély ertekuek. Itt következik jegyzékük:
Alexand. harminczad (Douane) 3,000,000 piast. 
Balaki és damiettei 3,576,700 „
Kairói 525,000 „
Bőrárulás-bér 2,477,950 „
Szemfényv. és hölgyekbérért 2 ,250 ,000  „ 
Marhatenyésztésbér 2 ,223,000 „
Sóbér 1 ,283,000 „
Bor és pálinka-bér 1,383,285 „
Menzaleli tói halászatbér 1,007,600 ,, 
Bazari és rumekhi halászatbér 270,000 „ 
Nílusi bárkabér 184,500 „
Sene kereskedés 130,500 „
Karun halászati bér 50,000 „

Öszvesen 18,496,030 piast 
A’ kivitel esztendőnkint 50 ,000 ,000  a’ 

behozatal pedig 52 ,000 ,000  frank jövedelmet 
hajt A’ Basa’ jövedelmei Aegyptom- ’s Ará- 
biábul 100 ,000 ,000  frankja mennek. Syria 
mennyit hoz be, meghatározni nem lehet, mint 
hogy távolsága miatt költségeit nem tudjuk.

G y á r a k .
Az első gyárat Mehemed Ali 1816 állítá, 

’s mind a’ mellett hogy minden efféle indítvá
nya' roszúl sükerültek egyik gyárát a’ másik 
után építette; de mivel sem a’ hely’ alkalmatos 
voltára, sem pedig a’ szükségesekre nem ügyelt 
valamint gyorsan kezdett annak munkálatához 
szinte oly rögtön hagyta félbe. Jelenleg 40 pa
mut gyárai vannak évenkint 1,000,000 da
rab szövetet készítők,’s a’ kormánynak mintegy
7,200,000 piaszter nyereséget hajtok.

A’ takácsnék évenkint 20,000 vég széles, 
és 1,000,000 vég keskeny vásznat készítenek 
de a’ csekély nyereség miatt a’ Basa ezen ke
reskedési czikröl egészen lemondott Ezen le
mondását eleinte emberszeretete szüleményének 
mondották ’s nagyon elhíresztelék; de elnémitá 
a’ csalfa hírt azon rögtöni szigorú parancs, hogy 
a’ lenművelést a’ pamuténak feláldozzák.

Európában annyit beszélnek az aegyptomi 
gyárak (elől hogy azoknak némely részleteit
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megvizsgálni nem lesz szükségtelen. A’ Iegje- 
lesb pamut gyár Bulakbanvan, ’s Máltának ne
veztetik azért, mert az első munkások többnyire 
máltaiak voltak: 40 fonó gépelye van, melyek 
8 ökör által hozatnak mozgásba, 200  batüstet 
szövő asztala; cambrik és mousselin francziaor- 
szágbúl gőz gépely által készítetnek. Mangol- 
lás vagy ía pilis által esztendőnkint egy millió 
vég calikot nyomtatnak, de festése rósz , és nem 
tartós. Ezen gyárban asztalosok, gépely öntők, 
nyaláb vágf.k,’s mindenféle mesteremberek dol
goznak, ’s a’ többi aegyptomi gyárak’ gépelyeit 
is kijavítják. Ezen gyár’ rendszerét Jumel ala
kította, azért ez leginkább megközelíti az euró
pai gyárakat Is Malta1 közelében áll egy 1818 
fellítatott posztó-gyár, mely minthogy nem haj
tott elegendő hasznot félbenhagyaték. Két esz
tendő múlva ismét munkálatba vevődött,’s majd 
félben maradt, ha a’ Basa akkoriban nem sza
bályozza katonaságát, ’s ha azoknak honi posz
tóból nem akart volna ruhákat készítetni. Uj 
munkásokat hozatott Languedocbul, ’s a’ fayu- 
mí, minichi és dschirdschei gyapjúnak feldol- 
dolgoztatására 100 széket készítetett. A’posztó 
igen középszerű volt, de a’ katonaság’ részére 
jónak találták. Hanem azóta igen alá szállott 
ezen gyár’ érdeme. Az európai tisztviselők’ 
meghal álozása által a’ többiek annyira elkedvet
lenedtek hogy már most évenkint 1800 vég 
posztónál többet késziteni képtelenek. A’ damas- 
ki posztó gyárból meglehetős tömöttségü posztók 
kerülnek ki, ’s katonai köpönyegekre igen hasz
nálhatók. Ezen posztóbul évenkint mintegy
240 ,000  rőfnyit készítenek. Egyébbaránt az 
aegyptomi gyapjú finom posztó készítésére nem 
egészen alkalmatos, mert salétrom porral van 
van fedve, ’s minekelőtte fonásra alkalmatossá 
tennék, két harmadát elveszti nehézségéből, ’s 
kéntelenek azt tunisi, spanyol és orosz országi 
gyapjúval keverni.

A’ selyemgyártás sem menekvult meg a’ Ba
sa válalkozó szellemétől; 1819 Kairónak Bir- 
het-ei-fil piaczán egy gyárat állíttatott. Mun
kásokat hozatott Constantinápolból, kik selyem 
szöveteket brokadokat török, és indiai módon 
tudtak késziteni; a’ válalat jól sükerült, ’s mint
hogy anyagjai az ország lakosinak ízléséhez

alkalmazvák szép jövendőt ígér. 140 szövő asz
tala van, melyek alól 1833-banmintegy 1400 
mázsa selyem került ki. A’ szövetek meglehetős 
simaságuak, a’ minták igen pompásak, színeze
te fényes de nem tartós.

Egy papiros gyárat is állíttatott, de ezen 
válalat nem sükerült. Ellenben sokkal szeren
csésebb volt egy vegy gyár’ feltalálásában, ez 
bizonyos Hayme nevű franczia terve szerén* 
létesiteték, ’s jelenleg minden gyárakat ellát 
festőanyagokkal. Egy Autonimi nevezetű mál
tai , felső Aegyptomnak Karomun városában 
czukor-raffinériét állított fel, ez igen szép re
ményekkel kecsegteté a’ Basát, ’s azon hiedel
met gerjeszté benne, hogy egykoron az egész 
országot ellátandja czukorral; de a’ vér, és ál
lati szén használata egy fénetisa is nemzetre 
oly irtózatos bényomást tön, hogy ez a’ Basá
nál kieszközlé az avvali élés’ eltiltását; ’s azon 
időtől óta az aegyptomi czukor oly rósz, hogy 
annál a’ legsilányabb európai czukor a’ keres
kedők előtt nagyobb becsben áll. Igen csudála
tos, hogy Mehemed Ali, ki a’ boncz oskolának 
felállítása által a’ muhamerlanusok’ előítéletéi 
annyira vakmerósködék megsérteni ezen tekén- 
tetben nem bátorkodott ellenmondást tenni, an
nyival inkább: minthogy czukor gyárát rum 
szivárogtatással köté egybe, mely dicséretes sü- 
kerrel müveltetik. A’ rum szivárogtatásnak azon 
káros oldala van, hogy a’ rummali élés az em
bereket csak hamar tehetetlenné teszi a’ munkára, 
miért azokat gyakran kell felcserélni.

1824-ben a’ Basa Baffi urnái ajánlatára 
salétromot nem negvetendő sükerrel kéz let* 
gyártani. A’ romok és düledékek, melyektől 
fedvék Aegyptom’térei kimérhetellenek az anya
gok kiszolgáltatásában; miért a’ Basa az óta 6 
gyárat állitatott fel; melyek közül legnevezete
sebbek a’ hcrmopoli, ó-kairói, és a’ shakkarai. 
Ezek több sorútekenő formára épített katlanokból 
állanak; ezekbe töltik a’ salétromot, reá vize* 
öntenek, felkeverik ’s az alsó lyukakon mind
addig szivárogtatják, valamig tisztán alá nem 

• folyik. Ezen gyárak évenkint 20.000 mázsa 
salétromot szántanak, mely mennyiségnek na- 

j gyobb része Európába küldetik. —
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Ezen jegyzékben foglalvák a’ Basának lé
nyeges szorgalmi válalati. Dicséretre érdemes 
hogy pamut gyáraiban 3000 szövő asztalok tél
ben naponkint 18 , nyárban mintegy két annyi 
pamut szálakat készítenek. 1500 szövő aszta
lon télben 4 3 0 0 , nyárban 9150  röf anyagot 
készítenek. A’ készítmények talán SO procen- 
tóval lehetnének jobbak, ha a’ felvigyázók és 
kézművesek jobban fizetődnének. De a’ szeren
csétlenek gyakran egész éven át sem kapják 
fizetésüket, ’s igy mi csuda? ha oly munka eránt 
mely élelmük’ fenntartására elégtelen érdeket- 
lenek. A’ gépelyek’ megszerzése igen sokba ke
rül, mert a’levegő’szárazsága által a’ fa hamar 
elromlik , ’s foly toni járásában kerekeit csak igy 
lehet megtartani, ha alájuk vízzel tölt hordókat 
alkalmaznak. Azon finom por, mellyel a’ leve
gő töltve van, minden hasadékokon keresztül 
ha t, ’s a’ gépelyeket rövid idő alatt haszonve- 
hetetlenné teszi. A’ honbeliek nem tudják a’ gé
pelyeket kijavítani, azért folyton újakat hozat
nak, melyek, minthogy senki sem akad, ki 
azokat felállítani tudná, haszonvehetlenné lesz
nek állásaikba. A’ gőz gépelyekkeli munkálko
dás gyakran igen nagy káron maradást szenved, 
mert minthogy ezek európai szénnel fütvék, a’ 
hajók’ elkésésével a’ munkának gyakran szűn
ni kell.

(Folytatása következik.)

V j jelenet.
Folyó Június hónapban sőt Május’ végén 

is láttunk sok seregély forma idegen madarakat 
melyeket előbb kevesen vettek figyelem alá. An
nak ki még nem látott ilyen madarat, leírását 
ide foglalom, e le v e n e k ’ l á t á s a  u tán . Tes
tállása csak nem egyenlő nagyságú és formájú 
mint a’ közönséges seregélyéj de orra (csőre) 
azénál kevessel rövidebb és a’ hegyén sárga: 
színvegyülete pedig hasonló a’szarkájához, azon 
különbséggel, hogy a’ hol a’ szarka tollai fejé
rek, ezen madár’ hímjén veres tégla-nőstény- 
jén pedig halvány veres színűek. Tolla mind a’ 
két nemnek a’ fején fekete, szárnyai’ tövén az 
apró tollak szinte olyanok; de a’ hossszúk sere

gély toll színűek, szinte mint a’ farktollak is: 
aT lábak verhenyegesek mint a’ fényvesmadáréi; 
s’ a’ hímnek búbja van , mely a’ nősténynek nincs’ 
szeme karikája fekete. - -  A’ természet visgá- 
lók által G ra c u la  ro s e á n a k  ismértetett (Cu
vier szerint) melynek hazája csak Afrika ’s az 
indiai tengermellék.

Nem csak a’ pesti köz legelőn, de hazánk’ 
több részeiben szinte mint Erdélyben is sere- 
genkint lehet őket látni a’ juhnyájak, csordák 
gulyák és ménesek körül: mely helyeken a’ kö
zönséges seregélyek egy csapatban fél felől, 
ezen uj vendégek pedig más csapatban más fe
löl szoktak bogarászni; ’s eledelök épen az, a’ 
mi a’ seregélyeké. —

Mi lehet annak oka? hogy ezen b o g a 
rá sz o k  Asiát ’s Afrikát oda hagyák, nem tud
juk ugyan — de hogy a’ természet munkálati
nak $ következménye, tagadni nem lehet, — 
a’ természetben elegendő ok nélkül semmi sem 
történik. A’ mely tartományt megleptek a’ sa
sok ; dög van ott; ’s a’ g r a c u 1 á k’ vagy boga
rászok’ töméntelen seregeit sáska’ és szücskő’ 
pusztításra alkotá a’ természet. Mi által koránt 
sincs czélom sáskajárást jövendölni: ellenben 
nem emlékezem még oly évre , melyben Junius 
közepéig legyet alig láthattam volna mint ez idén.

t
Időjárás.

Köz hír után mondjuk, hogy a’ Tiszának 
szörnyű kiöntései kimondhatatlan károkat okoz
tak Tokajtól kezdve le a’ Bánságig, hol a’ Du
nával egyesülve Palánkáig ismét kimondhatat
lan térséget borított el az ár. Óhajtanok erről bő
vebb tudósításokat venni: ’s erre kérjük földész- 
társainkat.

A’ vizáradási károkon kívül közönséges a’ 
panasz, a’ kukoricza kisárgulásán ’s igen rósz 
állapotán: szinte mint arról is hogy a’ rozs igen 
sok helyeken gyéren virágzott ’s virágzik. Nap 
és hold világ csak szende vagy folyton ködös 
fényben jutnak a’ földszinre: holott tudjuk, hogy 
ezek nélkül a’ föld terméketlen. —
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Amerika.
Anglián által a’ New-Y orki tudósítások 

Május 8-ig terjeszkednek. Igen szomoritólag ’s 
Ieverőleg hangzanak a’ kereskedési hírek. New- 
Yorkban a’ fizetéseknek folyvásti a’ felfüggesz
tések. Minden nemű váltó kötelezvényeknek a’ 
leesése rettenetes volt. így az egyesültt stá
tusok’ bank részvényei egy nap alatt 4 pcentel 
szálottak le. A’ Mechaniks Bank, és Dry-Dock 
Bank kész pénz végett ostromlásba vétettek. 
Az első képes vala minden kötelezéseit telye- 
siteni, de az utóbbi 8-kán szükségesnek látta, 
miután kész pénzül 100 ,000  Dollárnyit kifi
zetett, a’fizetéseit felfüggeszteni. Ez vala egyet
len egy, mely a’ bankok’ elnökei ’s pénztár
nokai bizonyítása szerént, ezt tehetni a’ köz
társaságban képes vala. A’ polgárok között nagy 
csüggedés uralkodik; a’ Bankok fizethetősége 
iránt kétségeskedés vagyon. 6-kán új fizethet- 
lenségek keletkezének. Azon házak, melyek a’ 
folyamatbani kötelezéseik’ fedezésére pénzt fel— 
hajhászni nem képesek; fizetéseiket felfüggesz
tik. A’ New-Yorkikereskedőségnek küldötsé- 
ge, mely Washingtonba mene a’ végett: hogy 
a’ pénz folyami acták az Elnöktől vissza vétes
senek, vagy pedig hogy a’ rendkívüli Congresi 
ülésnek egybehivása meghoszabíttassék sikeret- 
lenül tért vissza ; keresetűk Buren által el- 
mozditatott. Cuba szigetén is kezd a’ kereske
dési crisis kiterjeszkedni. Havannában 12. el
ső rendű házak megbuktak, és még további 
megbukások váratnak. A’ kereskedői világban 
minden bízodalom elenyészett, minden keres
kedési munkálkodásak felfügesztettek.

Időjárási tudósítás.
(W. Z.)

A’ múlt májusi időjárásokról a’ Tyroli hír
mondó Junius 5. adat alatt következő összeha
sonlítást tesz: Április hónap, mely közönsége
sen változékonynak tartatik, az idén annyiban 
állandó maradt, hogy ő csaknem mindenütt bá
mulatos hótömegeket olvasztott le. A’ május kéj 
hónap első három napja kellemes, ’s 19 — 21 
foknyi meleggel jelentette magát, de a’ követ

kező napok mindenütt változók ’s barátságtala
nok valának. A’ májusi első napokban beállott 
forróság következésében több tájékokra rettentő 
égiháboruk ereszkedtek le , szélvész ’s essööm- 
Iés által kisérve; a’ hótömegek olvadtak, ’s bor
zasztó kiöntések pusztítottak egész vidékeket. 
A’ többiek közt azon kerületek érezték ezen dü- 
hösséget, melyek Lembergnek keleti ’s déli ré
szeire feküsznek, hol a’ folyok 1 2 —18 lábnyi 
magasságra emelkedtek az 0. íelett sok hidak 
pusztultak e l, házak sodrattakel, (csak két 
helységben 65, melynél 50 ember halálát lelte) 
tavakon csapott az ár által, városok iszappal 
és homokkal fedettekbe, ’s a’ Stryi kerület Vog- 
nilov városocskájában, a’ hol épen a’ neveze
tes baromvásárt kelletett volna tartani, 15,000 
hízott ökörnek két napig vízbe kellett állani, 
melyek az éhség miatt neki vadulva, széjjel 
futottak, ’s részszerént eldöglöttek, résszerént 
elvesztek, a’ többit pedig csak nagy bajjal fog- 
haták-fel. A’ porosz országi kiöntésekről, ’s a’ 
Budai felhőszakadásról is tétetett tudósítás. Ez 
’s több más, ilyen viszonyban éjszakon ’s kele
ten történtek. Délről és nyugotról sem kedve
zőbbek a’ tudósítások Május hónaprul. Még 18. 
Májusban Nápolybul azt írták, hogy óhajtva 
reményük a’ jó időt, ’s különösen Siciliában a’ 
rósz idő következésében a’ szükség magos fokra 
emeledik. Romában a’bibornoki helyettes Május’ 
másodfelében a’ város több templomaiban könyör
gést rendelt jobb idönyerhetésért. Nyugoti Fran- 
cziaország Cőte d’Or kerületétől Sombernoniig 
még 22. ’s 23. Májusban fél lábnyinál magosbb 
hó esett. Éjszakon is ködös ’s nedves hideg ural
kodik. — Ezen esztendőben (Így szól a’ Svei- 
czi értesítő) a’ Május csak havat hoz a’ hegyek
re , innen a’ takarmány szűke legmagasbb fokon 
áll. A’ rósz eledel, (egy részben fenyőgaj) ’s 
éhség nagy pusztítást okoznak a’ marhában. Egy 
ementheli paraszt, 80 darab szarvas marha tu
lajdonosa, néhány öl szénából álló takarmány
maradékát hegyéről le akarta hozni. Felmegy 
a’ hegyre, a’ széna el volt lopva. A’ kétségbe
eséstől elfogadva magát megöli. Tyrolisban is 
ezen időpontban igen érzékenyen jelenkezik a’ 
takarmány szűke, mivel a’ völgyekben a’ plán
ták növekedése akadályoztatik, azonban rövid
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tartóssága lehet ennek minthogy a’ lapályon ’s 
középszerű hegyeken oly fünövés tenyészik, 
mely bujaságára nézve minden kívánságot kie
légít, Ugyan azt mondhatni a’ kalászos életről 
is. A’ gyümölcsfák virágzásaira kedvező időjá
rás is jólíizetö terméssel biztat. Ha végtére 
a’ nyár maga Characterét meg nem feledi, 
úgy még minden termesztményből áldott aratást 
várhatni.

Külföldi tudósítások.
Manchesterből a’ Times ismét komoly tudó

sításokat közöl Miolta Manchester parautkéz- 
münek picaza lett, soha sem volt ily kedvetlen 
helyezetben mint most. Haszontalan annak egy 
kiterjedő ’s részenkinti elbeszélése, mert csak 
tettben mondhatni azt, hogy minden foglalatos
ságok tökéletesen hanyatlanak. Azon szövők, 
kiknek még munkájok van, (nagy részbe csak 
fél nap) természetesen csekélyebb napibért nyer
nek, ’s csekélyebbet, mint valaha a’ legszo- 
morubb időkben. Gloucesterben ezen napokban 
egy nagy tekintetű ház, mely fökép gabona ke
reskedést űzött, bukást szenvedett, mi által 
sok kisebb kereskedők károsodnak, átaljában 
ezen bukás színleltnek tartatik. A’ Leeds Mer
cury jelenti, hogy az utolsó hir folyamába a’ 
gyapjuárr átajlában semmi változást sem szen
vedett. Bradsordban ugyan azon iratí tudósítá
sok szerént pedig a’ gyapjuvásárok szomorú te- 
kintetüek. A’ munkáltatások teljesen szűnnek, 
’s ha ez igytart, azt véli a’szerkeztetö, a’ gyár- 
tulajdonosok nem lesznek képesek azon kevés 
munkásoknak is, melyeket még megtartottak, 
továbbra munkát adni.

Azon szerencsétlen tudósítások a’ New- 
Yorki kereskedési viszonyok helyzetéről, mel- 
lyeket az utóbb megérkezett „Noscoe“ postahajó 
(tudni való hogy 8ik Májusba hagyta el New- 
Yorkot) hozott, az utolsó napokban nagy fel
zúdulást okozott a’ Londoni kereskedők között. 
Fő kérdés volt, váljon az Angol Bank, azon 
közelebbről még általa pártoltatott 3 Amerikai 
házzal fog e’ tartani vagy sem? Május 31-ik 
Junius 1. és 2-kán a’ Bank’ igazgatok között

ezen tárgy felett határozások történtek, ’s mi
után a’ dolog minden oldalról megfontoltatott 
volna, 13. szózattal 11 ellen azt határozták, 
hogy azon 3. házaknak többé semmi segedelen 
ne adatassék, Mihezképest 2-ik Júniusban a’ 
Courir szerint Vigginurak ’s társai (860000 g$.) 
Vildes és társai (690 ,000  Ui) és Yilson tár
saival (1 ,260,000 S’)  szakaszták félben fize
téseiket. A’ „Courier“ védelmezi a’ Bank’ rend
szabályit, mely természetesen azon oknál, mi
vel ezen házak bukása, többeknek bukását vonja 
maga után, sok ellenségre talált. 0 azt jegyzi 
meg, hogy nagybalgatagság lenne azt vitatni 
hogy a’ Banknak kötelessége lenne pártolását 
tovább is folytatni azon ókból is , mivel egy
szer már elkezdette azon házakat pártolni: és 
midőn ugyanazok előbbeni gyáraittatásokat 
a’ Banktól kapták, az előfeltételök megigérte- 
tett volna, hogy ők tökéletes fizetők , ’s képesek 
legyenek idővel fizethetéseiket Amerikában ’s 
egyebütt valósítani. Lehető, hogy ez még most 
is megtörténhetnék; hanem az uj Amerikai vi
szonyok bonyulása , melyről tudósítanak az utol
só híradások, hogy Amerikában több házaknak 
csalbukásai, melyeknek fizethetési tehetségek
ről kétség sem vala , újabb félelmet öntének: 
különösen pedig azon körülmény, hogy több uj 
segedelmi megkeresések lennének várhatók, ha 
ezen három házaknak kérései meg adatnának, 
a’ Bankigazgatóknak többségét megtagadó ha
tározatra bírták.

A’ Br esi au i ú j s á g  Junius 8-káról költ 
adat alatt az utolsó Breslaui gyapjuvásár viszo
nyaiban kővetkező hivatalos czikkelyt foglal 
magában:-az idei tavaszi gyapjú vásárra az el
lenőri jegyzékek szerént öszvesen 47,108 3 f. 
gyapjú hozatott és pedig:

Sléziából 34,926 mázsa 82 ft. a’ Posoni 
nagy herczegségböl bezárólag mintegy 2000 
mázsa. Lengyel gyapjú 10,959 mázsa 24. 
font. Csehországból 72 mázsa 19 font. Ausz
triából 278 mázsa 98 font. Gallicziából 871 
mázsa a’ múlt évi nyírásból még mintegy 3600 
mázsa gyapjú volt a’ piaczon, ’s igy a’ vevésre 
kitett gyapjú 50,708 mázsát tett.
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A’ mult esztendei tavaszi gyapjú vásárkor 
árult termesztmény összes mennyisége 48,928 
mázsa, e’szerént most 1780 mázsával volt több 
a’ vásárban. Arrok következő vala: egész fi
nom Slesiai egy nyiratu electoral gyapjú 120 
— 125 llthlr. — electoral gyapjú 110 —115 
Rtlilr. — egész finomságú 9 5 —100 llthlr. kü
lönös középfinomságu 7 5 —85 Rthlr. középfinom 
7 0 —75 llthlr. csekélyebb 6 0 —70 Rthlr. síé— 
ssiai kétnyiratu gyapjú, egész finom 6 0 —65 
Rthlr. — finom 55—6 0  llthlr középfinom 50 
— 55 Rthlr. — közönséges 4 2 —50 Rthlr. — 
Lengyel egy nyiratu különös finom gyapjú 70 — 
80  Rthlr. — finom 6 0 —70 Rthlr. — közönsé
ges 4 0 —48 Rthlr. — Lengyel kétnyiratu finom 
gyapjú 5 0 —55 Rthlr. — középfinom 4 0 —45 
Rthlr. — közönséges 3 8 —40 Rthlr. — finom 
döggyapju 5 6 —50 Rthlr. — középszerű 5 0 — 
55 Rthlr. — Festögyapju 3 0 —45 Rthlr. — 
bárángyapju 6 0 —85 Rthlr. — slésiai aljas 
gyapjú 4 0 —50 Rthlr. — lengyel aljas gyapjú 
35 —40 Rthlr. — lágyékgyapju 2 2 —25 Rthlr. 
—  fekete gyapjú 16 — 1 8 i Rthlr.

A’ legfinomabb gyapjúból igen sok hozatott 
le. A’ jelenvolt kereskedők száma nem volt 
csekélyebb mint rendesen szokott lenni, — ugyan 
is 172 nagy kereskedő, azonkívül 14 gyapjú- 
kereskedő Krakkóból, 110 a’ Poseni nagyher- 
czegségböl, 54 a’ Slesiai városokból, 9 a’ tar- 
tománybeliekböl 15 a’ Lengyelkirályságból, — 
485. Posztócsinálo ’s gyártók a’ Porosz vara
sokból , ’s 12 a’ Lengyelkirályságbol.

Kőzép-Szolnok, Ér-Mindszent Május 28. 1837, 
Nálunk a’ tél általánosan egészségtelen, lágy 

és az utazásra alkalmatlan volt; Januarius, és 
Februarius első hetei voltak télhez illő kemény 
faggyal, több részeik változók, ködösök, ’s 
esősök: Martius 3-án kezdett hó esni, a’ mi

j 4-kre 5-kre majd egylábnyi mély volt, ’s oly 
j téli kemény fagy követte, hogy a’ járt helye- 
í ken megfagyván egy helységből a’ másikba szá
non jártak: mely hó 13-igtaitott; a’ mi után 
azon egész hónap változó, és esős volt. Ápri
lis hasonlóul lágy; de valamivel szelidebb na
pokkal , ’s anyira esős, hogy 22-ig semmi szán
tást nem lehetett tenni: a’ mikor elkezdve a’ 
tavasz vetések alá való szántásokat Május 27ig 
vettették gazdáink tavaszi veteményeikct, a’ 

j közbe jövő sok esők miatt hátráltatva. — A ’ 
birkáink a’ Nyári rósz legelés után télre gyen
gén kerülvén, ’s az említett Martiusi hideg ha
vas idő jobban megsanyargatván számosán el
hullottak; a’ kergeségben is számosán vesztek. 
— ügy a’ tavaszi bárányaik a’ mik még el nem 
hulottak vékonyak. — Őszi vetéseink eleinte 
jól mutatták ugyan magokat de a’ sok hideg 
esött megunva, már sárgáknak úgy a’ tavaszi 
árpa, zab megveresedtek, a’ tengeri sáppad- 
tan búvik; a’ kaszállóiukon füveink többnyire 
vízbe állva nagyon rósz reményt mutatók. — 
Két napja hogy kedvezőbb tavaszi nap mutatta 
magát de már ma ismét hideg eső.

Apostagon T. N, Pest Várm.
T. Erdős Mihály úr istálójában 3 tavalyi 

istálós csikó van, melyek közül a’ tisztelt Ur’ 
állítása szerint egyik bessarábiai faj, melyet 
annya a’ hasban hozott onnét, a’ másik kettő 
pedig honi faj. A’ két honi csikónak r e n d e t 
l en ló- fnagy) — *’ bessarabiainak r e n d e s  
csikó fogai vannak.

Ezon kis rövid de érdekes tudósítást az ol
vasó Közönség, mind a’ mellett, hogy a’ Kémlő 
szerint a’ csikófogakról való, ’s kevés egyenes 
hasznot adó tudósításokat már megunta, tán szi
ves lesz eltűrni — avagy csak azért is , mert 
rövid. —

Balogh Jósef.

Péuzkelet. Junius 14. 1837. Statköt. 5 pet. 105. — 4 pct 100.—3 pct 7 6 |.  — 1834.500 £ 575 . Bécsi 
baukkőt 2 * pet. 65£. e. p.

Szerkezti Bállá. — Nyomatja Länderer.



4 9 . Szám. 1 8 3 4

Hetenkint kétszer 
félévi árra

3 for. 30 kr. pengő 
pénzben.

L a ? n ?

a1

Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Szerezhető 
Eggenberger és He- 
ckenast könyvkeresk. 

és a5 Szerkezténél.

Pesten Szerda E g y e s ü l j !  Junius 3 1 ik

. 7jÍ emlék.
A’ bir i.asonlók az egyes gazdasá

gokkor /.ok bölcsen kormányoztatnak,
jövedelmeid a múlhatatlanul nagyobbak.

Ki hozhatja kétségbe? hogy minden ország’ 
legfőbb jövedelme, annak földe’ mivelésétől függ; 
’s hol a’ földészet parlagon hever, ott a’kormá
nyok csak gazt aratnak. Ily szempont’ e lv e s z 
téséből jutott a’ világ aranyával bírt spanyol, 
koldusságra : ilyennek értéséből jutott a’ koldus 
Britannia a’ világ kincséhez. ’S kell-e több pél
da a’ földészetre fordított vagy'elmulasztott figye
lés’ jutalmának v. büntetésének ki világításául? 
— Valóban a’ miveit ország sokszor annyit te
rem , mint a’ miveletlen. — A’ honnan látjuk 
is, hogy a’ földészet’ előmozdítására az egész 
Europa legnagyobb erővel munkál: ’s minden
felé gazdasági társaságok alakúinak, ’s jutal
makat osztogatnak: mert a’ birodalom mely 
szomszédaitól hátramarad, a’ haladók’ martalé
ka szokott lenni.

Hogy azonban mind ez csak akkor lehet vi
rágzóvá, ’s csak úgy mehet előre, ha a’ népek 
kormányai, nem magára hagyják a’ népekre; 
hanem magok is jutalmakkal serkentgetik a’ föl— 
dészetet; ’s hogy ebbe a’ fejdelmek’ bőlcsesége 
lehelhet csak kivan tató életet, ’s bőkezűsége 
erőt, azt eléggé bebizonyító dicsőén uralkodó 
felséges Királyunk V. Ferdinand, midőn az ausz
triai gazdaságot ez idén, mint irtuk, A u s z 
t r i á b a n  megjutalmazni kegyeskedett. —

Ily bölcs fejedelemmel valóban büszke és 
boldog lehet Ausztria’ földészete, ’s emlékezete 
annak évkönyveiben öröklendö. — Mert hol a’ 
földész’ koszorúja ily Felség által dicsőittetik,

ott a’gazdaság oly szerencsés, mint szerencsét
len nála nélkül. —

De ily fejdelmi nagyság az is, mely ama 
dicső II. Jósef császár bölcseségét jelenti, kitől 
a’ nagy észt még ellenségei sem vonhatják meg. 
Számos igen hasznos rendelésein kívül ugyan 
is, melyeket népei’ boldogitására tett, azzal is 
kívánta emelni a’ földészet’ méltóságát, hogy 
midőn 1769ben Morvában SlaAvikovitz falu ha
tárában utazott, egy a’ postaut mellett szántó 
ember kezéből áltvévén az ekeszarvát, a’ dűlő 
hosszában egész barázdát vont.

Melynek emlékéül, ott régolta álló ’s már 
dűlő félben lévő kő obelisk helyébe Morva ren
déi öntött vasból uj szobrot állitának, ’s ennek 
ausztria felöl való oldalán németül; magyaror- 
szág felől valón pedig deákul; ily felírás van:

Josef II. Cjsar worbu, ziwitelknyi lidského 
pokolenj, w neywyssj wáznosti magé, na této 

rolj rozwor delal dne 
19.srpna 1769.

Stawowé Morawstj newyrownanému Cjsari 
nowy tento památnik postawiwse 

Potomkum to mjsto zaswetili. 1835. 
mely magyarul ezt teszi.

Fels. II. Jósef Csász. a’földészetnek, az emberi 
nem’ dajkájának, becsülése jeléül e’ dűlőn baráz
dát vont 1769. Aug. 19.

A’ hasonlithatlan Fejdelem’ emlékezetét Mor
va llendei ez új szoborral tisztelik a’ jövendő 
előtt.  ̂1835.

Áldás az oly fejdelmekre! kik értik, hogy 
midőn alattvalóik boldogulnak — övéké is a’ nye
reség; de a’ nyomorgatott földészet mellet, a’ 
nép csak nyavalyog: a’ szomszéd pedig ha
talmasul, _____________



386

Amerika.
A’ Nev-Yorki értesítő Times, május T—ki adat 
alatt írja: „Ezen ország’ Bankjai 20  esztendők 
alatt egyaránt, ’s közönségesen határtalan hi
tellel bírtak. Nem régiben csak kevesen estek 
alá, jóllehet számok 700 körül van. Most el
lenkező az eset. Minden hitel megrendült, ’s 
ha azon agodalmak, a’ melyeka’ kötelezmények 
béváltási képességének tulajdonitatnak, meg nem 
csilapodnak, szükségképen a’ készpénz fizeté
sek felfüggesztését kell és fogják következtetni. 
A’ múlt hét folyamatja alatt /Buffalo városában 
a’ három Bankok, az alapitványbeli bátorságo- 
sitási törvény actajához képest már bézárattat- 
tak, és az hihető, hogy mások is hasonló tör
ténetbeliek lehetnek. Nem minden Bankok lát
szatnak ugyan azon törvénynek alája vettetve 
lenni, nevezetesen a’ Dry-Docks-Bank nem, 
mely még is kénytelen vala az ö fizetéseit fel
függeszteni.

A’ Nagybritaniai udvari újság Junius 2-kán 
tudtára adá a’ Banki karnak, hogy annak adós
sági 24 ,841;000 font Sterling, hitelezményi 
pedig 31 ,995,000 font Sterlinget tesz.

A' három Amerikai házaknak csalbukása 
Londonban , ’s a’ Bank bánása igen élénk 
tárgya, az ottani leveleknek. ’S Vogin házak 
képesek a’ bizonytalan adósságok leszállításá
val egy 2 —300,000 font sterlingnyi felesle
ge t eligazítani, annyira, hogy a’ megtérítés 
még némely időt kivan ugyan, de minden 
jól fog végződni. A’ Viggin ’s társasága háza 
egy körlevélbe 284,700 font Sterlingre teszi, 
5s erősen reményű minden hitelezőit tökéletesen 
kifizethetni. A’ Bell, 42ram, Gorman és Marr 
házakis, melynek’ tartozási fél millió font Ster
lingre rúgnak, fizetéseiket azonnal elkezdhetik, 
mihelyt a’ várakozásba lévő szálitványok Ame
rikából megérkeznek. Kezdetben igen akadé- 
hosnak tetszett az ügy, minthogy 135 — 140ig 
való házak bírtak a’ nevezett & házak czimes 
váltó leveleiből. Azok két harmadának ellen
mondatott, mintegy egy millióból álló maradéka 
pedig résszerént a’ megbukott házaknál, rész- 
szerént azok bankjaiban van.

Kereskedői tudósítások.
A’ Poseni újság következőt foglal magába 

-a’ gyapjuértesitésről: Posen Junius 6. Bármily 
homályosak legyenek a’ jelenségek, melyek közt 
béközelite a’ mi első gyapjuvásárunk, még is 
annak valóságos béállásánál, a’ jelenségek mind
inkább derülni tetszettek. Azon aggódás, hogy 
a’ hitel szűke miatt a’ mi vásári termesztmé- 
nyeink, nem igen nagy számmal kerestetnek 
meg, már helytelennek lenni valósult, mivel 
ma délutánni 5 óráig, a’ helybeli városi mázsa
hivatalnál, 3207 mázsa méretett be, ’s azon
kívül már mintegy 3000 mázsa méretlen gyapjú, 
’s igy öszvesen 62 0 7  mázsa érkezett be, a’ 
szállítás pedig még szakadatlanul tart. Vevők 
is nem csekély számmal jelentek már meg, jól
lehet azoknak nagyobb száma csak holnap ér
kezhet meg Breslaubol. Azon vélemény hogy 
a’ gyapjúk akkor elnyomatott árra átaljába nem 
azárruk feleslegesfelhalmazásának legyen követ
kezménye, hanem annak oka egyedül a’ min
denre hatással bíró romladékony kereskedő cri
sis, melynek ugyan nem sokára el kell múlni, 
erósbb alapot nyer ’s ezen haszonnyerészkedést 
meggátolja oly mélyre sülyedni, mint az kez
detben látszatott.

Posen Junius. 7. A’ városi mázsahivatal
nál ma délutánni 5 óráig 4 7 5 0 mázsa gyapjú mé
retett; az ezenkívül beszállított gyapjú 6500 
mázsára: ’s 2 0 0 0  mázsára megy azon gyapjú, 
mely megázása miatt nem mérettetheték meg, 
’s igy mostanáig 13,250 mázsa gyapjú hoza
tott a’ vásárra. A’ szálitás folyvást tart. Ezen 
foglalkozás mindinkább kedvezőbb fordulatot 
látszatik nyerni, a’ vevők száma órárul órára 
szaporodik, a’ venni való szándék nem hibázik. 
A’ termesztők még vonakodók, még is, a’ mint 
tudatik, némely jeles adások történtek már 14— 
17 pctnyi veszteséggel a’ tavalyi árrlioz képest.

Ä  gyapjú és juhmosásról,
A’ mostani időkben , némi figyelemre méltó 

dolgokról sokat írtak és beszéltek a’ gyapjú- 
mosás’ ügyében, ’s az emberi szellemnek tulaj
dona és kötelessége lévén tudomány tartalmú



387

iratokban az Írókat és olvasókat ugyanazon tárgy 
felől összeegyeztetni, uj eszméket támasztani 
cserélgetni és formálni; nékem is ez szolgált 
indító okul fölszolanom oly fontos tárgyban mint 
a’ gyapjumosás, hogy ekképen a’ tökéletlen a’ 
tökéleteshez közelebb emeltessék.

Annálfogva már most a’ dologhoz megyek: 
Báró Kőnigsbrun Aloiz ur Gréczböl (Stiri- 

ában) nem rég egy levéllel keresett meg, mely
ben megkére: tennék próbát némely általa föl
talált szappan fajtákkal a’ gyapjú’ tisztításában, 
még pedig a' tulajdou eredeti spanyol juhaimat 
fölvéve ; és minthogy önnön tapasztalásom után 
a’ gyapjú’ tisztításra szolgáló anyagot a’ gyap
jú hajlósságát, puhaságát, és tartóságát meg- 
rontónak nem találtam, tehát az alább megne
vezendő nekem megküldött 6 féle kovaszap
pannal szoros vizsgálatott tettem a’ gyapjúra 
nézve, melynek mosását spanyol módon vitettem 
véghez. íme tehát, a’ tárgy’ fontossága miatt, 
közlöm találmányomnak eredményét, anynyival 
inkább , mivel ezen kovaszappanos tisztítása és 
zsirkiszfdése a’ gyapjúnak épen úgy ütött ki, 
mint saját felfödőzésem után a’ l i s z t e s  viz-  
z e l i  g y a p j ú  mosás  (^melynek leírását 1836 
dik évben több földészi folyóírásokban közlöttem 
ha t. i. 100 font hideg vízhez 2 font lisztet és 
1 font hamuzsirt vegyitünk, tulajdonképen pe
dig 1000 darabjuk’ gyapjának mosására 110 
font mész és 45 font hamuzsir vétetik, ’s las- 
sankint 10 akó avagy körülbelül 1000 font 
vízben fölolvasztatik, és a’ fölmelegitendö für
dő vagy áztató vízzel aránylag elvegyíttetik. 
Egyébiránt egészen a’ nyájbirtokos’ tetszésétől 
függ a’ fürdő vagy áztató vizet többé kevésbbé 
erősre csinálni ’s fölmelegiteni, ’s a’ gyapjút vagy 
állatott rövidebb vagy hosszabb időig áztatni; a’ 
a’ minő a’ föltett czélt kisebb vagy nagyobb tö- 
kélylyel kívánja elérni, mert a’ gyapjutermesz- 
tőnek egészen hatalmában áll föltett szándéká
nak eredményét láthatni — A’ nékem meg
küldött szappan , következő 6 féle fajtából állott: 
1 , nem égvényes (alcalisált) és nem állati 

anyagos. *)
*) A’ szappan az égvénynek (alkali) es olajnak 

vagy zsírnak chemiai vegyületéből áll. Az 
égvény lehet akár növényi miilyen a’ ha-

2 , égvényes, és gyengén állati anyagot.
3 , egvényes és állati anyagos — bűzany tar

talmú. —
4 , gyengén szappan tartalmú.
5 , több szappan tartalmú.
6 , egészen szappan tartalmú.

Visgálatomból e’ jöveki : a’mesterséges für
dő vagy áztató viz’ 30 fokú 11. melegségénél, 
’s miután a’ gyapjú fél óráig egy befedett e- 
dényben ázott, ’s tiszta hideg vízben kimosatott 
a’ iá. 1. és 5.szám a’ többi felett a’ czélnak egészen 
megfelelt, úgy hogy az érdéklett számokat min
den juh-birtokosnak ezennel ajánlani merem. 
Báró Köningsbrun úr értésemre adta későbbi 
levelében, hogy az l számú szappan’ mázsája 
négy ft. p. a’ 2. öt ft. az 5. pedig hét legfel
jebb nyólez ft. gyári árr szerint, ’s ezen mér
tékhez képest font számra az 1. számot 2. és 
|  xr. a’ 2-dik számút 3 xr. az 5-diket 4 |  xr. 
lehetne árulni. A’ 4. 5. és 6 is jók a’ mosásra 
minthogy sebesen és jól tisztítanak.

A’ gyapjúnak nyirés előtti és utáni mosása 
mellett sokféle javasló okok szólanak , ’s én bátor 
vagyok kinyilatkoztatni ezen igen nyomos gaz
dasági tárgyban: hogy halálos ellensége vagyok 
azon kegyetlen ’s czéliránytalan bánásmódnak, 
miszerint a’ juhfürösztés mostanában egész né- 
metországban történik; mert nincs oly állat, 
mely az emberektől annyit szenvedne mint az 
ártatlan és gyámoltalan juh, ’s nincs nagyobb 
durvaság,’s kegyetlenebb bánásmód a’ buktató 
és más nemű mosásnál, mely által ezen állatok’ 
testéről a’ szenyet ki szokták szedni, annyi kín
zás, egészség és élet koczkáztatás mellett, — 
még is végtére többnyire, romlott vagy igen 
középszerű mosatu gyapjú kerül ki, mely eső por 
rósz áztatóviz, vagy más ártalmas befolyások 
által újra megromlik mielőtt még lenyiretnék és 
zsákba rakatnék. Ez a’ bánásmód minden esetre

m u z s i r ,  akár ásványi, mint a’ s z é k s ó  
akár pedig állati mint b ű z a n y  (ammonium) 
Legjobb szappan az , melyhez széksó vete
tik. Ilyen a” Debreczeni j Szegedi ’s a’ t. A' 
módosítás a’ szappanban sokféle, a’ mint e1 
vagy amaz alkotórész foglaltatik bővebben 
benne, más meg más idegen mint nem lé
nyeges részek járulván hozzá. Ezen sorhoz 
tarlozhatik a’ kovaszappan is. S z e r k .
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igen sok bal esetnek van kitéve, és egy 1000 
vagy több darabból álló nyájnál alig t ö r t é n 
h e t i k  meg i l l ően a’ f ü r ö s z t é s  ’s a’ gyap
júnak tisztán tartása, a’ zsákba rakásig; ugyan 
azért minthogy igen sokba is kerül, a’ vándor 
juhoknál Spanyolországban teljességgel nincs 
szokásban, franczia sőt déli muszkaországban 
sem gyakoroltatik már a’ jól elrendelt juhásza- 
toknál; mert mind a’ két országban hasznosab- 
nak, olcsóbbnak találák a’ gyapjút spanyol mó
don csak nyirés után mosni meg — midőn t. i. 
finomsága ’s más tulajdonai után Reffitta- Prima 
Secunda- Tertia -  és Karda osztályba sorozta- 
tott, tapasztalt elrendezők által — mint nyirés 
előtt magán az állaton, ’s csak azután osztá
lyozni , mert az utóbbi mód átalában sokkal unal
masabb , az állatokra károsabb, egyszersmind 
jóval többe kerülő.

En ezen bánásmódot Spanyolországban, több 
oldalról figyelemmel és érdekkel vizsgáltam s 
azt „das Ganze der Schafzucht“ nevű munká
ban pontosan leírva közlöttcm, némely hires 
mosó intézetek’ (Lavaderos) rajzával együtt.

A’ vízhez nehezen jutás igen ritkán vagy 
alig vethet akadályt; mert a’ lenyirt gyapjú’ 
mosására sokkal kevesebb viz kívántatik (gyak
ran alig ezred résznyi) mint a’ még le nem 
nyirotra. Ilyen forma spanyol mosóintézetet ál
lítottam én föl a’ Fásteleki pusztán Oroszy ura
ság jószágában Nógrád vármegyében 30  év 
előtt, mely 600 p. ftba került, ’s melyben na
ponkint 80  mázsa elosztályozott mázsa gyap
jút lehetett tisztára mosni. Ezen gyapjú, 30 
foknyi R. melegnél a’ gyári mosás melleti zsír 
kiszedésnél csak 10 proc. vesztett el súlyából 
mig ezen melegségi fok által minden tisztáka- 
lanság mellett csak a’ külső zsír kiizzadása ol- 
vadföl a’ gyapjú szálnak , a’ nélkül hogy 
belső állománya megsérülne. A’ megkivántató 
melegség fokát, hévmérő nélkül is meg tudhatni 
kéz’ segedelmével. Midőn az áztatóviz a’ me
legségnek azon fokát érte el, hogy fájdalom nél
kül is eltarthatni benne a’kezet, akkor a’gyap
jú minemüségéhez képest 2 0 —45 perczig tör
ténhetik az áztatás egy befödött edényben 
A’ gyári mosás által, vízzel hugygyal ’s egy 
kevés hamuzsirral 50 R. fokú melegnél elve

szít még a’ gyapjú 10 proc. zsírjából. Ezt a’ 
czélt elérhetni hasonló fokú melegség mellett a’ 
fölebb érintett kovaszappan vagy lisztes viz ál
tal is hamuzsirral, még pedig szint oly biztos
sággal sőt nagyobb haszonnal a’ gyapjú szá
lakra nézve, mint hugy által.

A’ 60 R. fokú, vagy azon fölül levő meleg 
ség keményebbé teszi a’gyapjú szálakat, ’s el
rontja azoknak belső szerkezetét. Ugyan azért 
a’ forró,viz’ használása, mellyel Angliában a’ 
posztógyárosok most is élnek, a’ legkárosabb 
következésü a’ posztóra.

Arra az esetre, ha nem volna más viz, mint 
a’ mit egy kis forrásból, vagy kis kutból lehet
ne meríteni, akkor is könnyű lenne a’ meleg víz
ből kiszedett gyapjút, teknőkbe vagy kádakba 
rakni, ’s mindannyiszor fris vízzel megöblögetni, 
a’ mennyiszer csak szükséges. A’ többi készü
letek sem kerülnek sokba; ’s igy tesznek Spa
nyolországban a’ csak néhány 100 vagy ezer 
’s több darabból álló Merinos estantes (nem ván
dor) juhnyájak’ birtokosai, kik gyapjaikat ezen 
a’ módon mossák, mosóházaknak birtokában nem 
lévén. (Jelenleg már Francziaországban is ál
lítottak fel ilyes nagy mosóintézeteket hajókra, 
a’ Seine vizén.)

Nálunk egy ily nemű uj intézkedésnek útjá
ban áll a’ juhbirtokosok’ többségének köz egyet
értésbeli hiánya, holott az elkerülhetlenülmeg- 
kivántatik (minek eszközlésére a’ gazdasági 
egyesületek igen sokat tehetnek) hogy ezen 
tárgy egyszerre tökéletességre hajtassék; azon 
eléggé világos okból; mivel a’ gyapjukereske- 
dők kik nagy mennyiséget szednek össze, nem 
keverhetik együve, a’ nyirés előtt az állaton, 
és a’ nyirés után mosott ’s tisztított gyapjút, 
ugyan is az ily több nyájakból való különböző 
mósatu összevegyitett gyapjú közti különbség 
nagyon szembetűnő lenne, a’ közös egyenlő bá
násmód mellett pedig épen nem. Ugyan azért 
nálunk az ilyen tisztán kiválogatott, és csak 
nyirés után mosott gyapjúnak, mind addig ne
hezen lesz kelete, mig csak fölülhaladó menyi- 
ség nem jő alkuba; a’ miről már én legjobb szán
dékú kinézésim melleit kárral egybekötött ta
pasztalásom után győződtem meg. Azon ellen
ellenvetések, melyek ezen mosás ellen magá
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nyos érdekből tétettek, mind alaptalanok, ’s 
még csak megczáfolásra sem érdemesek. A’ fő
dolog: a’ g y a p j ú n a k  mos á s  e l ő t t i  pon
tos  o s z t á l y o z á s á b a n  ál l ,  ’s a’ gyapjút 
sokkal könnyebben lehet szorosan osztályozni a’ 
mosás előtt, mint az után; mivel mosás előtt 
kevésbbé van megrongálva, ’s egymással el
keverve, továbbá a’ nyirés előtt megmosott, ’s 
az aztán osztályozandó gyapjút a’ gyárosnak — 
kinek nem kötelessége szorosan a’ gyapjuke- 
reskedőkhöz tartozó kiválogatás — újra meg 
kell vizsgálni, ’s a’ fentebb leirt módon még 
egyszer utoljára megmosni!

Spanyolországban, mint tudva vagyon, a’ 
gyapjukereskedők a’ juhnyájbirtokosoktól egyre 
másra szokták megvenni a’gyapjút juhok száma, 
nem pedig a’ gyapjú súlya szerint; ezt a’ nyirés 
után saját tetszéseiknél fogva tulajdon költségei
ken kiválogatják, a’ mi meglévén, a’ nékiek legal- 
kalmasbb mosóépületekben mégis mosatják. Va
lamint ez a’ bánásmód Spanyolországban, úgy 
Franczia és déli Oroszországban sem talál aka
dályra, a’ nemes juhok pedig oly kegyetlen dur
va, egészség és élet koczkáztató mosás alá nem 
kerülnek, mint nálunk, hanem mosatlanul nyi- 
retnek meg.

Az ilyen mosás utáni tiszta fehér szín — 
kivált ha a’ meleg áztatovizhez a’ fölebb megirt 
szerek adatnak — bámulásra ragadja a’ szemet 
’s minden más gyapjumosást maga után hagy.

Minthogy a’ juhtenyésztés és czukorrépa- 
termesztés tagadhatlan, és kimondhatlan szerző 
eszközei a’ tőkepénznek, mind amaz mind pe
dig ez emelik a’ föld’ becsét, a’ földmivelést 
lényegesen javítják, az életet és élet eszközeit 
nagy forgásba hozzák; a’ tárgy’ fontossága oly 
nagy, ’s a’ sikerülés következései oly fontosak 
a’ gazdaság’ kereskedés’ ’s gyártás’ előmozdítá
sára, hogy méltó a’ dolgot illőleg méltánylani, 
’s figyelmezve követni.

Theresienfeld, W iener-Neustadt mellétt 
Alsó-Ausztriában Júniusban 1837.

P e t r i  Be m á t ,
gazdasági tanácsnok, birtokosa a’ Ca- 
vagna, Panlár, Guadeloupe és Negretti 

eredeti Spanyol juhoknak.

Ä  hidegről, annak a’ nőverényekre 
való befolyásáról, ’s azon módról, 
mely által a plánták megőrizietnek 

az ártalom elől.
Figyelemre méltó az, hogy a’ mezei gazda 

magát rendesen előkészületü móddal megóvja a’ 
vizi, ’s tüzikároktol, a' dér kártételeit ellenben 
elfogadja a’ nélkül, hogy valamely biztosító 
szert használna ellene, ’s oly engedelmességgel 
tűri azt, milyennek csak az elkerülhetlen baj
nál van helye. A’ derek gyakrabban fordulnak 
elő mint a’ tűzi, ’s vizi veszélyek, ’s még sem 
mondunk le minden hideg elleni biztosító rend
szabályokról, azért mivel lehetetlen minden ká
rosodást elhárítani, mert a’ tűz és víz ellen sem 
menthetjük meg magunkat mindenesetbe. Azt 
kell tehát hinni, hogy a’ mezeigazdák előtt es- 
méretlenek azon modok, melyek a’ deret kár- 
tékonytalanná tehetik. Ezen környülállás bírta 
a’ Bécsi cs. kir. mezeigazdálkodás egyesület 
választottságát ismételve annak eszközeire fi- 
gyelmesiteni, ’s a’ mezei gazdát arra oktatni, 
a’ plántákra minő befolyással bírnak a’ hidegek, 
bogy az ajánlott módokat maga megbírálhassa, 
’s az előre nem látható, és különösen előnem- 
számlálható esetekben magán segíthessen. E’ 
végre szükséges mindazáltal némely közön
séges-esméret alá nem eső eseteket a’ meleg
ség változásairól előre bocsátani.

A’ közember rendesen azt képzeli, hogy 
tulajdon létszert alkot a’ meleg, ’s egy mást 
a’ hideg, és hiszi, hogy télben ha szobáján ajta
ját kinyitja, kívülről jön szobájába a’ hideg, és 
egy hüs szél a’ távolból hajtja elő a’ hideget. 
Ezen képzelet azomban helytelen, mert a’ hi
deg nem egyébb a’ meleg hiányánál, valamint 
a’ szegénység, a’ szükségesek bírásának hiá
nya. A’ midőn tehát télbe egy melegített szo
bának ajtaját kinyitjuk, szobabeli meleg levegő 
megy ki, ’s a’ helyébe kevésbbé meleg nyomul 
bé kívülről, szintúgy ha hideg szél fuj, hide
gebb levegőt hoz a’ jelenvoltnál. Minden me
legség nélkül lévő testet nem esmerünk, mert 
a’ leghidegebb is, csak kevesebb melegü a’ má
siknál, innen épen úgy történhetik egy ily 
testnek sokkal hidegebb testtel való összefogás
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által melegnek tartása, valamint melegnek ta
lálhatjuk egy fütetlen szoba levegőjét, midőn 
hidegebb szabad levegőből lépünk abba be. 
Egy testnek melegítése tehát, ahoz való me- 
legadásbol ál, meghütése pedig melege elvéte
léből. A’ melegítés ’s hűtés szakadatlanul kö
vetik egymást a’ természetben, ’s kétféle mó
dón alkotódnak azok: ha tudni illik két testek 
jönek érintésbe, a’ melegebb testa’ hidegebbel 
egyarányra osztja fel melegét, az elsőbb hide
gül az utóbbi melegszik. Ezen melegség átadás 
egyik’ ’s hidegség átvevés a’ másik részről e- 
gyenlövé tészi mind a’ két testet azon meleg
ségre nézve, melyei egymástól különböztek, ’s 
ezen arányitás annyival könnyebben követke
zik, mennél nagyobb azon külömbség. így p 
o. egy szobának meleg levegője ugyan azon 
idő alatt a’ hidegebb falaknak annál több me
leget ád által, minél melegebb az, ’s minél hi
degebbek a’ falak. Egy test, egy más távollé
vőre is lövelheti melegét Ezen melegség mind
azonáltal sugárformába terjeszkedik ki a’ test
ből , mint a’ világosság, ’s útját szörnyű sebes
séggel egyenvonalba tészi, mig egy oly testet 
nem ér, mely azt a’ magába fogadja, ’s álta
la megmelegszik, vagy azt vissza veti, mint az 
a’ gyertyával tükör által szokott történni.

A’ levegőben találtató testeknél mind a’ két 
rendű melegmegosztás egyszerre történik. Min- 
denik közvetetlen elál melegétől, ha több me
leggel bir a’ levegőinél, ellenkező esetben azt 
magába veszi, egyszersmint melegsugárokat 
küld magátol, melyek a’ levegőn keresztül, a’ 
nélkül hogy azt melegítenék, mind addig hat
nak előre, mig oly testet nem érintenek, mely 
azt elfogadja, ’s magát általa melegíti, vagy 
vissza veti, a’ vagy részenként mind a’ kettőt 
cselekszi. Egy ily. kisugárzása a’ melegnek, 
minden levegői testeknél megtörténik, legyen 
az melegebb vagy hidegebb , a’ kiterjedő sugá
rok sokasága a’ sugárzó testnek mérsékletéhez 
fölszini simaságához ’s fényességéhez alkalmaz
tatja magát. Minél melegebb, simább, ’s tün- 
döklöbb az, annál hatosbb meleget sugárol; a’ 
levegő melegének, mely öt körül övedzi,’s me
lyen keresztül küldi sugárait, vagy pedig azon 
testének melyre hatnak a’ melegsugárok, sem

mi befolyása itt nintsen. A’ melegnek közvetet
len közösülésére nézve van egy bizonyos suly- 
egyen, ’s pihenés, a’ midőn sem a’ meleg adás
nak, sem elfogadásának helye nincs. Ez akkor 
történik, a’ midőn az egymást érintő testek 
egyaránt melegek. A’ sugárzó meleg közösü
lésébe nem alakul ily sulyegyen, mert minden 
test, minden mérsékletnél meleg sugárokat küld 
ki, ’s mást fogad helyettek a’ környéktől,’s ha 
az olyannak mérséklete akár kisebb akár na
gyobb lesz, onnan történik, hogy a’ meleg su
gárok kiadása ’s bevevése között egyformaság 
uralkodik

Ezen, nem talán csak önkényesen elfoga
dott, hanem szoros próbatételekkel is megmu
tatott rendszer szerént történik a’ földnek me- 
legűlése ’s hidegülése, ’s a’ rajta találtató ne- 
vekedés következésképen magátol.

A’ Föld a’ naptol nyer meleget, ’s annál 
nagyobb mértékben, minél magasbban van az 
fölötte, ’s mentöl tovább hat reája. Már ezen 
melegedésekor folyvást adja melegét a’ föld 
közvetetlen a’ levegőnek, ’s azt sugárokban az 
égűregébe löveli. A’ naplementével elenyészik 
a’ melegség forrása, de a’ meleg általadás foly
vást tart, ’s több erőt nyer,  ha hosszú az éj; 
hideg szelek elviszik a’ melegebb levegőt, ’s 
azt hidegebbel pótolják k i , hacsak elegendő 
sűrű béfellegzés a’ földnek legalább egyrésznyi 
meleg sugárait viszsza nem veti. A’ mérsék
let csökenése gyakran azon pontra szál le, me
lyen á’ viz jéggé merevedik, következése a’ ho- 
szason ’s keményen tartó hülésnek, ’s ez kü
lönösen tavaszkor történik könnyen, mert az 
éjjek mig hoszszak,a’ föld kevésbé fel melege
dett, és a’ közelebbi vagy távolabbi hóval fe
dett hegyek téli béfolyással hatnak a’ lég mér
sékletére ; éppen ezen évszakban Iegártalmasbb 
a’ hideg, mert a’ nővés átaljában gyenge, ér
zelmes, még kevéssé erősödött, különösen ned
vei eltelt. Egy ilynemű hidegedés sok plánta 
életét veszedelmeztcti, ’s gyakran egy pillanat 
alatt ezeket elöli, vagy sinlödökké’s betegekké 
teszi őket anyira, hogy többé nem képesek a’ 
mezeigazda fáradozásit megjutalmazni. Minden 
növevény bizonyos mértékű meleget kíván, hogy 
az életi munkálat magátol meiijen, mi által ne-
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vekedjenek, virágozzanak, magot teremhesse- ] 
nek ’s megérhessenek. A’ mint csökenik ezen 
fok alatt a’ mérséklet, megszűnik a’ nedvekfor- 
gása, megalszik az életfolyása, ’s a’ növevény 
egy téliálomba vagy ajulásba esik, melyből ő 
nem mindég ébred újra fel. A’ melegnek hir
telen csökkenése, ha szinte nem azon fokig is, 
hol az életi munkálat meggátoltatik a’ plánták 
országára nézve éppen oly káros mint az em
berekre ’s barmokra , ’s gyakran betegségeket, 
nedvek széjjeloszlását, vagy éppen halált kö
vetkeztet.

Ha hirtelen felmelegülés következik reája 
úgy azon ártalmas hatás ismételödik ’s a’ plán
ta előre annál nagyobb veszélyben forog. Vég
tére ha a’ mérséklet anyira le szál, hogy a’ 
nedvek meggémberednek, a’ nevezett, ’s élet
erőt közvetetten károsan érdeklő hatásokon 
kívül, az életműveknek még valóságos rongá
lásai is előlépnek, mivel a’ plántanedvhez ke- 
verődött viz a’ fagyásnál kiterjeszkedik, ’s edé
nyeket széjjel szagatja. Jóllehet hideg’ ugyan 
azon mértékbeli ’s gyorsasági belépésénél min
dég ugyanazon hatású, bár mily ókból tárna 
dott is; még is ezen hatások, külömbözö jelen- 
ségüek, a’ mint az hideg szél, vagy kisugár- 
lási melegvesztés által előmozditatik. Ha vala
mely hideg szél hideget okoz, vagy a’ közem
ber szerint ha fagy uralkodik, úgy a’ hidegitő 
ok a’ levegőben van, és ez akkor hidegebb a’ 
földnél ’s életiségénél, ’s mindenre kiterjed, a’ 
mi a’ szélnek útjába esik. Egy ily hideg jobb- 
nyira az egész plántát gyökéréig meg veszi ’s 
e’ szerént az ifiu hajtásokat többnyire nem csak 
azon esztendőre rontja meg , melyben bé á l, ha
nem ártalmas hatásai több évekre terjednek, ’s 
gyakran egész elhalását okozza a’ plántánák. 
A’ szöllötökénél ’s fiatal gyümölcsfáknál a’ hi
deg ily hatásit fájdalom! igen könnyen észreve
hetői. A’ felemelkedett helyek jobban kivan
nak az ily fagyásoknak téve, mint a’ lapályok, 
mert az elsőnél hidegebbek a’ szelek, ’s szaba
dabb menések van.

Más arányú, a’ melegkisugárlása által elő
hozott hidegülés. Ez nem a’ levegőtől szárma
zik, hanem a’ földtől és életiségétől, 's itt a’ 
levegő melegülése alolról felfelé névekedik,

holott az előbbi esetbe ellenkezőleg van. Egy 
üy nagy hidegülés, csak a’ hosszú éjszakánál, 
derült égnél és csendes levegőnél történhet, 
’s csak oly testeket érdekel, melyek természe
ti, ’s fölszinü alkotásoknál fogvasok meleget 
sugároznak ki, ’s szabad ég alatt vannak. Rö
vid éjszakánál ezen meghidegülés nem neve- 
kedhet a’ megfagyásig, a’ borult égnél a’ felle
gek a’ feléjék küldött meleg egy részét vissza 
küldik, ’s az által a’ hidegülést kissebitik; a’ 
szeles levegőnél a’ már meghűlt levegői terü
let, a’ meleget sugárzó testekhez közel lévő, 
’s még meg nem hült levegő által hozódik hely
re. Azon testek, melyek fénylő íelső területtel 
bírnak, mint némely levelek, üveg, viz ’s a’t. 
természeteknél fogva kevesebb meleget sugá- 
rolnak k i, minél fogva mérsékletek nem ha
nyatlik anyira, mint azoké, melyeknek felső
területek bozontos, ’s fénytelen; azon testek
nél, melyek nem a’ szabad ég alatt vannak, 
fedezőjük felhő gyanánt szolgál, ’s a’ feléjek 
sugárlot melegnek egy részét vissza küldik. 
Szintúgy ha a’ föld vagy rajta lévő plánta hi
degebb a’ levegőnél, ez melegével egyszer- 
’smind egy részét a’gőzíormában magában tar
tott, és igy láthatatlan vizét amannak le adja, 
mely a’ meghűlt testeken apró cseppekre ősz
vegyülve, harmatot képez. Ha az érintett 
testnek meghűlése a’ fagypontra vagy alábbra 
is jut, megfagy a’ harmat ’s dérnek nevez
tetik.

A’ dér tehát természetes következése ’a 
már beállott hidegnek, ’s ha valamely plánta 
általa sérelmet szenved, az nem a’ rajta talál
tató dérnek mive, hanem úgy a’ sérelem, mint 
maga a’ dér egy megelőzött hidegnek szüle
ményei.

A’ ki mind ezeket érti, esméretesdolog lesz 
előtte, hogy a’ dérnél rendesen csak a’ külsőbb 
’s a’ plántának szabad ég felé terjedt részei szen
vednek kiváltképen, ’s hogy a’ legszélsőbb 
levelei elhalnak, midőn a’ belsőbbek u. m. ga- 
jak, izmosbb ágak, törzsök, ’s gyökerek több
nyire sérelmetlenül maradnak; végre, hogy 
főképen egy dérártalma, más esztendőre ritkán 
bir káros hatással. Magosán fekvő meneteles 
tájékok, melyek leginkább ki vannak téve a’
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fagyásoknak a’ harmat által ritkán kerestetnek 
meg; mert a’ hideg földdel közösülésbe lévő, ’s 
általa melegétől megfosztott levegőjök, nagyobb 
súlya miatt a’ lapályra lenyomul, ’s felölről me
legebbel potoltatik ki. A’ nagyobb levelű plán
ták kevésbbé vannak kitéve a’ dér ártalminak 
mint a’ kis levelüek, mivel az elsőbbek az alsóbb 
részekre jobb fedezetűi szolgálnak, ’s jobb ol
talmakról kezeskednek. A’ függő levelek ritkán 
sértetnek meg a’ dér által, mivel azon meleg 
sugároktól érintetnek, melyeket a’ földi tárgyak 
vetnek hozzájok.

Egyébberánt felvilágosítható az, hogy a’ 
dér hidegek épen oly károsító hatásúak lehet
nek, mint a’ közönséges fagy, csak hogy ez 
igen ritka eset. Legveszedelmesbb mindig azon 
dérhidege, mely a’ hideg szélre rögtön követ
kezett meleg után áll elő. Mert akkor úgy szól
ván mind a’ két rendű hidegülés hatási egyesül
nek, ’s annál nagyobb erővel gyakorolják ár
talmas béfolyásokat.

(Folytatva lészen)

Időjárási tudósítás.
Hazánk’ minden részeiben gazdagon álnak 

kivált az őszi vetések: a’ tavasziak, árpa, zab, 
bükköny, pohánka szinte igen jók, kivévén 
némely helyeket foltonként, melyeken a’ repcze 
nagyon elborította az efféléket. Köles, kukori- 
cza, dohány ’s egyébb meleg égalji növények 
igen sok helyeken csak tengődnek: a’ burgo
nyára ’s minden veteményre is napsugár hijány- 
zik: a’ repczevetések, kévés helyet vévén ki, 
általányosan gazdagok. A’ rétekre nézve már 
nagyobb a’ különbség. Túl a’ Tiszán a’ lapályosbb

helyeken is bő fütermést mondanak, holott a’ 
Duna-Tisza-közön többnyire a’ laposakon sem
mi sincs, ’s csak a’ telekesebb és dombosabb 
rétek fognak fizetni.

Ha felvesszük, ekkori éveink mind túlságo
sak; t. i. a’ múlt évek’ szárazsága hőséggel 
ez idei nedvessége hideggel sanyargatja a’ nö
vényeket, félnünk lehet még attól is, hogy a’ 
sok esőzés miatt szénáink füstölgők, ’s kévéink 
csirázandók leendenek; ’s igy hol a’ Duna, Ti
sza, ’s egyébb minden folyamink el nem pusz
títhatták termékeinket, ott a’ sok esőzés és hi
deg rontja meg földészetünket.

Gyapjúkéit!.
P e s te n  J u n iu s  21. Mind a’ mellett hogy 

a’múlt Medárdi vásár a’ tenyésztőkre igen szo
morúan ütött ki, úgy látszik, kezd közeledni 
azon időpont, melyben a’ gyapjúvétel, ha nem 
ama magos árron is mint múlt években, elkez
dődjék. Ide már eddig is több külföldi gyapjú
vevők érkeztek, ’s több több fog hullongani: de 
még eddig a’ vételt tanácsosbbnak láták meg 
nem kezdeni. —

P e s t és v id é k e  J u n iu s  21.

Tegnap előtt reggel olta sok esőzéseink va
lónak hideg északnyugoti széllel; melyek a’ 
lekaszált ’s feíszáradt rendekben nem kevés kárt 
fognak okozhatni. — Szőlő és dohány kévés és 
rósz szürettel biztatnak.

Pénzkelet. Junius 17. 1 8 3 7 . Statköt. 5  pct. 1 0 4 ^ .  — 3 pct 7 6 | .  — 1 8 3 0 . 1 0 0  f. 3 3 5 1 . — 1 8 3 4 .5 0 0  
f. 5 7 6 f T. Bécsi bankkőt 3J pct. 66 . e. p.
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Pesten Szombat
Nem erősé mindig a1 diadal; 

sem érdemé a’ kuszoru. Junius 24 ,k

A hidegről, annak a’ növényekre 
való befolyásáról, ’s azon módról, 
mely által a’ plánták megöríztetnek 

az ártalom elöl.
(Vége.)

Szerencsére vannak eszközök, melyek a’ 
hideg’ ezen hatásai eltartoztatására, vagy leg
alább kártalanítására szolgálnak; csakhogy nem 
egyiránt könnyű a’ plántának fökép a’ fagy, vagy 
a’ hideg ellen oltalmat eszközölni.

Azon hideg, melyet a’szél okoz, csak azáltal 
tartóztatódik fel, ha az érdeklett plántákat ellene 
oltalmazzuk. Többnyire minden tartományban is- 
mértetnek azon tájékok, honnan a’ hideg, ’s külö
nösen a’ tavaszi hideg szelek szoktak fűni. Ha 
azon oldalra tövis bokrokat, cserét vagy fákat ül
tethetünk, úgy mindazokat könnyen megtettük, 
mi által a’ szél kártékony hatalma ha csak egy- 
résznyire is emberi erő által megtörethetik. Nem 
kell azon aggódnunk, hogy a’ csendlevegö igen 
könnyen áltadja melegét az elsimuló hidegnek, 
mert tudva van, hogy igen lassan fogadja el a’ 
levegő a’ meleget, ’s épen oly nehezen veszíti 
azt ismét el, hanem ő, mint igen könnyen mo
zogható folyadék, más hidegebb által könnyen 
eltolathatik. Ha ezt megakadályoztatjuk, úgy 
megtettük, a’ magunkét a’ fagy ártalma ovhatá- 
sára, ’s ha mi mége’ mellett is történik, akadá
lyoztatni nem áll emberi hatalomban

Sokkal több kívántatik, a’ dérártalom ellen 
való ovakodásra, mivel ez csak csendes levegő
nél álhat elő, ’s a’ hideg csupán csak a’ meleg
nek a’ kiderült, vagy csak kevéssé, ’s helyen
ként felleges égfelé való kisugarlásától szárma

zik: úgy kerültetik el, ha azon plánták feléhe, 
melyeket meg akarunk oltalmazni, egy, bármily 
vékony fedezőt alkalmaztatunk, mely egy részét 
a’ hozzá sugárzott melegnek vissza küldi. Gályák, 
vékony szalmafedő, durva vászon ’s a’ t. legtöbb 
esetekben elegendő oltalmi eszközök.

Ezeknek nem kell érinteni az oltalmazandó 
testeket, sőt ök meglehetős távolságra eshet
nek azoktól, csakhogy a’ távolsághoz képest 
nagyobbak legyenek, hegy semmi melegsugáit, 
melyet a’ plánta ereszt, a’ fedező mellett az ég
üregébe ne engedjen feljutni, mely tulajdonké
pen való czélja a’ fedezőnek.

Ezen mód által minden növényét valamely 
mezőnek vagy kertnek, oltalmazhatni a’dér el
len , ’s nem szükség átaljában az egész mezőt 
vagy kertet oltalom fedezővel bévonni, épen 
úgy, mint esős időnél minden egyes ember egy 
esőfedél által oltalmazhatja magát a’ nélkül, hogy 
szomszédjainak ugyan azon cselekvési készsé
gétől függjön. Számos kertészeink, ’s mezei 
gazdáink sikerrel használják ezen módot , a’nél
kül hogy tudnák miképen munkál az. Ok neve
zetesen tavasszal, midőn még gyenge káposzta 
plántájok meleg ágyban sűrűén egymás mellett 
vannak, ’s alkalmatos takaróval oltalmaztathat- 
nak, béfedik azokat gályákkal, ’s azáltal meg
oltalmazzák a’ megfagyástól; a’ kertészek gyak
ran agyag edényeket borítanak az érzékenyebb 
plánták felibe, vagy egész ágyakat üveg abla
kokkal fednek e l, ’s általok nem csak a’ hideg 
szelek befolyásit akadályoztatják, hanem még, 
’s főképen a’ meleg kisugárlása által való meg
hűlést is.

Ritkán találhatni szabad ég alá kitett abla
kot deresedve, ha köröskerül kemény dér van
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is, mert az üveg, mint fénylő felsőterülettel bíró 
test igen kevés meleget sugárol ki. Egy tömöt
ten lombosodott fa alatt ritkaság a’ dér, sőt egy 
sok ágú ’s galyu jóllehet kévéssé lombosodott fa 
alatt is, ritkán lehet a’ deret észrevenni, bizo
nyítása annak, hogy egy ritka, ’s félbeszakasz- 
tott fedet, elegendő oltalmat nyújt a’ melegki- 
sugárlási meghütés ellen. A’jótékony természet 
igen sokat tett már maga részéről oly meghű
lések akadályozására: ’s nékünk az által mint- 
egy újjal mutatta, mint pótoljuk ki a’ hiányt.

Sok bimbók, mint p. o a’ vadgesztenyéjé, 
tavasszal, midőn a’ derek leggyakrabban álla
nak elő, tinóm fénylő gyantás borítékkal ellátva 
fakadnak, melyek ; ’ fények miatt csak kevés 
meleget sugárolnak ki, ellentálnak minden ned
vességnek, mint minden gyanta, ’s még csak 
a’ harmatot sem fogadják el A’ fa leveleknek 
égfelé lévő oldalok többnyire fényesek, e’ sze
rént ők egy természetes oltalmat viselnek ma
gokkal, a’ meghűlés ellen, sőt ezen fölszineket 
mihelyt béestveledik, nem fordítják többé egye
nesen az ég felé, hanem inkább az alanti tes
tekhez, melyek nékiek résszerint magok mele
gét bocsátják, részszerént az általok kisugárol- 
takat ismét visszalökik.

A’ dérhidege ellen föképen a’ felhők által 
oltalmaz bennünket a’ természet, ’s egyszer’s- 
mind hasznos intést ád, olyannak, ha az egen 
hibázik, a’ földön idejébe leendő mesterséges 
készítésére.

Egy olyan mesterséges felhő a’ füst, ’s u- 
gyan annak oly időbe való készítése, midőn a’ 
dértől tarthatunk, egy könnyen alkalmazható, 
próbált ’s nem egyébb mint kevés költséggel járó 
szer, a’ dér ártalma ellen, mely annál sikere
sebb, minél melegebb maga a’ füst, miszerént 
ö tulajdon melegéből valamit leadhat. A’ füst 
elő álitására szükséges szer a’ legroszabb gyuló 
szerekből á lhat, mert a’ jó szer, lángol ugyan 
’s melegít, mire itt szükség nincs, hanem ke
vésbé füstöl. Ganaj, lomb, kiszáradt gályák, 
gyep, polyva, szeméttel vegyült forgács, gyö
kerek ’s a’ t. Ieglmsználhatobbak itt, ’s csekély 
költséggel állitatthatnak elő, sőt a’ mezei gaz
da már a’ nyáron által kigyomlált, vagy más
képen gyűlt mindenféle gazt, mint p o. a' ta-

raczkot szárazgalyt ’s a’ t. egyrakásba gyűjt- 
heti, hogy azokat a’ közelebbi tavaszkor a’ dér- 
fütésre készen találja. Minthogy ilynemű égö- 
szerek soha sem adnak élénk lángot, sőt ennek 
nyilván el is kell kerültetni, semmi tűzveszély 
sincs a’ dérfütéssel egybeköttetve. Azon hely
nek , hol a’ füst-tüznek gyujtatni kelletik, ter
mészetesen úgy kell feküdni, hogy a’ légvonat 
a’ füstöt a’ mentendő hely fölibe vezesse. A’ 
meggyújtásnak ideje, átaljában, megnem hatá- 
roztathatik. A’ tiszta ’s csendes éjszakáknál, 
rendesen naplemente után kezdődik a’ harma
tozás, ’s bizonyítja azt, hogy a3 meleg kisu- 
gárlás által való meghűlés is kezdődik már. Ezen 
harmatozás egész éjszakán folyvást tart, ’s nap- 
feljötte előtt kevéssel, jut legnagyobb erejére. 
Mindazáltal a’ harmatozás mérséke éjfél előtt 
ritkán ál a’ fagyponthoz közel, többnyire reg
geli 2 órától 3-ig van ez eset. A’ mező
gazdánál eléggé isméretes azon hidegségípka, 
mely a’ fagyponttal határosódik, ’s ön érzése 
legjobban megmondja mikor van ideje a’ továb
bi hidegülés’ akadályoztatásának, a’ dérfütés 
kezdetének, hacsak valamely veszedelmes éj
szakán vigyázó emberek nem hibáznak , kik a’ 
közelgő veszélyt jelentsék. Kinek kezénél egy 
Iégmérö vagyon , ki az alkalmatos időpontot 
annak állásából megtudhatja. A’ legmérönek 
golyója egy fris plántalevéllel, vagy annak 
nem léte esetében papirossal körültekertetik,’s 
a’ szabad ég aláakasztatik, úgy bizonyosok le
hetünk, hogy a’ dértüznek nem kelletik előbb 
gyujíattatni, mig a’ Iégmérö a’ fagyponton fe
lül 3° ra le uem szál, ’s a’napfeljötte még nem 
kezd belépni. Egy oly Iégmérö , melynek go
lyója a’ nevezett mod szerént nincs körül te- 
kerílve, még a’szabad ég alatt is magasbb mér
sékletet mutat mint a’ földé, mert az üveg mint 
fénylöbb test, kevesebb meleget sugárol ki mint 
a’ földszine.

Minél tőmöttebb a’ gerjesztett füst, annál 
foganatosabb az, ’s mindenesetre napfeljöttéig 
kell annak folyvást tartani, kivéve ha tömött

Talán jobb lett volna igy fejezni k i, többnyire 
najthasailta feló van ezen eset.

S z e r k.
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felhőkkel vonul be az ég, vagy pétiig szél tá
mad. Egy ritka köd senkit se tartoztasson fel a1 
dérfüstölés kezdetétől vagy folytatásától, ki
váltképen ha a’ földre ereszkedik az, mert ez 
mutatja meg a’ hülésnek előre haladását a’ leg
alsóbb levegő osztályiba, legvilágosabban. A’ 
Nieder - Hollabrun tájéki szöllöskert birtokosok 
kik 1831. Május 11-én midőn dértől gondo
lák tarthatni, dértüz gyújtásra valának utasít
va , melyet azért mulasztának ell, mivel észre
vették , hogy szöllőskertjeikre sürü köd szál le; 
’s ezért oly dérkárral büntetődtek meg, milyet 
a’ legkorosbb emberek sem értek ott.

3!inthogy a’ füst, mint minden más íédél, 
fökép a’ melegsugároknak visszalökése által 
munkál, csak azon föld darabokat fogja oltal
mazni , melyek felett elterül. Innen minden 
egyes mezei gazda tulajdonának minden ked
velt részét oltalmazhatja a’ dér ellen, ’s erre- 
valónézve, szomszédja készségeitől egészen füg
getlen. Midőn 1825-ben Csehországnak Czer- 
nosek vidékén május 12. kemény dér volt, egy
5. hold nagyságú szöllöskert, melynek tulajdo
nosa a’ dérfüstölést félbe nem szakasztá, min
den kártol ment maradt, a’ midőn minden szom
széd szöllökertek, némely vonalnak kivételével, 
melyek a’ füst oltalmába részesültek, tökélete
sen elrontattak. Az előbb említett, Nieder - 
Hollabruni vidéken 1831. májusban elő állott 
dérnél, csak egy szöllösgazda birt elegendő 
álhatatossággal egy dértüz gyújtására , ’s álta
la nem csak tulajdon szöllöjét menté meg a’ kár
tol, hanem még két szomszéd kertet is, me
lyek felibe a’ légvonal a’ füstöt hajtotta a’ dér
től megoltalmazd.

Igen kívánatos dolog, hogy a’ dértűzre 
nézve egész közönségek egyesülnének , mi ál
tal ezen vállalatnak véghezvitele , minden egyes 
emberre nézve könyebittetnék, ’s mig ez nem 
telyesül is , minden egyes maga hasznára for
díthatja ezen jótékony eszközt, mely által nem 
csak magát menti meg a’ kártol, hanem más
nak is jó például szolgál. Megtörténhetik ugyan 
hogy elörevigyázó mezeigazda több éjszaká
kon által virasztani fog, a’ nélkül hogy szük
ségesnek találná a’ dértüz - gerjesztést; sőt tör

ténhető hogy ez szükségtelenül is meggyujtatik 
de egy éjszakai haszna a’ [dértüznek, valyon 
nem jutalmaz e’ meg minden éj virasztási mun
kát? ki nem fogadna el egy nehány éjszakai 
virasztást, ha lehetséges volna általa, a’ dér
től semmivé tett életiséget új életre segíthetni?

Mindazáltal minden figyelmetesség ’s elöre- 
vigyázat mellett is történhető, hogy a’ dér a’ 
mezeígazdát készületlenül meglepje, ’s hogy ő 
késön gyújtja megdértüzét. Ilyen esetekre igen 
jó azon eszközöket esmerni, mi által a’ hideg
nek a’ plántára való hatása ártalmatlanná te
tethetik ’s csak erről legyen itt a’ beszéd.

A’ hidegnek a’ plántákra nézve előadott há
rom hatásai közzül csak kettő olyan , mely bi
zonyos esetekben kárositlanná tetethetik; neve
zetesen közvetetlen befolyás az életi munkás
ságra, és a’ minden erős meghűlésre a’ termé
szet folyamához képest, kővetkező sebes fel- 
melcgülés. Ha a’ kemény hideg miatt megfagy
tak a’ nedvek , ’s edényeik szélyel szakadtak, a’ 
megmentésről gondolkozni sem kell; ’s egy oly 
növény vagy annak illető része, helyrehozathat 
lanul elveszett. Az erős dérnél mindig elöállani 
látszik az utolsó hatás, ’s épen azért oly ke
véssé lehetséges azt helyre állítani, mint a’ 
megholtat életre hozni. Mind az a’mi ezen tárgy
ra nézve történhetik, abból ál, ha, midőn a’ 
íagymár beállott, ’s a’ plánta nem bír éltetésé
re szükséges meleggel, és mégis mint egy téli 
álomba esett, a’ hideg további elhatalmazását 
akadályoztatni, ’s egy gyors melegülést igyek
szünk elöhajtani.

Ha elmulasztottuk idejébe gyújtani a’ füst- 
tüzet, ’s a’ harmat már dérré merevült, elne- 
mellőzzük azért mégis a’ füst csinálást, mert 
ez a’ hidegnek további elhatalmazását akadá
lyoztatja, de gátolja egyszersmind a’ megtérő 
napsugárainak hirtelen hatását. Epen oly ha
szon lehet minden más fedő, mely a’ mereve
désig meghűlt plánta felibe alkalmaztatik, mert 
az e’ hirtelen, ’s épen azért felette ártalmas ha
tását a’ napvilágnak megakádályozfalja. Egy
más , hasonló czélra szolgáló mód a’ dérrel fe
dett plántáknak kúti mérsékletü vízzel való
szokott locsolásából ál, Egy vékony vizzeli-

&
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béboritás által az oly növény részenként, még 
pedig igen lassan melegittetik, mivel á’ kuti- 
viznek nálunk rendesen 8° — 10° van, me
lyet hidegebb testnek nehezen ád által.

A’ viz nehezen olvasztja fel a’ deret, ’s a’ 
meleg, mely azon helyen, hol a’ harmat csep
pek vágynak, csekélyebb mint másut, egyen
lően elterjed az áztatott területen, egy tulajdon 
fényt ád néki, ’s az által akadályoztatja me
legsége kisugárlását. Midőn végre a’ napsugar- 
lásának befolyása elő ál, egy gyengén áztatott 
felületet érint, ’s a’ mint minden fénylő felüle
teknél történik, csak igen lassan melegíti azo
kat , anyivalinkább , minthogy az oda szolgáló 
melegnek egy része a’ viz elgőzöltetésére for- 
dittatik, ’sinnen semmi nevekedését nem esz
közölheti a’ mérsékletnek. A’ kertészek emlé
kezetet haladó időktől gyakorolják ezen modot, 

•mivel ök napfeljötte' előtt kevéssel, egy apro- 
dyuku öntözőkannával kutivizet locsolnak a’ de
res növényekre, kormányzói tanácsos ’s nagy- 
tudományu gazda Burger úr ítélete szerént a’ 
gyümölcsfákra is lehetne fecskendő által széjjel 
•szórt vizet feljuttattni: a’ mezőkre, ’s szöllöker- 
tekre nézve pedig ezen mód nem találtatott kön
yven alkalmazhatnak, minthogy ezeknek kö
zelében ritkán találhatni elegendő szükséges 
'vizet, ’s egy mezeigazda által többnyire elö- 
nemálitható költség kívántatik, egy nagy terü
letnek rövid idő alatt való béfecskendezhetésére. 
Némely mezeigazda ’s kertész a’ hideg hatásait a’ 
•deres plántákon az által igyekszik ártalmatlan
ná tenni, hogy a’ dért a’ plántákról lesepri, de 
vegy ily .vélt ápolás nagy kárt okoz. Minthogy 
nem a’ dér azon eszköz, mely a’ plántának árt, 
hanem a’ hideg , mely alkotta a’ deret is, a’ dér- 
leseprésének haszontalansága magától nyilvá
nos. Maga ezen munkálat nem csak haszonta
lan, hanem a’ plántát a’ sebesen melegítő nap- 
hatásának , innen egy hirtelen mérsékletválto
zásnak teszi ki, és ez által annál hamarább ve
zeti öt tulajdon romlásának elihe. Egy ily se
bes mérsékleti változás ,nem történik, midőn a’ 
napmelege előbb a’ deret kéntelen vízzé olvasz
tani , a’ harmatot pedig gőzzé., -minekelőtte az 
melegitöleg hathat a’ plántára, Vannak példák, 
iiogy az erős dér a’ növényekre nézve csaknem

minden károsítás nélkül múlt el, ha t. i. reg
gel az ég béfellegesedett, ’s a’ meleg a’napkez
dete után csak csendesen nevekedett; annak 
bizonyításául szolgál, hogy a’ hirtelen melegü
lés gyakran többet árt egy jó meghűlésnél, ’s 
hogy egy gondos mezeigazda, ha készületlenül 
lepetik is meg a’ dér által, még is hirtelen me
legüléstől óvással sokat tehet, mi által a’ hideg 
hatásait a’ plántára nézve ártalmatlanná teszL *)

Akáczfa magról
A’ Kémlö végéhez kőzelget, ’s még tulaj

don gazdasági tapasztalásaimból keveset mond
tam. — Nekem egy jó darab homok’ tábla jut
ván beerdőzésül, a’ többekközt próbát tettem 
ákáezfa ültetéssel is, mely, hogy mind szer
számnak mind tűzre a’ fáknak egyik leghasz
nosabb neme, közönségesen tudva van. E’vég
re a’ falusi lakosoktól ezer számra vettem a’ 
fiatalokat; de azonkívül, hogy a’ kiásás vagy 
irnmel ámmal roszúl történvén, vagy a’ kiásott 
fiatalok’ gyökerei megszáradván, sok elveszett, 
nem győztem pénzzel: — ’s azon gondolatra 
jöttem, hogy magról vessem Melyhez hozzá 
is fogtam, de belőle semmi sem lett, mert ta
vasszal késön kelt k i, ’s a’ nagy hőség lefor
rázta; ’s hogy mások is úgy jártak az erdóüb- 
tető tapasztalt erdészük közül, azt nekem sokan 
bizonyították. — Végre reá találtam a’ termé
szet’ titkára, ’s most már a’ hány az ákáczmag, 
csaknem annyi ákáczcsemetét tudok termeszte
ni. Hogy pedig a’magról kelt ákáczok, melyek
nek gyökerei az átültetéskor nem szakgattat- 
nak szét, mind jobban foganszanak, mind szebb 
egyenesebb fákat hajtanak, természetes — A' 
kinek tehát sok ákáezfa ültetésre volna szük
sége, ez a’ legolcsóbb és legkönnyebb szerte
vés reá, ugyan is:

A’ föld, melyet e’ végett egy ásónyomnyi- 
ra felásattam az ősszel, és megkapáltattam Apri-

*3 E’ jelen e'rtekezest a’ cs. k. gazdasági egye
sület külön bocsátó közre Becsben Uíber ítáb 

te, iítre SZßirfunqen auf 'PfTanjen u. f» tv. mi pe
dig bővebb felvilágosításul a’ 33. számunkhoz,
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lis elején, homok; vagyis könnyű föld: de nem 
sívány vagy épen repülő; és igy hozzá nem 
szükség különös jó föld. A’ felásolí táblát egy
máshoz párhuzamosan két lábnyi szélesen ejtett 
barázdákra osztottam, mely barázdák azonban 
nem mélyebbek, mint melyekbe az ember kis 
ujja vastagsága bele fér. Ez meglévén, az 
ákáczmagot egy rostába tettem, egyszer egy
szer csak egy nagy messzelynyit; ’s ezen men
nyiséget a’ rostának egyik oldalába öszveráz- 
ván, egy icczényi sütős, de nem forró vízzel 
nyakon öntöttem, hogy az azonnal lefuthasson 
a’ magokról. Ezt mind addig folytattam, míg 
ákáczíamagom volt: ’s ekkor a’ sütő vízzel meg
öntött magokat azonnal a’ készen lévő földágyba 
vittem, ’s ott a’ madzag mellett húzott egyenes 
kész barázdákba vettettem , mely meglévén, 
igen vékonyan földdel betakartattam, úgy hogy 
némelyik magra csak egy vastag késfoknyi föld 
terűit. — ’S mivel esős volt az idő, meglocsol
ni csak egyszer sem volt szükség. — Most már 
úgy áll a’ 10 itcze magról kelt ákáczesemete 
mint a’ kender: ’s csak a’ gyomtóli tisztítás 
szükséges hozzá.

Ezen csemetéket, minthogy sűrűén vannak 
vetve, jövő tavasszal általültetés által meg fo
gom ritkítani. De ezen általültetés ismét csak 
oskolába lesz, mert ha kivántatni fog, itt né
hányszor meg lehet locsolni, ellenben ha egy
szerre a ’ maguk’ helyeikre ültetném ki, nehe
zebb lenne a’ locsolás. —

Jól meg kell jegyezni, hogy minden fiatal 
facsemetének vastag a’ bele aránylag, ’s ha az 
ily es ősszel mozdittatjk helyéről, félő, ne hogy 
a’ fagy megártson neki; mert tudva van előttünk 
hogy az újonnan ültetett fák új helyeiken, csak 
tavasszal kezdenek gyökereikkel kapaszkodni 
és megindulni; és igy az őszi ültetés egész té-. 
len csak úgy áll, mintha a’ földben sem volna, 
vagy is idegen helyen alszik. — A r honnan 
egyenesen következik, bogy minden fiatal vagy 
is a’ vadfaknál 2. esztendős, a’ gyümölcs olto- 
ványoknál 3. esztendős korokig, sokkal jobb 
ha tavasszal ültettetnek által a’ csemeték mint 
ősszel ellenben ha már idősebbek, akkor igen 
jobb ősszel ültetni őket által, hogy a’ földnek gyö

kérre való nyomulása tavasszal ne késleltesse 
a’ megindulást.

A’ rendeltetés’ helyére való kiűltetés’ sora 
egymáshoz párhuzamos vonalban 3 —4 ölnyire 
esik, ’s harmadik évben az ákáczfa sortól 3 láb- 
nyira, mind két felöl árok huzatik, úgy hogy 
ez által a’ gyökerek a’napsugárra kitétessenek. 
Ezt bizonyosan újabb sarjazások követik, és 
pedig annyira, hogy a’ legsűrűbb erdő lesz vég
re az ily ültetvényekből, mert valahol csak a’ 
levegőnek kikapartatik az akácz’ és egyébb 
fák’ gyökere, mind azokból új hajtások szoktak 
keletkezni.

Hol a’ beültetni való, nagy térséget fog, ott 
nem árt fa szaporítás végett, a’ csemetéket dönt
ve vagy fektetve ültetni el, úgy — hogy az 
ágaiknak egy része kínt maradjon, a’ gyökereik 
’s derekaik pedig egészen földbe temettessenek, 
mert igy egy egy sürü bokor fia fog növekedni 
minden szálról: ’s mind ezt több évi tapasztalá
somból közlöm. — B.

„ Német-Ország*
A’ bel és financz Ministeri tudósítások sze

rint keletkezett Bajor Királyi határozatnak fog
lalatja a’ ltépaczukori gyártásra nézve e’ követ
kező: 1) a’ répaczukori gyártás, a’ kézművesi 
iparra nézve az 1825-ik észt. September 11. 
költ 8-ik cziknek 2 - ik czimü törvényes alapha
tározataihoz képest az országnak minden ré
szeiben a’ mezei gazdáknak szabad concurren- 
tiájára vagyon bocsájtva. — 2J A’ királyi fel
ségnek az az élénk kivánata; hogy a’ gyártási 
elsőbb pályának t. i. a’ czukor elemi kivonatnak 
lehetőségig czélzott sikere lévén, a’ hulladéki 
maradék mint használatos trágyái eszköz, akké- 
pen mint csak végrehajthatnak lenni előtiinet- 
kezend, a’ répa termesztők gazdasági iparjának 
hasznára forditassék. — 3- or Ellenben Ő Fel
sége igen kedvesen veendi: hogy ha az egyes 
vidéki, vagy pedig egész kerületi mezeigaz- 
dák a’ későbbi költségeskedésekhez képest a’ 
nagyobb készületekre, és a’ kiterjedett gyártá
si mükedésre nézve egy valóságos társaságba 
és pedig a’ körülményekhez képest a mennyire
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leliet jószággal bíró pénz tőkések nélkül össze 
egyesülnének hogy t. i a’ helyezend üknek le
hetős helyeztetése mellett a’ Bajor czukor gyár
tás az egyesült erőknek összepontositása által 
könnyebben kivihető legyen, és igy ekképen a’ 
külföldi úgy szólván óriási társaságokkal a7 te- 
lyes, és káros concurrentiát kitartani képes le
gyen. — 4) Királyi 5 Felsége, olyan társasá
goknak, melyek az ország1 törvényei szerint 
összeegyesülnek, a’ folyamodásaik valóságához 
képest illetőlegi szabadalmakat fog kiosztani. 5) 
Egyébbiránt magában értetődik: hogy mind az 
ekképen összeállóit társaságok, mind pedig a’ 
földbirtokos répa termesztők, kik egyszersmind 
répáikbul czukrot is gyártanak , mind azon adó
zási és ellenőri rendeletek szabályai alatt létez
nek, melyek az alk. törv. VII. czírrje 2. § fog. 
laltatnak.

Junius 2-ról a’ Bajor tudósítások München
ből igy értesítenek. Minapában, Münchenben; 
és Baireuthban a1 Királyi kerületi Kormányok 
egy Dorn J. F. féle érdekes írásbeli kivonatot 
köz hírré tétettek : ezen czím alatt gyakorlati 
értekezés az ujlapos ház fedelékröl. 2-ik kia
dás, Berlinben 1837 és az ebbéli józan ház
fedési mód, a7 mely hat esztendők olta Berlin
ben , és Potsdámban , valamint ezen városok- 
környékeiben többféleképen használatba vétetett 
a’ mi annyira biztosított azalatt, hogy jelenben 
semmi uj ház nem építtetik a’ nélkül hogy az 
ne használtatnék, és az építőknek az ne ajánl- 
tatnék; de valóban méltán is, mert már mint 
egy századok olta feltett kérdés vala megfej
tésre t. i. miképen lehesen igazítást tenni a’ ma
gos épületeink fedelékein az alak, és anyag 
tekintetében? már most oly tökéletesen meg
fejtetett ez: a’ gazdasági, építési, fináncziai, 
tűzrendészeti és díszbiztosságí tekintetekben 
hogy minapában a’ közönséges „Építési Újság“ 
az építő Világot összesen felszólította, az ezt 
felfedezőnek megköszönni.

Ezen tárgy már az elmúlt télen gyakorlato- 
san taníttatott az itteni királyi építő ősssmüvészeti 
Oskolában; azonban az elnök királyi építési ta
nácsnok Vorherr Dr. Ur Potsdámi építész Vogel

Henrik által egy e’ módbeli megfelelő próbát ké
szíttetett, mely már hosszasabb időktől olta a’ 
mezeigazdasági egyesület kertjében felállítva 
mindenki által szemlélhető, melynél e’ követke
ző bánásmód fordult elő: egy rész anyag föld 
három rész tölgy lúggal a7 mint az t. i. a7 
cserzőtöl kerül, víz7 közbeöntésinél fogva szét 
kevertetik, és ez mint mészsárként készített ha- 
barcz csapókalánnal irész hüvelyk vastagság- 
nyira a7 lapos ház fedélre, (mely közönséges 
léczekből ál, a7 léczek egymástól egy kis fél— 
hüvelknyire távol lévén, azok a7 külrészen 
a7 gerendához szegeztetve vannak) rá kenetik 
és simára kiegyenlittetik. A7 mint ez tökélete
sen megszáradt, ugyan az kétszer köszénkát- 
ránnal jól bemázoltatik, és igy egy kis * hü
vely vastagságnyi második terület az elsőre rá 
vonatik. Ezen második mázbeli terület töké
letes kiszáradása után több Ízben meleg kőszén- 
kátránnal úgy annyira megterhesittetik, hogy 
az által, még által szárad, az utolsó befenés- 
nél a7 kátránhoz, egy kevés fekete szurok, egy 
négyszeges lábnyira mintegy egy latot számít
ván , adatik hozzá, és ezen bekenésnek ideje 
alatt, még a7 máz folyadékos, éles, vagy pedig 
jól kimosott homok mint boríték reá hintettetik.

Ezen maszat vagy habarezbol két terület 
egy négyszegű lábon kiszáradván 1 j  hüvely- 
nyíre , és nehezítvén 5. fontot kíván -i rész 
Bajor pintnyi kátránt, a7 minek egy pintje 6. 
xrba kerül, ha t. L a7 100. pintnyi tonnája 10 
ftra számittatik , mi szerint tehát egy négysze
gű lábra csak 2. xrnyi kátrán kívántatik; azom- 
ban az agyag, tölgy lúg, homok, szurok kocsi, 
és munkabért költségek egész Bajor országban 
legfelyebb 3 xrba. jönnek úgy: hogy az ebbeli 
egy négj'szeges fedeléki lér csak 5 xrnyi köl- 
séget kíván miképen sem cserép, sem pedig 
sindely házfedelék felnem állittathatik, a7 mi
ért is mint minden időbeli viszontagságoknak, 
és tűzi veszedelmeknek illetőleg ellent álló eb
beli maszat vagy is máz minden ajánltatást meg 
érdemel, annyivalis inkább: hogy annak elké
szítése minden takarékos mezeigazda által kön
nyen megtörténhetik, és egy gyakorlott mun
kás kettőnek segítsége mellet, kivéve a7 szá- 
raztási időt 10 — 12 óráknak hefolyta alatt
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40ŰL négyszegű lábnyit csinálni képes; minél 
következőleg még megjegyeztetik: hogy az a* 
agyagnak igen kövéres esetében, a’ körülmé
nyekhez képest homokot szükség hozzája tenni, 
és ha kevés a’ tölgylűg vagy is csáva, annak 
helyébe lehet tüske ’s fűrészport venni. Nagyobb 
efféle házfedeléken próba fog szinte itten a’ kir. 
polg. építési felügyelő Maurer urnák rendelésé
nél fogva a’ kis füvészi kertben fent nevezett 
Vogel ur által eszközlésbe vétetni, a’ kit azon 
érdem illet, mi szerintő vala, a1 ki Bajor ország 
fővárosában ezen építési módot gyakorlatosan 
legelőször tanította, és mi kívánjuk óhajtván; 
hogy nekie Olasz, Schweiz, Franczia, Angol, 
Holland, Belga ’s a’ t. országokban közelébb te
endő utazásaikor több különféle alkalom nyugtas
sák az ezen igen hasznos ház fedelezési mó
dot minél szélesebben elterjeszthetni.

Baranya Jánosiból Junius 19. 1&37.
Időjárásunk Junius első harmadában még

Szerencsés volt Achilles, hogy Horneros éne
kelte meg: ’s hasonló hozzá minden fölfe
dezés, melyet angol, franczia ’s német irak 
magasztalnak. A’ szerencse azonban nem a’ 
hirdetők’ékesszólásában, hanem a* nyelvek’ 
terjedtségében, ’sióként — az érdemek’meg- 
jutalmazásában í alapúi, mely a’ tehetős 
nemzetek’ kormányai’ kezeiből,minden hasz
nos találmányra özönlik. —

Valljon nem emeltetnének e’ a’ világgal 
kalapot ezen hirészekp kik egy tapaszért! 
milyen formát sok cserző vargáink’ épűlet- 
jeiken aligha nem láthatni — a’ világ köszö
netét ! kivánjákszavaztatni, ha tudnak , hogy 
ezen fölfedezés jó formán semmi, ama ma
gyar épitésmódhoz képest, melynek hasznai 
előre kiszámithatlanok — ’s melyről ők 
semmit sem tudnak. —

Szükség megemlíteni, hogy Erdős Mózes 
János most Ercsiben van , hol N. M Báró 
Eötvös Ignátz Tárnok Ó Exc. hazafiúsága 
módot nyújtott nékie arra, hogy tudomány- 
ját több öl széles épület’ bolttetőzésén mu
tathassa meg.

A’ szegény magyarnak szerencséje is 
szegény. Ha jóllétet akarunk, a’ pénzfor
rásaihoz kell sietnünk, de az ipar és szor
galom utján — mert a’ kényelem’ útja azok
tól épen ellenkezően visz. Szerk .

egyre esős ’s hives volt, azóta nem csak me
leg, sőt forró napjaink is voltak, úgy, hogy 
a’ Reaumür hévméröje e’ hónap 14-én 26 fok
nyi meleget mutatott, mely a’ széna takarítás
ra igen is alkalmatos volt. Állandó jó időre azon
ban számlálni nem is igen bátorkodunk, mert 
az ég ismét borús, az idörautató esőre áll, sőt 
midőn ezt irom , már lanyházik is az eső. A’ 
szőlő még nem virágzik, a’ gabonánál már na
gyobb részint megtörtént; de valamint gazdag 
őszi gabona aratást várunk, úgy ellenben szo- 
moritja a’ földészt azon eset, hogy kevés kivé
tellel a’ búzák vadborsóval telvék, mely rövid 
idő múlva a’ kalásztetejét elérvén, azt öszvefo- 
nandja ’s hatalma alá veendi, ’s azért várhatni, 
hogy a’ múlt évi egészséges tiszta búzának, a’ 
mostaninál nagyobb becse leend. A’ zabok kü
lönfélék, de áltálján véve középszerük, de sok 
helyen oly vadrepezések, hogy annak kiirtása 
nem nélkülözhető. A’ kukoricza jó színben van, 
de időjére kicsin, ’s azért csak igen kedvező 
időjárással várhatni jutalmazó termést: a’ bur
gonya mindenütt szép: széna termésünk közép
szerűnél jobb, mert az aljfü ez utóbbi időben 
nagyon gyarapúl, ’s így, ha az idő a’ betaka
rításra kedvező lenne , panaszunk nincsen. A’ 
fenyéresek már a’ másodvágással kínálják a’gaz
dát, legelő pedig minden állatok’ táplálására még 
elég van. — Gyümölcstermésre az elsőség a’ 
körtvélyé, kevesebb az alma, a’ szilvának pe
dig nagy része sárga íonyadt vagy férges, ’s 
azért azt kevés idő múlva a’ lepotyogás eléren- 
di. Más semmi gyümölcs sem mutat bőségre.

A’ Dráva vize árad, sőt több helyeken ren
deságyát elhagyván, több lapályokat el is bo
rított. '

Vidékünkben számos szarvasmarhák vért 
vizellettek, mely időben szőrük főiborzadt, szo
morúságot mutattak, jólakásig nem ettek, de 
mellette kérödzöttek ’s minthogy minden gazda 
minél hamarébb gyógyítás után látott, dög nem 
történt Mint sikeres gyógyszer használtatott a’ 
cserfalé eképen; ,,a’ cserfa megfuratott, ’s azon 
léből mely abból folydogált fél meszelynyi öntetett 
a’marha torkába, melyre a’ betegség legfelyebb 
8 óra múlva elált. A’ cserfa tüskök üregeiben 
talált eső viz hasonló sikerrel használtatott.

(
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A’ birkának száraz takarmányon viz nélkül 
hoszu ideigleni elélhetéséről.

Helységünkben történt két évek előtt, hogy 
egy polgárnak udvarából egy birkája rögtön 
elveszett; ’s midőn minden keresés hasztalan 
lön, végre a’ dologrol el is felejkeztek. Reá 
következett tavaszfelé midőn azon polgárnak 
pajtájában a’ széna jó elfogyván, egyszerre egy 
abban lévő üregre ’s abban az elveszett bir
kára akadtak, mely magának jo tágos lakhe
lyet kirágott, ’s akkor jutott a’ gazdának eszé
be, hogy a’ birka épen széna hordáskor veszett 
légyen el, mely midőn a’ szénát a’ pajtába 
hányták, a’ széna alá bújván, bérakattatott. A’ 
birka tökéletesen kihizott, de vak volt.

Atsád Junius 13-kán 1837.
Az idő járása környékünkön felettébb mos

toha, a’ sok hideg esők valamint a’ tavaszszán
tást, ügy a’ nyiratástis elkésleltették. — Őszi 
vetéseink még a’ szélfúvásos homokos helye- 
kenis igen szépek, talán a’ természet a’ múlt 
évi szűk termés hijányt fogja kipótolni , ha a’ 
gyakori jég fellegek fel nem dúlják szép rémé-

I nyeinkeí. — Tavasz vetéseinkis, ámbár ké
sőre estek — meglehetőkek — valamint ka- 
szállóinkis buján nőnek, csak hogy a’ gyakori 
esők miatt nagyon hátráltattunk a’ széna csi- 
nálásban. —

Két veszedelmes villám csapást tapasztal
tunk, az egyik Május’ 5-kére virradóra a’ Fü- 
löpi pusztán 42  darab szarvas marhát, és egy 
lov at egyszerre agyon sújtott; — A’ másik pe
dig e’ folyó hó 7-kén a’ Vámos-Pércsi határban 
tengerit kapálló egy Asszonyt fiával sújtott, kik 
a’ nagy zivatar miatt egymás mellé vonván ma
gukat, a’ fiúnak fejét érte, ’s kalapját is szél- 
lyel szafcgatta; az Asszonynak pedig derekán 
végig ment, ’s mind a’ két személy fél holt lett 
de nyomon orvosi segítség járulván, a’ szeren
csétlenek’ megmaradásukat bizonyosnak állítják.

Ez idei gyapjú termésünk ámbár a’ múlt 
téli mostoha teleltetés sok gazdát megijesztett
— más bő teleltetés után nyert gyapjú termés
hez hasonlít; anya birkáink mind a’ mellett hogy 
meleg vízben mosattuk; — ’s tiszta fehérre — 
egyre másra darabja megadott 2 \  font gyapjút
— Szép gyapjúnk volna, de vevő szükibe
vagyunk. M. A.
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Amerika♦
New-Yorkból következő újtalálmányt kö

zöl az odavaló újság: Dafenport Tamás ur, Ver
mont tartományi kovács azon módszert fedezte 
fel, mint kelletik a’ mágnesi és villany-mág- 
nesi erőt használni, mely az erőművi iparban 
egész zendülést szülhet. Silliman nagyérdemű 
tanítónak Európában is esméretes A m e r i c a n  
J o u r n a l  of  S c i e n c e  a nd  t h e  A r t s - j a ,  
egy olvasásra különösen méltó értekezést fog
lal magában folyó évi áprilisi füzetében. Ezen 
dicső találmány felett, melyre Dafenport urnák 
egy kiváltsági levél adatott, itten csak nehány 
példát hozunk elő azon találmánynak gyakor
lati sükeréről. Dafenport doctor egy kis henger 
telep által minthogy 9 ’ a’ hossza, 3’—4 ’ átmérője 
egy 400 fontnyi mágnesi erőt készített. 0 egy 
5 |  lábnyi átmérőjű kis kereket állított elé mely 
egy perez alatt 600 szórnál többször körülfor
dult; ’s egy 24 fontból álló súlyt emelt. Végre 
egy mozgony- (Locomotiv) minta tétetett ki, 
mely egy körforma vasúton szörnyű sebesség
gel magátol haladt, ’s egy sokkal nagyobb ma
gasságú meredekségre, mint a’ milyet eddig a’ 
gőz meggyőzött, minden erőltetés nélkül előre 
mozdúlt. Silliman, Renkin ’s más Professorok 
azon véleményt nyilatkoztaták ki, hogy ezen erő 
egész határozatlan fokra növesztethetik; ők fel
számolták, hogy egy 3 ’ áltmeröjü körforma mág
neses henger által, melynek felülete ahoz mér
sékelt legyen, legalább 100. ló erejével bir, 
ugyannyira, hogy két oly telep képes lesz 
a’ legnagyobb hajókat hajtani a’ tengeren. E- 
zen erő’ előállítására szükséges eszközök né
mely czink és réz táblákból, ’s érezviz meny- 
nyiségből áljának. A’ mozgony igazgatás oly

bizonyos és könnyű, hogy azt egy gyermek is 
elvégezheti.

Na dúlj/ vagy Pióczakereskedés.
A’ Nürnbergi kereskedésitudósitás követke

ző iratot foglal magában Jassybol Május 20rol 
„Valóban boszúval tölt el annak látása, mint 
merészelhet őn, tulajdon munkáiban némely czik- 
kelyekre nézve oly hamis előadásokkal élni. Kü
lönösen a’ pioczárol való czikket minden mun
káiban helytelenül találom előadva,’s köteles
ségemnek tartom azt önnel itt közleni; mivel 
főleg ezen tárgy érdemli meg figyelmetes- 
ségét, melv magát oly magos kereskedésiczik- 
re emelte tel, ’s mindég keresettebbé vál, mi
vel Spanyolországban egészen , Magyarország
ban nagyon megfogyott; Oroszország a’ vevők 
által elvan borítva, ’s jelenleg már Ázsiának 
belső részeibe is kezdenek nyomulni annak fel
keresésére. Ez előtt két évvel zavarták itt meg 
őket nyugodalmokban, ’s ezen rövid időköz alatt, 
csaknem egészen kifogyasztanák. Mint tapasz
talt nadály kereskedő, ki ezen nyerészkedést 
már 7 évek óta gyakorlom, bizonyossá tehe
tem önt, hogy a’ házi-segéd könyvébe lévő 
előadása , pióczát vérrel fogni, egyenesen csal
hatatlan elölések módját adja elő. Minden nadály 
mely fogatásánál a’ lábról erőszakosan szakasz- 
tatik le, vagy őkörtüdővel ’s vérrel fogatott, a’ 
szállításra alkalmatlan, mivel vagy hamar dög- 
lik, vagy pedig ragadós dögnyavalyát terjeszt 
el a’ többi között. Innen megtartásukat tárgyazó 
előadása használható ugyan egy nehány száz 
darab körül, de nem akkor, midőn 30  — 40 
mázsával kereskedünk, melyet legalább is ta
vaszról őszig kell tartanunkj úgy én, mint más
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pióczakereskedok tavakban szoktuk azt véghez 
vinni, melyek azon czélra vannak készítve, ’s 
még sincsenek nevezetes veszteségről biztosít
va ; minthogy a’ nadály fogságában számos be
tegségeknek van alája vetve, melyet ö szabad
ságában nem esmér. A’ tavasz és nyár, legal- 
kalmatosabb idő a’ vevésre, ’s fogatásokra, ’s 
akkor apróbb menyiségben igen olcsó árron 
adathatnak el; ősszel pedig, jóllehet könnyeb
ben állják ki a’ hideget mint a’ meleget, még is 
a’ hideg nevekedéséhez képest két ’s három an
nyira nevekedik árruk. Nem darabonként ha
nem mázsa számra áruitatnak; a’ kereskedők
400,000 számra vásárolják a’ mi jobb arány, 
’s egy mázsa, nem felette nagy piocza ( a’ 
kicsinyek legkapósabbak, minthogy a’ szállí
tásra legnagyobb tartóssággal bírnak) 3 0 — 
25000  pioczábol áll; én magam is küldöttem 
Pestre 1835. octoberben egy kis szállítmányt, 
’s önnek állítása szerént 800  con. for. adtam el 
annak mázsáját, mindazáltal egy második szál
lítmányomnak , melyet 4 héttel klüdöttem ké
sőbben postán, mázsájáért 1400 con. ftot kap
tam , holott én azon esztendő nyarán Pesten 
nem kaptam többet mázsájáért 300 ezüst frnál. 
Ezen árbeli külőmbség azoknak rettentő halan
dóságuk által áll elő. En azon esztendőben mely
ben ezen nyerészkedést kezdettem, május hó
naptól September közepéig 25 mázsát vesztet
tem el; abból pedig a’ mit azon időtől vettem, 
21 mázsát. Némely esztendőben, mint az utol
sóban, jobban alája vannak vetve a’ halandó
ságnak , ’s csudálkozom, hogy mostanig átaljá- 
han semmi bizonyos fentartási módot sem lehete 
kitalálni. Én minden lehetőt megpróbáltam, ’s 
legjobbnak találtam egy esztendőben sem ven
ni sokat, a’ könnyebb felűgyelhetési mód által 
semmi jeles károsodásnak kitétetve nem lenni. 
Én ezentúl soha sem veszek többet 5 —10 
mázsánál, melyet a’ tálajdonképen arra készít
tetett edényben tartok, mert magában a’ tóban 
is nagy veszedelmeknek vágynak kitéve Min
den munkák, melyeket én erről olvastam, előad
ják ugyan betegségeiket de azoknak okait egy
sem magyazázza meg, mely a’ mint gondolom 
egyedül magában az electricitásban van, melyre 
pézve ők felette érzékenyek. Pinczébeu tartot

tam őket, ’s egy égiháború alkalmával minden 
vért kiadtak magokból. Ezen hatást kevésbé 
láthatni a’ vízben, mindazáltal a’ mesterséges 
tavakban sőt magában a’ földben is ártalmas bé- 
folyással bír reájók az villany bőség. Nyilván 
bizonyitá est, edényeimnek üveg oszlopokra 
állítással való próbálásom , azoknak a’ vil
lanytól való elrekesztésekre. A’ szállításra, ’s 
felügyelésre szolgáló legjobb adatokat feltalál
hatni Scheel Ágost. Vilmos Lajos urnák ily 
czimü kiadásában. „Az orvosi nadály, tenyész
tési útmutatásokkal.“ Breslauban V. G. Kom
nál 1833.

Üvegben igen jól lehet tartani őket hanem 8- 
10 mázsához, több 1000 üvegnél kivántatnék.

Kereskedési kilátások.
Az egyesült statusok bevételei Martius 31. 

végződött évnegyedben következendők: 
a’ vámokból 5 ,015 ,828  doll,
földbirtokokból 3 ,474,499 „
különbfélék jövedelmekből 280,000 „

Öszvesen 8,768,325 doll, 
ezen évnegyed kiadásai 7,409,731 „

maradék 1,358,594 doll.
A’ Londoni courier ezt mondja: nem első, 

hanem harmadik eset már ez, mely szerént az 
egyesült státusok’ minden Bankja ugyan azon 
időben minden fizetéseiket felfüggesztették, ’s 
bizonyosak lehetünk abban, ha a’mostani pénz
rendszabály igy tart, ez nem utolszor történik. 
A’ míg a’ Junta megengedi azon tagoknak, kik
nek kedvük jön magokat egyesíteni ’s Bankot 
alapítani, a’ mostanihoz hasonló viaskodó rán- 
gatódzások mind addig fogják terjeszteni a’ meg- 
bukást ’s szükséget az egyesületnek minden 
zugjaiba. Kereskedési szabadság a’ Bankálla
potnál nem egyébb, mint szabaditás a’ szédü
lésbe. Az ocsárlást a’ Bankok nem anyira ér
demlik itt meg, sokkal inkább íC törvényhozó- 
ságok. Hasonló körülmények között egy Bank 
sem állhatta volna ki azon ostromot: az Ameri
kaiak, csak a’ parancsoló szükségnek engedtek. 
Mihelyt a’ bizodalom heiyreállittatik, azonnal 
minden a’ maga békés folyamába visszatér, ’s 
minden becsületes Amerikainak tehetségében fog
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állani Európai hitelezői’ kielégítése. Arra nem 
kívántatik aranynak az egyesült tartományok
ból való kiküldése, egyedül az Amerikai ter- 
mesztményeknek, melyek az európai vásárokra 
alkalmatosak. Ezek előteremthetők, ’s az an
gol hitelezők, amerikai adósaik igazságos vé
lekedésekbe helyeztetett bizodalmakkal fel nem 
hagynak.

Az utolsó határozatoknak következései fe
lett, az egyesült statusokban némely tela la
tok tétettek: ,,a’ Banknotáknak jelenleg eről
tetett fotyamatjok van, tehát assignatumok; a’ 
pénzjegy a’ valóságos pénz helyezetébe lépett. 
Minthogy egy Bank sem képes váltóleveleit be
váltani , a’ folyamatba bocsátást korlátolni ke
letik. Innét a’ tökéje kétszerénél több váltó le
velet egy Bank se bocsásson ki. A’ fizetési ha
lasztás alkalmával a’ Bankból egy részvényes 
se vehesse ki részét. A’ kincstári hivatal pénz- 
bizonysagi levelet ád ki, (a’ közönséges kiadá
sok meggyőzésére) melyek mind ’e mellett is, az 
áltadás felveyöitöl béváltva, még a’ vámoknál 
’s eladott termesztmények fizetéseinél is elfogad- 
tattnak. A’ kénszeritett folyamat módjává lett 
eltökéllése a’ papirospénznek, minden nyerész
kedésnek uj életre jutást nyújt Mindenki áru
kat fog kívánni vennni papirossaiért. Az Ame
rikai assignatumok azonküzben egy valóságos 
ingatlan záloggal bírnak; - ’ váltóleveleknek ki- 
eresztése korlátoltat™ fog, ’s az ércczel való su- 
lyegyen helyre állitatik (azon pillanatban a’ pa
piros pénzek 8 — 10 pct. vesztettek) Pótló in
gatlan zálogul szolgálnak a’ 8 0 0 ,000  kötet pa
mut, ’s a’ 110,000 hordó pornó , melyek azon 
Bankok raktárában, mik arra kölcsönöztek, ösz- 
vecsoportosodtak.

A’ W i e n e r  Z e i t u n g  141,' számában, 
némely értekezésekben kivonatokat közöl Csap- 
lovich János űr az európai megnemesitett juh
tenyésztés’ általnézéséről. — Mivel azonban 
Ausztriáról ’s Magyarországról, azon érteke
zésében, melyet a’ Jelenkor’ Társalkodója is, 
mint statistikai adatokat, közlött — már egé
szen kibeszélette magát: a’ több országok’ sta
tistikai adataik’ hoszas, közlésére pedig sem he

lyünk sem czélunk nincs, az egésznek adását 
másokra hagyván, belőle csak ennyit közlünk.

Az áfrikai legfinomabb gyapjú juhfajhoz kö
vetkező években jutottak az országok. Spanyol
hon Hl® Angolhon 1480. Svédhon 1715. 
Szászhon 17 65. Austria 1768. Magyarhon 
1770. Frankhon 1776. Hannover és Braun
schweig 1783. Würtemberg 1786. Baden 
1788. Holland 1789 Schlezia -~f§. Olaszhon 
1793 — Szász Meiningen 1794. Dánhon 
1767. Bajorhon 1811 Poroszhon 1819. Orosz
birodalom Lengyelországgal együtt 1816. — 
évben. —

A’ finomságra és kapósságára nézve „úgy
mond“ a’ Szász, Schléziai és Morva gyapjúk a’ 
legelőbbvalók.

Végre felszólítja olvasójit, hogy a’ ki mit 
tudna ezen tárgyban, vele közleni minél előbb 
lenne szives.

Szilvást vas.
Azon erőművek, melyeket M. Buzini Gróf 

Keglevich Miklós ur a’ magyar színház’ számá
ra ajánlott és készíttetett, ide Pestre már meg
érkezvén , a’ hozzáértő mesteremberek’ Ítélete 
szerent ezen vasöntvény oly tiszta anyagból van, 
milyennél különbet akármely európai hámorból 
sem lehet várni ’s kívánni: ’s mi még érdemét 
neveli ezen vasanyagnak az, hogy mind fúrni, 
mind vágni igen alkalmas és könuyü. Mely kü
lönös ajánltatását a’ szilvási hámor’ vasának, 
örömmel közöljük.

Észrevételek a3 ló körme vágásáról.
(Vasárn. ujs )

A’ patkoláskor a’ békája szerfeletti kivágá
sának felettébb is közözönséges szokása oly ve
szedelmes, hogy rósz léleknek tulajdonitna az 
ember azoknál, a’kik gyakorolják, hanem tud
ná, hogy gyakran az előítélet és a’ megrögzött 
szokás több rosszat is okoznak, miDt maga a 
gonosz indulat. Ez a’ tárgy tehát nagyon meg
érdemli a’ lóbirtokosok egész figyelmét

Ezen rósz mesterség következése a’ lovak 
lábaiban egy rendkívül való és fájdalmas érzé
kenység, mely azokat sokszor semmire valók

éi ■
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ká és csak nem haszontalanokká teszi, és szá
mos esetekben pusztulásokat sietteti. Rósz kö- 
vetkezési oly nyilvánosok, hogy a’ közhaszon 
kivánja a’ következő jegyzéseknek minélhama- 
marábbi közlését, mint a’ melyekben amaz ár
talmas szokást védő okoknak haszontalansága 
és hamissága nyilvánosan megmutattatik. Olva
sóink tisztje lesz aztán azokat tovább terjesz
teni, ha helyeseknek látják, mit saját érdekek 
is kivan; mert ámbár az okosabb és tanultabb 
kovácsok ma már nem igen vannak azon hibá
ban, de nevezetesen a’ falusi paraszt és czigány 
kovácsoknál igen is el van az a’ szokás terjed
ve , és senki sem tudja mikor juttatja a’ törté
net a’ lovát egy ilyennek a’ kezébe, a’ ki azt 
irgalmatlanul elhőhérolja.

A’ béka faragás pártolóiét adják okúi, hogy 
a’ béka, mint a’ körömnek más részei is, szün
telen nevekedvén , utoljára az egész talpát el
fogná, ’s igen nagyra nőne, ha ellent nem ál
lanának.

Erre azt lehet felelni, hogy az a’ része is 
a' körömnek csak bizonyos pontjáig nő a’ vas- 
tagságnak a’ hol a’ gondviselésnek kicsinyre és 
nagyra kiterjedő bölcs elrendelésénél fogva meg- 
áll. Ugyan is miután a’ természeti vastagságát 
elérte, tovább nem gyarapodhatik ; mert azon
túl magára mint valami apró pikkely vagy por 
a’ felesleg való szaru Iehámlik és a’ békáját egész 
természeti épségében és tisztaságában hagyja. 
Ma máskép volna a’ dolog, úgy a’ vadon vagy 
leginkább szabadon és patkolatlan hagyott ló a’ 
békájának felesleg kinövése miatt megsántulna, 
a’ mit még soha senki sem tapasztalt

Nincs tehát leparányibb ok is a’ félelemre, 
hogy a’ békája felette megnevekedvén, a’ lábra 
kicsucsorodnék és az azt megakadályoztatni aka
ró vagdalásoknak nincs semmi hasznok; sőt 
veszedelmesek, minthogy a’ köröm többi részét 
igen vékonnyá és romlandóvá teszik. Tapasz
talás, hogy a’ köröm talpa lahámlik, mihelyt 
nevekedése természetes halálát elérte. Mi csu
da hát, ha a’ békája is ugyan azon törvénynek 
van alája vetve. E ’ szerint világos hogy a’ kö
röm vastagságának ezen természetes mértékét 
megkissebbitvén és m integy neki rendelt olta
lomtól megfosztván, a‘ lónak érezhető kárt te

szünk. Megvékonyitott körme a* békáját érzé. 
kenyebbé, gyengébbé és fájósabbá teszi, és a’ 
test nehézsége kétszeres terével nyomja azt, 
kivált nehéz úton Ezen gyenge állapotában 
a’súrlódás izgatást gyúladást okoz neki; kiszá
rad, öszveíöpörödik, megrepedez, a’ hasadé- 
kaiba a’ sár és nedvesség bemegy rothadásba 
hozza, ’s ez által a’ ló lába a’ legnyomorultabb 
állapotra jut.

Más okául a’ békája kivágásának azt adják 
hogy a’ rajta formálódó lehámlásokat és ron
gyokat le kell tisztitni; ez többnek látszik, de 
vizsgáljuk közelebbről.

Mikor a’ lovat legelsöbben patkolni kezdik, 
a’ békája külső színe tökéletesen sima és minden 
rongyok nélkül való; de mivel ekkor a’ külső 
keményebb szarut levágják róla, a’ belső lágyabb 
szaru kitevődik a’ nedvesség és kül levegő be
hatásának, a’ miért megcserepszik és megre
pedez. A’ repedések széle félpattogzik’s e’ csi
nálja a’ rongyokat. Meg kell ugyan vallani, hogy 
más természetes okok is szülhetik azt, de leg
gyakrabban és közönségesebben a’ békája vág- 
dalásának tulajdoníthatni. Hogy megtisztítsák, 
még egy mélyebb vágást tesznek, aztán ismét 
mást mindaddig a’ míg a’ békája csak nem min
den szarujától megfosztatva, nem egyéb egy 
sebnél.

A’ sár és a’ nedvesség mint felyebb is mond
tuk, mind jobban jobban sietteti, a’ belsőbb ré
szek pusztulását, melynek mi a’ következése, 
könnyű látni. Epen annyi volna a’ kutyának 
talpa alól a’ kérges bőrt kivágni, mikor vadász
ni indulnak vele, mint a’ ló békáját igy meg- 
meztelenitni, mikor útra akarják használni.

A’ régi szokásban megrögzött kovácsok, 
kiknek száma nem csekély, azt tartják, hogy 
mennél jobban ki kell vágni a’ békáját; mások 
és értelmesebbek oly vélekedéssel vannak, hogy 
azt mérsékelve kell tenni; de a’ szoros vizsgá- 
lás, helyes és megfontolt tapasztalás azt hozza 
magával meggyőződésül, hogy annak nincs 
szüksége semmi vagdalásra.

A’ vén lovaknál, a’ melyek soha sem par
koltattak és vagdaltattak, a’békája mindég szép 
ép , a’ lábnak természetes erejére és gyámolá- 
ra szolgál, a’ körmét jól tartja és oltalmazza.
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A’ békája a’ lovaknak tökéletesen hasonlítható 
a’ kutyák és más állatok talpain való kérges 
bogokhoz és csomókhoz, melyek mind a1 talp 
oltalmazására és a’ járás könnyítésére valók, és 
egyiknél szint úgy nem kell kivagdalni mint a’ 
másiknál. A’ patkolás pedig arra való, hogy a’ 
ló lábának még .több takarót és oltalmat adjon, 
nem pedig hogy attól is, melyet a’ természet 
adott, megfossza.

Még más ok is vezet ezen rész vagdalt
adra, úgy mint az ő lágysága, mely hasonlít
ván a’ bőréhez, vagy a’ kemény sajtéhoz,szin
túgy kívánja és hívja a’ faragó kést. Ezen hí
vásnak még igen is engednek a’ kovácsok, ’s 
némely tudatlan kocsisok még ösztönözik arra, 
"s biztatják hogy jól kitakarítsák a’ ló lábát. A ’ 
birtokos tehát lásson maga utánna; ’s ne en
gedje se kocsisnak se kovácsnak, hogy mar
hájában oktalanságok által oly tetemes kárt okoz
zanak. Ataljában pedig jó volna , hogy minden 
ember tisztán egy mesterséget tanúlnameg, és 
űzne, s valamint a’ kovács nem elegyedik a’ 
lóhajtásba, úgy a’ kocsis se bítangolná aman
nak a’ foglalatosságát.

Időjárás.
Egész hazánkban általányosan szólva gaz

dagok a’ vetések: kivévén sok helyeket, hol 
roszúl virágozván, sok üres kalász van,’s néhott, 
hol a’ viz megáit rajtok, elromlottak: a’tavasziak 
között a’ kukoriczát ’s dohányt kiváltképen hátra 
veté és megcsigázá a’ meleg hijánya: az esőzés 
valamint más országokban, úgy nálunk is sok 
káros és általányos; szinte mint a’ folyamkiön
tések is mindenütt és mindenfelé..— Félő, hogy 
mind a’ széna mind a’ gabona takarítás nagy 
károkkal fog öszve csatolva lenni. Bor és gyü
mölcs nem legjobb reménylhető: ellenben hízott 
marha lesz elég, mert a’ marhaszám megfogyolt, 
a' legelő pedig megszaporodott.

A’ bogarászok (gracula rosea) Pest’ vidé
keiről legnagyobb részben elköltöztek: ’s most 
már keveset lehet közülök látni. —

Dinnye Termesztés.
(Vasárn. Ujs.)

Április közepe felé ás az ember délnek

vagy napkeletnek fekvő helyen egy 9 —10 
hüvelyknyi (másfél fertály singnyi) mélységű 
gödröt, és ezt megtölti jó meleg elkészült ló 
trágyával, oly magosán, hogy a’ föld színe 
felett még 3 hüvelyknyire emelődjék. Ezt 6 —7 
hüvelyknyi vastagságra finom apró földdel béta
karja, ’s köröskörül befoglalja tömött gyeppel, 
mely mind az ágyat összetartja, mind pedig a’ 
meleget Ezt aztán a’ költséges üveg táblák 
helyett olajos papirossal fedi-bé. Ezen papiros 
takarót minden mesterember nélkül a’ követke
zőleg készíthetni. Négy darab léczből vagy 
hasáb fából egy akkorát csinál az ember, a’mek
korára szabta a’ meleg ágyat. A’ rámába lyu
kakat fúr ’s egynéhány abroncsot szúr beléjek 
fél karika formára. Ezen fél karikákra húzza 
aztán az olajos papírosat. Egy ily szerszámmal 
ki lehet érni 3 évig is, csak minden esztendő
ben újra kell olajozni a’ papírosat. A’ tiszta 
lenmagolaj ajánltatható e’ végre.

A’ magok  ül t e t ése .  A’ legjobb magaz 
a’ mely telyes, a’ moly érett gyümölcsből való, 
nem termett rekedt árnyékos helyen, ’s inkább 
a’ felsőbb ágakról vett dinnyékből van gyűjtve. 
Ha régi is a’ mag, jól kikéi, sőt rendesen azt 
tartják hogy az 5 —6 esztendős mag legjobb. 
— Némely kertész minden készítés nélkül ül- 
tetí-el a’ magot, mások ismét beáztatják 24  
óráig édes tejbe, borba vagy pálinkába. Két 
magot együtt ültetnek-el az ágyba egy hü
velyknyi mélységre dugva, ’s minden ültetés 
közt negyedfél hüvelyknyi üres helyet hagy
nak. A’ kikelés után 3 —4 nappal a’ gyengébb 
plántát mindenik pár közül kitépik. Mihelyt a’ 
meghagyott plántának két levele lesz, (ide 
nem számlálván a’ keléskori két fattyú levelét 
vagy maglevélkéit), megmetszik; azaz kivág
ják a’ közepét, meghagyván sértetlenül a’ két 
riigyit, melyből a’ két ága fog kinőni. Majd a’ 
mag levélkékből kinövő két ágait is lemetszik, 
a’ leveleket nem bántva A’ palántok megmet- 
szése nagyon szükséges és fontos munka, mely
nek a’ kiültetés előtt kell megesni. Ha a’ palán
ta igen felnő az olajos papiros alatt; fel kell 
tölteni a’ tövét szépen könnyű apró földdel. A’ 
megmetszés után 2 —3 nappal kiültetik a’ pa- 
lántot. A’ kiültetésnek nagy gonddal kell meg
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esni. Egy kis falapáttal kell kiemelni, úgy hogy 
a’ tövén megmaradjon egy csomó föld, mellyel 
együtt ültetödik-el.

A’ k i ü l t e t é s .  Erre a’ helyet igy készí
tik-el. Egy kevéssé dombosán felhányt ágy
ban egy gödröt vájnak mintegy lábnyi vagy 
félsingnyi mélységre. Szélességre egy singnyi 
lehet. A’ legjobb meleg trágyával megtöltik 
ezt a’ gödröt, úgy hogy a’ ganéj még 4 hü- 
velyknyi magosságra legyen a’ földszíne felett 
és betakarják jó porhanó földel 6 —7 hüvelyk 
vastagságra. Az egész dombnak a’ formája 
olyan mintegy vakondok túrás, melynek a’ te
tejét elcsapták volna. Felyül dombosnak kell 
lenni, nehogy a’ víz megálljon a’ plánta körül. 
Ezen dombokat oly ritkán kell készitni, hogy a’ 
közepéik legalább is két signyire legyenek egy
mástól. Ha a’ kiültetés száraz időben esik-meg, 
meg kell öntözni minden palántot egy egy po
hár vízzel. Aztán két vesszőt fél karika for
mára egymáson keresztül két két végével a’ 
földbe szúrnak ’s bétakarják két ív (árkus) pa
pirossal. Az alsó papiros készitetlen,’s a’nagy
sága szélére hosszára egy lábnyi. A’ felső egy 
jó nagy ív olajozott papiros , melyet a’ keresztbe 
szúrt veszszőkre a’ másik papirosra reá tévén, 
a’ négy szegleteit egy egy kővel megnyomat
ják , hogy a’ szél le ne fordítsa. Ezen papiros 
ernyő vagy boltozat 3 —4 hüvelyk magosságu 
legyen a’ föld felett, melybe a’ palánt ültetve 
van Az alsó papirosát leveszik a’ kiültetés 
után 6 — 8 nappal, az olajozottat pedig rajta 
hagyják a’ mig a’ plánta ágai kinőnek egészen 
alóla ; a’ mi rendszerint Sz. János és Sz. Péter 
napjai közt történik-meg, midőn már a’ plánta 
jól meg van erősödve ’s nem sokára gyümölcsöt 
várhatni. A’ kiültetés után mintegy 4 héttel a’ 
földet felpuhítják kis. kapával egy hüvelyknyi 
mélységre, ’s ezt a’ kis mivelést időről időre 
ismétlik, mig a’ külön tövek ágai annyira nőnek 
hogy szinte egymást érik. A’ papiros levétele

után az egész plánta körül jól íelkapálják a7 
földet, de oly vigyázattal, hogy a’ gyökerek
hez ne érjenek ’s azokat meg ne sértsék. Erre 
annyival inkább szemesnek kell lenni, mivel
hogy a’ gyökerei nagyon elszoktak terjedni. Az 
asszu leveleket is gondal leszedik, a’ földet si
mán és tisztán meggereblyélik, a’ csigákat és 
hangyákat elűzik, elpusztítják.

A’ plántán nem kell minden ágat meghagy
ni, kivált a’ még fiatal, és a’ gyenge tőkén még 
kevesebbet mint az erőseken. Különösen a’ la
pos, szigorú ágakat le kell csípni. A’ kanta- 
lup dinnyéket csak nagyon száraz esztendőkben 
kell öntözni; a’ más félék kívánnak ottan ottan 
egy kevés vizet. Az öntözés után lecsí
pik a’ plántát 3 —4 bogon felyül. Hátrább ismét 
ágakat hajt, de ezekből is le vagdalják egy ré
szeket, különben nem nőnek nagyra a’ gyü
mölcsök. Emezeket nem kell a’ földön hagyni, 
ne hogy a’ fekvő oldalok rothadásba jöjjön , ha
nem cserép darabokat, kell alájok tenni. Nem is 
kell többet hagyni két, legfelyebb három din
nyénél egy tön , mert jobb két nagyon jó és íz
letes dinnye mint hat rósz vagy gyenge gyümölcs.

Ezen móddal Francziaországnak Liziő ne
vű helységében nagy haszonnal termesztik a’ 
dinnyét. Ezen helység klímája meglehetősen 
egyezvén a’miénkkel, lehet követésűi venni. A’ 
felyebbi tudósítás írója, (a ’ Káni) fűvész kert 
gondviselője, nem kedvező évben is 60 tőről 
százhatvan derék, jó ízű érett dinnyét kapott. 
Az említett helységben rendszerint 50 — 60 ezer 
tőt miveinek, melyeken 100— 120 ezer gyü
mölcs terem; eladják pedig 5 0 —60 ezer fo
rinton. Erre kell nékik 1 6 —20 hold föld, mi 
szerint egy hold 300  forintot hajt. Hány hold 
gabona vetés adna ennyi nyereséget ? Igaz 
hogy ott 30 váltó krajtzárra van vetve egy 
dinnye, de ha egy ötöd részre, u. m. 6. kraj
tzárra vetjük is 60  forintra megyen és a’ nye
reség igy is nagy.

A’ kik ne talán a’ Keinlűt megszerezni kívánnák, még néhány egész példány mind a’ két ériből kapható, postabér s
boritékárr nélkül félévi, 2 f. 30 e. kr.

Pénzkelet. Junins 24. 18 3 7 . Statköt. 5 pct. 1 0 4 ? | ,  — 4 pct. 100 . — 3 pct. 7 6 f  — Bécsi bankkőt 2» pct. 
66 . — Bankrészvény 1377 . e. p.
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Végszó a’ Kémlóben ’s érette.
Politikai újság szerkeztőink’ kezeiben lévén az engedelem, hogy a’ politikai darabok 

közé gazdasági, kereskedési, ipari ’s egyébb tárgyakat is keverhessenek, ők ezt, mint hír
lapjaik bizonyítják, mivel tenni elmulasztották, ama hazaími szándék lepett meg, hogy e’ 
hijányt kipótoljam.

Ebbéli vállalatom azonban hogy annál nagyobb hatással közelítse meg a’ czélt, íróink 
közre munkálását, ’s olvasóink részvétét tette szükségessé — ’s mind kettőt oly mértékben, 
milyen az intézet’ belső értéke akart lenni.

A’ fölszólitás megtörtént; de a’ következmény csalt: mert az előfizetői szám ki nem 
pótlá azon költségeket, melyeket ily szétágazott intézet’ fentarthatása kívánt; íróink közül 
pedig nehány hazafiakat kivévén, a’ többiek vagy semmit sem munkáltak; vagy ha tettek 
is valamit, azt mintegy a’ Kémló’ ellenére, politikai újságokba küldözgették.

Ily körülmény közt a’ munka megterhesülvén, ’s az intézetre való kiadás a’ bevé
telből ki nem telvén, ama kiterjeszkedést, mely a’ vállalat’ hatása öregbítésére vala szük
séges, össze kellett húznom: ’s így a’ Kémlő’ érdekei sokkal silányabbak, ’s épen nem azok 
lettek, melyek tervemből lettek volna támadandók. — Mely helyzetben i nkább kész  va-  
l ék  az i n t é z e t t e l  f e l h a g y n i ,  mint  azt ,  a’ k i t ű z ö t t  czé l t ó l ,  h a t á s t ó l  ’s e r ő t ő l  
t ávo l ,  ü g y e f o g y o t t a n  ’s n y o mo r k o d v a  t enge t n i .

Azonban annyi jeles és lelkes Hazafiuk’ felszólítására! — kik azt hivék, hogy a’ 
részvét növekedni fog, kész valék a’ szerkeztés’ folytatását tovább is felvállalni, ha az, 
tetemes költségpótlás nélkül leend kivihető. E ’ végre tehát ivet nyitottam, ’s midőn bevég- 
zödött a’ határnap, mint a’ 47-ik számban közlém, 1 8 i előfizetőnél, több magát nem 
jelenhette. Mely csekély szám felmentett engem’ azon kötelesség alól, melyet mint hazafi 
mind a’ mellet is szívesen teljesítettem volna, hogy ily vas munka, csak köz jóért nem 
lehet nem untató. — *

De midőn a’ Kémlő’ megszüntetését jelentem, megkivántatónak látom, nem panasz, 
hanem s z ü k s é g e s  t u d o m á n y  v é g e t t  egyszersmind ama fő ok’ kifejtését is, mely vé
leményem szerint míg el nem mozdittatik, addig gazdasági folyóírással nem bírhatunk.

Mondottam már , hogy politikai ujságszerkeztőink csaknem mindenféle folyóírásaink’ 
mezején szabadon gázolnak, ’s igy a’ gazdaságén, kereskedésén és iparén is. Melynek ha
tása hasonló ama kárhoz, midőn valaki gazdag rétjeire kaszállás idején csordát hajtván, a’ 
fűnek négy ötödrésze letapódlatik, egy ötödé pedig prédáivá jut dobzódás alá. —

A ’ Jelenkor, a’ Hazai ’s külföldi tudósítások, Ofner und Pesther verein. Zeitung, 
Hírnök ’s több effélék dirib darabban szoknak mindenféle gazdasági ’s egyébb czikkelyeket 
közleni a' nélkül hogy észrevételeznék azokat. — Most már vegyük fel, miféle hatásai le
hetnek az ily közléseknek a’ köz jóra? —

Ha valaki meg akarja használni az ilyes darabokat igen természetes, hogy nékie 
mindazon hírlapokkal kell bírnia, vagy azokat legalább olvasnia, — melyekben azok szé- 
lyelszórva itt ott találtatnak. Minthogy pedig a’ politikai újságokat Londonban, Párisban ’s 
egyebütt a’ külföldön concipiálják, és néha költik, itt pedig csak magyarrá forditgatják, ki 
kívánhatná? hogy egy két darabka gazdasági czikkelyért annyi számú, de egyféle ujság- 
forditásokat is tartsanak a’ földészek, ’s még azonkívül keresgéléssel, ’s olvasásukkal is 
vesztegessék a’ drága időt — Ilyesmit józanon gondolni sem lehet. —

Nagyon természetes tehát, hogy a’ gazdasági értekezések elszórva csak veszendők, 
és czéliránytalanok; ’s csak akkor legnagyobb hatásúak, ha azokat fel lehet egyenesen ta
lálni , ’s nem kell érettök 7—8 hírlapot tartani ’s olvasni. — A’ honnan egyenesen követ
kezik mind az, hogy csak a’ maga nemű folyóírásban lehet leghasznosabb hatású mindenik
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tudomány: mind az, hogy azok, kik ezzel ellenkezőt cselekesznek, vagy eszközlenek, nem 
egyebek mint a’ k ö z  jó’ s z á n t s z á n d é k o s  rontói .

Noha azonban mind ez tagadhatatlan, sokan erről sem gondolkodni, sem tudni nem 
akarnak; mert hogy valaki a’ közjót magáénál előbbvalónak tartsa, ahhoz valóban nem gya
lázatos lucri bonus odoros character; hanem becsület érzés és nemes lélek szükség. —

Azonban fajdalommal kell tapasztalnunk, hogy nálunk mind ez ellenkezően megy: 
hogy t. i. ki valamit olvasni akar, reá se akadhasson; vagy a’ keresgélésbe bele unjon.— 
A’ politikai szerkeztökőn, kik csak a’ nyert engedelmet használják, nem csudálkozhatni! 
mert ők nem köteleztethetnek jövedelmeik’ csonkítására; ’s igy arra sem, hogy a’ köz jót 
előbbvalónak tartsák magános nyereségeiknél: — de ha némely íróinkat hozzuk szóba, kik 
bár mely okból politikai folyóírásokba gazdasági tárgyakat adtak, álmélkodni kell a’ szörnyű 
meghasonláson, hogy ők, kikben az értelmi kifejlés feltéve van, az egyesülés helyett Írói 
meghasonlást, ’s a’ köz ügynek nyilvánságos kárt okozni gyönyörűségnek tárták. — Mert 
ha nekem akartak ez által ártani , a’ ki erre okot nem adtam, nagyobb jót velem nem 
tehete vala senki, mint a’ ki ily n y o ma s z t ó  t e h e r t ő l i  f e l s z a b a d i t t a t á  s ómat  s i e t- 
t e t é ,  — és ha a’ magok fitogtatása vagy talán az intézet ellen való ingerültségből származ
hatott volna valami! — vessenek számot bennök született érzelmeikkel. —

Én minden esetre oly véleményben maradok, hogy mind addig egy folyóírás sem ál
hat fel, mig a’ politikai hírlap’ szerkeztök a’ gazdasági tárgyakba is avatkozhatandnak; a’ 
meghasonlásbán dühöngő íróinknak a’ jó lerontására eszközül szolgálhatnak; az olvasók figyel
mét szélyel szakgathatják; és módjok lehet a’ kuruzsolóknak orvosiam’. —

Ezeken kívül azt is megfontolám, hogy nem csak magok némely birtokosok: hanem 
tisztjeik is, kévés nemesbb gondolkozásunkat kivévén azzal mit sem törődnek, hogy midőn 
ön hasznukat sürgetik, egyszersmind a’ köz jót is előmozdíthatnák: hogy midőn ennek ár
tanak, önmagokat lakoltatják: — Ok gazdasági hirdetéseikkel a’ gazdag politikai intézete
ket gazdagiták. — De fel kell tenni az értelmi kifejlés’ hijányát, vagy a’ közjó elleni dü
höt mind azokról, valakik azt hiszik, hogy a’ ki nem katona, a’ takaródéra vert dobolásra 
ügyel; ’s a’ ki nem gazda, az majd a’ gazdasági hirdetésekkel fogja drága idejét veszte
getni; ’s igy végre a’ ki által nem látta, hogy a’ gazdasági hirdetés a’ Kémloben nem lett 
volna szükebb hatású, mint akármely hírlap mellett. —

Ily helyzetben kedvetlenül kelle a’ részvétlenséget tapasztalnom, ’s közelíteni a’ vé
get, melyben mind a’ sok bajnak, mind a’ czéliránytálán költségeknek véget vessek: mert 
tudjuk, hogy a’ szegény intézetek csak sovány kalászt teremnek. —

Fájlalom azonban nem azt, hogy 4000 előfizetőtől nem húzhatom a’ puszta szerkez- 
tés’ és hirdetések’ dijját — hanem azt, hogy sok szükséges tárgyakban még bele sem kez
dettem; a’ kezdetieket pedig félbe kelle hagynom; —- ’s azoknak legnagyobb részét, mint 
nem szerkeztetni — hanem concipiálni —  valót! azon szerkeztüknek kell hagynom, kik azo
kat könyvekben ’s külföldi hírlapokban bizonyosan nem találandják, magok pedig nehezen ta
pasztalát — Mert ki fogná azt tagadhatni ? hogy az olvasók’ érdeke, nem a’ könyvekből folyóírá
sokba újra általnyomtattatott czikkelykéken alapúi; hanem mindennek honi körülményinkre való 
alkalmazásán. —

Midőn tehát leteszem a’ tollat, — melyet kipihenten, ’s kedvezőbb körülmények közt, 
elleneink’ boszújára, még egykor viszont felvennem nem épen lehetetlen — azon t. ez. haza
fitársaknak kik a’ Kémlöt munkájikkal elősegíték, szives köszönetemet; — azoknak pedig, kik 
olvasásra méltaták, legtisztább hazafiúi tiszteletem’ ’s üdvezlésem’! ide zárom.

Pesten Junius 27-én 1837, Bá l l á  Ká r o l y ,
Szerkezté Bal t a .  — Nyomata L ä n d e r e r .
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