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HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(i.)

Pesten, Szerdán, Boldogaffzony Hava 2-dik napján 1828.

, U j út.
Mint mikor Útas előbb ismér’tlen nyomnak eredni 

Kénlelen, aggódván képzeli czélja helyét ;
Úgy éltünk, új év pállyáját kezdve, nyugalmat 

Kétes örömmel vár; vonja , ijeszti remény.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

Pesten a' Jótévő aíTzonyi Egy- 
gyesület eddig is megbizonyított 

ditséretes munkásságát, és a’segedel- 
mek’ megszerzésében fáradhatatlan 
igyekezetét a’ folyó hónap Q-dikén 
az által szándékozik tetézni, hogy 
tánczos mulatságot rendelt a’ 7 Vá
lasztó Fejedelmek’palotájába , olly 
módon, hogy ott egyszer smind kü- 
lömbbféle Jótévőknek adakozásai
ból egybegyüjtött drágaságok Lot- 
téria által kijátfzattatnak. A' beme
netel ára 1 fór., a’Sorsok’ váltása 
2 fór., V. Cz.

Ő Tsáfz. Kir. Felsége Méltósá- 
gos Kiss-Szántói Lányi Imre Urat, 
Tsáfz. Kir. Kamarást, a Debreczeni 
Kerületi Törvényszék' Előlüllőjét, 
Ts. Ns. Verőcze Vármegyének Fő- 
Ispányáva kegyelmesen méltózta- 
tott nevezni.

Méltóságos Erdőd! Gróf Pál ffy 
Aloiz Tsáfz. Kir. Kamarás O Nagy
ságát , eddig a" Nagy Méltóságú Ma
gyar Kir. Udvari Cancelláriánál tisz
teletbeli Udvari Titoknokot,Ó Tsáfz. 

(Első Fé(esztendő 1828. J

Kir. Felsége a* Velenczei Kir. Kor
mányszékhez Tanátsosnak méltóz- 
tatottf kinevezni.

Ó Tsáfz. Kir. Felsége méltóz- 
tatott eddig volt Udvari Concipista 
Tekintetes Bachich János Urat 
a' N. M. Magyar K. Udv. Cancellá
riánál számos esztendőkig viselt hív 
szolgálatának tekintetéből, ugyan 
ezen Cancelláriánál Udvari Titok- 
nokká kinevezni.

Mélt. Gróf Degenfel d-S chön- 
burg Otto Úr, eddig tiszteletbeli 
jUdv. Concipista , Ő Tsáfz. K. Fel
esége által az Erdélyi N. M. Kir. 
Kormányszékhez tiszteletbeli Titá
nokká neveztetett.

Ó Tsáfz. K. Felsége méltózta- 
tott Méltóságos Vajai Báró V a y 

j Miklós Urat, Ns. Zemplén Várme
gyének első All-Ispányát;— és Mélt. 
!Zay-Ugróczi és Csömöri Báró Z a y 
j Károly Urat, a’ Nagy - Szombati 
Kerületi Törvény izéknek ti fzt élet
béli Assessorát, Tsáfz. Kir. Kama
rásokká nevezni.

Ő Tsáfz. Kir. Felsége Jul. l6" 
dikán 1827* költ Felséges Kabinét!

)(



Írásánál fogva N. M. Báró M o h r 
Féídmarsal - Lieutenant O Exját, 
Erdélynek hadi Fő Kormányozóját, 
jeles hadi fzolgálataira nézve, a’ tak
sák’ elengedésével;— és Május <29- 
dikén költ Fels. Kabinéti írása által 
Báró Lederer Ignácz F. M. L. Ő 
Exját , hasonlóképpen a’ taksák’ 
elengedésével, — valóságos titkos 
Tanátsosi rangra kegyelmesen emel
ni méltóztatott.

Kampfbergi RLuinovich Já
nos pensionatus Oberstlieutenant 
Urat, 39 efztendeighíven folytatott 
hadi fzolgálataira nézve, Magyar 
Nemessé tenni; — és Kustreba 
Gergely Urat, a’Bánáti határörző első 
gyalog Regementbeli Kapitányt, ke
gyelmes tekintetbe vevén ZZ efz- 
tendei, és több táborozásban kimu
tatottjeles hadi fzolgálatait, hason
lóul a’ taksák’ elengedésével, Ma
gyar Nemességre emelni méltózta
tott Ő Tsáfz. Kir. Felsége.

Nagy Méltóságú Rakitoveczi 
Verhovácz Maximilian O Excel- 
lentiája, a’ Zágrábi Megyének 40 
efztendő óta fzeretett Püspöke, O 
Tsáfz. Kir. Felségének belső titkos 
Tanátsosa , Sz. István Királyi Ren
dének Commendátora, az Arany 
Erdem-Kerefztnek Vitéze , Ns. Ber- 
zencze Vármegyének Örökös Fő- 
Ispánya, és a' N. M. Báni Táblának 
a' politikai, és törvényes dolgokban 
Helytartó Előlüllője, hat napi be
tegsége után , Decemb. 16-dikán 
estve 6 l/2 órakor, tudőbeli beteg
ségben, életének ?6-dik efztende- 
jében, a' világból kimúlt; kinek 
elhuny tát nagy fzámú hív tifztelőin

kívül sok fzegény famíliák kesergik, 
mellyek az ő halála által kegyes jó- 
tévőjöktől folytattak meg.

Zemplén Vármegyéből Hlyen 
jelentés érkezett: Átfolyó hónap 
két Kazinczyt kapa-ki az élők 
közzül: Pétert, és Istvánt, a’Péter' 
testvérének, Andrásnak, egy fiját.
— Péter fzületett 1747. Junius Il
dikén, ’s megholt Miskolczon , De
cemb. 4-dikén második házasságá
ból fzületett egy leányánál, Sófiá
nál, Cs. K. Kamarás, és Borsod Vár
megye Első Al-Ispány Mélt. V ay 
Abrahám Ur’ hitvesénél, gyenge , 
de ép egésségben , nyájas befzéllge- 
tések köztt, véletlenül és egyfzerre.
— István fzületett 1774- Martz. 19- 
dikén, ’s megholt Dec. 17-dikén, 
májgyuladásban, Beretőn , Zem- 
plényben. Amaz Alsó-Zsolczán te- 
mettetett, a’ Vay-Ház’ sírboltjában: 
ez fzülőji, ’s két elsőbb hitvese, 
Báró Hellenbach Efzter, és Pán
kot ai Jósa Mária mellé 20-dikban 
fog betétetni. Özvegye Boronkay 
Rosália, ’s két anyáktól fzületett tíz 
gyermekei, ’s a' kik a' két Meghol
takhoz tartoznak, ajánlják emléke
zetét mind azoknak, a’ kik őtet 
barátságokkal megtifztelni méltóz- 
tattak.

OROSZ BIRODALOM.
Nov. 10-dikén (új Kai. fzerént) 

P a s k e w i t s Grlis Taurisból egy 
Kurírt indított Sz. Pétervárába, ki 
Dec. 6-dikán megérkezvén, Hlyen 
tudósításokat hozott:

„T a u r i s n a k elfoglalása után 
tsak hamar ezen város’ Kormányo-
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zójára Feth - Ali- Kánra A b- 
bas Mirza azt bízta vala, hogy 
Paskewits Generálisnak béke- 
ajánlásokat vigyen. Paskewits 
Grlis ezen ajánlásokat meghallgat/», 
és megizené a Persa Berczegnek 
ezen Bővet által a' feltételeket, mel- 
lyek alatt békeséget lehetne kötni. 
Ezután nehány nappal ugyan ezen 
Bővet azt adá tudtára Paskewits 
Generálisnak , hogy Abbas-Mir- 
z a Hg. tellyesen megeggyez benne, 
jelentvén neki, hogy a' maga Bai- 
makánjának , vagy is első Ministe
rének személyében egy tellyes ha
talmú Persa Biztost fog küldeni, és 
sürgetvén, hogy mentői hamarább 
lehet, a’ helyet, és időt határozná 
meg a' Persa Berczegnek az Orofz 
Fő Vezérrel való személyes öfzve- 
jövetelére. Ennélfogva Obreskoff 
valóságos Státus-Tanátsos Nov. 2- 
dikán a' meghatalmazott Persa Biz
tossal Tauris mellett egy falúban 
öfzvejött, hol más nap illyen előre 
való czikkelyekben eggyezének- 
meg : i.)a’Persiai Sah általengedi 
Mufzka országnak az egéfz E r i v á- 
ni Bánságot, mind az Araxesen 
innen , mind túl, és a’ N a k h i t s e- 
váni Bánságot. 2-) Talisin tar
tományának Orofz része (a' Baspiu- 
mi tenger mellett) , mellyet á’ Per- 
sák elfoglaltak vala, a' békekötés 
után mindjárt vissza fog adatni az 
Orosznak. 5.) Persia Mufzka ország
nak pénzbeli kármentést fizessen a' 
hadi költségek , és az ellenséges be
ütések által okoztatott károk’ fejé
ben. 4-) Ezen kármenetésnek egy 
része mindjárt a’ békekötés’ aláíra

tásakor, más része rövid idomulva 
le fog fizettetni. 5.) Míg ezen adós
ság lefizettetik, az Orofz fegyvere
sek zálog képpen elfoglalva tart
ják az egéfz Afzerbaidsan tar
tományt (meílynek fővárosa Tau- 
r i s). -— Egyfzer'smind a' két tellyes 
hatalmú Biztos hat napi határidőt 
rendelt, Nov. 4-dikétől fzámlálván, 
hogy Abbas Mirzának, ezen 
előre készült czikkelyek eránt, a 
helybenhagyását elvárják , toelly is 
Nov. (j-dikén minden kifogás nél
kül megérkezett. Nov. l6-dikán kel
lett történni a’Persa Herczeg’öfzve- 
jövetelének Paskewits Generá
lissal D e kh a r gan nevű mező vá
rosban a'Taurisból Marag há- 
b a vivő országúton.

Az Orofz fő hadi szállásról ér
kezett levelek azt állítják, hogy a' 
Persa ármáda olly nagyon el allya- 
sodott, hogy az Orofz fegyveres se
regek , ha tsak most a' béke-alku
dozás el nem következett volna, 
igen könnyen, és minden akadály 
nélkül általnyomulliatnának az egéfz 
Persa Birodalomnak eggyik végétől 
fogva a’ másikig.

NAGY BRITANNIA.
A’Decemb. 14-diki Udvari Új

ság egy Rirályi Proclamatiót közöl, 
melly szerént a' Parlamentum Jan. 
22-dikére öfzvehivattatik.

Londoni levelek, mellyekDec. 
17-dikén kőitek, ’s a'Fr. Gazette- 
ben iQ-dikén estve találtatnak, min
den kétségen kívül azt állítják , hogy 
a’ mostani Angol Ministeriumnak 
Feje, Lord God er ich, Dec. 13-
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dilián, vagy 14-dikén a' Királynak 
benyújtotta elbotsáttatását kérő le
velét, és i5-dikben, minekutánna 
néhány Tifzti társaival beszélgetett 
volna, Bedfordshírébe testvérének 
mezei jófzágára utazott, honnét 21- 
ikére Londonba viíTzavárták. A’ 
Times, és Globe fzerént O F el- 
sége nem akarta ezen Ministernek 
kérelmét meghallgatni, hogy hiva
talából őtet elbotsássa, és megfzvl- 
lította, hogy a’ dolgot még jobban 
fontolná meg. — A’ Sun Dud- 
1 e y Lordnak, ésSturges-Bour- 
n e Urnák a' Ministeriumból való 
kilépéséről is befzéll; de ezt a G 1 o- 
be tagadja.

Sinkapurban, Angol-Gyarmat
ban , (egy fziget Malakkának déli 
fzegleténél) Febr. 20-ikán 1827. az 
Újságok bizonyos meghatározott 
Censura alá vettettek, melly fzerént 
megtiltatik az ollyan éfzrevételell
nek közlése , mellyek a' Hazafiak 
között valami aggodalmat, vagy 
gyanút gerj elüthetnének , vagy mel
lyek az ő Religiói véleményeikbe, 
vagy fzokásaikba való elegyedést 
matatnának , valamint megtiltatnak 
minden nyomozások, vizsgálódások 
a’ Religiói pontokról.

JON IÁI SZIGETEK.
Zántéből érkezett utolsó Tudó

sítások, mellyek Nov. 28-ikán , és 
Dec. 7-ikén kőitek, Hlyen értel
műek :

,, Zánté, Nov. 2Q-ikán, — Ib
rahim Basa ezen h. 4-ikéig min
dég abban foglalatoskodott, hogy 
flottájának megmaradott hajóit ki
igazgassa. Ezen h. 5-ikén Módón-

b a mene. Ezután kevés óra múlva 
a’ Kapudána Bég, Tahir Basa 
egy legjobb korvetre fzálla, melly 
a’ Navarini vefzedelemből legépeb
ben megmaradt , és Konstantiná
poly felé indúla. “ (Már oda meg 
is érkezett, mint máskor megírtuk).
— A’ Következett hajós seregeknek 
Navarintól való elmenetele után, 
több itten álló kereskedő hajók , 
eleséggel megterheltetve , Navarin- 
ba , és Módónba eveztek, hol jó 
vásár jók volt. Mind a’ két helyen 
legjobb rendtartás, és tsendesség 
uralkodott. — Ezen h. 14-dikén egy 
Egyiptomi hadi brigg 14 nap alatt 
Alexandrából Módónba hivatalos 
leveleket vitt Ibrahim Basá- 
n a k.”

,, Z á n t é , Dec. 7-dikén 1827-
— Egynéhány nap előtt ide ollyan 
hír érkezék, hogy azon hajókat is, 

[mellyek a’ Navarini nagy vefzede- 
; lemből megmaradtak , a' Törökök 
!önnön magok felégették Az ide
való Angol Residens ennél fog
va egy Salupot külde Navarinhoz , 
hogy ott megtudakoztassa, vallyon 
azon hír igaz-e ? Ezen hajó tegnap 
viíTza érkezett olly tudósítással, 
hogy az hamis hír volt.”

,, Lord Cochrane, ki nem 
rég a’ Main a i tengeren megjelent 
vala Hellas fregátával, és ott, a 
mint mondják , egy tolvaj-hajót a' 
vízbe sülyefztett, ezen tengerről is
mét eltávozott, nem tudni, hová.

FRANC Z I A ORSZÁG.
A’ Párisi Újságok Dec. 15-ikén 

közük azon Királyi rendelést, melly- 
nél fogva 55,000 ifjú katona , az



1820-diki rendből, fzóllíttatikfegy
ver alá, és kiknek felofztása fzáraz 
földi, és tengeri fzolgálatra hatá- 
roztatik.

A’ Lyoni Újság Marfzelyből 
Dec. 8-dikán indi'ilt tudósítás fze- 
rént jelenti, hogy Kürassier nevű 
Fr. hadi brig két Algiri korzárral 
megverekedett a' Sz. Márton foki 
tengeren, ’s azok közűi eggyiket 
lesűlyefztette, mellynek embereit 
a’ Francziák kifogták, éshajójokra 
vették. Toulonban minden hajók 
felkéfzíttetnek, kivéven a’ három 
rendű ágyús legnagyobb línea-hajó- 
kat; még azokat is ki igazgatják, 
mellyek meg vannak romladozva. 
Breslau, Provence, és Scipio a’ 
hajó-építő műhelybe vitetnek , ’s 
újra kéfzíttetnek. Három ágyúzó 
gálya kéfzen van, tsak emberekkel 
nints még megrakva.

TÖRÖK BIRODALOM.
Azon hír, mellyet utolsó leve

lünkben említénk, hogy a’ fzövet- 
séges három Hatalmasságnak Kö
vetei Konstantinápolyból Dec. g- 
dikán elútaztak, megvalósodik. Az 
Oest. Beob. Dec. 2?-dikén Bétsben 

% így ír:
„Konstantinápolyból 

érkezett ezen h. ll-diki tudósítások 
fzerént, mellyek rendkívül való al
kalmatossággal jöttek, Nagy- Bri
tanniának, és Franczia orfzágnak 
Nagy-Követei ezen h. 8-dikán ha
jókra fzállottak, ’s a' Dardanellák 
felé indúltak ; az Orofz Tsáfzári Kö
vet Ribeaupierre Úr, ugyan 
még ll-ikben Búj ukderéb enl

volt; de a hajók , mellyek arra van
nak rendeltetve, hogy őtet felve
gyék, az ő lakása előtt állottak ké
fzen , az Odeffzába való indú- 
lasra, es tsak kedvező ízéire vára
koztak.

,,A’ fő városban foly vást leg
nagyobb tsendesség uralkodott. A’ 
Porta réfzéről a’ védelmezési liéfzű- 
letek legnagyobb buzgósággal té
tetnek.

,,A’ legközelebbi fzokott Postá
nak megérkezését várjuk, hogy Ol
vasóinkai ezen történetnek bővebb 
környűlállásait közölhessük.”

Több tudósítások bizonyítják, 
hogy a’ Navarini ütközetnek Ale
xandriába Dec. 2-dikán érkezett híre 
nem okozott olly nagy békétlen
séget, mint onnét egy magános le
velező írta vala, ’s utártna mi is. 
Sőt némellyek azt állítják, hogy az 
legkissebb rendetlenségre sem adott 
okot. És ezt a’ Vice Király jeles tu
lajdonságinak lehet köfzönní, ki, 
noha neki ezen eset igen sokba ke
rült , mégis fzokott hidegverűségét, 
állhatatosságát, és nagy lelkűségét 
megtartotta; a’ Kerefztényeket bi
zonyosokká tette, hogy oltalma alatt 
ezután is bátran el-lehetnek.—A’ Ga
zette di Genova Dec. IQ-dikén egy 
levelet közöl, melly Alexandriából 
Dec. 5-dikén költ. Ebben rövideden 
elő van adva Moharrem-Bei- 
n e k, az Egyiptomi flotta’ Fő-Ve
zérének (ez á’ Vice-Király’ Veje) 
tudósítása. Ki azt mondja egyik 
tudósításában, hogy midőn C o- 
ringtoji Admirális a’ fzövetsé-



ges hajós seregeik el a' Navarini ki
kötőhelybe bé kívánna ercfzkedni, 
ő (Moharrem Bei) megizené, hogy 
nem kezeskedhetik a’ tellyes tsen- 
dességért, és személyes bátorságért, 
ha a’ szárazra találnának kifzállani; 
ennél fogva azt kívánja , hogy bé 
ne ereszkedjenek ; hanem ha mégis 
egy áltáljában szándékok mellett meg 
maradnak, ő nem ellenzi. A’ szö
vetségesek bémenvén a’ kikötőhely
be , egy Angol fregáta egy Egyipto
mi gyújtó hajó mellé hánya vas- 
matskát, ’s azt jelenté a’gyújtónak, 
hogy távozna el onnét ; a’ Kapitány 
azt leleli, hogy ő nem mástól, tsak 
a maga Vezérétől vesz parantso- 
latot, 's tsak annak engedelmeske
dik, kitől jelek által utasítást akar 
kérni; ez megtörtént, ’s a' felelet 
az volt, hogy maradjon kirendelt 
helyén. Erre a' fregáta, ’s a' mint 
látlzik , az Angol Admirálisi hajó is 
salupokat küldött, hogy a gyújtó 
hajót erővel is más helyre nyomják. 
Ez czivakodásra adott okot; a’ közel 
álló Angol fregétáról puskákkal lőt
tek a gyújtóra. Moharrem Bei tol- 
mátsát az Angol Admirálisi hajóra 
küldé, ’s ugyan akkor megparantso- 
lá, hogy minden készen legyen az 
ütközetre. Még a’ tolmáts nem ju
tott vala az Angol hajóhoz , midőn 
egV ágyú lövés esék azon Angol fre
gáta ellen, mellyről először puská
val lőttek , egyfzer’smind a’ tolmáts,

ki már az Angol Admirálisi hajó
hoz ért vala , puskalövéssel viffza- 
igazíttatott; ezt a’ Törökök az ellen
ségeskedés’ jelének nézték, és a’ 
Vezérnek új jeladására, elkezdődéi 
a tüzelés a’ szövetségekre , ’s a’ t.

INov. 26-dikán Alexandriában 
illyen különös történet esett: Az 
oda való kikötőhelyben állott a’Vice- 
Királynak egyKorvetje, mellyen a’ 
tengeri Kadétok gyakoroltattak a’ 
hadi szolgálatban. Ennek Kormá
ny ozója, ki rofz magaviseleté miatt 
félt a büntetéstől, arra vetemedett, 
hogy a’ puskaporos kamarát felgyúj
taná, ’s ez által magát a levegőbe 
vettetné. Szerentsére ez péntek nap 
esett, midőn a" Kadétok mindnyá
jan , száznál többen, és a’ legény
ségnek nagy része a’ szárazon vol
tak , hogy a’ metsetbe menjenek. 
Két kereskedő hajó közel lévén, 
meggyulladott a’ Korvetfelvettetése 
által, de a’ tüzet mégis eloltották.”

Triesztből Dec. 16-dikán írják, 
hogy Rigny Admirális a’ Szkio 
mellett volt Görög hajós tsoportot 
felégette, minekutánna híjába szál
lította volna meg , hogy az ellen
ségeskedéstől szűnjön meg. E’ sze
rént Eab-vier Óbester 8zkio szi
getén most úgy vagyon a" maga sor
sára hagyva, mint Ibrahim Basa 
Moreában. Erről bizonyosabb tu
dósítást várunk.1

Budai Lót téri a.
Rarátson Hava 29-dik napján 1827. volt Húzásban kijött : 

8Q. 37. Q. 79. 49.
(Hasznos Mulatságok JNro 1.)



Előfizetési Jelentés.
' I

_r\_ Lótudomány egy altaljában aT közönséges tapasztalás szelént oly hasznos , 
hogy azt hosszasan ajánlani fölösleg volna : ebben végképpen tökélletesedni nem 
lehet, ha tsak minden hozzá szükséges testi tulajdonságok mellett is még szün
telen való Elmélkedéssel, és gyors felvigyázással fel nem fegyverkedünk.

Erre való nézve , kérem hódoló érzettel tisztelt Hazámnak kedves Szülőijeit, 
kiknek bátorsága, ’s a’ lovaglásra különös velők szültt alkalmatos tulájdonságai a’ 
külföldön is nagy betsben tartatnak; de a’ kiknek leginkább, mint a’ lótenyész- 
tetésre, mind pedig a méltóságosan mulató lovagló mesterségnek előmozdítá
sára legjelesebb mindennémü tehetsége vagyon , hogy a' Cs. k. Austriai Biro
dalomban fentalló katonai, mind egyébb rendes hazabéli, de nem ködömben 
a Kül-Nemzet lovagló Intézeteire is vizsgáló szemeit szegezni, és ezekben 
tsinosodott Lovagoknak illyetén ügyességét megtekinteni, de egyszer smind 
ezen a’ Lovat, és a’ Iovazást kedvelő Ujonczak’ rendesebb kipallérozására ál
talam készített, ime Közre bocsájtandó Munkámat, mint a’ Lótudománynak ren
des viszgáló Esméretét szives , és kedvező tekintettel elfogadni méltóztatnának-

..A’NEMZETI LOVAG”
Czim alatt megjelenő Munkám két részre osztatik fel: Az Elsőben kife

jezve vannak a' lovat közönségesen illető Tzikkelyek; úgy mint:
A Ló-tsontváznak rajzolatja — A’ Lötest külömbféle egyes részeinek, 

azoknak szép, és rut külső formái’ megvizsgálása — A Vallók' szabad mozdu
lása — Az elő, mint hátulsó Tzomhok’ megvizsgálása —A’lónak rendes, 
arányos megmérkelése — A’ kiilömbíélp fajta ’s szőrszine’, esztendeje’ megesmé- 
rése, Vér alkat ja, testi hajlandóságai, természet leírása, jósága, szépsége, ha- 
szonvehetősége — A beteges , hibás és elnyomorodott lónak rajzolatja — A’ ló 
égésségének' fentartása — A’ ló magosság’ mértékje — A' ló vásárlásban elő 
kerülhető fortélyok, tsalárdságok — A’ remonda lónak tsapatonként való hajtása, 
kifogása, megszelídítése — A' Patkolás.

A második Rész a’ Lovaglás tudományt egy áltáljában foglalja magá
ban, ennek első Szakaszában előadatik:



A’ lovaglásnak eredete , utóbbi története’, és előmenetelének rövid leírása — 
A' lovaglásnak külömbféle jeles tudományokkal való öszveköttetése — A 
zabolázás mindennemű tekintetében. — Az emelő, vagy tsúsztató Szárok' tulaj
donságai —- külömbféle nyergek’ leírása. Magyarázva lészen nem külőmben 
a’ lónak, és lovagnak tehreközéppontja —Az in-husok’tulajdonságai — A’lovon 
való ülés — A’ lovagnak jelei, tzombjai heiyheztetése, és kantáros kezének 
tartása.

A’ második Szakaszban (a’ lótanitásrul, és a’ lovagl ásra! szólván) előadat
nak következendő Tzikltelyek; úgy mint :

A’ Lovat tanító lovagnak különös tulajdonságai — A ló természetes járá
sában — A’ lépés, ügetés, vágtatás , és ebben való változás — Ezen mozdulásokban 
remondával való bánás — A’ remondának szabad meghátozása , és az oskolában 
való tökélletesítése — A’ lónak hátra való járása, erre való vezettetése, tartóz- 
^atása, megállítása — Az oldalaslag nyomó lábjelekre való engedelmessége — 
A'külső kantár szárnak hathatósága — A’Vállbefelé való járás — A lónak oldalt 
való járása— Fordulások — A’ lónak test állása, fejének, nyakának helyhezte
tése — A’ remondának szabad földön való gyakoroltatása — A’ felkantározott 
remonda, serény’, l ator’ , és biztosságában tökélletesittetik — A sebes futtatás — 
A széles, magos ugratás — A’ lovon való usztatás— A kitanított lónak tulaj
donságai — A'lónak mesterséges járásai, mozdulásai, és ugrásai — A'ló az oszlo
pok között paléroztatik — A ló pályáztatás — A lovagnak különös esetekben 
való viselete.

A’ fentnevezett Tárgyok’ bővebb -érthetőségére függelékül értelmes Rajzo
latok szolgálnak : azok a’ legjelesebb lóorvosok’, nem külömben a’ legnevezete
sebb lovagmesterek’ Irományaibul, és az 1825-dik Esztendőben1, feloszlatott 
Német Újhelyi (W. Neustadt) Cs. kir, katonai lovagló Intézet lótanítás Tör
vényéből vágynak szerkeztetve.

Ezen Tudományban előkerülő Mesterszavakat iparkodtam a' kifejezett 
Tárgyokhoz képest magyarázni.

A’ föllyebb jelentett Foglalat a’ Munkának (a’mellyben a’ lótenyésztetésrül 
-szóllani nem akartam, minthogy utóbb róla irni szándékom vagyon) akár melly 
rendre is kitérjedett haszonvehetőségét elegendőképen mutatja; melly által 
kedves Hazámnak buzgó’s legméllyebb tiszteletem mellett, tsekély iparkodásom
mal szolgálni tzéloztam, midőn azon nagy hézagot, a’ melly mindekkoráig 
bazai nyelvünkön szóíló ebbéli Tudománynak félretételével uralkodott-, &



Tsászári Királyi Privilégiumot nyerít
Köz hasznú Találmányoknak 

H i r d e t é s e..

Ha a’ mesterségbeli találósság, mellynck egy nehány esztendő ólta itten szabad me
ző nyittatott, minden Országban olly előmenetelt tenne , mint nálunk; úgy a* je
lenvaló Századot méltán Találmányok Századjának nevezhetnek. — Voltak ugyan. 

- az illyen már nagyon elszaporodott új Találmányok között ollyanolí is, mellyek 
a’ Közönség várakozásának meg nem felelvén, hamar eltűntek és elfelejtettek: 

( de még ezek közül is némellyek kétszeresen használtak. Mert a’ midőn ez vagy 
amaz eszköz, mint az emberi élet közönséges szükségeire való új találmány, az 
eddig szokásban volt eszköznél jobbnak ’s mégis oltsóbbnak lenni állíttatott 
igen természetes dolog volt, hogy azt minden ember szerette megpróbálni, ’s 
ez által, ha sokan rajta vesztettek is a* próbán, legalább az új mesterség fel
fedezője azt bizonyosan kitalálta , hogy mi módon tehesse magát jobb állapotba; 
a’ próbákon rajta vesztett Közönség pedig azt a’ hasznos tanúságot szerzetté ez 
által magának, hogy nem jó mindent jó reménység fejébe megpróbálni.

Ezeket előre botsátván ’s megfontolván nem mernénk mi alábbírtak új Ta
lálmányunkat a’ tiszteletre méltó Közönség elejbe kilépni, ’s magunkat a’ végre alá
zatosan ajánlani, hogy hasznos találmányunkat figyelmekre méltóztassák; hanemha 
előre arról is bizonyossá tehetnénk , hogy az itt leírtt ígéretünket tökélletesen telje
síthetjük , és az ígértteknek nem teljesítése miatt, a* tisztelt Közönség által, soha meg 
nem pirattatunk.

I. A’ testi Ruházatoknak készítése felől, mellyek mathematikai számvetés mestersé
ge szerént feltalált műszerrel, szabatnakr ’s által nem ázhatnak..

Az alólírttak több esztendei gyakorlás és visgálódásbeli próbák után feltalál
ták azon hasznos mesterséget, mi módon lehessen nem tsak ép testalkatású, hanem 
hibás növésű férjflaknak is, a’ ruháknak való szöreménynek a’ lehetségig megkevesí- 
tett és megkérnél! fel szabdalása mellett, mégis testhez álló , altármclly formájú, ’s 
mindenkinek tetszése és ízlése szerént alkalmatos ’s legújabb módi szerént való öl
tözeteket készíteni, ’s ha kívántatik, az öltözeteket egyszersmind általázhalatlanokká 
is tenni.

Továbbá, annak feltalálásában is szerentsések voltak, hogy a’ gyengélkedő 
testű személyeknek ollyan nemű alsó köntöst tudnak készíteni, melly a’ testnek moz
gását éppen nem akadályoztatja, ’s a’ melly különösen a’ gyermekekre nézve ajánlha
tó, a’ kiknél a’ természetet erőszakkal kénszerítű Köntösök sokszor igen káros követ
kezéseket szülnek.

Mellyre nézve teljes reménység táplálja az alólírttakat, hogy ebbeli szolgálatok
nak alázatos, és magokat legkissebbé sem magasztaló ajánlások, a' nagy tiszteletű



Közönség előtt kedvet találván; őket bizodalmokkal megtisztelni méltóztatnak, annyi
val inkább, mivel ők illy közhasznú találmányokhoz tsak sok idő és költség feláldo
zásával jutottak.

A’ külső Helyekről hozzánk küldendő Megrendelések mellett tsupán tsak eze
ket kell tudtunkra adni; hány Bétsi hüvelyk (tzól) magasságú a’ személy, hány hű- 
velyknyi vastagságú hónallja alatt, és hány húvelyknyi a' tsípeje felett.

Reithofer János és Tcissy István, 
a’Ruhaszabás Tudományának Mesterei.

Boltjok van: Bétsben a’ belső Városban 
Schulhof nevű piatzon Nro 415.

Haász Mark v át*
II. Birtokos Társa ugyan ezen Ts. K. kirekesztő Privilégiumnak, készít a* feljebb leírt 

módon Férjfiaknak való mindenféle lábbeliket, úgy hogy azokat semmiféle ned
vesség által nem járhatja, ’s méltán általázhatatlanoknak neveztethetnek.

Ezen felette hasznos találmányra, mi módon lehessen általázhatatlan sarukat, 
tsizmákat, ’s a* t. készíteni, a’ fenntnevezett több esztendei próbákat fordított, míg 
végre szerentsésen tzéljához juthatott, mcllyeket már most béllelve ’s mint valamelly 
szarunemű talpakkal úgy tud készíteni, hogy azokat sem a’ legnagyobb harmat, sem 
a’ hóvíz sehol által nem járhatja ,■ mind e’ mellett pedig a’ saruk a' hajlósságokban 
semmit sem vesztenek, sőt, a’ lábhoz igen jól hozzá állván , a’ lábnak legérzékenyebb 
részeit sem szorítják, sem nem nyomják.

Ezen még eddig senkitől illy lökélletességrc nem vitt ’s minden rendű és ál
lapotú Férjfiaknak különösen pedig a’ Katonáknak, Vadászoknak, Vadászatban gyö
nyör ködőknek , Gazdaságot gyakorlóknak, Útazóknak és sáros Helyekben lakóknak 
felette hasznos tulajdonságú sarukról még azt is bátran meri a’ fenni nevezett állíta
ni, hogy ezek egyszersmind tartósabbak is, mint az eddig valók. Bizonyossá tészen 
tehát ezen Jelentése által mindenkit a' felől, hogy e’ részben a’ tisztelt Közönség 
eránta mutatandó bizodalmának tökélletesen meg fog felelni, ’s ez által magát tartós 
jóakaratokba ajánlani ’szerentsés lészen.

Minthogy Új Találmányának mind gazdasági, mind Orvosi tekintetből meg
ítélhető hasznos volta mesterségének különös betset szerez, reményű, hogy az által 
mindeneknek figyelmetességét megnyeri.

A’ Saruk vagy Tsizmák árra.
Bagariából, egészen béllelt ’s által nem ázható,magas szárú , 
Ugyan ollyan, mellynek tsak a’ feje béllelt 
Helvéíziai bőrből, általázhatatlan ’s béllelt, szaru sarkkal, 
Ugyan ollyan, de általázható, szaru sarkkal

12 fór. ezüstben. 
10 — —

7 — 12 kr. 
5 — 56 kr.

Boltja ugyan olt van a’ Schulhof nevű piatzon, Nro 4l5.

Lábmértéket így kell venni és idegen Helyekről lelkűiden!:
1 Jobb lábával papírosra lépvén, arra a’ lábtalp kerületét plajbászszal le kell rajzolni, 
2. Meg kell mérni, hány hüvelyknyi a’ láb tsükünyben, az az, mennyi annak a’ kerü

lete , a’ sark lantsától kezdve körűi a' lábfej és lábszár között lévő hajláson keresz
tül viszsza a’ sarktsűtsig.;



mennyire a’ jelenlévő környülállásaim, ’s tsekély lelki tehetségemmel 
mint első munkám által, kitelhetett, kipótolni törekedtem.

Minthogy ezen nagyobb 8-ad rétben csinosan nyomtatandó mintegy 30—oő 
Ivbül, és 30 egynéhány Rajzolatokbul álló Munka terhes költséget kíván, csak 
előfizetés utján jövend világosságra; ez okbul méltó tisztelettel alul megnevezett é» 
demes, és tudós Hazafiakat megkérni bátorkodom; hogy ezen bennek helyheztetett 
bizodalmamat szíves kedvezéssel vévén, nyomtató papiroson, négy forintra, 
Velin papiroson pedig 7 forintra, pengő pénzben meghatározott, ’s csak a’ követ
kezendő Esztendő Martzius Holnap’ végéig tartandó Előfizetést bészedni , és azt 
az előfizető T. T. Urak’ nevei, ’s titulusai béiktatása végett Pestre, T. T. 
Petrózai Trattner Mátyás Ür' Typographiájába biztos úton, mentül 
•-előbb beküldeni ne terheltessenek; a’ melly szives fárodozásaikétt a’ tizedik 
;példány ingyen ajátiltatik.

\

Előfizetés szedésre különösen megkérettetnek-:

Aradon. T. Dankó János Úr, Ts. Ns. Arad Vgye Hites Jegyzője és Levél Tárnokja 
Baján T. Ramocsai Markos Pál, Tábla Bíró Úr.
Bécsben T. T. Márton Jósef "Úr , Magyar Nyelv Professor.
Békésben. T. Stummer Imre, Vármegyei Ügyvédő Úr.
Beregh Vármegyében. T. T. Beregszászi Nagy Pál Tábla Úr.
Budán. Teli. Lassú István Úr , N. Mélt. M. Kir. Kamara Regist- Cancelti'stája. 
Debretzenben Özvegy Csáthy Könyvárosné Asszony.
Egerben. T. T. Ivánszky Antal Úr, Magyar Lilterratura Professora'; és Zelenka 

Ferentz Könyváros Úr.
Esztergámban. Sz. Bened. rendén lévő N. Tiszt. T. Szeder Fábián Úr, Gym. Dir. 
Fejérvárott. Rader Aloyz Könyváros Úr.
Győrött. Sz. Bened. rendén lévő N. Tiszt. T. Brestyenszky Adalbert Úr , Phil.

Doct. Mathaeseos Prof. és Schvaiger András Könyváros Úr.
Halason. Mihó Miklós Könyvkötő Úr.
Jászberényben. Ték. Mihálkovits Jósef, T. Jász és Kán Kerületi Fő Jegyző Úr. 
Ipolyságon. Ts. John Aloys Úr, T. Ns. Honth Vgye Táblabírája, és 

Sóházbeli Perceptor.
Kardsán. (Zala Vármegyében.) Wustl Aloyz Könyváros Úr.
Kaposvárott. Mo'sy János Könyváros Úr. >
Kassán. Ns. Vajda Pál Könyváros Úr.
Ketskeméthen. Tasnády Jósef Könyvkötő Úr.
K^es z t h e I y e n. Fő Tiszt. T. LSjtöry Jósef Úr Praem. Kanon. Gymn. Directora.



Kolosvárott. T. idősbb Gutmann János , Könyváros Úr.
Komáromban. Nztes Weinmüller Imre Cs. K. priv. Könyvnyomtató Úr. 
Kőszegen. Engel Pál Könyvkötő Úr.
M. Óv ár ott. N. Tiszt. T. Grosser János Úr, Phiíos. Doct. Gymn. Directora. 
Miskoltzon. Stzriberny János Könyváros Úr.
Nagy Szombatban. Sz. Benedek rend. lévő N. Tiszt. T. Barta Imre Úr,Gymn. 

Directora.
NagyEnyeden T. T. Szász Károly, Professor Úr.
Nagy Váradon. Ns. Vári Olvasztó Jósef Könyváros Úr.
Nógrád Vármegyében. T. T. Primóczi Sz. Miklósy Aloyz Úr, T. N. Nógrád 

Vgye A1 - Jegyzője.
Pápán. Tek. Zsoldos János Úr, T. N. Veszprém Vgye Táblabír. és Fő Orvosa. 
Pécsett. Gundl Maxim. Könyváros Úr.
Pesten T. T. Petrózai Trattner Mátyás Úr’ Typographiája, Eggenberger és Hart

leben Könyváros Urak.
Po’sonyban. Schwaiger András, és Wigand Károly Könyváros Urak.
Sáros Patakon. T. T. Magda Pál, Professor Úr.
Siklóson. Tóby Antal Könyváros Úr.
Sopronyban. Kilián Károly Könyváros Úr.
Szegeden. T. T. Klauzál Gábor Táblabíró Úr.
Szombathelyen. Zsoldos István Könyváros Úr.
Tatában. Szilágyi István, és Mészáros István Könyvkötő Urak.
Temesvár ott. Tek. Nebojszai Bogma István, Táblabiró és Számvevő. Úr. 
Ungvárott. T. T. Sipos Orvos Doctor Úr.
Váczon. Schechling János Könyvkötő Úr.
Veszprémben. Vázsonyi István Könyvkötő Úr.

Költ Pesten, Karácson Hava’ 24-kén 1827

Alistai Mátlyus N. János.
Cs. Kir. 5-dik Számú Észtéi Ferdinand 

Királyi Fő Herczeg’ Huszár Ezredi 
Fő Hadnagy.



__ A Z AI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(2.)

Pesten, Szombaton, BoIdogaíTzony Hava 5-dik napján 1828.

Megtsalatkozás.
Várni, reménylni lehet, mindennek hinni veszélyt hoz;

Néha remény, gyakorabb’ várakozás tsalatik. 
így hiedelmünknek tsalatás lesz vége gyakorta,

Hogy ne tsalattassál, Éledi, kötve se hidj.

- MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.o Tsáfz. Királyi Felsége méltóz- 

tatott Méltóságos Szilassi és Pilisi 
Szilasy Jósef Tsáfz. Kir. Udvari 
Tanátsos Urat, a’ Hétfzemélyű Fő- 
Törvényfzék’ Biráját, Ns. Zemplény 
Vármegyének eddig volt Fő-Ispányi 
Helytartóját, Ns. Torna Vármegyé
nek Fő-Ispányává kegyelmesen ne
vezni.

Dec. lk-dikén Akasztó helysé
gében, Ns. Pest Vármegyében, O 
Exjának N. M. Gróf B atthyányi 
Vincze Úrnak, a' N. M. Tsáfz. Kir. 
Közönséges Udv. Kamara AIl-Elől- 
üllőjének , mint köz birtokos Földes 
Urának emlékezetére, kit, a’ mit 
tudva van, minden jóknak, de leg
inkább hív jobbágyainak nagy szo
morúságára a’ halál elragadott, a 
helybeli PlébánusÚr, Fő-Tifztelen- 
dő Kintsei Jósef halotti fzent Mi
sét rendelvén, és annak napját előre 
a* népnek hírűi adván, azon az| 

(Első Félesztendő 1828. J

egész község, jobbágyi mélységes 
tiszteletétől, és szeretettétől buzdít- 
tatván, szinte olly nagy számmal 
jelent meg, mint ünnep-napokon 
szokott. Szívreható volt a’ harangok’ 
zúgása, a’ buzgó könyörgés, az Iste
ni szolgálat alatt a' Bíráknak fák
lyákkal való állása, és az iskolás 
gyermekeknek az Oltár előtt zenge- 
deré- , -h a’ Mise utánn fenn szó
val való imádkozása.

OROSZ BIRODALOM.
A' Sz. Pétervári Újságnak rend

kívül való Toldalékjában Paske- 
wits Generálisnak, a’ Kaukázusi 
ármáda’ Fő-Vezérének, illyen napi 
tudósításai találtatnak Oct. 2Q-ikétől 
fogva Nov. 10-dikéig 1827.:

Oct. 2Q. — Ma P askewits 
Grlis az előtsapattal Soffiánba 
érkezett, a’többi sereg Marandába, 
a' Kabardin gyalog Regementje, és 
az Ilovaiski Kozákok a’ Doradisi 
mélyútba. A’ Taurisihadi Kormá
nyozó , F et-Ali-Kán, Paskewits 
Generálisnál megjelent, és maga



refzeröl minden segedelmet ígért a’ 
seregekről való gondoskodás, és a’ 
tartomány igazgatása eránt. Pás- 
ke w i t s Grlis minden módon azon 
volt, hogy az előbbi igazgatás meg
maradjon, ne hogy a’nép a'Persák 
ellen ielingereltessék.

Oct. 30-dikán. — Az előtsapat 
Sagalan faluba, Tauristól 16 verst- 
nyire. A' záporessők az utat meg
rontották. A’ Kabardi gyalog )Re- 
gement a' tárfzekerekkel, és ostrom
ló ágyúkkal Marandában maradt, 
mert ezekre Tamásban nem volt 
fzükség, ’s ezen vidéken elég takar
mány van.— Kuslänski Major, 
ki a' Nateburgi gyalog Regement
nek egy Kompániájával Alandshi 
vár megfzállására rendeltetett vala, 
ezt a’ várőrző seregtől megfofztva 
találta , és midőn ezen h. 26-dikán 
oda bémenne , ottan talált 4 ágyút, 
350 púd puskapornál többet, 120 
púd ónt, 200 golyóbist, 123 tset- 
wert gabonát , 130 kézi malmot, 
több más efzközökkel, és kéfzítmé- 
nyekkel. A’ fellegvár majd me.gjár- 
batatlan volt, hegyes kőfziklák kö
zött, mellyre egy keskeny ösvény, 
1 1/2 verstnyi magasságú vezet fel. 
— Eri'Stoff Hg. jelenti, hogy a’ 
Persak Karabaghban is fzéllyel fu
tottak, és tsak 3 — 400 lovag ma
radt ott Hassan-Kán’ vezérlése 
alatt. Tamásban jelenté magát a’ 
H erez égnél Rá z a-K ul i-A g a, Me- 
ragini Aohmet-Kánnak fia , és 
Gjafar -Kuli-Kánnak onoka- 
öttse , a’ Meragini Szarba fzok Feje, 
nagy-báttyának azon ajánlásával, 
hogy Maraga városát az Orofz

Tsáfzár’ oltalma alá kívánná hely- 
heztetni. A’ Rerezeg ezen Követtel 
egy nyilatkoztatást külde a’ Mara
gai néphez, hogy kódolásának első 
jeléül némelly ott találtató Orofz 
foglyokat adna ki.

Oct. 31-dikén. — Paskewits 
Grlis az előtsapattal Taurisba. 
A’ Fő-Papság, az előkelő Bégekkel, 
és a' város’ Véneivel, népcsopor
toktól kísértetvén, fogadta őtet, 
fzokások fzerént a’lakosok virágok
kal hintették-bé az útat, "s nehány 
ökröt levágtak. A’ nép mindenütt 
igen hajlandónak mutatta magát 
hozzánk. E rá Stoff Hg. jelenti, 
hogy első tudósítása után még tsak 
kéfzségeket talált Tamásban. A" Ka
rabaghban lévő seregek’ Kormányo
zó ja Wadbolskj-i Hg. jelenti, 
hogy ő ezen h, 20-dikán Ak-Ug- 
1 a n b Ó l az Araxesen által kel, hogy 
E r i s t o f f Hg’. mozdúlását Tauris
ba gyámolíttsa.

Nov. í-ső napján. — Paske
wits Grlis itten találá A g a-A mir- 
F a ta - S e i d-et, a’ Tamási Fő Pa
pot, kinek fzemélye annál fonto
sabb , minthogy ő ezen méltóságot 
a’ nemzet köz bizodalmának költőn
ket!. Mégminekelőtte A 1 a j á-r-K án 
a’ várost elhagyta, egy Keltédében 
arra tette figyelmetessé a’ népet, 
hogy mennyire gondoskodnak a’ 
lakosok a’ fegyvertelen lakosok’ 
tsendességérői , és minden eleséget 
megfizetnek, mellybol azt követ
keztette , hogy a’ Tamási békeséges 
lakosok semmitől se féljenek azon 
esetben, ha a’Persa seregek a’mie
ink ellen nem győzedelmeskedhet-



ti —

nek. Azon nap pedig, midőnE r i s- 
toffHg. a’ városhoz közelgetett, 
és Alajar-Kán a’ lakosokat, ’s Szar- 
baízokat buzdította , hogy magokat 
védelmezzék , Aga-Amir-Fata-Seid 
a’ népet magához húzta , és- a’ Szar- 
baízok elfzaladiak,- Ez volt oka, 
hogy mi semmi ellentállásra sem 
találtunk. P a s k e W i t s Grlis igen 
barátságosnak mutatta magát. Mos
tanság ő kezesül fzolgál nekünk a' 
nép tsendes magaviseletéért.

Nov. 2-dikán. — Ma Abbas- 
Mirza, a’ nélkül, hogy megvárná, 
hogy Paskewits az öfzvejövetelre 
helyet rendelne, a’ Kaimakánt (har
madik Ministert ) a’ Generálishoz 
küldé. Ez őtet megkér été-, hogy in
nét 7 verstnyire egy faluban várná 
meg őtet, és egy tifzteletbeli őr álló 
tsapaton kívül Obr e sk o w valósá
gos Státus-Tanátsost oda küldé. A’ 
Maragani Kán fegyvereseivel a' Ver
sa seregektől 42 foglyot, nagyobb 
réfzént a mi Tifzteink közül, mel
lyel! már Moragából Persiába in
dúltak vala, elvett, és őket Tau- 
risba kisérte.

Nov. 5-dikán.-— 13,000 tsetvvert 
gabonánál több találtatott itten, ’s 
ezen kívül a’ tartománybeli falusi 
köz gabona házakban még annyi 
tál állatik; így hát majd 5 hónapra 
elég eleségünk van. Paskewits 
Grlis nehány Kánokat, és Beiket 
elTogattatott, mivel közülök némel- 
lyek a' népet felingcrelhették volna, 
és némellyek már mint Ürofz alatt
valók , az előbbi táborozásban a’ 
mi tartományainkban raboltak; ezek 
közt van Hussein-Kán, a’ Se

it i ni volt Kán’ fia, kit a’ múlt efize
tendőben Abbas - Mirza ezen 
tartomány Kánjává nevezett vala , és- 
mind a’ népet felgerjefztette, mind 
sok kegyetlenséget követett-el.

Nov. 4-dikén.— Ma fog béik- 
tattatni A z e rb e i d s á n tartomá
nyának , és Tauris városának 
Fő-K ormányfzéke, hova ezen Tifzt- 
viselők- neveztettek : Báró Osten- 
S a c k e n General-Major, mint ideig 
való Fő Elöljáró Taurisban ; Hg. 
T s- e w t s e w a d z e General-Major ; 
Aga-Amir-Fata-Seid, Taurisi Mus- 
teid, Fet-Ali-Kán Taurisi Begler- 
bég, ’s a t. így lévén a' dolog Hg.- 
Wadbolskji General-Lieutenantnak 
megparantsoltatott, hogy tüstént 
Ardebilbe menjen r ’s ezen várat el
foglalja , hol sok kéfzségek lehet
nek, ’s 6 is gondoskodjék a’ sere
gek’ élelméről. Ma a’ többi seregek 
is Erivántól megérkeztek Taurisba* 
azokon kívül , mellyek Marandába 
maradtak.

Nov. 5-dikén.—Háladás az idei 
táborozás hafznaiért; közönséges 
parádé. Az Angol Minister is meg
jelent ezen pompán.

Nov. 6-dikán. — Az eggyezés 
fzerént Abbas-Mirza Paske
wits Generálissal De-Karganban , 
innét Ö0 verstnyire öfzvejön. Egy 
Dragonyos , és egy Uhlanus ofztály 
két ágyúval küldetik elejébe De- 
Kargánnak fele útjáig. Az ő seregei, 
valami 2000 ember,. Persia belső 
réfzeibe mennek, midőn a’ mieink 
Adzerbedsan tartományát elfoglal
ják. Senkender f Grlis beljebb 
megyen S alma fiz elfoglalására; egy-



fzer'smind Lap te w Grlis Maran
dából Choi elfoglalására indúl, 
hol Bagram -Mirzának , Ab
ba s- M i r z a’ eggyik fiának Követői 
közűi 200 találtatnak. Karpow Ko
zák Rgt. Báró Rosen Grlis ofztá- 
lyával a' Teheran! útra indúl. 
Tauris város védelmére Eri Stoff 
alatt 5 Regement marad.

Nov. 7-dikén. — Erivánból je
lentik, hogy az oda való egykori 
Török metset Görög - Orofz tem
plommá tétetett. A' hírhozó azt 
mondja, hogy a" Teheran! útban 
minden tartományok kéfzek az Oro
szokat sóval, és kenyérrel fogadni, 
mi bent mi a’ valóságos Persia hatá
rain által lépünk.— Nov. Q-dikén 
Paskewits Grlis A b b a s - Mir
zának írásban feleletét vette, hogy 
ő a’ Kajmakánnak tett ajánlásokat 
mind elfogadja.

NAGY BRITANNIA.
Az Udvari Újság az Admirális

sá g’ hivatalából Dec. 11-dikén je
lenti : hogy Gödrington Admi
rális az Orofz hajós ofztálynak az 
Oct. 20-dikán történt Navarini üt
közetben vefzteségéről illyen tudó
sítást vett Heyden Gróftól Oct. 
24-dikén Asow línea-hajóról: Línea- 
hajók : Asow , 24 holt, 6 Tifzt, 61 
ember nehéz sebbe esett. Hargudd, 
14 holt, 8 Tifzt, 29 ember nehéz 
sebbe esett. Ezekiel, 1 Tifzt, 12 
holt, 2 Tifzt, lf) nagyon megsebe
síthetett (a" Kapitányt is ide fzám- 
lálván). Newsky-Sándor, 5 holt, 7 
nagyonmegscbesíttetett. Fregáták: 
Konstantin, 1 ember nagy sebbe 
esett. Prowornoi, 1 Tifzt, 2 holt,

4 ember nehéz sebet kapott. Hele
na, 2 Tifzt, 3 nagyon megsebesít- 
tetett. Kastor, sem holt, sem meg
sebesíthetett. Eggyütí 2 Tifzt, 57 
holt ; 18 Tifzt, 121 nagy sebet 
kapott.

A’ Decemb. 18-dikán költ Lon
doni Újság-levelek fzerént, Gode- 
ri eh Lordnak elbotsáttatásbeli ké
relme most elfogadtatott. Harro w- 
b y Lordnak , ésWellesley Mar- 
quisnak ajánlások tétettek, hogy a* 
Goderich Lord által letétetett hi
vatalt felvállalnák. Lord Harro w- 
b y Staffordshírében lévő Sandoni 
jófzágáról Londonba érkezett, és 
17-dikben Huskisson Úrral a' Ki
rályhoz ment Windsorba— Lans- 
down Marquis azt nyilatkoztatta 
ki, hogy ő a' Ministeriumban nem 
maradhat, hatsak Lord Holland 
hé nem lépik^ és Herries Úr — 
más jelentések fzerént. Sturges- 
BourneÚr is, és Grant Char
les Úr— azt mondották, hogy ők 
Ministen hivatalokat letefzik, ha 
Lord Holland Minister lefzen.

Máltából Nov. 20-dikán költ 
levelek fzerént , az Egyiptomban 
volt Angol FőConsul Salt Henry 
Oct. 20-dikán egy faluban Kairó 
és Alexandria között meghalt.

K an á d a Angol gyarmatból 
érkezett Nov. 21-diki Újság-levelek 
fzerént, hol már régóta nem igen 
kedvező hajlandósággal vannak a" 
lakosok az Orfzáglófzék eránt, az 
előtt való nap, a’ Kormányozó öfz- 
vehívására, a’ gyarmat' Parlamen- 
tuma egybegyűlt. Ez valami P a p i- 
n eau Úrat válafztott Praesidens-



D a m a s; Bárótól fogadtatott.— 20- 
dikban O Királyi Magassága a’ Ki
rálynak , és Ő Kir. Magasságoknak 
a’ Dauphinnak, Dauphinnének, és 
Berry Herczegnének udvarlására 
volt, a’Királlyal, és Királyi famí
liával ebédelt, és estve az Udvarnál 
a' játékfzinben volt. — 21-dikben 
hasonlóképpen a’ Királlyal, ’s Kir. 
famíliával ebédelt, és a’ Dauphin- 
nénél az estvélyi társaságban jelen 
volt. — 22-dikben O Királyi Magas
sága a’ Portug. K. Herczeg Louvré- 
be ment, hogy a’ festett képek ki
rakását megszemlélje.

A’ Gazette universelle 
de Lyon Dec. 18-dikán jelenti: 
hogy az nap estve a’ Coelestinusok 
piaczán ottan nagy rendetlenség 
történt; mellyre az adott alkalma
tosságot, hogy a’ játékszín előtt álló 
őr az oda tolakodó nép által úgy 
öfzve fzoríttatott, hogy ez, nem 
használván erőködése magának a’ 
hely tsinálásra, kénytelen volt az ott 
felvigyázó Strázsamestert oda fzól- 
lítani; ki midőn kérné a’ még in
kább oda rohanó népet, hogy az 
őrt szabadon,haggya , és ne kényte- 
leníttse őtet fegyverhez nyúlni, va
laki így kiálta: „ A’ Strázsamester 
kardját kihúzta; valakit megsebesí
tett ! ” Ezen költemény, pedig a’ ké
zit sem tette a’kardjához, villám 
sebességgel elterjedett a’ nép között, 
és a’ rendetlenségre jel gyanánt szol
gált. Egy békételenkedő íiczkót a’ 
Politia-Biztos elfogott, és az őrállás- 
hizba vitt; ezt sok kövekkel meg
rakott néptsoport követte. Az őr
állók ellen , kik már fegyverhez fog-

nek, hanem a" Kormányozó ezen 
választást a’ Király’ nevében félre
vetette, és a’ Parlamentumot fel- 
fzóllította, hogy új válafztáshoz 
fogjon.

A’ Courier Dec. 18-dikán így ír: 
„Mi leveleket, ’s Újságokat vettünk 
Máltából mellyek Nov. 16-dikáig 
terjednek. Az előbbiek némelly tu
dósításokat adnak Clapperton 
Kapitány’ expeditiójáról Afrika bel
ső réfzeibe , és az Újságok az Orofz 
hajós sereg’ egy réfzének Máltába 
érkezéséről, C o d r i n g t o n' kifzál- 
lásáról, ’s a' t. Az oda való igazga- 
tófzéki Újságnak Nov. iá-diki darab
jából látjuk, hogy amaz isméretes 
(Zsidóból Kerefztény Katholikussá, 
’s azután Protestánssá, vagy is in
kább Methodistává lett) Missioná- 
rius, Wolff Jósef Máltában nyil
ván Praelectiókat ád a’ Messiás’ cha- 
racteréről; és Felesége Lady Geor- 
giana, fzületett Orford Grófné, 
Q-dikben leányt fzült.

Már bizonyosan el van hatá
rozva , hogy S i e r r a-L e o n a gyar
matot oda haggyák, és oda való 
Igazgatófzék' lakása Fernando 
Po fzigetre által tétetik. Az ideig 
való Kormányozó , L u m 1 e y Óbes
ter , erre nézve Cap Coastba úta- 
zott, és Sept. közepén már két hadi 
hajó elkéfzíttetett , hogy az első : 
fzállókat oda vigye. :

FRANCZIÄ ORSZÁG. .//
O Királyi Magassága Dom j 

Miguel Herczeg, Portugalliának 1 
Regense, Decemb. lQ-dikén estve 1 
5 és 6 óra között Párisba érkezett, i 
hol a' külső dolgok’ Ministerétől, I;



tak vala, temérdek sok követ haji- 
gáltak , úgy hogy a’ katonák kény
telenek voltak a’ strázsa házba fut
ni , mellynek ablakait, ajtóját, kály
háját , ’s a’ t. öfzverontották , ’s a’ 
folyó vízbe hányták. A’ Lyoni hadi 
Kormány ozónak két hadi Segédje 
megsértetett, és pedig eggyik a’ 
fején igen veszedelmesen. Az elfo
gatatott személyt a" nép megszaba
dította , és a’ békételenkedőket tsak 
egy oda érkező lovas osztály fzé- 
lefzthette-el, mellynek. segedelme 
nélkül hat elfogott személyt a' fog
házba bé nem vihettek volna. A’ 
nép ordítva kívánta a’ Strázsamester 
kiadatását, kit mindjárt eleinte úgy 
megtsaptak, hogy ájulva esett a’ 
megette álló Tifzt’ karjai közé. Éj
jel 11 órakor a’ Coelestinusok pia
czárói eltakarodott a' népség ; és az 
oda vivő utfzákat a’ gyalog, és lo
vag őrök jól megszállották. 

JONIAI SZIGETEK.
A’ legújabb Korfui tudósítások, 

mellyek Dec. 5-dikától fogva 15- 
dikáig terjednek, illyenek :

,,Decemb. 5-dikán 1827. — Ma 
reggel Santa Maurából az oda való 
AngolResidenstől, Temple Ma
jortól, a’ Lord Fő-Bíztoshoz tudó
sítások érkeztek, mellyek fzerént 
Church Grlis Nov. 50-dikán 6 ha
jón , mellyek között volt egy gőz
hajó is , talán Entreprice, Dra- 
gomestrénél ( Akarnániában ) 
kiszállott, és 3000 , — más jelentés 
fzerént, a' mit az idevaló Újság is 
előád , 5000 — emberből álló Gö
rög fegyveres sereget a szárazra szál
lított.

„Bee. 7-dikén 1827. — A’Lord 
Fő-Bíztos’ Titoknoka, Rudsdell 
Oberstlieutenant, ma reggel 2 óra
kor , Sir Frederik Ádám nevű Jóniai 
gőzhajón, A n k o n áb a indúlt, hoIl
iiét Londonba fog menni. Az ő távúi 
léte alatt Baynes Stuart Eduard 
Úr fogja vinni a’ Lord Fő-Bíztos’ 
Titoknoki hivatatalát.

„Tegnap óta itten abban fog
lalatoskodnak , hogy ezen város bás
tyáiba, nevezetesen az ó-bástyába 
új ágyúkat helyheztessenek, melly- 
ben új ágyúzó hely is készíttetik. 
Az ezen várossal ízemben fekvőfzikla- 
fzigeten , V i d ó n, az ott elkezdett, 
de az utolsó időkben nem igen se
rényen vitt várerősítési munkákat 
nagy sietséggel folytatják. Valami 
ŐOO ember dolgozik naponként ezen 
munkán.

„Dec. 8-dikán 1827. — Preve- 
zából Dec. 3-dikán költ levél jelenti, 
hogy ezen h. 1-ső napján 500 Tö
rök lovag érkezett L ur ó b a (6 órá
nyira Prevezától éjfzakfelé) , és az 
ott való tengerparton szállott tá
borba ; a Seraskier, Resid Basa, 
maga is Prevezába várattatik.

„Prevezából ezen h. á-dikén 
költ későbbi levél megvalósítja a' 
több Görög hajóknak Dragomestré- 
be megérkezését, és a’ seregek ki
szállását , melly várost azonnal el
hagyták az ott lévő Török fegyveres 
seregek. A' Prevezai Helytartó, V e- 
1 i Bei , Varnachioti György 
Kapitány, és más Görög Kapitá
nyok, kik meghódoltak vala, Dra- 
gomestre felé készültek, hova talán



fog indúlni a' Lurónál táborozó lo
vasság is.

„Dec. 13-dikán 1827- — Éppen 
most érkezett ide egy levél Zanté- 
ból, melly jelenti, hogy ezen h. 
6-dikán oda egy Joniai hajó érke
zett Navarinból. Ennek Kormányo- 
zójától értettük: hogy az ő elindú- 
lásakor Navarinból 54 Török hadi, 
és ízállító hajó kéfzen volt az élve
zésre. Meg nem lehetett tudni, hová 
légyenek voltaképpen rendeltetve 
ezen hajók; mégis az volt híre, hogy 
Alexandriába mennek, hogy ottele- 
séget, ’s hadi fzereket rakjanak-fel, 
és Moreába vigyék. — Ezen tudósí
tást egy ide érkezett kereskedő hajó 
is bizonyítja. Moharrem Bei, 
az Egyiptomi flotta’ Vezére, ki az 
Oct. 20-diki tsatában egy golyóbis- 
karczolást kapott, ismét meggyó- 
gyúlt, és Navarinban vagyon. A 
Rapudána Bég, Tahir Basa 
Ronstantinápolyba ment.— 
Ibrahim Basa hol N avar in
ban, hol Módónban tartózko
dik. — Lord Cochrane Hellas 
fregátával, egy korvettel, egybrig- 
gel, és egy sónerrel Navarin előtt 
járkált.”

TÖRÖK BIRODALOM.
Már régen némelly bizonytalan 

híreket terjefztettek-el az Angol, 
és Franczia Újság-levelek a' Vek- 
h a b i t á k’ vagy V ahabisok’ Iá- ! 
zadásáról Arábiában, mellyről Ale- 
xandriából Oct. 12-dikén költ levél 
illy közelebbi tudósítást közöl :

,,A’ Szalonikban meghalálozott 
Mekkái Sherif, Gál eb, helyébe 
az ő onoka-öttse, a’ Jekyai She

rif tétetett. Ez eleinte buzgónak 
mutatta magát a’ Vice-Király’ és a 
Porta’ jovának előmozdításában ; 
hanem mégis úgy lát fzik , hogy még 
akkor titkon plánumot koholt a’ 
pártütésre , melly most nyilván 
kitört

,,A’ Törökök, Ahmed- Basa’ 
vezérlése alatt, 3000 Török lovag
gal , és 4000 Egyiptomi gyaloggal, 
és fzámos Arabsokkal, Medina, 
Mekka, Taif, Dzsidda, J a m- 
bo, ’s más erőségeknek birtokában 
voltak a’ tartomány belső réfzében. 
A pártütők elsőbben is Medinát 
támadták meg; itt győztek, és el
foglalták a’ S af f r a i, és Dz s edí- 
d e i Koros utakat, ho'gy a’ Basa se
regeitől a’ Jambóba való viílza 
vonúlást elzárják. Innét eC pártütők 
Mekkának fordúltak , hol A lí
ra ed-B a s.a lovasságának egy ré
szét elveXzté, és maga is tsak nagy 
nehezen tudott megmenekedni. Két 
batalion , M eh m e d Bei vezérlése 
alatt, fzaladásnak vevén a’ dolgot, 
Ahmed-Efendi, batalion-V ezér 
ügyessége által mentetett meg M ek- 
kában. De mégis a” Törökök, és 
Egyiptomiak ezen tsatában sokat 
vesztettek. Már most az eC híre, hogy 
a’ pártütők azután is fzerentsések 
voltak a’győzedelemben, és M e k- 
k a , valamint T a i f is az ő kezeik
ében vagyon. Ahmed-Basa sere
geinek megmaradott réfzével D zs i d- 
d á b a húzta magát.

,,A’ pártütésnek első hirére a’ 
Vice-Király egyszeribe egy batalion 
gyalogságot, későbben pedig még 
kettőt küldött Dzsiddába; ha-
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nem midőn megértette, hogy a' 
dolog nem tréfa, hathatósabb efz- 
közökhöz nyúlt a’ pártütők ellen. 
Mehmed Sherif, a’ Szalonikban 
meghalt Gálebnek rokona, nyer
te el 3000 Arabsokból, és 2Ő00 Tö
rök lovagból, ’s 12,000 gyalogból 
álló seregnek vezérlését, mellyel 
Arabiába indult. — Vágyva várják 
ezen tartományból a’ további tu
dósítást.”

Semmi kétséget sem fzenved, 
hogy a’ Navarini romlásnak Nov. 
2-dikán Alexandriába érkezett híre 
ottan semmi Kavarodást sem oko
zott; a’ Vice-Király is minden nagy 
megindulás nélkül vette a’tudósítást.

fí ül ö mb bf é l eT u d ó s it ás ok.
Szmirnából Dec. 3-dikán költ 

tudósítások fzerént ottan folyvást 
tsendesség volt, noha a' Konstanti
nápolyi hírek, az alkudozások eránt, 
éppen nem voltak kedvezők, és a’ 
Követek elutazni kéfzültek.

Szkio fzigetéről Szmirnába ér
kezett tudósítások tsak Nov, 20- 
dikáig terjednek. Ezek fzerént foly
vást lövöldözték a’ Görögök a’ várat 

- Fa b vier alatt. Némelly fogoly Tö
rökök Szírába küldettek. Nov. 18- 
dikán valami 100 Görög lovag szál
lott ki Szkióra Methanából jővén,; 
némelly új ágyúkat, és töltéseket is 
vittek Szkióra.—Nov. lQ-dikén Ka
rolina nevű Austriai Korvet, és 
Fenice Austriai gálya a' Szkiói ki
kötőhelybe érkezett; az elsőre szál
lott az ott lévő Tsáfz. Kir. FőCon-

sul' Stiepovich Úr’ famíliája, ’s 
Szmirnába ment. — A’ Görögök a’ 
várhoz közel körűl-sánczoló lineát 
kezdettek ásni. — A Görög Hely
tartó Orfzáglófzék ezen sziget' lako
sitói egy millióm Török piafztert 
kíván adó fejében, ’s keményen 
hajtatja be.— (E’ fzerént nem igaz, 
hogy de R i g n y Admirális az itt 
lévő Görög hajós ofztálytfelégette 
volna; erről ezen Szmirnai tudósító 
egy fzót sem fzóll.

Jep dels Estanys (Bosoms 
Óbester) a’ Katalóniai békételen- 
kedők’ eggyik Feje , némelly hozzá 
szitokkal eggyütt Franczia országba 
futott, és a’ Párisi Újságok fzerént, 
Perpignánba megérkezett.

Wilhelm Burkus Kir. Her- 
ezeg ( a’ Király-fia ) Berlinből Sz. 
Pétervárába utazott.

Báró Rotschild Anzelm, 
ama híres Rotschild-bankir-háznak 
Feje, Frankfurtban az úgy neve
zett veres házat 250,000 forinton 
megvette, ’s ezután ott fog lakni.

Egy Portug. hajós Kapitány Sept.
17-kén indúlván el Rio-Janeiróból, 
azt befzéllte Lizabonában, hogy a’ 
Buenos-Ayresi Respublikával foly
vást tart a" háború. Elindulása előtt 
5 nappal egy Brazíliai fregáta; mel
lyen a’ Fő Vezérré neveztetett Le- 
cor Grlis ült, több szállító hajók
kal , elevezett, ’s ezeken mind hadi 

( seregek voltak. Egy másik fregáta 
I Sept. 17-dikén akart Bálnába in- 
> dúlni, hol még nints egéfz tsen
desség.

(Hasznos Mulatságok Nro 2«)



HAZAI ’S KÜLFÖLDI :

TUDÓSÍTÁSOK.
(3.)

Pesten, Szerdán, BoldogaíTzony Hava Q-dik napján 1828.

Állatok honná.
India tigriseket, nevel a Ír i ka büszke Oroszlánt;

Mind két helyt elefánt, ’s lomha tevék szeretik. 
Éjszak íromszarvast, ’s medvét táplálja, berekben 

Farkas lakni szeret, bár ragadásra kitér.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

Pesten a’ Királyi Törvény Izéknél 
a'Királyi fzemélyes Jelenléteinek 

a' törvényes dolgokban való Hely
tartója Mélt. M a j 1 á th György Úr 
Matkovits István Assessor Urat 
a’ maga Ítélőmesterévé nevezni mél- 
tóztatott,

T emesváratt Nagy Méltó
ságú Remetei Kőfzeghy Láfzló 
Úr Ó Exja, Tsanádi Megyés Püs
pök , Ő Tsáfz. Kir. Felségének , bel
ső titkos Tanátsosa , közhafznú éle
tének aggott idejében, Januar. Il
dikén a' világból kimúlt.

A’TVIagyar Kurír fzerént, Nov.l-ső 
napján fzámosés fényes Kiküldött
ség Bétsben Ns. Pozsony Vmgye ré- 
fzéről; az O Felsége által kinevez
tetett Pozsony Vármegye örökös Fő 
Ispányának Méltóság. Gróf P á 1 f f y 
Emefzt Úrnak örvendezve tifztelke- 
dett. Ezen alkalmatossággal a'tifz- 
telt Kiküldöttség Nagy Méltóságú 
GrófRevisnyei Reviczky Adám 

( Első Féle&ztendö 1828.)

Első Vice Cancellárius Ó Excel!en- 
cziáját is megtifztelte , hogy O Fel
sége által Fő Udvarnokká lett ki- 
neveztetésén örvendezzen. — Mi 
azon mind hathatós erejű, mind a' 
Magyar fzíveket örömre éiefztő ékes- 
Befzédet, mellyel O Excellencziája 
a’ nevezett kiküldöttséget fogadta, 
tisztelt Olvasóinkkal, Magyarra for
dítva, tellyes örömmel közöljük.

„Felettébb való örömömre válik, 
a’ Nemes Pozsony Vávmegyebeli 
Tekintetes Karoknak és Rendeknek 
igen barátságos figyelme, mellynél 
fogva engemet, illy válogatott Férj- 
fiaknak fényes kiküldöttsége által 
megtifztelnek. Örül ugyan is a’ szí
vem , azon kellemetes és erős meg
győződésemből, hogy ezen meg
tiszteltetésem , leghűségesebb Ha
zánkfiai részéről, azért határozta
tok meg, mivel engemet is a’ Ki
rály feddhetetlen jobbágyának és 
szolgájának, ’s Hazánk hív fijának 
lenni, tántoríthatatlan bizodalom- 
mal tartanak. Esmerem ugyan én 
a’ dolgoknak azon forgásait, mel-

X



lyekben a' közboldogságot , azon 
tisztviselők, kik a' Kormányra ren
deltetnek , az Országbeliek vélek 
egyesített munkálkodásaik nélkül, 
még legbuzgóbb törekedéssel se ér- 
hetik-el; de ellenben , akármelly ne
hézségeket meggyőzhetnek és leghasz
nosabb dolgokat végre-hajthatnak , 
ha a’ Fejedelem és Nép , fzerentsés 
egyetértésekkel, azok , kik Királyi 
kegyelmekkel felruházva, Hivatalo
kat viselnek, Hazafi-társaik’ bizodal- 
mok által is segíttetnek.

Elhitetheti tehát magával, örö
mest reményiem , ezen Tekintetes 
Kiküldöttség, hogy ezen nyilvány- 
ságos bizodalmoknak tanúságát , 
mind legnagyobb betsben tartom , 
mind pedig hogy ez , a’ Hivatalom
nak viselésében , fzerentsés sikeré
nek , kezességül szolgál; kiváltkép
pen most, midőn azt a’ fzerentsés 
szempillantást jelen lenni látom, 
mellyben, hogy Édes Hazánk min
den boldogságnak polczára el fog 
jutni, nemtsak reményiem , hanem 
bizonyosan is tudom. Mert a’ mi 
hasonlíthatatlan Királyunk Atyai 
szivének a’ Magyar betses , Hazánk 
kedves , ősi Ország-alkotmányunk 
szent, és minden tanátskozások jó
vá vágynak hagyaltatva, mellyek, 
azon, Eleink tiszteletre méltó Inté
zeteik épségekben való fenntartásá
ra erányoztatnak , a’ mikre a’ Király 
és Országunk Igazai támaszkodnak. 
Ki volna pedig közülünk, a’ ki, ön 
magunk ellen annyira vétkezhetnék, 
hogy tsak távolról is tartana attól, 
hogy, az Ország lakosai részéről, 
történhetnének ollyanok, mellyek

a’ Haza szent törvényei eránt tarto
zó engedelmességgel öfzve nem fér
vén , azokat hátráltatnák, a’ miket 
a' Haza felséges Attya, Magyar Or
szágra ’s a' Magyarokra nézve, fá
radhatatlan nagy lelkében forgat.

Boldog vagyok én , hogy azok
ban , mellyek márlegfelségesebb Fe
jedelmünk szent czélja szerént, a’ 
a’ mi állandó szerencsénk megala
pítására meghatároztalak, és leg- 
közelébb megfognak határoztatni, 
tsak egyedül az én Uram és Kirá
lyom megmásol hatatlan akaratjának 
és igyekezeteinek lehettem és lehe
tek fzolgálatjára; midőn egész Nem
zetünk eránt a’ Királyi szeretetnek 
annyi legújabb bizonyságai után, 
az egész világ előtt esmeretes, és a’ 
Magyar szívbe béoltatott hódúló 
háladatosság , és ennek minden Na
gyokra szüntelen lángoló. Királyát 
és Hazáját szerető lelke, bizonyos 
és kétségtelen jövendöléssel láttat
ják előre velünk mindeneknek bol
dog kimenetelét; mert az Isten, a’ 
Népeknek IegfőbbBoldogítója, a’fze- 
retett Királyt, Nemzetünk Attyátés 
Palládiumát, Nesz tori esztendőkkel, 
szüntelenvaló boldogsággal elmul- 
hatatlanúl megajándékozza, azon 
buzgó könyörgéseknek érdemlett ju
talmául , mellyek Érette minden 
szívből az egek felé emelkednek.”

OROSZ BIRODALOM.
Ő Felsége a Tsáfzár a'Krakói 

Püspököt W o r o n i c z Jánost, 
Vársói Érsekké, és Lengyel ország' 
Primásává nevezni méltóztatott.

Sz. Pétervárából Dec. 18-dikán 
illyeneket jelentenek : Dec. 16-dikán
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a’ vár’ ágyúi hirdették az ünnepi 
Háladó tiszteletet a’ téli palota' ud
vari KápolnájábanT abris (Tauris) 
fővárosnak meghódításáért; ezután 
a’ nyert hadi martalékokat egy lo
vag-gárda sereg muzsikával hordozta 
a' város utfzáin. Ezek voltak : egy 
záfzló, veres, és fejér, a nap’, és 
oroszlány' képeivel, és egy kor
mányozó! nagy ezüst pálcza.—■ Ma 
ezen Háladás , a’ Felséges Tsáfzár’ 
neve napjának ünneplésére rendel
tetett Isteni tisztelet után , ezen vá
rosi Evangelikum templomban is 
a’ minden jók’Adójának megtétetik.

O Felsége a’ Tsáfzár O Kir. 
Magasságához Sándor Würtem- 
bergi Herczeghez , az út-közösűlés’ 
Fő Felvigyázójához , az út-közösű- 
lés’ jó rendben tartásáért, valamint 
a’ Windaui tsatornán való mun
káért, és azon eszközért, mellyel 
a' nyugoti Dvinán való hajózás’ tö- 
kélletesítésére akar fordítani, nagy 
kegyességü írást botsátott.

Abói levelek fzerént, ezen fze- 
rentsétlen városnak megmaradóit 
réfze egy új égés által hamuvá lett.

Kronstadtban, Pernauban , és 
Kováiban a’ hajózás béfejeztetett. 
Az Angol három árboezos hajót, 
melly Kronstadttól 12 verstnyire 
állott a’ jég között, többé nem le
hetett látni, talán viílzatérvéu a’ 
tágas vízre.

Odesszából Dec. 5-dikén írják, 
hogy oda egy hét alatt Nov. 27- 
dikétől fogva Dec. 4-dikéig 20 hajó 
érkezett, és tsak eggyetlen egysem 
evezett el. A’ többek közt egy Sve- 
cziai hajó is érkezett Konstantiná

polyból ; ez első Svéd hajó, mellyel 
4 esztendő óta az Odeíízai kikötő
helyben láttak.

FRANC Z I A ORSZÁG.
Dom Miguel Portug. Királyi 

Herezeg idejének legnagyobb részét 
a’ Királyi família’ társaságában töl
tötte , melly őtet mindenütt nagy 
figyelemmel megkülömböztette, — 
Dec. 20-dikán reggel ll órakor a’ 
Királynak , és Királyi famíliának 
látogatására volt, ezután O Kir. Ma
gassága a' Palais-Royal-ba ment, 
az Oríeáni Herezegnek, és az ő fa
míliájának látogatására.— Dec. 27- 
dikén reggel 3 órakor Párásból 
Calais-ha utazott, hol hajóra 
fzállván, Angliába megyen.

A’ Gazette de France Dec. 27- 
dikén estve jelenti: hogy 22-dikén 
Glasgow nevű Angol fregáta 
Toulon ba érkezett. Ezen hajón 
volt Sir G o r e John Vice-Admirális, 
kitől Codrington Admirális fon
tos hívatalbeli leveleket küldött a’ 
három szövetkezett Hatalmasság’ 
számára.

Dec. (j-dikén költ Királyi ren
delés fzerént a’ Korzikai választó 
Kollégiumnak Jan. 3-dikán kellett 
egybe-gyűlni Ajaccióban.

A’ Toulouse! Újság azt mond
ja , hogy a" Királyi új rendelés által 
fegyverre fzóllíItatott 1820-dik ész
tén dőb éli 55,000 katona közül tsak 
10,000 fog a záfzló alatt maradni; 
a’ többi pedig újabb parantsolatig 
haza megyen. Ugyan ezen Újság 
fzerént , a’ Katalóniából vifiza-érke- 
zett Franezia osztály már egészen 
rendeltetése’ helyén vagyon.



A' belső dolgok" Minis!ere, 
Corbíere Gróf, kinek egéssége 
az utólsó időkben igen megjobbult, 
Dec. 26-dikán Bre tagúéba uta
zott , fzületése földére.

SPANYOL ORSZÁG.
A’ Moniteur Madridból i Ily Dec. 

10-iki Tudósítást vett: „Az első gár
da gyalog Regement innét Barcelo
nába indult. Minthogy a’ hadi Mi- 
nisternek három Regement tarto
mánybeli katonaságot Kata!óniába 
kell küldenie, ennélfogva más hár
mat kell öfzve állítani, mellyek ha
ladék nélkül fzolgálatot fognak ten
ni. Azon egy millióm piafzter, mel
lyel Havannábból Radixba várnak, 
éppen jókor fog érkezni nem tsak 
ezen költségek’ kifizetésére, hanem 
azon hajók felkéfzítésére is, mellyek 
Kuba fzigetére hadi seregeket 
fognak vinni. — Semmi sints még 
bizonyosan meghatározva O Felsé
güknek a’ Fővárosba való vi fiz a jö
vetelük eránt, hanem még is közön
ségesen az a' híre , hogy az a’ jövő 
Martius előtt nem fog megesni, mi
vel a’ Királyné SzaragoíTzába akar 
menni, hogy a’ Pilári Szűz Máriá
nak tett fogadását tellyesittse; de 
oda az említett idő előtt nem utaz
hat, a' hideg idő, és roífz út miatt. 
—Az Éjfzak-Amerikai eggyesült Stá
tusok' Orfzáglófzéke, látván a’ mi 
Orfzáglófzékünknek pénzbeli ínsé
gét , és azon sok áldozatokat, mel- 
lyeket naponként tefzen, hogy pénz
re fzert tehessen, ennek bizonyos 
summa pénzt ajánlott, nem költsön, 
sem ajándékképpen, hanem bizo-: 
nyos Privilégiumokért, mellyek az |

jő kereskedő hajóiknak Ifavannahba 
adatnának. “■

A’ Moniteur Barcellónából Dec. 
12-ikén költ Tudósítást közöl e' kép- 
pen : ,, Azon hír , hogy Valencia tar
tományában új lázzadó tsoportok 
kóborolnak, fájdalom, meg valósodik. 
Ezen tsoportok főképpen Aldekona 
és Benikarló vidékeit járják kerefz- 

j tűl-kasúl; azon fegyveres seregek , 
jmellyek Tortózánál állottak, ismét 
kerefztűl mentek Ebró vizén azok’ 
üldözésére, minthogy Longa Ge
nerálisnak nem lévén elegendő ere
je , őket meg nem támadhatja.

NAGY BRITANNIA.
Dec. 20-ikán Lord G o d e r i c h 

Windsorba ment ; ott a’ Királynál 
egy óráig volt audientián , s azután 
Londonba viOTza tért, hol egy Ka
binéti gyűlésen jelen volt. Még azon 
estve olly hír terjedett el, hogy min
den czivakodás élőképpen letsende- 
sedett, és Lord Goderich a’ Mi- 
nisteriumban marad. Dec. 20-dikán 
a’ kilépett Ministerek is : E 1 d o n , 
W estmoreland, Melville 
Lordok, P ee 1 Úr, ’sa’t. E 1 d o n 
Lordnál öfzvejöttek, de tanátskozá- 
saiknak következését még nem tud
hatni --

A’ most kincveztetett Angol 
Kelet-Indiai Fő-Kormányozó, Lord 
Bent iák Williám Dec. 18-dikán 
Maidstoneban az ott fekvő lovag 
sereget megmustrálta, és minek- 
utánna Sir Browne Johnnál ebé
delt, Plymouthba útazott, honnét 
Indiába fog hajózni.



A' New-Tiraes Dec. 20- 
dikán illy czikkelyt közöl: „Mi bi
zonyos kútfőből a JNavarini ütközet' 
kimeneteléről, az egyiptomi Török 
flotta vefzteségére nézve, tudósí
tást vettünk. Ez fzorosabb jegyzé
seket foglal magában, mint az előb
bi jelentések , 's azért nem lehet 
figyelem nélkül olvasni. A' Törö
köknek , és Egyiptomiaknak z línea- 
hajóik voltak; eggyik 84, a’másik 
74, a’ harmadik ?(j ágyús, minde
nül 8 50 emberrel megrakva. A két 
első megfzünt tüzelni, de a’ tsata 
alatt nem botsátotta le a' záfzlót. 
Más nap reggel Angol záfzlókat füg- 
gefztének ki, és az A 1 b i o n’ tsó- 
nakjai elfoglalák ezen hajókat; az
után a’ kőfzililák felé ha,tolták, mi nt- 
hogy egéfzen öfzve vol tak lövöldöz
ve. Az ezeken megsebesített Törö
kök’ fzáma míndeniken több fzázra 
ment, és azért nem égették fel. A’ 
harmadik Török línea-hajót a’part
hoz hajtották, és más nap reggel 
felégették. Ez irtóztató ropogással 
repült a' levegőbe. Két födelü fre
gáta öt volt, — kettő 64, kettő ÖO, 
's egy 50 ágyús; mindeniken 500 
katona volt. A' két födelük közül 
eggyik, tk ágyús, mellyen volt az 
Egyiptomi Admirális , egéfzen meg- 
fofztatott árboczaitól, ’s az ütközet 
.után két nappal a'parthoz hajtatott. 
A mint vélik, elrepedt. A másik 
két födelú fregáta, 64 ágyús , a" tsata 
alatt a’ levegőbe vettetett A s i a mel
lett. A’ más két födelú, 6o ágyús 
fregáta, midőn a' viadal legtüzesebb 
ivala, zátonra hajtatván, hasonló
iképpen levegőbe repült. Az 50

ágyús fregáta első részével elsülyedt, 
hatulsójatiak egy réfze a’ víz fzinén 
maradt. A 48—52 ágyús fregáták* 
fzáma 15-re ment, ’s mindeniken 
400 katona. Ezek közül eggyik AI- 
bion megett repült a'levegőbe, mi- 
nekutanna ezt az Angolok meg- 
máfzták, elvették, és az ütközet alatt 
zátonra taszították. Más négy, (a 
mint gondolják, minden rajtok volt 
katonákkal) a tsata alatt, vagy az
után mindjárt a’ levegőbe vettetett. 
Három a’ partra nyomatott arbocz 
nélkül, elrepedezve , mint egéfz 
romladék. A többi, más reggel a’ 
tsata után elégettettett, és tellyesen 
öfzverontatott. Húfz Korvet volt., 
mindeniken 26 — 26 ágyú, és 200 
ember. Kettő, vagy három, mellyek. 
közül eggyik a’ Tunisi Admirális! 
hajó volt, az ütközet közben a’ le
vegőbe repült; a' többi más reggel 
felégettetett; nyAlcz közűlök a’ part
ra nyomatott, nagyobb réfzént ár- 
bocz nélkül, és elrepedezett, vagy 
elfzülyedt, úgy hogy tsak az árbocz- 
fák látfzának ki a’ vízből. Brigg 12 
volt, mindenik IQ ágyús, 1 50—150 
emberrel. Ezek közűi több öfzve
rontatott a’ -viadal közben. Az öt 
gyújtó-hajó közűi eggyet Philomel 
elsűlyefztett; a' többi négy a" hajók 
között a'levegőbe vettetett , de tsak 
a’ Törökflottának okozott kárt. Egy 
fregáta, 15 korvet, és brigg úfzva 
hagyatott hátra, midőn a’ szövetsé
ges hajós seregek Oct. 25-dikén a’ 
Navarini kikötőhelyet elhagyták; 
ezek a' Szövetségesek’ hatalmában 
voltak, de nagy lelküen megkimél- 
tettek. A’ Navarini battériákon 125



ágyú volt, mellyek közül 30, egy 
mozsár-ágyúval eggyütt, a’ hajók’ 
álló helyéig elfzolgált. ,, Az Angol 
hajós legények,” ezt veti utánna a 
tudósító, „egészen dühösködtek a' 
viadal alatt. A’ Törökök által elkö
vetett írtóztató öldöklések’ történe
tei által , mellyennek híre köztök 
elterjedettszent ihletésből fzárma- 
zott antipathiájok a’Törökök ellen, 
egész a halálos gyülőlségig neve
lkedett. Az ütközet alatt nehéz volt 
a’ mi embereink' dühe ellen oltal
mazni azon megsebesített Törökö
ket, kik a’ magok égő hajóik'rom- 
ladékairól a mieinken akartak me
nedéket keresni ; hanem minekután- 
na a* viadal’ heve letsendesedett, is
mét viíTza-tértek a nemes lel hűség
nek , és fzánakodásnak szokott 
érzései.

A’ Gibraltar- Gazette fze
rént, melly Nov. 29-dikén költ, azt 
reményiették, hogy Franczia ország, 
és Algír között támadott egyenet
lenségek» mentői hamarább jó mód
dal megszűnnek. Franczia ország 
elmúl hatatlanul kívánja azon hajók’ 
kiadatását, mellyek Algíri zászlók 
alatt elfogathattak. A Dei ugyan 
nem idegenkedett ezen kívánság tel
jesítésétől, de mégis azt mondja, 
hogy az nints az ő hatalmában, 
hogy alattvalóját martalékjának ki
adására kénfzeríttse ; és hogy ő, ha 
kemény eszközökhöz akarna nyúlni, 
békételenséget támasztana maga el
len , melly igen veszedelmes lehet
ne ; mivel azon személyek, kik ezen 
Korzárokat felkészítették, gazdagok,

és Algír’ népségére nagy befolyást 
gyakorolnak; a'Dei még azt is meg- 
vallja, hogy illyen esetben az ő 
személyes bátorsága is veszedelembe 
eshetne. Nem választhat tehát mást, 
minthogy tulajdon vagyonából kár
mentést fizessen ; erre már reá áll; 
de semmi esetre nem pótolja ki 
azon Franczia hajók’ árát, mellye- 
ket más nemzetekbeli Korzárok Al
gíri zászlók alatt fogtak-el. O azt 
állítja, hogy tulajdon alattvalói tsak 
hat Franczia kereskedő hajót vittek 
az Algíri kikötőhelyekbe ; tsak ezek
ért fizet kármentést.

A’ Globe illy kivonást közöl 
egy levélből, melly Batáviából a' 
múlt észt. Aug. 09-dikén költ: „Egy
néhány nap előtt a’ sziget belső ré
széből hivatalos tudósítás érkezett 
ide, hogy a’ támadók, és Belga 
seregek között az ellenségeskedés 
megszűnt; és hogy ezen örvendetes 
környúlállást egy S t a v e r s nevű 
Angol iparkodásának köszönhetni. 
Úgy látszik, hogy D i e p o Nlg ovo, 
a" támadás’ feje már jó ideje, a’ Bel
giumi Igazgató fzélmek nyilatkoz- 
tatást tétetett az oda való Residens 
által , de ez azt vissza tartóztatta , "s 
Európába nem küldötte; árért ezen 
Tisztviselő hivatalától felfüggefzte- 
tett, ’s talán per indíttatilt ellene. 
Az ő helyébe N ah uis Óbester ne
veztetett. A" fegyverfzünet egy hó
napig fog tartani. Hat Maláj fő-em
ber de Kock Fő Helytartónak ke
zesül küldetett, ő pedig ellenben 
Kock Hadnagyot, a' maga tulaj
don fiát, Stavers Úrral eggyütt 
a' Malájoknak kezesül küldötte, kik



ezen mivoltokban mind addig ő 
nálok maradnak, míg tellyes meg- 
eggyezés nem lefzen, és ezt mind 
a két rész óhajtja, hogy vége sza
kadjon ezen költséges, és haszon 
nélkül való háborúnak. W a t e r 1 o o 
línea-hajó nehány nap előtt segítő 
seregekkel itt elevezett Samara ng 
felé.”

A’ Kalkutta! Újságok, mellyek 
Jul. á-dikéig terjednek, Angliába 
megérkeztek. A Times egy czik- 
kelyből kivonást közöl, melly Af
ganistan tartomány nagyobb részé
nek Rendzsid Singh , a Seikeknek 
ama híres Fejedelme által lett elfog- 
laltatásáról tefzen tudósítást , ki 
Kabul fővárost bévette , hanem 
okosan a’ tartományt több hazai 
Fejedelmek között felosztotta, kik 
tőle függenek. — Madrafzban a' dió
iéra betegség igen sok embert el
ragad. Munro Kormányozó is meg
halt benne.

GÖRÖG ORSZÁG.
Hihető, azon írásra, mellyet 

a’ három szövetkezett hajós seregek’ 
Admirálisai a' múlt észt. Oct. 2k- 
dikén a' Görög országi állandó tör
vény szerző Test’ Ki küldöttségéhez 
botsátoltak , és melly Oct. 27-dikén 
adatott által Aegina szigetén, Nov. 
2-dikán az ezen szigeten tartózkodó 
országié Biztosság e következő két 
Nyilatkoztatást tette közönségessé :

I. A Helytartó Országló Biztos
ság kinyilatkoztatja:

A’ tengeri ragadozás ez előtt 
szükséges volt, mint ollyan fegyver, 
melly az ellenségnek ártott; de most,

az ellenség' flottájának öfzverontása 
után, a’mit a' három Fő Hatalmas
ság vitéz Admirálisai vittek végbe , 
egy altaljában felesleg valóvá lett. 
Ennek okáért, mai naptól fogva a’ 
ragadozás minden Görög hadi hajók
nak megtiltalak.

E’ fzerént mindenféle Görög 
hajók’ Kormányozóinak tudtára 
adatik , és nekik megparan'soltatik, 
hogy ezután tengeri ragadozásra ki 
ne induljanak, sem semmi módon, 
vagy akár mitsoda fzín alatt valami 
neutrális záfzlójú hajót le ne tartóz
tassanak.

Sőt még a’ tengeri bekerítésre 
rendeltetett Kapitányoknak sem 
szabad , kik úgy sem távozhatnak-el 
rendeltetésük' határaitól , valami 
neutrális záfzlójú hajót feltartóztat
ni, kivévén azokat, mellyek a'bé- 
kerittetést újonnan megszegik.

A’ tengeri Törvényszék , melly 
arra neveztetett vala ki, hogy a’ 
tengeri ragadományt megítélje, en- 
nekutánna nem bír olly hatalom
mal , hogy valami ragadomány fe
lől iteletet tehessen, azokat kivévén, 
mellyek a’ békemtetés’ általhágá- 
sánál elfogatatnak.

Ennek következésében az Or- 
fzáglófzék azon hajós Tiszteket, kik 
e' jelenvaló Nyilatkoztatás ellen bá
torkodnának tselekedni, úgy fogja 
tekinteni de facto, mint tengeri 
tolvajokat, és mint ollyanokat, ke
ményen megbünteti.

Költ Aeginán Oct. 21-dikén 
(Nov. 2.) 1827. Aláírás: A’Helytar
tó Országié Biztosság : Ma ürömi
ek al i G., Milaiti J. M.,Nakó



Jannulí. A' tengeri dolgok’ ideigvaló 
Ministere Glaraki G.

II. A’ Helytartó Orfzágló Biztos
ság kinyilatkoztatja: Minden kétsé
gen kívül való, hogy a’tengeri rab
lás , ezen olly gyalázatos istenteFen- 
ság , már eleinte nem tsak rettene
tes volt a’ mi polgártársainkra néz
ve , hanem fzerentsétlenségre, a’ Gö
rög háborúnak szent voltát minden
kor meghomályosítottá ; és a’ Nem
zet basznának sokat ártott.

Az előbbeni Igazgatószékek, 
valamint a’ mostani, mindenkor ki
nyilatkoztatták , mennyire kívánták 
az embertelen tengeri ragadozásnak 
megszüntetését, és el nem mulatták 
ezen veszedelmes tselekedet ellen 
mind azon eszközöket elővenni, 
mellyeket a’ környúlállások meg
engedtek ; és ha ezen- tekintetben 
czéljokat egészen el nem érhették, 
azt tsak a dolog veszedelmes, és 
rendetlen állapotújának kell tulaj
donítani.

Hanem egy áltáljában ízük sé
ges az útálatos tengeri rablást végre 
semmivé tenni, és mindent az út
ból elhárítani, a mi a’ kereskedés
nek ártalmára lehetne.' Ezen czél’ 
elérésére az Orfzáglófzék meghatá
rozta , hogy a’ legkeményebb, és 
legfoganatosabb módokat elővegye: 
és ennek okáért küldi Kyparifzi 
Mikes Kapitányt hadi hajókkal , és 
katonákkal az Archipelagusra , és! 
neki teilyes hatalmat ád arra, hogy 
a’ tengeri rablókat minden kitelhető 
keménységgel üldözésbe vegye. Ke
rületi levél által is megparantsolta 
minden fzigetbeli Tisztviselőknek,

hogy magok részéről is ezen dolog
ban segedelemmel legyenek, és 
közre dolgozzanak.

A három felséges szövetkezett 
Hatalmasság’ tiszteletre méltó Ad
mirálisai egyfzer’smind megkéret- 
tetnek , hogy ők is ne sajnálják gyá- 
molítasokat kiterjeszteni ezen útá
latos tengeri rablás" eltörlésére.

Aeginán, Oct. 2I-dikén (Nov. 
2.) 1827.—- ( Következnek az alá
írások.)

fíülömbbfeleTu dóst'tás oh.
Nápolyban Dec. 13-dikán 

meghal t F a b r i c i o Ruffo Kardi
nális Szicziliái Királyi Státus-Minis- 
ter, életének 83-dik esztendejében.

New-Yorkból érkezett Nov. 2ú- 
diki tudósítások szerént az Angol- 
Amerika, és az Éjszak - Amerikai 
Eggyesúlt Státusok között lévő ha
tárok’ megigazitására küldetett Biz
tosok munkáikat elvégezték , és vég
ső tudósításaikat Orfzáglófzékeik- 
nek megtették. A két réfzről való 
Biztosok voltak^B a r c 1 a y, és P o r- 
ter Generális.

Az Éjszak - Amerikai Újságok 
folyvást hathatósan intik a’ népet , 
hogy Jackson Grlis a’jövő válasz
táskor Praesidensnek ne válasz
tassák.

Londonban egy Királyi rende
lés adatott ki, melly a’ tengeri ka
tonáknak fo rma-ru háj okát a7 Lord 
Nagy - Admirálistól fogva a’ hajós 
Hadnagyig meghatározza.

Jan. 1-ső napjától fogva az An
gol hadi hajókra nézve új Jegyző- 
Könyv lefzen keletbe.

(Hafznos Mulatságok Nro 3.) Hirdetés 1/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz*

(3.) * (l)

BLi.zo ny os Pesthez közel 1 é v ő' U r o d a 1 m i j ó f z á g - r é Cz
nek bérbe adása.

(l) Pestről harmadfél órányira termékeny tájon fékvő Péczel Hely
ségnek nyoltzad réfze, melly több telekes , zsellér, és taxalista Job- 
bágyokon kívül, kik esztendőnként 500 Robotot tartoznak szolgálni, 
tágas nagy Curialis belső 450 Pos. mérő vetés alá való külső major
földből , tzélerányos mennyiségű rétekből mintegy száz hold vág
ható erdőkből, hét nagy mintegy hu íz holdra menő majorsági,, és 
nyoltz tizedes szellőkből; —továbbá a’ Rákos folyón épült két ma
lomnak közös használásából, melly esztendőnként 42 Pos. mérő bú
zát, 200 Pos. mérő rozsot , és 12 Pos. mérő árpát a’ még szinte nyoltz 
esztendőre terjedő szerződés ereje szerént minden költség nélkül bi
zonyossal! béhoz, és még a’ közlegelőbeli részvétel jussából áll, akár 
mindjárt, akár legfellyebb is a’ következendő tavafz elején három, 
hat, vagy több esztendőre is azon megjegyzéssel bérbe adatik, hogy 
az arendáló több ezer forintot érő , és kivált a' nemes juhtenyésztést 
illető eszközkészületet is szabad tetszéseként általveheti úgy mind azon 
által, hogy azokat kipótolni köteles légyen. A* bérleni kívánók, kik 
elegendő bátorságról bizonyságot mutathatnak, Tekintetes Kiss Fe- 
rentz Assessor, 's tulajdonos Urnái Budán a' Krifztina Városban, Gróf 
Brunsvig házában, naponként délután 1 — 3 órakor megtudhat
ják az arendálas feltételeit, a’ szükséges Documentumakat is ízemre, 
vehetik , és eggyességre léphetnek.

. Jelenté se

(l) Az Erdélyi Nagy Fejedelemségből, és más helyekről is hozzám 
tétetett tudósítások szerént az jelentetvén , hogy a’ Politikai 
Igazgatás czíme alatt, általom közre botsájtandó munkára, 
mostan is, a' midőn a’ Prénumeratio ideje el múlt, kívánnának némel- 
lyek előfizetni; mellynél fogva a’ tisztelt Publikumnak alázatosan 
jelentem , hogy az érdeklett munka, jóllehet T. T. Petrózai Trattner 
Mátyás Úr Typographiájában már sajtó alatt vagyon, mindazonáltal 
e' folyó Januarius végéig az elő fizetések elfogadtatnak: annak elte- 
(Első Félesztendő 1828.) -



lésével pedig az említett munkának ára egy forint léfzen pengő pénz
ben. Költ Pesten Januarius 4*dikén 1826.

Bizálti Puky Károly m.k.
Több Ts. Ns. VgyélV Tábla-Birája.

N u n c i u m.
(i) Opussub titulo „Directoriuin Juratorum I. Tabulae Regiae 

Judiciariae Notariorum circa Functiones ad sphaeram acti- 
vitatis eorundem relatas qualiter peragendas Practice elabo- 
ratum , B. Ordinationibus Regi is, Slatutis item et Decisioni- 
bus Supremorum Fororum, nec non Exemplis et Formális 
Styli tam Latinis, quam et Hungaricis illustratumproutsub 
l-ma Novembris 1827. annunciatum fűit, usque ultimam Januarii 
a. c. prelum eífective deseret. Ad liunc usque praeclusi Terminum 
defixo 1 fl. 3Ö xr. M. C. pretio subin augendo praenumerari potest 
Pestini apud Bibliopolas Eggenberger et Müller; Posonii apud Schvai- 
ger et Landes ; Cassoviae apud Vajda; Debreczini apud Viduam Csáty ; 
Zagrabiae apud Suppan; in Comitatibus praeterea et L. R. Civitatibus 
apud D.D. Ordinarios et Vice-Notarios, nec non Professores Juris 
Patrii Titulis suis dignissimos, eatenus specialiter interpellatos, qua 
caeteroquin Synoptíca etiam Materi árum in memorato Opere conten- 
tarum Deductione cuivis pro inspectione deservitura provisos — qui 
liisce denuo interpellantur, ut tam Summas praenumerationales, quam 
et consignationem D.D. Praenumerantium, quatenus Nomina illorum 
imprimi possint, usque praeattactum Terminum pracfatis Bibliopolis 
Pestiensibus, aut verő ipsi Authori, per quem eatenus Litteratorie 
requisiti fuerant, transmittere non graventur; — pro parte illorum 
nihilominus, qui ob defectum securae Occasionis pecunias pro attacto 
Termine transponere nequirent, usque proxime affuturas Nundinas 
Pestienses Josephinas tot Exemplaria reservabuntur, quot per eosdem 
medio AssecuratoriarumLitteramm (franco) expediendarum constituta 
fuerint. Pestini l-ma Januarii 1828.

R ö n y v h í r d e t é s.
(l) D ele c tus Poétarum. Pars Prima: Sales Poétici prover- 

biales et jocosi , ad condimentum honestae conversationis, recreatio- 
nem et eruditionem simul stúdiósáé Juventutis -collecti a J. Gatti 
Florentino. Editio 2-da aucta et emendata. Pa-rs Secun da: Variorum 
Poétarum Carmina selecta: Descriptiones Poéticas et Morales, Epi- 
grammata et Aenigmata continens. A Stephano Lánghy. Budáé 
Typis Typographiae Regiae Univers. Hungaricae 1825-



o

Kívántuk mégegyfzer Olvasóinkat figyelmetesekké tenni ezen 
Könyv eránt, mellynek belső betse annyiból halhatatlan, mivel az 
232 jeles és válogatott Deák Vers-Szerzőkből szedőd vén, a’ Könyvnek 
Elfzerkeztetése , és a Tárgyaknak igen helyes válafzxtása alkalmatossá 
teszi azt, az Ifjúságnak nem tsak hasznos mulattatására, hanem egy
szer smind a' Vers szerzésben való tökéüetesítésére, mert alig lehet 
valamelly Tárgyat gondolni, a' melly ezen Gyűjteményben elő nem 
fordúlna; a’ melly Tárgyaknak figyelemre méltó választása a’ Taní
tóknak is a' Humanitás Oskolákban hasznos szolgálatot tehet: Egyéb
iránt pedig akár ki is, ki a' Nyelvet érti, ezen Gyűjteményt gyö
nyörűséggel fogja forgatni; mert a' Verseknek külömbfélesége, a’ melly 
már magában is megkedveltetést fzerez, annak külömbféle Tárgyaival 
eggyütt a' Gyűjteményt nagyon kellemetessé, és az Olvasóknak an
nyival inkább tetszetősebbé teszik, mivel rövidek lévén a’ Darabok, 
az olvasást akár hol unalom nélkül lehet kezdeni és végezni: melly 
okból azt az Ifjúságnak , és az olvasó Közönségnek altaljában nyílt
szívűén ajánlhatjuk. A’ nyomtatás és a’ papiros igen szép, és az ára 
nagyon mérsékleti, ú. m. 2 fl. ezüstben. Találtatik Pesten a’ Kiadó
nál; nem külőmben Eggenberger, Kilián és Müller Könyváros 
-Uraknál.

Hirdetés.
(l) Mindenféle fzinű nagyobb részen angol módra elkészített Li

beria posztó meghatározott illendő áron találtatik Pesten
Ofenheimer Sándor 

Kereskedésében a' Magyar Királynál.

Hirdetés.
(1) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből közhírré tétetik,s hogy az 1828-dik esztendőben November l-ső 
napján kezdődő uj kibérlése a’ Nagy Kikindai priviL Királyi Kerületi 
bormérés’, mészárlás', és halászat jussának 1828-ban Május lQ-dikén 
fog licitáltatni. Mellyre nézve az abban részt venni kívánók a' fent- 
jegyzet napon reggeli Q órakor Nagy-Kikindán a’ Kerűletházában tar
tandó licitatióra , hol a’ bérlésfeltételeit előre is megtudhatni, a’ szük
séges bánat pénzzel felkészülve ezennel meghívattatnak.

Budán December li-dikén 1827.

Hirdetés
(2) Két SzetskaMachina öntött vasból eladandó találtatik S a rto r y 

Úrnak Vas-Kereskedésében a’ Szerviták Piaczán Pesten.



Pesten a* Váczi utszában a’kék Unikornrsnál

(l) Van fzerentsém jelenteni, hogy több rendbeli kívánságok’ 
következésében valódi Grétzi Csokoládéval, mellyel azon Grétzi Fa
brikáltból szereztem meg, mellyeltnek a' Grétzi Csokoládé az ő köz- 
ditséretét köszöni, a' legillendőbb áron szolgálhatok.

Ezen Csokoládé az eddig kereskedésbe^ volt minden más Cso
koládét feliül halla ■ .» j"les tulajdonságaira nézve. A’ Pesti Universi- 
tásnál a' Chemiának Nagy Tudományu Híres Professora Tekintetes 
Schuster János Úr, minekutánna azt megvisgálta volna, annak 
minéműségéröl igen kedvező bizonyságot adott, mellyel nálam ere
deti mivoltában olvashatni.

Ezen fentjegyzett Csokoládén kívül még 6 féle különös jósá
gú Spanyol Csokoládém is vagyon, melly azon jó tulajdonsággal hír, 
hogy kétfzerte szaporább másféle Csokoládénál, továbbá Ahmazome-, 
Liehen-, Salep-, és más Bétsi Csokoládéval is szolgálhatok. Minden 
tsomó Grétzi, és Spanyol Csokoládé borítékára reá léfzen nyomtatva 
a' kereskedés czimere . és felülírása, úgy a’ valódiság’ biliege.

Ugyan nálam igen oltson találtatnak mindenféle füfzer porté
kák , nevezetessen valódi Tokaji és Ménesi afzu bor, valamint külö
nös jóságú Jamaicai Bum, Puntsefzfzentzia, különös finomságú ráf- 
finirozott Römény-viz, finom, és fel ette fi nőm vörös, fekete, arany 
fzinü, barna, és márvány színű petsét - viafz is. — Kegyes megkere
sést óhajt

K r a n f z Károly, 
fűszeres, és rőfös Kereskedő 

a’ kék Unikornisnál.

lévő fűszeres, és rőfos Kereskedés’jelentése.



hazai ’s külföldi
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Pesten, Szombaton, BoldogaíTzony Hava 12-dik napján 1828.

Menyasszony.
Már farsang bejött, házasság gondja feszíti 

Büszke legényt, valamint ölbe való hajadont.
Majd jegyesek lesznek két szív egymásra hevülvén,

Gyenge Menyasszony után sok rokon érzet ered.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

■^^•zonÉnekes és Színjátfzó Erdélyi 

Magyar Társaság mellyről máskor 
is ditséretesen emlékeztünk, a'múlt 
Dec. 18-dikán Tolvaj Szarka 
Énekes Játékot adván elbútsúza a' 
Ns. Közönségtől, el-akarván hagy
ni városunkat; de az igen nagy, 
fzámú Publikum kedvező indulat
ját , és megelégedését olly nagyi 
tapsolással nyilatkoztatta ki, hogy 
ezen iparkodó Társaság, még 20-j 
dikban a' Bűbájos Vadáfz ne
vű Énekes Játékot fzép igyekezet
tel adná. Sőt hogy továbbra is a’i 
Magyar hang’ melódiájával a'haza
fiakat gyönyörködtesse , és a’ nem
zeti tsinosodásra magának is, má-j 
soknak is alkalmatosságai fzerez- 
hessen ezen Fő-városban, némelly 
buzgó nagy lelkű hazafiak pénzt 
gyűjtenek öfzve , hogy a’ Játékfzín’ 
árendását 8 Játékra kielégittsék , a’ 
jövedelem pedig az adandó dara
bokból , egyedül ezen Társaság' 

( Első Félesztendö 1828.^

tagjait gyámolíttsa. Ennél fogva 
Jan. 8-dikán elkezdé új pályáját, az 
Ülafz leány Algírban nevű 
Operával; — tegnap a’ Tolvaj 
Szarkát adá. Így hetenként két- 
fzer játfzik.

Ő Tsáfzári Királyi Felsége mél- 
tóztatott Mélt. Erdődi Gróf Pál ffy 
Fidelis Úr Ó Nagyságát, Tsáfz. K. 
Kamarást, és Árva Vármegyének 
Fő-Ispányát, a.’ N. M. Magyar R. 
Udvari Cancelláriánál Udvari Taná- 
tsost és Referendári nst, minekután- 
na az eddig volt Kir. Fő-Tárnok, 
N. M. Gróf C z i r á k y Antal Ő Ex- 
cellentiája Orfzág’ Bírájává kinevez
tetett, helyébe Kir. Fő-Tárnokká 
nevezni; — valamint:

Méltóságos Székhelyi M a j 1 á t h 
György , Personális és Udvari Ta- 
nátsos O Nagyságát Nagy-Honth 
Vármegyei Fő-Ispánysággal meg- 
tifztelni.

A’ Nagy Méltóságú Magyar K. 
Udvari Cancellária pedig Tekinte
tes Gál Jósef Urat, ki eddig ezen

X



N. M. Cancelláriánál Udv. Hites 
Jegyző lévén, ’s Protokollumban, 
mint TifzteietbeH Adjunctus, szá
mos esztendeig fzorgalmatosan, és 
Elöljáróinak tellyes megelégedésére 
szolgált, ugyan ott a’ Protokollum- 
nál valóságos Adjunctussá kegye
sen kinevezte.

O Tsáfz. Kir. Felsége méltóz- 
tatott Mihalitz Jósef Urat, All- 
Esperestet, és Kassini Plébánust; 
továbbá Haramufztek Jósef 
Urat, a Zágrábi Püspöki Lyceum- 
ban a’ Theologia’ Professorát, Zá
grábi Kanonokokká kegyelmesen 
nevezni ; — a’ Tsanádi Püspöki Me
gye’ Káptalanjában pedig méltóz- 
tatott Ő Felsége Török Antal 
Urat, Hattal Boldogságos Szűz’ Apá
turát , a’ Tsanádi Káptalan’ Lecto- 
rát és Kanonokját, a’ Tsanádi.Püs
pöki Lyceum’Prodivectorát, a’Ke
gyes Intézetek Administrátorát, és 
több Ns. Vármegyék Tábla-Bíráját, 
kegyelmesen Nagy Préposttá nevez
ni ; — továbbá Maros György 
Urat, a’ Tsanádi Püspöki Megye’ 
öregbik Kanonokját, ugyan azon 
Káptalan’ Lectorává; Lebzeltern 
Henrik Urat, Kantorrá ; Horváth 
Jósef, és Schüller Ferencz Ura
kat ezen Káptalan’ Kanonokjaivá 
nevezte. „

Végre O Tsáfz. K. Felsége a’ 
Kalotsai Érseki Káptalanban illy 
előléptetéseket méltóztatott tenni: 
Fő Tifzt. T h ueg u t Venczel Apát 
Úr , és a' Székes Templom Espe
restje , 's a’ t. most azon Káptalan’ 
Custosává; Csupor Mihály Úr,

Prépost, és Bátsi Esperest, ’s a’ t. 
most Bátsi Sz. Pál Prépostjává; T h e- 
ring Gáspár Úr öregebb Mester, 
és az Érseki város" Plébánusa, most 
a’ Székes Templom' Esperestjévé ; 
V a g n e r Ferencz, és G i r g György 
Urak öregebb , és ifjabb Tanító 
Kanonokokká lettek.

Sz. Györgyön Jan. 6-dikán, 
Viz-Kerefzt napján, Papságának 50- 
dik esztendejét ünnepelve tartotta 
Nagy - Tisztelendő Totth Albert 
Úr, az Ajtatos Oskolák’Szerzete- 
beli Pap, most a’ Sz. Györgyi Kol
legium Vice-Rectora, életének 82- 
dik esztendejében. Az oltárnál Ve
zetője volt Fő-Tifztelendő Máj er 
Ferencz Úr, a Győri Székes Egy
ház’ Tiszteletbeli Kanonokja , ki is 
73 esztendős, szolgálatot tévén az 
oltárnál azon Szerzetbeli Professor 
Urak.

Egerből. A’ Természet Tu
domány’ Tanítója a' lefolyt 1827-dik- 
esztendő időjárását feljegyezvén ek- 
képen közli: Januariusban egészen 
tiszta 1 , változó 14, béborult l6 
napok voltak ; 5-fzör havazott, 2-fzer 
esett, a’ hó és esső víznek magas
sága 20 vonás Vagy línea , nehézsé
ge 248 lat volt. — Februariusban: 
tiszta 14, változó Q,béborultt 5 nap 
volt; 2-fzer havazott, l-fzer esett; 
a hó és esső víznek magassága 13 
vonás, nehézsége lf)4 2/3 lat vala. 
— Martiusban : tiszta Q , változó 20, 
béborultt 2 napok voltak; 4-fzer 
esett; az esső víznek magassága 6 
5/8 vonás, nehézsége 82 1 l/l2 lat 
lett.— Aprilisben: tiszta 15, vál-



N u n c i u m.
O perc ti túli: JjManual e Procurato rum e t C a u s an ti um'6, comple- 

ctens Processus in Jure Hungarico occurrentes, ordine alphabetico exprimens In- 
stituta , quo quis Actor, contra quem Incattum, coram quo Judice procedendum, 
quidve probandum habeat, ut Objectum Processus assequatur, adjectis nonnullis 
Observationibus, per quemdam Dominum Causarum Advocatum elaborato existente, 
perspiciens Infrascriptüs Opus hoc omnibus quident Juridicis, maximé tarnen Do- 
minis Juvatis Inclytae Tabulae Eegiae Judiciariae Notariis semet pro subeunda 
Censura Advocatiali párán ti bús utile főre, cum indul tu Domini Auctoris, pronunc 
Nomen suum occultantis, per Impressionem ejus Inclyto Publico servirtix optabat, 
qua virtute Benigno - Gratiosi Decreti Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Ilun- 
garici dd. 25. Octobris 1827 , Nro 27Q9Q. admissa, opus jam sub prelo consti- 
tuitur. Ad sublevanda Expensarum Impressionis onera praenumerstioni substerni- 
tur. Poterit vero praenumerari usque finem Januarii 1828 per 1 fl. C M. Pestini 
apud Spectabilem Dominum Trattner, atque Dominos Bipliopolas Eggen
berger, Kilian et Müller in Foro P. P. Franciscanorum, V i e g a n d in 
Platea Vaciensi , Spectabilem item Dominum Czuppon, Jur. Causarum Advo
catum in Platea Hatvaniensi, in Domo Vitrarii Perger e regione Facultatis Me- 
dicae sila habitantem ; Cassoviae apud Dominos Vajda et Viegand, Poso- 
n i i ac S o p r o n i i itidem apud Dominos Viegand Bipliopolas.

Előfizetési Hirdetés
egy 11 ly tzimii^Magyar Könyvre:

Vi’sgál ódások a’ Mindenség felett.
E'

zen Munkát Dalberg Károly Theodor által Német Nyelven írt hatodin 
Kiadás szerént Magyarra fordította az alólírott. A’ tudós Szerző Úr , amint a’ Mun
kának tzímje mutatja, a’ Világon előforduló minden Tárgyakról értekezik ; a’ Tudo
mányokat és Mesterségeket visgálódó ’s bíráló szemekkel futja által, azoknak mind 
jelességeit, mind héjánosságait nyíltszívűén előterjeszti, ’s egyszóval, rövideden 
minden rendű és sorsú Embereket érdekel. A’ Munkának betse elegendőképpen ki
tetszik a hói , hogy Német Országban már hatszor kinyomtathatott, ’s mindenkor 
nagy kedvességet talált. A melly Munka kő zeige tő 1626 esztendei Februarius Hol
napnak 2Qdik napjara okvetellen készen lesz. A’ nyomtatásbeli költségeknek kön- 
nyebbítése’ tekintetéből Előfizetésre botsájtatik. Lehet pedig előre fizetni a) kitett 
határnapig a’ fentebb írott Uraknál 48 kr. Ezüstben.



Találtatnak még az alolírottnál az általa kiadatott e’ következendő Köny
vek is, mellyek a’ fentemlített Urakon kívül minden Könyváros és Könyvkötő Urak 
által megszereztetlietnek:

Delectus Poéta rum. Pars Prima: Sales Poélici Proverbiales 
et Jocosi, ad condimentám honestae conversationis, recreationem et eruditionem 
simul stúdiósáé juventutis collecti. Pars Secun.da: Vari orom Poétarum Car
mina Selecta: Descriptiones. poéticas et moi’ales, Epigramrnata et Aenigmata con- 
tinens. Ezen 202 válogatott írókból gyújtetett Munkát minden Kecensensek a’ leg
nagyobb dítséretre érdemesítették. 34 árkus, med. 8- igen gyönyörű Nyomtatás, 
az ára 2 forint, igen szég Venetiai velin papiroson 4 forint ezüst pénzben. 
Nyomtattatott 1825. Esztendőben.

Vis-gál ódások a’ Világ’ Alkotmánya felett. Ezen kis Munkában 
mind azok megmutattatnak, a- miket a’ tsillagos Égről, és azzal egyiilt a’ Világ’ 
egész Alkotmányáról bizonyosan tudunk. Nap - Kendszerünknek rézre-metszett kép
ben való előterjesztésével, tsinos borítékban kötve, az árra 30 kr. ezüstben. Nyom
tattatott 1827. Esztendőben.

Magyar E n c y c 1 o p a e d i a , illy tzím alatt: A’ Tudomány ok’ E s mé
retére Tanító Könyv. Talprajzolata’ Tudományok’ ősz vés Előterjesztésére. 
Eschenburg ’ harmadik Kiadása szerént. A’ Litera túrának a’ legújabb Időkig való 
meg bővítésével. Nyomtattatott 1827 Esztendőben 35 l/2 árkus med. 8 • Az ára 
3 forint ezüstben.

Azon T. T. Director és Professor nemkülömben Könyv-áros és K KölőUrak, kik 
az alól írottat személyesen vagy Leveleik által megkeresvén , ezen Munkákból com- 
missioba általvesznek , fáradozások’ jutalmául minden 6-kat ajánlja az alól írott. —-

Azoknak pedig, a’ kik a’ már készen lévő Munkákból az álól írottnál, ’s 
kiváltképpen a’ tanuló Ifjúság’ számára számosabb Példányokat fognak venni, meg- 
kíilömböztetett jutalmas áron fogja az alól írott általengedni. Költ Pesten. Kará- 
tsony Havának .20- napján 1827.

Lánghy Is tván m. k.
Lakása a’ Mária - Dorottya Útzában , Spiegl Ats- 
Mester Úrnak ig. szám alatt lévő Házában a’ má
sodik emeletben.
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tozó 11, béborultt 4 napok voltak; 
1-fzer havazott, 4'fzer esett; a hó, 
és esső víznek magassága 13 5/g 
vonás, nehézsége 171 7/12 latot 
nyomott. — Májusban: tiszta 14 , 
változó 16, béborultt l nap volt; 
3-fzor esett, az esett víznek magas
sága 8 vonás, 102 ifi lat volt.— 
Júniusban : tiszta 15 , és annyi vál
tozó napok voltak; 5-fzör esett, az 
esső víznek magassága 2Q 2/3 vonás, 
372 8/Q lat vala. Júliusban : tifzta 
25, változó 6 nap volt; 1-fzer esett, 
az essőnek magassága 5 vonás, ne
hézsége 04 l/3 lat lett.— Augustus- 
ban: tifzta nap volt 18, változó , z; 
5-fzör esett, az esső víznek magas
sága 18 ifi vonás, nehézsége 234 
l/j latot tett.— Septemberben : tifz
ta 24, változó 4, béborultt 2 nap 
volt; 2-fzer esett, az esső víznek 
magassága 23 vonás, nehézsége 201 
l/3 lat.—Octoberben : tifzta 24, vál
tozón 7 napok folytak el, 2-fzer esett; 
az esső víznek magassága Z 5/6 vo
nás, nehézsége 48 5/Q lat.— Novem
berben : tifzta 4 , változó 17, bébo
rultt, és ködös Q nap volt; 6-fzOr 
esett, 2-fzer havazott; az esső és 
hóvíznek magassága 29 vonás, ne
hézsége 3Ö7 l/j lat lett.— Decem
berben : tifzta Q , változó 5 , hábo
rúit ködös 17 nap volt, 3-fzor ha
vazott , 3-fzor köd esett; az esett 
hó víznek magassága 7 vonás, ne
hézsége (értvén egy □ lábra min
denütt) 88 1J'i lat lett. — Ennél 
fogva egész esztendőben a’ hó és 
esső víznek magassága volt 14 hü
velyk, 9 1/4vonás; egy □ lábfőid
re esett esső és hó víznek nehéz

sége lett 69 font, és 27 lat. — Leg
nagyobb hideg volt 18-dik Februá
ri usban a’ Reaumur hévmérője fze- 
rént a’ fagypont alatt 1*4 grádus. 
A' meleg ugyan azon hévmérőn leg
nagyobb volt Julius 22-dikén, és 
Augustus 3-dikán délután három 
óra tájban 28 1/2 grádus.

Kolosvárról Dec. 30-dikán. Ma 
tartották harmadik százados ünne
pét annak, hogy a’ Magyar Nem
zet a Felséges Austriai Ház’ orfzág- 
lása alá hajlott. Az ezen napot meg
előzött estve 7 órakor minden ha
rangok' megvonása adott jelt a’ kö
vetkező ünneplésre, melly jeladás 
ma reggel 5 órakor megújíthatott. 
— Tíz órakor a’ Kir. Fő-Igazgató 
Tanáts, N. M. Branyitskai Báró 
Jósika János Úr O Ex ja, mint 
Fő Előlüllő által vezettetvén, a’ 
Czéhektől, helybeli Magistratus tói, 
és sok néptől kísértetvén, a’ B. Va- 
quant gyalog Ezerede egy osztályá
nak tisztelet tétele alatt, az Anya
templomba ment; hol is a' Te Deum, 
és ünnepi Mise után, a' helybeli 
Plébánus és Esperest Fő Tiszt. Es
senbach János Úr fontos beszé
det tartott. 2 órakor pedig a' Fő- 
Előlüllő Úr fényes ebédet adott.

Iiolosvárnak piaczát , és fő- 
utfzáit Dec. 31-dikén 1827. kezdet
ték először kivilágosítani lámpá
sokkal.

AUSTRIA.
Az 1 818-dikban Mart. 21-dikén 

költ Felséges Pátens fzerént, Jan. 
2-dikán 1828. délelőtt 10 órakor 
történt az intereses papíros pénzbeli



régi Státus-Adósságoknak öt venne 
gyedik Sorshúzása , melly ben a' 286 
számú series jött ki. — Ezen sor 
magában foglal udvari Kamarai Óbb' 
gátlókat a’ Majlandban felvett köl- 
tsönözésből, mellyek 2 \fk percen
tesek , a' 4071 számtól fogva a' 4545 
számig ; ezek’ tőkepénze teUen 
1,113,308 fór. 28 kr.; az interesek 
pedig leszállítva 25,050 fór. 47 1/4 
kr. — Az ezen seriesben foglaltatott 
eggyes Obligátio számok különös 
tulajdon lajstromban adatnak ki.

Ö Tsáfz. Kir. Felsége Nov. 29- 
dikén 1827- költ Felséges Kabinéti 
írásánál fogva, a’ Dom Miguel 
Portug. Kir. [Jerczegnél lévő Portug. 
Kir. Kamarás Urat, de Mell o Fe- 
rencz Antalt az Austriai Leopold 
TsáfzáriJRendnek Közép-Keresztjé
vel; — továbbá a' Portug. Kir. Kö
vetségnél lévő Urat de Saldanha 
Oliveira Daun Ferenczet; — és a’ 
Lizabonában lévő Tsáfz. R. Követ
ség! Titoknokot Pflüg el Wilhel- 
met, ugyan ezen Rendnek Vitézi 
Keresztjével, minden taksa nélkül, 
megtisztelni méltóztatott.

Bétsben Jan. 4 dikén a’ pénz 
folyamat ja így állott: Az 5 per Cen
tes Státus-adósság 89 1/3» — az 
1820-diki sors húzással járó Obli- 
gátiók 144 12 ’s 1/2; — 1821-diki 
hasonlók 114 l/2 ;— a’Bankó-Ak- 
tziák 1046 1/2 fór. Conv. P. keltek.

AMERIKA.
Washington ból Dec. 3- 

dikáig terjedő Újságokat hozott Eu
rópába egy gőzhajó, melly Ame

rika , és Havre között jár. Az Éjszak- 
Amerikai Státusok’ Congressusának 
>zon nap kellett egybe gyűlni, és 
elevenebb iillést lehetett várni, mint 
íz utolsó esztendőkben volt. A’ töb
bek között megjobbított törvényke
zés , egy törvény a' kereskedési meg- 
bukások eránt, és a’ gyapjú bevi
tele eránt fenn illő törvénynek meg
vizsgálása fog előterjesztetni.

Brazília. A Rio - .Tanéiról 
Diario Aug. 28-dikán közli azon 
törvényt, melly a' Tsáfzári família’ 
tagjainak járandó esztendei fizetést 
meghatározza; ú. m. l.) a’Tsáfzár- 
nak 1000 Conto Reis; 2.) a’ Tsá- 
fzáinénak 100 Conto Reis; 3.) a’ 
Tsáfzári Herczegnek kis korában 12 
Conto , tizennyolez esztendőt bé- 
töltvén , 24 Conto ; 4-) a’ Rio-Gran- 
dei Herczegnek 6 Conto kis korá
ban , és 12 nagy korában ; 5.) A’
Tsáfzári familiabeli minden Her
czegnek , vagy Herczeg!Asszonynak 
4,800,000 Reis, míg kis korúak, és 
9,600,u00 Reis ha nagy kornak 
lesznek.

O Felsége u’ Tsáfzár egy hó
napi jövedelmét a" katonák’ Zsolti
jának kifizetésére adta ; és míg Bue
nos- Ayressel a’ háború tart, egész 
jövedelmének felét a kiutstárba tefzi 
le minden interes nélkül ; továbbá 
ugyan ezen czélra hazafiul segedel
mek ajánltatnak.

A Diario Sept. 29-dikén kihir
deti Nagy - Britanniával Nov. 25- 
dikán 1826. a' rabszolgákkal való 
Kereskedés eránt kötött Eggyezést. 
Ugyan ezen Újság fzerént, Anna



brigget az ellenségtől a’ Brazíliáik 
elfogván, azon 27 Tifzt, és 57 köz
legény érkezett meg Montevideoba. 
Sept. 25-dikén Paula fregáta 55 fo
gollyal érkezett Rióban Buenos-Ay- 
resből; ezen fregáta a’ Rio-Gvandei 
partoknál Rapido nevű Kutter hajót 
az ellenségtől elvette.

TÖRÖK BIRODALOM.
Már több ízben írtunk dara

bonként a' Navarlni ütközettől fog
va a’ Konstantinápolyban tartatott 
Diplomatiai tanátskozásoknak fo
lyamatjárói ; most mégis jónak ta
láltuk Nov. tőikétől fogva legújabb 
tudósításokig egy folytában hiteles 
kútfőből az Oest. Beob. fzerént elő
adni , e’ képpen:

Noha a’Nov. 8, és 10-diki Nyi- 
latkoztatások az eggyezéshez még 
nem is közeliiének , mégis a követ
kezett napokban is folytak a" tanáts- 
kozások, és pedig a' Követek egy- 
gyenként személyesen öfzvejövén a’ 
R e i s-E fendivel. E’ végből ment 
Guilleminot Grlis 1 l-dikben , 
Stratford-Canning Úr 15-dik- 
ben , és Ribeaupiere Ur 17-dik- 
ben minden Udvari szertartás nélkül 
az Ottomani Ministerhez ; és bízo- 
dalmas beszélgetéseiknek liofTzas 
volta, valamint az is, a' mit azon 
beszélgetéseknek békeséges, és ba
rátságos tulajdonságairól közönsé
gesen meséltek , nem tsak ismét fel
élesztette a' békeség' reménységét 
a" Török birodalom’ fővárosában; 
hanem , mivel éppen akkor szaba
dítottak fel egy réfzént az Európai 
hajók a’ zár alól, sok béke-hírekre 
is okot adott, mellyek egynéhány

hét alatt egéfz Európái) an elter
jedtek.

Nov. l8-dikán megérkeze a’ fő 
városba Tahir Basa, ki Na varin
nál a Török hajós osztályt vezér
letté ; és ő tudósította a’ Portát az 
Oct. 20-diki történetnek még tsak 
félig meddig tudva lévő kr-rny ül ál
lásairól. Nem lehete soká titkolni 
azon mély bényomást, mellyel az 
ő tudósítása okozott a' Szultánban, 
és Ministereiben ; és mind a’ három 
szövetkezett Udvar’ Követei, mind 
a’ Tsáfzári Internuncius , ki az in
dulatok.’ letsendesítésére czélozó 
iparkodásait nagy buzgósággal foly
tatta, meggyőződének abban , hogy 
ez naptól fogva a’ békeséges eggye- 
zésnek akadályai nagyobbak lettek, 
mint valaha voltak.

22-dikben a’ három Minister 
közönséges Conferentiát kívánttá r- 
tani a’ Bei s-E fendivel. Ezen 
kívánság ellenkezett az eddig szo
kásban volt Diplomatikai szertartás
sal , mivel a’ Porta még eddig elé 
soha sem tartott egyszerre több ide
gen Követekkel Conferentiát. Mégis 
most minden ellenvetés nélkül a' 
régi rendtől eltávozván , Nov. 24- 
dikén a’ Fieis-Efendi’ hivatalá
ban megtörtént a Conferentia. A’ 
Követek megjelenenének, Követség! 
Titoknokjaik, és Tolmátsaik által 
kísértetvén; a’ Reis-Efendivel 
volt az Ameddzsi-Efendi (Ka
binéti Titoknok) , és a' Porta' Tol
ni átsa. Egy nagy jegyzőkönyvbe 
mind beírattak a’ beszélgetések' 
tárgyai.

Ezen öt óráig tartott conferen-
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tiában különösen tsak ezen három 
pontról folytak a" vitatások: 1.) A 
három Udvar" Ministerei azt kíván
ták, hogy a’ Diplomatiai közösülés 
ismét helyre-állíttassék, mellynek 
felfüggefztését Nov. 8-ikán a" R e i s- 
Efendi kihirdette vala (azoneset
re, ha a’Navarini történetért a’ Por
tának elégtételbeli kívánsága bé nem 
tellyesíttetik); I.) azt kívánták, hogy 
a’ Porta a’ támadókkal való fegyver 
szünetre reá-álljon; I.) tárgy volt 
a’ Szultán által a’ támadóknak adan
dó Megkegyelmezés’ czikkelyének 
meghatározása, hol mind a' két rész 
előre feltette azoknak előző meghó- 
dúlását. Hiteles tanúk fzerént, az 
egéfz vitatások alatt a’Navarini ve
szedelemről egy szóval sem emlé
keztek , sem a’ Közbenjárásnak 
a’ Porta előtt olly kedvetlen kívá
nása szóba nem jött.

A’ két első pont eránt már az 
üllés' első felében bizonyos feltéte
lek alatt megeggyeztek. Nevezete
sen a’ Reis-Efendi tsak azon 
volt, hogy a’ Ministerek mondja- 
nak-le azon szándékokról, hogy 
Konstantinápolyból eltávozzanak, 
Udvaraikat a’ dolgoknak ekkori ál
lapotjárói tudósítsák; és azoknak 
véghatározását megvárják. Ezen fel
tételek alatt, neki hatalma van, a" 
mint mondá, nem tsak a’ diploma
tiai közösülést tovább is fenntartani, 
hanem azt is megígérni, hogy ideig 
óráig a" Porta részéről az ellen
ségeskedések megfzünnelt; 
minthogy az ő állítása fzerént , 
fegyver nyugvás, a’ szónak tu
lajdon értelmében, tsak a'rendfze

rént megismertetett hadakozó Hatal
masságok között lehet.

Hanem mégis a" meíTzére men
ni látszatott költsönös eggyezés’ kö
zelítése a’ harmadik pontnál füstbe 
ment. A’ mit a’ Reis-Efendi a’ 
Szultán" nevében ígért — határ
talan megbotsátás — minden con- 
fiscáltatott jószágnak viíTza-adatása 
— a’ régi jusoknak, és szabadsá
goknak helyre állítása — igazságos, 
és kegyes Kormányozás — és ollyan 
kedvezéseknek fenntartása, mellye- 
ket maga a’ Nagy Úr ezután jóknak 
talál— a’három Udvar’ Ministerei 
által nem elegendőnek, a támadók’ 
várakozását, és kívánságát ki nem 
elégítőnelt, és a’ Londoni Eggyezés’ 
czikkelyeivel meg nem eggyeztet- 
hetőnek találtatott. Sokféleképpen 
próbálgatták , hogy a’ R e i s-E f e li
tt i t kielégítőbb nyilatkoztatásra ve
gyék , hanem ezen Minister clmel
lőzte réfzént Státus - törvénybeli 
okokkal, réfzént a’ Religyiói tör
vényekkel, és végre azon állítással, 
hogy lehetetlen ezen kívánságot tel- 
lyesíteni a" Birodalomnak egéfz fel
oszlása nélkül; végre arra fakada, 
hogy hatalmának határait által nem 
hághatja, és így ezzel a" kisértéseket 
magától elhárította. E’hez képest 
conferentiájokat el kellett végezni; 
a’nélkül, hogy az óhajtott követke
zést elérték volna.

Mindjárt más nap a’ három 
Követ olly lépéseket tett, mellyek 
a’ közel lévő elutazásra mutattak; 
és 2 8-dikban a’ Reis-Efendit meg
kérették , hogy erre megkivántató 
rendes Fermánt adjon. A’ Reis-



Efendi egy altaljában nem akarta 
valami efzköz által olly szándéknak 
végbevitelét előmozdítani, melly a" 
Porta kívánságaival éppen meg nem 
eggyezik , és azon nyilatkoztatás- 
huz fzorítá magát, hogy , ha a’Kö
vet Urak változhatatlanúl elmene
telüket meghatározták, a’ Porta ab
ban semmi akadályt nem fog ten
ni.— Midőn 2Q-dikben ismét meg
tagadta a Passust, azt nyilatkoztatá 
ki a' Tolmátsoknak , hogy a’ Szul
tán az előtt való nap a' Nagy-Vezér 
sürgető előterjesztésére, és a’ Fels. 
Hatalmasságok’ tekintetéből, magát 
arra határozta , hogy a’ Görögöknek, 
a’ már megígért megkegyelmezésen 
kívül, az ő felzendülésök által a’ 
birodalomnak okoztatott Károk’ 
helyre-pótolását, valamint a’ hat 
esztendő óta elmaradott adózást is 
elengedi, sőtt még a’ tsendesség’ 
helyre állítása után való első eszten
dőre is felmenti az adófizetéstől.

Dec. 2-dikán a három szövet
kezett Hatalmasság' Követei Tol- 
mátsaik által a Reis-Efendinek írás
beli Izenetet küldöttek , melly ben 
most is a’ Nagy Úr" ajánlásait elég
teleneknek jelentették, ’s azt sür
gették ; hogy haladék nélkül fogadja 
el a’ Porta a’ fegyvernyugvást, 
és a' közbenjárást, és a’ Lon
doni Tractátusban előadott kedve
zéseket praerogativákat a’ Görögök
nek engedje meg; és, ha ezen ja
vallatok , mint eddig történt, félre
vettetnének , elutazásokra megkí
vántaié Fermánoknak kiadatását 
kívánták. A' Reis-Efendi ezen Ize
netet éppen azon azon pillantatban

vette, midőn az ezen napra öfzve 
hivatott nagy Díván üllés kezdődött, 
és annak elejébe terjesztette. A 
gyűlés 150 mindenféle rendű sze
mélynél többől állott; a' palotát 
pedig, és a’Nagy-Vezér’lakását né
hány ezer személy környékezte. A 
Szultán az üllés’ kezdetétől fogva 
végig jelen volt egy oldal-fzobában. 
A’ végzés abból állott, hogy a’ há
rom Udvar' ajánlása, Görög ország
nak jövendőbeli polgári alkotmá
nyára nézve , meg nem állhat.

Dec. 3 , és 6-dika között az al
kudozások folyvást tartottak az úti 
szabad-levél kiadatása eránt. A Reis- 
Efendi a Követektől írásbeli hiva
talos nyilatkoztatást kívánt, melly 
olly értelmű legyen : „hogy ők Ud
varaiktól meg vannak hatalmazva, 
vagy magokat meghatalmazottak
nak tartják arra, hogy hívatalbeli 
helyüket elhaggyák , ’s eltökélléseik- 
nek semmi más okát ne említtsék.” 
Minthogy illy nyilatkoztatást nem 
adtak a’Követek , O előbbi állítása 
mellett megmaradt, azt állítván, 
hogy a’ Porta ezen eltokéllésre néz
ve egészen megmossa kezét, és sem
mi hivatalos tudósítást nem akar 
róla venni.

A’ Követek az említett Dec. 2- 

diki Izenetben azt jelentették vala, 
hogy a" közelgető eltávozásokkor 
hátramaradó hazafiaikat a’ Belgiumi 
Követ’ oltalma alá kívánnák ajánla
ni. De minthogy a’ Díván azt vé
gezte, hogy, ha elutaznának a’ Kö
vetek , a' három Nemzetbeli hátra
maradó személyekre nezve az olta
lom-jussát a’ Porta magának fenn-



tartja, ennélfogva azon jelentésnek 
semmi sikere nem volt. Minekután- 
na az Angol, és Franczia Nagy-Kö
vetek Dec. 8-dikán valósággal hajóra 
fzállottak, és a Porta által a’Tifzt- 
viselőkhoz küldetett parantsolatnál 
fogva, minden akadály nélkül a' 
Dardanellákhoz mentek, az Orofz 
Követ Bujukderében tsak kedvező 
fzelet várt a fekete tengerre való in
dulásra, a’ Divannak ezen végzése 
Dec. 10-dikén megújittatott, és meg- 
határoztatott , hogy a’ hárorü Nem
zetbeliek , kiknek Követségei Kon
stantinápolyi) d eltávoztak, a' Por
tának közvetetlen oltalma alá tétes
senek ; hogy minden, a' mi ezek
nek fzemélyeikről való gondosko
dást illeti, kirekefztőleg a' Reis- 
Efendire ; a’ pénz- és perbeli ügyek 
pedig az erre kineveztetett különös 
Biztosságra bízattassék a' Galaczi 
Fő Vám-Igazgató’ előlüllése alatt. 
Egyfzer'smind a’ hajók a’ zár alól 
közönségesen felfzabadíttattak, és a 
Kapudán- Basának hatalom adatott, 
hogy minden Angol, Franczia, és 
Orofz hajók fzámára fzabad bé- és 
kimenetelt kérhessen.

A' három Nemzetbeli legelőke
lőbb,és birtokosabb fzemélyek azon
nal az ajánltatott Ottomani Orfzág- 
lófzék’ oltalma alá adták, és a' Porta' 
Tolmátsával közösülésbe helyhez- 
tették magokat.

Bukurestből Dec. 24-dikén ezt 
írják: Rendkívül való alkalmatos
sággal tegnap Konstantinápolyból 
P.ec. lö-diki tudósítás érkezett ide. 
Miyid addig Ribeaupierre Urat]

gátolta az ellenkező Izéi a’ fekete 
tenger' Csatornájából való kievez- 
hetéstől; tehát a' Követ Úr , ez nap 
arra határozta magát , ’s végre is 
hajtotta , hogy a’ tartós éjfzaki fze
let használja, és a’ Dardanellákhoz, 
’s a’ fejér tengerre hajózzék ; ezen 
úton fzándékozik famíliájával , és a’ 
Követséghez tartozó fzemélyekkel 
Triefztbe menni. Némelly Orofz 
Követségi Tisztek még Konstanti
nápolyban maradtak. A Porta a’ 
Követ Úrnak fzándéka’ tellyesítésé- 
ben legkissebb akadályt sem tett. 
— A’ fővárosban tellyes tsendesség 
uralkodott.

Az Oest. Beob. fzerént az An
gol Nagy-Követ Stratford-Can- 
n i n g Úr , Dec. 5-dikén*és a" Fran
czia Nagy-Követ Gu il 1 em ino t 
Grlis , 7-dikén írásbeli Jegyzék által 
az Austriai Internunciushoz folya
modtak , hogy elútazásokkor a’ hát
ramaradó alattvalóikat az ő oltal
mába ajánlják. Báró Ottenfeis 
ezen Jegyzékekre Dec. 8-dikán fe
lett, és mind a’ két Nagy-Követ
nek erősen Ígérte, hogy ő ezt hiva
tala’ fő kötelességének tekinti, hogy 
ő mind a' két Státus’ hátra maradó 
jobbágyainak hasznát előmozdíttsa; 
midőn ő nem tsak az emberiség’ 
kötelességét tellyesíti, hanem erő
sen is megvan győződve, hogy ez 
által az ő Orfzáglófzéke akaratját 
bétölti. — Ezen Követek hasonló 
módon ajánlottak alattvalóikat a’ 
többi Követségeknek is, mellyek 
Konstantinápolyban maradtak.

(Hafznos Mulatságok Nro 4-) Hirdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.
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A’ Tudományos Gyüjtemény T.T. 01 vasóji
’s 1 r ój i h o />.

A' Tudományos Gyűjtemény állandó előmenetelének 
egyik hathatós efzközei közé fzámlálhatni , hogy ezen már tizenkét 
esztendeig virágzó Intézetnek Szerkefztetői mindenkor olly jeles és 

, érdemes Férfiak voltak, kik nem tsak a’ Hazafiaknak köz bizodalmokat 
megtudták érdemleni , hanem egyfzer'smind a' köz várakozás kielégíté
sére is mindent , a’mi tsak hatalmokban állott, elkövetni törekedtek.

Ezen érdemes Szerkefztetők között különösen hálaadással illik 
Tek. Tudós Thaisz András Tábla Biró és Fiskális Urnák érde
meit említeni, ki nyoltz esztendő lefolyása alatt mind tudománya, 
mind buzgósága és pontossága által magának és a’ Nemzeti Litera- 
turának állandó hírt , fényt és ditsőséget szerezni iparkodott. A’ ne
hézségek neki uj erőt, az akadályok uj buzgóságot szoktak keblébe 
önteni, ’s általa újra megbizonyodott, hogy az erős és eltekéllett 
lélek előre nem vifzfza teszi minden lépéseit.

Azonban úgy hozván a’ költsönös helyheztetések magokkal, 
hogy a’ Tudományos Gyűjtemény más Szerkefztetőre fzáljon által, 
midőn az alól írt az érdemes előbbi Szerkefztető Ur érdemeit forró 
hálával és érzékeny köszönettel illeti, egyfzer'smind a’ Nemzetet és 
az érdemes olvasó közönséget azzal a’ vigasztaló és nem tsekély, re
ményt ígérhető tudósítással lepi meg, hogy Tekéntetes Tudós Vö
rösmarty Mihálynak, mint uj Szerkefztetőnek és kedvelt nem
zeti írónak neve által nem tsekély mértékben megelőzte a* ditső Ma
gyar Nemzetnek óhajtásait.

Pest 12. Jan. 1828*
Petrdzai Trattner J. M.

A Tudományos Gyűjtemény’ Kiadója.
Hirdetés.

Az Örkényi Tsáfzári és Királyi Posta S táti ónak a’ múlt 1827- 
dik Esztendei 40-dik szám alatt ki adott Újság Levelekben e’ folyó 
Esztendő Januar, hónap 15-dik napjára rendelt el kótyavetyéltetése a* 
Nagy Méltóságú Magyar Királyi Hely tartó Tanátsnak e közelebb múlt 
Esztendei Decemb. hónap ío-dik napján 33,035 fzám alatt költ kegyes 
Intéző Levele fzerént felfiiggefztetni rendeltetett.

( Első Félesztendb 1828.) )(



Híradás.
Kostyál Adám, polgári Német férj fi Szabó Mester, a ld 

a' múlt esztendei Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz való Hirdetéseknek 
28-dik fzáma alatt a' legújabb módi és Jouvnálok szerint divatban 
lévő öltözetek’, ’s ezentúl difzletbe jövendő mindenféle férj fi ruhák’ 
készítésében pontos fzolgálatját a’ két Nemes Magyar Hazabéli minden 
rendű ’s rangú Uraságoknak ajánlotta; a’ ki is ezen ajánlásának, kö
vetkezésében, azon tekintetből, minthogy mind azok, a’ kik tsak kéfz 
fzol gálát jával eddig is éltek és élnek, azoknak tellyes megelégedések, 
’s utóbbi bizodalmoknak megnyerésére tellyes iparkodással igyekfzik ;

Most fzerentséjének tartja az Érdemes Közönséget újonnan 
tudósítani, ’s köz hírré tenni, hogy ő általa a’ fenn megnevezett ölt ö- 
zeteken kívül még különösen az Egyházi Fő , és A1 Renden lévő , min
den rangú Uraságok által viseltetni fzokott, ’s akarmi néven neve
zendő Reverenda ruházatok, Fő Egyházi Ranguakat illető úgy neve
zett Czimmádák, a’ legtsínosabb munkával készülhetnek ’s készítetnek.

Mellyre nézve az e" féle ruházatok’ készítése végett a’ fellyebb 
nevezett, kéfz ’s pontos fzolgálatját minden Egyházi Fő Méltóságú, 
MéLtóságos, Fő Tisztelendő ’s Tifzteletes Uraknak mély alázatosság
gal ajánlja. Lakása vagyon a’ Hatvani utfzában, Királyi Tanátsos 
Orvos Doktor Eckstein Ur' házában, a’ második emeletben , az 
5QQ-dik fzám alatt; Boltja pedig a’ Kígyó utfzában , Báró Brüdern 
Házban, ezen Czím alatt „A Külföldibe z."’

H í r d e t é s.
(l) Az 1827-dik Efzt. November 28-dik napján költ, ugyan ezen 

levelek által kiosztott a’ Tiszán és Dunán való Só szállítás tárgyában 
Februarius 4-dik, és Martins 20-dik napján tartandó kótyavetyél ille
tő Hirdetés, felsőbb rendelés következéséül ekképen váltóztatik meg : 
lA a’ Szolnokról Pestre szállítandó Só mennyisége 20-dik Martiusban, 
a’ többi Dunabéli szállításoktól különvéve fog kikiáltatni. z. A’ Tifza- 
béli szállításokon az előbbeni Hirdetésnek 7-dik pontjában foglaltt bé- 
velietű sóbéli apadás Szigethről és Szlatináról Szolnokig 2 p. Centre, 
Bustyaházárúl Poroszlóig l 3/8, Bocskóról Tokayig 1 1/2, Tifzaúj- 
1 altról Szolnokig 1, Tokayig 5/8, Poroszlóig 5/4, és Párkányig 1/2 
p. Centre határoztatott meg. Z. A’ bévehető apadás a' Marmarosbéli 
szállításoknál , úgymint Szigethről vagy Szlatináról, Bustyaházáról , 
és Bocskóról Szolnokig, Poroszlóig, és Tokayig az egész ugyan egy 
Só szállító által egy bizonyos lerakó helyig egy Esztendő lefolyta ál
tal szállított só mennyiségtől fog kifzámoltatni. 4. Az 12-dik 14-dik 
és 15-dik pontba foglaltatott, a’ Cameralis gabonának Tifzaujlakra



való vifízavontatasát, Marmarosi hajósok félfogadását, és a’ szükséges 
hajóknak Bocskón leendő készítését illető kötelezések kihagyattatnak. 
'S végtére 5- a’ Marmaroshéli só szállítás Contrahenseinek fzabadsá- 
gokba marad a" sót, a hol nekik tettzeni fog, nagyobb hajókra által 
rakni, és azért az előbbi Hirdetés 13-dik pontjában foglalt Cameta- 
lis Tisztnek jelenlétele kivántatni nem fog. Budán Januárius 5-dik 
napjan, 1828. Esztendőben.

Jelentés.
Miller K. Szép-mesterségek , és Muzsika-müvek Kereskedője Pesten 

a' Kishíd utfzában az Előfizetést felvállalja ezen Munkára:

Magja r Ország Vezérei és Királyai
Kőre metszett Képekben históriai Magyarázatokkal eggyütt.

Szembetűnő nemzeti buzgósággal fogadván különösen a' Ma
gyar Nemes Hazafiak az itt. megnevezett Munkát; mi is annak még- 
inkább eszközölhető elterjefztése tekintetéből, az Előfizetés árát, olly 
fzámos Kedvel fők 's Előfizetők segedelme után jóval kevesitni eltö- 
kéllettük ; reményben, hogy az által czélunkhoz örvendetesehb mó
don közelítünk, "s a Magyar Nemzethez méltó , és históriájának kö
zötte elterjedhető Emlékét alapíthatjuk meg. Azzal is ketsegtetjük 
magunkat, hogy minekutánna a’ Képrajzolatokat a' legjobb eredeti 
Mesterművek fzerént, 's magokat megkülömböztetett jeles Mívéfzek 
által, mint a' miilyenek Schwind és Kriehuber, dolgoztatjuk, 
a’ Munka, mind az Igyekezet méltóságának , melly a' Magyar Vezé
rek és Királyok nevezetes viselt dolgainak rendbenvaló előadását tár- 
gyazza, mind az a hoz Értők várakozásának megfelelend. Az Előfize
tés egy Fogásra, melly 4 Képből és félárkusnyi magyarázatból áll. 
Magyar és Nemet Nyelven, Baziliai Velin papirosra fzépen kifestve 
5 fór. 50 kr. Conv. Pénzben.

Ugyan az, feketén 2 fór. 45 krL C. P.
Az Előfizetés ideje Április 1-ső napjáig tart 1828-ban. Ezentúl 

az ára: A kifestett nyomtatványnak lesz 8 fór. A' feketének 4 fór.
Az ötödik Fogás is megjelent a" múlt Octoberben, ’s a’ tói 

fogva minden hónapban egy egy új Fogás fog kiadatni.

Bizonyos Pesthez közel lévő U r odaírni jófzág-réfz
n e k bérbe adása.

(í) Pestről harmadfél órányira termékeny tájon fekvő Péczel Hely
ségnek nyoltzad része, melly több telek es , zsellér, és taxalista Job-
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bágyokon kívül, kik efztendőnként 500 Robotot tartoznak szolgálni 
tágas nagy Curialis belső 450 Pos. mérő vetés alá való külső majorföldből , tzélerányos mennyiségű rétekből, mintegy ház hold vád 
ható erdőkből, hét nagy mintegy hufz holdra menő majorsági és 
nyoltz tizedes szellőkből; — továbbá a’ Rákos folyón épült két ma
lomnak közös használásából, melly esztendőnként 42 Pos. mérő bú
zát, 200 Pos. mérő rozsot, és 12 Pos. mérő árpát a’még fzinte nyoltz 
esztendőre terjedő szerződés ereje fzerént minden költsék nélkül bi- 
zonyossan béhoz, és még a’ közlegelőbeli részvétel jussából áll, akár 
mindjárt, akár legfellyebb is a’ következendő tavasz elején három 
hat, vagy több esztendőre is azon megjegyzéssel bérbe adatik, hogy 
az arendáló több ezer forintot érő, és kivált a' nemes juhtenyésztést 
illető efzközkéfzületet is fzahad tetszéseként általveheti úgy mind azon 
által, hogy azokat kipótolni köteles légyen. A’ bérleni kívánók kik elegendő bátorságról bizonyságot mutathatnak, Tekintetes Kiss’ Fe- 
rentz Assessor, ’s tulajdonos Urnái Budán a’ Krifztina Városban Gróf 
Brunsvig házában, naponként délután 1 — 3 órakor megtudhat
ják az arendálas feltételeit, a' szükséges Documentumakat is ízemre 
vehetik, és eggyességre léphetnek.

Hirdetés.
,00 A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből közhírre tetetik, hogy az 1828-dik esztendőben November i-ső 
napján kezdődő uj kibérlése a Nagy Rikindai privil. Királyi Kerületi 
borméres mefzarlas, és halászat jussának 1828-ban Május iQ-dikén 
fog hcitaltatni. Mellyre nézve az abban részt venni kívánók a’ fent- 
jegyzet napon reggeli Q órakor Nagy-Kikindán a Kerületházában tar
tandó licitatióra, hol a' berlésfeltételeit előre is megtudhatni a' szük
séges bánat pénzzel felkészülve ezennel meghívattatnak.

Budán December li-dikén 1827.

Hirdetés
(3) Két Szetska Machina öntött vasból eladandó találtatik S a r t o r y 

Úrnak Vas-Iiereskedésében a’ Szerviták Piaczán Pesten.

A’ Gabonának Pesti piaczi ára Januar, ll-dik napján 1828. Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 8 fór. 50 kr. Kétszeres 7 forint 
20 kr. Rozs 5 fór. 20 kr. Árpa 4 fór. — kr. Zab 2 forint 40 kr. 
Kukoricza 4 fór. 4 kr. Köles — fór. — kr. Köles kása 6 fór. 40 kr.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI
TUDÓSÍTÁSOK.

(5.) _________
Pesten, Szerdán, BoldogaíTzony Hava 16-dik napján 1828.

Adakozás.
Adni nehéz; mert mit másoknak, Szenvedi, adtál, 

Nem tied. Ez mégis tsak tsupa kölLsünözés.
Adj te Hazádnak hát; hidd el, ha mit erre ruháztál, 

Annak fénye reád, ’s érdeme vissza kerül.
rWMWBM><WiaMM ... .

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

-Pesten Jan. 14-dikén a' Nagy 

Méltóságú Királyi Kúria a’ Szent 
Lélek’ segítségül hívásával kezdette 
a' Vízkerefzti Törvényülléseit, mel- 
lyeket a Mélt. Kir. Tábla eddig is 
rendkívül folytatott. Ez nap a’ két 
Táblánál az új esztendei fzokottköl- 
tsönös örvendezések Magyar nyelven 
megtétetvén, a’ Mélt. Kir. Táblánál 
Nagys. Matkovits István Ref. 
Assessor Úr , ki, a' mint előbbi leve
lünkben jelentettük , Personálisi 
ítélőmesterré neveztetett, ezen lií- 
vatalbeli új Székét elfoglalta.

Ó Tsáfi. Kir. Felsége méltóz- 
tatott Méltóságos Gróf Pálffy Fi
delis Urat, Királyi Fő-Tárnokot, 
Ns. Árva Vármegye’ Fő-Ispányát, 
Ns. Pozsony Vármegyének Fő-ls- 
pányi (Helytartójává kegyelmesen 
nevezni.

Ő Tsáfz. Kir. Felsége Mélt. 
Jakabffy Simon Urat, Királyi 
Helytartófzéki Tanátsost , a’ N.M. 
Magyar K.Udv.Cancelláriához Udvari I 

( ELŐ Félesztendö 1828.^)

Tanátsossá és Referendáriussá mél- 
tóztatott kegyelmesen nevezni.

Pesten , a’ f. hónap’ Q-dikén 
estve 7 1/2 órakor, hoJdzas beteges
kedése, és a’ halálhoz való ájtatos 
keresztényi elkészülése után , betses 
életének 75-dik esztendejében meg
halt Nagy Méltóságú Ócsai Balogh 
Johanna Asszony, előbb Tek. Sé
den! Ambrózy György Urnák, 
több Ts. Ns. Vármegyék’ Tábla-Bí- 
rájának, utóbb pedig néhai Nagy- 
Méltóságú Lossontzi Gyürky Ist
ván Urnák , Sz. István ÁpostoliKir. 
jeles Rendje’ Kis Keresztes Vitézé
nek, belső titkos Tanátsosnak a’ 
N. M. Hét Személyü ítélőízék’ Bí- 
rájának, és Ts. Ns. Torontál Vár
megye Fő-Ispányának elmaradott 
Özvegye.

Ó Tsáízári Kir. Felsége méltóz- 
tatott a’ Burkus Király Huszár Re
gementjében lévő Fő - Hadnagyot 
Regéczi Herczeg Bretzenheim 
Urat Tsáfz. Kir. Kamarássá tenni. 

NÉMET ORSZÁG.
A' Nürnbergi Correspondent 

Drefzdából Jan. 2-ikán illy jelentést
)('



kozol: „ Az -Orfzáglófzék által a'
Kenyérsütő Czéhnek engedett ün
nepi kiállás , fájdalom ! kedvetlen 
zenebonára adott alkalmatosságot, 
de a’ mellynek roíTz következései 
még is, a’ mennyire lehetett, elhá- 
ríttattak. Az ünnepi menetelt ve
zető legényt elfogatván egy kapú- 
strázsának Tisztje, ebből verekedés 
támadott a’ kenyér sütő legények , 
és az Orállók között, úgy hogy a' 
Tifzt kéntelen volt General-marsot 
veretni, ez történt a’ Kaszárnyában 
is , és egy Batalion Gyalogságnak 
a’ piatzra kellett sietni, hová már 
az alatt a’ fő Orállástól segedelem 
érkezett, és számtalan sok nép tó
dult öfzve, de a’ melly az éj’ békö- 
vetkezésekor tsendesen eloszlott. A’ 
zenebonában a' kapunál egy kato
nának ízemét kiszúrták, és több 
személyek veszedelmes sebeket kap
tak. Most már szoros nyomozáshoz 
fogtak.” (Wiener Z.)

EGYHÁZI FEJEDELEMSÉG.

A’ Gazetta di Firenze An- 
rónából Dec. 20-ikán költ Tudó
sítás fzerént ezt írja: „Ma délután 
a" Jóniai Ligetekről jövő Angol fre
gáta az ide való kikötőhelybe bé- 
erefzkedék , hogy Gróf Capodis- 
trias Jánost, ki a’ Görög Orfzág
lófzék' Praesidensévé neveztetett, 
felvegye, és Görög Orfzágba fzál- 
littsa.”

FRANCZIA ORSZÁG.

A’ Moniteur Jan. 3-ikán Kon
stantinápolyból Dec. 7-ikéig terjedő

Tudósításokat közöl , mellyek a' 
Londoni Tractátusban réfzt vevő 
három Hatalmasság' Követeinek kn- 
zelgető elutazásokat foglalják ma
gokban. — Továbbá így fzóll a’ 
Moniteur . „de R i g n y Vicc-Ad
mirális Úrnak Szolimából Nov. 18- 
dikán, és Dec. 2-dikán költ 1 * elei, 
mellyek ma reggel érkeztek ide, 
iegkissebb említést sem tefznek ar
ról , hogy Szikiónál de Rigny a’ 
Görög flottát felégette volna, a" mit 
a' Franczia Újságok „T riest"' czik- 
kely alatt hirdettek vala, és Nov.
17-ikén kellett volna megesni. — 
Ugyan ezen levelek jelentik, hogy 
Pomona Korvet. Reverseaux 
Úr fregáta-Hadnagy’ vezérlése a'att, 
szemlélődés végett Szkióhoz külde
tett ,’ hogy meggátolja, ne hogy a' 
szövetkezett Hatalmasságok’ Consu- 
lai, és Ügyviselői (Agens) a’ Görö
gök1 részéről valami sérelmet szen
vedjenek , kik már, a’ mint mond
ják, némelly fenyegetődzésekkel il
lették őket. — Rigny Vice-Admi
rális Úr még azt teszi hozzá, hogy 
ő Juno fregátát, Leblanc Úr 
linea-hajós Kapitány’ vezérlése alatt, 
két más hajóval Aegina Ligeté
hez küldötte, hogy az újonnan az 
odavaló tengeri zsákmányolás’ Tör
vényszéke elejébe vitetett Franczia 
hajóknak kiadátását , ha szükség, 
erőszakkal is eszközölje, és az esett 
károkért lehetséges elégtételt fzerez- 
zen. Ezen hajók közül némellyeket 
a' Görög Korzárok még a’ Bairuti, 
és Kaiffai öblöknél (Szíriában) fog- 
tak-el.”

A’ Király Jan. 2-ikán V ill ele



Úrral dolgozott, ’s azuán Fastoret 
Marquisnak Audientiát adott. A’ 
Dauphin St. Germainba ment.

Cauchois-Lemaire (egy
kor a’ Nain Jaune’ Kiadói közűi egy- 
gyik) a’ Parisban nyomtatásban 
megjelent, és mindjárt confiscálta- 
tott, az Orleani Herczeghez 
intézett Levélnek szerzője (Lettre á 
Mgr le Duc d' Orleans), új eszten
dő napján reggeli 8 órakor a’ vidé
ki helyen elfogattatott. Jan. 5-ikán 
több barátjai ajánlották, hogy éret
te kezességet állítanak, ha Kábádon 
botsáttatik. Cos són Könyvnyom
tató , Ponthieu Könyváros, és 
bizonyos Schubard nevű Úr, 
mint az említett Levél’ közhírré té
telében réfzesek, vádoltatván, ezen 
h. 5-ikére a’ fenyitő Politia-Törvény- 
fzék’ elejébe idéztettek. Ezen köny
veikének igen sok pontjai találtat
tak vétkeseknek : l.) a’ Királyifzék’ 
örökösödésének elrontására , vagy 
változtatására való íelfzóllítás miatt; 
2>) ezen Királyifzék’ örökösödésé
nek megtámadásáért; 3.) azon jus
soknak megtámadásáért, mellyek a’ 
Királyt születésénél fogva illetik;
4-) a' constitutio fzerént való Kirá
lyi hatalomnak megtámadásáért; 5.) 
a’ Királynak, és Királyi famíliának 
megbántásáért; 6 ) azon felfzóllítás- 
ért, melly foganatján maradott , 
hogy polgári, vagy hadi hivatalt ve
gyen fel erőfzakkal is. Bretons 
de serre, a’ Kir. Prókátor’ Hely
tartója, fogja vinni ezen ügyben a' 
vádoló pert; Chaix d'Estanges 
Úr Cauchois-Lemaire Úrnak 
védelmezését vifzi, és ifjabb Du-

p in ’s Joffrés Urak a’más két 
bévádoltatottnak védei lefznek.

SPANYOL ORSZÁG.

A’ Moniteur Barcellonából Dec.
20-diki levelet vett, mellynek ez az 
értelme: „O Felségük majd az egéfz 
tegnapi napot a' Börze-házban töl- 
tötték-el, hol a’ kereskedői Eggye- 
sülétnek rendfzabásait, a’ bé- és ki
vitel közönséges arányosságát a’ké- 
reskedés veszteségének közelítő ál
lapot) át, mióta az Amerikai gyar
matok elfzakadtak, a’ nemzeti ipar
kodásnak felélesztésére czélozó esz
közöket, a’ parti hajózásnak felele
venítését, és a’ további tengeri ex- 
peditiókat, sorban tanátskozás alá 
vették, mellyek OFelségek’ figyel
mét magokra vonták. Ezután igen 
sok lakosok’ örvendezése között gya
log a’ palatójokba viíTza ment az 
Uralkodó Pár.— Katalóniánalt hadi 
kormányozása új elrendeltetést nyer, 
és a’ mint látszik két részre ofztatik, 
hanem mégis mind a’ kettő a’ Ka- 
talóniai Fő-Kapitány kormányozása 
alatt leszen. Ezen rendelés fzerént 
Monet Grlis Felső Kataloniát fog
ja kormányozni, és V i c h ben lakni; 
Caratala Generális pedig Alsó- 
Katalóniában lesz Kormányozó , és 
Reufzba, vagy Valisba fogja 
lakását venni.”

Továbbá ugyan ezen Újság 
Saragossábóí illyen Dec. 23- 
diki levelet vett: „ Azon levelek , 
mellyeket Tortozából, és Alsó-Ka- 
talóniánalt más helységeiből ve
szünk , igen nagy szeget ütnek a’



fejünkbe azon történetekre nézve, 
mellyek Uldecana, vidékén , és 
Tortoza’ környékén végbementek, 
hol, a' mint látszik, a’ villongás is
mét felemelte fejét. Azon tsoportok 
közt, mellyek a' tartományt kerefz- 
tül-kasúl járják, sok ollyan szemé
lyek vannak, kiket Longa Grlis 
az Ebro jobb partjának hoíTzában 
hadi seregei által fegyvereikből ki- 
vetkeztettetett, ’s elfogatott, de a’ 
kik későbben a’ fogságból elszöktek, 
’s ismét a’ pártütőkhöz állottak. 
Minthogy az ezen tsoportok ellen 
Tortózából indúlt fegyveres seregek 
nem elég erősek voltak ezeknek hat
hatós megtámadásokra, E s p a n n a 
Grófot kellett megkérni a" segede
lem’ küldetése végett. E’ fzerént Ka- 
talónia ismét olly állapotban va
gyon , mint 4 hónap előtt, tsak azon 
eggyetlenegy ktilömbözéssel, hogy 
a' pártütők , kik akkor 30 Sonst 
kaptak naponként, most 40 , sőt 50 
Sonst is kívánnak. Ezen mézes lép 
természet fzerént sok embert tsal 
az ő záfzlóik alá, főképpen most a’ 
béálló télben, midőn a’ munkás 
rendű nép minden élelembeli ke
resménytől meg van fosztatva. — 
JNémelly levelek Felső-Katalóniából 
jelentik: hogy a' vidéki helyeken 
rabló tsoportok tanyáznak. Egy 
Tisztnek előttünk fekvő levele az 
ötödik könyü Regementből, azon 
tudósítást teszi, hogy a’ nevezett 
Regement’ Stábja ugyan Bergában 
van, de mind a' két batalion , mel
ly ékből a Regement áll, osztályon
ként a’ Bergai vidék" hegyeinek kü- 
lömbbféle helyeire küldetett, hogy

üldözőbe vegyék a’ külömbbféle 
rabló-tsoportokat, mellyek ott kó
borolnak , és mellyeknek nagy része 
az úgy nevezett Agraviadók (béké- 
telenek) között szolgált.”

Az Echo du Midi ígyfzóll: 
Giro na felől a békételenek új 
mozgást indítottak , melly talán 
utolsó lefzen.M o n e t Grlis ezen Fe
leket’ Vezérének fejére jutalmat tett 
egy Proclamátióban. Más környé
keken tsendesség uralkodik___Azt
hiszik , hogy a’ Király’ ott maradása 
egész tavaszig fog tartani.

Az Echo du Midi a’ Katalóniai 
határ szélekről vett Dec. 2Ö-diki le
velek fzerént ezt jelenti: ,,A’ béké- 
teleneknek új felekezetiéről, melly 
Giróna táján mutogatta magát, már 
szó sints. Kétségen kívül a’ Tifztvi- 
selőség által elővett hathatós erő 
megijesztette, ’s így sok ideig a’ 
békételenek nem is gondolkodhat
nak új próbatételről. Most minden 
környékben tsendesség uralkodik , 
és a’ Tisztviselők minden rendelé
seket megtesznek annak fenntartá
sára. A Biskája Tartományok De- 
putátusai Toulousán keresztül Bar
celonába útaztak. Úgy látszik, hogy 
O Felségök az Országnak éjszaki 
Tartományait is meg fogják láto
gatni.”

PORTUGÁLÉI A.

A Moniteur Lizabonából Dec. 
15-dikén költ tudósítások fzerént 
így ír: ,, A' Regens Hg. Asszony 
nehány nap óta beteges. Tegnap 
[eret vágtak neki, mellyre ma job-



batskánlett; Áz Orvosok azt iátfza- 
nak hinni, hogy azon betegeskedés 
nem fog tartós lenni. —

,, Az Orfzág gyűlése bizonyo
san nem fog elkezdődni Januar. 2- 
dika előtt, mint a’ Constitutio által 
meghatározhatott időben.

,, A’ Londonból érkezett leg
újabb hivatalos tudósítások megha
tározva azt állítják, hogy DomMi- 
g u e 1 Királyi Herczeg a’ jövő hónap’ 
közepe előtt nem fog ide érkezni.

„ A' Bank - Actiásoknak min
den köz gyűlései, mellyeket eddig 
tartottak, minden siker nélkül ma
radtak. A’ Bank’ Nótái, mellyek 
12-dikben valamivel fellyebb men
tek vala, ismét öt — hat percentet 
elvesztettek. A’ Bank’ által megha- 
tároztatott eszközök, mellyek tud
tunkra estek , abból állanak, hogy 
az ő Nótái’ birtokosinak azon aján
lás tétessék?, hogy azokat olly Obli- 
gátiókkal tseréltessék fel, mellyek 
egy esztendő alatt lefizettetnek , és 
5 percent hasznot hajtanak. Ezen 
felíyül a’ Bank a’ Regens Hg. Afz- 
fzonytól szabadságot kért , hogy 
Actiáinak számát 2400-zal megfza- 
porítani lehessen, melly által a' 
Bank’tőkepénze 6 1/2 millióm (Tű
zadóval (valami 12 millióm Frank
kal) növekednék.

„Ezen h. 12-dike, és 13-dika 
között való éjjel , reggeli Z órakor 
38 minutumkor egy siket félelmes 
zúdúlás hírdeté a'közelítő földin
dulást, melly is egy pillantat alatt 
elkövetkezék; ezután hat percze- 
nettel még két föld-rengést érzettek. 
A Sz. Pál, ’s más templomolibeli

harangok magoktól megfzóllaltak. 
A" házak falai retsegtek. Mindnyá
jan felriadtak megrettenve ágyaik
ból. Ezután egy pillantatra ismét 
mindenütt tsendesség lett, és fze- 
rentsére semmi kár sem történt. Az 
1755-diki Nov. i-ső napján történt 
nagy földindulás óta, melly az egész 
várost omladékká tette, olly mó
don építik a' házakat, hogy azok 
jobban kiállják a’ földindulásokat, 
mellyektől itt, a’földnek vulkáni 
mivolta miatt, mindég lehet tartani. 
A’ földindulás menetele nyugotról 
keletre volt. Igen nagy zivataros 
idő, forgó széllel, és záporessővel 
előzte meg ezt; de akkor, midőn 
ez történt, sűrű köd volt , a’ leve
gő pedig nedves , és meleg. Azon 
sok kutyák, mellyek a" főváros ut- 
fzain kóborolnak, és arra szolgál
nak , hogy a’ várost az ablakokon 
az utfzákra kihányt tifztátalansá- 
goktólmegtifztittsák, a' földingások 
előtt néhány perczenettel felette or
dítottak.’’

NAGY BRITANNIA.
Dom M i gü e 1 Rír. Hg. Portu

gálba Regense , ki Calaisból a’ Nagy 
Britanniái Felség’ sajkáján hajózott 
Angliába, Dec. 33-dihán Green- 
w i c h b e megérkezett, hol őtet a’ 
Nagy-Admirális , Clarence Hg., 
Mountcharles Gróf, és Sir 
Freemantle, a' Királynak Ka- 
marás-Tifztje, két négylovú gála- 
hintóval, egy testörző gyalog sereg
gel Goldstream Regementből, és 
továbbá a’ Portugallus Nagy-Követ, 
várták. A' Port. Rír. Hg. megérke-
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zését ágyúlövések hirdették. Két gőz
hajó követte a’ Herczeget, mellye- 
ken kísérői voltak. Már korán reg
gel ellepte a’ temérdek sokaság a’ 
partot, melly békételenűl várta az 
ő megérkezését. A’Hg. 2 órakor kí- 
fzálla a’hajóból, és a’Greenwichi 
Invalidusok háza’ Kormányozójának 
szállására kisérék az említett fzemé- 
lyek. Minekutánna a’ Kir. Hg. az ő 
számára készített ételből falatozott 
volna , egy udvari gála-hintóban 
folytatá útját London felé. Midőn 
Követőivel eggyütt a’ Westminsteri 
hídhoz érne, a’ sokaságot nem le
hető tartóztatni, melly az oda to
lakodás által őtet feltartóztatta , és 
végre a’ Hg’. szállásához, Du dl ey 
Lordnak lakására, Arlinton Street- 
be mendegélt. A' legjelesebb sze
mélyek , ’s köztök Huskisson Úr 
is, estve oda ménének, hogy O 
Kir. Magassága’ egéssége felől tu
dakozódjanak. Az egész szállás ki- 
világosíttatott. Azt hitték , hogy 
Miguel más nap reggel Wind- 
sorba fog menni.

A’ Londoni Udv. Újságban ki
adatott Proclamátió által a’ Parla- 
mentum ismét Jan. 22-dikére ha- 
lafztatott.

Máltából Nov. 30-dikáig terjedő 
levelek jelentik hogy akkor az oda 
való öbölben 31 hadi hajó volt. 3Ó 
hajóból álló kereskedő flotta azon 
sziget mfcllett London felé elevezett.

Portsmouthból jelentik, hogy 
a Kir. tengeri Pattantyusságnak osz
tálya Plymouthba, és Deptfordba 
elment, hogy az elkészített bom
bázó hajókra szálljon.

A’ Gibraltári Újságban Dec. 3- 
dikán olly jelentés találtatik , hogy 
oda Corkból megérkezett egy szál
lító, hajó, melly Korfuba fegyvere
seket vifzen

Sept. l-ső napján a’ Capstadt- 
ban (a’ Jó Reménység’ fokánál) 
fekvő Regement parantsolatott vett, 
hogy útra készüljön; mivel a’ hatá
roknál, l6o Német mértföldnyire 
Afrika belseje felé, vad tsoportok 
ütöttek-bé. Egy Tsak a nevű Fe
jedelem isméretlen tájról a’ Káde
rek' országába bényomult. Az ő 
emberei ember-evők, és nehány esz
tendő előtt több ezer Montatit az 
Angol gyarmat’ birtokába nyomtak. 
Az ellenség 20,000 emberből állhat. 
A’ fő hadi szállás , Sept. 20-iki levél 
fzerént, hajón Algoa öbölbe tétetett 
által. Kemény ütközetre készültek 
az Angolok. A’ vad emberek ugyan 
egy ideig ragadományaikkal viíTza- 
vonták magokat, de ismét eljőnek. 
Tsupán tsak lántsát hordoznak, ’s 
azEurópai hadakozás módja egészen 
isméretlen elüttök, minthogy illyent 
soha sem láttak. Az úgy nevezett 

| Kaffer országnak belső réfze mé^ 
I isméretlen. A’ MiíTzionáriusok, kik 
|az erdőkön által-nyomultak, azt 
íbefzéllik, hogy ott a’ népesség rend
kívül nagy , és a’ lakosok, az élelem’ 

j fogyatkozása miatt , egymás közt 
hadakoznak. Majd eljön azon idő, 
hogy Capstadtnak igen félelmes 
szomszédokkal kelletik viaskodnia.

A’ Londoni Újság levelek Wind- 
sorból Dec. 28-dikán ezt írják: ,,0 
Felsége egéfz héten ki nem kotsi-
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»ott ; folyvást orfzágos ügyekkel 
foglalatoskodik.”

Dec. 28-dikán Londonban a' 
külső dolgok’ Minister! hivatalában 
Kabineti gyűlés tartatott.

A’ Londoni Udvari Újság Dec. 
28-dikán több diplomatiai hivata
lokban illy változásokat közöl: Sir 
A’ Court William, Baronet, a’ 
Térdkötő Rend’ Nagy - kerefztese , 
mostanság Portugalliában Nagy- 
Követ, az Orofz Udvarhoz Nagy- 
Követté. Sir La m b Fred, a' Térd
kötő Rend' Nagy-kerefztese , mos
tanában rendkívül való Követ a’ Spa
nyol Udvarnál, rendkivűlvaló Nagy- 
Követté Lizabónába; Sir Brook 
Taylor, mostanság Bajor ország
ban Követ, Burkus országba Kö
vetté, és tellyes hatalmú Ministerré 
neveztetett.” (és több Követség! Ti- 
toknokok hivatalbeli helyükről más
hová tétettek.) *

Máltából Dec. l-ső napján költ 
levelek fzerént, Sir Codringto n 
Admirális igen hathatós eszközök
höz nyúlt a’ Görög tengeri ragado
zónak eltörlésére. Némeliy hajókat 
e' végre kiküldött. Kandia szigetére 
is Karabusához két fregátát küldött 
az ezen kikötőhely’ erősségének, 
és az ott találtató rabló hajóknak 
elrontására.

Egy Plymouthi Újság a’ Nava- 
rini ütközetről űlly előadásokat kö
zöl, mellyek eddig még tudva nem 
voltak, ’s mellyek a? Archipelagus- 
ról visszatért Genoa nevű línea- 
hajó’ Tiszteitől, és hajós legényei
től származtak:

,, A’ Genoa, 74 ágyús, Dec. 
15-dikén 27 napi útazása után Mál
tából ide érkezett, és meghozta a' 
Na variul ütközetben elesett maga 
Kapitányának ,Bathurst Walter- 
nek holt tetemeit. Minthogy ezen 
hajó az említett tsalában több kárt 
vallott a többinél, ennél fogva igen 
meg van rontsolva, és szükségből 
való árboczfákat hordoz , mivel ár
bocai egéfzen öfzve vannak lövöl
dözve. Ennek Kapitánya mostan 
lrby Úr, ki eddig Ariadnét kor
mányozta. Minthogy a Genoa’ Tisz
tei, és katonái réfzént ezen környék
ről valók, réfzént sokáig tartózkod
tak itten, az ő liözelgető megérke
zésükről való híradás felette nagy 
figyelmet okozott itten, és szom
baton korán reggel azon dombok , 
mellyekről meglehetett látni a’ he
lyet , hol Genoa vasmatskát hányt, 
minden korú , és nemű emberektől 
el voltak lepve. Illy előadásokat vet
tünk a’ Navarini ütközet felől az 
ezen hajón szolgáló hiteles szemé
lyektől, és mi minden kételkedés 
nélkül közöljük Olvasóinkkal, mi
vel meg vagyunk győződve , hogy 
még a' legtsekélyebb környülállá- 
sok is, mellyek ezen történetet ille
tik , felette érdeklők lehetnek : Sir 
Codrington Edvárd az ütközet 
alatt a’ hidegvérúségnek, és vitéz
ségnek igen fényes példáját adá. O 
az egéfz idő alatt hajójának hátul só 
részén állott, a’ vitéz katonaságot 
körüljárván, hangos megfzóllításai 
által azt gyullafztván, és fejér ka
lapját fent a’ levegőbe forgatván. 
Hogy életét itt nem vesztette, szinte



tsuda , mert állásának helye olly 
veszedelmes volt, hogy már vefze- 
delmesebb nem lehetett. — Bat
hurst Kapitány mindjárt az ütkö
zet' kezdete után egy szálka által 
megsebesíthetett, melly kalapját a" 
fejéről leveté, és arczáját megkar- 
czolá. Ezután nem sokára egy go
lyóbis ruhája’ szélét elfzakafztá. A’ 
halálos sebet rajta egy kartáts ejté, 
melly derekán keresztül ment, és a’ 
hajónak túlsó részébe megakadt. O 
még 11 óráig élt. Éjfél tájban (Oct. 
20, és 21-dike között), kevéssel az 
előtt, hogy lelkét kiadta, az Admi
rális meglátogat/ őtet, ’s így fzólla 
hozzá: ,, Vigafztalódjon , Walter; 
ha meghal, ditsőségesen hal meg! ” 
— ,, Tudom (így felele a' haldokló), 
hogy meg kell halnom, és pedig 
hamar; hanem, Codrington, 
reményiem, hogy Tiszteimről meg
emlékezik."’ Az Admirális megigéré 
a* haldokló Vitéz’ kívánságának bé- 
tellyesítését, mellyre ez igen örven
dett. Még több kívánságokat is je
lentett ki az Admirálisnak , ki mind 
azokat eggyen kívül bétellyesíti. 
Ezen kívánság t. i. abban áll, hogy 
őtet Malta szigetén temessék-el ; 
de az Admirális illendőbbnek tar
totta a' holt testet Angliába külde
ni , hogy itt pompáson eltakaríthas
sák.— Moore Kapitányt a' ten
geri katonák Szicziliában az Aetna 
hegyéhez közel temették-el ; és 
Bell Kapitányt, ki a’ tsatában el
esett , még az alatt a’ tenger fe
nekére eresztették. -—

A’ két Török línea-hajó, mel-

lyeknek főképpen A s i á v a 1 , és 
Genoával volt dolgok, az ütkö
zet után siralmas állapotban volt. 
A’ mint értettük, mindeniken 800 
katona volt, ’s ezek közül kevesen 
menekedtek meg, a’ többi pedig 
réfzént megöletett, réfzént megse
besíthetett. Albionnak egyszer az a’ 
parantsolat adatott, hogy ezen ha
jókat egészen rontsa-öfzve; de ezen 
parantsolat azután viíTzavétetett , 
minthogy a’ rajta megmaradott ka
tonaság minden segedelem nélkül 
volt a nagy ínségben. Ezen hajók
nak akkori állapotját nem lehet le
írni. Arborzfái darabokra töredezve, 
födele héomladozva, és mind a’ket
tőn alig két lábnyi hely , meljyet 
a’ golyóbisok meg nem szaggattak 
volna. Azon képet, mellyet a’ 
Navarini kikötőhely a" tsata után 
mutatott, a’ Genoának egy Tisztje 
írtóztatón, és fellengzősen festi le. 
Estve 6 óra után 20 minutumkor 
az ellenség tellyesen megverettetett; 
és az említett két línea-hajón, egy 
fregátán, és nehány kis hajókon 
kívül a’ többi hajó mind réfzént 
zátonra vettetett, réfzént elsülyedt, 
elégett, vagy tűzben állott. Ekkor 
a’ tüzelésnek vége szakadt, és az éj 
békövetkezett. A’ szél egészen le- 
tsendesedett. Semmi hang nem 
hallatszott, tsak az eggyes lövések, 
mellyek a' bástyákról a" partok felé 
tétettek, fzakafztották félbe a’ ha
lotti tsendességet, és ezen lövések 
még inkább nevelték a’néző játék’ 
írtózatosságát, ’s a t.”

(Hasznos Mulatságok Nro 5.) Hüdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai,’s Külföldi Tudósításokhoz.

(5.)
Jelentés.

(l) Egy legjobb korbeli feleséges ember, a’ ki több Efztendőkig 
Nagy Uradalomban ditséretessen viselt Gazdaságbeli Tisztséget, és 
Magyar , Deák , Német, és Tót nyelveken beszél, írása is igen jó , és 
tiszta, kívánna most Pesten , vagy Budán, valamelly Úri Háznál, Ház 
Inspector, vagy Házmester Hivatalt nyerni, a’ mire ötét hivsége és 
ügyessége igen alkalmatossá teszi. A' melly Uraság az ő szolgálatijával 
élni kívánna, ne terheltessék a’ Magyar Újság író Hivatalnál Pesten 
a Hatvani útfzában Nro 542 az első emeleten jelentést tétetni.

Hirdetés.
(i) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik, hogy a Pécskai Királyi Kamara kerületben ter
mett, mintegy 200 mázsára menendő leveles-dohány Januarius 28- 
dikán 1828-dik ?fztendőben Pécskán a’ Tifztartóság Irófzobájában 
reggeli órákon tartandó kótyavetye által a" legtöbbet Ígérőnek azonnal 
leteendő kész pénz fizetésért el fog adatni.

Mellyre nézve a'venni kívánok az eladandó portéka’ árához 
erányozott bánat pénzzel felkészülve a" megjegyzett napon , és helyen 
tartandó kótyavetyére meghívatnak. Budán Januarius io-dikén 1828-

Bizonyos Pesthez közel lévő Ur oda Imi j ó fzág-réfz
nek bérbe adása.

(3) Pestről harmadfél órányira termékeny tájon fekvő Péezel Hely
ségnek nyoltzad réfze, melly több telek es , zsellér, és taxalista Job
bágyokon kívül, kik efztendőnként 500 Robotot tartoznak szolgálni, 
tágas nagy Curialis belső, 450 Pos. mérő vetés alávaló külső major
földből, tzélerányos mennyiségű rétekből, egynéhány száz hold rész sze
rént vágható erdőkből, hét nagy mintegy hufz holdra menő majorsági, 
és nyoltz tizedes szellőkből;— továbbá a’ Rákos folyón épült két ma
lomnak közös használásából, melly esztendőnként 42 Pos. mérő bú
zát, 2Ő0 Pos. mérő rozsot, és 42 Pos. mérő árpát a’ még szinte nyoltz 
esztendőre terjedő szerződés ereje szerént minden költség nélkül bi
zonyossal) béhoz , és még a’ közlegelőbeli részvétel jussából áll, 

(Első Felesztendó 1828.) " )(



mindjárt, vagy legfellyebb a’ következendő tavasz elejétől fogva három, 
hat, vagy több esztendőre is azon megjegyzéssel bérbe adatik, hogy 
az árendáló tetfzésibe álla ni fog több ezer forintokra menő , és neki 
vifiza fizetendő Investiturákat tenni, és‘hogy ezen birtok különössen 
a’ nemes juhtenyéfztésre alkalmaztatja magát. — A’ bérleni kívánók, kik 
elegendő bátorságról bizonyságot mutathatnak, Tekintetes Kiss Fe- 
rentz Assessor , s tulajdonos Úrnál Budán a’ Krifztina Városban, Gróf 
Brunsvig házában, naponként délután 1 —3 órakor megtudhat
ják az arendálás feltételeit, a’ szükséges Documentumakat is ízemre 
vehetik, és eggyességre léphetnek, a’ távol lévők pedig (Franko) 
küldött levelek által a’ bővebb kifejezést nyerhetik.

Költ Budán Bold. AíTz. Havának Q-dikén 1828-ban.

Jelentés.
Miller K. Szép-mesterségek , és Muzsika-müvek Kereskedője Pesten 

a’ Kishíd utfzában az Előfizetést felvállalja ezen Munkára:

Magyar Ország Vezérei és Királyai
Kőre metszett Képekben históriai Magyarázatokkal eggyütt.

Szembetűnő nemzeti buzgósággal fogadván különösen a’ Ma
gyar Nemes Hazafiak az itt megnevezett Munkát; mi is annak még- 
inkább eszközölhető elterjesztése tekintetéből, az Előfizetés árát, olly 
számos Kedvellők 's Előfizetők segedelme után jóval kevesitni eltö- 
k éli ettük ; reménylvén, hogy az által czélunkhoz örvendetesebb mó
don közelítünk, ’s a’ Magyar Nemzethez méltó , és históriájának kö
zötte elterjedhető Emlékét alapíthatjuk meg. Azzal is ketsegtetjük 
magunkat, hogy minekutánna a’ Képrajzolatokat a’ legjobb eredeti 
Mesterművek fzerént, ’s magokat megkülömböztetett jeles Mívéfzek 
által, mint a’ miilyenek Schwind és Kriehuber, dolgoztatjuk, 
a’ Munka, mind az Igyekezet méltóságának, melly a’ Magyar Vezé
rek és Királyok nevezetes viselt dolgainak rendbenvaló előadását tár- 
gyazza, mind az a’hoz Értők várakozásának megfelelend. Az Előfize
tés egy Fogásra, melly 4 Képből és félárkusnyi magyarázatból áll, 
Magyar és Német Nyelven, Baziliai Velin papirosra szépen kifestve 
5 fór. 30 kr. Conv. Pénzben.

Ugyan az, feketén 2 fór. 45 kr. C. P.
Az Előfizetés ideje Április 1-ső napjáig tart 1828-ban. Ezentúl 

az ára: A’ kifestett nyomtatványnak lesz 8 fór. A’ feketének 4 fór.
Az ötödik Fogás is megjelent a’ múlt Octoberben, ’s a’ tói 

fogva minden hónapban egy egy új Fogás fog kiadatni.

S



Hirdetés.
(2) Az 1827-dik Efzt. November 28-dik napján költ, ugyan ezen 

levelek által kiosztott a’ Tiszán és Dunán való Só szállítás tárgyában 
Februarius 4-dik, és Martins 20-dik napján tartandó kótyavetyél ille
tő Hirdetés, felsőbb rendelés következéséül ekképen váltóztatik meg : 
1. a' Szolnokról Pestre szállítandó Só mennyisége 20-dik Martiusban, 
a’ többi Dunabéli szállításoktól különvéve fog kikiáltatni. 2. A' Tifza- 
béli szállításokon az előbbeni Hírdefl^snek 7-dik pontjában foglaAt be
vehető sóbéli apadás Szigethről és Szlatináról Szolnokig 2 p. Centre, 
Bustyaházárúl Poroszlóig 1 3/8 , Bocskóról Tokayig 1 1/2 , Ti szánj- 
lakról Szolnokig 1, Tokayig 5/3, Poroszlóig 3/4, és TárkViyig \f% 
p. Centre határoztatok meg. Z. A' bévehető apadás a Marmarosbéli 
szállításoknál, úgymint Szigethről vagy Szlatináról, Bustyaházárúl , 
és Bocskóról Szolnokig , Poroszlóig, és Tokayig az egéfz ugyan egy 
Sófzállitó által egy bizonyos lerakó helyig egy Esztendő Iefolyta ál
tal szállított só mennyiségtől fog kiszámoltatok 4. Az 12-dik 14-dik 
és 15-dik pontba foglaltatott, a' Cameralis gabonának Tifzaujlakra 
való vifizavontatását, Marmarosi hajósok félfogadását, és a’ szükséges 
hajóknak Bocskón leendő készítését illető kötelezések kihagyattatnak. 
"S végtére 5- a’ Marmarosbéli só szállítás Contrahenseinek szabadsá
gokba marad a' sót, a' hol nekik tettzeni fog, nagyobb hajókra által 
rakni, és azért az előbbi Hirdetés 13-dik pontjában foglalt Camera
lis Tisztnek jelenlétele kivántatni nem fog. Budán Januáriul 5-dik 
napjan , 1828. Esztendőben.

Hirdetés.
(3) Méltóságos Nagy-Károlyi Gróf Károlyi György' Birtoki- 

Kormánya által köz-hirré tétetik : hogy a’ reánk jövő 1828-dik efzt. 
Januar. 22-dik ’s következő napjain, a’ N. Károlyi Uradalomhoz tar
tozó ’s alább megnevezendő kortsm ál tatások az azokhoz kötött bene- 
ficiumokkal eggyütt a’ többet-igérőnek kótyavetye által haszonbérbe 
fognak adatni, ú. m. Nagy -Károly Mezővárosában: a' Szar
vasházi Vendégfogadó , kortsmáros lakással , 4 vend. szobával , ká
véházzal , billiárddal, szálával, fzekérfzínnel, 30 lóra istállóval, egy 
vékás házi-kerttel, borivó-fzobával, 60 hordónyi pinczével, minden 
fordúlóban 3 hold szántófölddel;— Kis-Kóser korcsma: korcsmá- 
ros lakással, borivó-fzobával, konyhával, állással, pinczével 20 hor
dóra, mellyben a’ zsidók’ számára kóserbor méretik ; — a’ Nagv- 
Utfzán lévő eggyik urasági, másik pedig bormérési kötelesség mel
lett való korcsmák ; — Csillag korcsma: vendég szobával, korcsmá- 
ros’ lakószobájával, ivófzoba- konyha- ’s 8 dar. marhára istállóval, 2 
vékás kerttel, és fordulónként 3 hold szántófölddel; — Sas kortsma :



ivó- és lakófzobákkal, konyhával, ’s fordulónként z hold szántóföld
del ; — M e d v e h á z és Vígvadáfz bormérési kötelesség mellett; — 
Fűzfa kortsma : kortsmárosi lakással, konyhával, borivó-szobával, 
14 hordóra való pinczevel, istállóval 6 dar. marhára, 1 vékás kerttel, 
’s fordulónként Z hold szántófölddel; — Korona kortsma: kortsmá- 
rosi lakással, ivó-szobával, konyhával, kamarával, lő hordóra pinczé- 
vel, színnel, 1 vékás kerttel, és fordulónként 3 hold szántófölddel;— 
Oroszlán kortsma: kortsmárosi lakással, ivó-szobával, konyhával, 
kamarával, 10 hordóra való pinczevel, szekér-színnel, 1 vékás kerttel, 
s fordulónként 5 hold szántófölddel ;— Mérgesi Csárda , a'N. Maj- 
thényi út mentiében: borivó- szobával, konyhával, korcsmáros' szo
bájával , 10 hordóra való pinczével, istállóval, fzekérfzínnel,’s fordu
lónként 5 hold szántófölddel. Továbbá, Kaplony helységben lévő 
korcsma: borivó- ’s lakószobákkal, kamarával, konyhával, pinczével 
8 hordóra, 1 vékás kerttel, ’s fordulónként 3 hold szántófölddel. — 
C s a n á 1 o s helységben Vendégfogadó : kortsmáros’ lakásával, 5 ven
dég-szobával , konyhával, 20 hordónyi pinczével, állással, istállóval 
20 dar. marhára, 2 vékás kerttel, és fordulónként 3 hold szántófölddel.
— Fényi Vendégfogadó : borivó- lakó- és vendégszobákkal, konyha- 
’s kamarával, 10 hordóra való pinczével , istállóval 16 lóra, ’s fordu
lónként 5 hold szántófölddel. Kívül a' helységen, úgy nevezett Fe
jérfarkas kortsma: lakó- ’s borivó szobával, konyha-kamara-istál
lóval , pinczével 5 hordóra, ’s fordúlónként Z hold szántófölddel. 
Kidéi Csárda , a ÍN.Váradi út’ mentiében : kortsmáros’ lakásával, bor
ivó- szobával, konyhával , 10 darabra való istállóval ’s fordúlónként Z 
hold szántófölddel. — Mérk helységbeli kortsma: lakó- ’s borivó
szobával , konyhával, pinczével, istállóval,’s fordúlónként 3 hold szán
tófölddel.— Szanifzlai felső-kortsma: lakó- borivó- és vend. szo
bákkal : konyhával, 20 hordónyi pinczével, "s állással; úgy a’ Sza
nifzlai alsó-kortsma : lakó- 8 ivó- szobával , kamarával, pinczével 6 
hordóra, és fordúlónként 3 hold szántófölddel. — Ömbölyi Ven
dégfogadó: kortsmáros’ lakással, borivó - szobával, konyha- kamarai- 
állás- istállóval, 3 vékás kerttel, ’s fordúlónként 3 hold szántófölddel.
— Gilvátsi kortsma: lakó- vendég- ’s ivó- szobával, állással, híd- 
vám- ’s halászat- jussal, Z hold szántófölddel fordúlónként. — Végre 
a’ N. Károlyi ser- és pálinka- háza.'..

Minden bérelni-kívánók a’ kitett határidőre ezennel illendően 
meghívattatnak, úgy, hogy vaoy elegendő bánat-pénzzel, vagy pedig 
bévehető kezesekkel megjelenni ne terheltessenek. A’ szerződésbeli 
kötelezéseket megtudhatják a N. Károlyi Tifztartói Cancellariában. —

Budai Lotteria.
Boldog AíTzony Hava i2-dik napján 1828. volt Húzásban kijött:

41. 10- 75. 11. 40.



HAZAI *S KÜLFÖLDI
TUDÓSÍTÁSOK.

(6.)
Pesten., Szombaton, BoldogaíTzony Hava 19-dik napján 1.828*

K- a p z s i.
Kapzsi siet másét gyorsan kapkodni magának , 

Örvend bármi, kitsint rejtve kezébe kerít. 
Balgatag! ím mit most mástól aggódva oroztál, 

Azt-, majd eljön idő, más veszi, körme közé.

MAGYAR és ÉRD ÉL Y- 
ORSZÁG.

Pesten — Budán a' Jan. elején 
béállott kemény hideg, melly 

néha i0—12 grádusra iá mutatott 
a’ fagy-pont alatt, egéfz Jan. 12- 
dikéig tartott, úgy hogy a Duna- 
jegének megállását minden nap le
hetett várni. Ez nap az idő meg
lágyult, az alfzél a havat, fagyot 
elolvasztotta,, sőt bő esőt hozott; 
az idő fzinte Aprilisihez hasonlított 
minden hideg nélkül, a’Duna-jege 
megritkult. A’ múlt Szerdára, 16- 
dikára virradó éjjel 1 óra után ke
mény szélvész kerekedett, az előtte 
való estve szépen, de hideg nélkül 
ragyogó ég béhomályosodott , vil- 
lámlani , és dörögni, kezdett ; a 
kemény fzél reggelre tsont-kemény- 
ségüvé fagylalta a’ földet; ív tsípős 
száraz hideg az óta folyvást tarts, ’s- 
ma reggel 12 gradusnyi volt.

Déváról is Erdélyből; az idő 
járásra nézve különöst írnak Jan. 
3-dikán, e'képpen : Itten Dec. 2Ö- 
dikán estve mintegy g 3/4- órakor 

ú Első Félesztendb 1828.)

földrengés volt, melly mintegy két’ 
perczentésig tartott. Ez két megle
hetős rázkódásból állott , de semmi.- 
kárt nem okozott, és délről nap- 
nyugotra tartott. Rét héttől fogva, 
a' levegőmérő (Barometrum) foly
vást nagy szárazságon áll. Lehet 
mondani, hogy itten 4 hét óta mind- 
tartós szárazság vagyon , az útak 
poroznak ; hó tsak a" hegyeken va
gyon. Tsak ma reggel mutatott a’ 
Reaumur hévmérője Z grádust a! 
fagyponton alól.

Ó Tsáfz. Kir. Felsége méltózta- 
tott Királyi Fő Tárnok Gróf P álffy 
Fidelis Úr Ő Méltóságát , Ns. Árva 
Vármegye’ Fő-Ispányát, Ns. Po
zsony Vármegye.' Administrátorát, 
Tsáfz. Kir. belső titkos Tanátsosi 
ranggal, a’ taksák’ fizetését elenged
vén, kegyelmesen megtisztelni.
i ______>

„Z a l a t hná r ó 1 Januarius 7- 
dikéh 1828. A’ közelebb elenyészett- 
December 30-dik napja vala az, mel
lyen Nagy Méltóságú szeretett Püs
pökünk Négyesi Báró Szepesy



TgnáczUr Ő Excellentiájának ren
deléséből ezen Bánya Város-is a'ki 
telhetőségig íényesen ünnepi ette a' 
ditsőségesen uralkodó Felséges Aus
triai Háznak a’ Nemes Magyar Nem
zeten való bárom fzáz esztendei 
TJralkodásabeli megbetsülhetetlen 
emlékezetét. Ugyan-is még az előtt 
való estve a' szokott estvéli haran
gozás után mind az itten lévő öt 
Templomokban egy fertály óráig zu
gó harangok, és az egész Város dí
szes kivilágositása elő postája volt 
a’ más nap következő öröm , és liá- 
ládatosság ünnepének. A’ki világo- 
sitásban vetekedtünk ugyan egy 
mással, de különös említést érde
melnek a’ Fő Tisztelendő Kanonok, 
Esperest , és helybeli Plébános 
Sc hl auf Sebestyén Úrnak az út- 
fzára nyíló négy ablakai, mellyek 
elsőjén: FerDInanDVs Deo faVente 
HVngarlae ReX (1527.) InaVgVra- 
tlonls sVae annl Die tertla noVeM- 
brls (i527.) másodikén: soLIVM 
RegnI sVI HVngarlae oCC-Vpare 
Coeplt feLIClter (1527.) a' harma
dikén : Regit hoC nVnC transa- 
Ctls terCentls annls MVLto feLI- 
CIVs FranClsCVs (1827) a' negye
dikén: SVCCessor CVIVs DenVo 
FerDInanDVs ( > 627 ) , Ezután a’ 
most közelebbről kineveztetett Er- 
sébeth Városi Kir. Posta Mester 
Tek. Lukáts Ur háza előtt lévő 
hidatska, mellyen két oszlop , köz
ben lángoló szív, és ezen szavak: 
Vivat Rex, etfloreatRegnum,tün- 
döklettek ; végre a' Plébánia Kapu
ján , melly egyszersmind a’ Gymna- 
siumé-is, ezen betűk F. L V. ugyan

az itten tanuló ifiuság által kivilá- 
gosíttatván, itten nem tsak a' tanuló 
ifiuság, hanem többen a' Tiszt Urak 
közül-is megállván szinte egész el
ragadtatással zengették azon kedves 
éneket: Isten! tartsd megFe- 
rencz Királyt’s az alatt durrog- 
tak a Mozsarak. Más nap, úgymint 
30-dikán reggel a'harangok zúgása, 
és a mozsarak durrogása még reg
geli hét órakor jelt adott az ünnep
lésre, kilencz órakor előbb ugyan 
a’ tanuló ifiuság maga zászlójával, 
azután a’ Tiszti Kar Méltóságos 
Kintstári Tanátsos, és Erdélyi Ne
mes Ki meri e Máté Úr vezérlése 
alatt a’ Plébánia Templomba mén- 
vén, felálla a’ Szólló-fzékbe itten 
lévő K. Professor, és Segéd Pap Tisz
telendő Péter fi János Úr, és ezen 
Sz. Igékből : Az igaz Király 
megerősíti a’ Tartományt 
(Prov. 2Q. v. 4.) A'bölts Király 
támasza a’ népnek (Sáp. 6. 
v. 6-) fzépen megmutatá: hogy a’ 
Felséges Austriai Házból való Feje
delmek böltsességekkel támafzi va- 
lának a’ Nemes Magyar Nemzetnek, 
és az igazság fzerctete által megerő
sítették a’ Tartományokat; ezután 
elénekeltetett a'Hálá-adó Enek:Isten 
téged ditsérünk , mellyet követett a’ 
Nagy Mise, és ennek végével többen 
a" Tífzt Urak közül a’ tanuló Hiúság
gal egyetemben ugyan a’ Templomban 
zengedezték az ezen napra különösen 
készült Magyar éneket: I s t e p ! 
tartsd meg F e r e n c z ü n k e t, 
ditső 'Fejedelmünket, ’s a"t. 
Estve mulatság adatott, melly azzal 
kezdődött: hogy Királyunk 0 Fel-
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söge felékesített mellyképe előtt 
újra elénekeltetett az elébb említett 
Magyar ének.”

OROSZ BIRODALOM.
Dec. 16-dikán ünnepelték Sz. 

Pétervávában a' Persa háborúnak 
fzerentsés kimenetelét. Jelen volt az 
ünnepi szertartáson O Felsége a’ 
Tsáfzár, Tsáfzámé, a'Tsáfzár'An- 
nya , és Mihály Nagy-Herczeg.

A Sz. Pétervári Journal Dec. 
29-dikén a' Kaukázusi armadáról 
illy tudósítást közöl: ,,P askewits 
Grlis Abbas-Mirzának Dehkarganba 
lett megérkezéséről, és az alkudo
zások’ kezdetéről illy tudósítást te- 
fzen: — Abbas -Mirza, ki Ren
ken d o r f Grlisnak Tseswisterhez 
való közelgetését megértette , és félt 
ne hogy a’ viiTzavonulásra elzárat- 
tassélt az út, Khoit oda hagyta , és 
Szalmásból Urumiába vonta magát, 
a’ Khoibeli Kán, Emir Aslan, ezen 
várost elfoglalá, és erről P aske
wits Generálist tudósítá , és L a p- 
teff Generálisnak, kinek Khoiba 
kellett volna menni, azt parantsolá, 
hogy Benkendorffal magát eggye- 
síttse. Erre az volt bízva , hogy mi-1 
bent Abbas-Mirza Nov. 13, vágy 
14-dikén Dehkarganból kimegyen, 
egy batalion gyalogságot Khoi el
foglalására küldjön, Wysotzki 
Oberst-Lieutenantot oda való Kor- 
mányozóvá nevezze, ésLapteff 
Grlis’ megérkezése után Szalmásba 
menjen, és az Urumiai utat meg
szállja. — Nov. 16-dikán Abbas- 
Mirza Tseswisterbe érkezek. Ben- 
liendorf Grlis , utasítása fzerént,

ezen helyet elhagyá ; demihent Ab
bas-Mirzának közelgetését megérté, 
megálla , és a’ Nyegorodi Dragonyos 
Regementből egy osztályt, és lóra 
való két ágyút előre külde kétverst- 
nyire , hogy az Abbas-Mirzának vé
delmére legyen. Hg. Dolgoruki 
Óbestert, az O Felsége’ hadi segéd
jét, és Raewsky Óbestert, kik 
eleibe ménének nagy megkülöm- 
böztetéssel fogadá a’ Persa Hg., és 
több Ízben kinyilatkoztatá erős kí
vánságát a'békeség megkötése eránt. 
Midőn Abba s-M i rjz a az osztály
hoz közelített, azt kívánta, hogy 
őtet ágyúval való Salvéval köfzön- 
tsék , mellyre Benkendorf mind 
a’ két ágyúval hat lövést tétetett. 
Erre a' Herczeg az egész osztályt 
maga előtt ellépteté , ürofzúl kö- 
fzöntvén a’katonákat, és főképpen 
a’ pattantyússágra fordítá figyelmét; 
tsudálta a’ katonák’ jó rendtartását, 
mindenik eránt barátságos volt. Ez
után Benkendorf Grlistól bútsút 
ve ve , ki eránt nagy megkülömböz- 
tetéssel viseltetett , Tseswisterbe 
mene , és megparantsolá , hogy a’ 
védsereg előre menjen, a' két ágyú 
az útban maradjon , és a’Dragonyo- 
sokkét felől sorba lovagoljanak. Az 
úton magához fzóllítá Hg. Dolgo
ruki, ésRaewski Óbestereket, 
és Tolstoy Grófot*, és több ízben 
kinyilatkoztatá előttök szándékának 
tiszta, és egyenes voltát. Tseswis
terbe megérkezvén, palotája előtt 
tiszteletbeli őrök voltak kiállítva , 
egy oldalról 30 Dragonyos, a’ má
sik felől 30 Kiírd.

Paskewits Grlis, ki megtud-
X*



ta, hogy A b b a s - M i r-z a Nov. lö- 
dikán bizony osan Tsewisterbe meg 
fogna érkezni, önnön maga a’ Leo- 
noífi Kozák-Regementtel Dehkar- 
ganból elindult, és 17-dikken ezen 
helyre ért. Félútban ízembe találta 
Abbas-Mirza’ fiát, Khosroi Mirzát, 
kit az attya előre küldött vala ; ez 
még jókora távulságnyira lefzálla a' 
lóról, és Paskewits Generális eránt 
minden kitelhető udvariasságot mu
tatott.— Nov. 18-dikán, midőn Pas
kewits Grlis Abbas-Mirzának közel- 
getéséről tudósítást vett, Dehkar- 
gantól 7 verstnyire ( 1 német mért- 
földnyire) eleibe küldött egy osz
tály Uhlánus katonaságot, és Gróf 
Suchtelen General-Lieutenántot 
ármádájának General-stabjával. Ab
bas-Mirza az utolsót nagy jó aka
rattal fögadá , és megkéré, hogy 
mellette lovagolna, és a’ General
stab az ő Persa Követői előtt menne. 
Egy falú előtt, hol a’ keskeny út 
miatt a' véd-sereg el nem lovagol
hatott megofzlatlan, Abbas-Mirza 
a’ seregek’ sorja előtt keresztül el- 
nyargala , és minden Svadronnak 
eggyénként megköfzöné azon fárad
ságot, mellyet ő miatta kénytele
nek voltak tenni. Az ő Dehkargáni 
lakásán* Pankra tieff General- 
Major, az ott öfzvegyüjtetett se
regek' Vezére fogadta őtet, és az 
eggyesűlt Tsáfzári GárdaRegement- 
nek egy Kompániája vitte végbe ott 
az' őrállási fzolgálatot. A’ katonák
nak szép magoktartása, fenyítéke, 
és ruhájuk tisztasága különös figyel
met gerjesztett benne. — Abbas- 

.Mirzának megérkezése után egye

nesen Paskewits Grlis hozzá mene. 
A’ Fejedelem őtet a' szoba közepén 
állva fogadá , kezet nyujta neki, és 
igen barátságosan beszélte vele. Más 
nap reggel Paskewits Generálisnál 
vifzont-látogatását ő is megtette.— 
Nov. 20-dikán, Ő Tsáfz. Magassá
gának Mihály Nagy-Herczegnek 
neve napján, a' Mise után az egéfz 
sereg, melly Dehkarganban találta
tott, paradéba kiállíttatott, Abbas- 
Mirza’ jelenlétében , ki az egéfz 
dolgot nagy figyelemmel szemlélte. 
A' párádé után a’ Fejedelem jelen 
volt azon fölöstökömön , mellyet az 
eggyesűlt Gárda-Regement’ Óbeste
re , TsikoíF, adott, és a’ mellyre 
Abbas-Mirzának némelly Fő-Tifztei 
is hivatalosak voltak. — Nov. 22- 
dikén tartatott Abbas-Mirzával az 
első Conferentja , 23-dikban a’ má
sodik , és 24-dikben a harmadik. 
Azon barátságos megeggyezés , 
melly ezen tanátskozásban látszott, 
reménységet nyújt, hogy mentői 
hamarább minden jó móddal eliga- 
zíttatik. — Paskewits Grlis végre 
még azt jelenti, hogy azon seregek, 
mellyek Abbas-Mirzával Urumiában 
vasának, Miaidokba, mintegy Ö0 
verstnyire (8 1/2 mértföldnyire) Ma- 
raghától délfelé vették magokat, 
mint azon eggyetlen egy helyre, 
höl még Persa seregek tartózkod
nak. Khoi városában, mellyet Nov.
21-dikén szállott meg egy batalion, 
12 ágyút, és sok agyú Ke veket, és 
eleséget találtak. ”

FR AN CZ 1 A ORSZÁG.
A Moniteur Januárius 5-dikén 

iIlyen Királyi Rendeléseket közöl,



meTlyeTi Jan. 4-dikén, és Z-dikán 
kőitek:

I.— Károly, Isten’ kegyelmé
ből Franczia ország’ és Navarra’Ki
rálya : Azt rendeltük , és rendeljük, 
a' mi következik: l. Czik. Porta- 
1 is GrófUr, Franczia ország’ Fairje, 
Igazság' Ministerévé , és Petsétőrző- 
vé neveztetik. — De La Fe r ró
nai s Gróf Úr , Franczia ország’ 
Fairje á’ Külső dől goit’ Ministerévé 
neveztetik.— De C a ux Vice-Gróf 
Úr, a’ Deputátusok' Házának tagja, 
Hadi Ministerré neveztetik. Az ár- 
mádában megüresült Tisztségekre 
való kineveztetéseknek ajánlását ez
után a’ Mi kedves fiunk, a’ D a u- 
phin fogja tenni. A’ kinevezteté- 
8eket a’ Hadi Minister fogja egy 
részről aláírni. — De Martignac 
Vice-Gróf, a’ Deputátusok’ Házának 
tagja, belső dolgok’ Ministerévé ne
veztetik. A’ belső dolgok’ Minister- 
ségéhez eddig foglalva volt mellé
kes hivatalok, mellyek a' Kereske
désre , és Kézimüvekre tartoznak, 
ezen Ministerségtől elválasztatnak, 
és a’ Kereskedés- ’s Gyarmatbeli 
hivatallal kapcsoltatnak öfzve. — 
Saint-Ericq Gróf Úr, a' Depu- 
tátúsok' házának tagja , a" Kereske
dés és Gyarmatok’ Ministerévé, és 
ezen Fő-Tanáts’ Előlüllőjévé nevez
tetik. — Ro y Gróf Úr , Franczia 
ország’ Fairje., Financz- Ministerré 
neveztetik. — 2.) A Közönséges Ta
nítás ezután az Egyházi dolgok Mi- 
nisteriumának részei közt nem le
sz n, (melly Ministerséget, a’ mint 
tudva van, a' Ilermopolisi Püspök 
viseli). — 3 ) A’ Hadi dolgok’, és

Gyarmatok' Ministerére bizättatik 
e jelenvaló Rendelésnek végre-haj- 
tása. Költ kastélyunkban a' Tüille- 
riákban Januarius 4-dikén, a* Meg
váltásnak 1828-dik, Országiásunk- 
nak pedig negyedik esztendejében. 
Károly. A’ Király’ parancsolatjá
ra: Franczia ország’ Fairje , a' Hadi 
dolgok' és Gyarmatok’ Ministere: 
Gróf Chabrol.

II. — Károly, Isten’ kegyelmé
ből , ’s a’ t. 1. Czik. Gróf V i 11 e 1 e, 
Gróf Peyronnet , Báró Da más 
Marquis de Clermont - Ton
ne r r e, és Gróf Corbiere Urak, 
Státus-Ministerekké, és titkos Ta
nácsunknak tagjaivá neveztetnek. 
2>) A’ Hadi dolgoknál, és Gyarma
toknál lévő Ministerünkre van bízva 
ezen Rendelésnek végre hajtása. — 
Költ a’ Tüilleriákban , Jan. 4-dikén, 
a’ Megváltásnak 1828-dik, Országi. 
4-dik észt. Károly, ’s a’ t. (mint 
fellyebb.)

III.—Károly, Isten’ kegyel
méből, ’s a' t. 1. Czik. Gróf Vil
iele, Gróf Peyronnet, és Gróf 
Corbiere Urak, az ország’ Pairi 
méltóságára emeltetnek , hogy ezt 
magok , és fiú maradékaik egyenes, 
természetes,és törvényes lineájában, 
az Elsőfzülöttség’ rendje szerént, 
viseljék, valamint az azzal öfizve- 
köttetett minden jusokkal, tisztele
tekkel , és elsőségekkel éljenek. Az 
Aug. 25-dikén 1817. költ Rende
lésnek 1-ső cikkelyétől ő reá jók 
nézve eltávozás történik. 2.) A’ Hadi 
dolgoknál, és Gyarmatoknál lévő 
Ministerünkre van bízva e’ jelenvaló 
Rendelésünknek végre hajtása. Költ



a1 Tüilleriák kastélyában Jan. 3- 
dikán , a' Megváltásnak 1828-dik, 
és Orfzáglásunknak negyedik esz
tendejében. K á r o 1 y. A’ Király’ pa- 
rantsolatjára : Gróf C h a b r o 1 (mint 
fellyebb.)

Egy másik Kir. Rendelés, mel- 
lyet Jan. 3-dikán Gróf P ey rön
ne t, a’ Petsét őrző írt alá , rend
kívül való szolgálatban lévő Pasto- 
r e t Grófot a’ belső dolgok’ Biztos
ságához rendelé.

TÖRÖK BIRODALOM.
Szmi mából Dec. 21-dikén 

1827- — A’ Franczia, és Angol Nagy 
Követek, Guilleminot Generá
lis, és Strat ford- Canning Úr, 
folyvást V u r 1 á b an tartózkodnak, 
hová Konstantinápolyból ezen h. 
8-dikán történt elutazások után élő
képpen vették magokat. Tegnap a' 
Franczia Kereskedőség’ Deputátu- 
saí oda ménének. Ezek Guille
rn i 901 Grófot betegeskedve talá- 
lák, ki mégis őket elfogadá. A’De- 
putátusok megköfzönék azon meg
nyugtató jelentéseket, mellyeketa 
Franczia Consulság' Helytartója ez 
előtt egy pár nappal a' Nagy-Kö
vettől kapott, nevezetesen, hogy a’ 
diplomatiai öfzveköttetésnek a’ Por
tával (úgyis talán tsak kevés ideig 
tartandó) félbeszakadása nem húzza 
maga után a’ Kereskedésbeli öfzve
köttetésnek elszakadását— a’ Can- 
cellária tehát nyitva marad , és ta
lán a' hajók zászlói megmaradnak ; 
a' Deputátusoknak álmélkodására 
így felele Gróf Guilleminot : 
„A’ mostani időpont olly veszedel
mes , hogy én ezen állítást kényte

len vagyok viíTzahúzni. Én már a’ 
Consulságnak írtam, hogy, előbb 
az Angol Nagy-Követtel megeggyez- 
vén , a’ jövő esztendei Jan. 15-dikén. 
a’ Franczia zászlót bé kell húzni , 
és ugyan az nap a’Cancelláriát bé- 
zárni. Ezen időszakasz után ugyan 
megengedtetik, hogy a’Consulság’ 
Tisztjei, mint magános emberek, 
Szmirnában maradhassanak ; de 
azoknak minden hivatalbeli fogla
latoskodásaik megszűnnek, és a’ 
Belgiumi Kir. Consulságra van bízva 
a’ Franczia alattvalók' oltalmazása.

A’ Deputátusok előterjesztése
ket tevének , és kerék , valamint az 
Angol Kereskedők is Stratford- 
Canning Urat, az ezen h. l6-ikán< 
hozzá botsátott írásokban , hogy 
S z m i r n a neutrális hellyé tétessék. 
Ók kezességet ígértek, hogy a’Tö
rök Tisztviselők ebben megfogná
nak eggyezni, ditsérték ezen Tifz- 
teknek mérséklettségét, és okossá
gát , ’s végre a tengeri ragadozás 
ellen védelmet kértek. Gróf Guil
leminot az előre említett ajánlást 
félveveté , mint a’ politikai dolgok
kal egybe nem férhetőt; hanem még
is azt mondá: hogy, ha a’ Consul- 
sághoz botsátott végzésében valami 
változást tenni lehetséges lehetne, 
ez nekik a’ jövő h. I5;dikéig de 
R i g n y Vice-Admirális Úr által tu él- 
tokra adatik. A’ tengeri ragadozás- 
ra nézve azt ígéré: hogy minden 
késedelem nélkül tefznek erről; ed
dig a’ politikai ügyek meg nem en
gedték , hogy ezen tárgyat olly hat
hatósan elővették volna , mint meg
érdemli.



G u i 11 e m i n o t Generálisnak 
többfzör említett végzése, mellyel 
a' Franczia Consulsághoz intézett, 
annak ezen h. ig-dikén adatott ál
tal : Ennek értelme Guilleminot 
Grófnak fellyebb előadott nyilat- 
koztatásával megeggyez.

Stratford-Canning Úr is 
maga réfzéről az Angol Consulság
hoz egy Végzést botsátott Emlékez
tető-írás formájában, (mellyel alább 
közlünk). Ebben is Januarius 15- 
dike van meghatározva annak nap
jául, mellyen az Angol-Cancellá- 
riát bezárni, és arról a’ zászlót le
venni kelletik. Stratford-Can
ning Úr a’ Rereskedőségnek 16- 
dikán költ Kérelem-levelére ugyan 
.ollyan feleletet adott. Ennekokáért 
az Angol nemzetbeliek tegnap öfz- 
vehivattatluk, és Elliot Úr (egy- 
gyik Angol Követség! Titoknok) 
ezen Végzést elöltök felolvasá azon 
hozzátétellel: hogy Jan. 15-ike után 
kiki ollyan eszközhöz nyúljon, mel
lyel tulajdon hasznával leginkább 
megeggyezőnek tart.

A' Nagy-Követeknek mind ezen 
végzése mellett is az Angol, és Fran
czia Kereskedők, a’ Török Tisztvi
selők által nekik ajánltatott olta
lomban bízván , eltökéllve látszanak 
lenni, hogy Szmirnát el ne haggyák.

A’ Franczia Admirális de R ig- 
ny, a' mint mondják, azt nyilat
koztatta ki, hogy már most a’ szö
vetkezett Hatalmasságoknak a’ Por
tán való keresete nem fzorittatha- 
tik többé a' Londoni Tractátus' ha
tárai közé, és a' halogatásnak min
den napja a' Porta részéről a' dol-

j gok' állapotját veszedelmesebbé 
; teszi.

Az Orosz Consul, Fro ding 
Ür, még itt van, és addig nem akar 
elutazni, míg bizonyosan meg nem 
érti, hogy RibeaupierreUr Kon- 

jstantinápolyból elutazott. Azután 
Konstantin fregátán Gróf Hey
den Admirálist fogja felkeresni.

A’ fellyebb emö%ett Memo
randumnak, mellyel Sirat ford 
Canning Ür a’ Szmirnai Angol 
Consulhoz intézett, ,ez' az értelme :

,, Elliot Úr Ő Nagy-Britan- 
niai Felségének Szmirnában lévő 
Consulához megviszi ezen írást. Mi
ként ezen Consul (W e r r y Úr) az 
Angol Kereskedőket egybegyűjti, 
Elliot Ür, a’ Consulnak jelenlé
tében, nekik tudtokra adja: hogy 
a' Követ azon Kérelem-levelet, mel
lyel ők ezen h. 16-dikán hozzá intéz
tek , vette, és megfontolta. O ez
után azt fogja mondani, hogy en
nek következésében ő reá légyen 
bízva a' következő tudósítás-tétel :

,, A’ Nagy-Követ tiszta lélekkel 
iparkodott az Angol Rereskedőség 
eránt painden nemű oltalommal, 
és segedelemmel lenni, melly meg
egyezhető a" dolgoknak mostani ál
lapotával , mellybe esett a’ két 
országnak költsönös helyheztetése 
Konstantinápolyból lett elutazása 
által. Ezen tekintetből W erry Ur
nák hatalmat adott, hogy Consuli 
hivatalát a’közelebbi hónap’ 15-ikéíg 
gyakorolja. Az O Felsége hajós sere
gének legöregebb Kormányozó Tisz
teivel is ízóllott az eránt,hogy Szmir-
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nánál folyvást elegendő tengeri erő 
legyen, legalább az említett időfza- 
Üafz’ elteléséig. Továbbá a’ Consul’ 
szabad akaratjára bízta , hogy a’ töb
bi Angol alattvalókkal eggyütt, még, 
hivataíbeli foglalatosságainak meg
szűnése után is, Szmirnában marad
hasson ; és mihent Cancelláriáját hé 
fogja zárni , a’ Belgiumi Consul’ 
Cancelláriája az Angol alattvalóknak 
nyitva lefzen , és ha szükség, a’ Bel
giumi Követség (Konstantinápoly
ban ) ő érettök lépést tefzen ; kü- 
lömben a’ Porta kinyilatkoztatta 
azon szándékát, hogy az ő Státu
saiban hátramaradó három nemzet- 
neli alattvalókat, mostanában, kire- 
kefztőleg tulajdon oltalma alá vefzi, 

„S z m i rn a város neutralitására 
nézve, melly által hihetőképpen azt 
akarják mondani, hogy a’ Portával 
háborúban lévő Hatalmasságok kö
zűi eggyik se bántsa ezen várost, 
a' Nagy-Követ első alkalmatosság
gal a’ Kereskedők’ kívánságát Ő Fel- 
sége’ Orfzáglófzéke elejébe fogja 
terjeszteni. Addig is úgy hifzi, hogy 
a’ Görögök’ récéről semmi megtá- 
madtatástól nem tarthatnak.

,, A' tengeri rablásnak kiirtása 
a’ szomszéd tengereken- mindenkép
pen nagy fontosságú tárgy, mellyre 
a legnagyobb figyelmet, és-kitel
hető iparkodást kell fordítani. Ha 
az Ő Felsége’ Orfzáglófzékétől ada-1

tott útasítások, és a szövetkezett 
hajós seregeknek iparkodása addig 
nem- volt elegendő a’ rofznak kiir
tására , azt a’ tengeri rablás’ kön
nyebbségének kell tulajdonítani, 
mellyet az Archipelagus’ tulajdon
sága , és az oda való parti tartomány’ 
minémüsége szerez. Reményleni 
lehet, hogy végre hathatósabb esz
közök vétetnek elő ezen rofz’ eltör
lésére, és a’ Nagy-Követnek felette 
nagy megnyugtatására fog szolgálni, 
ha ezen eszközöket elősegítheti.

,, E11 i o t Úr ezen tudósítást a’ 
Kereskedők előtt azon intéssel fogja 
befejezni: hogy a’ Törökökkel való 
mostani helyheztetésünknek inga
dozó állapotját szemeik előtt tartsák; 
és világos szavakkal intse meg őket 
a' veszedelmek eránt , mellyekre 
hasznaikat kitennék, ha a’ mostan 
nekik nyujtatott alkalmatosságot 
elmulasztanák, ügyeiket sietve rend
be nem szedvén, és magokat ké
szen nem tartanák a’ háborúnak le
hetséges esetére, mellynek hihetős- 
ségét, noha ezen esetet sajnálni, 
és mennyire lehet, eltávoztatni kell, 
eltitkolni éppen olly illetlen-, mint 
oktalan volna. ’

Költő-Felségének Dryadfre- 
gátáján a’ Vurlai öbölben, Dec. 1Q- 
dikén 1827. Aláírta: S trat fór d- 
C an-ni n g,”

Ä' Gabonának Pesti piaczi ára Januar. 15-dik napján 1828- Váltó-Czban:-
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza Q fór. — kr. Kétszeres 7 forint 
40 kr. Rozs 5 fór. 20 kr. Árpa 4 fór. 8 kr. Zab 2 forint 40 kr. 
Kukoricza 4 fór; 10 kr. Köles— fór.—kr. Köles kása— fór. — kr.

(Hasznos Mulatságok Nro 6;) Hirdetés 1fi árkus.)



Hirdetéseit
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz,

(6.)

Könyv - Hirdetés.
(l) Az Qrofz Birodalom Statistiken Geog. és Hist. lé-írássa elébb jővén 

ki, mint meg ígértem, ezennel jelentem , hogy azon érdemes előfize
tők, kiknek neveik már fel vannak jegyezve , a’ Pesti Jósef napi Vá
sárig ezt a' munkát 24- ezüst krajczárért, ha magokat Trattner Úrnál 
jelenteniük megkaphatják.. Ezen alkalmatossággal egyfzersmind azt is 
tudtára kívánom az Olvasó Közönségnek adni, hogy az éppen Sajtó 
alatt lévő, ’s ar Státistikára való hővezetést Európa Stat. Geogr. és 
Hist. rajzolatját magában foglaló munkámra az előfizetés határ napja 
a’ fellyebb említett "jósef napi Vásárig még z forintjával papiros pénz
ben elfogadtatik, azután pedig eladási árra 4 fór. léfzen.

Lassú István.

N u n c i u m.
(2) Opus snb titulo „Directoriuin Juratorum I. Tabulae Regiae 

Judiciariae Notariorum circa Functiones ad spliaeram acti- 
vitatis eorundem relatas qualiter peragendas Practice elabo- 
ratum , B. Ordinationibus Regiis, Statutis item et Decisioni- 
bus Supremorum Fororum, nec non Exemplis et Formális 
Styli tani Latinis, quam et Hungaricis illustratum" proutsub
l-ma Novembris 1827. annunciatum fűit, usque ultimam Januarii
a. c. prelum efíective deseret. Ad hunc usque praeclusi Terminum 
defixo 1 fl. 3Ö xr. M. C. pretio subin augendo praenumerari potest 
Pestini apud Bibliopolas Eggenberger, et Müller; Posonii apud Schvai- 
ger, et Landes ; Cassoviae apud Vajda; Debreczini apud Viduam Csáty; 
Zagrabiae apud Suppan ; in Comitatibus praeterea, et L. R. Civitatibus 
apud D.D. Ordinarios , et Vice-Notarios , nec non Professores Juris 
Patrii Titulis suis dignissimos, eatenus specialiter interpellatos, qua 
caeteroquin Synoptíca etiam Materiarum in memorato Opere conten- 
tarum Deduetione cuivis pro inspectione deservitura provisos — qui; 
liisce denuo interpellantur, ut tam Summas praenumerationales, quam. 
et consignationem D.D. Praenumerantium r quatenus Nomina illorumi

C Első Félesztendő 1828.) X
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ímprimi possint, usque praeattactum Terminum pracfatis Bibllopolis 
Pestiensibus, aut vero ipsi Authori, per quem eatenus Litteratorie 
requisiti fuerant, transmittere non graventur; — pro parte illorum 
nihilominus, qui ob defectum securae Occasionis pecunias pro attacto 
Termino transponere nequirent, usque proxime aiiuturas Nundinas 
Pestienses Josephinas tot Exemplaria reservahuntur , quot per eosdem 
medio Assecuratoriarum Litterarum (franco) expediendarum constituta 
fuerint. Pestini l-ma Januarii 1828.

Hirdetés.
(2) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik, hogy a' Pécskai Királyi Kamara kerületben ter
mett, mintegy 200 mázsára menendő leveles-dohány Januarius 28- 
dikán 1828-dik esztendőben Pécskán a’ Tifztartóság Irófzobájában 
reggeli órákon tartandó kótyavetye által a' legtöbbet ígérőnek azonnal 
leteendő kéfz pénz fizetésért el fog adatni.

Mellyre nézve a’ venni kívánok az eladandó portéka' árához 
erányozott bánat pénzzel felkészülve a' megjegyzett napon, és helyen 
tartandó kótyavetyére meghívatnak. Budán Januarius 10-dikén 1028.

Bizonyos Pesthez közel lévő Uradalmi jófzág-réfz-
n e k bérbe adása.

(4) Pestről harmadfél órányira termékeny tájon fekvő Péczel Hely
ségnek nyoltzad réfze, melly több telekes, zsellér, és taxalista Job
bágyokon kívül, kik esztendőnként 500 Robotot tartoznak szolgálni., , 
tágas nagy Curialis belső, 450 Pos. mérő vetés alá való külső major
földből, tzélerányos mennyiségű rétekből, egynéhány száz hold réfzfze- 
rént vágható erdőkből, hét nagy mintegy hufz holdra menő majorsági, 
és nyoltz tizedes szellőkből; -—továbbá a' Bakos folyón épült két ma
lomnak közös használásából, melly esztendőnként 42 Pos. mérő bú
zát, 260 Pos. mérő rozsot, és 42 Pos. mérő árpát a’még szinte nyoltz 
esztendőre terjedő szerződés ereje szerént minden költség nélkül bi- 
zonyossan behoz , és még a' közlegelőbeli részvétel jussából áll, 
mindjárt, vagy legfellyebb a’ következendő tava íz elejétől fogva három, 
hat, vagy több esztendőre is azon megjegyzéssel bérbe adatik, hogy 
az árendáló tetfzésibe állani fog több ezer forintokra menő , és neki 
-vissza fizetendő Investiturákat tenni , és hogy ezen birtok különössen 
a’ nemes juhtenyéfztésre alkalmaztatja magát. — A' bérleni kívánok, kik 
elegendő bátorságról bizonyságot mutathatnak, Tekintetes Kiss Fe- 
,rentz Assessor, ’s tulajdonos Urnái Budán a’Krifztina Városban, Gróf



Br uns víg házában, naponként délután 1 —3 órakor megtudhat
ják az arendálás feltételeit, a’ fzükséges Documentumakat is ízemre 
vehetik, és eggyességre léphetnek, a’ távol lévők pedig (Franko) 
küldött levelek által a" bővebb kifejezést nyerhetik.

Költ Budán Bold. A Hz. Havának Q-dilién 1828-ban.

Jelentés.
Miller K. Szép-mesterségek , és Muzsika-müvek Kereskedője Pesten 

a’ Kishíd utfzában az Előfizetést felvállalja ezen Munkára:

Magyar Ország Vezéréi és Királyai
Kőre metszett Képekben históriai Magyarázatokkal eggyütt.

Szembetűnő nemzeti buzgósággal fogadván különösen a’ Ma
gyar Nemes Hazafiak az itt megnevezett Munkát; mi is annak még- 
inkább eszközölhető elterjesztése tekintetéből, az Előfizetés árát, olly 
számos Kedvellők ’s Előfizetők segedelme után jóval kevesitni eltö- 
kéllettük ; remény Ivén, hogy az által szélünkhöz örvendetesebb mó
don közelítünk, ’s a’ Magyar Nemzethez méltó, és históriájának kö
zötte elterjedhető Emlékét alapíthatjuk meg. Azzal is ketsegtetjük 
masunkat, hogy minekutánna a’ Képrajzolatokat a legjobb eredeti 
Mesterművek fzerént, ’s magokat megkülömböztetett jeles Mívéfzek 
által, mint a miilyenek Schwind és Kriehuber, dolgoztatjuk, 
a Munka, mind az Igyekezet méltóságának, melly a’ Magyar Vezé
rek és Királyok nevezetes viselt dolgainak rendbenvaló előadásáttár- 
gyazza, mind az a’hoz Értők várakozásának megfelelend. Az Előfize
tés egy Fogásra, melly 4 Képből és félárkusnyi magyarázatból áll, 
Magyar és Német Nyelven, Baziliai Velin papirosra szépen kifestve 
5 fór. 50 kr. Conv. Pénzben.

Ugyan az, feketén 2 fór. 45 kr. C. P.
Az Előfizetés ideje Április 1-ső napjáig tart 1828-ban. Ezentúl 

az ára: A kifestett nyomtatványnak lesz g fór. A" feketének 4 fór.
Az ötödik Fogás is megjelent a’ múlt Octoberben, ’s a’ tói 

fogva minden hónapban egy egy új Fogás fog kiadatni.

Hí rdetós.
(3) Az 1827-dik Efzt. November 28-dik napján költ, ugyan ezen 

levelek által kiosztott a’ Tiszán és Dunán való Só szállítás tárgyában 
Februarius 4-dik, és Martius 20-dik napján tartandó kótyavetyét ille-
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tő Hirdetés, felsőbb rendelés következéséül ekképen váltóztatik meg: 
1. a’ Szolnokról Pestre szállítandó Só mennyisége 20-dik Marliusban, 
a’ többi Dunabéli szállításoktól különvéve fog kikiáltatni. z. A’ Tifza- 
béli szállításokon az élőbbem Hirdetésnek 7-dik pontjában foglaltt be
vehető sóbéli apadás Szigethről és Szlatináról Szolnokig 2 p. Centre, 
Bustyaházárúl Poroszlóig 1 3/8, Bocskóról Tokayig 1 1/2, Tifzaúj- 
íakról Szolnokig 1, Tokayig 5/8, Poroszlóig 3/4, és Párkányig 1/2 
p. Centre határoztatott meg. 3> A' bevehető apadás a Marmarosbéli 
szállításoknál , úgymint Szigc-tíiről v$tgy Szlatináról, Bustyaházárúl , 
és Bocskóról Szolnokig, Poroszlóig, és Tokayig az egész ugyan egy 
Sófzállitó által egy bizonyos lerakó helyig egy Esztendő leíolyta ál
tal fzállított só mennyiségtől fog kifzámoltatni. 4. Az 12-dik 14-dik 
és 15-dik pontba foglaltatott, - a’ Cameralis gabonának Tifzaujlakra 
való viűzavontatását, Marmarosi hajósok félfogadását, és a’ szükséges 
hajóknak Bocskón leendő készítését illető kötelezések ki hagy átlátnák. 
'S végtére 5. a' Marmarosbéli só szállítás Contrahenseinek szabadsá
gokba marad a' sót, a' hol nekik tettzeni fog, nagyobb hajókra által 
rakni, és azért, az előbbi Hirdetés 13-dik pontjában foglalt Camera
lis Tisztnek jelenlétele kivántatni nem fog. Budán Januárius 5-dik 
napjan, 1828. Esztendőben.

Hirdetés.
(3) A Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből közhírré tétetik, hogy az 1828-dik esztendőben November l-ső 
napján kezdődő uj kibérlése a’ Nagy Rikindai privil. Királyi Kerületi 
bormérés', mészárlás', és halászat jussának 1828-ban Május 19-dikén 
fog licitáltatni. Mellyre nézve az abban réfzt venni kívánók a fent- 
jegyzet napon reggeli 9 órakor Nagy-Kikindán a’Kerűletházában tar
tandó licitatióra, hol a’ bérlésfeltételeit előre is megtudhatni, a' fzúk- 
séges bánat pénzzel felkészülve ezennel meghívattatnak.

Budán December il-dikén 1827.

A Gabonának Pesti piaczi ára Januar. 18-dik napján 1828- Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tifzta Búza 9 fór. — kr. Kétszeres 7 forint 
20 kr. Rozs 5 fór. 20 kr. Árpa 4 fór. — kr. Zab 2 forint 44 kr. 
Kukoricza 4 fór. 12 kr. Köles — fór. — kr. Köles kása 7 fór. 19 kr.
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Pesten, Szerdán, Boldogaűzony Hava 23-dik napján 182&.

T s e r e Boga r.
Barna bogár, ki alig bújtál napfényre, ebessern

Gyenge levélnek eredsz , ’s fák örömét lenycsed.. 
Hej! mi erő kísztet, hogy fris tsemelckct emésszél ?? 

Várj kártékony, majd így vesz-el életed is..

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

Hazánknak századoktól fogva fenn 

maradott köz elrendeltetase magá
val hozta azt, hogy az országos dol
gok a’ Nemzet’ képviselőivel foly
tatott tanátskozások által intéztesse- 
nek el. Ehezképest a’ közelebbi or
szág' gyűlésében Ó Tsáfz. Kir. Fel
ségének kegyelmes helyben hagyá
sával, és megerősítésével a' 8-dik 
Törv. Czikkelyben az állapíttatott 
meg, hogy némelly fő tárgyak, mel
lyek szorosabb, és bővebb megvizs- 
gáltatást kívánnak r a’ f. e. Janua
rius hónap 20-dikára Pestre öfzve- 
hívatott Deputátusok által gondos 
megvizsgálás , és érett tanátskozás 
alá vétessenek. A’ Felségnek, és 
Országnak ezen rendelése mosttel- 
lyesíttetett, midőn O Tsáfz. Kir. Fő 
Herczegsége , az országnak kegyes 
Nándor-Ispánya, a' dolgoknak kön
nyebb folytatása végett Fels. Sze
mélyében, mint Előlüllő, a'Mélt. 
Gróf Károlyi házhoz Pestre által kölr 

(Első Félesztendő 1828J

tözött, és a' többi Deputátus Urak 
is ugyan Pesten illendő’ szállások
ra rendeltettek. Ezen fényes orszá
gos DeputátiÓ tegnap estve 5 i/g 
órakor Ó Tsáfz. Kir. FőHerczegsé- 
gének szállásán kezdette ülléseit, ’s 
ugyan ott fogja folytatni is.— Ezen 
nagy Deputátiónak, melly az egész 
orfzág’ figyelőiét olly méltán ma
gára vonhatja , fényes Tagjai e’ kö- 
vetkezendők: ú. m.

Előlüllő: 0 Tsáfz. Kir. Fő- 
Herczegsége J ó s e f Fő Hg. a’ Nán- 
dor-Ispány.

Tagok a’Fő Rendek’ Táb
lájától: Fő Méltóságú Rudnai és 
Divék-Ujfalusi R u d n a y S,á n d o r 
Prímás Herczeg;— N. M. V urum 
Jósef, b. t. Tanátsos, és Nyitrai Püs
pök ; — N. M. Négyesí Báró S z e- 
pessy Ignácz, b. t. Tanátsos, és 
Pétsi Püspök ; — Mélt. K o p á t s y 
Jósef, Udv. Tanátsos, és Veszprémi 
Püspök. — Mélt. Alá govits Sán
dor, Rosoni Vál. Püspök., és Zá
grábi Nagy Prépost; — Mélt. Hor
váth, János Vál. Bosoni - Püspök,.



és a' N. M. Kir. Helytartó Tanáts- 
nál Tanátsos; —

N. M. Cziráki és Diénesfalvi 
Gróf Cziráky Antal, b. t. Taná
tsos, és Orfzág-Bírája ; -— N.M.I* 
Vásáros - Náményi Báró Eötves 
Ignácz, b. t. Tanátsos, Királyi Fő- 
Pohárnok ; .<— N. M. Gróf Illés- 
h á z y István, b. t. Tanátsos,, és Kir. 
Fő-Afztalnok ; — N. M. Végh Ist
ván, b. t. Tanátsos, a’Magyar Szent 
jKorona’ Őrzője, Ns. Baranya Vár- 
megye.Fő-Ispánya; — N.M. ’Sigrai 
és Alsó-Surányi Gróf 8 i g r a y Jó- 
sef, b. t. Tanátsos, és Ns. Somogy 
Vmegye Fő-Ispánya;— Mélt. Faji 
F áy Barnabás, Udv. Tanátsos, és 
Ns. Szabolcs Vmegye’ Fő-Ispánya;
-— Mélt. Báró Venkhaim Jósef, 
Tsáfz. Kir. Kamarás, és Ns. Arad 
Vgye Fő-Ispánya;.— Mélt. Ebeczki 
Tihanyi Tamás , Udv. Tanátsos, 
Fő Törvényfzék’ Assessora, és Ns. 
Tolna Vármegyének Fő-Ispánya;— 
Mélt. Lánczi Láncz-y Jósef, Udv. 
Tanátsos, Fő Törvényfzék’ Asses
sora , és Ns. Békés Vgye' Fő-Ispá
nya ; — Mélt. Ghyczi Ghy c zy Jó
sef, Udv. Tanátsos, Fő-Törvény- 
fzék’ Assessora, és Ns. Torontal 
Vgye’ Fő-Ispánya;— Mélt. Ürmé- 
nyi Urményi Ferencz, Ts. Kir. 
Kamarás, Udv. Tanátsos, a’ Magyar 
orfzági tengermellyéki Kerület’Kor- 
mányozója; — Mélt. Gróf Bat th y á- 
n y Imre, Német-Újvár’ Örökös Ura, 
Ts. Kir. Kamarás , és Tanátsos , a’ 
Fő Törvényfzék Assessora;— Mélt. 
Buzini Gróf K e g 1 e v i c h Gábor, 
Tsáfz. K. Kamarás , ésNs. Neográd 
Vgye’ -Fő-Ispánya ; — Mélt. Komor!

Báró B edekovits Lajos, Tsáfz. 
Kir. Tanátsos, a" Kir. Törvényfzék- 
nek Bárója , és Ns. Körös Vgye' Fő- 
Ispánya ;— Mélt. Gróf Széki T e- 
feky Jósef, Tsáfz. K. Kamarás, és 
Ns. Tsanád Vgye’ Fő-Ispánya;—- 
Mélt. Medgyesi Báró Mednyán- 
fzky Aloiz, Tsáfz. Kir. Kamarás ;
— Mélt. Gróf Galanthai Fekete 
Ferencz, Tsáfz. Kir. Kamarás; — 
Mélt. Tóth-Prónai Báró Prónay 
Sándor, Tsáfz. K. Kamarás; — Mélt. 
Nagy - Mihályi Gróf S z t á r a y 
Albert, Tsáfz. K. Kamarás.

A TT. Státusok' Táblá
jától: Mélt. Székhelyi Majláth 
György, Udv. Tanátsos, a Királyi 
fzemélyes Jelenléteinek a' Törvény- 
fzéknél Helytartója, és Ns. Hont 
Vgye Fő-Ispánya ; — a’T. Ki r ályi 
T ab látói: Nagys. Sz. Királyi 

’Láfzló, Nándor-kspányi ítélőmes
ter; — Nagys. Kár á f z Miklós, 
ítélőmester; — Nagys. Nyéki Né
met Imre, Kir. Kamara" Tanácsosa, 
és Királyi Ügyék’ Igazgatója; — 
Nagys. Benedekfalvai Luby Imre, 
a’ T. Kir. Tábla' Assessora ; — Nagys. 
Visontai Kovács Jósef, Kir. Ta
nátsos, és á’ T. Kir. Tábla’ Asses
sora ;— Nagys. Szirmai S z i r m a y 
Ádám , a’ T. Kir. Tábla’ Assessora.
— Hor v át orfzág’ réfzéről: 
Nagys. K u ss e .v i c h Jósef Kir* Ta
nátsos, Dalmat-Horvát- és Tót or- 
fzágoknak, és a’ Báni Hivatalnak 
ítélőmestere;— Nagys. Ossego- 
v i c h István , a’ T. Horvát orfzági 
Törvényszéknek Assessora. — Az 
E g yh ázi Rendből: Fő Tifzt. 
Jor dánfzkyElek, a’Nagy-Szóm-



bati Káptalan Generális Vicariusa ; 
—Fő Tifzt. C s a u f z István, a’ Kalo- 
tsai Fő Káptalan' Kanonokja ; — Fő 
Tifzt. Frim János, az Egri Fő 
Káptalan’ Kanonokja ; — Fő Tifzt 
Palugyai Palugyay Imre, a' Vá- 
czi Káptalan’Kanonokja, és a' Kir. 
Táblának Praelátusa; — Fő Tifzt. 
Dresmitzer Jósef, a Győri Káp
talan’ Kanonokja, és a’ Győri Tu
dományos Kerület' Fő-Igazgatója.
--------Mélt. Németh János, Udv.
Tanátsos, és ar Fő Törvényszék’ 
Assessora ; — Nagys. Komái- omy 
Péter, Ő Tsáfz. Kir. Felségének a’ 
N. M. Helytartó Tanátsnál Taná- 
tsosa; — Mélt. Séden! Ambrózy 
Lajos , Tsáfz. K. Kamarás , és a' N. 
M. Kir.Helytartófzélmek Tanátsosa; 
— Nagys. Berniczei K m o s k ó Ágo
ston, a' N. M. Magyar Kir. Udv. 
Kamara' Tanátsosa.

A’ Ts. N8. Vármegyék’ 
részéről: Mélt. Péchújfalusi P é- 
chy Imre, a’ Fő Törvényszék As
sessora, ’s Ns. Pest Vgye’ Követe; 
—Nagys. Beleházi Bartal György, 
Personálisi, ítélőmester, és Po
zsony Vmegyének volt Követe ; — 
T. Tóth-Prónai Prónay János, 
Ns. Nógrád Vmegye’ Követe ; — T. 
Nagy-Palugyai Plathy Mihály , 
Ns. Bars Vmegye' Követe; — T. 
Radvánfzki Radvánfzky Antal, 
Ns. Zsólyom Vgye’ második All- 
lspánya és Követe; — T. Neczpáli 
J u fz th Ferencz , Ns. Thurócz Vár
megye’ All-Ispánya, és Követe ; — 
T. Szmrcsányi János, Ns. Árva 
Vmegye’ Követe;— T. Pacséri Szű
cs i C s Jósef, Ns. Báts Vgye’All-

Ispánya és Követe;— Mélt. Mező- 
Szegedi Sz ege dy Ferencz, Ts. K. 
Kamarás , és Ns. Zala Vgye’ Követe;
— T. Saardi Somsich Pongrácz, 
Ns. Somogy Vgye' All-Ispánya és 
Követe ; — Nagys. Bezerédi B e z e- 
ré dy György , Vice-Palatinus, és 
Ns. Vefzprém Vgyének volt Követe;
— T. Szomori és Szomodori P á z- 
mánd y.Dénes, Ns.Komárom Vgye 
Követe; — T. K a j d a c s y Antal, 
Ns. Baranya Vgye’ All-Ispánya és 
Követe ; — Nagys. Csernek! M a r- 
kovics András, Kir. Tanátsos, és 
Ns. Posega Vgye’Követe ; —Nagys. 
Szálló pék János, Kir. Tanátsos, 
Ns. Verőcze Vgye’ All-Ispánya és 
Követe ; — T. Szerencsy István, 
Ns. Ung Vgye’ Követe , és most a' 
Kir. Helytartó Tanátsnál Előlüllői 
Titoknok ; — Nagys. Már iás s y 
István , Kir. Tanátsos , és Ns. Gömör 
Vgye’ Követe ; — T. Kis-Csoltói R a- 
gályi Tamás, Ns. Borsod Vgye’ 
K >vete ; — Mélt. Báró Orczy Lő- 
rincz Ns. Csongrád Vgye’ Admi- 
nistrátora, és Heves Vgyének volt 
Követe; — Méltós. Báró Prényi 
"Sigmond , Ns. Bereg Vgye’ V. Ispá- 
nya és Követe ;— T. Rőth Jósef, 
Ns. Csongrád Vgye' Követe ; —T. 
Nyélty Mihály, Ns. Csanád Vgye’ 
Követe , és most a’ Kir. Helytartó 
Tanátsnál Titoknok ;— Mélt. Gróf 
Dessewffy Jósef, Ns. Szabolts 
Vgye' Követe ; — T. Ráfzonyi 
Sándor, Ns. Torontal Vgye' All- 
Ispánya és Követe ; — T. ’S o jn b o- 
r y Imre, Ns. Bihar Vgye' V. Ispá- 
nya és Követe; — T. Afztalos 
Pál, Ns. Mármaros Vgye’ Követe;



— T. Pacséri Tsáfzár Sándor, 
Temes Vgye’ Követe ; — Nagys. J a- 
kabffy Simon, Udv. Tanátsos , 
Referendarius, és Ns. Brassó Vgye’ 
Követe. — T. Szenquiczi Kova- 
ebi eh Jósef, az országnak Vice- 
Archiváriusa ; — T. Vach ti e r 
Bemard Assessor.

A’ Szabad Kir. Városok’ 
részéről: TT. G y u r i k o v i c h 
György, Pozsony városa' Követe; 
M u k i t s Simon, Szabadka váro
sának Követe ; Fisxher Károly 
Kassai Bíró és Követ; Nagy Bene
dek Budai Követ; Wagner Fe- 
rencz Sopronyi Polgármester és Kö
vet ; Gerliczy Ferencz, Károly- 
városi Bíró és Követ; K o ml ó s y 
Dániel, Debreczeni Követ; K r i t s- 
k e Jósef , Lőcsei Bíró és Követ.

Ő Tsáfz. Kir. Felsége méltóz- 
tatott Méltóságos Al-Torjai Báró 
Apo.r Lázárt, Tsáfz. Kir. Kamarás 
;Urat,.a’ N. M. Udvari Közönséges 
Kamarától, hol eddig Udvari Taná- 
tsos volt, a’ N. M. Erdélyi Udv. 
Cancelláriához Referendáriusnak és 
Udvari Tanátsosnak által tenni.

Mélt. ésFő Tifzt.Gróf Kerefztfzeghi 
C s áky László N.Váradi Prépost Úr 
Jan. 20- forró betegségben meghalt.

' NAGY BRITANNIA.
Dom Miguel Kir. Herczeg 

Dec. 51-ikén estve 6 órakor Win d- 
,sorba érkezett, és azonnal hévezet
tetett a' Királyhoz. O azonnal a" 
Király által vatsórára mavafztatott, 
holy arany edényekből ettek, és a' 
szobáknak hoíTzú sora igen pompá
san ki volt -világosítva. Az asztali 
-muzsikát a’ Királyi muzsika-banda

végezte , melly igen díízesen volt öl
tözködve , és a’ többek között a’ 
Király’ kívánságára a’ Portugalliai 
nemzeti nótát játszotta. Az asztal
nál jelen volt vendégek között em
lítést érdemelnek : Gloucester 
Herczeg és Herezegné; W e 11 i n g- 
ton, ésDevonshire Herezegek; 
E f z t e r h á z y Herczeg, és Herczeg- 
né ; L i e v e n Herczeg és Herczeg- 
né;P alme 11 a Marqu s ; D u d 1 e y 
Gróf; G o d e r i c h Vice-Gróf; C a r- 
1 i s 1 e Gróf, és Grófné, ’sa’ t. — Új 
esztendő napján -délelőtt 11 órakor, 
noha reggeltől fogva szakadatlanul 
esett, a' Winds őri töltéseken vadá
szat tartatott, melly a’ Kir. Herczeg’ 
tiszteletére volt rendeltetve. Dóm 
Miguel jobbja felől lovaglott a’ Fő 
Vadáfz-mester, Lord Maryborough, 
balja felől Wellington Hg. és Efz- 
terházy Hg. Minthogy igen sok nép 
tódult oda, a’ Fő Vadáfz-mester, 
két Angol mértföldnyire vitette a’ 
vadászatot, hová mindnyájan neki 
eresztett kantárokkal vágtattak. A' 
Courier állítása fzerént, a szövetsé
ges’ Hatalmasságoknak Londonban 
létők őta 18 l4-dikben nem volt illy 
fényes vadászat itten, noha az idő 
nem kedvezett.

Dom Miguel Port. Kir. Hg, 
új esztendő napján a'Királynál ebé
delt. A' társaság majd tsak ezen 
személyekből állott, mint az előtt 
való nap ; tsak C la r e ne e Her- 
-czeggel, és Here egnével , ’s Bé
ré s f o r d Lorddal szaporodott. — 
Jan. 2-dikán az Infans a’ Giraífat, az 
Egyiptomi Vice-Király ajándékát, 
és más ritka állatokat a’ Windsori
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vadas - kertben megfzemlélte; estve 
jelen volt egy nagy estvélyi társa
ságon , mellyel az ő tiszteletére Clä
re n c e Hg. és Hgné adott az Admi- 
ráüsság’ épületében , hova a’ többek 
közt Leopold Kir. Hg., a’ Lord 
Cancellárius , feleségével eggyütt; 
Efzterliázy Hg. és Hgné ; L i e- 
ven Hg. és Hgné, ’s a" t. hivatalo
sok voltak. — Jan. 3-dikánaz Infáns 
reggel , Mountcharles Gróf’, 
X7i 11 a -R e a 1 Gróf, és Pál m e 11 a 
Marquis’ társaságában , kísérőinek 
egy részével XVoolwichba ment. 
O katona forma-ruhában volt, min
den Vitézi Rendelve! felékesitve ; itt 
a’ pattantyússágot megmustrálta; 
és több nevezetes Intézeteket meg
tekintvén , XVoolwichot salve lövé
sek közt, valamint oda mentvala, 
elhagyta. Estve Falaméi la Mar
quis a’ K. Hg. tifzteletére nagy ven
dégséget adott, melly után az In- 
fans Efzterházy Herczeghez 
ment, hol estvélyi társaság volt.— 
Jan. 4-dikén délben Efzterházy 
Hg'. és Mount Charles Gróf tár
saságában K e w b e ment, hogy az 
ott lévő világ szerte híres Botaniai 
kertet megfzemlélje.Ezután a Társa
ság a’ Fáczányosba ment, hol más
fél óra alatt 42 fáczányt lőtt. Estve 
Londonban fényes vatsorát adott 
Dudley Gróf a’ Hg. tifzteletére, 
hol az említett Fő Urak, és AfTzo- 
nyok voltak jelen. Ezután kíséreté
vel eggyütt a’Drury-lane nevüthea- 
t rom ha ment azlnfans, melly töm
ve volt nézőkkel. Béléptekor a’ Her- 
czeget igen lármás Viváttal kö
szöntötték. Leülése után a’ Közön

ség' kívánságára az Angol nép-Dalt 
elénekelte az egéfz theatromhoz 
tartozó gyülekezett. Úgy látfzott, 
hogy a’ Publikumnak nem tetfzett 
az, hogy ezen különös alkalmatos
ságra, és a’ fő Vendégnek jelenlé
tére czélozó vers ez etet abban nem 
énekelték ; úgy gondolják , hogy az 
azért maradt-ki, mivel az ő nevét 
nem lehetett jól bele iktatni, és 
énekelni. A’ K. Hg. első volt, ki 
helyéről feláll a midőn a’ nép-Dalt 
elkezdenék , és a’ gyülekezet az ő 
példáját követé. A’ játék vége után 
örvendező kiáltozás harsoga utánna.

Clarence Hg.Nagy-Admirá
lis Jan. 4-dikén Woolwichba ment, 
hogy Aetna, és Internál ágyúzó 
gályákat megtekintse, minekelőtte 
a’ Középtengerre indulnának. A’ K. 
Hg. mind a’két gályán lévő legény
séget megmustrálta, a’fzokotthadi 
forgásokat megtétette, és mind a’ 
két hajón némelly javításokat téte
tett. vAetna , és Internál Jan. 6-dikán 
fogott el,ndúlni Portsmouthba,hogy 
ott további parantsolatot várjon az 
elindúlásra.

Portsmouthba megérkezett Flora 
fzállító hajó Deptfordból Sir Co- 
d ringlón’ hajós serege’ fzámára 
való készületekkel megrakva , és ott 
seregeket vefzen fel, hogy azokat 
Gibraltárba , Máltába, és a’ Joniai 
fzigetehre haladék nélkül vigye. Hét 
fzállító hajó Deptfordból Ports
mouth előtt evezett el, hogy ott 
lovakat rakjon fel.

A’ betegek’ felvételére, azAr- 
chipelagusi sereg’ fzámára, kéfzített



hajó Anna és Ameh'a, eleséggel, és 
fákkal megterhelve, valami 30 hajó 
számára, Malta szigetére ment.

Hekla Kir. hajóra Deplford- 
ban az vagyon bízva, hogyBoteler 
Kapitány alatt, Afrika’ partjait meg
merje, nevezetesen még azon köz
tért, melly a’ Gibraltár! fzoros ten
ger, és az Egyenlítő linea (Aequa- 
tor) közt vagyon a’ Biafrai öböl
ben találtató szigetekkel eggyütt.

Lord E r s k i n e eddig Slutt- 
gardban volt meghatalmazott Mi
nister és Követ, ugyan ezen hiva
talra a’ Bajor K. Udvarhoz , és D i s- 
browe Úr eddig a' Sz. Pétervári 
Udvarnál Követség! Titoknok, Wür- 
tembergbe Követté neveztetett.

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból Dec. 12- 

dikén.— A'Diván’nagyobb részé
nek vélekedése az, hogy az Angol, 
és Franczia Udvarok a' Követeknek 
Konstantinápolyból lett eltávozáso
kat nem fogják helyben hagyni, és 
hogy nem lehet félni az ezen Hatal
masságok , és a’Porta között leendő 
háborútól. Úgy látszik , hogy a’ Na- 
variní történet a' Tör ököt politikára 
még meg nem tanította, és a" Porta 
bizonytalanságban vagyon. Azon
ban a’ Nagy-Úr, és a'Mufti a'dol
gok’ mostani állapotújával nem lát
szanak tréfálni, és semmit sem akar
nak elmulatni, hogy minden esetre 
készen legyenek. Míg a’Szultán fe
lette nagy buzgósággal gyűjti a' vé- 
delmezésre az eszközöket, a' Mufti 
azon dolgozik, hogy a’ Nemzet lel
kesedését feltüzelje. A Szultánnak 
egy írása nem tsak azt parantsolja,

hogy a' Duna szélét legjobb állapot
ba helylieztessék az oltalmazásra , 
hanem Tenedofz , Imbro , Szamo- 
thraki szigeteket is megerősíttsék ; 
az Enosi kikötőhelyet minden hadi 
szerekkel megrakják, és a’ már ot
tan felhányatott battériákban ol
vasztó kemenczéket tsináljanak go
lyóbisok’ készítésére. Különösen pe
dig meg van parantsolva a’Várnái, 
Burgasi , és Vasilikói Rormányo- 
zóknak , melly helyeken tsak egye
dül lehet a’ fekete tengerről a' szá
razra kifzállani, hogy az ellenség’ 
próbatételét lehetetlenné tenni min
den módon iparkodjanak. A’Mufti
nak pedig egy pásztori levele nyil
ván való könyörgést rendel a’ béke- 
ség fentartásáért, de minden híve
ket egyszer smind felfzóllit az Isla- 
mismus’ védelmezésére azon eset
ben , ha azt a’ Keresztény Hatalmas
ságok veszedelemmel fenyegetnék, 
és inti, hogy még most gyakorolják 
magokat a’ fegyverben. A' Muftinál 
tegnap tartatott Diván fzetént, min
den Basáknak tudtokra adatott, 
hogy mihent a’ Porta az Európai 
Hatalmasságokkal háborút kezdeni 
kénytelen lenne, tsak védelmezőleg 
fogná magát viselni; ennél fogva 
Moldova, és Havas alföld ellen sem- 
mitsem kellene elkövetni, hanem 
minden megtámadásnak a’ Dunán 
innen kellene ellent állani. (A. Z.)

Triesztből Jan. 1-ső napján. — 
Korfuból Dec. 25-dikén írják, hogy 
Ibrahim Basa minden seregeit 
Morea’ belsejéből öfzvehúzta, és Mó
dónnál, Koronnál táborba szállott, 
hogy ott attyának közelebbi párán-



tsolalját bevárja. Ezen tudósítás sze
réül még tsak Patráfz volna az E- 
gyiptomiak kezében; minden más 
helyeket elhagytak. (A. Z.)

Konstantinápolyból Dec. 16- 
dikán. — Minekutánna Odellzából 
hír érkezett, hogy az oda való ki
kötőhely jég darabokkal hé van föd
ve , és az által már egy hajó fzeren- 
tsétlen lett, elhatározá magában 
Ribeaupierre Úr, hogy a’ más 
két Tifzti-társai után iudúl az Ar- 
vchipelagusra , ’s ezen szándékát aka
dály nélkül végre hajtá. Franchini 
Úr., az ő első tolmátsa, és a’ kan
cellária’ Tisztei kedvező ízéire vára
koznak , hogy OdeíTzába evezhes
senek. £1 i b e a u p i er re Úr’ elme
netele után F ránc hi niÚr azOrofz 
Követségi házakról Pérában , és Bu- 
jukderében az Orofz czímereket le- 
fzedette, a mi annál nagyobb fi
gyelmet gerjesztett, mivel a’ Fran- 
-czia, és Angol Követek ott hagyták 
lakásaikon a’ Czímereket. (A. Z.)

Konstantinápolyból Dec. 27-ikén 
— Ribeaupierre Úr a’ Darda
nellákhoz hajózván, innét az Archi- 
pelaguson, és az Adriai tengeren 
Triesztbe szándékozik menni, és 
Bétsen által Sz. Pétervára felé foly
tatni útját. — Stratfor d-Can- 
ning, és Guilleminot Grlis 
Urak a Dardanellákat elhagyván, az 
őket váró hajókra, Dryad, és Ar- 
mide fregátakra, ülének , és Vur- 
lába (a’Szmirnaí öbölbe) hajózának, 
hová 12-diliben estve érkeztek. (Azt 
alább megírtuk , hogy Sirat ford 
Canning Úr innét Dec. 29-ikén 
/Korfuba érkezett.)

A"7 három Követ’elmenetele után 
mindjárt a’ Porta a három nemzet
beli ott maradott alattvalókra for
dította figyelmét, és ezeknek oltal
ma eránt a* Kapudán Basának , 
a’ Fő Vámfzedőnek , és a’ Díván’ 
Cancelláriusának parantsolatót kül
dött , ezen itt maradó személyeket 
feljegyeztette, és a három nemzet’ 
Kereskedő hajóit, mellyek az ide 
való kikötőhelyben állanak, szoro
san számba vétette , és leíratta.

-Ezen bátorsáííbeli elintézések 
után azon politia-rendfzabáshoz fo
gott a-’ Porta, hogy a" kerengő, vagy 
munka nélkül élődő , s más gyanús 
személyeket mind kitiltotta a’ fővá
rosnak Keresztény lakosai közül; 
több százat. Hlyen félét, hajóra raka
tott, ’s a' Dardanellákhoz küldötte 
Őket; ezek közt vannak kivált Jo- 
niaiak , nevezetesen Zaute fziget- 
beliek.

Minthogy a’ Porta bizonytalan 
a’ ltözben-járó Hatalmasságokkal va
ló dolgának kimenetele felől, min
den esetre hogy a főváros eleseg- 
ben szükséget ne szenvedjen, több 
idegen Követeknek , és Kereskedők
nek -egyetéstésével azt rendelte, 
hogy a' gabonával megterheltetett 
hajók telkeiknek egy részét fizetés
ért a’Portának által engedjék, hogy 
a’ gobona-házakba lehessen rakni.

Fgy nehány nap előtt, a’ SzuS 
tán párántsolatjára a5 Metsetekben 
egy Fér mán olvastatott fel, melly- 
ben a’ Musulmán nép felszóllitta- 
tik , hogy most még tsendesen ma
radjon, és bízzon az orsságfószélV 
gondoskodásában, de egyszer smind



ha az ellenség megtámadná, kész] 
legyen fegvert fogni, hogy a’ thró-1 
nus’, és religyio' fenntartását egész 
erejéből védelmezze. Illy értelmű 
Fennállók a’ tartományokba is kül
dettek ; valósággal a’ vidékek’ Elöl
járói egy darab idő óta nagy szám
mal jelennek meg a1 fővárosba, hol 
a' Nagy Vezérnek, és Ministerek
nek bémutattatnak, és Kaftán ru
hákkal tisztel telnek meg, ’s minek- 
utánna utasítást vettek, ismét haza 
mennek.

Azonban a’ Duna mellyéki vá
rakba folyvást küldik a’ fegyveres 
seregeket, valamint a’ Dardanellák
hoz az ágyúkat. Az ismeretes Hus
sein Basa a’ fő tábor vezérévé 
( Ordu - Seraskieri ) neveztetett, ’s 
ezen hivatalánál fogva 14 nap alatt 
el fog indulni Drinápolyba, 
hol azonban a’Nagy-Ur’palotájának 
megújításán serényen dolgoznak. 
A’ védelmezési intézetek’ kormá
nyozására a’ Dardanelláknál, és ta
lán az ott lévő hadi hajók’ vezérlé
sére is, Tahir-Basa, ki Nava
rintól tévtviszza, a’ minap a’ Helles- 
pontusra küldetett. A’ fő város 
hajóépítő műhelyében ismét seré
nyen munkálkodnak. Már két li- 
nea-hajó, 74 ágyús, és egy 3Ó
ágyús fregáta áll készen ; több hadi 
hajók' felkészítésében szünet nélkül 
dolgoznak. (Ö. B.)

JONIAI SZIGETEK.
Korfuból Dec. 30-dikán 1827. 

— Tegnap délelőtt 10 órakor D ryad 
Angol fregáta, C r o 11 o n Kapitány’ 
Vezérlése alatt, Vurlából 7 napig

jővén, az ide valór kikötőhelybe ér
kezett. Ezen volt Stratford Can
ning Úr, famíliájával, és kísérői
vel eggyütt, és a* Konstantinápoly
ban volt Angol Fő-Consul , Cart- 
wright Úr. Holnap délben, a' 
mint hirlelik , D r y a d fzabad kö
zösülést nyer , és Stratford- 
Canning Úr őtet illető tisztelet 
jeleivel fogadtatik a szárazon. — 
Tegnap Musquito Angol hadi Salup, 
Martin vezérlése alatt, az ide való 
kikötőhelybe vasmatskát hányt; ez 
Máltából a’f. h. 22-dikén indult, és 
A d á m Generális’ számára hivata
los leveleket hozott. — W a r s p i t e 
Angol línea-hajó , Parker Kapi
tány alatt, melly ezen h. 23-dikán 
érkezett ide a' Tájoból Máltán ke
resztül , innét 27-dikben éjfzakfelé 
indúlt. — C húr eh Generálisnak 
további hadi munkálkodásairól, mi
óta Dragomestrénél kiszállott, 
az óta semmi bizonyost nem értet
tünk. Egy Prevezai levél fzerént, az 
oda való Kormányozó , V e 1 i Bei, 
kihez a’ Lurónál találtatott Török 
lovasság tsatolta magát, tsak Dec. 
12-dikén indúlt meg onnét. Az előtt 
való két napon sok Török fegyve
resek indultak Dragomestre felé, 
kiknek fzáma mindeggyütt 2500-ra 
tétetik, hogy Véli Bei’ vezérlése 
alatt a" Church Generális által ve
zéreltetett, és a’ szárazra kiszállott 
Görögök ellen munkálkodjanak. Az 
ide való Újságnak tegnapi darab
jában találtató tudósítás fzerént, 
Church Grlis Dragomestre vidékét 
elhagyta, és Miffzolungi felé 
indúlt.” (Ö. B.)

(Hafznos Mulatságok Nro 7-)
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Pesten, Szombaton, BoldogaíTzony Hava 26-dik napján 1828.

A’ T a n c z.
Nézd az öröm kitörése minő mozgásra fakasztja 

Tánczost! Mint vídúl arcza, lebeg keze, ’s láb. 
Uj fel-lelkesedés viszi embert; Nossza kezet fogj , 

’S hangok mértékét verd ki topogva Vitéz!

MAGYAR és ERDÉLY 
ORSZÁG.

.^^-zon nagy Deputátio , melly Pes

ten O Tsáfz. Kir. Fő Herczegsége 
előlüllése alatt Jan. 20-dikán egybe 
gyűlt, 22-dikben tartá első üllését, 
mint előbbi levelünkben említők ; 
a’ második üllést pedig 23-dikban, 
midőn a’ Fő-Herczeg Nándor Ispány 
által íllyen al-Deputátiókra oszta
tott fel: t-ső dolgozni fog az Egy
házi ’s Fundatiónális Dolgokban, 
N. M. Rudnay Hg. Prímás elől
üllése alatt; 2.) a' Publico-Politiku- 
mokban, N. M. Gróf C z i r á k y 
Antal O Excellentiája előlüllése 
alatt; 3.) a’ Tudományos Dolgok
ban , ugyan N. M. Gróf C z i r á k y 
előlüllése alatt; 4*) az Urbárium!
Dolgokban, N. M. Báró öregebb 
Eötves I. O Excellentiája; 5.)az Adó
zási , és Biztosság! dolgokban, N.M. 
V é g h István O Excellentiája elől
üllése alatt; 6-) a’ Nemes sereg fel
kelését és Bandériumot illető dol
gokban , Mélt. F á y Barnabás elől

it Első Félesztendő 1828.)

üllése alatt; 7.) a’ Törvényes dol
gokban, Mélt. Tihanyi Tamás’ 
előlüllése alatt; Z.) a’ Kereskedési 
dolgokban, Mélt. Ürményi Fe- 
rencz Fiumei Kormányozó’ előlül
lése alatt. — 24'dikben az egész De
putátio még egyszer a köz tanátsko- 
zás végett öfzveült, és már tegnap 
a’ kissebb Deputátiók fogtak a’ ki
rendelt munkáikhoz.

Tekintetes Felső-Büki Nagy 
Benedek Urat, a’ Politico-Funda- 
tionális Ügyelt’ Királyi Igazgatásá
nál 11 efzt. jelesen szolgált Kir. Fis- 
cálist, több Ts. Ns. Vgyék’ Tábla- 
Bíraját, O Tsáfzári Kir. Felsége, a’ 
nyelvekben , hazai, polgári ’s Tör
vényes dolgokban való jártosságára, 
hív ’s buzgó szolgálataira nézve, a’ 
N. M. Magyar K. Udvari Cancelláriá- 
hoz tiszteletbeli Udvari Titánokká 
méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

FRANCZIA ORSZÁG.
Toulonból Jan. 3-dikán így ír

nak : „La Fleur de Lis fregáta azon
)(



hajós ofztályhoz tsatolta magát, 
mefiy Coliét Kapitány vezérlése 
alatt Algír előtt van. Sietnek három 
ágyúzó gálya építésén, melly, a' 
Bresti, Lorienti, és Cherbourgi ha
jóépítő műhelyben lévő más nyolcz 
illyenhajókkal eggyütt, azon expe- 
ditióra van szánva, mellyel Algír 
ellen készítenek. Ugyan ezen őzéi
ből egy gőzhajó is Toulonba érke
zett. Marfzely város nevű 74 ágyús 
azon eggyetlenegy línea-hajó, mel
lyel mostanság Felkészítenek , a’ töb
biek, mellyek régen a’ kikötőhelyben 
állanak: Heros,Majestueux, Montebel- 
lo, Souverain nagy kiigazgatást kíván
nak , hogy hadi munkálkodásra le
hessen azokat Fordítani. Még mos
tanáig szó sints felkészítésük felől. 
— Glasgow Angol hajó, még az nap, 
midőn Sir G o r e Admirális kiszál
lott, ismét elindult. Breslaut ismét 
megfoldozzák ; réz -táblákat vertek 
oda, hol számos török golyóbi
sok meg szaggatták. Scipio’ hatulsó 
részének egy darabját elégették. Még 
nem tudni, hová rendeltetnek ezen 
hajók , ha elkészülnek. Azt hiszik , 
hogy Breslauról leszedik a’ kötele
ket , és ágyúit, ’s a’ t. a* fegyver
házba viszik.’ ’

BELGIUM.
Waterloo nevű hajó, melly a' 

Keleti Indiába rendeltetett hadi se
regeknek egy részét odavitte, Jan. 
ü-dikén a’ Texeli kikötőhelyből is
mét megérkezett. Ezen hajó B a- 
taviá b ó l Oct. 7-dikén indúlt-el, 
és Sept. 26-dikáig terjedő tudósítá
sokat hozott. Akkor még a’ táma
dók’ Fejedelmével, D ipo Nego-

r ó v a 1 kezdett alkudozásoknak sem
mi hasznos sikere nem volt ; de még 
nem enyészett el eg fzen azon re
ménység, hogy ezen fzerentsétlen 
háborúnak vége léfzen. Azonban az 
Orfzáglófzék igen hathatós készü
leteket tefzen, hogyha a fegyver
nyugvás minden fzerentsés követke
zés nélkül eltelik, a hadi munkálko
dást nagy erővel ismét elkezdhesse. 

SPANYOL ORSZÁG.
Barcellónai tudósítások fzerént 

jelenti a’ Gazette de Francé, hogy 
az Orosz Követ, Ouvril Úr, Dec. 
30-dikára virradó éjjel oda megér
kezett.

Kataloniában támadott tübb új 
lázadások miatt a' Katalóniai ármá- 
dának elhatároztatott eloszlatását, és 
viíTzafzállítását még nem lehetett 
végrehajtani. Egy kóborló tsoport, 
600 emberből álló , nem rég Abishal 
nevű mezővárosban megjelent. Al- 
canizosban is , Arragónia tartomá
nyában nagy számú iilyen tsoport 
vagyon.

A’ Courier FranQais Madridból 
Dec. 31-dikén költ tudósítás fzerént 
így ír: „Tegnap itt azon hír terjede 
el, hogy Vittoriában azon fzempil- 
lantatban, midőn Lausagaretta' vét
kes társait kivégezni akarnák, a' nép 
íéllázadott. A zenebona olly nagy 
volt, hogy a’ helybeli Tisztviselők 
a’ kivégeztetést elhalafztani, és Bar
celonába a' Királyhoz ezen történet 
eránt való tudósítással egy rendkí
vül való Kurírt küldeni kénytelenek 
voltak. — Darocáből, ’s más váro
sokból , hol a' Portugallus szökevé
nyek tartózkodnak , azt jelentik ,
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hogy minekutánna több illy fzeren- 
tsétlenek ezen helyeket elhagyták 
volna , hogy hazájokba viílzatérje- 
nek , több fegyveres tsapatok kül
dettek sietve utánnok, mellyek azok
nak nagyobb réfzét ezen helyekre 
ismét viíTzavitték."

A’ Moniteur Madridból illyen 
Dec. 31-diki tudósítást vett: „A’ 
Közönséges megkegyelmezés’ fon
tos tárgyára nézve a’vitatások Dec. 
27-dikén a’ Státus-Tanátsban, és a' 
Kafztiliai Fő-Tanátsban elvégződ
tek, és ezen két Tanáts’véleményei 
Barcellonába küldettek. De mivel 
ezen Ítéletben a* vélekedések hülöm- 
böznek a’megkegyelmezés’ kiter
jesztésére nézve, sokan félnek, 
nem tudván, még mi lefz ennek 
vége: Mind a’ két Tanáts két-két 
külomböző javallatot készített, a' 
Kafztiliai Tanáts’ többsége tellyes, 
és tökélletes megkegyelmezést (am- 
nistiát) kívánt 1606-dik esztendőtől 
fogva, némelly név fzerént előadott 
kivételekkel. Ezen Tanátsnak kis- 
sebb része, és a’ Státus-Tanátsnak 
többsége ugyan azt javasolja; azaz 
olly megkegyelmezést, melly 1808- 
diktól fogva mostanáig terjedjen, 
de bizonyos szakaszokra osztassák. 
Hlyen Szakafz három lenne, az el
sőben azon személyek vannak, kik 
minden akadály nélkül az országba 
viíTzatérhetnek; a’ másikban azok 
a’ kiknek szabad ugyan viíTzatémi, 
hanem a" törvényszék’ eleibe állani, 
és a’ netalán az által kimondandó 
büntetés alá magokat vetni tartoz
zanak ; a’ harmadikban végre azok 
vannak, kik még egy ideig Spanyol

országba vi/Tza nem térhetnek. Több 
Corregidorok, és Alkadok Man* 
c h á b ó 1, kik magános ügyeik miatt 
Madridban voltak,. a’ Marco dél 
Pont tsinjában való részvétel végett 
béfogattattak.—V all a d o 1 i db an 
és Sza lámán kában hasonlókép
pen sok személyek elfogadtattak, 
kik ezen ügybe bele vannak keve
redve.

A" Havannahi Felvigyázó, ki 
Perola Fregátán Kádixba érkezett, 
és onnét Barcellonába indúlt vala, 
Valenciától nem meíTze megfofzta- 
tott, nála igen nagy betsü drága
ságok voltak.”

OROSZ BIRODALOM.
Sz. Pétervárából Dec. 29-dikén 

ezeket írják : A’ Persiával kötött bé- 
keség’ pontjait, és E r i v á n városa* 
kultsait Herczeg S u w a r o w Sán
dor , a’ híres Suwarow’ onokája 
hozta meg a’Tsáfzárnak.— Gre ig 
Vice-Admirális , a’ Fekete tengeren 
lévő Orofz hajós sereg’ Vezére Wla
dimir Rend' Nagy Keresztjét, La
sar e w Kapitány pedig, Navarinnál 
Asow línea-hajó Vezére, ritka bá
torságáért és vitézségéért Contra- 
Admirálissá neveztetett. — A’ Dor- 
pati Univerfzitás’ Rectora, Ewers, 
valóságos Státus Tanátsos lett.

Gróf H ey d e n Vice-Admirális 
által Navarintól Sz. Pétervárába kül
detett Kurírt az ellenkező szél az 
Adriai tengeren sokáig feltartóztat
ta; későbben pedig az Otrantói Ki
kötőhelyben kellett contumácziát 
tartani; ’s így tsak Dec. 21-dikén 
juthatott-el Sz. Pétervárába, magá
val hozván az Orofz Admirálisnak

X*



hivatalos tudósításait, mellyekben 
azokon kivűl a' mik már az Újság 
levelekben közöltettek ezen neveze
tes tsatáról, még ez van : ,, Mikor 
Navarinnál az első lövés esett, akkor 
még Asow hajó nem volt kirendelt 
helyén, hanem a" Navarini vár, és 
Sphakteria fziget között; ekkor mind 
a’ két helyről elkezde az ellenség’ 
battériája az Admirális! hajóra ke
resztbe tüzelni; de Asow ezen öl
döklő lövöldözéssel nem gondolván, 
az ágyú-golyóbisok’ zápora között 
tovább evezett a’ nélkül, hogy egy- 
gyetjlőtt volna; ésja’ kirendelt helyre 
eljutván, vasmatskát hányt. A’ többi 
Orofz fregáták is követték ezen pél
dát , ’s mindenik kimutatott helyé
re állott.” (Ezután az eggyes Tűz
tek' vitézsége magafztaltatik.)

Sz. Pétervárából Jan. l-ső nap
ján.__ŐKir. Magassága W il heim
Burkus K. Hg. ide megérkezett.— 
Gróf Suchtelen Grlis, azon jeles 
munkásságának , és iparkodásának 
megjutalmazásáúl, mellyel Sardar- 
Abad várának ostromlásánál, és 
bevételénél mutatott, Sz. Anna Ren
dének első rangú gyemántos Czí- 
merét kapta.

A’ Tsáfzárnak fzületése napján 
(Dec. 18-dikán) OdeíTzában a’ város
tól délfelé 5 órányira kéfzíttetett új 
világító-torony fel szenteltetett. Ez 
által a’ világító tornyok’ sora Odefz- 
fzától fogva Sewastopolig bétölte- 
tett, a’ Fekete tengeren való hajózást 
igen bátorságossá tefzi.

Ugyan OdeíTzából Dec. 18-lkán 
azt írják: hogy onnét naponként 
mennek hajók Konstantinápoly ha 
gabonával, és liszttel megrakodva

a’ fő város fzámára; és ez különös 
hogy ez most történik, midőn az 
Orofz Orfzáglófzék , és a’ Porta kö
zött minden órán lehet várni a’ há
ború kiütését. Egy társaság, melly 
Szardíniái, Franczia, és Austriai 
Kereskedőkből áll, a’ Portával ele- 
ség fzállításbeli alkút kötött a’ fő 
város’ kitartására. A’ szállításra majd 
tsak egyedül Szardíniái hajók for
díthatnak. — Odeflza, és Sz. Péter- 
vára között igen sebes a’közösülés, 
a’ fagy béállván ; és naponként ka
punk onnét leveleket, mellyek ab
ban megeggyeznek, hogy az Orofz, 
és Porta között ott a’ háborút majd 
elkerülhetetlennek tartják.

CHINA.
A’ Londoni Újságok illy tudó

sításokat közölnek a’ kis Bukhária 
tartományok fellázadásáról: A' Pe
king í Üdvari Újság fzerént , a’ 
mint látfzik, a’ Keleti Dzsagatay- 
ban támadott lázadás a Tsáfzárnak 
nagy szeget ütött fejébe, ki fzük- 
ségesnek tartotta két legjelesebb 
hadi Vezérét Changsing, és 
Yang- yu - tsun Mandarinokat 
oda küldeni, hogy a’ Mandzsu Ta
tárokat megzabolázzák, kiknek ősei, 
a’ mint tudva van, 1044-dik esz
tendőben a’ Chinai birodalmat meg
hódították , és a’ most Uralkodó Há
zat fundálták. Mi közelebbről nem 
tudjuk a’ pártütés’ okát, és a’ tá
madók’ szándékát, és segedelmét; 
de koránt sem hihetetlen , hogy oh 
lyan bérohanást akarnak tenni, mint 
a’ 17-dik fzázadban ; és ha a’ Tatá
rok valóságosan ismét által kelnek 
ja’ határokon, és a’ Chinai anya-
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orfzágnak lakosit magtámadják, 
nem tsudálkozhatunk ezen irtózta- 
tónak tetfző próbatétel’ fzerentsés 
következésén. A’támadás’ hadának 
tulajdon mezeje mostanság 1500 
Angol mértföldnyire van a’ Chinai 
birodalom' fő városától; innét el 
lehet gondolni melly temérdek nagy 
költségbe kerül a" hadi seregeknek, 
és tábori fzereknek olly mefize kül
detése , kivált olly Orfzáglófzéknek, 
melly a’ táborozáshoz, nem fzokott. 
A’Cliinai birodalom’ segedelem-kút- 

.fejei (Chinai előadás fzerént, melly 
mindég nagyító fzokott lenni ) fe
lette sokra mennek. Ezen előadás 
fzerént, a’ birodalomban 500 mil
lióm ember van ; efztendei jövedel
me 70 millióm fönt Sterling ; és 1 
millióm gyalog, ’s 800,000 lovag 
katonája van. Ha fzám tenné a’ 
nagyobb hatalmat, a’ Chinai tsak 
ugyan leghatalmasabb Nemzet vol
na a' világon ; de a’ történetírás bi
zonyítja , hogy a’ fzámos ármáda 
tapasztalás, és vitézség nélkül meg 
nem állhat soká egy maroknyi el
szánt ellenség előtt, melly ifjúságá
tól fogva a’ hadi munkának bajai
hoz van szokva. Már pedig iIlyenek 
a’ Tatárok. Az ezen nagy renge
teg földön kóborló népségek közül 
sokan tsak rablásból élnek, és majd 
szakadatlanul háborúskodnak szom
szédjaikkal. De még ezen kívül is 
az ő országok’ levegője, melly na- 
gyobbára az éj szaki szélességnek 40- 
dik, és 55-dik ° alatt fekszik, sok
kal kedvezőbb erre nézve , mint az 
ellágyító Délfzak’ lakosinak. Nem 
lehet hát tsudálnunk , hogy a’ Pe

kingi Udvar nagy rettegésben van, 
és hogy a" Tsáfzár öröm-könnyeket 
hullatott, midőn megértette, hogy 
K a s g a r városát az ő seregei elfog
lalták , és egy ütközetben 3000 párt
ütő esett el. Hanem a’ dunaiak 
okos módon tulajdon veszedelmük
nek nagy voltát elhallgatták, ámbár 
saját tudósításaikból kitűnni látszik, 
hogy a’ Tsáfzári seregeket egy he
lyen elfzélefztették a’ pártütők. A’ 
Tatároknak rendkívül való udvari 
Újságok — ha köztök illyen meg
jelenne,— bizonyosan a’ dolgot más 
színben adná elő, mint a' Pekingi 
Udvari Újság.”

GÖRÖG ORSZÁG.
Szmirnából a’ Szkio szigetén 

folyó dolgokról illy tudósításokat 
közölnek, mellyek Dec. 2-dikán, és 
lá-dikén indúltak ezen szigetről:

Szkio, Dec. 2. 1827.— „ No-, 
vember 21-dikén estve 7 órakor az 
erősségnek minden hateriájából, 
mellyek a’ száraz föld felől vannak, 
igen nagy ágyúzást kezde az ostrom
ló Görögökre, kik a’ töltések' fo
gyatkozása miatt, tsak puskalövé
sekkel felelhettek. — A" három kö
vetkezett napon semmi nevezetes 
dolog nem történt, azon kívül hogy 
24-dikére virradó éjjel, noha a’ Gö
rög hajók a’ Csatornán kóvályogtak, 
két Török hajó hadi seregeket vitt 
hé a’ várba Tsefzméből.— 25-diktől 
fogva SQ-dikéig majd szakadatlanul 
tüzeltek a" Törökök a’fzárazfelé, de 
a’ Görög battériák nem viíTzonozták. 
A Franczia Vice-Consuli épület a* 
várból hányatott bombák által majd 
egészen öfzve van -rontva. Az Aus-



triai Vice-Consulság, Sz. Antal tem
ploma , és klastroma, mellyben a’ 
Katholikus MiíTzionáriusok laknak, 
a’ Turloti nevű Görög battéria' kö- 
zelléte miatt hasonlóképpen meg
rongáltatok. — 30-dikban a’ Görög 
battériák ismét megfzóllaltak a’ vár 
ellen, minekutánna új töltések ér
keztek volna, és délután 4 órától
5-ig igen nagy volt mind két rész
ről az ágyúzás; az óta mai nap estig 
mind a’ két rész meglehetős tsen- 
dességben volt.

„Még a’ városban is, melly a' 
Görögök' kezében vagyon, legna
gyobb rendetlenség uralkodik. Kiki 
uralkodni akar, de engedelmesked
ni senki sem. A’ mit a’ város Ror- 
mányozója parantsol, azt estig el
felejtik, ’s a' t.”

Szkió , Dec. 14-dikén. — „Ezen 
h. 3-dikán napfelkeltekor a' Törö
kök a’ várból kitsaptak, a’ Görögö
ket viíTzanyomták , egy ágyút béfze- 
geztek , egynéhány Görögöt levág
tak, és egyet fogva magokkal vit
tek a' várba.— 4-dikben egy bomba 
a’ várból az Austriai ConsuV házára 
esék, és egy másik a’ kathol. klas- 
tromra.— 5-dikben a’ Törökök is
mét kiütöttek, hogy a’tenger vizét 
a’ sánczokba ereíTzék, és az által a’ 
minát haszontalanná tegyék,mellyel 
a' Görögök a’ vár’ felvettetésére a 
föld alatt kéfzúettek. A’vár mellett 
naponként nevekedő veszedelem az 
Austriai Vice - Consult, Stiepo- 
vich Urat, arra vette, hogy em
bereit, kik többnyire még eddig a’ 
Consuli épületben laktak, magához 
vegye saját mezei lakására, hová a’

Katholikus Papok is futottak. A’ 
többi Katholikusok, kik a’ bombák 
félelmén kivűl még sok bofzontá- 
sokat Szenvedtek a’ Görögöktől, 
mivel nem akartak velők tartani,’s 
hadakozni, az Austriai Consuli épü
letben kerestek menedék - helyet, 
hová Fab vier Óbester azelőbbeni 
strázsán kivűl még új őr sereget 
rendelt a’ maga reguláris katonái 
:közűl. — 7-dikben ismét igen nagy 
volt az ágyúzás; estve g órakor a’ 
Törökök ismét kitsaptak, hol mind 
a’ két részről igen hevesen viaskod
tak. Egy Görög Kapitány Kalo- 
nari nevű, és három Görög katona 
ezen tsatában elesett. — 8-diktóI 
fogva máig a’ fzokott ágyúzáson 
kívül semmi nevezetes nem történt. 
Ezen pillantatban egy Austriai gá
lya tűnik Szemünkben (ez Fenice 
volt) , melly állásunkhoz közelit.”

Szkióból érkezett későbbi, Dec. 
17-diki, tudósítások Szerént, mel- 
lyeket Fenice Austriai gálya vitt 
Szmirnába (ezen gálya az oda való 
Austriai V. Consulnak, és Austriai 
alattvalóknak e^eséget vitt valaSzkió- 
ba) Fabvier Óbester Dec. lG-ikán 
éjjel 500 katonával TseSzmébe 
kiszállott vala, hogy elfoglalja azon 
hajókat, mellyek a’ Szkiobeli Tö
rökök" Számára több ízben eleséget, 
seregeket vittek ; de Fabvier czél- 
ját el nem érheté, és így kénytelen 
volt a’ Szigetre visszatérni. — Az 
Angol, és Franczia V. Consulok 
megértvén, hogy Konstantinápoly
ból elmentek a' Nagy-Követek, ők 
is oda hagyták Szkiót, és egy An
gol hadi salupon eleveztek.



A’ Spectateur* Oriental nevű 
Szmirnai Franczia Újság Dec. g- 
dikán a’ Görög országi Közönséges 
Újságnak 74-dik darabjából F a b- 
vier Óbesternek illy Felfzóllítását 
közli, mellyet ezen Óbester Nov. 
8-ikán küldött Jussuf- Basához 
Szkio vára Kormányozójához kül
dött :

„Jussuff Basa! Kegyelmed
nek eggyik embere által küldöm 
ezen levelet; ő egyfzer'smind elbe
szélheti , miként bántam én vele..

„Excellentiádnak semmi remény
sége sem lehet; az Egyiptomi Tö
rök flottát a’ Franczia, Angol, és 
Orofz Admirálisok Navarinnál öfz- 
verontották. Három nagy hajó zárva 
tartja a’ Hellespontust; Albánia fel
lázadott ; az Ég végre meghatároz
ta, hogy a’ Görögök felszabadulja
nak. a’ rabszolgaságból, melly alatt 
olly sokáig nyögtek.

„Én Kegyelmedet semmivé te
hetem , mert van benne módon , 
’s addig innét el nem megyek, míg 
meg nem győzöm; de ha el akarja 
fogadni azon feltételeket, mellye- 
ket ma ajánlok , megígérem, hogy 
Kegyelmedet, és a’ várba bézárat- 
tatott Törökököt mindnyájan, fa- 
miliájokkaleggyütt, Tsefzmébe, 
vagy Mitylenébe általvitetem. Ha 
Kegyelmed azt kívánja, hogy egy 
Európai hadihajó ezen rövid útban 
kíséretül szolgáljon, tsak nekem 
izenje meg, és én ígérem, hogy 
azomjal meglesz.

„De ha ajánlásomat félreveti, 
emlékezzem azon fzerentsétlenség-

re, a’ melly Szkio, éslpfzára 
szigetein érte a’ Keresztényeket.

,, Köszöntőm Kegyelmedet , 
Jussuff Basa,

F a b v i e r Óbester, 
a' Görög reguláris seregek 

Fő-Vezére.
A’ mennyire tudva van, Jussuff 

Basa ezen levélre semmit sem vá
laszolt.

A’ Jan. 21-diki Oest. Beob. a’ 
Görög tengeri rablásnak eggyes pél
dáival vagyon tele. A' többek közt 
hofízasan leírja, hogy Lucretia 
nevű Austriai gályát, mellynek Ka
pitányát Sulam, Mitylene, és az 
Asiai partok között a’ Görög rablók 
megtámadták, és tüzes tsatázás után 
el is vették. Casetti nevű utas a’ gá
lyán , ki az Olafz légióban Bér- 
trand Grlis alatt Kapitányképpen 
szolgált, tsudát tett vitézsége által, 
’s úgy esett el. Az útasok közt volt 
egy Német és egy Magyar is; az 
egyiket meglőtték, a’ másikat lán- 
tsával agyon szúrták. A’ hajóról min
dent elrabolván, és a’ tolvajok az 
emberekkel kegyetlenül bánván vég
re azokat elbotsátották; Lucretia 
2Ű- Oct. Tsefzmébe ért, ’s ott a’ Tö
rökök segedelemmel voltak eránta.

Tudományos dolgok.
1. Német-Magyar, és Magyar- 

Német fzókönyv ; a’ többek kö
zött Holtzmann , Scheller , Páriz- 
Pápai, és Márton után dolgozva , 
mind a’ két Nemzet hafznára ki
adattatok. l-ső Darab Német-Ma-
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gyár réfz;— Második Darab Ma
gyar-Német rész. — Pesten 1827. 
Hartleben Komád Adolf Könyv 
áros boltjában a' Váczi utfzában.

Hart leben Úrnak fáradozá
sai már régebben a’ Nemzetet több 
haí"znos könyvekkel megajándékoz
ták. E' jelenvaló munka kettős kö
szönetét érdemel , minthogy az ide
geneket, a’ Magyar nyelvre , a’ Ma
gyarokat pedig Német nyelvre se
gíti. A’ munkának nagy ajánlására 
szolgál, a helyes fzó válogatás , a 
bőség, a' tifzta, és hibátlan nyom
tatás. Formája nagy nyolczad-rét. 
Az 1-ső réfz 822 oldalra terjed, a’ 
2dik Ö27 oldalra , és minden oldalon 
két fzeletü renddel vannak a' nevek. 
Igen kedves toldalék mind a’ két 
résznél, hogy a’ Városoknak Mező- 
Városoknak, és Faluknak neveik, 
mind Magyar , mind Erdély Ország
ra nézve, úgy a közönségessebb 
kereszt nevek is, mind a’ két nyel
ven ki vannak téve. Óhajtjuk hogy 
a’ munka olly kedvezést nyerjen, 
a miilyent méltán megérdemel. Az 
árra 15 írt. V. Cz.

2-) „Franczia Grammatika, új , 
és könnyen megfogható tanításmód 
fzerént Franczia Klassicusokbóí vá
lasztott tanuságos példák által meg
világosítva , különös tekintettel az 
ön-tanításra, Magyarok , és Néme
tek számára. Irta Lemouton K. 
János, a’ Királyi Magyar Tudomá

nyok Eggyetemében , az Angol 
nyelv, és Liter, rendkívül való Pro- 
fessora. Pesten 1328.

A'Franczia nyel vet Magyar or
szágban eddig többnyire Német és 
Deák nyelven kiadott Grammatikák 
fzerént tanították, noha a’ Magyar 
Literatura isméri Thomásnak So- 
pronyban;Sallernek Győrött kiadott 
’s egyebeknek MagyarFranczia Gram
matikáikat. E’ jelenvaló munka mind 
bőségére, mind tanúságainak tökélle- 
tességére nézve azon pontra emel
kedett , a mellyre eddig vitték a’ leg
jelesebb Franczia nyelv oktatók, sőtt 
ezek között többeket meghaladott, 
és jó rendével, regulák rövid elő
adásával , és válogatott szép példái
val jmagát annyira ajánlja, hogy azt, 
nem tsak a’ tanulni akaró ifiak : de 
nyelvet már valamennyire Tudók is, 
haszonnal forgathatják. Hozzá va
gyon ragasztva, a’ Franczia nyelv
nek Históriája, és a’ szükséges sza
vak bő Lajstroma. A’ nyomtatás 
tiszta, a’ betűk szépek, a’ formája 
nagy nyolczad-rét. Ar árra 5 f. V. C.

3.) A’ Tud. Gyűjteménynek e’ 
f. efzt. Januariusi Kötete illy czím 
alatt: „Tudományos Gyűjte
mény 1826- I- Köt. 12-dik eszten
dei Folyamat. Szerkeztette Vörös
marty Mihály. Kiadta Trattner 
J. M. és Károlyi I.” megjelent , 
és a'boz Koszorú név alatt a’ Szép 
Literatúrai Ajándék két hónapra.

Budai Lotteria.
BoldogaíTzony Hava 25-dik napján 1828. volt Húzásban kijött:

4. 5. 8. 81. 65.
(Hasznos Mulatságok Nro Q.) Hirdetés 1/2 árkus.)



Hirdetések
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(8J
A’ Bétsi Magyar Kurír Kiadója 

A’ KÉT MAGYAR HAZÁHOZ..
Nemzetiségből én árvát ápolni igyekszem,

Mit nem tenne meg egy hív Magyar a’ Magyarért?'
Mindent! sőt hal-kai dobogó Szívembe, is érted 

Kedves drága Hazám! szent szeretet tüze ég.
Vedd el hát, ha tsekély fogyatékját gyenge erőmnek 

Óltárodra viszem-, mint Fiad, áldozatul,
Sokan tsudálkozni fognák, elgondolhatom , a’ két Magyar 

Hazában, midőn látják, hogy én ezen elhagyatott Nemzeti Magyar 
Újságnak folytatását általvettem. Tsaknem közönségesen tudva van 
ugyanis, hogy ennek, mintegy két esztendő olta, alig voltak annyi 
Olvasói, a’ mennyinek jövedelméből a’ kiadása költsége, kikerülhetett 
volna. — Okát leginkább, tahim, Szerkezetűjének elgyengült beteges 
állapotában kereshetjük, melly miatt az Újságnak pontos elküldözé- 
sére, a’ mi itt fő dolog, nem figyelmezhetett. Valósággal meg. is kel le 
vala már szűnnie, hanemha egy buzgó Hazánkfia, mind az Újság bol
dogult Riadója abbeli érdemeinek tekintetéből, hogy annak írásakörül 
fzinte negyven esztendeig fáradozott, mind annak megfontolásából, 
hogy egy Nemzeti Újság léteiének az Uralkodó Fővárosban leendő 
megszűnése, nemtsak Nemzeti Literaturánknak tetemes kárára lenne, 
hanem , sok más tekintetben, a’ két Magyar Hazát is kedvetlenül ér
dekelhetné: hanyatló ügyét magáévá tette, ’s Kiadóját elöregedett 's 
elgyengült korában, nemes lelkű hazafiúságból, tartogatta volna. Ez 
a’ nemes gondolkozású Férjfiú, kiről már a’M. Kurírnak Decemb.
18-dikán költ4Q-dikfzáma alatt, Pántzél Dániel halála jelentésekor, 
mint Jóltévőjéről , említést tettem , Tekintetes Kováts János Úr, 
Egri születésű Hazánkfia, Fő Mélt. Pálffy Jósef Ó Herczegsége Fiai
nak volt Nevelőjük, ki ez által közelebb a’ Novemberi M. Kurírban is 
hivatalosan leírt érdemeit, mellyekért O Ts. K. Felsége November
11-dikén, különösen az Eperjesen fúndált Bibliothekájára nézve, ke
gyelmes megelégedésének megbizonyitására, nagy arany Emlékpénzel
méltóztatott megtisztelni,— új érdemmel tetézte meg----Ugyan azon

(Első Félesztendo 1828.) )(



indító okok, ugyan azon tekintetbeli meggondolások, mellyek a’ tifz. 
telt Hazafit ennek fenntartására ösztönözték , bírtak engemet több buz
gó Hazafiak bíztatásaikkal együtt arra, hogy még Hlyen elhagyatott 
állapotaiban is ezen Újság folytatására magamat elhatározzam, ’s ez 
eránt O Ts. K. Felsége kegyelmes engedelmének megnyeréséért ese
dezzem. Bízván tehát, mind a’ Nemzetnek pártfogásába , mellyre ma
gamat folyvást a’ Nemzeti Nyelv és Literatura előmozdítására tzélzó 
fáradozásim által érdemessé tenni, tehetségem fzerént, mindenkor 
igyekeztem, mind abba, hogy magamra vállalt foglalatosságomban 
kötelességemnek a' két Haza megelégedésére , megfélelhetek : örömmel 
és azzal a’ teljes reménységgel kezdek munkámhoz , hogy az elenyé- 
fzéshez közelgetett Bétsi Magyar Újságot mintegy hamvaiból felele
veníthetem.

Tudom ugyan , hogy, három politikai Magyar Újság lévén a’ 
két Magyar-Hazában, tzélomnak elérését, nehezen , ’s tsak kettőztetett 
fzorgalmatosságom útján reményihetem. De ha mégis meggondolom, 
hogy a három Újság közül mindeniknek lehet, sőt vagyon is tulajdon 
betse, és lefz is mind addig, míg ezeknek Szerkeztétől helyheztetések 
’s a’ Magyar Literatura előmozdítása tekintetéből a' Nemzet hasznára 
kigondolt munkálkodásaikhoz képest, feltett tzéijolmak emberkedve 
megfelelni serénykednek: úgy a’ felől is meg lehetek győződve, hogy, 
egy illyen felemelkedett ’s nemes gondolkozásáról világszerte esmeretes 
Nemzettől, mindeiíik várhatja pártfogását, annyira, hogy ezeknek 
Riadói még inkább öszvevetett vállakkal ’s egyesített erővel fognak a’ 
szent tzélra barátságos egyetértéssel munkálkodni.

A' mi közelebbről ezen Újságot illeti, ebből hetenként két árkus 
fog mostani formájában, szép új betűkkel nyomtatva megjelenni. Há
rom első levelén a' politikai nevezetesebb történeteket híven, hamar , 
és rövid kivonásban igyekfzem kiadni. Ezt követik Hazai Tudósítások, 
mellyek , ha többre terjednek, mellett külön Toldalékba tétetnek. 
Többre még most ki nem terjefzkedhetem. Mind, a’ mivel Tifzteltt 
Olvasóimnak ’s folyvást kedveskedhetem, az, hogy Magyar Ország 
Vármegyéinek Mappáiból, minden fertály esztendőben egy egy kifzí- 
nelt (iiluminált) Mappát fogok az Újság mellett el küldözni. Ezek 
ugyan a' két Hazában már közönségesen elterjedtek; de mivel közülök 
többek megjobbítva újra is kimetszettek, mint legközelebb Zólyom és 
Veszprém Vármegyék , reményiem, hogy még azok előtt is kedvesek 
le íznek, kik az egéfz Magyar Atlást már megszerezték. Most nevezet 
fzerént munkában vannak; Vas, Tolna, Csongrád,, és Szathmár Vár
megyék Mappái.

Hogy pedig különösen Hazabeli nevezetes történeteket is kö
zölhessek ; ezennel alázatosan kérem a’ két Magyar Hazának minden



_A- Hazaid Külföldi Tudósításokhoz kapLsolt Jelentésnek következésében 
alázatosan tudósítom a” minden tiszteleti e méltó Közönséget, hogy én Pe- 
trózai Trattner Mátyás Úrnak kívánságára a” Tudományos Gyűjteményi 
Redactiójáról lemondottam, a” mire engemet leginkább szemeimnek, a” 
sok, főképpen-éjeii olvasás által okozott gyengesége bírt: ködömben va
lamint mindenkor szerentsémnek tartottam a' Tudományos Gyűjtemény” 
Redactióját és a” tisztelt Közönség Leises bizodalma által nem tsak meg
tiszteltetve érzettem magamat, hanem ezt áldozatim”egyetlen egy jutalmá
nak is tekintettem; úgy ezentúl is a” Redactiónak folytatását legkedve
sebb , legszentebb kötelességemnek tartottam volna, — a” mit tizenegy esz
tendő” el forgása alatt, iily viszontagságokkal teljes időkben, nem min
den okosság ”s nem minden siker nélkül bebizonyítottam. — Most tehát 
ismét oda esem .viszsza, a” hol ez előtt tizenegy esztendővel állottam, ”s 
Ügyvédi kötelességeim” teljesítésének szentelem hátra lévő napjaimat* — 
mind a” mellett szentül fogadom, hogy engemet a” hazai nyelv” ”s Literatu- 
ra” előmozdításától, soha semmi se fog elrettenteni. —

Érző szívemnek tsak az fáj, hogy a” tisztelt Közönségtől, melly erán- 
tam érdemem felett is olly erős bizodalommal, olly szíves barátsággal, ”s 
olly nemes lelkű lüredelemmel, viseltetett, —elválni kénytelenítetem, — 
de biztat azon remény: hogy az új Redactió pihentető erővel1s újabb 
lelkesedéssel azon virágzásra fogja a Tudományos Gyűjteményt hozniy 
mellyet én nem eszközölhetiern.

Köszönet, szíves köszönet és örökös hála minden Rendű, minden 
Nemzetit cs Vallású számos Jóakarójimnalc , a” kik közt a”Római Catholicus 
Magyar Clerus örökös fényben ”s herdvadhalatlan külsőségben fog ragyogni; 
ezen ügyben is olly állhatatos hazafiúságot, olly forró tudomány szeretetet 
”s olly nemes lelkűsóget bizonyítván egész Európának szemei előtt, — mellye
nek mássát a” történetekben tsak a” Magyar Clerusról olvashatni.

Egyéb eránt, midőn nem érdemlett homályba ”s esmeretlenségbe vo
nulok viszsza, — nem marad fel egyéb vigasztalásom ,mintHorátznakezen 
szavai:

Fortuna saevo laeta negotio, et 
Ludum insolentem ludere, perlinax , 

Transmulat incertos honores; — 
Nunc mihinunc alii benigna. 

Laudo manentem. Si celeres quatit 
Pennas, resigno quae dedit et mea 

Yirtute me involvo, probamque 
Pauperiem sine dote quaero.

Pesten Januar, 17-kén 1828.

Tudósítás.

A „ J _ ' „
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rangú és rendű Hivatalbeli Tisztviselőn és Tudósait, méltóztassanak 
engemet, nevezet fzerént a' Hivatalokban esett változások, megtifz- 
teltetések , a’T. N. Vármegyékben véghe&ment Ti felújítások ’s minden 
ollyan történetek felől, mellyek a’ két Magyar Hazában az Újság Ol
vasói előtt kedvesek és tudásra méltók lehetnek, tudósítni.

Abbeli teljes bizodalomból tehát, hogy buzgó Hazámfiáitól e' 
réfzben is segíttetem, ’s új pályámban igyekezetem fzerént kötelessé
gemnek megfelelhetek ; reményiem, hogy így ezen Újság a' Hazai és 
Külföldi Tudósítások , —és az Erdélyi Hazai Híradó mellett is új életre 
kaphat, és erre, ’s személyemre nézve, bérekefztesűl, alkalmaztatva, 
még tsak azt mondom , a’ mit Esau mondott vala az Attyának Zsáknak 
(I. Mos. XXVII. 57.) midőn ez ő helyette, tévedésből, Jákobot ál
dotta meg: Kedves Hazám ! Awagy tsak egy két áldásod vagyon e* 
Teneked7 á dj meg kérlek — valahára— Te fijadat, engemet is,

Márton Jó’sefet.
Ezen Nem "pti Magyar Újság félefztendei ára ezután is, mint eddig 

volt, Postán hordáivá 13 V. fór. — Bétsben 10 V. forint.

Eladó Tokai Borok.»
(l) Pesten, Zolákért (Kohlbacher) útfzában, 500-dik fzám alatt 

való házban, találtatik eladó igazi Tokaji afzú fzőlŐbor, mind butel- 
lákban, mind általagokban, mind hordókban , a' lehetősségig óltsó áron.

P u f z t a - Á r e n d á 1 á s.
(l) T. Heves Vármegyében a legjobb búza, és ízén a termő földön 

Eger, és Heves között fekvő Pufzta, egy tagban mintegy két ezer 
Hold térségü, mellyből 1500 Hold fzéna termő , mégpedig nagy réfze 
kétszer is kaszálható rét, a’ többi pedig szántó föld ’s legelő gyanánt 
kafználtathatik, Arendába minden nap kiadandó. Bővebb tudósítást 
lehet venni Tabuláris Prókátor Tekintetes Domby Márton Úrnál 
Pesten az Üllői útfzán , lQZ». fzám alatt.

Hirdetés.
(i) A Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből hírül adatik , hogy a’ Dentai K. Tifztartói Hivatal kerületében a’ 
Denta, Detta, Omor, Voltéit, Sz. György, Moravitz , és Vattina liely- 
ségekbeli bormérési jusnak uj kótyavetyéltetése e’ folyó 1828-dikefzt. 
Februarius 4-dikére határoztatott.

Melly fzerént a’ bérleni kívánok ezennel meghívattatnak, hogy 
a’ fent említett napon reggeli Q órakor a’ K. Tifztartóhivatal Irófzobá- 
jában a’ szükséges bánat pénzzel felkészülve megjelenjenek.

Budán Januarius 21-dikén 1828.
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Pesten a’ Vaczi utszában a’ kék Unikornisnái

lévő Szeres Kereskedés’ jelentése.
Van fzerentsém jelenteni, hogy több rendbeli kívánságok’ 

következésében valódi Grétzi Csokoládéval, mellyel azon Grétzi Fa
brikáltból szereztem meg, mellyeknek a' Grétzi Csokoládé az ő köz- 
ditséretét köszöni, a’ legillendőbb áron szolgálhatok.

Ezen Csokoládé az eddig kereskedésben volt minden más Cso
koládét feliül haliadja jeles tulajdonságaira nézve. A’ Pesti Universi- 
tásnál a’ Chemiának Nagy Tudományit Híres Professora Tekintetes 
Sch’uster János Úr, minekutánna azt megvisgálta volna, annak 
minéműségéről igen kedvező bizonyságot adott, mellyel nálam ere
deti mivoltában olvashatni.

Ezen fent jegyzet Csokoládén kívül még 6 féle különös jóságú 
Spanyol Csokoládém is vagyon, melly azon jó tulajdonsággal bír , 
hogy kétfzerte szaporább másféle Csokoládénál, továbbá Osmazome-, 
Lichen- , Salep-, és más Bétsi Csokoládéval is szolgálhatok. Minden 
tsomó Grétzi, és Spanyol Csokoládé borítékára reá léfzennyomtatva 
a’ kereskedés czímere, és felülírása, úgy a’ valódiság bellyege is.

Ugyan nálam igen oltson találtatnak mindenféle fűfzeix s porté
kák , nevezetessen valódi Tokaji és Ménesi afzu bor, ’s más tsemege 
borok, valamint különös jóságú Jamaica-Bum, PuntseíTzentzia, kü
lönös finomságú ráffinirozott Kömény-víz, finom, és felettefinom 
vörös, fekete, arany fzinü, barna, és márvány fzinű petsét-viafz is. 
— Kegyes megkeresést óhajt

Rraufz Károly,
Szerekkel Kereskedő a kék Unikornisnái.

t



Pesten, Szerdán, BoldogaíTzony Hava 30-dik napján 1828.

Tudni, nem tudni.
Tudni ne vágyj sokat; ész tudományban büszke. Elégedj 

Annyit tudni, mivel sorsodat elvezeted.
Ámde ki nem tudná azt sem , mit tiszte parantsol, 

Kettős vétekkel szennyezi hivatalát.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

Azon énekes Magyar Társaság , 
melly a’ tél elején ide került, és 

a’ Magyar Közönség nagy részének 
tetszését különösen megnyerte,mint
hogy a’ Német Árendásnak tartozott 
jövedelme’ felét által engedni, má
sod feléből pedig el nem élhete , 
már ez előtt egy hónappalkéntele- 
nítteíett volna Pesttől bútsút venni, 
ha némelly Nemes lelkű Hazafiak 
1400 forintot öfzve nem tettek vol
na , ’s azt az Árendásnak kármen
tésül lefizetvén, azt végbe nem vit
ték volna, hogy minden héten két- 
fzer , ’s így egy hónapig még 
nyolczfzor játfzhassék,olly módon, 
hogy azon játékoknak- egész jöve
delme a’ Magyar Társaság hasz
nára szolgáljon. Ezen szabad játé
kok száma már közelebb betelik: 
de ki fogja győzni a’nagy Árendát, 
melly esztendőnként ló ezer forint
ra menne, és így két esztendő alatt 
32 ezer forintra? Illy Summán, 
némelly materialék adakozásával, 

(Első Félesztendő 1828 )

tsínos középszerű Theátromot lehet
ne állítani. Ha tehát a’ Magyar Theá- 
tromi Intézet a’ Fundusát tovább is 
megtarthatná,a'Nemzetnek tulajdon 
épületében fzabadon,függetlenül,és 
minden taksa nélkül folytathatnák 
játékaikat a’ külömbbféle Magyar 
Társaságok,mellyek már több ízben, 
máskor is nagy kedvet találtak. A' 
mostan itt lévő énekes Társaság, az 
egéfz Közönségnek figyelmét úgy 
megnyerte, hogy többnyire játékai 
alatt, a’ Városi Nagy Theátrom telve 
volt. Ezt örömmel tapafztaltuk teg
nap is midőn a’ „Bűbájos Vadász" 
Énekes játékot nagy készületekkel, 
fényes kivilágositással, és derekas- 
san előadták. A’ személyek érde
meit itt hoíTzas volna leírni, tsak 
azt mondhatjuk, hogy mind férfi, 
mind aíTzonyi személyek megfelel
tek kötelességeiknek, és azt jelesen 
megbizonyították, hogy a’Magya
rokból is lehetne híres játékosokat 
formálni illendő készülettel , melly- 
re tsak egy tulajdon épület szolgál
tathatna jó alkalmatosságot.

HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(90



Pesten tegnap estve g és l/*2 
órakor tűz támadott az úgy nevezett 
Váczi út végén, mellyel a' serény 
segedelem azon helyen el is fojtott, 
úgy hogy egy háznál több el nem 
égett.

Ezen hónap ló-kán hirtelen való 
guta ütésben meghalt Ngos Dezseri 
O r f z á g h Franciska AÍTzony,Nagy
ságos Nagy István Tsáfzári Királyi 
Tanátsos , és a’ Politika Fundatio- 
nalis Ügyek Igazgatójának hitvese, 
életének 6o-dik, házasságának 34-ik 
esztendejében. Ezen érdemes Ma
gyar Asszonyságnak tisztes emléke
zete fenn marad sokáig, mind azok
nál, kik egy derék házi Afizony t, hív, 
és kedves feleséget, gondos édes 
Anyát, ’s egy okos, és kelleme- 
tes társalkodásu Afizonyt betsülni 
tudnak.

Pesten e’ folyó hónapnak 23-dik 
napján egy érdemes tagját vesztette 
el a’ Serviták Szerzete N. Tifzt. P. 
Lang Rochusban, kit mineku- 
tánna már száz, és több esztendők
től az érdemes , és mostan-is difzes- 
kedő Fogaras földének Örökös Ura 
Mélt.Gróf Nádasdy família által ezen 
Szerzet édes Hazánkba behozatott, 
mint első Magyar Provinciálisát tisz
telhette. --Született Soprony Vgyéb. 
ugyan azon nevezetű Városban 1757. 
Oskolai pállyáját végezvén; 17 74hen 
felvétetett a" szerzetbe, és ellökvén 
Bétsben a’ főbb Tudományok meg
szerzésére kívánt időt, 17 81 itt Pesten 
Pappá szenteltetett, és ugyan itt a" 
Therézia Városban a’ Felsőség ren

delése fzerént mint Segéd-Pap több 
esztendőkig az ájtatos Lel beknek fá
radhatatlan gyámola vala ; — innen 
Elöljárói parantsolatjára, mint Isten’ 
Igéjének Magyar hirdetője, Egerbe 
küldetett, hol, noha még tsak 30 
esztendős férjfiú vala, annyira meg
nyerte szerzetes társai hajlandósá
gát , hogy az akkori időben uralkodó 
Jósef Tsáfzár rendelése fzerént köz 
akarattal Priorrá választatott.— El
végezvén hivatalának idejét, Frak- 
nóba küldetett, hol életének jobb 
idejét a’ Tudományoknak szentelte, 
míglen Bétsben 180Ó észt. akkor 
egybe sereglett Káptalanban Pesti 
Priorrá tétetnék, melly hivataliában 
tíz álló esztendőkig megerősíthetett. 
— Végre 1821. bokros érdemeit a’ 
Német Réfz-is megismérvén, őtet 
mintjtöbb nyelvekben jár tost, és kü
lönös talentummal megáldott érde
mes Magyar férjfiút köz akarattal 
Provinciálisnak választották.— Jeles 
volt Szerzetes Társai hoz hajlandósá
gaiért a’terméfzeti keménységéhez 
a’ szelídséget's kaptsolván a fzerete- 
tet, ájtatos buzgóságot mint magában, 
úgyalattavalóiban-is böltsen serken- 
getni tudta.—Ezen ditső, és tellyesen 
Mindenek megelégedésével viselt. 
Hivatala után ismét Pesti Priorrá 
tétetett; ’s e' rangjában minekután- 
na az Üdv. Jézus Neve napján á’ 
haldoklók szentségében nagy áhita- 
tosságok, és magát egészen az Isteni 
Gondviselésben való buzgó ajánlá
sok , és tellyes bizodalmok között 
réfzesültt volna, jeles érdemekkel 
tündöklő lelkét Teremtője kezébe 
botsátá , betses életének 71-dik efz-
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tenderében ! — Minden ismérősi, 
jó - baráti, főkép Szerzetes Társai, 
könnyezve válnak tőle , és nékik el- 
felejthetetlen marad.

FRANCZIA ORSZÁG.
Jan. 13-dikán költ Királyi Ren

delés által Simeon Vice-Gróf, volt 
Praefectus, Simeon Grófnak fia, 
Franczia orfzág’ Fairje, a' Szép Tu
dományok’ és Mesterségek’ Igazga
tójává neveztetett.

Az Orvosi Tudományok’ Aka
démiája Chervin orvosnak számos, 
és hiteles bizonyításokon épült tu
dósítására a' Sárga hideglelésről, 
heves vélekedések után, de a’ vok- 
soknak nagy többségével azt hatá
rozta : „hogy ezen előadások valódi 
figyelemre méltók, és hathatósan 
munkálhatnak azon kérdésnek ta
gadó eldöntésére : vallyon a’ Sárga 
hideglelés ragadós legyen-e ?

Még a' régi Ministérium alatt, 
Jan. 3-dikán költ K. Végzés d'Au- 
difire r Marquist, és Rainne- 
vilié Urat rendkívül való Tanátso- 
sokká nevezte, ’s egyfzer’smind az 
utolsónak hatalmat adott, hogy a 
tanátshozásban rendfzerént réfzt ve
gyen. De mikor a' Státus Tanáts- 
ban, Gróf Portai is új Minister’ 
előlüllése alatt, megjelent, hogy 
szokás fzerént megesküdjék , az es- 
küvést el nem fogadták ; mivel a' 
törvényben kiszabott időt, a’ 30 esz
tendőt, még hé nem töltötte. Rain- 
nevi II e Úr még tsak 27 esztendős.

Jan. i3-dikán a’ Király Kabinéti 
gyűlést tartott, mellyen a’ Dauphin 
is jelen volt. Ugyan az nap a' Párisi 
Újságok tele voltak azon hírrel,

hogy a' Ministerium újra megvál
tozik; hogy Chabról Úr, és a’ 
Herrn opolisi Püspök elbotsát- 
tatván , Roy és Portalis Urakra 
bizaltatnék a’ Ministeriumnak rend- 
befzedése, és annak elrendelése, 
kikből álljon az új Ministérium. 
Úgy látszik, hogy Chateaubri
and, Delalot, és de la Bour
don nay e Urak ismét a’ Kabinét
be fognak lépni.

Az Afrika nyugoti partján lévő 
Franczia Gyarmatból Senegalból, 
olly tudósítás érkezett, hogy a’ parti 
vad lakosok a’ Franczia szállóknak 
hadat izentek. A fegyveres gőzhajó 
parantsolatot vett, hogy a’ folyón 
lefelé evezzen ezeknek megzabolá- 
zására.

SPANYOL ORSÁG.
A' Gazette de France Madrid

ból Jan. 6-dikán költ tudósítások 
fzerént ezt írja: „O Felségök Jan.
22-dikén Barcellónát el fogják hagy
ni , hogy ezen hónap vége felé, 
vagy a’ jövőnek elején Madridba 
érhessenek. O Felségök Szaragofz- 
fzán keresztül vefzik útjokat. Úgy 
látszik , hogy a’ Királynak szándéka 
volt az egész telet Barcellónában 
tölteni ; ez okáért a’ Spanyol Udvar
nál lévő idegen Követek is mind 
Barcellónába mentek ; hanem mivel 
a Katalóniai levegőég a’ Király’ 
egességének ártalmas volt, végre 
O Felsége eltökéllette magában, 
hogy ezen tartományt elhaggya.”

A Constitutionnel Barcelloná- 
ból Jan. 5-dikén indúlt tudósítás fze
rént ezt jelenti: „Az Orofz , és Szász 
Követek több nap óta itt vannak,

)C



es tegnap az Austriai Nagy Követ is 
fzokott fényes pompával tartotta az 
ide való béjövetelét. De még ezen 
kívül azon környülállás volt szem
betűnő , a’ mi a’ Nagy-Követek’ el
fogadtatásakor nem fzokott egyébb- 
kor történni, hogy a' várőrző sere
geknek fegyverben mind ki kellett 
állani, a’ mi külömben tsak a’ Ki
rálynak , vagy valami Kir. Herczeg- 
nek megérkezésekor fzokott meg
esni.

Barcellonából Jan. 5-dikénkölt 
tudósítás fzerént a’ Moniteur így 
fzóll: „Most igen bizonyosan azt 
állítják, hogy azon időpont, melly- 
ben a' Francziák a’ félszigeten meg
szállott várakból kiköltöznek, két 
hónapra határoztatok. A' Fr. sere
gek Bojonon keresztül fognak Fran
czia országba indúlni.”

Ugyan ezen Újság a’ Spanyol 
határ szélekről Jan. 8-dikán költ le
vél fzerént így ír: „Némellymagá
nos levelek Madridból ma annak 
ellent mondani látszanak, a’ mit 
sokan már hirdettek a’Kafztiliai Ta- 
náts által elfogadtatott közönséges 
megkegyelmeztetés eránt.”

NAGY BRITANNIA.

A’ Londoni Ministerium is, 
valamint a’ Párisi, megváltozik ; de 
kik lesznek új Ministerek, még ar
ról semmi bizonyos nints tudva. A’ 
Londoni Újságok Jan. ll-ikéntsak 
a fő városban szárnyaló sokféle hírt 
befzéllik elő, ezen fontos dolog 
eránt. — Peel Úr Jan. 10-dikén 
Londonba ment, és Wellington 
Herczeget meglátogatta.

A'Standard nevű Újságban 
Jan. 1 i-dikén illy sejditéseket lehet 
olvasni az uj Ministeriumról: „P eel 
Úr tegnap Lqndonba jőve, a’ mint 
mondják, mivel a' Király’ Wel
lington Hg. által őtet sietve meg
hívatta. O mindjárt a’ Herczeghez , 
és a* Lord Cancelláriushoz mene. 
Wellington Hg. Lyndhurst 
Lord, és Peel Úr utasítást vettek 
a’ Királytól, hogy az új Ministeriu- 
mot elrendeljék. Lansdown, és 
Go der ich Lordok , Tierney, 
és Huskisson Urak többé nem 
jelennek meg a’ Kabinét’ gyűlései
ben. A’Király Lord C ar 1 isi e t a* 
Ministeriumban megtartani kíván
ja. Lord Lyndhurst, és Her- 
ries Úr megmaradnak. Hihető, de 
nem bizonyos, hogy W y n n, S t u r- 
ges Bourne, és Grant Urak is 
megmaradnak ; Lord B e x 1 e y ki
lépik. — Délután 3 órakor. 
W ellington Hg. az új Ministe
rek’ lajstromát holnapi estve előtt 
nem fogja bényújtani. Azt lehet 
hinni, hogy úgy fognak öfzvefzer- 
keztetődni, mint mi jelentettük ; 
tsak még Lord M el vi 11 e járul hoz
zájuk , mint a’ Gyarmatok Ministe
rs , vagy mint a’ Kelet-Indiai dol
gok’ Hivatalának Előlüllője ; ha 
Wynn Úr, a’ mint megérdemli, 
kitétetik , talán még W a 11 a c e, és 
Dawson Uraknak is lefz helyük 
a’ Kabinétben. Huskisson Úr 
iparkodik helyét megtartani.

Sir Lowre Colé a’ Jó Re
ménység foki tartománynak Kormá- 
nyozójává, és Fő-Vezérévé ; — és 
Sir Col vilié Charles a’ Sz, Mó-



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(9*)
Hirdetés.

(l) Ezennel köz hírré tétetik, hogy Pesten a’ Molnár utfzában 168 
fzám alatt T. Ki ti Orvos Doctor Úr házában Wagner Ferencz 
müfzerkéfzitő Mesternél egy eladandó petsenye-forgató eszköz vagyon, 
melly 3 lábnyi magosságu, ’s nehezékekkel, három nyárssal, sárga 
réz fzívetskével, és rugóval fzorgalmatossan fel vagyon készülve. A\ 
többit a’ fent említett Műszermesternél megtudhatni.

H í r d; e t é s.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből közhírré tétetik, hogy az e’ folyó 1828-dik efzt. Május 1-ső nap
jától számlálandó Nagy-Betskereki országos, és héti vásárok hafznának 
kibérlésére e’ folyó efzt. Februarius 14-dike tétetett Licitatióbeli ha
tárnapul.

Mellyre nézve a’bérleni szándékozók a’ fentjegyzett napon 
reggeli 9 órakor a’ Községházában tartandó kótyavetyére, a’ hol a’ 
bérlés' feltételeit is megtudhatni, szükséges bánat pénzzel felkészülve 
ezennel meghívattatnak. Budán Januarius 21-dikén 1826.

H í r d e t é s.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből a’ Pécskai Kamarai Tifztartóságnál e’ következendő az Arad Mo
denái Kamarai Uradalmakhoz tartozó Regálék, Praediumok, és más 
használatok e’ folyó 1828 efzt. Április 10-dikén a’ többet ígérőknek 
bérbe fognak adattatni, úgy mint:

A’ Székegyházi 4189 » a’ Sz. Tamási 1Ö42 ; és a’ Pitvárosi Q212 
holdból álló Praediumok ; azután a’ Pereghi 2896, és a’ Királyhegyessi 
339 holdat tevő szántóföldek; nem külömben a Szemlaki 3()00, és 
Battonyai 12 holdból álló maradékföldek; végre a’ Magyar Pécskai 8 
holdnyi fzilvás kert; továbbá Weifz féle sziget Csalán, Csánádon az 
ált alj ár ás haszon vétele, és a’ bormérés jussa, — Pitvaroson a’méfzár- 
lás, és bormérés haszna; végre a’ Poharai 58 holdottevő rét. Mellyre 
nézve a bérleni kívánók a’ megjegyzett határ napon a’ Pécskai Ka- 

( Első Félesztendő 1828./ )(
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maral Tifztartóság Irófzobájában szükséges 10 fór. C.p. bánat pénzzel 
a fzokott reggeli órákon megjelenni ne terheltessenek.

Budán Januarius 25-dikén 1828*

Hirdetés.
(2) A" Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből hirül adatik , hogy a’ Dentai K. Tifztartói Hivatal kerületében aJ 
Denta, Detta, Omor, Voiteli, Sz. György, Moravitz , és Vattina hely
ségeidé éli bormérési jusnak uj kótyavetyéitetése e’ folyó 1828-dikefzt. 
Februarius /j-dikére határoztatott.

Melly fzerént a’ bérleni kívánok ezennel meghívattatnak, hogy 
a’ fent említett napon reggeli g órakor a' K. Tifztartóhivatal írófzobá- 
jában a' szükséges bánat pénzzel felkészülve megjelenjenek.

Budán Januarius 21-dikén 1828.

Hirdetés
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

nek következésében a’ Szegedi Királyi Fősófzállító hivatal fzámára 
1828 efztendőre megkívántató Kötélmívek megfzerzése az e’ folyó efz- 
tendő Februarius 11-dikén Szegeden a Hivatal Irófzobajában tartandó 
nyilvánvaló Kótyavetye által legfőbb helyen helybe hagyandó fzerző- 
dés mellett azon kötéljártónak engedtetik által, a ki a’ megfzerzést 
legillendőbb áron magára vállalja.

A’ Kötél mív nemek e’ következendők:
3 darab 45 ölnyi Vasmatska kötél Q30 font nebézs:
5 — 45 — -kikötő kötél Ö25 — —
g — 80 — vastag alattság 166 5 — —

23 — 80 — közép álattság 2875 — —
— 80 — vékony alattság 300 —• —

1 — 45 — vastag ’sineg 85 — —
Minden különös kötél darabnak a’ nehézségét tudtára fogja 

adni a' Hivatal a’ Licitálónak.
Egyébberánt, mint főfeltétel megkivántatik, hogy a’ Felvállaló 

ezen jó Bácskai kenderből kéfzítendő Kötélmunkát egéfz a’ sóhivatali 
Má’sa házig tulajdon költségén fzállíttsa, és a’ kótyavetyén megállí
tandó áron a’ még talán az 1828-dik efztendő folyamatjában megki- 
vántató Kötélnemekkel fzolgálni tartozzék. Melly Kótyavetyére min
den réfzt venni kívánó Kötéljártó mesterek 100 f. P. P. bánat pénzzel 
felkéfzűlve a’ fennjegy zett napon reggeli Q órára a’ Szegedi K. Sóhiva
tal Irófzobájába ezennel meghívatnak. Budán Jan. 15-dilíén 1828.



Jelentés
a’ F. Magyar-országi Minerva1 1828 k Esztendei

folytatásáról.

NAGY RENDELTETÉSŰ HAZA r

Örüljenek hív Magyar Fijaid! — ismét mondjuk örüljenek !! — — Eggy hoszszú 

setét éj ’s zivatar után , Tudományos Eged kiderült. — Jól-tévő Napod, mellynek 

feljöttét sok Jók kívánták látni, (de nem láthaták) már kellemesen ragyog. —

Mit? talám szégyelled, hogy elkéstél ? — Tudja minden okos, hajdani álom

nyavalyádnak nem magad vagy oka? — Uránus, hoszszú sor szám mért-földekkel 

távolabb van a’ Naptól, mint ezen bujdosó lak-földünk; később érkeznek-le hát rá 

a’ súgárok, ’s később végzi futását, de azért hissebb méltóságú égi test e, mint 

Vénus , vagy Merkúrius? — Mi csuda ’s mi szégyen? ha a’ tudományos Világ’ 

svstemájában Magyar-ország ezer öszsze-szövetkezett természeti okoknál fogva — 

Uránus helyén áll ? De az Isteni czéloknak el kell érődni itt is, mint mindenütt. — 

Nagy rendeltetésünknek tartozunk megfelelni, a’ Magyarnak is fel kell tudományosan 

világosodni, ’s az elérhető boldogsághoz közelebb jutni. — Ezt eszközük köztünk 

a’tisztább ’s kellemesebb ábrázatú Tudományos-Intézetek, a’ felhevült nemzeti Lélek, 

’s Nap-keleti férjfias nyelvünk’virágzására tett szép áldozatok. —Ezt kívánjuk eszköz

leni mi is, Nemzeti Folyó-Irásunkal, a 'Felső Magyar-országi Minervával, mellynek 
jövő Esztendei folytatását ezennel mély tisztelettel jelentjük!! — Hála ! tiszteletre 
méltó Tudós íróinknak, kik bennünket beküldött becses Munkáikkal segítének; —■ 

hálái szép lelkű Pártfogóinknak ’s Olvasóinknak, kik magyar olaj-fa csemetéket ol- 

togató ’s öntözgető , és magyar fejér-fátyol szövő Minervánkat, a’ lefolytt három 
esztendőkben, nem csak elő-fizetésekkel, de szíves megelégedésekkel is jutalmazák.

Ezután is minden Negyed* elején eggy érdemes dicső Magyar’ kő-nyomaton levett 

képével akarván kedveskedni, — kérjük a’ szép-lelkű Hazafiakat» ’s különösen vi

rágzó Nagygyainkat, begy régi dicső Őseik közzül, azok’ képeiket, kik a* Haza' ’s



Király’ hív szolgalatjában magokat megkülömböztették, az ahoz értő Szép-Mesterek’ 

nyelvükön szóllván, úgy nevezett Kreide-JUanier-bán rajzolva beküldeni ; — ezen 
kívül, hogy az élet’ leírása, (Biographia) tökélletesebben kozöllelhessék,—vélünk, 

a’ Dicsőnek életéből, némelly nevezetes vonásokat ’s környiílményeket is közleni; ’s 
a' beküldendő munkákat, hogy nem csak syllabizálhatók , de könnyen olvashatók is 

legyenek, tisztán, világosan leíratni méltóztassanak.

Ezen Folyó-Irásunk mindén három holnap végével Negyedenként színes boríték

ba kötve, a’ mint eddig meg fog jelenni, ’s az egész Esztendei Folyamat’ elő-íizetési 

ára: Szép Medián papírosra 6 fór. csinos Velin papirosra pedig 10 fór. Gonv. pénz 
szabad Posta küldéssel egygyiitt. Az utolsó Negyedben pedig a* T. T. Elő-fizete 

Urak’ érdemes Neveik, örök emlékezetnek okáért hé fognak iktattatni.

Elő-fiZetni lehet minden Cs. Kir. Posta hivataloknál, nem külömben azon T. T. 

Uraknál, a’ kik eddig is Elő-iizetésekct beszedni méltóztattak ; és a’ Kiadónál, a’ ki

nél is az eddig megjelent három Esztendei Folyamatokat megszerzeni lehetséges. — 

Külömben az Elő-hzetők’ mennyiségétől függvén a’ nyomtatandó Példányok’ szám aj 

tellycs bizodalommal kérettetnek ezen Intézetünket kegyes pártfogásokba vevő T. T, 

Uraságok; méltóztassanak legfellyebb Januárius’ végéig, Kereszt- és Vezeték-Nevei

ket, Titulussaikat és Lakhelyeiket azon legközelebbi Posta-járás tudósításával, a’hon

nan legrövidebb úton leveleiket venni szokták, beküldeni.

Kik utolsó pihegésünkig, a* legszívesebb hazafiúi szolgálatunkat ajánlván, ’s 

kedves Hazánk’ örök dicsősségéért esedezvén — vagyunk ’s maradunk

Kassán, Dec. 3l-ikén 1827.

Kedves Hazánk?

alázatos tisztel® szolgái

a’ Kiadó és Redaktzió. ni. s. k-
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ricz fzigetére (Isié de Francé) ugyan 
ezen hivatalra neveztetett.

Dom Miguel Port. K. Hg. 
Jan. 7-dikén Wellington Hgnél 
ebédelt, ’s.ezután az Orofz Nagy- 
Követhez , Dieven Hghez ment, 
hol igen fényes Bál, és vatsora ada
tott. Igen sok Fő Személyek voltak 
jelen, és majd minden idegen Kö
vetek , feleségeikkel eggyütt; reg
geli 5 óráig tánczoltak. — 8-dikban 
a" gyámoltalan Külföldiek’ felsegél- 
lésére öfzveállott Társaságnak De- 
putatiója O Kir. Herczegségének ud
varlására volt; ezt a’Portug. Nagy- 
Követ mutata hé neki; a’Herczegis 
oda írá nevét mint annak tagja, és 
50 font Sterlinget ajánla. Későbben 
a’ Londonban lakozó Portugallu- 
soknak egy Deputátióját fogadá el, 
melly neki egy Köfzöntő-írást, és 
egy Medályt nyujta bé, melly a’ 
Londonban való léteiének emléke
zetére veretett aranyból. — Ezen 
Követségnek fzófzóllója volt S a m- 
payo Fő-Consul; a’Követség’ Ti- 
toknoka pedig felolvasta a' Köszön
tő - írást. A’ Herczeg fzívreható-' 
lag megköszönte a’ Portugallusok- 
nak eránta mutatott hajlandóságát. 
Az emlékpénznek előfelén a’ Kir. 
Herczeg' Képe van il'ly körül-írás- 
sal: ,,Ő Királyi Magasságának Dom 
Miguel Infansnak, Portugalliai és 
Algarbiai Országok Regensének, és 
O leghűségesebb Felsége’ Helytar
tójának 1828-dik esztendőben An
glián keresztül való utazásának em
lékezetére a’ Londonban lakozó Por- 
tugallusok által bényüjtatott.” A’

pénznek más felén látszik egy hajó 
megeresztett vitorlákkal, Lizabóna 
város’ czímere , és a’ Belemi kastély, 
melly alatt ama híres, halhatatlan 
C a m o e n’Luisiade nevű nemzetiVi- 
tézi versezetéből ezen sorok vannak:

„Dospois de proeellosa trmpestade 
Nocturna sombro e sibilante vento ,

Traz a nianháa serena claridade 
Esperan«;a de portó e salvamento.”

Magyarul:
Letsendesedven a’ dühödő zivatar,
Az éj setétje, ’s a’ süvöltő szél-vihar; 
Feltűnik a’ hajnalnak kiderült fénye,
Es a’ biztos parthoz jutásnak reménye.

Jan. 9-dikén délelőtt Dom Mi
guel K. Hg. elfogadta E f z t e r h á- 
z y Herczegnek, és nehány Angol 
Fő Uraknak látogatásait; délután 
némelly ritkaságokat nézegetett 
meg. Ez előtt való nap meglátogatta 
több kísérőkkel eggyütt a’ Temse 
vize alatt munkába vett föld alatti 
utat, hol őtet Brunel Építőmes
ter, és az ezt készíttető Társaság
nak egy Deputatiója fogadta; min
denekről gondosan tudakozódott.

Ezen K. Herczeg egynéhány nap 
múlva elhaggya Londont. Wel
lington Hg’. jószágában akar még 
két nap mulatni, azután Morley 
Grófnál két napot vadászattal töl
teni, azzal Plymouthba utazik, hogy 
— az ott való Fegyverházat, és hajó
építő műhelyt megnézvén—hajóra 
üljön, ’s Lizabónába általízálljon.

Jan. 12-dikén délelőtt 10 órakor 
a' Temse vize ismét bérohant az 
alatta ásott útba, és pedig olly nagy- 
hathatóssággal , hogy 2 minutum 
alatt az egéfz üreg megtelne. Hat



ember vefztt oda ; és az óta még több 
fzerentsétlenségektol tartottak ; az 
öreg Brunelnek élete is vefzedelem- 
ben forgott.

Rio de Janeiróból érkezett le
velek, melly eket a’ Londoni Sun 
nevű Újság közöl, jelentik, hogy 
Brazília, és Buenos-Ayres 
között Lord Ponsonby' közben
járása által megkéfzűlt a' békeség, és 
pedig azon feltételek alatt mellyeket 
a’BuenosAyresiek előbb,a mint tud
va van, félrevetettek. Lord Pon
sonby fogja a’ Tractátust Rióba 
vinni a" megerősítés végett, ’s mint 
Angol Kövét, ott is fog maradni, 
(Gordon Úr’ helyett, ki a' Madri
di Udvarhoz neveztetett Követté.) 

BURKUS ORSZÁG.
A’ múlt efzt. Dec. Q-dikén költ 

Kabinéti Rendelés által O Felsége 
a’ Király Károly Meklenburgi 
Herczeget, az eddig O Felségének 
megelégedésére folytatott Státus- 
Tanátsbeli Előlüllőségben megerő
sítette , és annak Praesidensévé ne
vezte , egyszer smind meghatároz
ván, hogy minden esetekben, ha a’ 
Státus-Tanáts' Előlüllője nem vala
melyik Minister, neki, mint ollyan- 
nak, szabadságában álljon a’ Stá- 
tus-Ministerium gyűléseiben tetszé
se fzerént jelen lenni, a’ nélkül hogy 
annak tagja legyen.

O Felsége a’ Király az Igazság 
Ministerének hatalmat adott arra, 
hogy azon tartományokban, hol 
még a’ Franczia Törvény keletben 
vagyon, a' környülállásokhoz ké
pest , a’ házasságon liivül született 
gyermekeket megtörvényesíthesse,

— a’ mennyire az nints öfzve kötve 
a’ rang felemelésével, — és ezen 
megtörvényesítésnek tellyes foga
natja legyen.

AMERIKA.
Buenos-Ayres.— A' Cronica 

politica y literariade Bue- 
nos-Ayres fzerént, melly a’ múlt 
efzt. Oct. 5-dikén költ, Laval- 
leja Grlis Sept. 14-dikén, minta’ 
Respublika ármádájának Fő Vezére 
egy Proclamátiót botsátott ki, melly 
által minden közösülést az ellen
séggel Monte-Videóban keményen 
megtiltott. — Sept. 21-dikén Rio 
nevű Brazíliai salup, melly fegy- 
vernyugvási zászlóval közelített a' 
kikötőhelyhez, a’ szárazra szállítot
ta Buenos-Ayresben F i t z r o y Had
nagyot Thetis Angol fregátáról való 
Tisztet, ki Lord Ponsonbynak hi
vatalos leveleket vitt. Bioban, és 
Monte-Videóban a" közönséges be
széd’ tárgya a’ békeség volt, Bue
nos-Ayresben azt állították, hogy 
a’ hivatalos levélben az ajánltatik , 
hogy Banda-Oriental tartomány tel- 
lyesen független legyen.

„Brown Admirális a' Monte- 
Videói kikötőhelyben megvereke
dett a’ Brazíliaiakkal, mint a" Kró
nika befzélli. Sept. 28-dikán Brown 
Boston nevű Amerikai fregáta mellé 
vasmatskát hányt, és a’ Sarandi ne
vű hajóra kitételé az Amerikai zász
lót. A’ tizenkilenczedik Augustus 
nevű hajóval erre öfzvekapott, és 
két óráig viaskodott. Ezen idő alatt 
a’ mi hajóink közül még négy ki
jött, valamint az ellenségé közül is 
hét, és négy ágyúzó sajka, és ve«



rekedni kezdenek Z óráig. A’ mi 
hajós ofztályunk magát viíTzavoná; 
az ellenség ottmarada. Noha a" kö
vetkezést nem tudjuk, mégis tsu- 
dálni lehet Brownak rettenhetetlen- 
ségét, ki olly sokkal gyengébb erő
vel az ellenséget olly helyen, mint 
Monte-Video , megtámadni meré
szelte. A' mi egéfz hajós osztályunk-, 
nak tsak 55 ágyúja volt, midőn az 
ellenségnek a’ 64 ágyús két fregá-j 
tán kívül még három brigje, 18 
ágyús , és más hajói is voltak. (Ké
sőbbi tudósítások fzerént, lQ-dik 
Augustus nevű Brazíliai hadi brigg 
Kolóniához közel hajótörést szenve
dett. A’Kapitány, Wilson , Sir Wil
son Róbertnek fia, a vízbe vefzett 
a' katonák’ nagyobb réfzével.

Oct. 2-dikán a’ Buenos-Ayresi 
tartománybeli Juntának üllésében 
a’ nyomtatásbeli szabadsággal való 
visszaélés eránt egy Törvény javallat 
adatott bé, és ez egy Deputatióra 
bízatott.

Buenos-Ayresből érkezett utol
só tudósítások fzerént, mellyek Oct. 
lQ-dikéig terjednek, oda olly tudó
sítás érkezett , hogy Brazíliának 
Entre-Rios nevű tartományában 
zendülés támadott. A' Kormányszék 
Sept. 15-dikén azt jelentette, hogy 
a’ támadók tsak 44-en vannak; ha
nem Sept. 21-dikén már a’támadás 
közönségessé lett.

Ejfzak-Amerikaí Eggye- 
sült S t á t u s o k. — New Yorkból 
Dec. i i-dikén indúlt tudósítások fze
rént , az Eggyesült Státusoknak 
Congresusa egybegyülvén, a’Prae- 
sidens hofízas, és fontos tudósítást

tett az országos dolgok’ állapotjá
rói (mellyel az Újságok közölnek 
is) Ezen tudósítást a’ Congressus 
igen kedvesen fogadta, és minden 
felek ezet igen mérsékelve rostál gát
tá. Melly nagy figyelmet gerjesztett 
Éjfzaki Amerikában ezen Beszéd, 
tsak ezen példából megtetszik: A’ 
Praesidens’ Beszédet Dec. 6-dikán 
estve 8 óra tájban vitte meg egy lo
vas New-Yorkba egy Újságíróhoz, 
és Q l/2 órakor ugyan azon estve 
már 19,500 nyomtatvány kéfz volt 
belőle , és a' Közönség között kiofzf* 
látott. Ugyan azon Újság más nap 
reggel hat külömbbféle levél-czik- 
kelyt közlött, mellyeket neki Va- 
shingtonbcHVijftak". a’ Congressus 
munkálkodásáról, ’s a’ t. mindjárt 
a beszéd után.

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyban utolsó tu

dósításainkig , mellyek Dec. végéig 
terjednek, semmi fontos történet 
elő nem adta magát. Az mégis meg
jegyzésre méltó, hogy Bukurestből 
Jan. 4-dikén költ levél fzerént, a’ 
Porta Dec. 15-dikén Ribeaupier- 
re Urnák még egy Jegyzéket szol
gáltatott kezébe, mellyben azon kí
vánságát nyilatkoztatta ki: hogy 
minden egyenetlenségeknek vége 
szakadjon, és illyen feltételek alatt 
kívánt volna megeggyezni: I. A Gö
rögöknek jussa lenne tulajdon Bá
ját (Keresztény Fejedelmet) válasz
tani , ki Móreát, és a’ szigeteket 
kormányozza. II. Az eddig volt fő
től való adó más közönséges adóra 
változtattatik az ország' jövedelmei
hez szabva. III. Semmi Török fegy
veres sereg nem maradna Görög or-



72
fzágban., kivévén né melly várakat. 
De Ribeaupierre Úr ezen aján
lásokról semmit sem kívánt tudni 
Tifzti társainak elutazása után, és 
semmi új alkudozásba - nem eresz
kedni. Dec. vége felé a’ Muftinál 
ismét nagy gyűlés tartatott, hol, 
minden Ministerek, és előkelő Tö
rökök jelen voltak; kinekkinek meg
volt engedve , hogy véleményét sza
badon kimondhassa a’ közbenjáró 
Hatalmasságokra, és Görög tarto
mányokra nézve. Itt a’ többség a’ 
Reis-Efendi javallatára hajlott, 's az 
eggyezést ajánlotta. De mégis a’ 
Mufti, kinek szava szokta elhatá
rozni a’ fontos országos dolgok eránt 
való tanátskozásokat, a' végzést ab
ban változtatta meg: hogy a’Porta 
igen nagy vigyázattal fogjon min
denhez , a’ mi a' Görög kérdést il
leti; de mégis engedékenységét ne 
űzze az illendőség’, és betsület’ ha
tárain túl; és hogy most annál ma
radjon, a’ mit az utolsó napokban 
Ribeaupierre Urnák ajánlott, 
és a’ mit ő azon fzíti alatt vissza
vetett , hogy Tiszti társainak eluta
zása nem engedi, hogy valami hi
vatalos jegyzéket többé a’ Portától 
elfogadjon. • Azért a’ Díván azt vé
gezte, hogy egyenesen a' három 
Údvarhoz kell küldeni ezen ajánlást, 
’s azoknak Válofzát bevárni, minek- 
előtte az utolsó eszközhöz nyúlna. 
A’ tanáts után a' Nagy - Vezér a' 
Szultánhoz ment, hogy a’ végzést 
elejébe terjessze. Külomben a Porta 
olly fontosnak látszik tartani ezen 
időt, hogy megengedte, hogy az 
egéfz Nemzet részt vegyen a tanáts-

kozísban, minthogy egy Hattiserif 
a' Nagyoknak öfzvegyűlését rendeli, 
és már foglalatoskodnak is az erre 
szükséges választásokkal.

Ugyan a’ fő városból Dec. 31- 
dikén írják : hogy a’ három Nagy- 
Követ’ elutazása után ott mindég 
nevekedik a’ tűnődés , minthogy a' 
Szultán termefzete nem igen eggyez 
meg az Ország' Nagyainak békesé- 
ges tanátslásaikkal; és a’ Franczia, 
's Angol Nagy-Követek utasításai, 
mellyeket ezek Vurlában a’ Levan
ten levő Consulokhoz botsátottak, 
még nagyobb aggodalmat szerez
nek Konstantinápolyban.

Triesztből Jan. 10-dikén. — 
Lord Cochra ne a’ Navarini kikö
tőhely előtt kóvályog, és az ott lévő 
Egyiptomi hajók az ő jelenléte miatt 
igen nyughatatlankodnak. Mert no
ha nehezen bátorkodik a’ kikötő
helybe béerefzkedni, de mégis meg
gátolhatja az eggyes hajóknak oda 
való béevezését, ’s így az eleség 
vívásét. Azt mondják, hogy az Egyi
ptomi seregek nagy szükséget szen
vednek abban, ’s e’ miatt sokan 
halnak; zendülés is volt a’ kenyér 
jniatt köztök. De Ibrahim Basának 
kemény fenyítéktartása letsendesí- 
tette , mivel sokat felakafztatott. 
Azt tartják, hogy Ibrahim a’ Na
varini tsatából fennmaradott hadi 
hajókat a' szállításra fogja hafználiii, 
és egy Európai tengeri Hatalmasság’ 
oltalma alatt Alexandriába vissza 
menni. Stratford-CanningÚr 
Korfuba megérkezett; G u i 11 e m i- 
n o t Ur Vurlából egyenesen Tou- 
lonba szándékozott evezni.

(Hasznos Mulatságok Nro Q.) Hirdetés 1/4 árkus.)



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(10.)

Pesten, Szombaton, Böjt elő Hava 2-dik napján 1828.

Haszon, és bets&let.
Éltünknek tehetős rugója haszon: de betsíílet,

Még nemesebb, ’s gyakran hasznot is ez vezeti; 
Már nem igaz haszon az, melly tiszta betsűletet ölvén 

Állati érzéssel, konczra feszíti szemünk’.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

A7F\. múlt Vasárnap olta, a’ midőn 
dél tájban erős ízéi kezdett áühös- 
ködni, naponként szeles időnk volt 
gyenge lágyakkal, ’s nap közben , 
olly lágy meleggel, hogy a’ Tavafz 
kezdetét képzelhetjük. Éhez képest, 
már a hajó hídnak beállításához 
készülnek.

A’ N. M. Magyar K. Udvari Ka
mara a' f. e. Jan. 16-dikán T. Náj- 
májer Ferencz Úr helyébe , ki a' 
Magyar K. Udvari Kamaránál Titok- 
nokságra emeltetett, az eddig volt 
Váczi Püspöki Uradalmak’ Fiscáli- 
sát, Kovács Jósef Urat, megbi
zonyított törvénybeli tudományára, 
jó erköltsére, és a’ Királyi Fiscusnak 
több efztendeig tett jeles szolgála
taira nézve, Pécskai Királyi Kama
rai Fiscálissá (az Arad - Modénai 
Kam. Jószágok' Kerületében) nevez
ni méltóztatott.

(Első Félesztendó 1828 /

Arany os-Maróthr ól, Bars 
Vármegyéből. — Méltóságos Buzini 
Gróf Keglevich János, Ts. Kir. 
Kamarás és Bars Vármegyei Fő-Is- 
pány Úr’ Előlüllése alatt, e’ folyó 
esztendő Jan. 15— és i6-dikán a’ 
törvényes Tifzt-válafztás számos Ne
messég’ jelenlétében, szokott felki
áltás által a következő módon meg
történt : Nagy-Palugyai, és Thurócz- 
Divéki Platt hy Mihály Úr Első, és 
Kesselőkői Majtlxényi László Úr 
Második All-Ispány lett.

Az Ofzlányi Járásban választat
tak ; Fő-Szolgabíróhak, Kesselőkői 
M a j t h én y i Alajos : Ál-Szolgabí- 

, rónak, Kvassai Rvassay Antal: 
AI - Adószedőnek , Liefzkovfzki 
Liefz kovf zky Pál: Rendfzerénti 
Esküdtnek, Felső-Kubinyi Kubi- 
nyi András: Betsületbeli Esküdt
nek, Simonyi és Varsányi Si mo
ny i Károly.

A Garami Járásban választat
tak ; Fő-Szolgabírónak, Lipovnoki 
Lipovniczky Vilmos: Xl-Szol- 
gabírónak, Brogyányi B v o g y á-



n y i István: Al-Adófzedőnek, Nagy- 
Jáczi Bűz na Jó'sef; Rendfzerinti 
Esküdtnek Al-Szolgabírói ranggal, 
Simonyi és Varsányi Simonyi 
Bíbor ; Rendfzerinti Esküdtnek, 
Veres István.

A’ Lévai Járásban válafztattak ; 
Fő Szolgabírónak, Endrődi E n- 
drődy Zsigmond: Al-Szolgabíró- 
nak Fő-Szolgabírói ranggal, Ifjabb 
Péli Nagy András; Al-Szolgabíró- 
nak, Felső-Szúdi Zsembery 
György; All-Adófzedőnek, Dóm
ba y Elek; Rendfzerinti Esküdtek
nek , Kisfalud! L i p t h a y Gábor Al- 
Szolgabírói ranggal, K r a c h u n 
Mihály, Nagy-Abonyi Csiba Fe- 
rencz, és Nagy-Abonyi Széllé 
Gedeon; Betsűletbeli Esküdteknek; 
Réthei Fadgyas Gáspár, Tóth 
Dániel, Máté ifi János, és Agár- 
d y János.

A Tapoltsányi Járásban válafz
tattak ; Fő-S^olgabírónak , Széplaki 
B o t k a Tódor: AU-Szolgabíráknak, 
Lipovnoki Lipovniczky Jó'sef 
és B o d ó Sándor : Betsűletbeli Al- 
Szolgabírónak, Perefzlényi Ká
roly ; Al-Adófzedőnek, Jancso- 
v i c k Jó’sef; Rendfzerinti Esküd
tek , Rajeczi Raj ez y Jó'sef, C za- 
gány Jó'sef, Gódor Thadé, és 
Oláh János: Betsűletbeli Esküdt
nek , Belusi B a r o s János.

A' Verebélyi Járásban válafz
tattak : Fő-Szolgabí rónak Adamó- 
czi A m br ó Antal: All-Szolgabírák- 

1 nak: Tajnai Tajnay Lajos, és 
Markusfalvi M a r i á s s y Antal; All- 
Adófzedőnek , Egyedfalvi Egyed 
Jó'sef; Rendfzerinti Esküdteknek,

Bajchi Bajchy Jó’sef, Gál Fe- 
rencz, Benkovich János, és 
Süteő Kázmér: Betsűletbeli Es
küdtnek, Süteő Ferencz.

Fő-Adófzedőknek válafztattak; 
KesselŐkői Majthényi Károly 
Hadi Tár', és Mártonfalvi L i s k a 
Péter Házi Tár’ Befzédőjének.

F ő-Tifztügy éfznek, Rain p recht 
Ignácz, és All-Tifztügyéfznek S z a- 
b ó János : Betsűletbeli Tifzt-űgyé- 
fzeknek, Tót-Diósi D i ó s s y István, 
Ladányi Ifjabb B ó ó c z István, Baj
kai B a j k a y Miklós , Vali V á 1 y 
Simon és Sebestény Ignácz.

Számvevőnek : Simonyi és Var-, 
sányi Simonyi Elek.

A’ Méltóságos Fő-Ispány Úr 
kinevezte Tajnai és Tifza-Hegyesi 
Tajnay Jánost, és Alsó-Lelóczi 
és Jezerniczei Tarnóczy Kázmért 
Fő-Jegyzőknek egyenlő ranggal: 
továbbá Körösi és Helybényi K o- 
r o s s y Károlyt és Kesselőkőí Maj
thényi Rudolfot Első ; Rain- 
p r e eh t Ferenczet Második ; és Si
monyi és Varsányi Simonyi 
Adeodátot Betsűletbeli AH - Jegy
zőknek.

Nem külömben Valentinyi 
Jó’sefet Levél-tárnoknak , és Néveri 
Né ver y Eleket Várnagynak.

A' feliül említett Betsűletbeli 
Tifzteknek kinevezését is a’ Tifztelt 
Méltóságos Fő-Ispány Úr tette. Ki 
ezen törvényes Szertartás’ dífzét, a' 
megjelent Karoknak és Rendeknek 
gazdag megvendéglése által kívánta 
emelni. Mellynek alkalmával mind 
Ő Méltóságának , és Méltóságos 
Hitvesének, mind a' válafztott Új-



Tifzteknek, ’s az idegen Várme
gyékből megjelent Kiküldöttségek
nek és Vendégeknek hofizas életek
ért számos örömpoharak ürítettek-ki.

NÉMET ORSZÁG.

Jan. 16-dikán tartották a’Wür- 
tembergi Ország gyűlésének Depu- 
tatusai első úllésöket. Ebben a’ Ki
rályi titkos Tanátsnak két Rendelése 
nyittatott fel , mind a’ kettő Jan. 
15-dikén költ.— Az elsőben tudó- 
síttatik a’ gyűlés, hogy a Korona, 
és Gróf Stadion-Warthausen között 
köttetett alku fzerént, a'Dunai Ke
rületben fekvő Warthausen Urada
lom a’ Státus’ tulajdonává lett; és 
igy Gróf Stadion - Warthausen az 
orfzág’ 'Naggyai' gyűlésének tagjai 
közül kilépett, ’s a’ t. — A’ másik 
Végzés a’ gyűlésnek tudtára adja, 
hogy Hügel General - Lieutenant 
hatalmat nyert, hogy a’ Státusok 
gyűlésének tanátskozásaiban , mi
dőn az új Katona-fzedés’ törvénye 
jön fzóba, mint a’ Királynak Biz
tosa réfzt vehessen.

A’ Bajor orfzág gyűlésének Jan.
12-dikén tartott üllésében a’ belső 
dolgok’ és Financzia’ Kir. Ministere 
tudósítást tett a’ Státus jövedelmei
nek mire lett fordításáról 1823/4 , 
és 1825/6, valamint a" Státus-adós
ság’ enyéfztő kaffzájéról is. Ebből 
kitetszik, hogy az orfzágnak öfzves 
adóssága, a’ mint az Oct. 1-ső nap
ján 1825- állott, és a’ második fi- 
nancziális időszakaszra általment, 
111 millióm 5044 forintot, 44 kr.
1 batkát tett. — Végre ugyan ezen

Minister egy javallatot nyújtott a’ 
vám-rendfzabásnak megváltoztatá
sára , és újnak béhozatására, támo
gató okokkal eggyütt.

Az Alig. Zeitung hiteles kútfő
ből azt állítja: hogy a’ régen óhaj
tott kereskedésbeli Eggyezés a'B a- 
j o r, és W ürtembergi Korona 
között ezen hónap 18-dikán Műn-, 
c h e n b e n aláíratott. A’ f. e. Juh 
1-sŐ napján , ezen Eggyezésnél fog
va, a' két Státus között meg fognak 
szűnni az eddig fennállott Vám-In
tézetek , és egészen szabad kereske
désbeli közösülés lefzen. A’ borra, 
vasra , gabonára , és szarvas marhá
ra nézve a’ szabad kereskedés már 
Martins l-ső napján el fog kezdődni.

FRANCZIA ORSZÁG.
A' Párisi fenyitő Politia - Tör

vényszék Jan. 17-dikén kimondotta 
ítéletét C a u c h o i s-L e m a i r e Úr’ 
ügyében, .nellynek értelme igy va
gyon : „Arra nézve, hogy Cauchois- 
Lemaire , ki már a Párisi All-Tör- 
vényfzék által a’ polgári háború’ 
gerjesztése végett megitéltetett volt, 
illy czimű levél szerzőjének talál
tatott : Levél Ő Királyi Ma
gasságához az Orleáni Her- 
czeghe z; — hogy ezen levélben 
minden azt mutatja, hogy ő nem 
tsupán azon szándékból írta légyen, 
valamint állítja,hogy az Orleáni Her- 
czeget arra vegye, hogy magát az 
Oppositiónak Fejévé tegye;— hogy 
az egész munkából, főképpen az 
57, 58 , 5Q, 6o,’sa't. lapokból ki
tetszik , hogy C au c h o i s-L emai- 
r e n e k czélja volt az Országiás' meg-



változtatására, és a’ thronus-örökö- 
südés" elrendelésére felfzóllítani; és 
ezt valósággal meg is tette, hanem 
felfzóllításai foganatlanok marad
tak ; — hogy ezen tételek a’ Törvé
nyek által meghatározhatott vétkes 
dolgok legyenek; továbbá arra néz
ve , hogy a’ többi vád-pontok nem 
elegendők;—végre hogy Ponthieu, 
és S chub ar t könyvárosokra néz
ve , ezek, utolsónak tulajdon vallá
sa fzerént, Cauehois Lemaire-vel az 
említett Levélnek kiadására fzövet
keztek , ’s ennél fogva vétkes tár
sakká tették magokat az utolsó által 
elkövetett vétekben. — A’ Törvény
szék Cauchois-Lemairet 15 hónapi 
fogságra, és 2000 Frank pénzbeli 
fizetésre ítéli; Ponthieu, és Schu- 
bart könyvárosokat z hónapi fog
ságra , 500 Frank' fizetésre, és mind 
a' hármat egyetemben a’ törvényke
zés’. költségeinek megfizetésére; a' 
vádoltatott Levélnek elfoglaltatisát 
törvényesnek, ’s helyesnek jelenti; 
parantsolja a' confiscált nyomtat
ványoknak megsemmisítését, vala
mit azokét is, mellyek ezen ítélet
tétel után elfoglaltatmának ; Fos
son Könyv - nyomtatót az ellene 
támafztott vád alól felmenti.”

Jan. 10-dikán költ Kir. végzés 
fzerént, Martignac Úr, (a’bel
ső dolgok’ Ministere) helytartókép
pen az Univerfzitás’ Nagy-Mesteré
nek hivatalát viseli.

A' Moniteur Jan. ig-dikén illy 
Kir. Rendelést közöl: „Károly, 
isten’ kegyelméből, ’s a’ t. Az ezen 
ji. 4-dikén költ K. Rendelésünk’ kö

vetkezésében , melly által a’Mi igen 
fzeretett fiunkat, a’ Dauphint, meg
bíztuk, hogy az armadában meg
üresedett Tisztségekre nekünk kine- 
veztetéseket ajánljon ; minthogy 
minden bizonytalanságot el akarunk 
kerülni azon hívatalbeli körnek mi
voltára nézve, mellyet azon Minis- 
terre bíztunk, ki ugyan azon Ren
delésünk által a’ hadi dolgokra ne
veztetett ; ennél fogva a’ Mi Hadi 
Ministerünk tudósítására ezt rendel
tük, és rendeljük: 1.) de Caux

j Vice-Gróf, ki Jan. 4-di.ki végzésünk 
'által Hadi Minísterré neveztetett, 
Hadi Státus -Titokn ok Mi
nister nevezetet fog viselni. 2.) Ö 
azon jusokkal fog bírni, mellnek 
eddig a’ hadi ofztályhoz tartoztak, 
kivévén az ármádában megüresedett 
Tifztségekre való ajánlást, mellyet 
igen kedves fiunknak, a Dauphin- 
nak, általadtunk. 5.) Azon élőmun
ka, melly alapúi fzolgál azon aján
lásoknak , melly eket a’ mi kedves 
fiunk élőnkbe fog terjesztem, a' 
Hadi Ministerünk által legyen alá
íratva , és ő általa az előmozdításra 
nézve kiadatott törvényekkel, és K. 
Rendelésekkel megbizonyítva. 4.) 
Hadi Ministerünkre van bízva ezen 
Rendelésünknek végre hajtása,‘sa t.”

A’ Moniteur Jan. 20-dikán egy 
Királyi Rendelést közöl, melly ig- 
dikán költ. Ennél fogva Fourier 
d’ Hincourt Úr, a’ Kir. Generál- 
stábnál Óbester, a’ Hadi Minister- 
séghez Fő Titánoknak neveztetik 
rendkívül való szolgálatban, Báró 
de Be auvert Úr helyébe.

Franczia országnak Fairjei T és



77

Deputátusai bépetsételt Királyi Le
velet vettek, melly által Febr. 5- 
dikére az Orfzág gyűlésére meghí- 
v altatnak.

PO RTUGALLIA.
Lizabonából érkezett tudósítá

sok fzerént a’ Portug. Regens Hg. 
AlTzony Jan. 2-dikán az Ajudai pa
lotában megnyitotta az Orfzág gyű
lését a’ thrónusról mondott befzéd 
által, mellyben a’ Hg. AíTzony bi- 
zodalmason fzóllott azon fzerentsés 
következésekről, mellyek az által 
fognának előáliani, hogy Felséges 
Öttse, Dom Miguel K. Herczeg a’ 
Királyi hatalmat általvefzi. — C a- 
daval Herczeg rövid válaszoló be
szédet monda, és a" gyűlést meg- 
nyittatottnak hírdeté, mellyre a’ 
Regens Hg. AíTzony ismét eltávo- 
zék a’ Ministerek által kisértetve, 
valamit oda ment vala; ugyan ak
kor a’ gyűlés’ tagjai is elofzlának, 
valamint a’ két nembeli nézők, kik
nek megvolt engedve ezen Szertar
táson jelen lenni. Reggel, délben , 
és estve minden bástyákról, és a’ 
Tájón álló hadi hajókról az ágyúk 
sál vét lőttek.

A’ Lizabónai külső dolgok’ Mi
nisten hivatala Jan. 5-dikén illy 
Hirdetést tétetett: „Ö Kathol. Fel
sége Orfzáglófzékének parantsolat- 
jára a’ kivándorlót! Portugallusok- 
nak tanyáikon mindenüttliihírdet- 
tetett O Kir. Magasságának, Dom 
Miguel K. Herczegnek Bétsből 
lett elútazása , és azon gondolkodás 
módja, mellytől O Kir. Magassága 
lelkesittetik. Egyfzer’smind ezen

Szállásokon hírül adatott, hogy Ka 
valaki ezen kivándorlónak közül a' 
Spanyol Orfzáglófzéket hajba ke
verni bátorkodnék , az ollyant leg
nagyobb keménységgel űznék - ki 
Spanyol orfzágból.’’

NAGY BRITANNIA.
Londonból Jan. lö-dikán indúlt 

tudósítások Szerént, a’ Parlamentum 
ismét Jan. 22-dikéről 2Q-dikig ha- 
laSztatott.

Az új Ministerekről még eddig 
semmi bizonyos nints; tsak a' hírek
kel vannak tele most is az Újságok,

A Morning-llerald azt mondja, 
hogy Dem Miguel K. Hg. midőn 
utoljára Windsorban vala a’ Ki
rály' látogatására, azt kívánta a Ki
rálytól, hogy az Angol seregek ha
ladék nélkül takarodjanak ki Por- 
tugalliából, és már az Orfzáglófzék 
parantsolatot küldött Lizabonába, 
hogy onnét kiköltözzenek.

Dom Miguel Londonból való 
elútazása előtt, Gróf P a 1 m e 11 a 
ajánlására, azt határozta, a’ mint 
mondják, hogy a’ Portugalliai Mi- 
nisteriumot e’képpen változtassa: 
külső dolgok’ Ministere legyen G u- 
erreiro Úr, most Sz, Pétervárá- 
ban Portugallus Követ; Financz- 
Minister, Carvalho Úr, most 
ugyan azon hivatalban; Hadi Minis
ter , Gróf Villa-Real, ki G u er
re ir o Úr’ megérkezéséig a’ külső 
dolgokat is intézze-el ; Igazság’ Mi
nistere, Leitao Úr.

A’ Temse vizének az üregbe 
való új beszakadásakor 7 ember vesz
tette életét. Erről a’ Társaság’ gyű
lésében Brunel Úr írásban tudó-



sítást tett.— 13-dikban búvár haran
gok által a’ nyílást a’ Temse fene
kén megvizsgálták, azt 7—Q lábnyi 
hofizúnak , és 4—5 lábnyi szélesnek 
találták. Az öregebb Brun e 1 ma
ga 1 óráig volt a’ víz alatt. A nyí
lást agyaggal töltött zsákokkal, azo
kat vitorla váfzonyba rakva, kez
dették tömni, mint az első béfza- 
kadáskor. De ez sok költségbe ke
rül , és kételkednek, vallyon az 
Actiásoknak lefzen-e kedvök ezen 
tőkepénznek öfzveadására.Ezen kér
dést egy közelebbi üllésben meg
fogják határozni.

A* hír fzerént, így ír az Alig. 
Z.nak egy levelezője Londonból 
Jan. 12-dikén , a’Követeknek Kon
stantinápolyból való elutazások' kö
vetkezésében , Dec. 21-dikén már 
előbb fzóba vett Toldal ék-Eggyezés 
köttetett a’ Jul. 6-diki 1827. Eggye- 
zéshez a’ Sz. Pétervári, és Párisi itt 
lévő Követek, és Lord Dudley 
között. E’ fzerént, a' mint mondják, 
az alkudozások' félbefzakadása után, 
a’ Dardanellákén elzárják , és Mol
dovai ’s Oláh országot az Oroszok 
hadi módon elfoglalják. Hamég ezen 
végrehajtó eszközök is foganatlanok1 
lennének, akkor annak módja fze
rént hadat izennek a’ három alkuvó 
Hatalmasságok a’ Portának. Ezen 
Toldalék-Eggyezés’ kötése után Ku
rírok indultak Sz. Pétervárába , és 
Parisba, valamint az eggyesült ha
jós seregek’ Vezéreihez is.

A’ Globe azt mondja, hogy 
Devonshire Herczeg, a’ közel- 
gető Minister! változásra nézve, a’ 
Királytól tulajdon keze által íratott

levelet vett, kinek ál tál adója olly 
parantsolattal küldetett a’ Herczeg- 
hez, hogy a’ Választ megvárja.

Dom Miguel K. Hg. Jan. 12- 
diltén Windsorba ment, hogy a’ 
Királytól elbutsuzzék. A’ Herczeg 
Windsorból Stratfieldssayba ment, 
W ellington Hg’. mezei lakására, 
holj Tatsorára , ’s éjtfzakárais meg
maradt. 15-dikben elakart butsúz- 
ni Well ington Hgtől, ’s onnét 
Plymouthba utazni, hogy hajón Li- 
zabonába szálljon.

A’ Gurney’ gőzkotsija már most 
London körül naponként jár ide ’s 
tova. Ezes^ kotsi rendfzerént 17 uta
zóval 10 Angol mértföldet halad 
egy órában.

Lord MaudeviHe, kinek 
Titoknokképpen kell vala a'Kelet- 
Indiai új Kormányozóval, Bén
iink Lorddal, elútazni, itthon ma
radt. Azon kifogást tették ellene , 
hogy nagy térítő , ki az Indusokat 
Keresztényekké akarja tenni, és más 
sok vallásos elmélkedéseket előre 
elkészített, hogy Bengaláhan ki osz
togassa. A’ Kelet-Indiai Kereskedő 
Társaság ezt nem engedi, ’s így 
Lord Béniink nála nélkül ment-el. 

TÖRÖK BIRODALOM.
A' Spectateur Oriental nagy 

tsomó Konstantinápolyi tudósítá
sokat közöl, mellyek Nov. 24-ikétőI 
fogva Dec. 7-dikéig terjednek , és 
mellyek az utóbbi alkudozásokat 
némelly részben felvilágosítják. — 
A többek között illyenek találtat
nak azokban: „Nov. 24-dikén reg
gel Q és 10 óra között a' Franczia, 
Angol, és Orofz Követek, első Tol-



mátsaik által kisértetvén, nyilván a’ 
Portához ménének , hol őket a 
Reis-Efendi, és több Orfzág-Nagy- 
gyai várták. A’ Conferentia 5 óráig 
tartott, melly alatt a’Reis-Efendi 
több ízben felkelt, ’s a’ fzomfzéd 
Xzobába ment, hogy a' Vezérnek 
tudósítást tegyen, ki a’ Szultánnal 
eggyütt ott volt. A’ Conferentia fé
nyes falatozással (collatióval) vég
ződött , melly után a’ Követek igen 
gazdagon felékesített paripákon pa
lotáikba visszatértek. Estve még az 
Angol Követség! lakáson öfzvegyü- 
lekeztek , és több óráig tanátskoztak. 
Ezután külömbbféle nemzetbeli sok 
hajók az Archipelagusra indúltak. 
Tsak az Austriai hajóknak Eermari
jait tartóztatták vissza. Azt mond
ják, hogy az Orfzáglófzék, az egy- 
gyezésnél fogva , 30,000 kila gabo
nát kívánt, és az Austriai Kereske
dők magokra vállalták, hogy kiláját 
Y Piasterért megszerzik; de így 
vesztettek volna.” — Dec. 1-ső nap
ján : ,, A' Nagy-Úr felfzóllította a* 
Kurdokat, birodalmának egy köl
tözködő népségét, és azt kívánta, 
hogy réfzökről 100,000 emberből 
álló lovas sereget állíttsanak. Nov. 
28-diktól 30-dikig az Orfzáglófzék 
44 Tatárt küldözött a’ birodalom
nak külömbbféle helyeire. Külőm
ben tsendesség uralkodik, és a’ re
guláris seregek éjjel-nappal gyako
roltatnak a’ fegyverben.’' (Továbbá 
a Nov. 27-dikén tartott nagy Diván- 
nak , mellyen 300 személynél több 
volt jelen, tanátskozásait, és vég
zéseit ; valamint a' Követeknek útra 
készüléseit írják le ezen tudósítások)

Konstantinápoly, Dec. 31-ikén. 
— A fő város igen hadi fzínbe van 
öltözködve. A" Szultánnak egy Ter
mán ja minden Töröknek IQ eszten
dőtől fogva 6 0-ig (más tudósítás 
fzerént, 1Y — 50) megparantsolja , 
hogy fegyvereiket kéfzen tartsák. 
Tahir Basa 20,000 katonával a’ Hel- 
lespontusra rendeltetett a’Dardanel- 
lák’ oltalmazására. Husny - Bei a’ 
Drinápolyi tábor Fő Tisztévé, és a’ 
SzilifztriaiSzeraskier a’Duna mellyé- 
ki ármádá Fő-Vezéré ve neveztetett, 
melly 80,000 emberből fog állani. 
Azt állítják, hogy a Szultán rövid 
időn Drinápolyba megyen ; ez aggo
dalmat szerez, mert, a’ mint vélik, 
akkor a’Tifztviselők nem fogják tud
ni a’ tsendességet fenntartani, mint 
eddig fenntartották. A’ Hellespontus 
nak Asiai partjain telegraf lineát 
akarnak állítani,melly ide, és Szmir- 
náig szolgáljon, mellyre Keresztény 
Ágensek fognak gondot viselni. Á’ 
Szultán mind ezen újításokat buz
gón végrehajtatja , és erővel tellyes 
charactere egy pillantatig sem tágul.

Ugyan onnét Dec. 31-dikén más 
tudósító így ír: ,,Töhhszemélyeket 
innét elküldőitek leginkább Ango
lokat, és Oroszokat, kiknek magok 
viseleté a’ Tisztviselők előtt gya
núsnak látszott. Mind ezen szemé
lyek, valami 250-nen, fogadott ha
jókon az Archipelagusra vitettek. 
Az Angol, és Orofz hajók, mellyek 
gabonával voltak megterhelve, és a’ 
Navarini ütközettől fogva nem volt 
szabad innét elindúlniok, kénytele
nek valának gabonásokat akármi 
oltson oda adni, minthogy az Or-



fzáglófzék ezen nemzetek’ megter
helt hajóinak fzabad úti-levelet nem 
adott, és a’ birtokosok nagy kártól 
tarthattak volna,ha még továbbis tar- 
tanákterheiket.—A’Porta folyvást űzi 
a* nagy hadi készületeket. A tarto
mányokból naponként új katonák 
érkeznek,kiket többnyire a’Dunához 
küldenek, hol 80,000 ember leszen 
fegyverben. Maga a’NagyVezér fogja 
ezeket vezérleni, mellette lesz Hús
úéi Basa, mint tábori Comraan- 
dans , ’s a’ t.”

Alexandriából Dec. 6-dikán a’ 
többek közt így írnak: „ A’ mi ki
kötőhelyünk a’ Navarini tsata után 
puszta, és elhagyattatok; tsak há
rom Európai hajó ereszkedett ide 
hé azóta.Noha minden tscndességben 
látszik lenni, mégis a’ kereskedés ha
nyatlik a’ háború’ félelme miatt. 
Konstantinápolyból egy Tatár hiva
talos leveleket hozván a’ Basának , 
sokféle hírekre ád alkalmatosságot. 
A’többek közti az a'hír, hogy a'Porta 
a’ Basától 100,000 katonát kíván, 's 
hogy ő maga legyen ezeknek vezére. 
Továbbá azt mondják, hogy őtet 
Szíriái Basának akarják tenni;és már 
neki Konstantinápolyból meg van 
jelentve, hogy elkerülhetetlenül há
ború leszen. A Basa útra készül, 
hogy tartományát héj árja; elsőbben 
is Kairóba akar menni az ott lévő 
fegyveresek’ megszemlélésére. ’

JONIAI SZIGETEK.
Korfuból Jan. i-ső napján költ 

tudósítások fzerént, a’ Dec. SQ-ikén

oda megérkezett Dryad Angol fre- 
gáta 31-dikben délelőtt fzabad kö
zösülést nyert. Stratford-Can- 
ning Úr ágyúlövések, és rangjá
hoz illő tifztelkedések között a’ szá
razra kifzálla , és famíliájával, ’s ké
sérőivel eggyütt a’ Lord Fő Biztos’ 
palotájában az ő számára készítte
tett szállásra mene.

Prevezai levelek fzerént, mellyek 
Dec. 24-dikénindúltak, Véli Bei, 
ki maga személyében Iiaravansará- 
ban (az Artai öbölben) tartózko
dott; seregeinek nagyobb részét M a- 
chalába, és Lepenuba (Akar- 
nániába) küldötte, ésMiffzoIun- 
g i t sietve megrakatta eleséggel; mi
vel C húr eh Grlis Dragomefztrétől 
majd egészen ezen várig kitsapott, 
mellyet a Görög hajók a’ tenger felől 
is megtámadással fenyegettek. Sőt 
Zantéban azon hír is elterjedett, 
hogy a' Görögök Dec. 2Q-ikén Mifz- 
fzolungi mellett a’ toltsvák torkolat
jánál álló Vafziladi erősséget el
foglalták. M i t i k a foknál is (Pre- 
vezától éjfzakfelé egy tsapat Görög
ség próbát tett a’ kifzállásra.

Módónból Zantéba ér
kezett levelek fzerént, Dec. 22-ikén 
40 Török hajó , hadi és fzállító, Na- 
varinból kiindult, hogy Alexan
driába költözzék. Ezen hajó osz
tály , a' mint mondják, kiindulása 
után tsak hamar egy Mainai Görög 
sónerre bukkant, melly 8 ágyús volt, 
70 emberrel; ’s ezen Görög hajóts- 
ka minden ellentállás nélkül meg
adta magát.

(Hasznos Mulatságok Nro 10.) Hirdetés 1/2 árkus.)
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Hirdetések
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz,

(10.)

Eladó Tokaji Borok.
(2) Pesten, Zöldkárt (Bohlbacher) útfzában, 500-dik fzám alatt 

való házban, találtatik eladó igazi Tokaji afzúfzőlőbor, mind butel- 
V Iákban, mind általagokban, mind hordókban, a’ lehetősségig óltsó áron..

Pufzta-Árendálás.
(2) T. Heves Vármegyében a legjobb búza, és fzéna termő földön 

Eger, és Heves között fekvő Pufzta, egy tagban mintegy két ezer 
Hold térségü , mellyből 1500 Hold fzéna termő , még pedig nagy réfze 
kétfzer is kaszálható rét, a' többi pedig szántó föld ’s legelő gyanánt 
liafználtathatik, Arendába minden nap kiadandó. Bővebb tudósítást 
lehet venni Tabuláris Prókátor Tekintetes Domby Márton Úrnál 
Pesten az Üllői út szán, 194. fzám alatt.

II í r d e t é s.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből közhírré tétetik, hogy az e’ folyó 1828-dik efzt. Május l-ső nap
jától számlálandó Nagy-Betskereki országos, és héti vásárok basznának 
kibérlésére e’ folyó efzt. Februarius 14-dike tétetett Licitatióbeli ha
tárnapul:

Mellyre nézve a’ bérleni szándékozók a’ fentjegyzett napon 
reggeli Q órakor a’ Községházában tartandó kótyavetyére, a' hol a’ 
bérlés’ feltételeit is megtudhatni, szükséges bánat pénzzel felkészülve 
ezennel meghívattatnak. Budán Januarius 21-dikén 1828»

H í r d e t é s.
(2) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi. Udvari Kamara, rendelésé

ből a' Pécskai Kamarai Tifztartóságnál e’ következendő, az Arad Mo» 
dElső Félesztendó 1828.JI )(



denal Kamarai Uradalmakhoz tartozó Regálék, Praediumok, és más 
használatok e’ folyó 1623 efzt. Április 10-dikén a’ többet Ígérőknek 
bérbe fognak adattatni, úgy mint:

A' Székegyházi 4189? a' Sz. Tamási 1Ö42; és a’ Pitvar ősi Q212 
holdból álló Praediumok ; azután a’ Pereghi 28QÓ, és a’ Királyhegyessi 
35Q holdat tevő szántóföldek; nem külömben a Szemlaki 390O, és 
Battonyai 12 holdból álló maradékföldek ; végre a' Magyar Pécskai g 
holdnyi fzilvás kert; továbbá Weifz féle fziget Csalán, Csánádon az 
általjárás hafzon vétele, és a* bormérés jussa, — Pitvaroson a mészár
lás , és bormérés haszna; végre a Poharai 58 holdottevő rét. Mellyre 
nézve a bérleni kívánók a megjegyzett határ napon a’ Pécskai Ka
marai Tifztartóság írófzobájában szükséges 10 fór. C. p. bánat pénzzel 
a szokott reggeli órákon megjelenni ne terheltessenek.

Budán Januarius 25-dikén 1828-

Hi rdetés
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

nek következésében a’ Szegedi Királyi Fősófzállító hivatal számára 
1828 esztendőre megkívántató Kötélmívek megszerzése az e’ folyó esz
tendő Februarius 11-dikén Szegeden a’ Hivatal Írófzobájában tartandó 
nyilvánvaló Kótyavetye által legfőbb helyen helybe hagyandó Szerző
dés mellett azon kötéljártónak engedtetik által, a’ ki a’ megfzerzést 
legillendőbb áron magára vállalja.

A’ Kötél mív nemek e’ következendők :
3 darab 45 ölnyi Vasmatska kötél Q30 font nehézs:
5 — 45 — kikötő kötél 025 — —

9 — -80 — vastag alattság l0f)5 — —
23 — 80 — közép álattság 2875 — —
4 — 80 — vékony alattság 300 — —
1 — 45 — vastag ’sineg 85 — —
Minden különös kötél darabnak a’ nehézségét tudtára fogj

adni a' Hivatal a’ Licitálónak.
Egyébberánt, mint főfeltétel megkivántatik, hogy a’ Felvállalt) 

ezen jó Bácskai kenderből készítendő Kötélmunkát egéfz a’ sóhivatali 
Má'sa házig tulajdon költségén fzállíttsa, és a’ kótyavetyén megállí
tandó áron a’ még talán az i828-dik esztendő folyamatjában megki- 
vántató Kötélnemekkel szolgálni tartozzék. Melly Kótyavetyélje min
den részt venni kívánó Kötél jártó mesterek 100 f. P. P. bánat pénzzel 
felkészülve a’ fennjegyzett napon reggeli 9 órára a’ Szegedi K. Sóhiva
tal Irófzobájába ezennel meghívatnak. Budán Jan. 15-dikén 1828.



Pesten a Váczi utszában a’ kék Unikornisnál

levő Szeres Kereskedés’ jelentése.
Van fzerentsém jelenteni, hogy több rendbeli kívánságok’ 

következésében valódi Grétzi Csokoládéval, mellyet azon Grétzi Fa
hr ikákb ól szereztem meg, mellyeknek a’ Grétzi Csokoládé az ő köz- 
ditséretét köszöni, a’ legillendőbb áron szolgálhatok.

Ezen Csokoládé az eddig kereskedésben volt minden más Cso
koládét feliül haliadja jeles tulajdonságaira nézve. A’ Pesti Universi- 
tásnál a’ Chemiának Nagy Tudományu Híres Professora Tekintetes 
Schuster János Úr, minekutánna azt megvisgálta volna, annak 
minéműségéről igen kedvező bizonyságot adott, mellyet nálam ere
deti mivoltában olvashatni.

Ezen fent jegyzet Csokoládén kívül még 6 féle különös jóságú 
Spanyol Csokoládém is vagyon, melly azon jó tulajdonsággal bír , 
hogy kétfzerte szaporább másféle Csokoládénál, továbbá Osmazome-, 
Liehen- , Salep-, és más Bétsi Csokoládéval is szolgálhatok. Minden 
tsomó Grétzi, és Spanyol Csokoládé borítékára reá lészen nyomtatva 
a' kereskedés czímere , és felülírása, úgy a’ valódiság béllyege is.

Ugyan nálam igen oltson találtatnak mindenféle fűfzeres porté
kák , nevezetessen valódi Tokaji és Ménesi afzu bor, ’s más tsemege 
borok, valamint különös jóságú Jamaica-Rum, Puntsefizentzia, kü
lönös finomságú ráffinirozott Kömény-víz, finom, és felettefinom 
vörös, fekete, arany fzinű, barna, és márvány fzinü petsét-viafz is. 
— Kegyes megkeresést óhajt

Rraufz Károly,
Szerekkel Kereskedő a' kék Unikornisnál.
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Hirdetés.
fo) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből hírül adatik , hogy a’ Dentai K. Tifztartói Hivatal kerületében a’ 
Denta, Delta, Omor, Voitek, Sz. György, Moravitz , és Vattinahely
ségekben bormérési jusnak uj kótyavetyéltetése e’ folyó 1828-dik efzt. 
Februarius 4-dikére határozhatott.

Melly fzerént a' bérleni kívánok ezennel meghívattatnak, hogy 
a* fent említett napon reggeli Q órakor a' K. Tifztartóhivatal írófzobá- 
jában a' szükséges bánat pénzzel felkéfzülve megjelenjenek.

Budán Januarius 21-dikén 1828.

1828. Januarius
Tiszta- 
B úz a 
íl. Rr.

Kétsze
res

0. kr.
14-kén Egerben 7 — 5 20
5-kén Fiúméban 10 — —

lő-kén Győrben 7 52 5 55
11-kén Temesváron 6 45 4 55
12-kén Unghváron 6 — 5 —

15-kén Veszprémben 8 20 7 5

Rozs Árpa Zab Kukori
cza

fl. kr. fi.. kr. fl. kr. fh kr.
5 — 3 20 2 15 4 —

— — — — 3 20 5 50
5 42 3 40 2 45 3 5 2
— — — — 1 40 2 13
4 30 3 15 2 — 4 —

6.: 45 3 35 2 37 4 —
’ i 1 l*

A’ Gabonának Pesti piaczi ára Januar. 29-dik napján 1828- Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tifzta 'Búza 9 fór. 48 kr. Kétszeres 7 forint
10 kr. Rozs 5 fór. 3Q,kr. Árpa 4 fór---- kr. Zab 2 forint 39 kr.
Kukoricza Z fór. 48 kr. Köles — fór. — kr. Köles kása 7 fór, 19 kr.

I

Egy Pozsonyi Mérő Gabonának piaczi folyó ára 
V áltó-Czédulában:



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
______________(n•) _____________________

Pesten, Szerdán, Böjt elő Hava 6-dik napján 1828.

Virág, é s • G y- ü m ö 1 t s.
Nézd fát, melly la vászon n olly búján fejti virágát, 

Őszre gyümöltsözvén, kin lse kevésre szőrűi. 
Kezdened így sok jót nem elég, végezni iparkodj. 

Tsak kívánt végen várni lehel koszorút.

MAGYAR és ERDÉLY- 
O R S Z Á G.

Tegnap, úgymint Februárius 5- 
diken játszotta el, a’ Magyar éne

kes Társaság , a’ Párisi Víz-Hordó 
név alatt isméretes nagy Operát, olly 
fzép igyekezettel, és olly fzerentsés 
kimenetettel, hogy ezen befejező 
játék itten szerentséssen folytatott 
pállyáját megkofzovuzta. Tiszteletű 
említhetj ük , hogy a számos közön
ség nagy megelégedéssel viseltetett 
mindenkor ezen Nemzeti igyekezet
hez : különös tetszését pedig állan
dóan megnyerték , ,D é r i n é Afz- 
fzony, P á 1 y Úr, Szerdahelyi 
Úr, B o rs a y Klára L. A. U d v ár- 
helyi Úr, Konti Úr. Szent- 
péteri Úri, Szilágyi Úr.—

Ugyan tegnap dél előtt Pesten 
eddig a' Magyar Játék fzín építésére 
szánt fundus , végképpen eladatta- 
tott., és más czélra engedtetett.

Ő Tsáfz. Kir. Felsége a’N. M; 
Magyar Kir. Udvari Kamaránál volt 
Számvevőt, T. Fröhlich Ignácz 

( Első Félesztendő 1828 )

Urat, a’Státusnak 43 esztendő'alatt 
tett hív , buzgó , és hasznos szolgá
lataira nézve, egész fizetésének meg
tartásával nyugodalomra botsátani 
méltóztatott.

AUSTRIA.
Januarius zo-dikán Bétsben 

végbe ment a’ Schönwald, és Peters- 
wald nevű Jószágok' nagy Lotteriá- 
jának sors húzása ; mellyben az 
58,316 szám nyerte az Uradalmat, 
vagy 200,000 forintot V.Cz.— 81,091 
szám nyeri Kahn jószágot, vagy 
50,000 fór.;— 62,928 fzám 20,000 
fór.; — 20,550 fzám 10,000 fór.;
— 132,145 fzám 5,000 forintot; — 
129,147 fzám 1,500 darab aranyat;
— 175,298 fzám 500 darab aranyat.
— Jan. 28-dikán volt ezen Lotteriá- 
nak előhúzása, melly apró nyere
ségeket foglal magában. Mind a" két 
húzásnak apróbb nyereségeit a kü
lön kiadatott lajstromokból: lehet 
megtudni.,

Bétsben a’ Felsőség' rendelése 
fzerént. ezen folyó Februárius hó
napra a’ zsemlyét áltáljában valami-



vei nagyobbra kell sütni, mint a’ 
múlt hónapban ; így a’ kétszeres
ből sütött kenyérnek is nagyobb
nak kell lenni. A’ rozs-kenyér’ nagy
sága úgy marad , mint volt.

A’ marhahúsnak fontja egykraj- 
czárral drágábbra határoztatok, és 
most 8 ezüst krajczáron, vagy 20 
kr. váltóban mérik.

A’ pénzfolyamatja BétsbenFebr. 
1-ső napján így volt: a Státus 5 per- 
Centes Obligátiói yo ll/l6 fór.; — 
az 1820-diki sorshúzással járók 148 
1/4 f.;—az 1821-diki hasonlók li? 
3/8 f.; — Béts városa’ 2 1/2 per- 
Centes Bankó Obligátiói, 44 1/2 
fór. keltek , mind Conv. Pénzben. 
A’ Bankó Actiák keltek 1047 l/2 fór. 
Conv. P. — E’ fzerént a’ pénz folya
mata majd mind fellyebb ment.

NÉMET ORSZÁG.

Münchenben Jan. l6-dikántar
tották a’ 10-dik országos üllést az 
Ország' Rendei. A’ Protokollum fel
olvastatván, egy Királyi Rendelés 
közöltetett, melly által, minthogy 
a’ törvény által meghatározhatott 
két hónapi időszakasz az ország' 
gyűlése' tartásában eltelt, ez még 
Febr. 2Q-dikéig meghoíTzabbíttatik.

Az Alig. Zeitung jelenti: hogy 
a’ Müncheni Fő Iskolában egy ta
núló ifjú Jan. 26-dikán kettős via
dalban megölettetett. Az ellenfél, 
ki megölte, előkelő nemzetségből 
Való.

O Kir. Magassága Fridrik 
Würtembergi K. Herczeg, a' Király
nak Unokája, Jan. 25-dikénSz. Pé- 
tervárába indúlt, hogy a’ Tsáfzári

Udvart, és Testvérét Ilona Nagy- 
Herczegnét meglátogassa. Április 
elején viíTza várják Ő Kir. Herceg
ségét. - x •

A’ Würtembergi ország gyűlése 
Jan. 23-dikán a’ Tüb ingái Uni- 
vevfzitás’ fundátiójára esztendőn- 
ként 80,000 forintot rendelt, olly 
határozással , hogy a’ mi ezen sum
mából a* kiméllés által megmarad, 
az Univerfzitásnak eggyes Intéze
teire fordíttassék.

O Királyi Magassága a’ HaíTziai 
Választó - Fejedelem , Báró Rot- 
schild Salamon Urnák Bétsben 
az Oroszlány nevű maga házi Vitézi 
Rendének második rangú Commen- 
dátori Keresztjét;— és Báró Rot- 
schild James Urnák, titkos Fi-. 
náncz-Tanátsosnak Parisban, ugyan 
azon Rendnek Kis-Kerefztjét mél- 
tóztatott ajándékozni.

FRANCZIA ORSZÁG.

Jan. 21-dikén XVI. Lajos Ki
rály’, és Maria Antoinette Ki
rályné’ halálának emlékezetét a’ Sz. 
Dénes, és a’ Nagy Affzony nevű 
templomban a’ szokott mód fzerént 
megünnepelték. A Sz. Dénes’ tem
plomában a’ Dauphin, és az O 
Felesége, a’ B e r r y Herczegné , és 
az Orleán Herczegi família jelen 
volt az ünnepi gyászos szertartáson.

Ő Kir. Magassága, Pál Wür
tembergi Herczeg, két fiával, és 
kísérőivel Jan. 21-dikén Strafz- 
b u r gb a érkezett.

Jan. 21-dikén O Felsége a’ Ki
rály egy új Minister! Osztályt állí- 
tatt fel, melly a’ Kereskedésre, és
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a’ Kézi mesterségekre fog ügyelni; 
ezen osztálynak Ministerévé Gróf 
Saint CricqUr neveztetett.

A' Moniteur Jan. 23-dikán közli 
R i g n y V. Admirálisnak egy levelét, 
mellyel ez a’ tengeri dolgokra , és 
a’ gyarmatokra ügyelő Ministerhez 
küldött. A levél költ a" Trident 11- 
nea-hajón V ur 1 á n á 1 Dec. 15-ikén; 
rövid értelme ez: ,, Azon vádak, 
mellyek a" Görögök’ nagy réfze el
len a’ középtengernek minden ke
reskedő helyein tétetnek, fájdalom, 
igenis igazak.

„Lamproie korvettünk a' 
Szíriái partoknál elfogott egy Gö
rög rabló brigget, mellyen ÖO em
ber volt. Ezt magával Alexandriába 
vivén, ott mindjárt több kereske
dők reá ismértek, hogy őket ez rab- 
lotta ki. —Ennélfogva Magicienne 
fregátánk, Alexandriából Szmirná- 
ba lévén útja, ezen rablók közül 50 
embert felveve , tizet pedig a’ tolvaj
hajón hagy a , arra őrizetül 15 Fran- 
czia katonát rendelvén egy Tifzt' 
felvigyázása alatt, ’s így ezen tolvaj
hajóval az Archipelagusra indúla. 
Nov. 4-dikén éjjel a' fzélvéfz a’két 
hajót egymástól elfzakafztá, és az 
elfogott hajó kéntelen volt Stam- 
p á 1 i a szigete mellett kikötni. Azon
ban éjjel két Görög rabló a’hajóról 
lopva kiúszott a szigetre. B i s s o n 
hajós-Záfzlótartó , ki ezen elfogott 
hajón vezérkedett, mindjárt észre
vette , hogy őket ott a’ tengeri tol
vajok megfogják támadni; tudván, 
hogy az Archipelagus’ szigetei szinte 
pezsegnek az illyen czinkosoktól;

’s azért 15 legényével az ellentál- 
lásra készült. Ezen Tifzt elsőbben 
megeggyeze az alatta szolgáló Al- 
Tifzttel, hogy, ha a' rablók erőt ven
nének rajtok, a' mellyik kettő)ök- 
közül életben marad, a’ hajót a’ 
levegőbe vettetné.— Valójában est
ve 10 órakor a’ 15 Francziát két 
Mistik hajó ÓO —70 emberrel tüze
sen megtámadá , ’s noha a' Fraii- 
cziák keményen védelmezték , még
is a’ rablók a’ hajót tsak hamar reá- 
rohanás által megvették, kilencz; 
Francziát előbb megölvén. B i s s o n 
sebekkel megrakva a’ rablók közül 
valahogy kirántá magát, a'puska
poros kamarába rohana; és az AI- 
Tifztnek megp.arantsolá, ki még a’ 
hajó födelén viaskodott, hogy a’ 
még életben lévő Francziákkal a’ 
tengerbe ugorjon , így kiáltván hoz
zá; „Isten' hozzád, hajós! 
most ideje, hogy bofzút 
álljunk;” <?zzel meggyujtáa’pus
kaport , és a' brigg a levegőbe re- 
püle. Az Al-Tifzt Tremintin, 
a’ bviggel felvettetett , de fzerentsé- 
sebben ,íjmint a' derék Kapitánya; 
mert, noha elájulva, ’s öfzvezúzott 
lábbal, a szárazra kivettetett. A’ 
négy Franczia hajós legény, az ő 
intésére a’tengerbe ugorván, minden 
nagyobb sérelem nélkül a’ partra 
kiúszott. Más nap reggel a’ más 3 
Francziák, és 70 tengeri rablók holt 
testei a’ parton találtattak, annak 
bizonyságául, hogy a’ derék Bisson 
meréfz feltételének volt foganatja." 
(Ezen előadást maga Tremi ntin 
küldötte de Rigny Vice-Admirá
lishoz ; Rigny Úr pedig ennek

X *



mássát a' maga tudósításához kap- 
tsolta.)

OROSZ BIRODALOM.
Két TsirkaíTzi Fejedelem, ezen 

népségeknek Küldöttei, a'nekik Dec. 
29-dikén adatott audientián azon 
kívánságot terjesztettek I. M i k 1 ó s 
Tsáfzár' elejébe, hogy két Regement 
könnyű Lovasságot szabad legyen 
nekik állítani, és az O Felségepa- 
rantsolatai alávetni, mellyek közül 
mindenik katona maga magát fogja 
ruházni, és tartani. Ok külömbb- 
féle forma-ruhákat hoztak magok
kal, és tselédjeikét azokba öltöztet
ték, hogy ő Felsége azokból tetízése 
fzerént válasszon, mellyik legyen 
ezen Regementek’ ruházatja. A’ 
Tsáfzár választott. Ezen emberek 
fegyvere áll hoílzú kardból, hoílzú 
gyilokból (3/4 rőfnyi), ’s éppen 
olly hoíTzú pistolyból, egy aczél- 
ijjből, és tegezből nyilakkal tele. 
Ezen hadi emberek már példával 
megmutatták ügyességüket, melly 
sebesen, és hibázhatatlanúl tudnak 
bánni mind ezen fegyverekkel. A' 
Követeket ő Felsége gazdagon meg
ajándékozta, és igen kegyelmesen 
botsátotta el magától.

Sz. Pétervárából Jan. L 5ükén 
írjak: hogy azon zendülés, mellyet 
K o d z s i - D z s a n g i r keleti T u r- 
k e f z t á 11 bán , vagy is Kis - Bu
ch á r i á b an támasztott, még el 
nem végződött. O Bodoksanbói,— 
hová a’ múlt nyáron a’ Chinai se
regek előtt futott vala — ismét 
14,000 emberrel előállott , megverte 
a' Chinaiakat, ésKaschgárt is

mét elfoglalta. — Kamtsatkában a’ 
múlt esztendei halászat igen bő 
volt.

NAGY BRITANNIA.
A’ Gazette de Francje Jan, 

22-dihén estve a’Londoni Újság le
velekből, mellyek 19-dikén kőitek, 
kivonásokat közöl. Ezen Újságok 
mindnyájan a' Londoni Minister! - 
umnak illy meghatározott új öfzve- 
fzerkeztetését jelentik :

A’ Rintstárnak első Lordja: 
W elling tón Herczeg.

A’ titkos Tanáts' Elől üllője Gróf 
Bathurst.

A’ titkos Petsét-örző Lord: 
Lord Ellenborough.

Belső dolgok’ Ministere : Peel
Úr.

Külső dolgok’ Ministere: Gróf 
D u d 1 e y.

Gyarmatok’ Ministere : Hus
ii i s s o n Úr.

A’ Kintstár’Cancelláriusa G oul- 
b u r n H enry U r.

Loid-Cancellarius : Lord L y n d- 
h u r s t.

A’ Kelet-Indiai dolgokra ügye
lő Tanáts’ Előlüilője : Lord M e 1- 
v i 11 e.

A’ Pénz-hivatal’ Igazgatója : 
Herries Úr.

A’ Kereskedői Tanáts’ Elolül- 
Iője: Sir Grant Charles.

A Lancaster! Herczegség’ Can- 
celláriusa: Lord Aberdeen.

Hadi Minister : Lord Pal
mer s t o n.

A‘ Harisban Angol nyelven meg
jelenő Újság Jan. 23-dikán a’ Lon
doni új Ministereket ugyan illyen
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sorban adja elő a’ lQ-dikén költ 
Londoni Újságok fzerént, hanem 
azt jegyzi meg, hogy egy London
ban lakó értelmes embernek ig-kén 
költ levelét olvasta, melly az új 
Ministerekre nézve a' fellyebb elő
adottaktól némelly pontokban kü- 
Iömbözik. Ezen lexél fzerént az új 
Minister! hivatalok e képpen vannak 
felofztva : A’ Kintstár' első Lordja : 
Wellington Hg. ; a' Kintstár’ 
Cancelláriusa, Gr a n t Úr; a' titkos 
Tanáts’ Előlüllője., Lord El dón; 
Titkos Petsét-örző Lord, Lord E1- 
1 e n b o r o u g h; a’ Pénzhivatal" Igaz
gatója , H e r r i e s Úr ; a’ Kereskedői 
Tanáts" Előlüllője, Lord B a t h u rst; 
Hadi Minister, LordP a 1 m e rston; 
belső dolgok’ Ministere, PeelÚr; 
a' Kelet-Indiai dolgokra ügyelő Ta
náts’ Előlüllője, Lord Melville. 
— Lord L y n d h u r s t, Lord D u d- 
ley, cs Huski sson Úr meg- 
tartják hivatalaikat, az első mint 
Lord Cancellarius, a' második, mint 
a' külső dolgok Ministere , a harma
dik , mint Gyarmatok'Ministere.

A' Londoni Udvari Újság Jan.
18-dikán jelenti, hogy a'következő 
fzemélyek Pairi méltóságra emeltet
tek : Sir W e 11 e s 1 e y , Nagy Bri
tanniái Követ a’ Bétsi Udvarnál, 
Lord C o w 1 ey névvel;Sir A C o űrt 
William , ez előtt a'Lizabónai Ud
varnál Nagy-Követ, ’s most ugyan 
azon hivatalra a' Sz. Pétervári Ud
varhoz neveztetett, Lord Heytes- 
bury névvel; és Sir Stuart Ká
roly, Lord Stuart névvel orfzág- 
Naggyaivá (Pair) neveztettek. —

L a m b t on, ésBootle Wilbra- 
ham Urak a’ Felső Parlamentum’ 
tagjaivá lcfznek, az első Lord D u r- 
hum, a’ másik Skelmersdale 
Báró név alatt. Gróf R o s e b er r y, 
és Gróf" C 1 a nwi 1 liam Nagy Bri
tannia’ Fairjeivé tétetnek mostani 
nevezeteiknek megtartásával. Can- 
n ingná Aíízony (a’megholt Mi
nister’ özvegye) Canning Vice- 
Grófnévá neveztetett. » *

A’ Temse vize alatt munkába 
vétetett útnak Igazgatói a’ gyűlésben 
egy akarattal azt végeztek : hogy az 
utolsó fzerentsétlen eset mellett is 
ezen nemzeti nagy munkát foly
tassák.

Jamaikából Dec. 2-dikáig ter
jedő tudósítások érkeztek London
ba. Ezek fzerént, az oda való fe
kete lakosok’ jövendőbeli állapotjá
rói felfogott kérdés, melly régóta 
sok gondot adott mind az Angol 
Nyugot-Indiai Gyarmatoknak,mind 
az Anya-orfzágnak , most tüzes ve- 
tekedésekre adott alkalmatosságot 
ezen fzigetnek törvényhozó gyűlé
sében. A gyűlésben felolvastatott 
Huskisson Urnák a’ múlt efzt. 
Sept. 22-dikén a’Jamaikai Vice-Iior- 
mányozóhoz botsátott levele, melly 
nagy zúgolódást okozott. A t k i n- 
s o n Deputátus a többek közt azt 
mondá: hogy Huskisson Urnák 
Reveiében eggyetlen egy előadás sem 
találtatik, melly ellen kifogást nem 
1 ehetne tenni; ő tehát kívánja: hogy 
az kinyomtathassák, és tellyes gyű
lésben megvizsgáltassák. Atkin- 
s o n Úr’ javallata helyben hagya
tott; Huskisson Urnák említett



levele a’ Kingston! Újságnak rend
kívül való toldalékjában kiadatott; 

■a' gyűlés Dec. 4-ikére öízvehívatott, 
hogy azt vizsgálat alá vegye; és a" 
földbirtokosok , valamint más lako
sok több gyűléseket tartották, hogy 
azon levélnek tartalma eránt kár
hoztató végzéseket kéfzittse- 
nek. Huskisson Úrnak említett le
vele jó hoíTzú ; és az van benne, 
hogy a’ Jamaikai törvényfzerző gyű
lésnek 1820-dikban kiadatott Okle
velét, illy nevezet alatt: „Oklevél 
a’ rabszolgák eránt fennálló Tör
vény’ megváltoztatására, és jobbí
tására a’ Szigetben ,’’ a’ kereskedés’ 
és gyarmatok’ Minister! Tanátsa 
megvizsgálta , és véleményét O Fel
sége elejébe terjesztette, melly ab
ból állott: hogy azon Oklevelet fél
re kellvetpi. Ezen véleményt pedig 
O Felsége helyben hagyta ;’s ebben 
áll a Királyi határozás.

A' múlt esztendőben 16,862 
szálló, leginkább Irlandi-bujdosott, 
ki Quebekbe ( éjszaki Amerikába) 
1820-dik esztendőben ezeknek szá
ma 10,751-nél nem ment többre.

A’ Gazette de France Jan. 24- 
dikén estve a’ 21-dikén költ Lon
doni Újság levelekből kivonásokat 
közöl, de még az új Ministereknek 
hivatalos lajstromát mind eddig 
nem adja. — Azt mondják, hogy 
W e 11 i ngt o n Hg. az ármádának 
Fő Vezérségét nem fogja megtartani.

Dom Miguel Port. Kir. Hg. 
Stratfieldssayból , Wellington 
Hg’. jószágából , hol három nap mu
latott, Jan. 16-dikán reggel 5 óra

kor Plymouth felé indúlt Erre 
vett útjában az nap délután 2 óra
kor Salisbury-ba érkezett, hol 
minden kigondolható ünnepi pom
pával fogadták, minden harangok’ 
zúgása között. Itt nem soká mula
tott , hanem némelly frissítő étele
ket vévén magához, továbbindult, 
a’ városi nemes polgárságnak tifz- 
teletbeli jkisérete között, valamint 
bément vala."

Jan. 12-dikén, éppen az nap, 
midőn a’ Temse alatt ásott üreg 
béfzakadott, még nagyobb fzeren- 
tsétlenség történt Devonport ki
kötőhelyben , vagy a’ Plymouthi 
hajó építőhelyben, melly 1824-dik- 
től fogva nagyobb , kellemetesebb, 
és népesebb város kezd lenni, mint 
m'agaPl y m o ut h. Éjfél után mind
járt írtóztató orkán támada rémítő 
villámlások között. Szerentsétlen- 
ségre az öböl egészen tele volt ha
jókkal. 1 órakor veszedelmet hirde
tő lövéseket tettek az öbölben, de 
olly nagy volt az elementumok’ fei
ger jedése , hogy a’ városba tsak va
lami siket hang hallatszott. Midőn 
15-dikán a’ nap feltetfzett, ifzonyú 
látomány tűnt szembe, mellyet az 
1024-diki November éjjelével lehe
tett öfzvehasonlítani. Tsak 8 hajó 
maradott épen; még eddig tsak 2 
embert tudhatni, hogy elveszett. 
Szinte tsuda, hogy sok hajós legé
nyek a’ Mount-Batten-Bay’ vesze
delmes partjánál menekedtek meg. 
Itt lakik kunyhóban egy dolgozó 
família, melly egéfz éjjel az embe
rek’ megmentésében foglalatosko
dott. 12 kereskedő hajó vagy égé-



ízen, vagy félig öfzveromladozott. 
Doverben is dühösködött ezen 
orkán 15-dikban , és sok kárt oko
zott. Falmouth, Liverpool , Rams- 
gate, Whitstable városokból is rofz 
hírek érkeznek azon károk felől, 
meliyeket ezen orkán a hajókban, 
és házakban okozott.

Máltából Dec. 14-dikén költ 
levelek fzerént, akkor ottan ezen 
Angol hajók voltak: Asia, Albion, 
Warspite, Isis, Glasgow,Dortmouth, 
Talbot, Philomel, Alacrity, Mus- 
quito, Brisk, Rose, Gannet, és 
Racer, 's Rind Kutter-hajók; to
vábbá 4 Orofz línea-hajó , 2 fregáta, 
1 kutter, és a' Franczia, ’s Hollan
diai hajós seregnek egy réfze. Gö
dri ng tón Admirális is akkor Mál
tában volt.

JONIAI SZIGETEK.

Triesztből Jan. 22-ikán. — 
„Egy Jóniai Kereskedőhajó’ Kapi
tánya, ki ma 16 napi utazása után 
érkezett ide Aeginából, itt azt 
beszélte, hogy az Orofz Tsáfzári 
Követ, Ribeaupierre Ur, egy 
Orofz fregatán Jan. 6-ikán az A e- 
g i n a i kikötőhelyben volt; és az 
említett napon, mellyen ezen Jó
niai hajó) is elhagyta Aeginát, egy 
briggnek, és egy szállító hajónak 
kíséretével, Triefzt felé folytat
ta útját. 7-ikére virradó éjjel nagy 
Izéi kerekedett, melly a’Jóniai ha
jót az Oroszoktól el szakasztottá, 
kik 7-ikén reggel égéfzen eltűntek 
a’ fzem elől. — Lord Cochrane 
azon időben , Hellas fregátával, 
és a* gőzhajóval (hihető Entreprice,

Karteria) hasonlóképpen az Aegi- 
niai kikötőhelyben tartózkodott.“

Korfuból Jan. 7-ikén. — 
Ma délután ide érkezék W o 1 f ne
vű Angol korvet, melly Dec. is
ikén indult vala el Anconából, hogy 
Capodistrias Grófot felvegye, 
és Máltába fzállíttsa. Midőn ezen 
korvet, mellyre Gróf Capodi
strias Jan. l-ő napján szállott 
vala, mint itten befzéljik, tegnap 
Sassen óhoz közel (a’ Vallónál 
tengeren ) evezne , ízembe találko
zott Warspite Angol linea-hajó- 
val, melly Dec. 27-ikén indult-el 
innét; Gróf Capodistrias ezen 
linea hajóra nie, és útját Malta 
felé folytatá.

Jan. 4-ikén Ochta Orofz brigg, 
■mellynek Kapitánya Vasilikich N i- 
corschi Demeter, Maltábóll 7 
nap alatt Ide érkezék , és , a’ mint 
az ide való rév-hivatal lajstromában 
áll, Gróf Capodistrias János’ 
számára leveleket hozott. Ezen 
brigg, a’ mint rnondják, holnap 
eltávozik innét, hogy a’ Grófhoz uta
sított beveleket Máltába viíTzavigye.

Jan. i-ő napján fényes pom
pával negüllötték itten az ezen Szi
getek' polgári alkotmánya’ béhozat- 
tatásának esztendei napját. Reggel 
nagy udvarlás volt a’Lord Fő-Bíz- 
tosnál, Sir Adám Frederiknél, 
mellyen a’ fényes Portánál lévő An
gol Nagy Követ is, Stratford 
Canning Ur jelen volt. Estve bál, 
és vatsora volt a’ Lord Fő-Biztos’ 
palotájában. — Még nints tudva, 
mikor utazik el innét Stratfort Can
ning Ur; azt mondják, hogy hí-
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vatalbeli utasítást vár Londonból, 
melly utasítás Hayes Urnák, Wolf 
Angol korvet’ Kapitányának fzava 
fzerént, a’ múlt hónap’ vége felé 
már Anconába érkezett, 's onnét az 
Angol Consul más-más napon út
nak indított két Kurír által ide kül
dötte , kik Anconát még a’ Wolf 
hajó oda érkezése előtt elhagyták, 
de még mind eddig ide nem ér
keztek.

Jan. 3-ikán Veloce nevű Au- 
striai Tsáfz. K. korvet ide érkezvén 
Szmirnából 15 nap alatt, ennek Ka
pitánya , B u r at o v ich Major azt 
befzélte , hogy midőn ő Dec. Li
dikén Vurl^nä 1 volt, ottan négy 
Franczia hadi hajó állott vasmats- 
kán, t. i. Trident linea-hajó, egy 
fregáta, egy brigg, és egy gálya , 
és hogy Gróf Guilleminőt egy- 
gyik hajón ott tartózkodott.

ÉJSZAK-AMERIKAI EGGYE- 
SŰLT STÁTUSOK.

Azon tudósításokból, mellye- 
ket az eggyes Ministerek a Con- 
gressus’ elejébe terjefztettek, kitet
szik : hogy ezen Respublikának ha
jós osztálya a’ közép tengeren ezen 
esztendőben öt hajóból fog állani; 
a’ hajók ezek : Delavare, 74
ágyús ; Java, 22 ágyús; Lexing- 
ton, és Warren , mindenik 22 
ágyús , és Purpoise, Grane 
Kapitány' fővezérlése alatt. Tíz új 
korvetet fognak felkéfzíteni. Már 
alku is köttetett 5 linea - hajónak , 
5 fregátának, és 5 korvetnek épí
tése eránt. A’ múlt efztendőben Jo
nes Commodov Reacock hajón a" 
Társaságos , és Sandwich fzigetekre

ment; ottan kitudakozta , mitsoda 
állapotban légyen az egyesült Stá
tusok’ kereskedése ezen környéke
ken , és az ott lévő némelly Orfzág- 
lófzékekkel olly Eggyezéseket kö
tött, mellyek az ezen fzígeteket meg
látogató Amerikai hajóknak hafz- 
nára. válnak.. A mi kereskedésünk 
ezen világ-tengerén igen gyarapo
dik. A' múlt efztendőben 2000 hajó- 
kázó ember, és 5 millióm Dollárt érő 
Amerikai portéka; volt a’ Ha na- 
rurui kikötőhelyben.,

A’ Financz - Minister a’ mos
tani tudósításában a’ hazai kézi 
mesterségek’felserkentésére azt aján
lotta: hogy némelly külföldi keres
kedésbeli czik helyek re vám vettes
sék , u. m. a’ gyapjúra, pofztóra, 
vasrudakra, és kenderre. De koránt 
sem eggyeztek meg ezen tárgyban..

fíü lö mb b f éleTu d 6 s it á s oh.
Azon ház, mellyben a’ boldo

gult E r"s é bet Orofz Tsáfzárné Be- 
lew-ben meghalt, és a' melly az- 
Orfzáglófzék által megvétetett, kór
házzá, változtattatott, 24 nyomorgó 
Özvegy-aíTzony’ fzámára.

Ä’ New-Times Szmirnából Dec. 
2-iki levelet vett, mellynek írója 
noha a’ Görögöknek nem barátja, 
mégis a’ Spectateur Orientálnák 
azon állítását: hogy a’ Görögök 
Szkió fzigetén az ott lévő Consulok- 
kal illetlenül bántak volna, hazug
ságnak mondja; rablás, fofztás egy 
áltáljában nem történt , tsak azért 
tolakodtak-bé házaikba, mivel azok, 
kivált az Angol Consul, sok Tö
rököt bujtattak- eh

(Rafznos Mulatságok Nro 11.) Hirdetés 1/2 árkus.)



Hirdetések
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(n.) * 1

Hír d e t é s.
(l) A’ Magyar Királyi Helytartó Tanáts legfelsőbb parantsolafc 

következésében köz hírré téteti, hogy a’ Posta istálló jussa Budán , és 
Pesten e. f. efzt. Június 1-ső napjától kezdve szolgálati szerződés mel
lett kifog adatni. A'feltételek, mellyek alatt a' Posta-istállói jus ki 
fog adatni, e’ következendők :

1- fz r. Az általvevőnek jussa lefz a Bétsi Ország utón Vörös
várig , a’ Bányavárosi úton JDuna-Kefziig, a’ Kassai útban Kerepesig, 
a' Temesvári, és ZimOni útban Soroksárig, az Eszéki, és Gréczi úton 
pedig Tétényig , minden Kurírtól, és más különös Postán utazó fze- 
méllyektől, nem külömben a’ Levélpóstáktól, és Staffetáktól, valamint 
a' Posta-, gyors- és Brancard - Szekerektől a’ meghatározott nyargaló 
taksát; és az eddig megállapítot Postijlonon való utazási pénzt azon 
különös kedvezéssel, melly fzerént az Utazóknak, és Staífetáknak kü
lönös szállításától egy fertály Postával több fizettetik, mint a’ rend
szeré nt való tavulság kívánná , számlálhat)a-fel.

2- fzor. Királyi Postamesteri ranggal, és minden azzal járó 
személyes megkülömböztetéssel, és szabadságokkal fog bírni.

3- fzor. Köteleztetik a.) e’ tekintetből a’ Postai rendelésekhez , 
mellyek vagy már folyamatban vágynak, vagy pedig következőleg 
tétetnek, magát fzorossan tartani, b.) A’Budai, és Pesti Posta-istálló
ban mindöfzve huszonhat lovat tartani, mellyek a’ szükséghez képest 
Budára, és Pestre olly erányban legyenek felosztva, hogy a' nyilván 
való fzo'gálatban se Budán, se Pesten szorultság ne történjék; azon 
kívül tartozik az Utazók fzámára három félig födött, és három fedet
len kotsit, 's a’ Levél-posta táskák elhordására öt apróbb fzekeret min
denkor jó állapotban tartani, mellyre nézve azon kedvezést nyeri, hogy 
néki Budán a’Póstalovak fzámára az ottani istálló által engedtetik,és tsak 
a’Pesten tartandó lovak istállójáról kell magának gondoskodnia, e.) Kö
teles min en időben alkalmatos, jámbor, és bátorságos Pósta-tselé- 
deket megkivántató számmal tartani, d.) Tartozik a’ Pósta-istállói just 
maga gyakorolni; vagy pedig, ha azt szükségből másra bízni kénte
leníthetnék , arra a’ helybe hagyást előre kikérni, és megnyerni, a*

( Első Félesztendő 1828.) )(



mi tőle m. égném tagadtatik, ha a’megnevezendő ízeméi/'betsületetes, 
és bátorságos volta ellen kifogás nem léfzen. e.) Köteleztetik 2000 
forintot P. P. bátorságul letenni, hogy legyen mihez tartani azon eset
ben, ha a’ szolgálat elhenyélése miatt a’ kétfzeri hasztalan meg intés, 
vagy büntetés után valamelly Administrator! kellene rendelni. Ezen 
Cautio mindazonáltal a’ bérlő, különös hasznára akár Aerarialis Obli- 
gatiókban, akár kéfz pénzben, melly a’ Tsáfz. Kir. Status adósságot 
fogyasztó fundusnál minden esztendőben Januarius , és Julius 1-ső nap
jaira esendő k percent P. P. kamatot hozand, akár pedig illendőül 
intabulált, és a’ Felséges Aerariumnak tökélletes bátorságot szerző 
Hypothekar Instrumentumban tétethetik le, és a’ bérlés ideje elmúl
tával* az illendő egy hónap előtti felmondás után a’ bérlőnek vifíza- 
adatik. , ,

4-fzer. A' Budai és Pesti Pósta-istallói jus a’ teendő jobb aján
lásokhoz képest 12 vagy 6 esztendőre adatik bérbe; mellyre nézve az 
azt megszerezni kívánók ajánlásaikat mind a’ két tekéntetre nézve 
tegyék, mellynél azonban a" Bérlőnek szabadságában hagyatik az 
első , vagy következő három efztendők elfolytával egy esztendővel 
előbb tett felmondás után, mellyet mindenkor az első két esztendő 
elmúltával a' harmadiknak a’ kezdeten kell minden Időszakra nézve 
benyújtani, a’ bérlést abban hagyni. — Ugyan ezen jussa léfzen a’ 
Státus Kormánynak is, de tsak azon esetben, ha az a’ szolgálat el- 
henyéltetése miatt Administratort rendelni kénteleníthetik.

Ez ezennel hirdethetik; mellyhez képest mind azok, a" kik 
ezen bérbe adandó just megakarják szerezni, a’ következendő pon
tokhoz tartsák magokat: aa.)A’ Keresetek bépetsételve ezen felírás
sal : ,, A’ Magyar Királyi Helytartó Tanáts Fő Elölni- 
lőségéhez Budán’" e’ folyó 1828-dik efzt. Martins l-sejéig úgy
mint a' kinyilatkoztatás végső határnapjáig bényujtassanak , mivel 
ezen nap után a’ későbbi keresetek nem fognak tekintetbe vetetni; 
hanem a’ Pósta-istallói jus annak, a’ ki magát a’ fentjegyzet határ
napig az előfzámlált kötelességek pontos tellyesítése eránt kinyilat
koztatja , elegendő bátorságot mutat, és legillendőbb feltételekettefz, 
’s áltáljában a’ kinek személye ellen semmi ellenvetést sem tehetni, 
által adatik, és véle szerződés köttetik, bb.) A’ Könyörgő-levélben 
nyilván kikeli jelenteni, ha a’ bérlő valamelly esztendei fizetést ki- 
ván-e, és mennyit? és minő feltételek alatt akarja ezen Pósta-istállói just 
általvenni; ésja" 2000 for.P. P. Cautiot mitsoda mód szándékozik letenni. 
Ezen kívül a" Keresetben nyilván kikeli tenni, hogy a’ kinyilatkoz
tatásnak azonnal kötelező ereje vagyon, cc.) A' Könyörgő lakása he- 
yét a' Keresetben pontosan kikeli tenni, dd.) Ha a' Pósta-istallói jus



o

gyakorlását több fzemélyek társaságban akarnák felvenni, ezt a' Ke
resetben megkell mondani, és azt a' ki közülök a' foglalatosságok 
vezetését magára vállalja, nyilvánságossan megkell nevezni; mivel 
azon személyes megkülömböztetés, mellyről a’ 2 fzám alatt fzó volt, 
tsupán tsak őtet illetheti.

Budán Januarius 30-dikán 1823«

Pufzta-Arendálás.
(z) T. Heves Vármegyében a" legjobb búza , és fzéna termő földön 

Eger, és Heves között fekvő Puszta, egy tagban mintegy két ezer 
Hold térségi!, mellyből 1500 Hold fzéna termő, még pedig nagy réfze 
kétszer is kaszálható rét, a’ többi pedig szántó föld ’s legelő gyanánt 
hafználtathatik, Áreridába minden nap kiadandó. Bővebb tudósítást 
lehet venni Tabuláris Prókátor Tekintetes Domby Márton Úrnál 
Pesten az Üllői útfzán, 194. fzám alatt.

Hirdetés
(z) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

nek következésében a’ Szegedi Királyi Fősófzállító hivatal számára 
1828 esztendőre megkíván tató Kötélmívek megszerzése az e’ folyó esz
tendő Februárius 11-dikén Szegeden a’Hivatal Irófzobájában tartandó 
nyilvánvaló Kótyavetye által legfőbb helyen helybe hagyandó szerző
dés mellett azon kötél járténak engedtetik által, a’ ki a’ megfzerzést 
legillendőbb áron magára vállalja.

A Kötél mív nemek e’ következendők:
3 darab 45 ölnyi Vasmatsha kötél Q30 font nehézs:
5 -- 45 — kikötő kötél 025 — —

9 ” 80 — vastag alattság 1665 — —

23 80 — közép álattság 2875 — —
4 — 80 — vékony alattság 300 — —
1 — 45 — vastag ’sineg 85 — —
Minden különös kötél darabnak a nehézséget tudtára fogja 

adni a’ Hivatal a’ Licitálónak.
Egyébberánt, mint főfeltétel megkivántatik, hogy a’Felvállaló 

ezen jó Bácskai kenderből készítendő Kötélmunkát egéfz a’sóhivatali 
Má sa házig tulajdon költségén fzállíttsa, és a’ kótyavetyéli megállí
tandó áron a’ meg talán az 1828-dik esztendő folyamatában megkí
vántaié Kötélnemekkel szolgálni tartozzék. Melly Kótyavetyére min
den részt venni kívánó Kötél jár tó mesterek 100 f- P. P. bánat pénzzel 
felkészülve a fennjegyzett napon reggeli Q órára a’ Szegedi K. Sóhiva
tal írófzobájába ezennel meghívatnak. Budán Jan. 15-dikén 1828-



Sorsok jelentése.
(l) Pesten Ofenheimer Pofztókereskedésében Sorsokat, és 

társasági játékokat vehetni 10 fór. B. B.; a Ruckensteini Lotte- 
riából ,mellyre nézve a’ húzás Apr. lQ-dikén , és N a w s i e i Lotteriából, 
mellyre nézve a" húzás Jnl. 3-dikán fog történni. A' Schönwaldi Lot- 
teriai nyertes-sorsok minden lehúzás nélkül kéfz pénz gyanánt fogad
tatnak el.

Licitátio-Hírdetés.
(l) Fő Méltóságú Özvegy Herczeg K o h á r y né Uradalmi Fő-Di- 

rectorátusa részéről köz hírré botsájtatik ; hogy a'Baloghvári, és Rima- 
fzétsi Tettes Gömör, és a’ Fülein Tettes Neográd Vármegyékben hely- 
heztetett Uradalmakban lévő Királyi Haszonvételek , úgymint: Kortsma, 
Mészárszék , valamint a’Felső-Baloghi Ser-és Pálinkaház Licitátio által 
a’ többet Ígérőnek három egymás után következendő esztendőkre, e' 
folyó esztendő Sz. György Hava 24-dik napjától hafzonbérbe adatnak, 
és a’ Licitátio a' Baloghváre, és a' Rimafzétsi Uradalmakra való nézve 
Bojt-más Hava 24-dikén Rimafzéts, a' Fülekbe való nézve pedi" azon 
hónap 27-kén Fülek Mező-Várossaibaii fog tartatni.

A’ bafzonbérlés ltörnyülállásai, és feltételei Bolt elő hava 25- 
dik napjátúl fogva egéfz a’ Licitátio napjáig a’ Herezegi Fő-Directo- 
ralis hivatalnál Szétsényben, nem külömben a’ He rezegi Tabuláris 
Ügyvéd Tettes Désy István Urnái Pesten a'maga házánál az Új-Világ 
útfzában Nro 551. avagy a" Tifztartói Hivataloknál Füleken , Felső- 
Baloghon, és Rimafzétsben személyesen , avagy ezen hivatalokhoz uta
sítandó frankírozott Levelek által tudathatnak meg. —

Hírde»tés.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből a' Pécskai Kamarai Ti íztartóságnál e’ következendő az Arad Mo
denái Kamarai Uradalmakhoz tartozó Regálék, Praediumok, és más 
használatok e’ folyó 1828 efzt. Április 10-dikén a’ többet Ígérőknek 
bérbe fognak adathatni, ügy mint:

A’ Székegyházi 418Q; a' Sz. Tamási 1Ü42; és a’ Pitvarosi Q212 
holdból álló Praediumok; azután a’ Pereghi 23QÓ, és a’ Királyhegyessi 
33Q holdat tevő szántóföldek; nem külömben a\ Szemlaki 3(j00, és 
Battonyai 12 holdból álló maradékföldek; végre a Magyar Pécskai 3 
holdnyi szilvás kert; továbbá Weifz féle sziget Csalán, Csánádon az 
ál tál járás hafzon vétele, és a’ bormérés jussa, — Pitvaroson a mészár
lás , és bormérés haszna; végre a’ Poharai 58 holdottevő rét. Mellyre 
nézve a bérleni kívánók a’ megjegyzett határ napon a’ Pécskai Ka
marai Tifztartóság írófzobájában fzükséges 10 fór. C. p. bánat pénzzel 
a" fzokoü reggeli órákon megjelenni ne terheltessenek.

Budán Januarius 25-dikén 1828-
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Pesten, Szombaton, Böjt elő Hava g-dik napján 1828.

Téli é& Nyári jele k.
Lődd ki Nyilas nyiladat, majd Kel.ske futásnak eredvén, 

Vízöulőt, ’s Halakat hozza utárnia elé.
Rák az Oroszlánnyal távozván, Szűz jele támad , ,

Illy jeleken fordul nyárszaki ’s téli idő.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

o Tsáfzáti Királyi FőHérczégsege, 

Országunk' Nándor-Ispánya, ezen 
hónap 5-dikén reggel 7 órakor innét 
Bétsbc utazott..

Ó Tsáfz. Kir. Félsége tulajdon 
Felséges indulatjából, a'.Só-szállí
tás' árendásainak Domonkos Já
nos , és L á f z 1 ó Ferencz Uraknak 
a' Magyar hajózásban, szerzett ér
demeiknek meg jutalmazására, és 
egyébb hazafiul szép tselekedeteik- 
ért, mindeniknek az érdem’ na
gyobb arany-pénzét függővel, és 
pántlikával, kegyelmesen ajándé
kozni méltóztatott.

Budán ,tegnap Mélt.P o p o vi es 
Dénes Úr Budai nem eggyesült Gö
rög Püspök , életének Q2-dik efz-? 
tendejében meghalt. „

Modorból, Febr. 3-dikán 1828- 
— Mégvéreznek-ezen kis fzerentsét
ien városnak mély sebei , mellyeket 
az ő , nagyobbára [fzegény lakosain 
a’ pusztító tűz 1825- Jul,. 6-dikán 
ejtett; és most1- ismét azoknak na- 
( Első Felesztendo 1828 /

gyobb réfze vagyonának , és téli 
takarmányának elvefztét siratja. A' 
múlt hónap 2<J-dikén reggel 5 óra
kor, talán vigyázatlanságból, Ki
rály f a 1 v a nevű külső városban tűz 
támada, melly nem egéfz 2 óra alatt 
15Ö háznál többet elpusztított. Fáj
dalom! ezen tűzben két gyermekes 
férjfi , és egy asszony is elveszett, 
’s némelly személyek nagyon meg
sértve i most is betegen feküfznek. 
Majd az egéfz hely hamuvá vált, 
és az emberek hajlék nélkül, ’s ré
szint eledel nélkül bolyongnak téli 
időben. Tsak az Istenben, és nemes 
fzívü jótevőkben helyheztetik bízo- 
dalmokat. ,

Zágrábéban Jan. 22-dikén 
meghalt Fő-Tifztelendő és Tudós 
Chuchich Simon Úr , Körös Püs
pöki megyebeli Görög Kathol. Pap, 
Philosophia’ Dootora, a’Logikának, 
Metaphysikának, és Erköltsi Phi- . 
losophiának nyilván és rendfzérént 
való Professora , a\ Püspöki Szent 
Széknek Bírája, és emberséges bá*- 
náőár.ól emlékezet es Férjfiú. .
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Szabad Királyi Pest Városa polgári Kórházában 1826-todik észt. Nov. l-s5 
napjától fogva 1827-dik észt. Octob. utolsó napjáig ápolgattatol't 
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1826-dik észt. Octob. utolsó napján betegek, 
terhesek, és gyermekek maradtak . 

1826-todiki l-ső Novembertől fogva 1827-diki 
utolsó Octóberig szaporodtak • . •
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Holtak, a’1 kiknek vagy nem marad az ef- 
takaríltatásra költségek, vagy pedig sze- 
rentsétlenül kimúlva az utón találtattak 
az említett idő szakaszban temettetés 
végett hevítettek. ........
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Ezen esztendő elfolytában felsőbb rendelések által megha

tározott fizetés mellett gyógyíthattak, és ápolgattattak 
Ingyen pedig ............

898
1244

Öszvesen . . 2142

Ezen Intézet jótévőségéhez számlálandó az is, hogy a’ szegényebb 
Famíliák könnyebbségére az azon kívül meghalt személyek tetemei’ is, ha 
6' végre a’ T. T. Helybéli Plébános Uraknak ajánlása mellett1, az Intézetbe 
hevítetnek, ingyen eltemethetnek; valamint azon haszon is, hogy a’ Kór
házban született gyermekekbe a’ tehén himlő béoltatik.

Windisch Leopold m,p.
Igazgató.
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PORTUGÁLÉI A.

A* Franczia Moniteur Jan. 21- 
dikén jelenti: „ a’ Deputátusoknak' 
Jan. 4-diki üllésében Biztosságok 
neveztettek a’ Financziára, Kérel
mekre , és Kormányozásra nézve. 
P intő Óbester azt ajánlotta, hogy 
a’ következő űllésben a’ nyomtatás’ 
szabadsága eránt való Törvény ja
vallatot vegyék tanatskozásba, illy 
nyilatkoztatással fzóllván: A’ Por-j 
tugallusok egy tüzokádó hegyen 
állanak , és ezen kedvetlen állásból 
tsak a’ nyomtatásbeli fzabadság ál
tal menekedhetnek-meg, melly a’| 
Nemzet jussainak oltalmazó paizsa 
a’ hatalommal való viílza-élés ellen.”. 
Az ajánlás egy akarattal elfogadta
tott. Ezen Törvény-javallatnak meg- 
hanyása valósággal Jan. 5-dikén el
kezdődött. — A’ fairek' házában1 
Jan. 5-dikán a’ Gróf Ta ipa által j 
tétetett javallat elfogadtatott: hogy' 
a’ Rio Seco Vice-Gróf által bé-! 
nyujlátott Diploma, melly által ő 
a’ Brazíliai Tsáfzár IV. Dom P e-! 
dro által orfzág’ Fairjévé nevez-] 
tetett, ollyannak meg ne ismértes-j 
sék, mivel az Oklevelet egy valósá
gos Portugalliai Minister sem írta 
alá. — A’ többség el van tökéllve ,! 
hogy a’ mennyire lehetséges, a’ 
Constitutió’ megerősítésére, és hogy 
a Constitutió’ ellenség! intselke- 
désinek eleit vegyék , törvényeket 
kéfzíttsenek. — L o u I é Marquis’ 
leányát az Ajudai palota’ Priorja 
keresztelte meg. Az Özvegy Király
né volt a’ Keresztanya, és Anna 
Ghar 1 ottának nevezte. — Gróf

Alva, Algarbiai Kormányozó, O- 
portói Kormányozó lefz ; GrőfV i 1- 
laflor Lizabona tartományának 
kormányozását veszi által.”

A’ Constitutionnel Lizaboná- 
ból Jan. Q-dikén költ tudósításokat 
közöl e’képpen: ,, A’ Deputátusok’ 
házának Jan. 7-diki üllésében a 
Capo-Verdei Püspök, isméretes buz
gó hazafi , azon Biztosság’ Előlül- 
lőjévé neveztetett, melly a’ Consti- 
tutio némelly eggyes törvényeinek 
megvizsgálására állíttatott, és C a- 
brol Úr ennek Titoknokává, és 
tudósítójává neveztetett. A’ gyűlés 
ugyan ez nap a’ nyomtatás eránt 
előterjesztett törvény-javallatból 20, 
és más nap további 4 czikkelyt el
fogadott, tsekély változtatásokkal. 
Ezután titkos űllésben a’. Regens 
Hg. Asszony’ megnyitó beszédére 
adandó Válasz eránt tanátskoztak. 
A Fairek házának Jan. 4-diki üllé
sében No g u e i r a Sebastio Úrnak 
egy írása olvastatott fel, melly a’ 
Júliusi történetek’ következésében 
az Elvasi Érseknek, Fontéira 
Marquisnak , Cunha , és Taipa 
Grófoknak , mint Faireknek , bévá- 
doltatását illeti. A’négy bévádolta- 
tott Pair azonnal kimene a’ palo
tából, és az Előlüllő egy Biztossá
got neveze, melly a’ Constitutió- 
nak 27-dik czikkelye fzerént arról 
tudósítást tegyen. Ezen Biztosság 
áll: a’Pinheli, és Vizem Püspökök
ből, Pomb a 1, és Torres No
va s Marquisokból, L a p a , Pena- 
fiel, és St. Miguel Grófokból. 
Egy más Biztosság is neveztetett 
annak megvizsgálására, vallyon a"

X*



Constitutió fzorosan megtartatott-e? 
— 7-díkben az Igazság’ Ministere, 
B a s t o s Úr, és a’ Politiai Felvigyá
zó elbotsáttatásokat kérték, de a’ 
kérés meg nem hallgattatott , mint
hogy a’ Regens Hg. Aílzony Dom 
Miguel megérkezése előtt semmi 
változást tennie nem kíván.

, B RÁZ í L I A.

Rio- Ja neiróból érkezett 
közönséges tudósítások fzerént , 
Santos Marquisné a’ Haza eránt 
viseltető szeretettbőlés annak be- 
tsületéből, valamint Q Tsáfzári Fel
sége’ személyes ditsőségére nézve, 
kinek mostani vagyonát köszönheti, 
az Orfzáglófzéknek egy millióm 
millreist (mintegy 6 millióm Fran
kot) és hónaponként 40,000 Reist 
ajánlott jó szántából minden interes 
nélkül, a’ háború’ folytatására a' 
birodalom’ déli részében. Ezen aján
lás elfogadtatott, és a’ Marquisné- 
nak a’ Tsáfz ár’ nevében a’ maga 
hafzna nem keresésének , és a’ Haza 
eránt való szeretettnek ezen jeles 
példájáért igen magasztaló kifeje
zésekkel köszönet tétetett.

FRANCZIA ORSZÁG.
/

A’ Király Jan. 26-dikán a’ Dau- 
phinnal Vincennesbe ment vadászni. 
Ez előtt való nap a' Dauphin a ma
ga szobájában előlüllőséget viselt a’ 
fogházakra ügyelő Fő-Tanáts’ fzá- 
mos gyülekezetében. Ebben jelen 
volt Gróf P o r t á l i s , és R ot- 
schild Bankír is.

A’Gazette de France Jan.

26-dikán estve illy fontos czik kel yt 
közöl : Guilleminot Generális 
Úr, ki Jan. 18-dikán J un o hajón 
Tóul ónba megérkezett vala , ott 
már azon parantsolatot találta : hogy 
azonnal Korfuba visszatérjen, és 
ott az Angol, és - Orofz Nagy-Kö
vetekkel Öfzvejövén, munkálko
dásaikat eggyetértőleg folytassa.”

A’ Kereskedés*, és Kézimüvek' 
Ministere, Gróf Saint - C r i c q 
nagy betegségbe esett.

Duras Herczegné, amaz igen 
kedvesen fogadtatott O úrik a és 
E d u.a r d nevű Románnak Irónéja, 
Nizzában hoífzas , és fájdalmas be
tegségében meghalt. Ezen Asszony
ság Párisban Szegények’ Oskoláját 
is állított. O leánya volt az 17Qá- 
dikban gillotin által elvefzett Ker- 
saint Grófnak.

SPANYOL ORSÁG.

A’ M o n i t e u r Madridból Jan. 
14-dikén költ tudósítások fzerént 
így ír: ,,Az Orfzágló-fzék parantso
latot adott, hogy a’ Daroccában, 
’s annak környékén tanyázó Tájói 
fzemlélődő armada elofzlattassék. 
Ezen ármádának FŐ - Generálisa , 
Saar s íié ld , Tarragónába Kor- 
mányozónak megyen. A" Regemen
tek , mellyekből az ármáda áll, kü- 
lömbbféle városokban mennek őri
zetül , némellyek közülök Madrid
ba ; a’ gárdának oda tartozó polgári 
granatérosok’ két bataliona haza 
megyen.

A' Gazette de France 
Madridból vett Jan. 17-diki tudósí-



tssokat közöl, e'képpen : A' Bar*
cellónai levelek most még in
kább befzéllnek, mint valaha, a’ 
Minister! változásról, és ezen fzemé
ly eket emlegetik , mintáz új Minis
terium’tagjait: Fri golaFelvigyá- 
zó , lefz Fúiáncz-Minister ; Villa- 
vice ne i o Admirális;, tengeri Mi
nister ; Campo Sagrado Mar
quis , hadi Minister; C a l o m a r d e 

*Úr megtartja az Igazság’ Ministen 
hivatalát; és a' külső dolgok" Minis- 
térségét Labrador Úr, vagy O- 
fa 1 i a Úr nyeri meg ; a' mint mond
ják , az utolsónak nagyobb remény
sége lehet hozzá.— A Király a Kafz- 
tiliai Tanátshoz utoljára botsátott 
rendelésében, mellyben annak meg- 
parantsolja, h gy ismét a’ közön
séges megk egy el mezes’ ügyével fog- 

*■- lalatoskodjék , e'képpen nyilatkoz- 
tatta-ki véleményét: O Felsége a’ 
Tanáts’ véleményét nem olly szán
dékból kívánta, hogy azt megtudja, 
valiyon jó lenne-e, vagy nem, ezen 
megk egy elmezést kibotsátani, vagy 
valiyon az alkalmatosság erre ked
vező-e , vagy nem ? hanem inkább 
a’ Király a" Kafztiliai Tanátstól tsak 
azt akarta tudni: mitsoda alapokon 
épüljön a’ megk egy címezés, és mi
tsoda név fzerént való kivételek le
gyenek benne.”

Madridból Jan. 17-dikén költ 
magános levélben illyenektaláltat
nak : A’ Kuba fziget’ Kormányozó- 
ja , ki hat hét óta Madridban tar
tózkodik , egynéhány nap előtt Sze- 
villába utazott, hol 1500 emberből 
álló fegyveres tsapatot akar öfzve- 
fzedni, mellyet azután Havannábba

vifzen. A’ hajók már kéfzen állnak 
ezen szállításra, és vifTzajÖttökben 
dohányt hoznak Havannábból — 
Azt mondják, hogy Infantado 
Herczeg külső dolgok Ministere,és a’ 
Leoni Püspök Igazság Ministere.

KOLUMBIA.
Karth agen ából a- múlt 

efzt. Sept. 25-dikén ezt írták : „Teg
nap estve ide megérkezék a’ posta 
Bogotából olly tudósítással, hogy 
’a Szabadító (B o 1 t v á r) ezen h. Id
áikén délután 3 órakor oda megér
kezett. A’ Congressusnak egy De- 
putátiója eleibe mén vén, őtet a’ Do
minikánusok’ templomába vezeté, 
hol őtet a’ Nemzet’ Képviselőinek 
gyülekezete várta. Ennek jelenlété
ben (sokák’ várakozása ellen) min
den tétovázás nélkül megesküdt. 
Ezen tétel után rövid befzédet'mon- 
da, mellyben a.többek közt azt nyilat- 
koztatá-ki: hogy a’ Congressus a’ 
nagy Convent’öizvehívása által meg
mentette a’ Nemzetet. A’ Tanáts* 
Előlüllője annak módja fzerént fe
lele. A’ Congressusnak más Depu- 
tátiója Bolivárt a" Tanátsból az 
Orfzáglófzék’ palotájába vezeté. A’ 
Vice-t'raesidens ( S a n ta nder) a* 
Ministerek által kísértetvén, a’ga- 
rádítsoknál fogattá őtet, által adván 
neki az ő távúllétében viselt hatal
mat. Egynéhány szót intéze a’ Sza
baditóhoz, mellyeket Bolivár 
megelégedést mutató kifejezésekkel 
viílzonoza. Más nap a’ Szabadító 
egy Végzést ada-ki a’ Congressus* 
(illéseinek meghosszabbítására,hogy 
az éjfzaki tartományok’ állapotját



megvizsgálni, ’s alkalmatos rende
léseket tenni lehessen, és hogy a’ 
Congressus más, talán eleibe ter
jesztett tárgyakba is belé erefzked- 
hessék, és a Státus' hiteléről tanáts- 
kozhassék. 12-dikben a' Szabaditó
nak Fő-Titoknoka (R a v e ng a Úr) 
egy Emlék-írást nyujta-bé, melly- 
ben arról tétetett tudósítás : mit vé
gezett a’ Szabadító az éjfzakitarto
mányokban rendkívül való hatal
mánál fogva. Ezen írást a' két ház
nak tagjaiból kineveztetett Biztos
ság megvizsgálta, melly arról Il
dikben tudósítást tett, véleményét 
kijelentvén, hogy a Praesidens ál
tal tétetett újítások addig foganat
ban maradjanak, míg a' tapasztalás 
meg nem mutatja azoknak hasznos, 
•vagy haszontalan voltát. Noha Mi
nisten változtatást lehetett várni, ez 
még sem lett meg, ’s talán nem is 
lefzen ; sőt ellenben C a st i 11 o Úr, 
Financz-Minister, megmarad , noha 
előbb hivataláról lemondott vala. 
Ravenga Úr a' külső dolgok’ Mi- 
nisterségét ismét általvette. A’ Prae
sidens a’ Congressusnak sürgetve 
azt ajánlotta, hogy a’ Financziális 
dolgok’ elrendelésével foglalatos
kodjon , ’s olly rendszert hozzon-bé, 
hogy az orfzágos költségeket, és a’ 
külföldi adósságok' interesének fi
zetését ki lehessen elégíteni ; ezen 
tárgyat el is kezdették tanátskozás- 
ba venni. — Popayan-on által 
olly tudósítás érkezett ide, hogy a’ 
Perui Congressusban hofizas vete- 
kedés után 43 Deputátus arra vok
solt volna, hogy Bolivár Perui 
Praesidensnek választassák; melly-

nek következésében ezen Deputátu- 
sokat, némellyek fzerént, tsufo- 
lódva szidalmazták, mások fzerént, 
fzámkivetésbe küldötték. Cuaco, és 
Punno tartományok Bolíviával 
öfzvekaptsolták magokat. Arequipa 
városa azt kívánja: hogy ő legyen 
a' Respublika’ fő-városa, és azzal 
fenyegetődzik, hogy magát elfza- 
kafztja , ha ez neki meg nem enged
tetik. Ott minden zűrzavarban va
gyon, és ha még Sucre Generá
listól nem tartanának, tellyes fejet
lenség lenne, Guayaquil kinyilat
koztatta : hogy a’ Kolumbiai szövet
séges Systemához hajlik, deQuitó- 
ban nem talált követőt. — Továbbá 
Octob. 2-dikán: „Bogotából indúlt 
utolsó posta által értésünkre esett, 
hogy Bolivár buzgón készíti a' 
tárgyakat a’ nagy Convent’ számára 
a’ kidolgozás végett. Ezen nagy 
gyűlés Ocannában jön öfzve Mar- 
tiusban. g órányi távulságra körül
belül semmi fegyveres seregek nem 
lesznek, sőt azon személy sem lehet 
ezen környékben, ki végre-hajtó 
hatalommal bír; de mégis minden 
meghitt Generálisai oda mennek!, 
mint magányos embernek.Igy Mon
tiba Generális az ezen tartomány
beli Felvigyázóságot, és hadi Elöl
járóságot letette , minél fogva, mint 
tsupán polgár, a' Convent’ tagjává 
válafztathatik. Ha Bolivár ma
ga béfolyásával nem igazgatja, a’ 
gyűlés minden hafzon nélkül lefz, 
és még nagyobb fejetlenségre, ’s 
zavarodásba vifzen. Azonban a' 
Vice-Praesidens, Santander Ge
nerális azt kívánta: hogy az őtette



megvizsgáltassák a' költsönözésre, 
és más tárgyakra nézve, melly kí
vánság a' Congressus elejébe ter
jesztetett."

La Guayrai tudósítások fzerént, 
mellyek Dec. 3-dikán kőitek, ezen 
tartományban (Kolumbiához tarto
zik) tsendesség uralkodott, és a 
lakosok a' Választók' kinevezésében 
foglalatoskodtak , kik azután Depu- 
tátusokat válasszanak a' Generális 
Congressusra.

Kumán áb ó 1 jelentik , hogy 
az Angosturai lakosok a’ tar
tománynak polgári, és hadi Kor- 
mányozóit elűzték ; hanem nem 
sokára á’ tsendesség helyre állítta
tott , most ismét minden a’ régi ál
lapotban vagyon.

Lamar Generális Aug. la
dikén Guayaquilból Congrefz 
nevű Perui briggen Limába érke
zett és 24-dikben a’Praesidensségbe 
béiktattatotL

fíülömbbféle Tud o s ít ások.
A’minap Dona Anna Maria 

Portug. Királyi Herczeg KisaíTzony 
L o u 1 é Marquishoz férjhez ment 
mást egy Angol fregáta rendelést 
vett, hogy készen legyen az elindu
lásra , hogy ezen házas Párt, mi- 
hent az Infansné annyira megerő
södik , hogy az utazást kiállhassa , 
Londonba szállítsa. (Ö. B.)

Udinában Jan. 14-dikén estve 
10 \fi órakor gyenge földindulást 
érzettek, mellyre n 3/4 órakor na
gyobb következett. — Éppen ezen 
időpontban Velenczében is érzet

ték ezt, melly valami 2 perczenetig 
tartott délről éjfzak-nyugotra. Az 
idő háborgó, és setét volt. A’ há
zak’ falai, ’s ablakai retsegtek. Ez
után a’ levegőben siket zúgást 
hallottak.

Máltából Jan. Q-dikén azt írják: 
hogy az Angol, és Orofz Admirá
lisok Capodistrias Gróffal még be
szédem akarnak, minekelőtte ez Gö
rög országba menne. Ez lehet oka, 
hogy a’ Gróf Máltába viffza ment.

Gusztáv Svécziai Kir. Herczeg 
Jan. 25-dikén. Münchenből Bétsbe 
indúlt.

Sz. Péter várából Jan. 12-dikén 
írják : hogy mihelyest híre érkezett 
annak, hogy Rib e au p ierr e Úr 
útját az Archipelagusra vette, O 
Felsége a’ Tsáfzár megparantsolá , 
hogy eleibe Triesztbe Kurír küldet- 
tessék olly utasítással: hogy a’ Kö
vet Úr haladék nélkül térjen viffza 
Korfuba, és ott ismét eggyesül
jön Tiszti társaival, Guillemi- 
n o t Gróffal, és S t r a t f o r d-C a n- 
ni n g Úrral; és semmi esetben vifz- 
fza ne térjen Sz. Pétervárába, míg 
a’ Görögök’ ügye továbbá ki nem 
fejlődik (Jan. 20-dikán Bétsből in
dúlt tudósítások fzerént, 23-dikban 
Maltitz Úr, ki az Orofz Követ
séghez tartozik, Kurír képpen Tri
esztbe ment, hogy Ribeaupier- 
r e Úrnak elérkezésekor a’ Sz. Péter- 
várából érkezett hivatalos leveleket 
adja által.)

A’ Portugálba! Özvegy Király
né Romába szándékozik utazni; \s 
most erről diplomatiai tanátskozá- 
sok folynak Lizabonában.



' Tudományos dolgok.

A’ mit mindég óhajtanunk kell 
hogy t. i. az életre szükséges ösmé- 
retek , és a’ Tudományoknak a’ min
den napi esetekre alkalmaztatásai, 
Nemzeti nyelvünkön szaporodja
nak , azt U d var d i János Úr, a’ 
Csefzneki Uradalom rendes Föld
mérője fzerentsésen tellyesitette a' 
következendő két munkákban :

1- fzör. Gazdasági F ö 1 d- 
m é r ő. Mellyben világos útmutatás 
adatik minden Gazdáknak , Gazda-. 
Tiszteknek, Kertészeknek, Erdő- 
fzöknek , az ő földjeik kimérésére.

2- fzor. Gazdasági Vízmé
rő. Mellyben a1 víz mérésnek külö

nös szerszámok nélkül való végbe 
vitele, igen helyes alkalmaztatással 
taníttatni.

Az l-ső Munka már 1825-ikben 
kijött, és újabb ajánlásra is igen 
méltó , a' 2-dik közelebb múlt 1827- 
ben készült Fejér-várott, Szammer 
Pál betűivel. Az utóbbi munkához 
toldalékul vagyon adva, a’ földke
rekségen , némelly nevezetesebb 
helyeknek magassági lajstroma, és 
a’ Világnak legmagosabb Hegyei 
meredekséginek öfzvehasonlítása, 
’s a’ tápláló erőnek minémüségp a1 
külömbbféle magasság fokain. Meg
lőhet szerezni Pesten Eggenberger 
Könyvárosnál.

Figyelmeztetés a’ Lotter iákra.
O fenheimer Sándor Úr Pesti Pofztó-Kereskedő a' Játfzó 

Publikumnak azon figyelmet érdemlő hírrel kedveskedik, hogy a’ kö
zelebb kijátszott Schönwald Lotteriából a’ fő nyertes fzám 58,310 
Nagy-Szebenben Erdélyben vásároltatott ; a’ második, 81 ,OQ 1 , Ley- 
bachban; a’ harmadik , 62,Q28 Befztercze-Bányán ; a’negyedik, 20,550 
Velenczében; végre a’ 12Q-147 , mellyre 1500 darab arany jutott, 
Pesten vásároltatott légyen. Mellyből ismét a’ Magyar- és Erdély or
szági váltásokra nézve a’ fzerentsének nagy kedvezése tetfzik-ki. Egy
szer smind jelenti azt is , hogy a’ jövő Lotteria-Játékokra a mostaniban 
kijött apró nyereségeket kéfz lehúzás nélkül elfogadni.

Budai Lotteria.
Böjt elő Hava 6-dik napján 1326. volt Húzásban kijött:

88. 10. Z. 40. 74.

A’ Gabonának Pesti piaczi ára Február, 8-dik napján 1828* Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tifzta Búza 8 fór. — kr. Kétszeres 7 forint 
10 kr. Rozs 5 fór. 40 kr. Árpa 4 fór. —kr. Zab 2 forint 40 kr. 
Kukoricza 4 fór. 12 kr. Köles — fór;—kr. Köles kása — fór. — kr.

(Hafznos Mulatságok Nro 12.) Hirdetés 1/2 árkus.)



Hirdetések
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.
____________ (12.) ___________

Jelentés az Újságról.
Minthogy a’ mostani környűlállások az Olvasók’ figyelmét a’ 

külföldre ragadják, és a’ nagy történetek’ várása minden embertmint
egy nyughatatlan állapotba helyhezhet; az Újságoknak olvasása ezen 
vágyódásokat nagy réfzben kielégíthetvén , örömmel tapasztaljuk, hogy 
Olvasóink’ száma annyira megszaporodott, hogy az első hét számok
ból kevés tellyes számú Exemplárokat Ígérhetünk; hanem a’ 8-dik 
számtól fogva számosabb Olvasókat is kielégíthetünk. Ezt annyival 
szükségesebbnek tartottuk megjelenteni; mivel mind magános, mind 
hívatalbeli levelek által kérdések támasztattak: ha lehetne-e még az 
Újságra előrefizetni ?

Mivel pedig az Újságoknak elküldése (expeditiója) réfzfzerént 
a’ Budai, réfzfzerént a’ Pesti Fő-Postákon, réfzfzerént az Újság-írói 
hivatalnál menvén végbe, és pedig némelly személyeknek változásá
val, gyaníthatóképpen megeshetett, hogy némelly helyekre kelle
ténél több , máshova kevesebb Újságok jutottak; egész illendőséggel 
kérjük Érdemes Olvasóinkat, hogy ezen , ne talán megesett tévedése
ket rofz néven ne vennék , hanem a’ felesleg valókat a" Posta-hivatalok 
által (Retour) viíTza igazitatni ne terhelhetnének; valamint a’ fogyat
kozásokat is azon helyeken sürgetni, a' honnan megindíttatnak , ú. m. 
ezen betűkkel O. P. A. Z. jegyzett boritékbelieket a’ Budai Fő-Posta 
hivatalnál; a’ P. P. A. Z. betűkkel jegyzetteket a’ Pesti Fő-Posta hiva
talnál ; végre tsupán H. T. betűkkel jegyzetteket az Újság-író Hiva
talnál. A’ Hivatal minden esetre azon lefzen, hogy a' fogyatkozáso
kat mennél hamarább kipótolja.

Külömben kik most újra akarnának előrefizetni per 10 fór. fél 
esztendőre, a’ mennyire lehet az első számokból is ki fognak elégíttetni.

Minthogy sok új Olvasókhoz vagyon fzerentsénk, azoknak ked
vűkért jelentjük, hogy az Európai Atlásnak 8 Mappáiból akár eggyen- 
ként, akár öfzveségesen per 20 kr. Gonv. P. szolgálhatunk.

Pesten Febr; Q-dikén 1828.
Kults ár István, 

a’Hazai ’s Külföldi Tudósítások’ Szerzője..

X(Első Felesztendó 1828.J
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Hirdetés.
Bizonyos Pesthez közel lévő Jófzág-Réfznek Rótya- 

vetye által történendő bérbe adása.
(l) E’ folyó 1828-dik efzt. Martins 3-dik napján reggeli 10 órakor 

Budán a' Krisztina Városban Gróf Brunsvig házban, Pestről két 
mértföldnyire termékeny tájon fekvő Péczel Helységének nyolczad réfze 
f. e. Sz. György napjától fogva hat, vagy kilencz esztendőre nyilván
való Kótyavetye által bérbe adatik.

Ezen birtoknak rendes, és bizonyos efztendőbeli jövedelme a.) 
344 Pos. mér. külömb nemű őfzi gabonát foglaló malombeli árendábúl.
b.) most 4?3 k. forintra menő de könnyen fzaporítható Taksás fizetés
ből, és c) 500 kézi, és igás Robottoknak szolgáltatásából áll. Ezeken 
fellyűl basznál az Árendás tágas nagy Curialis belső fundusokat, egy 
jó karban lévő lakó házzal egy Juháfz házat és 400 darabra készítetett 
Juh-féfzert. 450 Pos. mér. alá való major szántó földeket, tzélerányos 
menyiségű réteket, több mint kétfzáfz holdra menő erdőket , hét nagy, 
mintegy hufz holdra menő majorsági, és nyolcz dézsma fzőllőket, 
a’ közlegelőbeli részvétel jussával.

A' bérleni kívánok 1Ö0 fór. C. P. bánat pénzzel felkészülve, és 
1340 fór. C. P. Cautióról, mellynek felét Ö70 fttokkal a’ többet Ígérő 
Licitátio alkalmával leteszi, gondoskodva a’ fennt jegyezett napon és 
helyen azon észrevétellel megjelenhetnek, hogy a Cautio ne talán teendő 
épületbeli investitúrák fizetésére vjíTza fog adatni. A’ Conscriptiókat és 
többi Árendálás feltételeit a’ fennt említett házban , mint a’ tulajdonos 
lakásában naponként délután, vagy Péczelen Udvardy Prókátor 
Úrnál meglehet tudni. Költ Budán Böjt elő Havának 5-dikán 1828-ban.

Hirdetés.
(l) Ezennel köz hírré tétetik , hogy Szabad Királyi Szabadka Vá

rosa e’ f. e. Februarius 27-dikén tartandó kótyavetyéli hat méfzárfzé- 
ket a’ vágó marhák legelésére szolgáló három száz hold ( 2000 öles ) 
legelővel együtt a’ közelebb következendő Április 1-ső napjától fogva 
egész 183 1 efzt. Martins végéig bérbe fog adni.— Ugyanazon napon 
1-ső Májustól fogva következendő három esztendőre e’ következendő 
használatokat adja ki bérbe a’ megnevezett Sz. K. Város: a.) A' serhá
zat. b.) Kilencz, réfzfzerénta’Városban, réfzfzerént annak határában 
lévő, kortsmákat. c.) Egy boltot a’piaczon. d.) Az Orfzágos Vásárok 
jövedelmét f.) A’ városba béviendő bortól, és pálinkától járó taksának 
bevételét, g.) Az általjáró nagyobb , ’s apróbb marháktól legelő fejé
ben veendő taksa jussát, h.) 80 l/2 hold földet, melly magva szaka
dás által a' Városi Fiscusra került, i.) A’ Zsidók számára a’ kasa bor



mérés jussát, k.) A’ Ludas! haláfzatot. — Melly napra a’ bérleni ki- 
váuők ezennel meghívattainak.

Hirdetés.
(l) A' Magyar Királyi Helytartó Tanáts legfelsőbb parantsolat 

következésében köz hírré téteti, hogy a’ Posta istálló jussa Budán, és 
Pesten e. f. efzt. Junius 1-ső napjától kezdve szolgálati szerződés mel
lett kifog adatni. A' feltételek, mellyek alatt a’ Posta-istállói jus ki 
foíf adatni, e’ következendők :

1- fzör. Az általvevőnek jussa lefz a' Bétsi Orfzág utón Vörös
várig , a’ Bányavárosi úton Duna-Kefziig, a’ Kassai útban Kerepesig, 
a’ Temesvári, és Zimoni útban Soroksárig, az Eszéki, és Gréczi úton 
pedig Tétényig, minden Kurírtól, és más különös Postán utazó Ize
méiig éktől, nem ködömben a’ Levélpóstáktól, és Staffetáktól, valamint 
a’ Posta- , gyors- és Brancard - Szekerektől a’ meghatározott nyargaló 
taksát; és az eddig megállapított Postillonnak való utazási pénzt azon 
különös kedvezéssel, melly fzerént az Utazóknak, és Staffetáknak kü
lönös szállításától egy fertály Postával több fizettetik, mint a’ rend
szeréül való tavulság kívánná , számlálhatja-fel.

2- fzor. Királyi Postamesteri ranggal , és minden azzal járó 
személyes megkülömböztetéssel, és szabadságokkal fog bírni.

3- fzor. Kötelezhetik a.) e’ tekintetből a’ Postai rendelésekhez, 
mellyek vagy már folyamatban vágynak, vagy pedig következőleg 
tétetnek, magát fzorossan tartani, b.) A’Budai, és Pesti Pósta-istálló- 
ban mind öfzve huszonhat lovat tartani, mellyek a’ szükséghez képest 
Budára, és Pestre olly erányban legyenek felosztva, hogy a’ nyilván 
való szolgálatban se Budán, se Pesten szorultság ne történjék; azon 
kivűl tartozik az Utazók számára három félig födött, és három födet- 
len kotsit, ’s a' Levél-pósta táskák elhordására öt apróbb fzekeret min
denkor jó állapotban tartani , mellvre nézve azon kedvezést nyeri, hogy 
néki Budán a’Póstalovak számára az ottani istálló által engedtetik,és tsak 
a’Pesten tartandó lovak istállójáról kell magának gondoskodnia, c.) Kö
teles minden időben alkalmatos, jámbor, és bátorságos Pósta-tselé- 
deket megkivántató számmal tartani, d.) Tartozik a’ Pósta-istállói just 
maga gyakorolni; vagy pedig, ha azt szükségből másra bízni kénte
leníthetnék , arra a’ helybe hagyást előre kikérni, és megnyerni, a' 
mi tőle megnem tagadtatik, ha a’megnevezendő fzemély’betsületetes, 
és Bátorságos volta ellen kifogás nem léfzen. e.) Köteleztetik 2000 
forintot P. P. bátorságul letenni, hogy legyen mihez tartani azon eset
ben, ha a’ szolgálat elhenyélése miatt a’ kétszeri hasztalan meg intés, 
vagy büntetés után valamelly Administrator kellene rendelni. Ezen 
Cautio mindazonáltal a’ bérlő különös hasznára akár Aerarialis Obii-



gatiókban, akár kéfz pénzben, melly a' Tsáfz. Kir. Status adósságot 
fogyasztó fundusnál minden esztendőben Januarius , és Julius l-ső nap
jaira esendő k percent P. P. kamatot hózand, akár pedig illendőül 
intabulált, és a’ Felséges Aerariumnak tökélletes bátorságot szerző 
Hypotliekai Instrumentumban tétethetik le, és a’ bérlés ideje elmúl
tával’ az illendő egy hónap előtti felmondás után a’ bérlőnek viíTza- 
adatik.

4-fzer. A’ Budai és Pesti Posta-istal lói jus a’ teendő jobb aján
lásokhoz képest 12 vagy 6 esztendőre adatik bérbe; mellyre nézve az 
azt megszerezni kívánók ajánlásaikat mind a’ két tekéntetre uézve 
tegyék, mellynél azonban a" Bérlőnek szabadságában hagyatik az 
első , vagy következő három esztendők elfolytával egy esztendővel 
előbb tett felmondás után, mellyet mindenkor az első két esztendő 
elmúltával a' harmadiknak a’ kezdetén kell minden Időszakra nézve 
benyújtani, a’ bérlést abban hagyni. — Ugyan ezen jussa léfzen a’ 
Státus Kormánynak is, de tsak azon esetben, ha az a’ szolgálat el- 
henyéltetése miatt Administrator rendelni kénteleníthetik.

Ez ezennel hirdethetik ; mellyhez képest mind azok, a' kik 
ezen bérbe adandó just megakarják szerezni, a’ következendő pon
tokhoz tartsák magokat: aa.) A’ Kereseti, bépetsételve ezen felírás
sal : ,, A’ Magyar Királyi Helytartó Tanáts Fő Elől ül- 
lőségéhez Budán” e’ folyó 1828-dik efzt. Martins 1-sejéig úgy
mint a’ kinyilatkoztatás végső határnapjáig bényugtassanak, mivel 
ezen nap után a’ későbbi keresetek nefn fognak tekintetbe vetetni; 
hanem a Posta-istállói jus annak, a' ki magát a’ fentjegyzett határ
napig az előfzámlált kötelességek pontos tellyesítése eránt kinyilat
koztatja, elegendő bátorságot mutat, és legillendőbb feltételekettefz, 
’s áltáljában a’ kinek személye ellen semmi ellenvetést sem tehetni, 
által adatik, és véle szerződés köttetik, bb.) A Könyörgő-levélben 
nyilván kikeli jelenteni, ha a’ bérlő valamely esztendei fizetést ki- 
ván-e, és mennyit?és minő feltételek alatt akarja ezen Posta-istálló; just 
általvenni; és a' 2000 for.P. P. Cautiot mitsoda mód szándékozik letenni. 
Ezen kívül a' Keresetben nyilván ki kell tenni, hogy a’ kinyilatkoz
tatásnak azonnal kötelező ereje vagyon, cc.) A’ Könyörgő lakása he
lyét a’ Keresetben pontosan kikeli tenni, dd.) Ha a’ Pósta-istallói jus 
gyakorlását több személyek társaságban akarnák felvenni, ezt a’ Ke
resetben megkell mondani, és azt a’ ki közülök a’ foglalatosságok 
vezetését magára vállalja, nyilvánságossan megkell nevezni; mivel 
azon személyes megliülömböztetés, mellyről a’ 2 fzám alatt fzó volt, 
tsupán tsak őtet illetheti.

Budán Januarius 30-dikán 1828.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(i3.)

Pesten, Szerdán, Böjt elő Hava 13-dik napján 1828.

Volt, nints.
Ifjúság volt, nints; volt szépség, hervada, volt, nints;'

Volt pénzem, már nints; volt kegyesem , ’s nesze, nints. 
Minden múltba merül, ’s bár nagy volt, század után nints# 

Ám de, ki nyert jó hírt, vége örökre se nints.

MAGYAR és ERDÉLY
ÜK S Z Á G.

Nemzetünk mindenkor ditsőssé- 
gének tartotta, ha Jó) Fejedelme 

eránt hódulását, szeretedét, és hű
ségét fényesen megbizonyíthatta. 
Ennek újabb bizonysága Felséges 
I. FERENCZ Királyunk születésé
nek LX ünnepe, mellynek fényes 
megüllésére a városi Községek, és 
magányos Személyek is olly készü
leteket tettek , mellyek a’ Fejedelem 
eránt viseltető buzgóságnak ditsős- 
séges bizonyságai. Ugyanis az elő
ző estve mind Pest, mind Buda vá
rosa fényes készülettel úgy ki volt 
világosítva, hogy a' Izem mintegy 
világosság tengerben úszkálhatna, 
’s minden nagy épületek déli fény
ben tündöklenének. Nevezetessen 
Budán kitetfzően meg volt világo
sítva a’ Városháza , a’ fő Őrállás, 
Ferdinand Fő Herezeg palotája, 
és a’ Fegyverház. — Pesten pedig, 
mellynek fekvése az Hlyen Ünneplé
seknek igen kedvez, fzembetünő volt 
a’ Városházának F. I. óriási betűk 

(Első Felesztsndó 1828.)

tündöklésével ragyogása; a' Ns. Vár
megye házának a’ számos égő lámpá
sokon kívül ezen átlátszó szavakkal:: 
EURÓPA BÉKÉLTETŐJÉNEK. 
NEMZETÜNK ATYJÁNAK. SZÜ
LETÉSE LX ÜNNEPÉRE.—PEST 
VÁRMEGYE RENDEL—Különös 
fényességgel, és elmés felírásokkal 
volt kivilágosítva a’ pompás inva
lidusok háza: de mindenek figyel
mét magára vonta az 5-dik Pattan
tyús Rgtnek a’Jó'sef épületében lévő 
ltafzárnyája,hol Felséges Urunknak, 
és Asszonyunknak melyképe difzes 
ékesítéselt között tündökölvén Deák, 
Magyar, Német Felírások , a’ Ca- 
ligraphiának mindenféle betűivel az 
egész homlok falon világoskodtak ; 
a kapuban pedig kellemetes mu’si- 
ka mellett az éneklők zengedeztek. 
Magára vonta a’ Közönség figyelmét 
Nagy Méltóságú. Özvegy Gróf Zer- 
dahelyiné született Báró Hunyady 
Asszony O Excellentiájának háza, 
hol minden ablakok gazdagon, és 
díszesen ki lévén világosítva az Al- 
tána felett a’ Magyar Korona, és azt



Oifzág czimere alatt ezen Versek 
tündöklőitek: Béke borostyánnyal 
nyújt áldást Jó Fejedelmünk: A’ 
Haza Oltárán érte lobog kebelünk. 
Igen tündöklő volt Fő Méltóságú 
R u d n a y Sándor Prímás Herczeg 
mostani Pesti szállásának eleje ; va
lamint a szemközt lévő FőSemina- 
riumnak bemenetele is , melly egy- 
fzerismind alkalmatos deák Fel
írással dífzeskedett.—A’ világosítás- 
nak bősége miatt, melly az egész 
épületet mintegy öröm lánggal el
öntötte , magára vonta a’ köz fi
gyelmet N. M. Báró Steinlein háza 
annyival inkább , mivelaz építésnek 
kellemetes formái a’világosítás által 
még tetfzetőbbekké tétettek.— Még 
ügyeimet érdemeltek a’ közönséges 
épületek között a’ Városi Theatrum, 
a’Harminczad épülete, és a' nagy

adott. A’ Katonaság a’ píaczon, "s 
a’ Templom körül tévén felállítva 
az áj tatosság végével a' Duna part
ján lévő hat ágyukból, és soronként 
a' katonaságnak apró fegyvereiből 
köszöntő lövések tétettek.

Szokott renddel, és hív buzgó- 
sággal üllötte ezen fényes napot az 
Ájtatos Iskoláknak Szerzete, hol a’ 
Nagy Mise után az ifjúsághoz, és 
számos Vendégekhez T. P. Esch- 
ner Konstantin ékes , és hathatós 
befzédet tartott Felséges Urunknak 
a’ népeihez, és különösen a' Magya
rokhoz mutatott jó téteménnyeirőZ; 
valamint népeinek , és különösen a7 
Magyaroknak O Felségéhez megbi
zonyított hűségéről.

Budán az Ünnepnek fényét 
nevelte a’ Fels. Dicasteriumoknak, 
és a' Fő Hadi-Kormány izéknek, va-

Cafzino kiviiagosítása.—Nagyságára, 
fényességére, ’s kellemetes elinté
zésére nézve megkülömböztette ma
gát a’ Zsidóságnak tifztelkedése is, 
melly O Felségének képével az ő 
jótévőségének symbolumait előlad- 
ta, és fontos mondással kifejezte.

Felderülvén Februarius 12-di- 
kének örvendetes napja, Pesten a' 
Városi Fő-Plebánia Templomban 
egybegyűlének io órakor a’Felséges 
Curianak, és az itt lévő Orfzágos 
Deputatiónak Úri Tagjai, valamint 
a’ Nemes Vármegyének, és Város
nak Tisztviselői is : úgy a' Királyi 
Univerzitás Magistrátusa, számos 
Uraságok, és előkelő Polgárság. A 
Prímás Herczeg fényes készülettel 
elmondá a' Nagy Misét, mellynek 
végével butsút hirdethetett, és áldást

la mint a’ Fő-Város Magistratusanak, 
jés a’ Királyi Gymnasiumnak a’Fő 
Plébánia Templomba való megje
lenése , hol Méltóságos, és Fő Tifzt. 
Horváth János BosoniVálafz ott 
Püspök, és a’ Királyi Helytartó Szék
nek Tanátsosa mondotta a’ Nagy 
Misét Felséges Urunknak hofiVu és 
fzerentsés életéért. A" Mise után az 
ágyukból , ’s apróbb fegyverekből 
való lövöldözések nevelték az Ün
nepnek pompáját.

Ó Tsáfzári Királyi Felsége M 1- 
tóságos Báró Orczy György, Báró 
Vay Miklós, és Liptay Lajos 
Urakat Tsáfz. Kir. Kamarási méltó
ságra kegyelmesen emelni méltóz- 
tatott.



Szegeden Jan. 24‘i^én meg
halt az oda való Királyi privilégium
mal birtRönyvnyomtató, ezenKir. 
városnak válafztó polgára, Grün 
Orbán Úr, munkáséletének 6ő-dik 
efztendejében. O nem tsak értelmes 
könyvnyomtató volt, hanem sok 
hafznos munkáknak kiadása által 
nagy érdemeket is fzerzett a' Ma
gyar Literaturára nézve.

Déváról, Erdélyből Febr. 
1-ső napján írják: hogy ott Jan. 15- 
dikére virradólag 2 1/2 órától fogva 
negyed félig olly kemény égi háború 
volt, hogy Júliusra is elég lett volna. 
Borzafztó volt éjtfzakának idején a’ 
menydörgést , villámlást, és a’ nagy 
záporesőt látni, hallani; a' menykő 
egymásra hullott, ’s Bursuk nevű 
helységben egy parafzt-házat fel is 
gyújtott. Négy órakor hideg- ízéi 
kerekedett, 's a’ földet keményre 
fagylalta. Az óta az idő változó, hol 
havaz, hol ismét elolvad; a’ miat* 
ott a' hegyeken kevés havat láthatni.

NAGY BRITANNIA.
Londonból Jan. 2Ő-dikán költ 

tudósítások fzerént, az új Ministe
reknek ez nap kellett Windsorba 
gyülekezni, hogy hiteket a’ Király’ 
kezébe letegyék. Az előtt való nap 
Kabineti tanáts tartatott, mellyben 
a’ közelgető Parlamentum megnyi
tásakor mondandó Királyi Befzéd- 
ről tanátskoztak, és annak fő pont
jait megállapították, hogy 20-ikban 
O Felsége elejébe terjelTzék. Itt azon 
új Ministerek voltak jelen, kiknek 
neveit Ilik fzámúlevelünkben felje
gyeztük-

J- A’ Ratholikusok’ügyére nézve, 
i- a mint tartják, az új Ministerek e 
r. képpen vannak megofzolva: A’ fel
ei fzabadításra hajolnak: GrófDudley, 
k Lord Melville, Lord Ellenborough, 
s Grant Úr, Gróf Aberdeen, Lord 
k Palmerston, Huskisson Úr. — A’ 
1 felfzabadítás ellen vannak : Hg.Wei-
- lington , Gróf Bathurst, Goulburn 

Úr, a’ Lord Cancellárius, Peel Úr,
. Herries Úr; és így aT liülömbség
- most is majd tsak ollyan, mint az 
i utóbbi Ministeriumban,

W a 11 a c e Úr Pairi méltóság- 
j ra emeltetett, Knare sdalei Bá

ró Wallace nevezet alatt, a’ Nor- 
, thumberlandi Grófságban.
i Midőn Dom Miguel Port.
; Kir.Hg. Plymouthba megérke- 
; zett nagy tifztelkedésekkel fogadta- 
! tott. Más nap a’ Herczeg a’ Városi 
Tifztviselők’ udvarlását fogadta-el, 

■kiknekElöljárója köfzöntő befzédet 
intézett hozzá. A’Herczeg azt feleié: 

|hogy ő nagy fzeretetet érez magá
ban Anglia eránt, és hogy napon- 
| ként kedvezőbb vélekedést gerjefzt 
| benne maga eránt ezen orfzág; ő soha 
sem fog elfelejtkezni azon elfogadta
tásról,mellyben itt réfzesedett;és meg 
vangyőződve^hogy azon eggyetértés, 
melly Portugálba , és Anglia között 
fzázadok óta uralkodik , folyvást 
fennmarad ; és azon fzerentse, mel
lyel Angliában léte alatt élt, ezen 
czélnak elérését nagyon fogja se
gíteni. — O még Jan. 23-dikán P1 y- 
mouthban volt, és a’ Felséges 
Vendég’ tifzteletére naponként mu
latságokat adnak. O Kir. Magassága

X*
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gyakran mulatja magát vadászattal 
a’ környékben.

Londonba B lossom nevű Ki
rályi hajótól, mellynek Kapitánya 
Beechey, a’ múlt efzt. Júliusig 
terjedő levelek érkeztek. Aprilisben 
az utazók Makaóban (Chinához- 
tartozó) voltak. A" Kapitány a Ko- 
tzebue tenger fzorúlatján akart által- 
evezni, hogy a’ mennyire lehet a 
Franklin’ éj szaki expeditiójával , 
melly a' szárazon indult meg, egybe 
találkozzék (de ez már három hó
nap óta Londonban vagyon) Re
ményük , hogy a’ Kapitány majd 
azon helyig elő fog nyomulni, hon
nan Franklin megtért; ez által az.on 
tájak ismértetése sokat nyerne.

A’ Gazette de France Jan. 51- 
dikén már közli az Angol Királynak 
Parlamentumi megnyitó beszédét, 
mellyet egy Kurír 27 óra alatt vitt 
meg Párisba. Ezen beszédet 2Q- 
dikben nem maga a’ Király szemé
lyesen mondotta , hanem e’ végre 
Biztosságot nevezett ki, melly a’ 
Lord Cancelláriusból, a 
Canterburyi Érsekből, S haf
te s b u r y Grófból, és Ellenbo- 
rough Lordból állott. A beszéd' 
felolvasása után mind a’két házban 
az erre adandó Válaszról folytak a 
tanátskozások.

Lord Beresford Tábori sze
rek' Fő Mesterévé neveztetett, melly 
hivatalt az utolsó Ministerium alatt 
Anglesea Marquis viselt.

A' Jan. 28-ikán költ Courier 
fzerént, már parantsolat adatott, 
hogy az Angol fegyveres seregek

Portugalliából kitakarodjanak. Azt 
mondják , hogy ezen seregek részint 
Gibraltárba, részint Máltába, részint 
Korfuba szállíttatnak. Azonban a* 
Courier jelenti, hogy az ő Szer
kezetese megváltozott, és Street 
Ur, ezen Újságnak egykori Szerkez
te tője , azt ismét magára vállalta.

A Minister! hivatallal történt 
változások’, és a’ Pairi méltóságra 
való utolsó emeltetések' következé
sében , a' Parlamentura’ elhalasztá
sa óta , az alsó Parlamentumban sok 
helyek megüresedtek; most azzal 
foglalatoskodnak, hogy ezek’ he
lyébe másokat válasszanak.

Mihent Asia, és Albion ha
jók Máltából Portsmouthba érkez
nek , Clarence Herczeg mindjárt 
oda megyen, hogy ezen hajókat 
megszemlélje, vallyon még alkal- 
matosok-e a szolgálatra. Mostan
ság a’ Te msén hat hajót készítenek 
fel, míndenik 500 tonnás, hogy a’ 
vétkeseket Új-Déli-Valliába, és Van- 
diemenslandba szállítsák; ’s azt 
mondják hogy az Orfzáglófzék mind 
az ollyan vétkeseket, kik elüzette- 
tésre ítéltettek, ezen gyarmatokba 
szándékozik küldeni; mert ott igen 
keresik a’ munkásokat, kivált a’ 
földmiveléSre; úgy hogy mihent ezek 
oda megérkeznek, a magános gaz
dák szolgálataikba fogadják őket, 
's az Orfzáglófzéknek nem kell őket 
tartani.

Redwing 18 ágyús hajó, melly
nek Clavering volt a’ Kapitánya , a’ 
múlt efzt. Május 10-dikén Angliá
ból Sierra Leonaba indulván, és 
Augustusban onnét elevezvén, hogy



az Afrikai partoknál kóvályogjon ,1 
igen hihető, hogy mindenestől el-1 
vefzett; mivel ezen hajónak több 
deszkáit látták ufzkálni Sierra Hen
nától nem meíTze.

Bathnál az utóbbi nagy szélvész
kor iö hajó romladozott meg ; két 
Kelet - Indiai hajó az emberekkel 
eggyütt elsűlyedett. Jan. 19-dikén 
a Görög orfzág’ Lámára készített 
Irresistible nevű gőzhajó7 romladé- 
kait nyilván való kótyavetyén el
adták 770 font Sterlingért. 

HELVÉCZIA.
Tessin Kantonnak Státus- 

Tanátsa azt végezte: hogy ezután 
Hlyen idegeneknek lefz megtiltva a" 
Kantonban való maradás : 1.) azok
nak , kik Fejedelmek ellen öfzve- 
czimboráltak, esküdtek; 2/ azok
nak, kik vétket követtek el; és Z.) 
azoknak, kik kibújókért, vagy po
litikai véleményeikért, vagy betste- 
len és rofz magok viseletéért hazá
tokat elhagyták. Hogy a" barátságos 
Hatalmasságoknak semmi okot ne 
adjon a panaszra, azt rendeli to
vábbá a’ Status-Tanáts : hogy mind 
azon idegenek, kik a’ megnevezett 
rendekbe tartoznak, és eddig a’ Kan
tonban tartózkodtak, azonban el- 
igazíttassanak ; tsak a harmadik 
rendbeliek maradhatnak a’ Kanton
ban , ha a’ Státus-Tifzti Elöljáróik
tól új Passusokat kaptak.

TÖRÖK BIRODALOM.
Bukarestből Jan. 25-ikén. 

— Hogy meglehessen tudni, mi le
gyen oka a’ Konstantinápolyi ezen 
h. 10-diki Posta7 olly szembetűnő 
hoíTzas kimaradásának, tegnap előtt

laz Austriai Követség! Kurírok közül 
I egy el küldetett Giurgevőba olly 
meghagyással, hogy az oda való 
Várnagynak, Kutsuk Ahmed 
Agának segedelme által bizonyos 
tudósításokat hozzon Rustsuk- 
b ó 1. Ezen Tatár (Kurír) tegnap vifz- 
fzajöve a’ Rustsuki vámosnak leve
lével , mellybe'n arról tétetett jelen
tés: hogy azon Posta, két Tatárral, 
név fzerént C ha dzsi Ahmeddel, 
és Sakker Is mai 1-1 al, ismét 
egy Kurírral, ’s két Kereskedővel, 
2 3-ikban reggel Rusts uk b a meg
érkezett , de a’ Dunán által nem 
mehetett, mert a7 közepén némelly 
helyeken nem fagyott jól meg, úgy 
hogy a’ Kutsuk Ahmed Aga 
küldöttei tsak élet veszedelem közt 
vergődhettek által; ez előtt két nap
pal a’ jégnek tellyes keménysége volt.

Ezen h. 17-dikén itten igen rit
ka tüneményt vettünk éfzre ; t. i. 
minden levegői tehermérőnek (ba- 
rometrumnak ) kénesője szokatlan 
magasságra felment, a’léptsőn (Scá- 
lán^megjegyzett garáditsokat, mind 
meghaladta, és ezen rendkívül va
ló magasságon egéfz 20-dikig ma
radott , midőn hirtelen nagyon lé- 
szállott. A levegő tehermérőnek ezen 
állapotában a’ hévmérő Reaum. fze
rént lövőn.mutatott a’fagypont alatt.

(Ez nap Bétsben is a’ barome- 
trum szokatlan magassan állott, t. i. 
29" 3—4Z//; a’ hideg pedig 12—13 
grádus volt Reaum. fzerént. — Pes
ten — Budán a’ barometrum’ leg
nagyobb magassága volt Jan. ig- 
dikán, t. i. 28/z lz// ; a7 hideg pedig 
10° volt az o alatt. Legalatsonyab-
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bán állott a’ barometrum Jan. 15- 
dikén t. í. 2ÖZ/ 11zzz; és ekkor a’le
vegő melege észrevehető volt, t. i. 
6° az o felett.)

Szalonikiból Jan. l6-ikán. 
-— Tegnap estve la Victori euse 
Franczia Királyi korvet, mellynek 
Kapitánya de la Süss, 8 nap alatt 
Vurlából ide érkezett. Ez a’ 
Franczia Nagy-Követnek, Gui He
rn in ot Grófnak , a’múlt efzt. Dec. 
18-dikán Vurlából költ kerülő-írá
sát hozta meg az ide való Franczia 
Consulnak, mellynek értelme fze
rént szabadságára bízattatik, hogy 
hajóra szálljon, ’s innét elmenjen, 
vagy itt maradjon; de ha itt marad, 
tsak mint magános személy, úgy 
lesz, és a* Consulságához tartozó 
minden hivatalbeli foglalatosságok
tól megkell szűnnie. Az ide való An
gol Consul már előbb meghatáro
zott parantsolatot vett az elutazásra 
Stratford- Canning Úrtól. 
Most mind a’ két Consul készülete
ket tefzen az elliajózásra, és mind 
a’ kettő Skopelo szigetére szán
dékozik menni. Victorieuse 
korvet hihető itt fog maradni, míg 
egy Franczia gálya elérkezik, mel- 
lyet Szmirnából ide várnak több ha
jókkal eggyütt. Adria nevű Ts. 
Kir. Körvet 14-dikben Austriai ke
reskedő hajókat kisérvén, ide érke
zett ; ezek itt megrakodnak , és az
után, ugyan ezen korvet’ kísérete 
alatt, talán ezen hónap’ végével 
elindulnak.

(A' fellyebb említett Skopelo, 
mint neve mutatja, egy kis fzikla-

fziget az Archipelaguson a’ Voloi 
öbölhöz közel. Ezen sziget is fel van 
zendülve a’ Porta ellen , és a’ szom
széd szigetekkel, Skiathóval , és 
Skyróval a’ tengeri tolvajoknak, és 
más czinkosoknak rejtek-helyűl szol
gál , kik ezen szigetekről, ama híres 
Vas so vezérlése 'alatt már több
felé rablásra kiindultak.

AMERIKA.
Mexikó. — A’ Journal 

du Commerce Mexikóból Nov. 
17-kén költ tudósítás fzerént eze
ket közli: „Ezen h. 12-ikán ide 
olly tudósítás érkezett, hogy a’ 
pártütők fegyvereskézzel V álla
dó Ii db a, melly innét 50 mért- 
földnyir’e fekfzik, bényomultak, 
hol az őrző sereg’ egyetértésével 
Castro Kormányozót letették, és 
helyébe bizonyos S o I g a d o nevűt 
neveztek, ki is azonnal öfzvehívta 
a’ tartománybeli Congressust. A 
Deputátusok 4 órakor öfzvegyűlé- 
nek , és 6 órakor olly törvényhozat- 
tatott, mellynél fogva minden nő- 
telen és 30 esztendősnél ifjabb Spa
nyol az országból kitiltatik; és ezen 
törvényt az új Kormányozó mind
járt megerősítette. Ezen törvény a’ 
számkivetetteknek tsak egy hóna
pot enged, hogy a' Respublika 
földéről kitakarodjanak. Ma a’Me
xikói Tanátsban a’ Valladolidi tör
ténetek’ megvizsgálására kinevezte
tett Biztosság’ tudósítása vizsgálta
tott meg. A' Biztosság’ tudósítása 
abból állott: „hogy, mivel az em
lített törvényt a’ Congressustól fegy
veres hatalommal tsikarták-ki, azt 
nem tarthatni illőnek, ’s azért el



kell törleni." Ezen ajánlás félre 
vettetett azon fzín alatt, mivel nints 
megmutatva, hogy az említett tör
vény a’ fegyveres erő befolyása 
alatt hozathatott légyen. — Továbbá 
Nov. 21-ikén. — ,,A’ kereskedés 
folyvást nagy megtsökkenésben 
van. Nints semmi hitel. Egy keres
kedő sem küld az Orfzág’ belsejé
ből pénzt Mexikóba. Több Depu- 
tátusok azt jovallották , a’ Fő-Con- 
gressusnak, hogy a' Spanyolok ki
oltassanak; noha ezen javallatok el 
nem fogadtattak, mégis nagyon 
hihető, hogy rövid idő alatt ezen 
tárgyat a’ Congressus végképpen 
megfogja határozni; azonban lehet 
remény leni, hogy az nem lefz olly 
erőszakos természetű , mint a’ Res
publikának már több Státusaiban 
elvégeztetett. Ma a’ Nagy -Brittan- 
niával kötött Eggyezés, melly a’ 
Respublika' Státusainak minden 
Kormányozóilioz hivatalosan meg
küldetett, az ágyuk’ durrogása, és 
katona - muzsika között kihirdethe
tett."— Nov. 25-ikén. — „Oaxa- 
c á b ó 1 jelentik : hogy az oda való 
őrző sereg, azon hírre, hogy a’ 
Congressus nem akarja az Európai 
Spanyolokat elűzni, egy haza- 
fiúi Juntát állított, melly ma
gát arra meghatalmazottnak nyilat- 
koztatta-ki , hogy a’ Státus’ jovára 
munkálkodjék, ’s ennek követke
zésében a Spanyoloknak előzetesét 
rendelte. Ez történt Guana jua- 
to Státusban is. A’ mi Congres
sus unitnak (Mexikóban) mind a’ két 
ház iban is most erről tanátskoznak, 
de itt fzelidebb lefz a' végzés. Itt

mindenek mozgásban vannak. A’ 
Spanyolok minden módon azon 
iparkodnak, hogy portékáikat elad
hassak, ’s pénzhez juthassanak.

Éjszak - Amerikai egy- 
gyesőit Státusok. — Már bi
zonyosnak látszik, hogy a' köze
lebbi választáskor Jackson Grlis 
leszen a’ Respublika’ Praesidense; 
a’ déli Státusok többnyire reá fog
nak voksolni, és'az ő részére 145 
voksot lehet számlálni, ellenben 
Adams Úr’ részére tsak 116. A’ 
Generalis a’ nép’ kedveltje.

A’ Congressusnak Dec. 27-iki 
üllésében egy törvény javallatot vett 
ifel a’ Tanáts a’ középtengeren való 
tengeri rablás’ elnyomattatása vé
gett. — A’ Déli - Karolina" Tanátsa 
Dec. 12-ikén sok végzéseket tett, 
mellyek igen tsípősen fzollanak a’ 
szövetséges Hatalom’ belé-avatko
zásai ellen; az 181Ö, 1820 , és
1824-iki vám-törvénynek vifizavé- 

,tetését kívánják, és nyilván elta
gadják a’ Congressustól azon just, 
hogy utakat, és tsatornákat készít
tethessen. — New - Yorkból Jan. 
l-ő napján így írnak: A’ mi Újsá
gaink tele vannak a’ Navarini ütkö
zetről való tudósításokkal. Newha- 
venben, és más helyeken ezen tör
ténetet harangozással, és ágyúzás
sal üllötték meg, és estve a háza
kat kivilágosították.

Brazília. — Rio - Janeiróból 
Nov. 24-ikén : l6-ikban az Ország 
gyűlése béfejeztetett. A’ thrónusról 
mondott béfejező beszéd egéfzen 
békeséges hangon volt készítve; és



Ó Felsége azon kívánságát nyilat
koztatta -ki benne: hogy a’ ház’ 
tagjai még Rióban maradnának, 
azon esetre , ha rendkívül való ül- 
lés volna fzükséges. — A’ Tsáfzár 
egészen új Ministeriumot nevezett, 
melly nagyobb réfzint az Orfzág 
gyűlésének tagjaiból áll. Ezek az 
új Ministerek: - Araujo Lima 
Úr, belső dolgok’ Ministere; Tei- 
xeiro G av e i o , Igazság’ Ministe
re ; Brito tengeri Minister ; B.en- 
to Borrazo P e r e i r a v hadi Mi
nister ; A r a c u t y Marquez, külső 
dolgok’ Ministere. Ezen utolsó hi
vatalt eddig Queluz Viseonde vi
selte. — A’ Német Orfzági fzabad 
városokkal a’ kereskedésbeli Egye
zés megköttetett, úgy, hogy a’ leg
nagyobb kedvezésekkel bíró Nem
zetek’ módjára, ezután bévitel — 
vám — gyanánt tsak 15 percentu- 
mot fizessenek. — A* Német Or
fzági fzabad városok’ követei Nov. 
oft-kón bútsúzó audientíán voltak 
O Felségénél, és 28-ikban Euró
pába vilfza akartak indulni. — Ká
rom hajó Német fzállítványokkal 
Hollandiából ide fzerentsésen meg
érkezett, mellyért a’ Kapitányok 
az ő hajó-béreket az Orfzáglőfzéktől 
kérik. Az elsőbben megérkezett Ka
pitány ugyan megkapta hajóbérét, 
de a’ más kettő még semmit sem 
kapott; és azt adták nekik tutitok
ra , hogy ezután egy fzállítványos 
hajóra sem le Ízen tekintet, hatsak 
azt nem a.’ Brazíliai Tsáfzári követ- 
ségi Helytartó,. vagy nem a’ Bré

mában lévő Braz. Tsáfzári Consul 
küldötte.

Vera - Grúzból Nov. 28-ikán 
költ tudósítás fzerént ezt jelenti a' 
Journal du Commerce: ,,A’ Con- 
ducta (a’ Vera - Grúzba szállító al- 
kalm'atosság) ezen h. 22-ikén vala
mi 1,627.000 Flaszterrel ide megér
kezett külömbféle Mexikói , Pue- 
blai, és Xalapai személyek' számá
ra. Az Orfzáglófzék’fzámára semmi 
sem volt közte. Ennél fogva semmi
ként sem lehet Angliába pénzt kül
deni az interesek’kifizetésére. Nem 
is biffzük, hogy egy jó darab idő 
előtt az Orfzáglófzék ezt megtehet
né , mivel a’ külömbféle közönsé
ges pénztárokban sehol sints feles
leg való.“— Továbbá Dec. 4-ikén: 
„Ezen h. l-ő napján itt azon hír 
terjedett el, hogy ezen város’ lako
sai éjjel 10 órakor öfzve gyülekez
tek , és a’ Spanyolok’ előzetesét 
nagy kiabálással kívántál, Haladék, 
nélkül öszvehívattatott a’városi Ta- 
náts; mintegy 150 személy a’ pia- 
czon öfzvegyülve lévén, és a’ szo
kott vivátot kiáltván, ezek közül 
egy Deputátió választatott, melly 
a’ Tanátsnak Kérelem-levelet nyúj
tott hé. Némelly tanátskozások után 
a’ Magistrátus a’ Xalapai Congres- 
sushoz egy lovast külde. A’ válasz 
mindenpillaritatbanvárattatik Men
tői hamarább azt fogjuk látni, hogy 
tsak egy Spanyol sints városunk
ban. Külömben minden tsendes- 
séghen telt el, és semmi kitsapon- 
gás sem történt.“

(Hasznos Mulatságok Nro ÍZ.) Hirdetés \f% árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz,

____________ 05.) __________
Jelentés.

(l) A* ki kívánna Házat, Jószágot, Szőlőt, Ház hellyet, és Bort 
vagy venni, vagy eladni, akár egymással feltserélni, vagy pedig Áren
dás» a botsájtani vagy ki-árendálni ; tessék magát a' Tudósító Tisztben 
(Kuudschasts-Amt) Sebestyén Piarczán jelenteni.

Hirdetés.
(1) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik, hogy az O Budai Királyi Koronái Uradalom 
részéről az a’ hoz tartozó következendő Királyi használatok e' folyó 
1828-dik efzt. Februarius 2 5-tödikén O Budán a’ Praefectusi Irófzobá- 
ban tartandó kótyavetye által a’ többet Ígérőnek három egymás után 
következő esztendőre bérbe adatnak, úgymint:

1- fzör O Buda Királyi Korona Városban a’ Husmérés jussa a’ 
készen lévő három mészárszékkel együtt, mellyek külön véve kótya- 
vetyéltetnek.

2- fzor Grottendorf Helységben a' malmokon feliül Üröm felé 
lévő Kő bánya.

5-fzor Monostor Helységben az Uradalmi Vendégfogadó a' Du
nakeszi általjárással együtt.

4- fzer Zsámbék Korona Városban a’ több igen népes helysé
gek között lévő feliül tsapó hármas patakimalom minden hozzá tar
tozó épületekkel, és földekkel együtt, mellyek két 224/8 holdas szán
tóföldből , 4 4/8 hold rétből, és 6/8 hold kertből állanak.

5- fzör Tök Helységben: a.) A’ mészárlás mészárszékkel együtt, 
b) Az Uradalmi Kortsma kereskedési szabadsággal eggyütt.

6- fzor Vissegrád Korona Városban a kereskedési szabadság 
holtai, és szobából, konyhából, fafzínből, és pinczéből álló jól el
rendelt lakással eggyütt.

A' bérleni kívánók a' fent megjegyzettnapon, és helyen, a’hol 
a’ Kótyavetye reggeli Q órakor tartatik, és a’ hol a’ bérlés feltételeit 
előbb is megtudhatni, szükséges bánatpénzzel, és más rendes megkK 
vántató dolgokkal felkészülve, jelenjenek meg.

Budán Febr. 5-dikén 1828.

Licitátio-Hírdetés.
(2) Fő Méltóságú Özvegy Herczeg Koháryné Uradalmi Fő-Di- 

rectorátusa részéről köz hírré botsájtátik ; hogy a’Baloghvári, és Rima-
C Első Félesztendó 1828. ) ")(



ísétsi Tettes Gömör, és a5 Füleki Tettes Neográd Vármegyékben liely- 
heztetett Uradalmakban lévő Királyi Haszonvételek , úgymint: Kortsma, 
Mészárszék, valamint a’ Felső-Baloghi Ser- és Pálinkaház Licitátio által 
a' többet ígérőnek három egymás után következendő esztendőkre, e’ 
folyó esztendő Sz. György Hava 24.-dik napjától hafzonbérbe adatnak-, 
és a’ Licitátio a’ Baloghvári, és a' Rimafzétsi Uradalmakra való nézve 
Bojt-más Hava 24-dikén Rimafzéts , a’ Füleidre való nézve pedig azon 
hónap 27-kén Fülek Mező-VárösSaiban fog tartatni. v

A’ hafzonbérlés környulállásai, és feltételei Bojt elő hava 25- 
dik napjátúl fogva egéfz a’ Licitátio napjáig a’ Herczegi Fő-Directo- 
ralís hivatalnál Szétsényben, nem külömben a’ Herczegi Tabui áris 
Ügyvéd Tettes Désy István Urnái Pesten a’maga házánál az Új-Világ 
útfzában Nro 55 L avagy a’ Tifztartói Hivataloknál Füleken , Felső- 
Bal öghon , és Rimafzétsben személyesen, avagy ezen hívat lökhöz uta
sítandó franldrozott Levelek által tudathatnak meg. —

Hirdetés.
' (2) A’ Magyar Királyi Helytartó Tanáts legfelsőbb parantsolata 
következésében köz hirré téteti, hogy a’ Posta istálló jussa Budán, és 
Pesten e. f. efzt. Június 1-ső napjától kezdve szolgálati fzerződés mel
lett kifog adatni. A'feltételek, mellyek alatt a' Pósta-istállói jus ki 
fog adatni, e’ következendők :

1- fzör. Az általvevőneli jussa lefz a’ Bétsi Ország utón Vörös
várig, a’ Bányaváros! úton Duna-Kefziig, a’ Kassai útban Kerepesig, 
a’ Temesvári, és Zimoni útban Soroksárig, az Eszéki, és Grécziúton 
pedig Tétényig , minden Kurírtól, és más különös Postán utazó fze- 
méllyektől, nem külömben a’ Levélpóstáktól, és 8tapétáktól, valamint 
a’ Posta-, gyors- és Brancard - Szekerektől a' meghatározott nyargaló 
taksát; és az eddig megállapított Postillonnak való utazási pénzt azon 
különös kedvezéssel, melly fzerént az Utazóknak, és Stalfetáknak kü
lönös szállításától egy fertály Postával több fizettetik, mint a’ rend- 
fzerént való távolság kívánná, fzámlálhatja-fel.

2- fzor. Királyi Postamesteri ranggal, és minden azzal járó 
személyes megkülömböztetéssel, és szabadságokkal fog bírni.

3- fzer. Köteleztetik a.) e’ tekintetből a’ Postai rendelésekhez, 
mellyek vagy már folyamatban vágynak, vagy pedig következőleg 
tétetnek, magát fzorossan tartani, b.) A.'Budai, és Pesti Posta-istálló
ban mindöfzve huszonhat lovat tartani, mellyek a’ szükséghez képest 
Budára, és Pestre olly erányban legyenek felosztva, hogy a' nyilván 
való szolgálatban se Budán, se Pesten szorultság ne történjék; azon 
kívül tartozik az Utazók számára három félig födött, és három födet- 
:len kotsit, ’s a’Levél-pósta táskák elhordására öt apróbb fzekeret min
denkor jó állapotban tartani, mellyre nézve azon kedvezést nyeri y hogy



néki Budán a’Póstalovak fzámáva az ottani istálló által engedtetik,és tsak 
a' Pesten tartandó lovak istállójáról kell magának gondoskodnia, t.) Kc- 
teles minden időben " alkalmatos , jámbor , és bátorságos Fósta-tseló- 
deket megkívántaié számmal tartani, d.) Tartozik a’ Posta-istállói just 
maga gyakorolni; vagy pedig, ha azt szükségből másra bízni kénte
leníthetnék , arra a’ helybe hagyást előre ki.u mi, és megnyerni, a’ 
mi tőle megnem tagadtatik, ha a’megnevezendő személy' betsületes, 
és bátorságos volta ellen kifogás nem léfzea. e.) Köteleztetik 2000 
forintot P. P. bátorságul letenni, hogy legyen mihez tartani azon eset
ben, ha a' szolgálat elhenyélése miatt a’ Iiétfzeri hasztalan meg intés, 
vagy büntetés után valamelíy Administratort kellene rendelni. Ezen 
Cautio mindazonáltal a' bérlő különös hafznára akár Aerarialis Obli- 
gatió.kban, akár kéfz pénzben, melly a' Tsáfz. Kir. Status adósságot 
fogyasztó fundusnál minden esztendőben Januarius , és Julius 1-ső nap
jaira esendő 4 percent P. P. kamatot hozand, akár pedig illendőül 
intabulált, és a’ Felséges Aerariumnak tökélletes bátorságot szerző 
Hypothekai Instrumentumban tétethetik le , és a’ bérlés ideje elmúl
tával’ az illendő egy hónap előtti felmondás után a’ bérlőnek vifiza- 
adatik,

4-fzer. A' Budai és Pesti Posta-istállói jusa’ teendő jobb aján
lásokhoz képest 12 vagy 6 esztendőre adatik bérbe; mellyre nézve az 
azt megszerezni kívánók ajánlásaikat mind a’ két tekéntetre nézve 
tegyék, mellynél azonban a’ Bérlőnek szabadságában hagyatik az 
első , vagy következő három esztendők el folytával egy esztendővel 
előbb tett felmondás után, mellyet mindenkor az első két esztendő 
elmúltával a’ harmadiknak a’ kezdetén kell minden Időszakra nézve 
benyújtani, a’ bérlést abban hagyni. — Ugyan ezen jussa léfzen a’ 
Státus Kormánynak is, de tsak azon esetben, ha az a' szolgálat el- 
henyéltetése miatt Administratort rendelni kénteleníthetik.

Ez ezennel hírdettetik ; mellyhez képest mind azok, a’ kik 
ezen bérbe adandó just megakarják Izerezní, a’ következendő pon
tokhoz tartsák magokat: aa.)A’ Keresetek bépétsételve ezen felírás
sal: „ A’ Magyar Királyi Helytartó Tanáts Fő Előlül- 
lőségéhez Budán’’ e’ folyó 1828-dik efzt. Martins 1-sejéig úgy
mint a’kinyilatkoztatás végső határnapjáig bényujtassanak, mivel 
ezen nap után a’ későbbi keresetek nem fognak tekintetbe vetetni; 
hanem a' Pósta-istállói jus annak, a’ ki magát a’ fentjegyzett határ
napig az előfzámlált kötelességek pontos tellyesítése eránt kinyilat
koztatja, elegendő bátorságot mutat, és legillendőbb feltételekettefz, 
’s áltáljában a' kinqk személye ellen semmi ellenvetést sem tehetni, 
által adatik, és véle szerződés köttetik, bb.) A’ Könyörgő-levélben 
nyilván kikeli jelenteni, ha a’ bérlő valamelíy esztendei fizetést kí
ván-e, és mennyit ? és minő feltételek alatt akarja ezen Pósta-istállói just



általvenni; és a’ 2000 for.P. P. Cautiot mitsoda mód fzándékozik letenni. 
Ezen kívül a" Keresetben nyilván ki kell tenni, hogy a' kinyilatkoz
tatásnak" azonnal kötelező ereje vagyon, cc.) A’ Könyörgő lakása he
lyét a’ Rereseiben pontosan kikeli tenni, dd.) Ha a’ Pósta-istállói jus 
gyakorlását több személyek társaságban akarnák felvenni, ezt a’ Ke
resetben megkell mondani, és azt a' ki közülök a' foglalatosságok 
vezetését magára vállalja , nyilvánságossan megkell nevezni ; mivel 
azon személyes megküiömböztetés , mellyről a' 2 fzám alatt fzó volt, 
tsupán tsak őtet illetheti.

Budán Januarius 30-dikán 1828-
Jelentés az Újságról.

Minthogy a’ mostani környülállások az Olvasók’ figyelmét a’ 
külföldre ragadják, és a’ nagy történetek’várása minden embert mint
egy nyughatatlan állapotba helyhezhet; az Újságoknak olvasása ezen 
vágyódásokat nagy réfzben kielégíthetvén , örömmel tapasztaljuk , hogy 
Olvasóink’ száma annyira megszaporodott, hogy az első hét számok
ból kevés tellyes számú Exemplarokat Ígérhetünk; hanem a’ 8-dik 
számtól fogva számosabb Olvasókat is kielégíthetünk. Ezt annyival 
szükségesebbnek tartottuk megjelenteni 5 mivel mind magános, mind 
hívatalbeli levelek által kérdések támasztattak: ha lehetne-e még az 
Újságra előrefizetni ?

Mivel pedig az Újságoknak elküldése (expeditiója) réfzfzeránt 
a’ Budai, réfzfzerént a’ Pesti Fő-Postákon , réfzfzerént az Újság-írói 
hivatalnál menyén végbe, és pedig némelly személyeknek változásá
val, gyaníthatóképpen megeshetett, hogy némelly helyekre kelle
ténél több , máshova kevesebb Újságok jutottak ; egéfz illendőséggel 
kérjük Érdemes Olvasóinkat, hogy ezen, netalán megesett tévedése
ket rofz néven ne vennék , hanem a'felesleg valókat a'Posta-hivatalok 
által (Retour) viíTza igazítatni Yie terheltetnének; valamint a’ fogyat
kozásokat is azon helyeken sürgetni , a’ honnan megindíttatnak , ú. m. 
ezen betűkkel O. P. A. Z. jegyzett boritékbelieket a’ Budai Fő-Posta 
hivatalnál; a’ P. P. A. Z. betűkkel jegyzetteket a’ Pesti Fő-Posta hiva
talnál ; végre tsupán H. T. betűkkel jegyzetteket az Újság-író Hiva
talnál. A’ Hivatal minden esetre azon lefzen, hogy a’ fogyatkozáso
kat mennél hamarább kipótolja.

Rülömben kik most újra akarnának előrefizetni per io fór. fél 
esztendőre, a mennyire lehet az első fzámokból is ki fognak elégíthetni.

Minthogy sok új Olvasókhoz vagyon fzerentsénk , azoknak ked
vükért jelentjük, hogy az Európai Adásnak 8 Mappáiból akár eggyen- 
ként, akár öfzveségeseu per 20 kr. Conv. P. szolgálhatunk.

Pesten Febr. 9-dikén 1828.
Kultsár István,

a’Hazai ’s Rülföldi Tudósítások’Szerzője.



Tudományos Jelentés.
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Ha a’ mostani időpont, a’ mellyben a* Magyar Nyelvenn a’ Tudományok’ 

minden ágozatja számtalan sok derék új könyvekben fel élledni, és a’ leg pal- 
lérozottabb Nemzetekkel pállyázni láttatik; ha ez az idő pont mondom a’melly
ben a’ Nemzeti Tudományos Társaság minden órán fel állandó, a' Nemzeti 
Litteraturának hasadó Hajnalát képzelted , a’ mellyre minden Hazafi , tehettsége 
szerént áldozatot hozni hivatalos: tehát bátorkodom alázatossan a' T. T. Nem
zeti Publicumnak jelenteni, hogy én is kívánok a’ köz haszonra egy Eredeti 
Magyar Munkát ki adni, mellynek két első Lapja igy következik:

Gazdasági Regulátiók’ Tűköre.
,,A' Pallérozott Mezei Gazdaságnak Kalauzzáúl, — a’ Gazdasági Könyvek

nek Kultsáúl, — a’ Csinos Érzés’ Ingeréül, azoknak számokra , kik a' Haza’ 
„virágzását óhajtják , — a’ szépet ’s jót kedvellik, elősegéllik ; készítette Udvardy 
„János, Magy. Orsz. Hiteles, ’s T. Ns. Sz. Fejér Vármegyében Becsrangú 
„Földmérő. — Forma dat Esse rei. ’s a’ L

„V e z é r Szó:

„A’ rakásra hordott köveknek, tégláknak , és fáknak sokasága, jóllehet e’nélkül 
„az Épület fel nem álhat, magába véve még sem épület, hanem csak Matéria, 
„a’ mellyből a’ Czélhoz képest akárminémü roppant épület ki kerül, ha a’ Forma- 
,,hozzá járul. így tehát a’ világon minden Matériát csak a’ Forma hoz helyre , 
„és teszi azzá, a’ minek azt nevezzük. — Forma dat Esse rei.

„Minden Matériát a’ Természet, — minden Formát pedig az Emberi Elme 
„ád , és csak e’ kettő együtt nemzheti á’ Remeket.

„Az Épületi Matériáléknak Formát adni, tanítja az Architectura, — »’ 
„Gazdasági Matériáléknak pedig Formát adni, tanítja a’ Gazdasági Regulatio. 
„(Még valaki jobb nevet nem ád neki.)



„Miben álljon a' Mezei Gazdaságnak Matériája? azon kívül, hogy ez sze
dnünk előtt van, még az Oeconomikos könyvek is mind ezt tanítják : de miben 
,,álljon a’ Mezei Gazdaságnak Formája? arról igen csekély szó, vagy Útmutatás 
„van,— a’ mi van is, amazzal van imitt amott öszve keverve, úgy hogy ha a’ 
„próbátlan Olvasó minden Oeconomikos könyveket keresztül olvasna is, még 
„se tudna magának ezen Tárgyban egy Systematikos kivonást csinálni, kivált" 
„ha Magyar nyelvnél többet nem tudna.

„Pedig sl Forma az első, — a’ Matéria az után van, minthogy a’ kinek 
„semmi Matériája nints is, Formát még is képzelhet magának,.a' mellyre, ha 
„Matériája 1 essz, azt alkalmaztathassa, — ellenben, ha ezer meg ezer Matériája 
„van is, Formája nem lévén, semmi hasznot se tesz, és csak vakoskodik.

„így tehát a' számtalan sok Oeconomikos könyvek* bővségében is, a’ leg 
„elsőnek hibázni , nem valóságos Csorbája é a’Pallérozott Mezei Gazdaságnak ? - - 
„Ha a’ Gazda szüntelen olvas is, még is csak egyet olvas, t. L a’ Matériát, — 
„a" legszükségesebbről pedig, t. i. a’ Formáról, könyvet se talál, és híjános- 
„ságot érezvén, maga se tudja el találni, mi híjjával van még? Úgy van való
sággal a* dolog, — a' Gazdáknak van elég könyvök, a’ mellyek őket tanítják 
„olvasni , syllabizálni, írni, számolni, ’s a’ t. meg se gondolván azt, hogy még 
„a’ leg első könyvök hibázik , t. i. a’ melly mindeneknek előtte az ábécére ta
pintson.

„Ezen szembetűnő szükséget látvánki lehet az, a* ki ha rajta csak leg- 
„kissebbet segíthet is, hé hunytt szemmel el nézhesse? holott ezt kívánja Em- 
,,bér’ Társaink7 boldogsága, — óhajtja Hazánk’ miveltetése , —szomjúhozza a’ 
„sínlődv Mezei Gazdaság,— kéri á’ Tudományok’ Magyar hézagja, — és paran
csolja a' Hazafiúi kötelesség, ’s a’ t.

Látni való tehát, hogy az lévén a’ Czélo-m, hogy Olvasómat ott tegyem le, 
á! hol őtet az Oeconomikos könyvek fel veszik, az Oeconomikos könyvek’ 
számát nem ok nélkül kívánom öregbíteni. Ha valaki a’ legnagyobb Oecono- 
musokat, Andreet, Thaert, Dicksont, ’s a’ t. Nemzeti nyelvünkre fordítaná, 
sőt ha mind ezeknél tökébe tesebb Oeconomiát ima is: mit tenne egyebet, mint 
azon könyvek számát nevelné, a mellyek már is nagy számmal lévén, még is 
mindég csorbát szenvednek, Vezér nélkül vágynak, Kalauz nélkül szűkölköd
jek. Ezen Kalauzt bátorkodom tehát a' Nagy érdemű Nemzeti Publicumnak 
legelőször kegyes ítélete alá .bocsátani, és a’ közhaszonra, még valaki jobbat 
áiem ir, ki nyomtattatni.



Ha ki vallom is , hogy azon vagyok , hogy Nagy Érdemű Olvasóimat vélet
lenül lepjem meg, a reménylést fellyül múlván, és olly dolgokat Írván, a’ 
mellyeket még senki se olvasott: még se mondhatok ki mindent, és az egész 
könyv Újság lessz, kiváltt, ha előre figyelmetesekké teszem Olvasóimat az eránt, 
a' mit a’ Könyv’ Xl-ik Részében a’ Toldalék’ Neve alatt, előadok, t. i. ,,a’ ko- 
tsi Kerekek’ és Tengelyek’ meg javítása“ és egy igen „együgyü Vető masina'-1, 
a’ mellyel vető szántáskor ki ki a* talyigára tehet, és ismét le veheti, e’mellett 
könnyű és oltsó. Azonn ne praejudicáljon senki, hogy ez a’ Masina nem Bécsi, 
és hogy valami bájoló Nevet nem adtam néki, jobb azt elébb olcsóim meg ér
teni , mint drágán meg szerezni ’s elvetni.

A’ Könyv Tárgyai e’ következendők: í. Bevezetés. — II. Urbarialis Regu
lativ). — III. Közhírt* kos Regulatio. — IV. Uradalmi Regulatio.— V. HelységRe- 
gulatio.—-VI. Kert Regulatio. — VII. Erdő Regulatio. — VIII. Ut Regulatio.—- 
IX. Víz Regulatio; — X. Mérték Regulatio. — XI. Toldalék némelly szokásbeli 
javításokról: a.) Értekezés, -— b.) A’ vonyómarha erő megkéméllése, — c.) 
A’ Kerekek’ ’s Tengelyek’ meg javítása , — d.) Együgyű Vető Masina. A’Munka 
Kézírásban 17 Arkus, egy Arkus illumináltt Réztábla Rajzolatokonn fellyül.

Ezen Munkát a’ Nyomtatás alá el készíteni minden tehettségemet öszve 
szedtem: de a’ nyomtatási költségeket egésszen meg győzni, tehetetlen vagyok, 
és kéntelenítetem Nagy Lelkű Pártfogóimat meg kérni, hogy a’ könyv árrá- 
nak, látatlanul előre való kifizetésével rajtam segíteni méltóztassanak. A Könyv
nek előfizetési árra Tessz 1 fór. ezüstben , és ezért, a’ Réztáblákat illuminálva , 
’s a' könyvet kék borítékba be kötve , ki ki a' hol praenumeráltt, ott meg találja.

A’ Praenumeratio’ be szedésére pedig ezennel alázatosan meg kérem , — 
elsőben minden T. Ns. Vármegyéknél a’ Tilt. Tilt. Rendes, vagy Vice Perce- 
ptor , vagy Archivarius Urakat, —másodszor pedig minden Városokban Magyar 
és Erdély Országonn a’ Könyvboltos , vagy Könykötő Urakat, a’ kiknek e’ rész« 
benn teendő íárodságjokért nints módom egyébként háládatosságomat ki fe
jezni , mint az által, hogy minden 5 praenumeráltt Exemplárra egy hatodikat 
ingyenn fel ájánlok.

A' Praenumeratio’ Terminussá lészen a’ következő Médárdusi Pesti Vásár, 
melly időre a’ praenumevált Summát, a’ PraenumeránsolV Neveivel együtt 
Pestre Eggenberger József Könyvboltos Úrhoz biztos alkalmatossággal kérem 
bé küldetni, kötelességemnek e$m érvén minden Jóakaróim’ Nevét, a’ kik igye
kezetemet akár előre fizetéssel, akár ennek bészedésében való fárodozásokkal



elősegítették, a’ Munkában ki nyomtattatni, és az örök- emlékezetre által 
adni.

Mihelyt a’ Munka készen lessz és a' könyvek bé köttetnek ’s az illő helyenn 
le tétetnek: mindjárt köz hírül fog ismét az újságokban tételtetni, hogy ki ki 
a’ hol praenumeráit, ott fel vehesse.

Alázatossal! meg keresek tehát minden Uradalmakat, Földes Uraságokat, 
Uradalmi Kormányozókat, Tiszteket és Gazdálkodókat, — különössel! pedig 
minden Fiscalis és Földmérő Urakat, mindenek felett pedig a’ Fő Tisztelendő 
Eccleziasticus Statust, mint ezen Tárgyban is leg első Hazafiakat, ’s különösen 
tapasztaltt Mecaenássaimat,— és mindeneket, valakik csak a* Haza virágjának 
magvát szívekbe plántálták , hogy a’ Közjót általam is némünémüképpen előse1* 
gélleni méltóztassanak.

Ud va r d y.
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Pesten, Szombaton, Böjt elő Hava 16-dik napján 182$.

Hó és szén.
Hó nagy bérczeknek magasabb tetejére leszáll ván 

Csillámló színnel sértve vakítja szemünk.
Szén földszint készül, ’s ártatlan színe szemünknek , 

Melly tsuda I az fagynak gyermeke, ez melegé.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

A’ '■lX. Haza sok tekintetben érdemes, 
és munkás fiát vefzté el ma reggel 
4 óra tájban Tekintetes Petrózai 
Trattner Mátyás Úrban, egy 
Tsáfz. Iáir. privilegiumos Könyv
nyomtató Műhely’ birtokosában, ki 
Pesten életének 83 esztendejében a 
világból kimúlt. -

Felséges Urunknak annyi Nem
zetek boldogító Atyjának örvendetes 
születése napját, nem tsak az öröm 
tüzek , nem tsak az Egyházi fényes 
ájtatosságok , hanem különössen a’ 
víg vendégségek, és a’jól lévőség
nek buzgó tettei ditsőitették. Ugyan
is számos Úri házaknál nagy Táb
lák adattak , mint p. o. Fő Méltó
ságú Rudnay Sándor Primás 
Herczegnél , és Nagy Méltóságú 
Klobusiczky Péter, Kalotsai 
Érseknél, hol a' vígság , a’ tiszta 
örömnek kitörése, és a’ fzerentsél- 
tető elköfzöntéseli buzgón hangzot
tak. De az egész közép, és Fő Ne- 

( Első Félesztendő 1828.)

mességnek örömét kiváltképpen ne
velte Nagy Mélt. Gróf Cziráky 
Antal, Ország Bírája Ő Exájának 
azon Udvarias bálja (bál páré) melly 
mind a’ készületeknek fényességével, 
mintáz öltözetek drágaságával, és 
a’ Vendégek számával, mindenek
ben álmélkodást gerjesztett. A’víg 
táncz egész reggelig tartott, ’s a’ 
vendéglésnek gazdagsága tellyesen 
megfelelt az Ünnep nagyságának.

Pest Szabad Kir. Város Magi
strate sa , és a’ Polgárság, az ünne
pet, azon kegyes adakozással tette 
emlékezetessé, hogy az őrizeten 
lévő Katonaságnak fejenként, egy 
font húst, és egy ittze bort ajándé
kozott; és a’ Szegényeknek is kü
lönös kedvezéseket juttatott.

Februárius elejétől fogva, foly
vást tart a’ hideg, 5,6,8, grádu- 
sig. A’ napokban havazott, de a’ 
hó alig lepte el a’ földet két három 
hüvelyknyire ; azonban hír fzerént 
Bars Vármegyében , és Posonyban, 
majd térdig való hó esett.

x~ '
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Váczról Böjt elő Havának 

13-dikán 1828- Tegnap, az az e" 
folyó Hónap 12-kén Felséges Kirá
lyunknak hatvanadik Születése’nap- 
ját ünnepelénk. Öröm napja vala 
ez Városunknak; minden fzívből 
kibuzgott a’ Hazafiúsá^nak érezése 
Koronás Fejedelme erant való tifz- 
telkedésében , és fzeretetének meg- 
bizonyításában, minden Hazafinak 
kebléből fzinte egybeolvadva repe
sett a’ Magyar Lélek. Hétfőn estve 
minden toronyban meghúzattatott 
a’ nagy harang, és a’ nyughatatla- 
núl várt ünnepet, kellemetes öfzve 
hangozás hirdette ki a’ népnek min
denfelé. Viradóra ismét huzamos 
harangfzó serkentette fel a’ Várost 
hajnali fzenderedéséből, és kinek 
kinek első gondolattya a Király vala. 
Ünnepi tsínban tódúlt öfzve a’ so
kaság az Anya Templomba, min
den Czéhek kiterjefztett záfzlókkal 
jelentek meg, és mivelhogy kívül 
erősen havazott , a’templom pitva
rától kezdve a'karfzékek mellett vé
gig két sorban állottak meg. Itten 
a’ Tanuló ifjúságnak tsoportjai, 
amott a" Szerzetesek; itt némelly 
nyugodalomra lépett HadiTifztek, 
amott a' Királyi Siket-Néma intézet 
Nevendéki, minden rendű Polgá
rokkal egyetemben várják vala az 
Isteni Szolgálat kezdetét. A'Papság 
eleibe méné a’ Nagy Méltóságú Püs
pöknek, ki egéfz pompában jelene 
meg, és mind Felséges Királyunk
nak, mind pedig Koronázott Asszo
nyunknak egésségökért,fényes Egy
házi szertartással inutatá-be Isten
nek a’ Sz. Misebéli áldozatot, melly

alatt az esméretes Gabrielli Ta
más Váczi Megyebeli Plébános által 
készített Muzsikai szerzemény lelke
sítette a sziveket, kívül pedig a' 
Katona Intézetbeli Nevendékség 
ügyes lövöldözéseire , pattogva fe
lel get ének a’ mozsarak. Az ájtatos- 
ság után, a’ Nagy Méltóságú Gróf, 
és Püspök Úr palotájában, fényes 
afztali kéfzülettel hatvan fzemélyek 
vendégeltettek meg, hol egy magas 
VirágfzobroállásonFelségesFejedel- 
münk képe felékesítve dífzeskedett. 
Ebéd felett a’ Nagy Mélt. Úr véve 
a’ poharat, és a’ régi jó szokás fze
rént , Ó Felségüknek hoíTzú , és bol
dog Uralkodásokért, azt •egéíTzen 
ki üríté ; megzendültek arratsopor- 
tosan az éljen kiáltások, kívül pe
dig ismét elmordúltak a' töltött mo
zsarak. Ez alatt elő állának nehány 
Papi Nevendékek, és egy Nemzeti 
Lelkű eredeti énekkel, a’ Felség 
eránt való szent érzésekre gerjefz- 
ték a' jelenlévők szíveiket. Estve ki- 
világosíttatotta Város; a' Templom 
piaczán N. M. Püspökünk költségén 
felállíttatottegy nagy fzobor-ábrázo- 
lataz AustriaiHázra,és Ő Felségökre 
czélozó példázatokkal, és felírások
kal difzesítve. Különösen kitűnt 
pedig a’ Városháza , és a’ Szeminá
rium , általlátfzó képekkel, és Ver- 
sezetekkel felkészülve; de efféléket 
látni, és olvasni lehetett még má
sutt is.— Muzsika zengések, és az 
ellőtt mozsarak gyakor durranásai 
között, a’sűrű éljen kiáltások végig 
hangzottak az útízákon.

B. Gyár maliiról Böjt elő 
Hava 12-dikén 1828- Mai napon,
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úgymint Koronás Fejedelmünknek 
születése napján, Ts.Nógrád Vár
megyének Rendel itten nagyobb 
számmal öfzvegyűlvén, ezen jeles 
napot, melly O Felsége születésé
nek 6o-dik esztendeje, megünnep- 
lették , és szeretett Királyoknak tar
tós egésségéért, fzerentsés hofzas 
Uralkodásáért, a' Mindenhatóhoz 
teendő könyörgés végett a’ parochia- 
lis Templomba mentek , a’ hol Fő 
Tifzt. Urbanfzki Ferencz AI-Es- 
peres Úr a’ szokott papi pompával 
Szent Misét mondott, mindenféle 
hang-efzközök zengéséből álló mu
zsika , és fzámos mozsár agyú dör
gése mellett. Ezen pompának ne
velésére Herczeg Efzterházi Nemes 
Gyalog Ezeredébűl az itten fekvő 
katonaság, és a' Nemes Vgye Tiszt
viselői az Isteni fzolgálat alatt pará
déba kiállottak. Délbe Első AÍ1- 
Ispány T. Lossonczi Gyűr ki Pál 
Úr a’Tettes Rendeket, a’ jelen lévő 
Tisztelendő Egyházi Rendet, és a" 
Hadi Tisztikart fényes ebéddel meg- 
vendéglette ; ebéd felett előfzör Ko
ronás Királyunknak egésségeért, 
hofzas életéért, és fzerentsés Ural
kodásáért , azután a’ Felséges Ki
rályné , Korona Herczeg, Nándor 
Ispány egészségekért, és az egéfz 
Felséges Austriai Ház boldog meg
maradásáért éljen poharakat ivott, 
mellyeket e' jelen lévő fzámos Ven
dégeknek Éljen kiáltásaik mozsár 
ágyúk dörgéseiül kisérve követték. 
Ugyan azon Első All-Ispány Úr a' 
helyben lévő katonaság megven- 
déglésére mindeniknek fejenként 
egy font húst és egy itze bort adott.

Ezen ünneplésen minden jelenlé
vőknek annál nagyobb öröm fogta 
el fzívöket, mennél buzgób hálá
val érzették az Úr Istennek azon 
Kegyelmét, hogy Felséges Kirá
lyunknak élete 6o-dik esztendejét 
fzerentsésen elérni engedte , min
den kinek az lévén legforróbb óhaj
tása , hogy legkegyelmesebb Feje
delmünkben hív alatta valóinak 
Atyját az Isteni Felség még számo
sabb esztendőkig megtartsa !

OROSZ BIRODALOM.
Sz. Pétervárából Jan. 26-dikán 

ezeket jelentik: Jan. 18-dikán Őr- 
parádé volt a’ Tsáfz ári téli palotá
ban , mellyet O Tsáfz. Magassága 
Pawlowits Mihály Nagy-Her- 
czeg kormányozott.

A’ General-Adjutáns, 2. Ben- 
kendő rf General-Lieutenant, és 
a’ második Uhlanus Osztály' első 
brigádájánakComtnandánsa, Scha
be 1 s k o i General-Major arany szé
les kardokat nyertek gyémántokkal 
kirakva, illy felírással: ,, a’ Vitéz
ségért és a’ 20-dik gyalog osztály' 
első brigádájának Commandánsa, 
Tucholk General-Major, és a’2- 
dik ármáda’ Pattantyusságának Fő- 
Tifzte, 2. Trufzon Ingenieur- 
General-Major, arany keskeny kar
dokat kaptak gyémántokkal kirak
va , illy felírással: „a'Vitézségért."

Nem tsak Sz. Pétervárában , 
hanem Erivánban is megüli it
ták Dec. 6-dikán (lg.) a' Tsáfzár* 
neve napját; t. i. reggel g órakor, 
az öfzvegyült fegyveresek’ jelenlé
tében , a Szűz Mária’ temploma fel-
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fzenteltetett, 's azután térden állva 
könyörgés tartatott O Felségének, 
és az egéfz Tsáfz. Háznak boldog
ságáért ; egyszersmind 101 ágyú
lövés tétetett. Ugyan azon órában 
minden Örmények a’ magok’ tem
plomaikban , és a’Mahomedánusok 
a’ magok metseteikben imádkoztak 
az ő boldogságok’ Szerzőjének meg
oldatásáért; ’s ez ünneplés gyanánt 
szolgált. Hogy még hathatósabban 
kimutassák Ő Felsége eránt való 
hódúlásokat, az Örmény, és Ma- 
homedánus Község 5000 ezüst Ru
belt gyújtott öfzve kegyes és Isten 
előtt kedves Intézetekre.—ll órakor 
parádé volt. Ezen látovány nem tse- 
kély gyönyörűséget szerzett a né
zőknek , kik tíz ezernél többen valá- 
nak. Köztök némelly előkelő Tiszt
viselők is voltak, kiket a’ Karsky, 
és Bajazetbeli Török Basák küldöt
tek , hogy Krassowfzki Generá
lisnak fzerentse-kivallásaikat meg
vigyék ezen örvendetes napon. Dél
után fényes ebéd volt a' Generális
nál. 6 órakor tűzijáték fényeskedett 
a' vár’ előpiaczán. A’ lakosok, kik 
soha sern láttak illyent, bámuló 
örömbe merültek ezen, és midőn 
az általvilágítók , az Ő Felségők’ 
neveinek betűivel, meggyujlatná
nak , ’s erre a puskák, és ágyuk 
megfzóllalnának, harsogó Hurrah 
kiáltásra fakadtak , melly a’ sere
gekével elegyítve egéfz óráig tartott. 
Az ünnep a’ várnak és külső váro
soknak kivilágos itásával végződött.
EGYHÁZI FEJEDELEMSÉG.

Jan. 28-dikán Romában a' Va- 
tikánumi palotában tartatott titkos

Consistoriumban a’ Szent Atya a' 
több külföldiekkel ezenMagyar Püs-' 
pokokét praeconisálta ; u. m. Nagy 
Méltóságú Négy esi Báró Szepes- 
sy IgnáczO Exját, ki Erdélyi Püs
pök volt , P é t s i Püspökké.; 
Méltóság. Szutsits Pál Mátyás 
Kalotsai Kanonok Urat, Fejér
vári Püspökké; Mélt. Scitovsky 
János Urat, Theologia Doctorát, a' 
Rosnyói Székes Egyház’ Fő Espe
restjét , és Custosát , Rosnyói 
Püspökké ; Mélt. Hám János Egri 
Kanonok Urat, Szathmári 
Püspökké; N. M. Tusnádi K o v á t s 
Miklós Ő Exját, Nagy-Váradi Ka
nonokot , Erdélyi Püspökké. — 
— Ezeken kívül: Anti o eh iái
Pátriárkává Szíriában praeconisálta- 
tott Mr Giarve Péter , most Jeru
salem! Érsek; Minucci F erdinand 
mind a’ két Törvények’ Doctora, 
Florencziai Káptalan’ Vicariusa , 
Florencziai Érsekké; Bello- 
r a d o Emanuel Mária , most Ca- 
tanzaroi Püspök , Reggiói Érsekké 
a' két Szicziliai Királyságban; Mar
ti n e t Antal, most Tarantaisei Püs
pök , Chamber y-i Érsekké ; B u a 
János Mária ,Oristanói Érsekké 
Szardíniában; Woronicz János 
Pál, voltKrakói Püspök, Varsói 
Érsekké ;, Paul o vich Luc ich 
István, O Tsáfz. Kir. Felségének 
U dvari Káplánja , Katta r ói P üs- 
p öleké.

S V É C Z I A.
A" Státus-Újság Londonból Jan. 

1-ső napján költ tudósítások fzerént 
így ír: „Dec. 21-dikén a’múlt efzt. 
itt Londonban Anglia, Orofz, és



log

Franczia orfzág között új Eggyezés 
köttetett. Elvégeztetett, hogy min
den kénfzerítu efzközöket, mellyek 
a’ czélra vezetnek , elkéfzíttsenek , 
és költsönösen elővegyenek a’ szö
vetkezett Hatalmasságok, még a' 
Moldovai, és Havas-allföldi Feje
delemségek elfoglal tatását is ide ért
vén. Ezen új Kötésben megújíthat
tak mind azon kinyilatkoztatások , 
mellyeknél fogva a’ Hatalmasságok 
lemondottak arról, hogy birtokai
kat nagyobbíttsák, vagy kirekesztő 
kereskedésbeli hasznokat vadáfz- 
fzanak.’’

NAGY BRITANNIA.
Azon beszéd, mellyel a’Parla- 

mentumot Jan. 2Q-dikén a' Királyi 
Biztosság megnyitotta, illyen ér
telmű :

„Lordjaim, és Uraim!
„Reánk bízta O Felsége, hogy 

az Uraknak tudtokra adjuk, hogy 
O Felsége a' külföldi Fejedelmektől, 
és Státusoktól folyvást olly jelen
téseket vefzen, hogy ők ezen or
szággal a' legbarátságosabb eggyet- 
értésben kívánnak maradni; és hogy 
az Európai nagy Hatalmasságok ré
szesülnek O Felségének azon valódi 
óhajtásában, hogy az eggyetértés 
minden pontokban megőriztessék, 
mellyek a' békeség’ fenntartására 
vezethetnek.

„O Felsége már jó darab idő 
óta fájdalommal szemlélte az Euró
pa" keleti részén folyó dolgok’ ál
lapot j át.

„Több esztendő óta az OHo
rn ani Porta, és a’ Görög tartomá

nyok’ ’s szigetek’ lakosi között olly 
háború folyhattatok, melly az embe
riséget felgerjefztő kitsapongások- 
kal bélyegeztetik.

„Ezen viadal’ folytában a’ neutrá
lis Státusok’ jussai, és a’ törvények, 
mellyek a’kitsinosodott Nemzetek’ 
közösülésének sinórmértékei, több 
ízben megsértettek ; és az O Felsége 
alattvalóinak békeséges kereskedése 
gyakov megbontásnak,ás fosztásoknak 
volt kitéve, mellyek igenis gyakran 
még fájdalmasabbá tétettek az erő
szakos, és kegyetlen tselekedetek 
által.

„O Felsége kívánva-kívánta 
ezen Ínségeknek véget vetni , és 
a' veszedelmeket elhárítani, mellyek 
azon háborúskodástól elválhatatla- 
nok, melly Európa’ köz tsendességé- 
ből tsak egyedül tefzen kivételt.

„Minekutánna O Felségét a’ 
Görögök esenkedve kérték, hogy 
magát közbe vesse a' végre , hogy ő 
köztök, és az Ottomani Porta között 
lábra álljon a’ megbékéllés; ezen 
czélra O Felsége eszközökről tanáts- 
kozott, és megegyezett elsőbben az 
Orofz Tsáfzárral, és későbben O 
Tsáfzári Felségével, és a’Franczia 
Királlyal.

,, O Felsége megparantsolta , 
hogy az Urak elejébe terjesztessék 
azon Protokollumnak mássa, melly 
az O Felségének, és a’ Felséges 
Orofz Tsáfzárnak tellyes hatalmú 
Biztosai által Apr. 4-dikén i82ÓSz. 
Pétervárában aláíratott; és e azon 
Tractátusnak mássa, melly O Fel
sége, és a' Tüilleriai, ’s Sz. Péter-



vári Udvarok között Jul. 6-dikán 
1827. köttetett.

„Az eszközök' folyamatában, 
mellyek olly szándékkal vétettek 
elő , hogy a' Tractátus' czélját el le
hessen érni, egy, O Felsége előtt 
váratlan, öfzveütközés történt az 
alkuvó Hatalmasságok’ hajós serege, 
és az Ottomani Porta’ flottája kö
zött a’ Navarini kikötőhelyben.

,, Mind a’ mellett is, hogy a’ 
szövetkezett flották nagy vitézséget 
mutattak, O Felsége szívből bán
kódik , hogy ezen tsata egy régi szö
vetséges Társának tengeri hatalma- 
ellen történt; mégis OFelségét most 
is azon biztos reménység táplálja, 
hogy ezen fonák történetnek semmi 
további ellenségeskedés sem lefz kö
vetkezése , és nem fogja gátolni a’ 
Porta , és Görögök között fennfor
gó czivakodásoknak barátságos el
igazítását, mellyeknek letsendesí- 
tése olly nyílván hasznos nekik.

„Minthogy Ó Felsége tett kö- 
teleztetésének állhatatos tellyesíté- 
sében híven megmarad nemzeti ígé
rete mellett, soha sem fogja szemei 
elől elveszteni a’ nagy őzéit, melly
nek elérésére minden iparkodásai 
feszülve voltak, t. i. a’ háborúnak 
elvégződésére az ellenséges részek 
között —- jövendőbeli költsönös ará
nyosságoknak tartós megállapítá
sára — és Európa’ tsendességének 
fenntartására azon alapon , mellyre 
az utolsó békekötés óta helyheztet- 
ve volt.

,,Ö Felségének nagy megnyug
tatására szolgál, hogy az Uraknak 
jelentheti, hogy el van érve azon

czél, mellyre nézve a' Lizabónai 
Udvar’ megfzóllításának következé
sében katona-erőt küldött Portugal- 
liába. Minthogy már a' hűségnek 
köteleztetése bétellyesíttetett,és Por
tugáliának bátorsága, és független
sége megőriztetett , parantsolatot 
adott O Felsége, hogy azon fegy
veres seregek, mellyek most ott ta
láltatnak, haladék nélkül viíTzahu- 
zattassanak.

„Reánk bízta O Felsége, hogy 
az Uraknak tudtokra adjuk, hogy 
O Felsége barátság — és Kereske
désbeli Eggyezést kötött a’ Brazíliai 
Tsáfzárral, és a' Mexikói eggyesült 
Státusokkal; ezeknek mással, O Fel
sége’ parantsolatjára, az Urak' elei
be terjesztetnek.

„Alsó Házbeli Uraim! 
O Felsége megparantsolta, hogy az 
Urak’ elejébe terjesztessenek a’ fo
lyó efztendőbeli költségek' felvetése, 
ezek úgy vannak felvéve, hogy, a’ 
mennyire a’Státus’ szükségeivel meg 
lehet eggyeztetni, a’ kímélésre leg
nagyobb tekintet fordíttatott.

„Ő Felsége által reánk van bíz
va , hogy mentői hamarább az Urak’ 
figyelmének ajánljuk annak megvizs
gálását, mi állapotban legyen az 
Ország’ bevétele, és kiadása ?

O Felsége egészen meg van győ
ződve , hogy az Urak örömmel fog
ják tapasztalni, hogy, noha a’ Stá
tus’ jövedelmeinek némelly ágaiban 
kissebbedés történt, mégis az öfzves 
bevétel az utolsó esztendőben nem 
tsalta meg azon várakozást, mellyel 
annak kezdetén voltunk-



„ „Lordjaim, és Uraim! 
O Felsége nekünk megparantsolta, 
hogy az Urakat arról tudósíttsuk , 
hogy az Angol kézi művek’legjele
sebb czikkelyeinek kivitelében neve
zetes szaporodás történt. Külföldi 
kereskedésünknek ezen gyarapodá
sa a’ népnek áltáljában több fogla
latosságot fzerzett, és örvendetes 
bizonyságéi fzolgál arra, hogy a' 
Kereskedés" nehézségei fogyton fogy 
nak, mellyek a’ nemzeti iparkodá
son olly mély sebet ejtettek vala.

O Felsége reánk bízta, hogy az 
Urakat tegyük bizonyosokká arról, 
hogy O Felsége erősen bízik az 
Uraknak azon fzakadatlan iparko
dásában , mellynél fogva minden 
alattvalóinak állapotját megjobbí
tani, és O Felsége’ gondoskodásá
nak nagy czélját — népének boldog
ságát, és fzerentséjét— előmozdí
tani törekednek.

A’ Parlamentumi megnyitó be
szédnek felolvasása után Jan. 2Q- 
dikén a" Felső Ház Z órától 5 órára 
délután halafztotta az üllést. Ekkor 
ismét öfzvegyülekezett, ’s az adandó 
Válafzról tanátskozott. Lord C h i- 
ehester a’ Válafzra javallatot tett. 
Ó a’ gyűlést arra tette figyelmetes- 
sé: hogy a’ beszédnek azon réfze, 
hol az idegen Hatalmasságoknak 
barátságos hajlandóságáról van fzó, 
igen megnyugtató, annál is inkább, 
minthogy a’ JNavarinnál fzerentsét- 
lenűl történt ütközet félelmet ger
jesztett vala, hogy talán Anglia, 
melly a' békeség" édességeit alig kez
dette kóstolni, régi Szövetségesével,

a’ Nagy-Urral, háborúba kevered
hetnék. A’ Lordditséré a’ szövetke
zett flották’ vitézségét, de egyfzer
'smind így fzólla: ,, Akármi keve- 
lyek is vagyunk , Uraim , a’mi ten
geri erőnknek ezen alkalmatossággal 
mutatott maga viseletében, én még
is meg vagyok győződve, hogy az 
ezen Orfzág’ valóságos hafznainak 
barátai mindnyájan velem eggyütt 
ezen fzerentsétlen történeten "bán
kódni fognak.—Lord S t r a n g f o r d 
ezen válaszolást támogatá. O külö
nös hathatóssággal ditséré azon hű
séget, mellyel a' Porta Angliával 
való barátságát három század óta 
fenntartotta, "s ebből következteti: 
melly kedvezéssel viseltetnek áltál
jában az Ottomanok Anglia eránt. 
A’ Lord ezután azt hozá elő, hogy 
a’ Király’ befzéde fzerént, a’Nava
rini ütközet a" Codrington Ad
mirálisnak adatott utasítások’ kö
vetkezéseitől eltávozott, sőt inkább 
olly kedvetlen történetnek kell azt 
tekinteni, mellyel semmi okból nem 
lehet szépíteni. A Lord örvendez , 
hogy barátságos megeggyezést lehet 
reményleni, és azt hifzi, hogy ezen 
alkalmatossággal a’ Nagy-Urnak tel- 
lyesen tsendes, és méltóságos ma
gaviseleté fzerentsés következéseket 
ígér a békeség’fenntartásáranézve. 
A' Lord befzéde végén ditséri a’Por- 
tugalliába tett hadi küldetést. — 
Midőn ezenSzólló azOrofzról beszél!, 
emlékezik : hogy neki is volt fzeren- 
tséje Sz. Pétervárában Nagy-Követ
séget viselni, és hogy a’Tsáfzárbé- 
keséges indulatját isméri, ki tsak a’ 
Jul. 6-diki kötés’ feltételeit kívánja
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betölteni. — Lord Holland hofz 
fzas befzédet tartott a’Válafzról; ő 
neki nem tetszik, hogy a' Portát 
Anglia’ régi Szövetségesének neve
zik. Beszéde végén nagy magafzta- 
lást szór a’ Navarini ütközetre ’s C o- 
drington Admirálisra. — Lord 
King nem ellenzi a’ Válaszolást, 
hanem azon álmélkodik , hogy ab
ban egy fzó sem jön elő á’gabona 
törvényről. — Wellington Hg. 
azt feleié : hogy az Orfzáglófzék az 
üllések’ ideje alatt akar javallatot 
tenni a' gabona-törvény eránt. Az
után a’ „régi Szövetséges’’mondást 
véde!mezé, ’s azt állítá, hogy ez a 
Portát illeti , és pedig főképpen 
azért, mivel a’ Porta az Európai 
Hatalmasságok’ arány osságának(ae- 
quilibrium) fő réfzét tefzi. A’ Her
ezeg továbbá azt mondá : hogy An
gliának , és egéfz Európának ha fzna 
kívánja a’ Portát védelmezni; és a 
keleten történt változások azt hoz
ták magokkal, hogy ez eránt Anglia 
nagyobb figyelemmel legyen, mint 
más Nemzetek. Továbbá egy közbe
vetett éfzrevételre azt feleié a’ Her
ezeg : hogy ő Codringt on Ad
mirálist koránt sem vádolja előb
bi Ministerium az ő magaviseletét 
helybenhagyta ; de neki sints jussa, 
a mint véli, azt mondani, hogy 
Codrington a’Király , és orfzág 
eránt való kötelességét nem telje
sítette. A’ Herceg nagy tapsolás kö
zött leüle. — Gróf E 1 d o n is támo- 
gatá a' Válafzt. Lansdown Mar- 
uuis, és Lord Goderich Co- 
drington Admirálist védelmez

ték. — A' második üllés Jan.Il
dikére határoztatott.

Az Alsó Házban Jenkinson 
Úr (Lord Liverpool’ testvére) tett 
javallatot a’ Válafz eránt. O testvé
re , és C a n n i n g Úr felől fzólla. 
Azt mondá : hogy a' mostani felhá- 
nyások , vitatások minden környül- 
állásokat fel fognak világosítani, 
mellyek a’ Navarini tsatát okozták ; 
ennél fogva azt kívánná, hogy ad
dig ne ítélnének. — Grant Úr a’ 
Válafzt támogatá. — Brougham 
Úr a'Király’ beszédéről fzólla, és 
azon réfze ellen kifogásokat teve, 
hol a' Navarini tsatáról van fzó. — 
A' Válafz mind a"két Házban ellen 
vetés nélkül elfogadtatott.

Az Udvari Újság illy kinevez- 
tetcseket közöl: Azon Ministerek, 
kik a’ Kabinetnek nem tagjai, ezek: 
Nagy-Admirális , O Kir. Magassága 
Clarence Hg., Törv. Fő Próká
tor a' hadi Osztálynál: Sir B e c k e 11 
John ; az Erdők' Biztosa : Arbuth- 
n o t Charles ; a’ Kereskedésre ügye
lő Tanáts’ All-Előliillője : F rank- 
1 a n d Lewis ; az armadának Fő Tár
mestere , Fitzgerald Úr.

All-Státus-Titoknokok : a’belső 
dolgok' hivatalánál: Philips S. 
M. és P e e 1 William Urak : a’ gyar
matok’ Osztályánál: Hay Úr; a’ 
külső dolgoknál: Lord Howald 
deWalden, és Backh use John 
Úr. A' Kintstár’ Titoknokai: Pl a ir
ta, és Da w són Urak ; Fő Solli- 
citator: Sir T y n d e 11; Irlandi Lord 
Hadnagy : Angl esea Marquis; Fő 
Titoknok ennél, Lamb Úr.

(Hafznos Mulatságok Nro 14.) Hirdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(4)

Hirdetés.
(l) Szabad K. Szathmár Várossában egyedül való Baalbeli mu

latságot adható és Biliárdot tartható Jussal fzinte egyedül való Ven
dégfogadó Fejérház nevezetű épület fzükséges kéfz Biliárdal a" meg
nevezendő egyéb alkalmatosságokkal tifzta és jó italokkal .a’ Nemes 
Váróstul providiáltatván egy magát ennek alkalmatos folytatására, és 
1000 VCzéd. ftos Pénz Cautionak letételére Birtokosnak érzőnek fo
lyó efzt. első Májustól kezdve, két egymás után következő efzten- 
dőkre elfogadható módon által engedendő. — Bővebb tudósítást erről 
ád hozzá francon másítandó Levelekre Weifz János helybeli Ke
reskedő a’ midőn általa tökélletes egyesség is tárgyaztathatik.

Az épület áll a’ Piacznak nevezetesebb réfzén, fzép kinézésű, 
foglal magába Tágos Biliárd fzobát egy oldal fzobával, egy nagy bor 
ivó fzobát egykissebb mellette valóval, tágos konyhát három egymás 
után következő fzobákkal * a’ felső Tractusban van öt Vendégfzoba 1 
Szála, egy Pipázó fzoba, egy bor mérő-, egy evő-, egy Credencz-’és 
egy Garderohe-fzoba, és egy fzükséges konyha —- az Udvar tácros 
70 Lóra bolthajtásos Istálló, egy záros és több fzinek.

Figyelmet érdemlő egyéb eránt az, hogy több esztendők ólta 
olly administrátio alatt volt , a’ melly által sem utazó sem vidékbeli 
Vendégek nem idegenítettek el.

J e l e n t é s.
(2) A’ ki kívánna Házat, Jószágot, Szőllőt, Ház hellyet, és Bort 

vagy venni, vagy eladni, akár egymással feltserélni , vagy pedig Áren- 
dába botsájtani vagy ki-árendálni ; tessék magát a’Tudósító Tisztben 
(Knndschafts-Amt) Sebestyén Piarczán jelenteni.

iA 1 1
H í r d e t é sí

(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendélésé
ből köz hírré tétetik, hogy az 0 Budai Királyi Koronái Uradalom:
(Első Félesztendő 1828.JP )(
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réfzérói az a "hoz tartozó következendő Királyi használatok e’ folyó 
2 828-dik észt. Februarius 25-tödikén Ó Budán a’ Praefectusi Irófzobá- 
ban tartandó kótyavetye által a' többet ígérőnek három egymás után 
következő esztendőre bérbe adatnak, úgymint:

1- fzör Ó Buda Királyi Korona Városban a' Husmérés jussa a' 
készen lévő három mészárszékkel együtt, mellyek külön véve kótya- 
vetyéltetnek.

2- fzor Grottendorf Helységben a’ malmokon feliül Üröm felé 
lévő Kő bánya.

5-fzor Monostor Helységben az Uradalmi Vendégfogadó a’ Du
nakeszi általj ár ássál együtt-

4- fzer Zsámbék Korona Városban a’ több igen népes helysé
gek között lévő feliül tsapó hármas patakimalom minden hozzá tar
tozó épületekkel, és földekkel együtt, mellyek két 22 4/8 holdas szán- 
tóföldből, 4 4/8 hold rétből, és H/6 hold kertből állanak.

5- fzör Tök Helységben : a.) A’ mészárlás mészárszékkel együtt, 
b) Az Uradalmi Kortsma kereskedési szabadsággal eggyütt.

H-szór Vissegrád Korona Városban a' kereskedési szabadság 
holtai, és szobából, konyhából, fafzínből, és pinczéből álló jól el
rendelt lakással eggyütt.

A bérleni kívánók a' fent meg jegyzett napon, és helyen, a’hol 
a’ Kótyavetye reggeli Q órakor tartatik, és a hol a' bérlés feltételeit 
előbb is megtudhatni, szükséges bánatpénzzel, és más rendes megki- 
vántató dolgokkal felkészülve, jelenjenek meg,

Budán Febr. 5-dikén 1828°

Licitátio-Hírdetés.
(5) Fő Méltóságú Özvegy Herczeg K o h á r y n é Uradalmi Fő-Di- 

Tectorátnsa részéről köz hírré botsájtatik ; hogy a' Baloghvári, és Rima- 
fz t i Tettes Gömör.és a’ Füleki Tettes Neográd Vármegyékben bely- 
heztetett Uradalmakban lévő Királyi Haszonvételek , úgymint: Kortsma, 
Mészárszék , valamint a" Felső-Baloghi Ser- és Pálinkaház Licitátio által 
a' többet ígérőnek három egymás után következendő esztendőkre, e’ 
folyó esztendő Sz. György Hava 24-dik napjától haszonbérbe adatnak, 
és a’ Licitátio a’ Baloghvári, és a’ Rimafzétsi Uradalmakra való nézve 
Bojt-más Hava 24-dikén Rimafzéts, a'Fülekire való nézve pedig azon 
hónap 27-kén Fülek Mező-Várossaiban fog tartatni.

A’ haszonbérlés környMállásai, és feltételei Böjt elő hava 25- 
dik, napjától fogva egész a' Licitátio napjáig a’ Herczegi Fő-Directo-



H i r d e t é s,
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Szerentsém vagyon ezennel köz hírre tenni, hogy ezen czim alatt, „Gyűjte
mény a’ Juhtenyésztésről“ szól ló gazdaságos tekintetben különösen 
hasznos könyvnek Második Köt etje is, melly a’ Practicus esméreteket foglalja 
magában, a’ sajtót elhagyd. — Az előfizető Lraknak, az illető exempldrok 
megfognak küldetni adandó alkalmatosságok által. — Mivel az előfizetési Pél
dányokon kívül számosabb nyointatinányokis készíttetlek, mint már az első 
Kötetről tett Hirdetésben is jelentetett, melly Könyvárosi Kereskedésemnél ta
láltatható , annak ára továbbáis 2 ezüst Rftokban liatároztatik meg. Ezen Pra
cticus es méreteknek közléseivel gazdag második Kötetnek foglalatja a’ követ
kezendő :
Élőbeszéd fs bévezetés. — Első Szakasz. A' szorossabb értelemben vett Julitenyésztésről, ide ért
vén a’ nemesítés! fogásokat , és V Juhokkal való rendes bánás módjait. — Első Része az 1-ső Szakasx. 
nak szóll, a’ Juhtenyésztésnél elő - forduló közönséges észrevételekről. — Második Rész , a’ Nemesítés
ről a* Legújjabb tenyésztési Princípiumok szerént. §. 1. Mi értetődik ezen szó alatt Faj, ’s hogy i 
vagy álittatik egy újj Faj elő P mit kell érteni az úgy neveztetni szokott természet játéka alatt a’ tenyész
tésben ; mi a’ Nem és Faj között a’ külömbség. §. 2. A’ Fajok mesterséges elöálitásáról, vagy a’ Ne
mesítésről. §. 3. Mit tartottak ez előtt a* házi álatoknak önnön Fajokban való gondos szaporításáról 
(Jltlizucht) ? mit most ? mit a’ vér frissítésről? mit értünk az alatt? szükséges e’ az mindenkor ? ’s mi
kor kell azt gyakorolni? §. 4* Kétféle módja a’ Birka Nemesítésnek. §. 5. Mikor alkalmatos a’ kos és 
anya Juh a* párosodásra , életidejére nézve ? §. 6. A' ííágatás idejéről. §. 7. A’ Hágatás háromféle mód
jairól. §. 6. Hasznos megjegyzések a’ hágatás esetében. §. g. Hasznos jegyzetek a* Merino Juhok te
nyésztése tárgyaiban, mellyek a’ Juhok ClassificállásV foglalatosságaira nézve is clőesméretűl szolgál
nak ; és a’ tör’sök nyájak ( Stammschäfcreicn) szükséges vóltáról. §. 10. A’ Juhok Classificállásáról. — 
Harmadik Rész. A’ Juhok gondviseléséről szorossabb értelemben. §. 1. Mit értünk a’ gondviselés 
alatt ? §. 2. Első Idő szakasz. §. 3. Második Idő szakasz. §. 4. Harmadik Idő szakasz. §. 5. Negyedik 
Idő szakasz. §. 6. A’ Juhoknak élet idejéről és megismértető jeleiről. — Negyedik Rész. Azon fogla
latosságokról , mellyek a’ Juhoknak táplálása módjainál előfordulnak. §. 1. Közönséges észrevételek a’ 
juhok táplálásánál , azoknak egésségekre nézve. §. 2. A’ Legelésről és a’ Legelők természetéről. §• 3: 
A’ Legelésben megkivántató rendről. §. 4- A’ Harmatról ’s annak káfos vagy nem káros béfolyásáról, 
a’ juhok egésségére. §. 5- A’ Telelésről ’s a* Téli takarmányokról. §. 6. Az étetés rendiről , és a* Jász- 
Iokról. §. 7. Megjegyzésre méltó észrevételek, a’ szabad ég alattvaló nyaralásról, és telelésről. §. 8. 
Az itatásról. §. g. A’ Juhoknak télen nyáron Istálón való tartásáról rövideden. — Ötödik Rész. Kti- 

' *r,>" ««.»H.,oV o1 TiiLziVnaV hnsynnvitelét tárrrvazzák. §. 1. Elő jegyzet ezen



Eggen be rgev Jó’sef,.
Rönyváros.

gyapjoknak eladásánál. §. 3. A’ Fejesről és Tej haszonról. §. 4- A’ Trágya haszonról. §. 5. Az Aktok
ról. §. 6. A’ Juhoknak füleiken tétetni szokott jegyekről, és a’ Juhok numcrizálásáról. — Második 
Szakasz. A’ Praeservativum vagy mentő szerekkel való élésről, a’ Juhok nyavalyáiról,, azoknak si
keres orvoslása módjairól , és az orvosi szerekről. — Első Rész. A’ Sózásról, és a’ mentő vagy prae
servativum szerekről ’s a’ t. §. 1, A* sónak orvosi erejéről, ’s a’ sózásról. §. 2. Megtzafolása azon
alifásnak, hogy a’ Juhoknak sóra sziikségök ne lenne, a’ Juhok természetéből bontakoztatván azt ki, 
’s a’ Juhoknak különös hajlandóságokról az orvosi szerek iránt, mint kellessen ezzel czélaranyosan 
élni , rnelly által sok veszedelmektől megmentéinek ; ezek iránt való tapasztalás! esméreleknek közlései, 
§. 3. Mikor kell sózni, és mitsoda mértékben, ’s mitsoda szerekkel kell a’ sót keverni? melly fogla
latosságokat mentő szerekkel való élésnek nevezünk. — Második Rész, a’ Juhok Nyavalyáiról, ’s 
orvoslása módjairól. §. 1. Az egésséges és beteges álapotnak tulajdonságairól , és a’ nyavalyáknak főbb 
felosztásairól. §. 2. Mellyik nyavalyáktól szenvednek a’ Juhok többet, a’ gyuladóstól é, vagy az elgyen
güléstől eredetiektől? §. 3. Az egésséges álapotnak esmértető jeleiről. §. 4- Egy két szó a’ beteg álapot
nak megesmértető jeleiről közönségesen felvéve. §. 5. Azon külső jelekről , meilyek a’ gyúladós beteg
ségek jelenléttét adják tudtunkra. §.6. Azon külső jelekről, meilyek a’ valóságos elgyengüléstől ere- 
dett betegségeknek jelenléttét adják tudtunkra. §. 7. A’ Rothasztó betegségről. §. 8. A’ Métely beteg
ségről, ’s bizonyos orvoslása módjáról (-a’próba tételek elő adásával). §. 9. A’szőrféregről. §. 10. A’ 
Himlőről. §. 11. A’ Rühről. §. 12. V Keringösségről. §. i3. A’ Tüdő gyúladásról. §. 14- A’ Guta 
Ütésről, vér tályogról, vagy is a’ Lép. gyúladásról. §. 15. A’Köröm fájásról. §. 16. A’ Bárányoknak 
szerfelett való Fixálásáról. §. 17. A’ Bárányoknak megmerősödésekről (©tcifttJerbeit Ócr íaatmer). §. 18. 
A* Gilisztásságról. §. 19. A’ Felfúvódásról és Kolikáról. §. 20. Befejezésül szolgáló észrevételek, a’Ju
hok nyavalyáira nézve. — Harmadik. Rész. A’ Juhok nyavalyainak gyógyítására használni szokott orvosi 
szerekről, azoknak erejéről , ’s tulajdonságairól. §. 1. Közönséges észrevételek az orvosi szerekről. §. 2. 
A' Büdöskőröl. §. 3. A* Dohányról. §. 4. Az Etzetről. §. 5. Feketére égetett tsontról. §. 6. Fejérre 
égetett tsontról. §. 7. Fénylő Koromról. §. 8. Fenyő magról. §. 9. Fokhagymáról. §. 10. Foeniculum- 
ról. §. 11. Galitzköről. §. 12. Gentianáról. §. 13. Hóltszénről. §. 14- Hamuról. §. 15- Kálmus vagy 
Bétsi sás gyökérről. §. 16. Kámphorról. §. 17. Kék kőről. §. 18. Konyha sóról. §. 19. Körös bogár
ról. §. 20. Mészről és Mészvizről. §. 2t. Örvény gyökérről. §. 22. Salétromról. §. 2.3. Szappanról. §. 24. 
Szarvas szarv olajról. §. 25, Terpetin olajról. §. 26. Ürömről. §. 27. Választó vizről. §. 28. Zöld Dió 
hajról. §. 29. Varádits kóróról. —• Tóldalék a’ Juh nyájak körűi szolgáló cselédekről.

Pest 12-dik Februáriusban 1828.



ralis hivatalnál Szétsényben, nem külömben a’ Herczegi Tabuláris 
Ügyvéd Tettes Désy Is Iván Urnái Pesten a'maga házánál az Új-Világ 
útfzában Nro 551« avagy a’ Tifztartói Hivataloknál Füleken , Felső- 
Baloghon, és Rimafzétsben személyes, n, avagy ezen hivatalokhoz uta
sítandó frankirozott Levelek által tudathatnak meg. —

Hirdetés.
Bizonyos Resthez közel lévő J ófzág-Ré íznek Kótya- 

vetye által történendő bérbe adása.
(2) E’ folyó 1828-dik efzt. Martins 3-dik napján reggeli 10 órakor 

Budán a’ Krisztina Városban Gróf Brunsvig házban, Pestről két 
mértföídnyire termékeny tájon fekvő Péczel Helységének nyolczad réfze 
f. e. Sz. György napjától fogva hat, vagy kilencz esztendőre nyilván
való Rótyavetye által bérbe adatik.

Ezen birtoknak rendes, és bizonyos efztendöbeli jövedelme a.) 
344 Pos. mér. külömb nemű őfzi gabonát foglaló malombeli árendábúl. 
b.) most 473 k. forintra menő de könnyen fzaporítható Taksás fizetés
ből, és c) 500 kézi, és igás Robottoknak fzolgáltatásából áll. Ezeken 
fellyúl basznál az Árendás tágas nagy Curialis belső fundusokat, egy 
jó karban lévő lakó házzal egy Juháfz házat és 400 darabra készítetett 
Juh-féfzert. 450 Pos. mér. alá való major szántó földeket, tzélerányos 
menyiségü réteket, több mint kétfzáfz holdra menő erdőket, hét nagy, 
mintegy hufz holdra menő majorsági, és nyolcz dézsma fzőllőket, 
a közlegelőbeli részvétel jussával.

A’ hérleni kívánok 1Ö0 fór. C. P. bánat pénzzel felkészülve, és 
1340 fór. C. P. Cautióról, mellynek felét 670 htokkal a* többet ígérő 
Licitátio alkalmával leteszi, gondoskodva a fennt jegyezett napon és 
helyen azon észrevétellel megjelenhetnek, hogy a' Cautio ne talán teendő 
épületbeli investiturák fizetésére vifiza fog adatni. A’ Conscriptiókat és 
többi Arendálás feltételeit a' fennt említett házban, mint a’ tulajdonos 
lakásában naponként délután, vagy Péczelen Udvardy Prókátor 
Úrnál meglehet tudni. Költ Budán Böjt elő Havának S-dikán 1828-ban.

H í r d e t é s.
(2) Ezennel köz hírré tétetik , hogy Szabad Királyi Szabadka Vá

rosa e’ f. e. Februarius 27-dikén tartandó kótyavetyén hat mészárszé
ket a’ vágó marhák legelésére szolgáló három fzáz hold ( 2000 öles) 
legelővel együtt a’ közelebb következendő Április l-ső napjától fogva
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egéfz 1831 efzt. Martins végéig bérbe fog adni.— Ugyanazon napon 
1-ső Májustól fogva következendő három esztendőre e’ következendő 
használatokat adja ki bérbe a’ megnevezett Sz. K. Város: a.) A' serhá
zat. b.) Kilencz, réfzfzerént a'Városban, réfzfzerént annak határában 
lévő, kortsmákat. c.) Egy boltot a’ piaczon. d.) Az Orfzágos Vásárok 
jövedelmét, f.) A’ városba béviendő bortól, és pálinkától járó taksának 
bévételét. g.) Az általjáró nagyobb, ’s apróbb marháktól legelő fejé
ben veendő taksa jussát, h.) 80 l/2 hold földet, melly magva fzaka- 
dás által a’ Városi Fiscusra került, i.) A' Zsidók fzámára a’ kasa bor 
mérés jussát, k.) A’ Ludasi halászatot. —Melly napra a’ bérleni kí
vánók ezennel meghívattatnak.

Egy Pozsonyi Mérő Gabonának piaczi folyó ára 
Váltó-Czédulában:

Tiszta- 
B úza

Kétsze
res Rozs Árpa Zab Kukori- 

I cza
fi. Kr. fi. kr. fl. kr. fl; kr. fl. kr. 1 fl. kr.

6 10 5 20 4 40 2 40 2 — | 2 50
6 30 5 45 5 — 2 45 2 8 3 156 45 5 5o 5 — 3 30 1 52 4
7 55 6 45 5 45 3 40 2 40 3 50
8 35 — — 7 10 4 43 3 5 - _
8 5 7 8 7 — 3 25 2 30 3 458 — 6 30 6 1 15 3 45 2 37 1 4 10

A’ Gabonának Pesti piaczi ára Februar. 12-dik napján 1828- Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tifzta Búza Q fór.. — kr. Kétfzeres 7 forint 
20 kr. Rozs 5 fór. 40 kr. Árpa 4 fór. 6 kr. Zab 2 forint 40 kr. 
Rukoricza 4. fór. 12 kr. Köles 3 . fór---- kr. Köles kása ? fór. — kr.

1828. Januarius

26-kán Baján 
3ü kán Földváron
30- kán Miskolczon
31- kén Győrben 
29-kén NagySzombat 
31-kén Veszprémben 
31-kén Mosonybau



HAZAI '3 KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(i5.)

Pesten, Szerdán, Böjt elő Hava 20-dik napján 1828.

Kő, es Virág.
Súlyos lomha tetem , míg föld gyomrába rekeszlve 

Nyúgoszik, ám’ majd majd élteti mesteri kéz. 
Föld, köz anyánk, tellyes képbcnn úgy fejti virágot, 

Hogy munkánk nélkül Isteni kézre mutat.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

Jó séf Tsáfzávi Királyi Fő-Her- 

czeg, Orfzágunknak Nándor Ispá- 
nya, kiFelséges Urunknak Születése 
Ünnepére Bétsbe utazott vala, e’f. 
hónap 14-dikén délután 5 órakor 
Budára fzerentsésen viffzaérkezett.

A' kemény hideg folyvást tart, 
néha kévés havazással. Ézen nagy 
hidegnek feljebb a’ Duna mentében, 
fzinte illy mértékben kell tartani; 
mert már egy hét óta a’ sűrű jég 
miatt, igen nehéz a Dunán való 
általjárás.

Melly igaz Örömmel, és fzives 
jól tévőséggel igyekeztek Buda, és 
Pest Városai, Felséges Urunknak 
örvendetes születése napját emlé
kezetessé tenni, némelly különös 
példák nagyon szembetűnővé teszik. 
— Ugyan is Budán az Őrizeten lévő 
Katonaságnak , a’ Strázsa Mestertől 
lefelé, a’Válafztó Polgárság 3i akó 
bort, és a’ Mészáros Czéh, lg má- 
(ElsÓ Féiesztendő 1828 )

zsa 85 font húst ajándékozott; azon 
kivül ugyan a’ Mészáros Czéh , a' 
köz népnek felvidámítására, és táp
lálására , a’Vár mezején, egéfz ökröt 
sülhetett meg, és kiofztatott, melly- 
hez a’ Polgárság 12 akó bort, a* 
Kenyérsütők pedig kenyeret, és 
zsemlyéket bőségesen osztattak ki: 
a’ Sör Árendások pedig 10 hordó 
sört ajándékoztak—A’ Pesti Polgár
ság , a’ mint már említénk, az itt 
lévő mindenféle katonaságnak, ’s 
igy az Invalidusoknak is fejenként 
1 itze bort, és 1 font húst ajándé
kozott, a’ mi 58 mázsa húst, és 

akó bort téfzen. Ugyan azon köz 
ajándékozásból Váczra jutott a’ Si- 
ketNémáklntézetének íoo frt,a’Pesti 
vak Gyermekek Intézetének 100 frt. 
és a’ Pesti Affzonyi eggyesűlet In
tézetének gyarapítására 200 frt. A’ 
Sz. Rochus Ispotályában lévő Kórok
nak, és öregeknek öfzveségesen 1Q5 
frt. 2 xr.; a’ házi szegények közt való 
kiosztásra Q45 frt. 54 xr. Milly ne
mes jóltevőség a’ Polgárság réfzéről!

x~~
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Egerből Febr. 15-dikén 1828. 
Folyó hónap 12-dikén, mint Felsé
ges Urunknak hatvanadik évi fzüle- 
tése napián , megújjittatott ezen 
Érseki városban az esztendőnként 
jobbágyi hiv hódúlással , fiúi igaz 
szeretettel, és buzgó magyar érzés
sel gyakoroltatott öröm-ünneplés ; 
reggeli Q óra tájban tolongva sereg
lettek a’ székes fő Templomba, a' 
helybeli valamennyi Egyháziak, és5 
szerzetes Rendbéliek; Méltóságos B. 
Taxis General Major O Nagysága 
vezérlése alatt a’ Ts. Iiir. számos 
katonai Fő Tifzti Kar,’s a’NagyMél- 
tóságú Kir. Udvari Magyar Kama
rához tartozandó Tisztségek; Tekin
tetes Bernátfalvi Föl d vá r y Fe- 
rencz második All-Ispány Úr vezér
lése alatt a’ Tettes Ns. Vármegyé
nek egybegyültt Rendjei, a' Városi 
Tanáts, mind felső, mind alsó os
kolabeli tanúló Ifiúság, és egyéb 
Úri, és Polgári Rendbeliek’ sokasá
ga. Az Isteni szolgálatot maga Nagy 
Méltóságú Felső Eőri Pyrker Já
nos Láfzló Pátriárka Érsek O Ex- 
cellentiája fényes szertartással vé
gezte, melly alatt a' B. Geppert 
gyalog Regementjebeli egy osztály, 
a’ fegyveres Polgárság, és a Város 
mozsár ágyúi tettek tifztelkedő lö
véseket ; a’ pompás ájtatosság, mel- 
lyet jeles muzsikai kar ékesített, 
Sz. Ambrus hálaadó Énekével fejez
tetett bé. Délben, valamint Nagy 
Méltóságú Pátriárka Érsek , ’s örö
kös Fő-Ispány Úr Ö Excellentiája 
a Ts. Kir. Katonai Fő Tifzti Kart, 
a Ts. Kir. Hivatalbelieket, a" Tettes j 
Ns. Vgye némelly főbb Tisztjeit,

nehány Egyházi Rendbeliekkel, és 
a’ Város Elöljáróival, öíTzeséggel 
épen 60 személyeket gazdag ebéd
del megvendégelt, melly alatt kel
lemes muzsika, és a’ város mozsa
rainak dörgései mellett, egyedül 
Felséges Urunk drága életének a’ 
ditsősség, és boldogság árjai köztt 
leendő meflze terjedéséért köszön
tettek fel a’ magyar nektárral töltt 
poharak; úgy az Egri FőKaptalan- 
beli Kanonok Urak is számos Úri 
Vendégeket fzokott magyar nyájas
sággal fűszerezett ebéddel fogadtak; 
az itt helyben tanyázó Ts. Kir. Ka
tonaságnak felvidámítására, szere
tett kegyelmes Pátriárka Érsekünk 
200 forintokat, a' Városi Tanáts 
pedig nehány akó jó Egri bort aján
dékozott; estve 7 óra után , hajdant 
nevezetes aggott Várunkból , hol 
egykor nem tsak a’ derék férjfiak , 
hanem az Egri magyar afizonyokis 
bajnoki módra vitézkedtek , a’város 
mozsár ágyúi egymást nyomban kö
vető 60 lövésekkel adták tudtára a’ 
vidéknek méltó örvendezésünket, 
melly idő alatt nem tsak víg far
sangi mulatságok kezdődtek, ha
nem a* városnak szebb réfze , és ne
vezetesebb épületei, jelesen az Ér
seki Lyceumnak roppant épülete, 
az Érseki Residentia,GenerálisiKvár- 
tély ház, a’ Ns. Vgye háza, a" Káp
talanbeli Urak lakó házaik, a’ ne- 
vendék Papok Nagy Seminariuma, 
a' városnak ezen ünnephez kéfzültt 
pompás alkotmánya temérdek mé- 
tsekkel, difzes festésekkel, és elmés 
jversezetekkel kivilágosíttattak; mel
lyek között gyönyörűség volt látni



a’ Lyceumi Tsillag néző toronynak 
az égbe emelkedett tetején, mint
egy koszorúba foglaltt óriási nagy
ságú F. I. betűknek mcíTze tájakra 
világitó ragyogását, úgy a’ Ts. Ns. 
Vgye Háza közepén Felséges Urunk
nak jól eltalált, ’s általlátfzólag ki-j

világosíthatott melyképe alatt, édes 
Hazánk Koronáját, ’s Czímerét ölelő 
kétfejű fekete Sast, ezen felírással, 
melly az egész épület hoíTzan, láb- 
nyi magasságú betűkkel egy sorba 
vala helyheztetve:

AVstrla Császárját, MagYarok keDVeLLtte klráLYJát, (17Ö8) 
DVs EVropa DYCső Díszét, és népei AttYát )
ÉLtessék az Egek friss NefztorI teLLYes erővel! ) Mb23)

IgY könYörög HeVes, és SzoLnok szent erezetében. (60)
Veszprémből. Böjt-elő hava 

12-kén. — Mai napon ünneplettúk 
itten Felséges Urunknak, a’ mi jó 
Királyunknak , születése' napját. A 
Ns Vármegye’ részéről Köz-Gyülés 
tartatván, nagy számmal jelentek 
meg a’ Megyebeli Tekintetes Ka
rok , és Rendek az egész Tisztviselő 
Karral egyetemben a’ Veszprémi 
nagy Templomban , megkülöm- 
böztetett Magyar ruházatokban buz
gó ájtatossággal imádkozván azért, 
hogy szeretett Királyunknak hasz
nos életét a' Mindenható hoíTzú 
időkre terjeíTze édes Hazánk’, és 
többi népei’ boldogíttására. Ezen 
nagy napnak fényesittésére a' Vesz
prémben , ’s környékein tanyázó 
Ferdinand Fő Herczeg Nemes Ezre
déből eggy Század állíttatott fel a’ 
Templom előtt, a' hol a’ Városi 
Magyar Polgárok is felállván, a 
Szent Mise alatt tett lövöldözéseik
kel az Ünnep’ fényét nevelték. 
Ezekután a' Papi, ’s Katonai Státust 
Fő Tisztelendő K üli ei János Ka
nonok, és Generális Vicárius Úr; 
a' Megyebeli Tisztviselői Kart, és

Tekintetes Rendeket pedig Királyi 
Tanátsos és Nemes Megyénk érde
mes Első All - Ispánya Nagyságos 
F első-Pulyai Rohontzy János Úr 
pompás asztalaiknál díízesen meg
vendégelték. A’ midőn Első All-Is- 
pán Úr Őseink’régi fzokása fzerént 
a’ vendégség közben elsőbben Fel
séges Királyunk, azután pedig Fel
séges Koronás Királynénk’, a’ Ko
rona Herczeg’, és Országunk Nándor 
Ispánya' Ó Fő Herczegsége egés- 
ségéért a’ legmélyebb jobbágyi tisz
telettel poharát felemelvén buzgó 
lélekkel el köszöntötte. A’ tifztelkedő 
lovasság, ’s gyalogság a" Tekintetes 
Vármegyei Magistratus által három 
napi zsolddal ajándékoztatok meg, 

NAGY BRITANNIA.
A’ Lord-Nagy-Admirális, Clä

re n c e Hg. Febr. 1-ső napján Ports- 
moutbba ment, hogy az ott lévő 
hajómühelyt, és hajókat megte
kintse.

Az Udvari Újság egy Királyi 
Tanátsbeli parantsolatot közöl, 
mellynélfogva megengedtetik, hogy 
az Éjszak-Amerikai egyesült Státu-

X*
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so!; hajói sót, és gabonát vihesse
nek ki Anquilla nevű Angol nyu- 
got-lndiai szigetből.

A’ Királyi beszédben megem- 
líttetett, ’s máskor is annyiszor 
szóba jött Protokollum’ fogla
latja a’ Görögök’ ügyében, melly 
Apr. 4-ikén 1826. Sz. Pétervárában 
aláíratott, és most mind a két. 
Páriámén tűm’ elejébe terjesztetett 
a’ Király’ parantsolatjafa, itt kö
vetkezik:

„Minekutánna O Nagy Britan
niái Felségét a' Görögök megszól- 
1 kották, hogy magat közbe vesse , 
az Ottomani Portával való megbé- 
kéltetésöknek végrehajtása végett 
minekutánna 0 Felsége ennek kö
vetkezésében azon Hatalmasságnak 
ajánlotta a’ maga közbenjárását, 
és ezen tárgyra nézve az O Ország- 
hószéke némelly eszközökről kivan 
tanátskozni ’s megegyezni O Tsá
szári Felségével; és minthogy más 
részről 0 Tsász. Felsége is olly kí
vánságtól lelkesíttetik , hogy a’ Gö
rög Országban, es Archipelaguson 
folyó háborúnak olly eggyezés ál
tal vettessék vége, melly a Reli
gio’ alap-törvényeivel, igazsággal, 
és emberiséggel öszvefér, ennél
fogva az alólírottak abban egyez
tek meg: ,

I.) „Hogy a’ Portának aján
landó alkúkötés, ha ezen Ör- 
száglószék az ajánlott közbenjárást 
elfogadja, olly czélúlegyen, melly 
a’ Görögöket az Ottomani Portára 
nézve az itt alább előadandó álla
potba helyheztesse.

Görög Ország az Ottomani Bi
rodalomtól függő tartomány (ric- 
pendentia) legyen, és a’ Görögök 
a’ Portának esztendei adót fizesse
nek , mellynek mennyiségét !v-z- 
egyezéssel örökre határozzák meg. 
•Okét kirekesztőié» olly Tisztel, igaz
gassák, kiket önnön magok válasz
tanak, ’s neveznek , kiknek kineve
zésében mégis a’ Porta bizonyos 
befolyással lehet.

„Ezen állapotban a’ Görög tei- 
]yes gondolkodásbeli mint izmié 
tellyes kereskedésbeli szabadsággal 
éljenek, és a’ belső kormányozást 
kirekesztőleg ő magok tellyesittsek.

„Hogy a’ két nemzetbeli sze
mélyek egymástól tellyesen elvá
lasztassanak, és a boszontasok el- 
kerültessenek, mellyek illy hosszas 
háború után szükségképpen szok
tak következni, a’ Görögök vegyek 
még a Törökök birtokait, akar a 
Görög szárazon, akar a’ szigeteken 
feküdjenek azok.

2.) „Ha a* közbenjárás’ princí
piuma a’ Törökök , és Görögök kö
zött, 0 Nagy Britanniái Felsége’ 
Konstantinápolyban lévő Nagy-Kö
vetének előterjesztésére elfogadta- 
tik, Ő Tsászári Felsége, minden 
esetre belé elegyíti magat ezen köz
benjárás’ czéljának eleresebe. A 
mód, miképpen , n és az idő, mi
kor vegyen részt O Tsasz. Felsege 
az Ottomani Portával való további 
alkudozásban, melly ezen közben
járásnak következése lenne, későb
bén Ő Nagy Britanniaj Felsége’ 
Országlószékének, és O Tsászári



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(i5.)
_ _____ ___ _ . j»

Hirdetés.
(l) A’ Méltóságos Királyi Szekszárdi Uradalomhoz tartozandó 

Szekszárd Mező Városban e’ folyó 1623-ik Esztendő Marczius Hónap
nak H-kén reggel g órakor a’ Bírói Executio által Licitátio képpen a' 
többet Ígérőnek készpénz fizetésért elfognak adódni:

1- fzör. 70 Antalag Tokaji Borok az 1822-ki termésből.
2- fzor. 16 akó fehér ó Borok.
3- fzor. 88 akó veres Szekszárdi új Borok.

A' melly Licitatíóra a vevők illendően meghívattattnak a' Szám
tartói Hivatalhoz. Költ Szekszárdon Februarius 10-kén 1828-ban.

Légrády Jósef m. k.
Uradalmi Számtartó.

Hirdetés.
(i) Ezen Tekintetes Nemes Pesth Vármegyében fekvő Apostagi Szi

get Erdő a' Dunamentében , mellyben lévő jó mineműségű Tűzi fák 
1200 ölekre betsültetvén meg, a Tulajdonosok által eladóvá tétetted 
tik. A' kiknek tehát szándékjok van azon Erdőt megvenni, a’ Tu
laj donossával az Erdőnek Pesten az Országúton az 6?4-ik Szám alatt- 
értekeződvén megalkudhatnak.

Hirdetés.
(í) Szabad K. Szathmár Várossában, egyedül való Bálbeli mu

latságot adható, és Biliárdot tartható Jussal fzinte egyedül való Ven
dégfogadó Fejérház nevezetű épület szükséges kéfz Biliárdal a’ meg
nevezendő egyéb alkalmatosságokkal tiszta, és jó italokkal a’ Nemes 
Váróstul providiáltatván egy magát ennek alkalmatos folytatására, és 
1000 VCzéd. ftos Pénz Cautionak letételére Birtokosnak érzőnek fo
lyó efzt. első Májustól kezdve két egymás után következő eszten
dőkre elfogadható módon által engedendő. — Bővebb tudósítást erről 
ád hozzá francon másítandó Levelekre Weifz János helybeli Ke
reskedő a’ midőn általa tökélletes egyesség is tárgyaztathatik.

Az épület áll a’ Piacznak nevezetesebb réfzén , szép kinézésű, 
foglal magába tágos Biliárd szobát egy oldal szobával, egy nagy bor

( Első Félesztendó 1828.> )( .
i



ivó fzobát egy kissebb mellette valóval, tagos konyhát három egymás 
után következő fzobákkal; a’ felső Tractusban van öt Vendógfzoba , 1 
Szála, egy Pipázó fzoba, egy bor mérő-, egy evő-, egy Credencz- és 
egy Garderobe-fzoba, és egy fzükséges konyha. —- az Udvar tágos, 
70 lóra való bolthajtásos Istálló , egy záros , és több más fzinek.

Figyelmet érdemlő egyéb eránt az, hogy több efztendők ólta 
olly administrátio alatt volt , a’ melly által sem utazó, sem vidékbeli 
Vendégek nem idegenítettek el.

Hirdetés.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik, hogy az Ó Budai Királyi Koronái Uradalom 
réfzéről az a’ hoz tartozó következendő Királyi hafználatok e' folyó 
1828-dik efzt. Februarius 25-tödikén O Budán a’ Praefectusi Irófzobá- 
ban tartandó kótyavetye által a’ többet Ígérőnek három egymás után 
következő efztendőre bérbe adatnak, úgymint:

1- fzör O Buda Királyi Korona Városban a' Husmérés jussa’ a’ 
kéfzen lévő három méfzárfzékkel együtt, mellyek külön véve kótya- 
vetyéltetnek.

2- fzor Grottendorf Helységben a’ malmokon feliül Üröm felé 
lévő Kő bánya.

3- fzor Monostor Helységben az Uradalmi Vendégfogadó a’ Du- 
nakefzi által járással együtt.

4- fzer Zsámbék Korona Városban a’ több igen népes helysé
gek között lévő feliül tsapó hármas patakimalom minden hozzá tar
tozó épületekkel, és földekkel együtt, mellyek két 22 4/8 holdas szán
tóföldből , 4 4/8 hold rétből, és 6/8 hold kertből állanak.

5- fzör Tök Helységben: a.) A' mészárlás méfzárfzékkel együtt, 
b) Az Uradalmi Kortsma kereskedési szabadsággal eggyütt.

6- fzor Vissegrád Korona Városban a' kereskedési szabadság 
holtai, és szobából, konyhából, fafzínbő!, és pinczéből álló jól el
rendelt lakással eggyütt.

A bérleti! kívánók a’ fent megjegyzett napon , és helyen, a'hol 
a’ Kótyavetye reggeli Q órakor tartatik, és a’ hol a' bérlés feltételeit 
előbb is megtudhatni, fzükséges bánatpénzzel, és más rendes meght- 
vántató dolgokkal felkészülve, jelenjenek meg.

Budán Febr. 5-dikén 1828. * 1

Budai Lotteria.
Böjt elő Hava 16-dik napján 1828. volt Húzásban kijött:

1. ?6- 13. 85. 70.



Felségének köz egyetértésével fog 
meghatározta t ni.

3. ) ,,Ha az ő Nagy Britanniái
Felsége által ajánlandó közbenjá
rást a’ Porta einem találná fogad
ni, akár/nitsoda helyheztetése le
gyen is O Tsász. Felségének a’Tö
rök Országlószékre nézve, O Nagy 
Britanniái Felsége, és O Tsász. 
Felsége ezen Protokollumnak í-ő 
számában előadott egyezésbeli fel
tételeket mégis mindég úgy fogják 
tekinteni, mint közbenjárások ál
tal a' Porta, és Görögök között, 
vagy közakarattal, vagy elválva vég
rehajtandó megbékéltetésnek alap
ját; és minden kedvező alkalma
tosságot arra fordítanak, hogy bé- 
folyások mind a’ két résznél foga
natos legyen, hogy a’ fellyebb em
lített alapon a’ megbékéltetés lábra- 
állíttassék. e

4. ) ,, Hogy O Nagy-Britanniai 
Felsége, és O Tsáfz. Felsége magok
nak fenntart ált, hogy ezután olly 
módokhoz nyúljanak, mellyek szük
ségesek lesznek mind a" kérdésben 
álló eggyez -s" különös pontjainak, 
mind a föld' határainak, és az Ar- 
chipelagusi szigetek' neveinek meg
határozására, mellyekre kelljen azo
kat alkalmaztatni, és a" mit a* Por
tának fognak ajánlani, mi foglalta
tik Görög ország nevezete alatt.

5.) „Hogy továbbá Ó Nagy Bri
tanniái Felsége, és O Tsáfz. Fel
sége Eggyezésben koránt sem ke
resik birtokaik’ nagyobbodását, sem 
valami kirekesztő befolyást , sem 
alattvalóikra nézve olly kereskedés
beli hasznokat, mellyeket minden

más nemzetek is úgy cl nem érhet
nének.

fi.) „Hogy O Nagy Britanniái 
Felsége, és Ö Tsáfz. Felsége óhajt
ják, (hogy szövetséges Társaik a’ 
végső kötésben , mellynek ezen 
Protokollum kezdetét teszi, részt 
vegyenek) ezen Oklevelet a’ B é t s 1 , 
Párisi, és Berlini Udvarokkal 
bizodalmasan közleni , ’s azok
nak javallani hogy az Orofz Tsá- 
fzárral eggyetértőleg azon Tractá- 
tusba bele szóljanak,'s azt garantíroz- 
zák, melly által a’ Törököknek, 
és Görögöknek megbékéltetése láb
ra állíttat!k, minthogy O Nagy 
Britanniái Felsége illyen Tractátust 
nem garantírozhat. ” — Aláírás :
Wellington , Nesselrode,
L i e v e n. Sz. Pétervárában Martz.
23-ikán ( Apr. 4.) 182Ó.”

FRANCZIA ORSZÁG.
Febr. 5-ikén a’Louvretben az 

idei Országgyűlés a’ Királynak kö
vetkező beszédével nyittatott meg:

„Uraim ! Mindég nagy gyö
nyörűségemre szolgál, hogy az ura
kat királyi-székem előtt öfzvegyű- 
lekezve láthatom,’s Franczia ország 
állapotjárói tudósíthatom.”

„Az Európai Hatalmak eránt . 
való helyheztetésem folyvást barátsá
gos , és megnyugtató. Tsak a’ nap
keleti dolgok szereznek némelly ne
hézségeket ; de azon kötés, mellyet 
az Angol Királlyal, s az OrofzTsá- 
szárral eggyütt aláírtam , alapot ve
tett Görög ország’ megbékéltetésé- 
nek, ’s nem ok nélkül reményiem 
még, hogy az én, és szövetséges 
társaim’ erőlködései az Ottomani
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Porta ellenkezéseit, az erő-hatalom' 
segedelme nélkül, meg fogja győz
ni.’’

„A' Navarini véletlen ütközet 
egyszer’smind a’ mi fegyvereinknek 
ditsőséget szerzett , és a’ három 
Zászló* eggyetértésének bizonysá
gul szolgált.”

,,A’ Félsziget mi reánk nézve 
sok ideig nagy áldozatokra adott 
okot; most vége közelget; Spanyol 
ország , határszéleinél tsendességét 
vifiza nyervén, szakadatlan arról 
gondoskodik, hogy belső részeiben 
a polgári egyenetlenségek tsiráját 
megfojtsa; mindenek azt liirlelik 
nekem , hogy mentői hamarább ké
pes leszek , a’ Királlyal , onoka- 
ötsémmel eggyetértve, katonáimat 
a’ Hazának ismét visszaadni, ’s né
peimről egy érezhető terhet levenni.”

,,A szoros bekeríttetés , melly- 
nek az a’ czélja, hogy engem’ il
lető elégtételt | nyerjek , Algírt za
bolán tartja, bünteti, és a’ Fran
cia kereskedést oltalmazza.

,, A’ messze lévő tengereken , és 
a' most támadott új Orfzáglófzék' 
bizonytalan uralkodása alatt a mi 
Zászlóink’ némelly megtámadtatá- 
sokat tapasztaltak ; de én megparan- 
tsoltam hogy Tiszteim illendő kár
mentést kívánjanak , ’s olly rende
léseket tétettem, meliyek-alattvaló- 
im' vagyonát ezután minden kártól 
meg fogják oltalmazni.”

„Ha tehát, Uraim, melegedés
sel vethetem szemeimet a’ külföld
re, nem kevésbbé fzolgáltat okot a’ 
bátorságra országomnak belső álla- 
potja is.”

„Meg fogják az Urak látni azon 
oklevelekből, mellyek eleikbe ter

jesztetnek , hogy noha a' külömb
féle adóbeli jövedelmek némelly 
részben megfogyatkoztak, de még
is a’ közjónak kútforrásai nem szen
vedtek tartandó kiA’ebbedést. Rend
kívül való környülállások nagyobb 
költségeket okoztak a’ rendfzerént 
valóknál , mellyeknek födözéséről 
szükséges lefz gondoskodni.Ministe
reimnek megparantsoltam , hogy 
erről fzámot adjanak az Uraknak, 
’s nekik meghagytam, hogy szaka
datlanul szoros, és helyes kímélést 
tartsanak szemeik előtt.”

„Fiamat meghívtam , hogy a* 
katonai előmozdításokban részt ve
gyen. Az armada ezen új rendelés
ben eránta való jóakaratomnak leg
nagyobb bizonyságát fogja találni.”

„A’ kereskedésnek , és iparko
dásnak előre haladó kifejlése — a’ 
békeséges Státusoknak ezen ditső- 
sége — az arra megkivántató sze
reknek szükségeit megfzaporította, 
és az elköltésre számosabb utakat 
kíván. Azt akartam , hogy egy erre 
nézve felállított Ministeriumra kü
lönösen az legyen bízva, hogy mind 
azt javallat képpen előmbe terjessze, 
a’ mi alkalmatos lefz annak mindég 
nevekedő gyarapodását előremoz
dítani.”

„Noha nagy belső öfzvekötte- 
tés van a' Religió , és emberi ne
veltetés között, nekem mégis úgy 
telizett, hogy a' közönséges nevel
tetés és az Egyházi dolgok elválasz
tott Igazgatást kivannak, és én an
nak elválasztását rendeltem.”

„Minthogy azon Constitutiót, 
mellyel Bátyám adott, és én meg
esküdtem , hogy fenntartom , Stá
tusaimban inkább-inkább megaka-



rom erősíteni, ennélfogva azon le
szek , hogy okosan, és érett meg
fontolással dolgozzanak abban , 
hogy törvény szerzésünk azzal meg- 
eggyezővé tétessék.

,, A’ közönséges Igazgatásnak 
némelly fontos kérdései az én gon
doskodásomat el nem "kerülték. 
Yleg lévén arról győződve , hogy a’ 
thrónusnali valóságos erőfségé, az 
Isteni oltalom után, a’ törvények’ 
megtartásában álljon, azt rendel
tem , hogy ezen kérdések alapo
san vizsgálat alá vétessenek , hogy 
azoknak megrostálásából az igazság, 
a’ Fejedelmeknek , és Népeknek 
ezen első megkíván tató szüksége, 
fényesen kitessék.’’

„Uraim! Franczia orfzág’ bol
dogsága minden óhajtásaimnak, 
gondolataimnak tárgya. Ennek bá
torságos lábra állítására fogok tud
ni azon erős, és oltalmazó hatalom
mal élni, melly Koronámat illeti.”

„Számot tartok , Uraim , nagy 
számot tartok az U rak" belátásának 
közre dolgozására, és gondolkodá
sok" módjának megeggyezésére. Olly 
Királynak szava , ki a" derék embe
reket eggyefségre fzóllítja, tsak ol
lyan szívekre találhat, mellyek haj
landók azt hallgatni, hogy a’ fze
rént tseleked jenek.”

A’ Királyi beszéd’ végével az utol
só üllés után ki neveztetett Fairek 
a’ Király’ jelenlétében a’ fzokott 
mód fzerént megesküdtek. Ugyan 
ez történt a" Deputátusok" részéről 
is, kiknek fzáma 300-nál több. Ez
után a’ Cancellárius, a’ Király’ pa
rancsolatjára , azt jelentette, hogy 
az üllés meg van nyitva, és a’ két 
,Ház' tagjait megfzóllítá, hogy más

napra fzokott üllési helyeikre gyűl
jenek öfzve , munkáik’ elkezdése 
végett.

A’ Lyoni Gazette universelle 
Toulonból Jan. 3l-ikén költ tudó
sítás fzerént azt i, ja : hogy A r-
mide fregáta , mellyen Guil
leminot Grlis vagyon, onnét el
indult. Guilleminot Grlis Korfuba 
megyen, hol Stratford - Can
ning tartózkodik , és Ribeau- 
pierre Úr is oda várattatik, — 
Magicienne fregáta Algír bekeríté
sére kéfz ül menni; rövid idő alatt 
Provence , Scipio, Breslau, és Mar- 
fzely város nevű lineahajók is , Pro- 
serpina, Mária Theresia, és Circe 
fregátákkal eggyütt Algír előtt öfz
ve fogják magokat kaptsolni a’ töb
bi hajókkal, mellyek már ott ál-

TÖRÖR BIRODALOM-
Szolimából Jan. 3-dikán így 

írnak :,,A’ Franczia, és Angol Nagy- 
Követek V ur 1 áb ól Dec. 23-dikán 
indúltak el. Guilleminot Grlis 
Ai mide fregátánT o u 1 o n b a ment, 
és Stratford-Canning Úr, 
Dvyad fregátán Korfuba. Az O- 
rofz Tsáfzári Követről, Rib'eau- 
p ierre Úrról, ki az Archipelagus- 
ra vett útjában a’ mi tengerünkön 
meg nem állott, tudjuk, hogy Dec. 
22-dikén estve S y r áb a n hányt vas- 
malskát (Más tudósításokból tud
juk, hogy ő Jan. G- Aeginán volt, 
’s onnét az nap el in dúlt). A" Fran
czia Vice-Admirális de B. i g ny még 
mindég Vurlánál vagyon vas- 
matskán, hová Konstantin O- 
rofz fregáta is Dec. 20-dikán viíTza- 
tért, mellynek a’ Dardanelláknál 
Ribeaupierre Urat kell vala fel-
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venni, de későn érkezett oda. — 
Hamilton Commodor, kinek Kö
vetkezője Sir Stain es Tamás,Isis 
fregátán ide megérkezett, az Archi- 
pelagust Cambrián hajóval elhagy
ni készül.— S z k i o várának ostrom
lását a Görögök mostis folytatják ; 
de úgy látszik, hogy a’ vívók nem 
tesznek valami tetemes nyeresége
ket, minthogy jó darab idő óta a" 
hadi munkálkodásokról semmit sem 
hallunk. A' Törökök ellenben idő
ről időre segedelmet visznek a' vár
belieknek az Ás iái partokról, és most 
nevezetes kiszállást akarnak próbál
ni. A’ Görög hajók , mellyeknek a' 
Szkió békerittetését kellene vegre 
hajtani,időközben mindenfelé kóvá
lyognak a’ préda után. A minap 
arra vetemedtek, hogy Marsouin 
Franczia hadi brigget is megtámad
ták , és két nap előtt egy Angol 
kereskedő hajót raboltak-ki Ip s ára 
mellett. így van a dolog a' R a n- 
d i a szigetének békeríttetésére kül
detett Görög hajókkal is ; sőt, a' mi 
több, S ach túri Admirális is, kit 
az Aeginai Helytartó Orfzáglófzék 
a’ Görög rablók’ megzabolázására 
kiküldött, maga is rabol, és fosz
togat ! — S z í r á n , az elrablóit ha
jók’ portékáinak fő lerakó helyén, 
az illy jószágokat igen oltson elkó
tyavetyéli a' ragadozó társaság, mi
óta Capodistrias Grófnak ha
mar kiérkezéséről Görög országban 
a’ hír elterjedett; mivel félnek, hogy 
kiérkezése után az elragadpzott jó- 
fzág zár alá tétethetik.— Úgy lát- 
fzik, hogy Ibrahim Basa nem 
akar Moreában megmaradni ; ellen
ben C húr eh a' lázzadást nyugoti 
Görög országba terjesztette , holj

több Görög Kapitányok magokat 
bo^zá tsatolták. Kandia fzigetén 
a' támadók iparkod «sának nints hat
hatóssága, és öfsvefüggése. IS’ egro- 
ponté ellen még semmit sem in
dítottak, és még mindég tsak ké
szülőben van a’ dolog; hanem keleti 
Görög országnak némelly vidékei, 
ú. m. Talandi, ismét támadásban 
vannak. Árkádiában belső czi- 
vakodás uralkodik a’ Rumeliai, és 
Moreai tsoportok között. — A" múlt 
esztendőnek utolsó napján a’Spec- 
tateur Oriental nevű Szmirnai 
Fr. Újságnak Fő Redactora , B1 a c- 
que Úr, egy köztifz eletben lévő 
Kereskedő, ’s egyfzer’smind a’ Fran
czia Kereskedőségnek itten első De- 
putátusa , a’ Franczia Consulság’ 
Helytartójának, Castaigne Ur
nák parantsolatjára, egy Ti ízt, és 
négy Franczia tengeri katona által 
hirtelen elfogattatott, és Pomona 
Franczia korvet re vitetett. Ezen Új
ságnak második Szerkeztetője, V i- 
goureux Úr tsak sebes futassa! 
menekedhetett meg ezen sorstól. O 
most Cambrian Angol fregátán tar
tózkodik. Egyfzer’smind a' nyom
tató műhely zár alá tétetett. A Spec- 
tateur Orientál, melly már egyfzer 
Gu.iIleminőt Gróf parantsolat
jára felfüggefztetett volt egy hóna
pig , é fzerént most tellyesen meg
szűnt. Ezen kemény bánás itt nagy. 
figyelmet gerjesztett; s okául azt 
adják, hogy két utolsó darabjában, 
Dec. 22, és 2Q-dikénigen nagy fza- 
bad lélekkel beszéli az Újságíró a' 
három szövetséges Hatalmasság ma
gaviseletéről a' Porta ellen, és ne
vezetesen az utolsóban a’ Franczia 
Kabinét’ politikájáról.”

t
(Hafznos Mulatságok Nro 15-) Hirdetés \ft\ árkus.)



HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(16.)

Pesten, Szombaton, Böjt elő Hava 23-dik napján 1828.

Gyertya és Élet.
Faggyú, viasz mindjárt készül olvadni melegtől,

És hajszálnyi kitsiny tsökbe magasra ered. 
így fogy az élet-erő bennünk. Hogy , Bandi, sokáig 

Tartson, nem hasznos hirtelen élni neked.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

Tsáfz. Kir. Felsége a' f. e. Jan. 
18-dikán költ kegyelmes Végzése 
által , a’ Magyar Királyi Orfzágos 
Építés-Fő-Directiójának Szvobo- 
d a János Úr’ halála által megüre
sedett Igazgatói hivatalára, a’Tsáfz.
K. Udvari Építő-Tanátshoz tartozó 
Galicziai hajózásnak volt Igazgatóját 
Ehrensteini Rauchmüller Fe- 
rencz Urat kegyelmesen méltózta- 
tott nevezni.

A Zágrábi K. Akadémiában a’ 
Természet’ és Nemzetek’ Törvényé
nek Tanítói széke, Albély Pro
fessor Urnák a’ Kassai Akadémiára 
ugyan azon Tudomány’ tanítására 
lett, és Felső helyről megengedte
tett általmenetele által, megüresed
vén, ugyan azon Tanítói székre, 
melly 500 fór. esztendei fizetéssel 
van öfzveköttetve; Concursus hír- 
dettetik a’ f. e. Junius 12-dikére 
mind a’ Pesti, mind a’ Bétsi Uni- 
(ElsÓ Felesztendó 1828 /

verfzitásnál, így rendelvén a’ N. M. 
Magyar Kir. Helytartó Tanáts.

A U S T R I A.
Felséges Urunknak hatvanadik 

születése' ünnepét Febr. 12-dikén 
Bets fővárosa is nagy fényességgel 
szentelte, midőn az nap estve a’ 
belső varos, és a’ külső városi ka
tona-házak díszesen ki voltak vilá
gosítva. A’többek között a’ Magyar 
Kir. Cancellária-épületén ezen fel
írás tündöklőit:

FranClsCo
SeXagenarlo fIDeLes 

HVngarI Vota slgnant 
Longe plentlssIMa.

Hasonló ünneplés tartatott Lincz- 
ben is, valamint az egéfz Felső- 
Austriai kerületben. — Sőt K^a- 
k ó b a n is ez nap ezen fzabad vá
rosnak minden Tisztviselői, az ott 
tartózkodó diplomatiaj személyek 
mely bódulásokat, és O Felségének 
tartós boldogságáért alázatos kívá
násaikat jelentvén ki:

x"



Bétsben aVf. e. Martius 1-ső 
napján délelőtt 10 órakor megyen 
végbe az 1820-diki efztandei sors 
húzással járó 20,800,000 forint 
Convp. álló Státus-adósságnak nyol- 
czadik sors-húzása.— Mi Ily fzámok 
fognak kihúzattatni, azonnal nyom
tatásban közhírré tétetik , és a' sors
húzás’ plánurna fzerént a’ fizetések 
a’ f. e. Junius l-ső napján elkezdőd
nek a’ Tsáfz. Kir. közönséges Sta
tus- és Bankó-adósságok’ kassájánál, 
és Rotschild ’s Fiai Pénzváltó 
házánál FrankfurtbanMainmellett, 
viffza adatván a' kihúzott Obligátiólv

Bétsben Jan. A 1-dikén Herczeg 
Ipsilandi Sándor a’ világból ki
múlt testvérének Konstantinnak kar
jai között, melly - ésfzívhólyagbelij 
vízi betegségben, életének SÓ'-dik 
esztendejében. Ezen Herczeg a’kö
zelebb múlt esztendőkben igen fze- 
rentsétlenűl tette magát ismeretes
sé a’ napkeleti dolgoknak még most 
is fennforgó környMállásaiban.

Ugyan Bétsben Jan. 20-dikán 
meghaltN.M. Land-Gróf Fü rs len
be r g Joachim Egon, Arany Gyap
jas Vitéz , Tsáfz. Kir. belső titkos 
Tanátsos, Kamarás, és Udvari Fő- 
Marsai, életének 79-dik esztende

jében«
NAGY BRITANNIA.
Dom Miguel Portiig. Kir. Hg.1 

Febr. 0-dikán Plymouthból 3 
Pe róla Portugalliai fregátán Li- t 
zabonába in dúlt. Azon Angol l 
fregáta , mellyen vagyon a’ Lizabó- l 
nai Udvarhoz újonnan kineveztetett 1 
Angol Nagy -Követ, Sir L a m b r

') Friderik, ugyan akkcrLizabónáJa 
i in dúlt.
> A’ Londoni Udvari Újság Febr. 
t 5-diken estve közli azon Biztosok’
- kineveztetését, kik a’ Kelet-Indiai 
i dolgokra ügyelő Tanáts tagjai, és 
-ezek: Lord M el vilié, Eíőlüllő ;
- Lord Du dl ey , Peel Robert Úr,
; Huskisson Úr, Wellington
- Hg., Sir Goulbum Henry , S u 1-
- 1 i v a n John Úr , Lord A s h 1 e y ,
> Báró VSallace, és Peel LŐ- 
i rincz Úr.
, Az alsó Háznak Febr. 4-dik!
, üllésében Lord Pow lettnek ezen kér- 
; désére: Szándckozik-e az Orfzágló- 

fzék a’ Török flottának öfzverontá- 
sáért pénzbeli kármentést adni a’ 
Portának ? Lord Palmers tón, 
a hadi Minister, azt feleié: hogy 
az Orfzáglófzéknek az gondolatjá- 
ban sints.— Bankes György Úr 
olly törvény - javallatot adott bé : 
mellynél fogva a' Katholikusok fel
mentessenek a’ kétszeres föld-adó
tól , mellyet, mint igazságos kérést 
nevezetesen Dawson Úr is, kil
lőmben a’ Katholikusok’ felszaba
dításának buzgó ellenzője, és P e e 1 
Úr’ sógora, helybenhagyott.— B a n- 
k e s Úr Palm er st onLordot meg 
kérdezé : vallyon igaz-e , a’ mint né- 
melly Újságok hirdették, hogy Dec. 
21-ikén Londonban második, vagy 
Toldalék-Eggyezés köttetett a’ nap
keleti dolgokra nézve, ’s vally on 
akarják-e ezen Okleveleket a' Házzal 
közölni ? Lord Palm erst o n azt 
feleié: hogy az nem igaz; hanem 
tudvalévőképpen, a’ Julius 6-diki 
Tractátus’ következésében a’ kü-
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lömbbféle Hatalmasságok’ Képvise
lő)" i conferentiákat tartanak, kik idő
ről időre öfzvegyűlnek, hogy meg
hallják , ’s egymással közöljék , a' 
mi történik. Mi fordult elő ezen 
conferentiákban , természetesen ezt 
nem szabad köz hírré tenni. 

TÖRÖK 'BIRODALOM.
Jászvásárról Febr. 4-dikén 

igy írnak: Galatzból éppen most 
érkezett tudósítás fzerént a’ Duna- 
mellyéki Török várakban mindenütt 
a’ Nagy-Úrnak olly Fermánja ol
vastatott fel, mellynél fogva min
den Török Katonáknak halálos 
büntetés alatt megtiltatik: hogy
akármi fzín alatt magok szabad
ságokból a’ Fejedelemségeknek 
(Moldovának, és Havas-alföldnek ) 
határain belépni ne merjenek.

Odesszából Jan. 25-dikén. 
—Egy Orofz hajó az Orofz Can- 
celláriával 11 nap alatt Konstanti
nápolyból ide érkezett, és azon tu
dósítást hozza: hogy a Bosphorus 
minden záfzlójú hajóknak bé van 

' zárva, és a’ három Hatalmasság’ alatt 
valóinak tudtokra adatott, hogy bi
zonyos idő el folyása alatt Ráják 
(Török alattvaló Keresztények) le
gyenek , vagy a’ fő városból el kell 
takarodniok , mivel már semmi ide
gen oltalombeli just a’ Porta einem 
ismér. Noha a' Diplomatiai test el
lene szólít, ezen rendelés mégis 
meghatároztatok.

Livornó , Febr. l-ső napján.— 
Egy Angol hajó , melly Jan. 13-ikán 
indúlt el Máltából, Nápolyba ér
kezvén, oda azon tudósítást vitte: 
hogy Gróf Capodistrias ugyan

azon hajón, melly őtet a' Sasínőr 
kikötőhelyből (Albániában Valona 
mellett) Máltába vitte, Jan. 16-ikán, 
egy Franczia, és egy Orofz hadi 
hajó kísérete mellett, Görög ország
ba akart indúlni.

Gróf Capodistrias Máltá
ból E y n a r d Urnák azt írta: hogy 
legfeljebb Jan. 15-dikén Warspite 
Angol línea hajón Görög országba 
indúlni szándékozik , egy Orofz fre
gáta kíséri őtet, és egy Franczia 
hajó fog hozzá állaniAegina szigetén.

Konstantinápolyból Jan. 
25-dikén.— A’ Porta olly keményen 
bánt az utolsó 14 nap alatt az egy- 
gyesűlt (Kathol. ) Örményekkel, 
hogy ez a’ fő-városbeli Keresztény 
lakosokban nagy, és igazságos fé
lelmet gerjesztene. Noha voltakép
pen nints világosan tudva, mi adott 
okot ezen kemény bánásra, még is 
a’ következő előadás valamennyire 
a’ dolgot felvilágosítja:

Az Örmény Keresztényeknek, 
kik, a’ mint tudva van, a’ 6-dik 
Század óta mind a’ Napkeleti, mind 
a’ Római Egyháztól el vannak sza
kadva , négy Pátriárkájuk van, kik 
közül a’ Fő az Etsmiazini híres 
Klastrombán, Erivántól nem meíTze, 
lakik, ki Katholikos nevet visel, a' 
más kettő Török- Kis- Asiában , a' 
negyedik Schirvan tartomány
ban , melly Persiától 1815-dikban 
esett az Orofz alá. Ezek alatt több 
Érsekek,ésPüspökök vannak.Eggyik 
Érsek a’ Konstantinápolyi Örmény 
községnek FŐ-Papja, ki is Örmény 
Pátriárka betsűletbeli nevet visel.

A 18-dik században lassanként
X*
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Európában, és Ásiában sok Örmény 
önként, de sem eggyező akarattal, 
sem valami nyilván való tétellel, 
eggyesűlt a’ Romai Egyházzal, és 
a’ Pápa’ felsőségét, valamint a’ Ka- 
tholika Hitnek fő tanításait meg- 
ismérte, régi egyházi szertartásainak 
egy réfzét megtartván. Hlyen egy- 
gyesült Örmények a’többek között 
a’ Török tartományokban sokan 
vannak. Fő fzékök Kis-Ásiában 
Angora városa. A’ Porta a’ Római 
Egyházzal történt eggyesülésökről 
soha sem volt annak módja fzerént 
tudósítva, ’s azért nekik , (legalább 
a' fő városban) nem engedett tulaj
don templomot, ’s úgy bánt velők, 
mint az ő általa megismért Örmény 
Érsek’, vagy tituláris Pátriárka’ hit- 
sorsosival. Azonban megszenvedte 
őket, és tsak akkor háborgatta, ha 
(mint 1781, és 18 l y esztendőkben) 
az Eggyesültek ellen felgerjedett 
Pátriárka a' Portánál őket fekete 
színnel festette.

Minekutánna a’ múlt esztendei 
Orofz táborozáskor a’ Persiai Ör
mény országot (Erivánt) az Orofz 
fegyveresek elfoglalták, és azEts- 
m i azini Pátriárka az Orofz Biro
dalom' Vasallusává lett, a Portához 
olly hír érkezett a’ Török-Persa ha
tárokról : hogy sok örmény Keresz
tények kivándorolnak a' Török tar
tományokból Erivánba. Mennyire 
igaz ezen hír ? meg nem határozhat
juk. Minden esetre ennek a’Katho- 
Jikus Örmények’ sorsára nem kellett 
volna befolyásának lenni, minthogy 
nem eshettek gyanúba, hogy a’ 
INem-eggyesült Pátriárkához ragasz

kodnak. De mégis a' dolognak iily 
kétséges állapotjában, mellyben a" 
Porta most áll, illy környülállás 
elegendő volt a’ Szultán’ felháborí- 
tására, és felgerjesztésére. Az Ör
mény Pátriárkát megkérdezték:men- 
nyire felelhetne az ő papi gondos
kodására bízatott Község hívségéről? 
a' felelet az volt : hogy ő ugyan 
magára vállalja a’ kezességet a’ ma-. 
gaéiért, de nem az ő felvigyázásá- 
tól idegen, ’s azért isméretlen Ka- 
tholikus Örményekért. Ennél fogva 
olly parantsolat adatott ki: hogy 
minden eggyesüli Örmény szemé
lyek , és famíliák , minden rang, 
kor, és nembeli külömbség nélkül 
tizenkét nap alatt a’ fővárosból el
takarodjanak, ’s Asiába viíTza men
jenek ; és ezen parantsolat felette 
nagy keménységgel hajtatott végre ; 
(némellyek fzerént, vagyonaikat is 
ott kellett hagyniok). Ugyan ekkor 
az Örmény Pátriárka a’Konstantiná- 
(polyban lakozó jelesebb Katholikus 
Örményeket a’ maga fő templomá
ba öfzvehívatá , és fényes beszédé
ben arra inté, hogy külföldi öfzve- 
köttetésöket, és hibás hit-tudomá
nyaikat tagadják meg, s a’ Nagy- 
Urnak azon akaratjáról tudósitá : 
hogy őket, mint külömböző Hitbeli 
felekezetet, tovább meg nem szen
vedi. Ezután azon meghatározott 
parantsolatot hírdeté ki, hogy Párá
ban , és Galatában az Európai Ke
resztény templomok, ’s külföldi Kö
vetségek mellett lévő lakásaikat 
haggyák-el, és a* belső városba a' 
nem - eggyesűlt Örmények közé 
szánjanak.



Ezen fzorongató bánás módja 
ellen a’ Tsáfz. Kir. Követség hatha
tós előterjefztéseket tett a’ Portánál; 
de felelet gyanánt azon állítás volt, 
hogy a’ Porta koránt sem akarja 
magát a’ Religiói véleményekbe, és 
czivakodásokba elegyíteni, sem e’ 
miatt valamellyik feiekezetet üldöz
ni , ezen tételre őtet tsupán politi
kai tekintetek indították.

A’ Porta tudósítást vett, hogy 
a’ Navarinban megmaradott Török 
hajók Oct. 20-dikától fogva nagy 
fzorgalmatossággal kiigazíttatván, 
a' szállító hajókkal eggyütt ötven
négyen , Dec. 2Q-dikén Alexan
driába érkeztek. Ezen hajókon 
volt Moharrem Bei, Egyiptomi ha- 
jós-Vezér, (az Egyiptomi Basa’Veje) 
a’ Kapudana, és Patrona Béggel 
eggyütt, az ütközetből megmara
dott hajós- legények, betegek , és 
sebesek, asszonyok, kik között az 
Ibrahim Basa’ Háremjének egy része, 
gyermekek , ’s a’ t. mintegy 15,000- 
ren (némellyek szerént sok Görög 
famíliák rabságba vitettek). Egy lí- 
nea-hajó (árbocz nélkül), 2 brigg,

, egy gálya, egy gyújtó hajó Nava
rinban maradott.

A’ Kiája Bég ( belső dolgok’ 
Ministere ) Ahmed Chelussi 
Efendi letetetett, ’s helyébe az 
Arzenál' eddig volt Felvigyázója, 
Elhadsch Said Efendi ren
deltetett.

Ma Báró Hübsch, mint a' 
Portánál lévő Dániai Kir. új Minis- 
ter-Residens, kineveztetését a’ Por

tának annak módja fzerént tudtára 
adatta.

Szírai tudósítások fzerént, R i- 
beaupierre Úr ezen szigeten 10 
nap tartózkodván, Jan. 3-dikán A e- 
g inár a evezett, hol Vlassopu- 
1 o Urat, eddig Patrafzban volt Gi
ro fz Fő Consult, a’ fzárazta szállí
totta , és a’ mint közönségesen be- 
fzéllik Orofz Ügyviselőnek (Ágens
nek) ott hagyta a’ Görög Országló 
Biztosságnál.

Szmirnából Jan. 18-dikán indúlt 
tudósítások jelentik: hogy az An
gol, és Francia Consulságok, a’ 
nekik Vurlából a’ Követek által ada
tott parantsolat fzerént, 15-dikbe'n 
estve hívatalbeli foglalatosságaikat 
megszüntették, Canceljáriájokat hé
zárták , és a’ Záfzlókat a Consuli 
épületekről levették. Azonban sok 
kereskedők itt maradtak mind a’két 
nemzetből, és az Angol Consul is 
Verry Ferencz Úr, ’s az ő fia, Vice 
Consul W erry, Stratfor d-C a n- 
n i n g Úr által adatott engedelem- 
nél fogva, mint magános személyek 
itt maradtak. — Az ide való Kormá
nyozó , Hassam Basa Tsefz- 
mébe ment, hová 15-dikén estve 
érkezett, hogy az ott öfzve gyüleke
zett, mintegy 3000 emberből álló, 
sereg’ vezérlését által vegye, melly 
Szkio várának az ostrom alól való 
feloldozására van rendeltetve. E5 
végre Tsefzmébe várják Tahir Basa' 
hajós tsoportját is , melly 2 korvet- 
ből, ’s 8 briggből áll, és ezen h. 
1-ső napján indúlt el a’ Dardanel
láktól , de még 15-dikben is tsen-
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desen állott Mitylene mellett. — 
Veneto nevű Tsáfz. Kir. hadi korvet' 
Kapitánya, Corner Úr által, ki 
ezen h. 16-dikán tért ide viíTza Na- 
varintól, azt értettük: hogy a' Tsáfz. 
Kir. hadi erő eszközlése által sok 
Török, és Görög foglyok kitserél 
tettek, és még további alkudozás 
kezdődött illy tsere eránt, mellyre 
Ibrahim Basa már reá állott. Cor
ner Kapitány Úr, ki ezen tsere- 
ügyet vitte, Ibrahim Basától 
fzép kardot kapott ajándékba, ’s 
midőn P ó r ó b a érkeznék , hol a’ 
tserélés Dec. 30-dikán történt, az 
oda való Fő-Nagyok, és egy Hydrai 
Deputátio, melly oda küldetett, 
sok hálálkodással tetézte. Lord C o- 
chrane az ő tiszteletére vendég
séget adott, mellyen M i a u 1 i , a 
Tombasiak, Heidegger O- 
berstlieutenánt, ’s a’t. jelen voltak. 
— A’ Spectateur Orientál’ volt Re- 
dactora , Blacque Ur , kezesség, 
alatt viíTzanyerte ugyan szabadsá
gát , de addig is az Újság felfüg
gesztve marad, ’s a' nyomtatómü- 
hely zár alatt. Azt mondják: hogy 
Bousquet-Deschamps Úr,ki 
tavaly Alexandriában a’P y r a m id e- 
s e k’ E c h ó j a nevű Újságot akar
ta megindítani, de abban maradt, 
a’ Spectateur Oriental' fzerkezteté- 
sét által akarja venni. Blacque 
Úr’ háza ezen h. 4-dikén gazdájának 
elfogattatása eránt egy Nyilatkoz- 
tatást botsátott ki, mellyben pa
naszkodik mind a’ maga, mind a’ 
Kereskedőség’ nevében ezen tör
vénytelen tétel ellen; ’s így fejezi 
bé írását: „Blacque Ur fog tud

ni elégtételt szerezni azon gyalázat
ért, mellyel őtet illették, és meg
sértett jussait egész hathatóssággal, 
melly neki tulajdona, védelmezni.” 

J ON IÁI SZIGETEK.
Korfuból Január. l6-dikától 

Febr. 2-dikáig terjedő levelek érkez
tek , mellyeltnek rövid értelmük 
ennyiből áll:

„Korfu , Jan. l6-dikán 1828.— 
Ma éjfél után 1 órakor Konstan
tin Orofz fregáta Vűrlából 17 , és 
Aeginából 7 nap alatt ide érkezett. 
Ezen hajón vagyon Kibe aji p i e r- 
r e Orofz Követ Úr , famíliájával, és 
kísérőivel eggyütt. Délelőtt W o o d- 
ford Grlis az Orofz fregatára mene 
az említett Minister’ köszöntésére, 
ki délután 2 órakor az ide való egés- 
ségre ügyelő Tisztséghez ment, ho
vá egyszer smind Sir Adám Frede- 
rik, W o o d fór d Grlis, ésStrat- 
ford-Canning Úr is megjelen
tek Ribeaupierre Urnák ud
varlására. Míg a’ Követ Úregytső- 
nakon ide evezne , a’ város’ bástyá
ról 13 ágyúlövéssel köszöntötték, 
mellyre az Oro fz fregáta is annyiszor 
felelt; erre a’ bástyák újonnan sal- 
vét adtak.

„Jan. 21-dikén. — Ma reggel 
Konstantin Orofz fregáta szabad kö
zösülést nyert, mellyre a’ város’ ó- 
bástyája ágyúval tett köszöntést. 
Ribeaupierre Úr, famíliájával, 
a Lord Fő-Bíztos’ palotájába szál
lott. — Stratford-Canning Úr 
még itt van , és vágyódva várja azon 
hivatalos leveleket, mellyeket Anco- 
nából December’ végével hozzá uta
sítottak. — Éppen most (délután 4
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órakor) érkezek ide Sei pun nevű 
Austriai kis hajó, Baldafzani Pál 
által vezéreltetvén , Raguzából 
5 nap alatt, és Woodford Angol 
Óbesternek (az ide való Generális’ 
testvérének) leveleit hozta ide, olly 
jelentéssel, hogy a’ Pápa' Trabakel 
hajója, mellynek Balani a’ Kapi
tánya , azon Kurírral, kinek az em
lített hivatalos leveleket kellene hoz
ni , és Woodford Óbesterrel, Au
rorából elindulván , a nagy fzélvé- 
fzek, és romladozások miatt kény
telen volt Raguzába térni. De az 
Austriai hajótska nem hozta meg a’ 
Stratford-Canningnek fzól- 
ló hivatalos leveleket. Woodfotd 
Óbester azt kívánja , hogy mindjárt 
küldjenek egy hajót Raguzába, hogy 
azon idejöhessen, mert ő nem mer 
többé a’ Római hajóra ülni.— Egy 
másik Római hajón ezen h. 12-ikén 
Denzel egykori Franczia Oberst- 
Lieutenant, ki a’ 100 napi uralkodás 
alatt Óbesterré lett, ’s egy Jung 
nevű Hamburgi ide érkeztek, Görög 
országba szándékozván.

„Jan. 26-dikán. — Ma reggel 
megérkezik ama Római hajó, melly
nek Balani a’ Kapitánya, és a’ Ku
rírt az annyira várt hivatalos leve
lekkel Stratford - Canning Úrhoz 
meghozta. Woodford Óbester nem 
jött el vele. — R i b e a u p i e r re Úr, 
famíliájával, és kísérőivel ma dél
után 2 órakor Konstantin fregátán 
elindúla Trieszt felé, a’ bástyáról 
fzólló ágyú-köfzöntések között, mel- 
lyekre a’ fregáta is felelt. — Ezen h. 
22-dikén egy Török brigg, és egy 
gálya mutatá magát ezen sziget

mellett; a' mint látszott B u t r i n t ó 
felé tartottak ezen hajók. Az itt álló 
Angol fregáta, Wolf, mindjárt 
oda küldetett, ’s a Török hajókkal 
jelek által beszélt, méllyre ezek éj
szak felé eltávozának. Azt mondják, 
hogy a’ Török Kapitányokat Wolf 
megintette, hogy ezen tengerről ta- 
karodnának-el. — Prevezából ezen 
h. 14-ikén költ levél fzerént, Omer- 
Vrione, eddig volt Szaloniki Ba
sa, ki a’ minap LariíTzai, Trikalai, 
Lepantói, és Karibii Helytartóvá 
neveztetett, Janinába érkezett; 
innét Lepautóba igyekszik. — 
Denzel Oberstlieutenant, és J u ng 
Ur ezen h. 22-dikén Akarnániába 
elindultak C h u r c h Grlishoz , ki, a' 
mint mondják , most is Dragomes- 
tre mellett van , hol tartózkodik Kar
ten/ gőzhajó is, és egynéhány kis 
Görög hajó. Egy hajós - Kapitány’ 
befzéde fzerént, Church Generális 
Vafziladit elfoglalván, azután mun- 
katlan maradt, és sem MiíTzolungi, 
sem Anatoliko ellen semmit nem 
indított.

„Jan. 2Q-dikén. -—Tegnap dél
után 2 1/2 órakor Stratford- 
C an ni ng Úr, famíliájával, és kí
sérőivel eggyütt, D r y a d fregatára 
szállott, hogy Ancóna felé menjen. 
Ezen fregáta ma napfelkeltekor el
indult, de 10 órakor délelőtt ismét 
itt termett. A' minek az lehet oka, 
mivel azon órában Otrantóból 
a’ Jóniai posta-hajó megérkezett "s 
a’ Követ Úr gyaníthatta, hogy azzal 
neki fzólló levelek érkeztek. — Egé
szen váratlanul tegnap estve 6 óra
kor a’ Lord-Fő-Bíztos a’ Wolf nevű
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í&tlgol fregátán a’ déli Ligetek felé 
índúla, magával vévén Titoknokját, 
és a' Konstantinápolyi Angol Kö
vetségnek két Tolmátsát. — Máltá
ból értjük, hogy Gróf C apó dis- 
trias onnét Jan. 14-dikén Wars- 
pite Angol línea-hajón Aeginára 
indúlt.

„Febr. 2-dikán. — Dryad fre
gáta , melly minekutánna Jan. 2Q- 
dikén elindúlt, ’s az nap ismét 
viíTzatért vala, Stratford-Can- 
ning Úrral 30-dikban Anconá- 
b a elevezett.

Febr. 1-ső napjára virradó éjjel 
Musquito Angol hadi salup Ce- 
rigóból ll nap alatt ide érkezett. 
Ezen volt B uchanan Úr is a’ 
Konstantinápolyi Angol Követség’ 
Titoknokjainak eggyike, ki S t r a t~ 
ford-Cahning Urnák fzólló hi
vatalos leveleket hozott. Ezek Sir 
Frederik Ádám nevű gőzhajó által 
tegnap Anconába küldettek.

Zantéból Jan. 22-dikén költ le
velek jelentik:hogy Ibrahim Ba
sa Módónban vagyon , hová 
naponként eleséget hordanak kivált 
a’ Jóniai Ligetekről, és azokat Ibra
him megvásárolja. Patrafz, így 
fzóllnak tovább ezen levelek, a’ Gö
rög gőzhajó , és más Görög hajók 
által békeríttetett, de a’ várnak van 
élelme. — Ussaro nevű Austríai Ke
reskedő hajónak Kapitánya, K o- 
f z e v i e k Vincze, Jan. 28 Vallo
néból 3 nap alatt ide érkezvén, 
azt állítja, hogy mintegy 10 nap 
előtt több Tatárok érkeztek Vallo
néba, és az Albániai Basáknak,

és Beiknek olly parantsolatot vit
tek, hogy Konstantinápoly- 
b a menjenek. Nehányan közülök 
már készülnek az útra. — Ma reggel 
U s s a r o nevű Tsáfz. Kir„ hadi 
brigg, C a fi erő Jósef hajós-Had- 
nagy által vezéreltetvén , Q nap alatt 
Triesztből ide érkezett. (Ö. B.)

AMERIKA.

Jamaikából érkezett levelek, 
és Újságok folyvást L ab o r d a Spa
nyol Admirális’ planumávól befzéll- 
nek Kolumbia ellen; a’ ki egy línea- 
hajóval öt fregátával, és több apró 
hajóval Havannábból Portoricóba 
akar indúlni, hol a’ Spanyol or
szágból jövő Soberano nevű línea- 
hajó is hozzá tsatolja magát, f Az
után Kubába viíTzatér, és a’ száraz
föld ellen fordul. Mások még azt is 
hozzá teszik, hogy Laborda minek- 
előtte Havannábba viíTzatérne, Vera- 
Cruznál megmutatja magát; azt is 
hírlelik, hogy 1000 katonát vifzen 
a' hajóin, lük Kolumbia’ partjait 
háborgatni fogják , ’s a’ t.

Bogotában nagy földindu
lás volt; a' templomok majd mind, 
a’ közönséges épületek, és a' ma
gános házak’ nagy része vagy egé
szen öfzveomlott, vagy megromla- 
dozott. A város' fele részénél több 
omladékká vált. A Szabadító’ há
zának semmi baja sints. Sok ember 
is elveszett, vagy nagy sérelmet 
kapott. Ezen földindulás hasonlít 
ahoz, melly 1808-dikban Karakast 
elrontotta.

(Hafznos Mulatságok Nro lő.) Hirdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz,

(16.) ______
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. Typogra- 

phiájában Pesten az Országúton (53i. szám 
alatt) most hagjta el a’ sajtót, ’s ott megsze
rezhető ezen jeles munka:

L O V A K R Ú E.
Gróf Széchényi István.

A' kisded Makkbúi, ha nem romlott, idővel termő Tölgy lesz, csak senki
el ne gázolja.

Nagy median 8ad rétben gyönyörű betűkkel, csinos borítékkal, 
szép nyomtató papiroson, kötve az árra 1 f. 20 kr. ezüstp.

Velinen —. — — — — 3 fór.------
Finom Velentzei Velinen — — —> 5 fór. ---- -

EgyszeVsmind jelentetik, hogyV Tudományos Gyű j t e- 
m é ny r e , mellynek 2-dik v. Februariusi kötetje sajtó alatt 
van, még az Előfizetések elfogadtatnak helyben 14 fial, 
Postán való elküldéssel 18 fial V. Czedidában.

Tudományos Felfzóllítás.
Néhai Tekintetes Tudós Schwärmer Márton Úrnak, a’ 

Pesti Királyi Fő-Oskolában a’ Diplomatika’ és Heraldika’ volt Pvoíes- 
sorának, a' Könyvtár Őrzőjének, és a’ Böltselkedő Kar Seniörának 
hagyományából fzáz forint Vált. Czéd. ajánltatik, a' következen
dő tárgyról készítendő legjobb értekezésnek jutalmaid :

Valyon Réza Simon Krónikája, vagy pedi? Thú
ró c z y János Históriai Gyűjteménye érdemel- e na
gyobb hitelt Magyar Országnak Históriájában? Mi- 
tsoda kútfőből fzár mázott azon Krónika, a" melly 
közönségesen Thúróczy Jánosnak tulaj donítati k ?

Azon értekezés, a’ melly a' jutalmat megnyeri, más honnan 
-e’ tzélra ajánltatott költséggel?kinyomtattatik , és annak 12 példányi 
a’ Szerzőjének általadatnak.
(Első Felesztendö 1828.) )(
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A' határnap, a’ meddig azok, kik a’kitett jutalomért vetélked
ni Szándékoznak, értekezéseiket az ide való Királyi Fő-Oskola Méltó
ságos Rectorának, a' póstabér terhe nélkül általküldeni tartoznak, a’ 
jövő 182Q-dik esztendei, Januarius havának utolsó napjára vagyon 
rendelve; a’ nap pedig, a’ mellyen a’ 100 forintból álló jutalom a' 
legjobb értekezés Szerzőjének oda Ítéltetik, az I82,y-dik efztendei Má
jus l-sőjére határoztatott meg.

Az ollyan értekezés, a’ melly Szerzőjének nevét nyilván kije
lenti, ezen tudományos vetélkedéshez nem botsáttathatik, >— hanem 
tsak az ollyan, a’ melly valami jelszót a’ homlokán viselvén, Szerző
jének nevét, és más őtet megesmértető jeleket egy melléje kaptsolt, 
de zárva lepetsételt levélkében foglalja, a’ mellyre -kívülről ugyan azon 
jelszó legyen írva.

Ezen tudományos vetélkedésre mind a' hazai, mind a’ külföl
di tudós Férj fiák meghivatnak, a' kik értekezéseiket deák, magyar, 
.német, vagy frantzia nyelven készíthetik. Pesten, 20-dik Januar. 1828.

A’ Schwärmer jutalom hagyományá
nak gondviselő)!.

■R Ö f z önét.
Alólirt, ezeknek előtte néhány esztendőkkel, két esztendőnél 

tovább tartó sorvasztó nyavalyában hevervén, ezen idők alatt, több 
tapasztalt rendes Orvos Uraknak., hosszas orvoslásai mellett is, vígafz- 
talás nélkül maradtam, midőn már mindenemet feláldoztam, ’s 26 
esztendős létemre a’ kétségbe eséssel küszködném, minden pillanta- 
tomat; utolsónak képzelvén ; az Isteni bölts gondviselés, ezen bor
zasztó állapotomba , N. Balogh Ferentz Úr, Kis Rún Megye’ azon 
Vidékén jeles orvoslásairól esmeretes akkori Seborvosa , ingyen 
szolgáltatott orvos szerei, ’s maga alkalmatosságán tett szorgalmatos 
látogatása által, előbbeni egésségem viíTzanyerésével, vígafztalást 
nyújtott. A’ kinek is ezen meg nem fizethető Nemes tsélekedetiért, 
’s orvoslásáért, a’ Nagy Érdemű Közönség előtt szíves köfzönetemet 
jiyujtani fő kötelességemnek tartom

Nemes Szabó István.

Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből e’ folyó esztendő Május első napján Nagy- Váradon az Igazgató 
Fiskálisi hivatal Irófzobájában tartandó nyilvánvaló kótyavetye által 
a’ Várad Várallyai Kamarai Mezővárosban a* Peczevizén túl a' korts- 
jmáltatás’ jussa három egymásután következendő esztendőre 1828’iki



Hirdetés
7V N. M. Udvari Magyar Kamarának költ felsöbbi rendelése következé

séül a5 Sónak Szolnokról Pestre, ’s innen 6Komáromra , Győrre , 
Nádszeghre, Somorjára, és Posonyra de tsak 1828-dik esztendő
béli vontatás tárgyában , 1828-dik esztendő’ Mártius hónap’ 2 0- 
dik napjára határoztatott a’ közönséges kótyavetye, és e’ végre a’ 
következendő pontok Sinórmértékül közhíré tétetnek;

1-ször. jVlinden Sót leszállítani törekedek meghivattatnak , hogy a’ következendő 1828-dik esztendő* 

Mártius, 20-kán itten Budán , a’ N. M. Magyar Udvari Kamaránál reggeli 9 órakor személyesen, vagy 
pedig törvényesen meghatalmazott Biztossaik által megjelennyenek , az holott a’ Contractus, és a’ Kó
tyavetye pontyainak felolvasása , és alá írása, úgy a’ Bánó pénznek (Reugeld ) melly nélkül senki igéze
tének hely nem adatik, letétele utánn azonnal a* leszállítandó, és illetőleg felvonattandó Sónak részenként 
való kikiáltásával elkezdődvén, az alább írt mód, és útmutatás szerént szakadatlanul fog tartani, semmi 
ellenvetéseknek, kinyilatkoztatásoknak, vagy kívánt halasztásoknak hely nem adatván. Melly közönséges 
kótyavetyéli kívül senkinek is Só leszállítás végett nem adattatik, sem pedig annak bevégzése után akár- 
minémü ajánlások is el nem fogadtatnak.

2- szoi\ A* Kótyavetye alkalmatosságával letéendő Bánópénz (melly az ollyan ígérőknek , a* 
kik semmi Só szállítást magokra nem váloltak , a’ Kótyavetye bévégzése után tüstént, azoknak pedig, 
a* kik bizonyos ■ Só mennyiségnek szállítását magokra vették , tsak a* Contractus lökélletes megkézítése , 
és a’ letett Cautiónak tisztába hozása után fog viszsza adattatni) á ki kikáltott Só Qnantumnak leszál
lítása bérihez képest őpCentra olly form ál a g határoztatott , hogy az, akár kész pénzben, akár pedig 
folyamatban lévő status Obligatiókban a' Bétsi Cursus szerént , vagy pedig törvényesen megbetsúltetett 
kétszer annyi térő fekvő Jókban is bévitetödjék ; felkelhető Javak mindazonáltal úgymint: Portékák, Ha
jók, Barmok ’s a’ t. el nem fogadtatnak.

3- szor. Az a fent említet napon kótyaalá veendő tsupán tsak' az 1828-dik Esztendőt illető 
Sónak Mennyisége pedig tészen hozzávetőleg:

Szolnokról 9) Pestre „ >9 99 r> » 50,000 Mázsát.
Pestről „ 99 Komáromra 99 99 5) 33 48,200 —

„ » 99 Nádszeghre 99 99 }> 33 51,700 —

,> „ 99 Posonyra „ 99 99 33 33 20,500 —

» ,, 99 Győrre „ 99 99 33 33 88,000 —

» „ 99 Somorjára „ 99 99 >3 33 7,500 ------

Szolnokról 99 Pestig 99 99 99 99 25f xr. ezüst pénzbe
Pestről ,, 99 Komáromig 99 9> 99 99 3f — — — —

99 99 99 Nádszeghig 99 99 99 99 — — —. —.

99 99 99 Posonyíg 99 99 99 99 •19| — —. —-------
99 99 99 Győrig _ 99 99 99 99 — — .— —

99 99 99 Somorjaig 99 99 99 99 12 — ---------------

elkezdve, az a fellyebb említett napon tartandó kótyavetyén fog lejjebb veret telni.

1

4-szer. A* kótyavetye alkalmatosságával meghatározandó Só mennyiségnek a’ fenn említett Só 
letevő helyekre leendő szállítása a’ fellyebb emlitett időre, állandó bér mellett kiadattatni, és a* szállí
tás bére



5-ször. A’ kótyazetyén legelőször is minden leszállítás különösen, vagy is egy bizonyos letevő 
helyre felosztott Só Mennyiség szakaszonként fog kikiáltatni , mellynek bevégzésével az egész egy bizo
nyos helyre szállítandó Sónak mennyisége: (a’Posonyit és Somorjait eggyütt véve.) és utóbb az egész 
Pestről, Komáromra, Nádszeghre, Posonyra, Somojára, és Gjorre szállítandó Sónak mennyisége ugyan 
is együtt véve kikiáltatik , és annak engedtetik áltál , a’ kinek ígéretei ezen három rendbéli kikiáltásnál 
bovebbi megfontolás után legjutalmassabbaknak találtatnak. -

A’ leszállítandó Só több szakaszokban fog kótyavetyére kitétetni , a’ legnagyobb szakasz állani 
fog 30,000 a’ legkisebb pedig 10,000 mázsából, (ide nem értven Somorját, a’ hová kisebb Quantum 
kívántatik) úgy, hogy sem négyobb, sem kissebb Quautómnak kikiáltása egyszerre helyt nem találhat, 
azonban az ajánlóknak szabadságokban lészen több illyetén szakaszokat, akár magok er éjen, akár pe
dig társaságban másokkal magokra válolni.

6-szor. A’ megengedhető Sóbéli apadás nem fog ezentúl többé tárgya lenni a kótyavetyélnek, 
mindhogy ezen apadás
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1 pCentumra.

olly formálag állíttatott meg, hegy. ez semmiféle szín alatt, hogy rósz idők jártak volna ’s. a. t. töb
bre nem hágható. Az apadás a’ Tonnákban leszállítandó apró Sóra nézve ( a’ lerakodó helynek tá- 
vulságát tekéntetben nem vévén ) egy altaljában i pCentumra határoztatok.

Minden nagyobb apadásról , akár melly ókból történt légyen az , tartozik a’ Contrakens jót 
állani, és aztat a’ Felséges Királyi Aerariumnak a’ lerakodó helynél folyamatban lévő árron viszsza- 
fordítani, tsupán tsak előre nem látható rendkivú való elementumi viszontagságok, mellyek emberi erő, 
és segedelem által el nem fordittathatnak, és a’ mellyek miatt az hajónak megmenthetetlenül elkelle
tett süllyednie, tartathatnak elkerülhetetlen szerentsétlenségnek, tsupán az illyen esetben, oldoztathatok 
fel a’ kárvallott a' viszsza fizetés terhétől , mindazonáltal ekkor is köteles a’ Só szállító a’ Contract-us 
tartása ; és útmutatása szerént elegendő és hiteles bizonyságok által szerentséllenségét a’ letevő helynél 
bebizonyítani, és feloldoztatása végett a’ N. M. Magyar Udvari Kamarához folyamodván, ennek határo
zásán kifogás nélkül megnyugodni.

A bevihető apadás kiszámolása minden eggyes hajótol különvéve, fog történni> és több hajók
nak , vagy szakaszoknak egymással való kipótlása meg nem engedtetik.

7-szer. A Só szállításra kiszabott időszakasz kezdődik tavasznak elejével, és October végével 
esztendőnként tökélletesen bé kell végződnie. Ellenben a’ Kir. Aerarium gondoskodni fog a’ Sónak 
leszállításáról az ezt magára válóit költségére , a’ mennyire tud ni Ilik az egész le szállítandó Só October
1-ső napjáig fel nem rakattatott volna, ezen oknál fogva ugyan October 1-ső napjára hatávoztatik azon 
idő pont, mtillyeri túl a’ netalán tán hátrámaradt valamelly rész a’ Contvahensnek többé ki nem adat- 
tatván, az tát az ö költségére, és kárára , a’ Felséges Királyi Aerárium vagy még abban, Vagy a’ kö
vetkezendő Esztendőben fogja leszállittatni.

8- szor. A leszállítás bére nem az által vett, hanem a’ meghatározott helyre valójában leszál
lított Só Quantumrol fog fizetődül.

9- szer. Minekutántia vallamelly felválolt rész, az illő helyre leszállitatván, az azon rész iránt 
ne talán tan magokat előadott, a’ bé nem vehető apadást tárgyazó nehézségek tisztába hozattak, az ezen 
leszálltott részre esendő bért a’ letévő helyen azonnal kifizeti a’ Kir. Aerarium, és még a' Contrahan- 
seknek a’ megrakodás helyén az induló félben lévő Quantumra esendő bérnek, egy negyed , vagy harmad 
résznek előre fizetésével könnyebbségre kivan lenni , mindazonáltal ezen előre való fizetés, melly a’ le
rakodás helyén kifizetendő bérből lefog vonatni, tsak uj Cautió mellett, melly vagy Státus Obligátiókban, 
a’ Bétsi Cursus szerént, vagy pedig kétszer annyit erő fekvő javakban ál, és nyugtató levél (Quietantia) 
melett talál helyt.

10- szer. Az Aerarium nagyobb bátorságara kötelesek a Contvahensnek a szállított Quantum bé
rinek 20 per Centből álló Cautiót olly formán bé tenni : hogy az akár kész pénzül, vagy a’ folyó Bétsi



Cuvsns szerént Status kőtelező levelekben, akár pedig két annyit érő fekvő javakban az eddig gyakorlott 
mód szerént letétessék. Az elő mutatandó Cautióban világos bizonyság kívántatik arról, hogy a’ Cautió 
gyanánt lekötött fekvő javak a’ Só szállítónak, vagy az érette Jót állónak tulajdonai légyenek, hogy ezen 
javakon semmi adósság terhe nem fekszik , és hogy azoknak birtokok törvényesen nem háborgattatik, va
lamint az is szükséges , hogy ezen javak törvényesen meg betsültessenek, ezentúl, ha az illyetén lekötött 
fekvő javak Magyar Országba fekszenek , még az is megkivántatik, hogy azokban a’ Kir. Aerarium a’ Con- 
trahálni kívánok költségére intabuláltassék, és az erről költ bizonyító levél, mellyben a’ Conlrahens magát, 
és maradékait a’ Kir. Aerarium bátorságára lefogja kötelezni , a’ N. M. Magyar Udvari Kamarának bému- 
tattassék. Ezen felül még arra is fogja magát kötelezni a’ Só szállító , vagy az érette Jótálló, hogy a’ N. 
M. Udvari Kamara által hozandó számoltató határozásnak magát és maradékait alája vetni, is a’ Kir. Aera- 
riumot arra, hogy a’ ne talán tán idehátrébh magát kiütő tartozásokat a’ legrövidebb úton minden per nél
kül felvehesse, meghatalmazni kész legyen.

Egyéberánt az Erdélyi Nagy Fejedelemségbe, vagy a’ többi Austriai Tsászárság tartományaiban lé
vő fekvő javak, tsak azon esetben Cautiónak hévehetők, ha azon tartománybeli Fiscalis Directorátusnál 
hivatalossan költ bizonyítással ezen Cautiónalis leveleknek elegendő törvényes bátorsággal való bírások raeg- 
erösitetik. Felkelhető vagyon u. m. Portékák , Barmok , Hajok ’s. a. t. Cautió gyanánt el nem fogad
tathatnak ; valamint is a’ Contvahensek az ál tál vett kötelezések bétellyesitéséröl a’ hé tett Cautión kívül 
még akár minémii más vagyonikkal jót állani kötelesek lesznek. — Azon Contrahensek, kik Só szállítást 
váloltak magokra, tartoznak a’ meghatározott Cautiójokat , hogy ha Magyar Országiak 4, ha pedig kül
földiek 6 hetek alatt a’ Contvactusnak aláírása napjától számlálva a’ N. M. Udvari Magyar Kamarának ok- 
vetetlen hé mulatni, minthogy az ellenkező esetben az hátra tartott bánó pénzek elveszend. — Illendő
képpen állított Cautió nélkül pedig, valamint a’ Contractus senkinek ki nem adatik, úgy az általvett 
Só levétel végett által nem engedtetik, hanem másoknak fog levitel végett kiadattatni.

Budán Februarius 8-dik napján. 1828.
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1-ső Novembertől fogva 1851-diki utolsó Októberig a’ legtöbbet ígé
rőnek bérbe fog adatni. A’ bérleni kívánók tehát a’ fentjegyzett na
pon és helyen a* kólyavetye’ fzokott óráiban Ö7 ezüst forint bánat
pénzzel felkéfzűlve jelenjenek meg. Az Arenda1 feltételeit mind a’ Nagy 
Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamaránál, mind pedig Nagy-Vá
radon az Igazgató Fiskális! hivatal Irófzobájában naponként meglát
hatni. Budán Januar. 31-dikén 1828-

Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanátsnak, a* 

m. e. December hónap 24-dikén 33,584- fzám alatt költ kegyes enge- 
delmének következésében hirűl adatik, hogy a’Ts. Ns. Csongrád Vár- 
megyében fekvő Szentesi Posta-Státió, hozzá tartozandó 2 Sessio föl
del , házzal, és a’ gazdasághoz tartozandó mindennémú épületekkel, 
és a’ Postához tartozó szerekkel eggyütt eladandó léfzen, ugyan azon 
Porta e’ f. e. Május l-ső napjáig kéz alatt; i-ső Májusban pedig ha 
kéz alatt el nem adatna, reggeli 10 órakor Szentesen a’ Posta házban 
hótyavetye által eladattatik, az eladó feltételek, a’ tulajdonos Nemes 
Bőjtös Imre Úr, Tekintetes Temes Vármegye első Földmérőjénél Te
mesváron , a’ vagy Dobosy Lajos Úr, Tekintetes Csongrád Vármegye 
All-Ügyészénél mindenkor megtudódhatnak.

Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből közhírré tétetik, hogy jövő Martins 18-dikán a’ Budai Kamarai 
Fás-Magazinba az Országúton a Clarissák’ volt Majorjába a’ fa fuvaro
zás 1828-diki első Májustól fogva 182Q-diki utolsó Áprilisig nyilván
való kótyavetye által szerződés mellett a’ legkevesebbet kérőnek által- 
adattatik, és pedig

1- ször. Az úgy nevezett Budai Kerek Duna partról 'a’ fentem- 
lített Kamarai Magazinba, *

2- szor. Ugyan azon partról a* Dicasteriomi pinczékbe, vagy 
más helyekbe a' Várba.

3- szor. A’ mondott Fás - Magazinból a’ Várba Dicasteriomok 
számára, Deputatumra, és minden Tit. Királyi Státusbéli Tisztek 
számára a’ Várba, Vizi-Városba, és más Budai külső Városokba.

4- szer. A’Pesti Dunapartról az ottani Kamarai Fás-Magazinba.
A’ Vállalkozók a* meghatározott napon reggeli Q órakor a’ Budai

Kamarai Fás-Magazinban fzükséges bánatpénzzel, Cautióval, és más 
megkíván tató dolgokkal felkészülve, jelenjenek meg. — A szerződé
si feltételeket akár az Ó-Budai Praefectusság Irófzobájában, ákár pe-
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dig a’ mondott Fa-Depónál előre iá megtudhatni. Budán Februarius 
18-dikán 1828.

Hirdetés.
(2) Ezen Tekintetes Nemes Pesth Vármegyében fekvő Apostagi Szi

get Erdő a Dunamentében , mellyben lévő jó minemüségű Tűzi fák 
1200 ölekre betsültetvén meg, a Tulajdonosok által eladóvá téte
tik. A’ kiknek tellát szándékjok van azon Erdőt megvenni, a' Tu- 
lajdonossával az Erdőnek Pesten az Országúton az Ö74-ik Szám alatt - 
értekeződvén megalkudhatnak.

Eladó Tokaji Borok.
(2) Pesten, Zöldkert (Kolilbacher) útzában, 500-dik fzám alatt 

való. házban, találtatik eladó igazi Tokajt Afzúfzőlőbor, mind butel- 
lákban, mind általagokban, mind hordókban, a' lehetőségig óltsó áron.

Hirdetés.
Bizonyos Pesthez közel lévő Jófzág-Réfznek Kótya

vetye által történendő bérbe adása.
(z) E’ folyó 1828-dik efzt. Mavtius 3-dik napján reggeli 10 órakor 

Budán a' Krisztina Városban Gróf Brunsvig házban, Pestről két 
mértföldnyire termékeny tájon fekvő Péczel Helységének nyolczad réfze 
f. e. Sz. György napjától fogva hat, vagy kilencz efztendőre nyilván
való Kótyavetye által bérbe adatik.

Ezen birtoknak rendes, és bizonyos efztendőbeli jövedelme a.) 
344 Pos. mér. külömb nemű. őfzi gabonát foglaló malombeli árendábúl. 
b.) most 4?3 k. forintra menő de könnyen fzaporítható Taksás fizetés
ből, és c) 500 kézi, és igás Robottoknak szolgál tatásából áll. Ezeken 
fellyül. ha fznál az Árendás tágas nagy Curialis belső fundusokat, egy 
jó karban lévő lakó házzal egy Juháfz házat és 400 darabra készítetett 
Juh-féfzert. 450 Pos. mér. alá való major szántó földeket, tzélerányos 

' jnenyiségű réteket, több mint kétfzáfz holdra menő erdőket , hét nagy, 
mintegy hufz holdra menő majorsági, és nyolcz dézsma fzőllőket, 
a’ közlegelőbeli részvétel jussával.

A’ bérleni kívánok 1Ö0 fór. C. P. bánat pénzzel felkészülve, és 
1340 fór. C. P. Cautióról, mellynek felét 670 fttokkal a" többet ígérő 
Licitátio alkalmával leteszi, gondoskodva a' fennt jegyezett napon és 
helyen azon észrevétellel megjelenhetnek, hogy a Cautio ne talán teendő 
épületbeli investiturák fizetésére viíTza fog adatni. A' Conscriptiókat és 
többi Árendálás feltételeit a’ fennt említett házban , mint a’tulajdonos 
lakásában naponként délután, vagy Péczelen Udvardy Prókátor 
Úrnál meglehet tudni. Költ Budán Böjt elő Havának 5-dikán 1828-ban.
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HAZAI ’S K Ü LFÖLDI
TUDÓSÍTÁSOK.
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Pesten, Szerdán, Böjt elő- Hava 27-dik napján 1828.

Fogó és Kalapáls.
Módjó*át lehel is, kell is meglenni, Barátom !

Mindent; irn példánk görbe fogó , kalapáls.
Ám de ki volt, ’s mivel élt, kr fogót készíteni tudta? 

Hát első kalapáls melly kalapátsra szorult ?

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

IV] álunk a’ minapi kemény hideg 
■f ' 20-íkhan kezdett lágyulni, sőt a' 
múlt Szombaton, és Vasárnap esőre 
fordúlt; a' Duna egészen megtisz
tult a' jégtől; a' hid’ felépítéséhez 
készülnek.

Buxlán ezen h. lQ-dikén nyu
godalomban volt Mayer Domon
kos Úr, a’ Magyar Kir. Udv. Ka
marának volt Számvevője, 66-dik 
esztendejében meghalt ; 21-dikén 
takaríttattak el tetemei.

Mohátsról Febr. 14-dikén. 
Ezen Mező - Városunk fzerentsés 
mostanában, hogy uj Földes-Urát 
kebelében tisztelheti. Az Ő példás 
jelenléte uj fényt adott Felséges 
Urunk születése' napja' ünneplésé
nek, minthogy O Excellentiája N. 
M. Négyesi Báró Sz epesy Ignácz 
Püspök Úr szeretett Felséges I-ső 
Ferencz Királyunk, ’s Uralkodó 
Háza eránt szakadatlan, bálával ,' és

mély tisztelettel viseltetik. Ugyanis 
f. e. Febmarius hónap 11-dik nap
ján itt privilegiált Moháts Mező-Vá- 
rossában, a' ditső ’s örvendetes na
pot (melly egy jó, kegyességgel tel- 
lyes és igazságot szerető Fejedelmet 
nyujta édes Hazánknak) megelőző 
estve, az egész Püspöki Residentia, 
és a’ Város kivilágosíttatott, ezt pél
dául vévén Mohács Mező-Várossá- 
nak Felséges Fejedelme eránt hű
séggel, és tellyes fzeretettel viselte
tő Jobbágyai; és a’ Város’ Tanátsa 
a’ Residentiának által ellenében fel
állíttatott győzedelem kapuban még 
egy versekkel dífzesített pyramis- 
ban, úgy a’ Városbeli Kereskedők, 
’s Míves Mesterek egy pyramisban 
jelenték kiforró fzeretetöket, ’s tar
tozó tiszteletüket Felséges Űrünk
höz. Másnap az az Februárius ig
áikén Ó Excellencziája, Te Deum- 
mal nagy énekes Misét mondott, 
az úgy nevezett Vár Templomában 
Felséges Királyunk boldog ’s fze
rentsés éltéért. Ekkor ki-állván a’

(Igazítás : Albély Professor i’r a’ Győri Akadémiára vitetett , nem a’ Kassaira , mint előbbi
leTelunkuen hibásán állott.

(Első Félesztendó 1828.^) X
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Városi Magyar Polgári Katonaság is, 
apró fegyverből, és oda rendelt 20 
mozsarakból történt lövések , hirdet
ték az ünnepet. Elvégződvén a’ Mi
se , O Excellentiája, az Oltár előtt 
buzgó Magyar könyörgést mondott 
az egéfz néppel Felséges Urunknak 
hoíTzas életéért, és ditsősséges Or- 
fzáglásaért, az után pedig a* Polgár; 
Katonaság Záfzlóját (melly Kato
naság 1819 esztendőben Felséges 
Nándor Ispány Urunk’ Kegyelmes 
helybe hagyása mellett öfzveállítta- 
tott) felszentelte. A' szép drága kö
tőt Méltóságos Szektsői Özvegy Bá
ró B é s á n Károlyné született Gindl 
Klára AíTzonyság függesztvén reá, 
mint Zászló’ Anyja , melly közben 
mind Felséges Királyunkért, mint 
az Uralkodó ditső Austria Házért 
számos „Éljenek” kiáltattak. —Ezt 
követte a’ fényes ebéd, melly alatt 
is a’ palotában sok „Éljen’’ harso
gott , és a' durrogó mozsarak ezen 
szívből eredeti kívánságot terjedő 
hangzással hírűi adták a’ környék
nek ; végre estve a’ Városi Tanáts, 
mind a’külső , mind pedig a' belső 
Városban szabad bémenetelű víg 
mulatságot rendelt, ’s igy tette e’ 
nagy Napot emlékezetessé.

Veszprémben Februári us 
Hónap’ 4-dik napján tartatott Gyű
lésben felolvastatott Nagy Méltósá
gú Galantai Gróf Efzterházy 
János’ Ts. Kir. Kamarás belső titkos 
Tanátsos Úr , N. Megyénk Fő-fspá- 
nyának hivatalos levele, mellyben 
Gyepes! Kú n Jó’sef Urat, Ns. Vár
megyénk Tábla , ’s Fő-Biráját, Te
kintetes H u n k á rAntal Úr válafz- j

, tott második All-Ispányi hivatalról 
I történt lemondása után annak helyé

be kinevezni méltóztatott. Ezen All- 
ispán Urnák érdemes Attya Kun 
Láfzió Ür hasonlókép az All-Ispányi 
Hivatalt ezen Ns. Megyében 23 efz- 
tendőkig ditséretessen viselte.

Mezőhegyesen a’ Ts. Kir. 
Ménes Intézetnél 12-dik Febr. — 
Felvirradván azon legnagyobb'ohaj- 
tással várt örvendetes napnak haj
nala , melly a’ ditsősségesen Ural- 
jkodó Kegyes Királyunknak I-ső Fe- 
rencznek Öl-dik fzületése napját 

] egünkre felhozta , a’ legelső fogla- 
! latosság volt, a’ Királyok Királyá- 
Ihoz bemutatott áldozat, melly kez- 
idődott reggeli 9 órakor. A’ nagy 
;Mise után, a’melly három rendbeli 
salve lövések, és mozsarak kisütései 
által tifzteltetett, ’s a’mellyen nem 
tsak az egéfz Tifzti kar, hanem az 
ottan fzolgálaton lévő Vitézek és 
Tsikósok egéfz parádéban mintegy 
600-zig kiállottak, Tifztelendő P a il
lő vits Ferencz Ür Tábori Pap egy 
rövid , de hathatós , és buzgó befzé- 
det tartott, melly által O Felségé
hez , mint legjobb Királyunkhoz, és 
Kegyes Atyánkhoz tartozó hivségre, 
és fzeretetre nem tsak Vitézeit, ha
nem minden renden lévő népeit 
ébrefztette , és buzdította; végre az 
Isteni Tifzteletet a’ Te Deum lau- 
damus , és’egy Salve lövés fejezte bé. 
Vége lévén ezen Isteni fzolgálatnak, 
az estvéli tánczos mulatság , melly 
eddig fzeredán tartatott, elkezdő
dött, annál vígabban, és felsége
sebben , mennél ditsőségesebb ezen 
örvendetes nap; mert a’ tánczoló
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fzála külömbbféle! koszorúkkal, és 
rózsákkal felékesítve lévén egy pa- 
raditsomi lakást képzeltetett, az 
Austriai Háznak ékes Czimere a’ 
muzsikáló Kar előtt volt kitéve olly 
Nagyságban, hogy a’ Sasnak két 
szárnyai az egész Karnak hofizát el
takarta. Mindezek mellett Felséges 
Urunknak képe viasz gyertyákkal 
ltörúl megvilágítva, és zöld koszo
rúkkal kofzorúzva volt; a’ hol is 
számos Úri személyek távulabb lévő 
vidékekről is megjelenvén a’ Hely
beli Comendans Fő-Strázsa-Mester 
T a ver a Antal Úr, az egész Tifzti 
karral Fejedelméhez viseltető hűsé
gét , és fzeretetét kívánván megmu
tatni az egész gyülekezetnek számára, 
kik száznál jóval számosabban valá- 
nak, egy kis táncz után asztalokat té
ríttetett, rendelt, és pompásan még
is vendégelte őket; melly alkalma
tossággal ditsőségesen Uralkodó 
Felséges Királyunknak, és az egész 
Austriai háznak boldogságáért sok 
poharakkiüresíttettek a’ trombiták
nak harsogásai mellett. így vége lé
vén a'vatsorának F elséges Urunknak 
képe körűi, azon fzép ének : Isten 
tartsd meg Fere ncz ’sa’t. mus 
zsika- hang mellett elénekeltetett. 
Vége lévén az éneklésnek, a táncz 
újra elkezdődött, a’ melly is egész 
virradtig tartott.

AUSTRIA.
Ó Tsáfzári Királyi Felsége Fő 

Méltóságú Colloredo - Mans
feld Rudolf Herczeget méltózta- 
tott kegyelmesen Udvari Fő-Mar- 
sállá nevezni.

Bétsben a" Protestáns Theolo

giai Tsáfz. Kir. Oskolai Intézet is 
illendő pompával megüllötte Febr. 
12-dikén Felséges Urunknak szüle
tése napját. Ugyanis az előtte való 
estve mintegy 40 személyből álló 
éneklők muzsikai Akadémiát tart
ván , a" jelenlévőket válogatott Éne
kek’ harmóniás előadásával mulat
ták ; más nap pedig az eggyesűlt 
Augsburgi, és-Helvetiai Vallást tartó 
Tsáfz. K. Consistorium’ jelenlété
ben az Intézetnek helytartó Directo- 
ra számos gyülekezet előtt az ünnep’ 
fényességéhez alkalmaztatott ékes 
beszédet tartott, mellyel a’ Theolo- 
giai Candidátusok közűi négyen 
Magyar, Deák, és Német beszédek
kel , "s versezetekkel rekefztettek bé. 

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ Moniteur Febr. 11-dikén két 

Királyi Rendelést közöl azon h. 10- 
dikéről. Az első azt rendeli: hogy 
a' közönséges Neveltetést egy Mi
nister - Státus - Titoknok igazgassa: 
a’ másikban pedig Vatismenil 
Úr, Státus-Minister , az Unűerfzi- 
tás’ NagyMestere, és a’ Ministers Ta- 
náts’ tagja, a’ Közönséges Neveltetés’ 
osztályának Ministerévé neveztetik.

Febr. 13-dikán a’ Király a’ ma
ga előlüllése alatt Minister! tanátsot 
tartott, mellyen a’ Dauphin is je
len volt.

A’ Deputátusok’ gyűlése Febr. 
13-dikán folytatá a’ Választások' 
vizsgálásnt, és a’ Deputátusok’ meg- 
hatalmazottsága igaz voltáról meg
hallgatta a' tudósításokat.

Rochefortban három új tengeri 
línea Regement állíttatik , t. i. a’ 28- 
dik, 29-dik, és 30-dik. Az erre ren-

X*



deltetett rtengeri katonák, és hajós 
legények oda már megérkeztek. 
Ugyan ottan két hadi brigg’ felké
szítését nagyon siettetik.

A’ Moniteur Febr. 14-dikén 5 
Királyi Rendelést közöl, mellyek 
fzerént 1.) Benoist Úr, Siatus- 
Tanátsos, eddig a’ mellékes adó
zás' Igazgatásának Fő Directora, 
Státus-Ministerré, ’s a'titkos Tanáts’ 
tagjává ; I.) Gróf Boubers, eddig 
a' Financzia Fő Inspectora, a’ Fi- 
nancz Ministerium Fő Titoknokjá- 
vá ; 3.)Báró Bacot de Roman d, 
a* Deputátusok’ házának tagja (Be- 
noist Úr’ helyébe) a mellélees adó
zás' Igazgatásának Fő Directorává;
4.) Báró de Villeneuve , a" 
Saone és Loire Departementek'Prae- 
fectusa , és a’ Deputátusok’ házának 
tagja, a’ Vám-Igazgatásnak Fő-Di- 
rectorává (Castelbajac Vice-Gróf 
helyébe, ki Fairré tétetett) : és 5.) 
Bourdeau Úr, a' Deputátusok’ 
házának tagja a’ Lajstromozásnak, 
és Királyi birtokoknak Fő Directo- 
ráva neveztetett.

A Deputátusoknak Febr. 13-ihi 
üllésében annak Előlüllője a’ kö
zönséges Neveltetés' Ministerének 
egy írását olvastatta fel, mellyben 
Vatismenil Úr jelenti, hogy ő 
Korzika’ réfzéről Deputátusnak vá
lasztatott , melly választásról a’ má
sodik Tanáts más nap a’ gyűlésnek 
tudósítást tartozott tenni. Minthogy 
neki még nints 4b esztendős kora, 
hogy a’ Deputátusok" házának tagja 
lehessen, azért terjesztetett a’ Ta
náts elejébe.

NAGY BRITANNIA.
H us k i ss o n Urat Liverpool 

városa eggyező akarattal ismét a’ 
Parlamentum’ tagjává választotta. 
Huskisson Úr ezen alkalmatos
sággal hoffzas beszédet tartott a’ 
Választókhoz , mellyben a* maga po
litikai hit-tudományát, gondolko
dása , és tselekedete módját fejte
gette , valamint a’ Goderich’ Minis- 
teriumának, *s a' mostaninak is 
melly a’ Wellingtoné, öfzvefzer- 
keztáetését előadta.

Brougham Úr, az alsó Ház’ 
tagja, a’ Febr. 7-diki {illésben olly 
javallatot tett, mellynél fogva egy 
Biztosság neveztetnék ki, a’polgári 
Törvények’, és Törvényszékek' ál
lapotának megvizsgálásra, olly czél- 
ból, hogy az azokba betsúfzott hi
bák megjobbittassanak, és a' vissza
élések eltöröltessenek. Ezen javalla
tot édesen ömledező beszéd követte, 
melly 6 óránál tovább tartott, ’s 
noha a’ tárgy száraznak látszott, 
mégis minden felekezeten lévők 
nagy figyelemmel hallgatták, olly 
világos, olly tiszta, olly ékes, olly 
fontos volt előadása. A javallat' 
megvizsgálása 14 napra halafztatott, 
hogy Orfzáglófzéknek ideje legyen 
azt szorosan megfontolni. B r o u g- 
ham Úr’ befzéde mentői hamarább 
kinyomtattatik.

Febr. 8-dikán az Alsó-Házban 
Kérelmeket nyújtottak hé a'Katho- 
likusok" felfzabadítása eránt, melly 
alkalmatossággal Spring - Rice 
Úr, a’ felszabadulásnak eggyik buz
gó előmozdítója, mégis azt nyilat- 
koztatá-lii; hogy ő koránt sem akar-
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ja a' Katholikusok’ Eggyesúletének 
tselekedetét menteni, minthogy an
nak czélzása az legyen, hogy Irland 
Nagy Britanniától el Beakadjon , és 
valóban minden módon kárt tefzen, 
Külömben azon környülállásnak, 
hogy ő most az Oppositió felénül, 
semmi befolyása nints abba, hogy 
véleményét ezen ügyre nézve mi
képpen nyilatküztassa-ki. Isten ol
talmazzon attól, hogy ezen ház
ban valaki vagy éppen egy Pur- 
lamentumi tag Irla id m llett le
gyen, ki tsak azért Véóllana Irland" 
hafzna, és isendesség • n ellett, hogy 
a’ Ministeriumba belé kaphasson, 
vagy magának a" nép előtt múlandó 
kedvességet szerezzen.

A" M o r n i n g - H e r a 1 d Gróf 
Live r pool egésségbeli állapotjá- 
ról azt mondja: hogy elmebeli te
hetsege hevessé, vagy éppen semmit 
sem gyengyült meg , és ő bizonyo
san éppen olly világosan fejezné ki 
gondolatait, mint egésségesnapjai
ban , ba nyelve szolgálna. O több 
óráig egymásután olvastat magának, 
vagy maga olvas, és megjegyzi a" 
neki megtetszett helyeket. Testi 
epéssége ^ kivévén azt hogy nem 
beszélhet, igen jó; szabadon mo
zog, jár több óráig egyenes lépé
sekkel.

A’ Nagy Admirális, Claren- 
c e Hg. F ebr. Q-kén P ortsmouth- 
b a megtekintette Albion línea- 
hajót, melly a" közép tengerről vifz- 
fzajött. Ennek Kapitánya, Om m a- 
ney, ezen alkalmatossággal a' K. 
Heiczegnek egy Grey nevű ifjú 
tengeri Kadétot ajánlott igen hatha

tósan, ki a’ Navarini ütközetben 
magát megkülömböztette, és eggyik 
karját elvesztette ; továbbá egy 
Lang try nevű tengeri Kadétot, 
ki már az óta Hadnaggyá tétetett. 
Ez rendkívül vitézül, és megretten- 
l^etetlenűl viselte magát; ennek a’ 
Herczeg igen nyájas kifejezésekkel 
nyilatkoztaid ki a’ maga megelége
dését. A? Kapitány’ beszéde fzerént, 
ezen ifjú ember egyedes-egye- 
d ú 1 fogott ei horoggal egy Török 
hajót, és midőn látná, hogy a’ Tö
rök katonaság a" hajót vele eggyütt 
a" levegőbe akarja vettetni, kirántá 
kardját, "s a’ hajó-födelén volt Tö
rököket onnét mind letakarítá, meg
ragad a egy.záfzlót, azzal a’tsónak- 
ba ugrott, "s épen az Albionhoz 
viíTzamene. Ugyan ezen ütközetben, 
eggyetlenegy hajós legény által kí
sértetve, egy tsónakra úle , azt az 
ellenségnek egy gyújtó hajójához 
hajtá , melly az Albion mellé állott 
vala , fel akarván azt gyújtani, ketté 
vágá a’ vasmatska köteleit, ’s így 
azt félre tafzítá ; ezen ügyes tseleke- 
det mentette meg Albiont minden 
embereivel eggyütt az elkerülhetet
len veszélytől.

SPANYOL ORSZÁG.
A Constitutionnel Per- 

pignanból Febr. 5-dikén költ 
tudósítás fzerént így ír: „B osoms 
(Jep dels Estanys) Monet Gene
rális’ kezei közé esett, éppen mi
dőn barátjait öfzve akarná gyűjteni, 
és új lázzadást támasztani. Otet Z- 
dikban reggel megkötözve számos 
kiséret alatt Campredonba vit
ték , és ott a’ fogságba 12 katonai
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őrzötte. Éjfelkor 01 o t b a, ’s onnét 
V i c h b e vitték. Mióta B o s o m s 
Katalóniába ismét visszatért, M o- 
net Grlis Felső-Katalóniába min
den seregeit megindította. B o s o ms 
a’ legszélső határoknál la Mancre 
Franczia falu , és Campred o/i 
között egy major házban volt. Azt 
lrifzik, hogy őtet egy tsalárd barát
ja fzolgáltatta kézhez, ki őtet a’ 
Mairemi dombra vezette , hol a’ 
Spanyol politia - katonák parafzt- 
ruhába öltözködve elfogták. Mások 

,azt állítják’: hogy még a’ Franczia 
földön ragadták meg. A mint hír
lelik nála fontos levelek találtattak; 
mellyek fő Személyektől vannak 
aláíratva."’

AMERIKA.
Guatemala. — Mexikói Új

ságok fzerént, mellyek Dec. Il
dikéig terjednek , Guatemala Státus
ban , melly a’ Közép-Amerikai Egy- 
gyesűletnek igazgató Státusa, a’ 
San Salvador tartományban ki
ütött zenebona miatt nagy zavaro- 
dás uralkodott. Ezen tartománynak 
All-Kormányozója maga hatalmából 
végbe vitt több tselekedetein kívül 
tetemes mennyiségű Indigót zár alá 
tett, melly külömbbféle gazdáké 
volt; de a’ fő Orfzáglófzék ezt tőle 
elvetette.

Mexikó. — Mexikóból Dec.
2-dikán jelentik: hogy a’költsönö- 
zés , mellyről a’ Congressusban olly 
sokáig tartottak a’ vetekedések , vég
re az által végképpen elfogadtatott. 
Az Orfzáglófzéknek hatalom adatik, 
hogy 8 millióm Piastert vegyen fel 
költsön, olly feltétel alatt, hogy en

nek fele kéfz pénzben, fele pedig 
hiteles papirosokban tétessek le, 
mellyek 56 percentummal forgásba 
kerülnek. Mindennek fzabad magát 
a’ költsönt aláírni. A’ lefizetés hó
naponkénttörténik 100,000 Piaster- 
nyi részekben. — Tegnap a’ fővá
rosból fegyveres seregek indűltak-el. 
Ezen hadi mozgást, a’ mint vélik 
azon nyugtalanságok okozták, mel
lyek Oaxacában, ’s más helyeken 
a’ Spanyolok’ elűzése miatt támad
tak. Valladolidban a' támadók' szá
ma szaporodik, és a’ katonák , ki
ket az Orfzáglófzék ellenök küldött, 
inkább látszanak hozzájok hajlani, 
mintsem velők megverekedni.

Éjszak -Amerikai E gy- 
gyesült Státusok. — A’ Kép
viselők’ házában 102 voksok’ több
ségével , 87 ellen, az végeztetett: 
„Hogy a' Kézimüvekre ügyelő Biz
tosságnak hatalma legyen maga elei
be némelly személyeket idézni,hogy 
tőlök tanúbizonyságot kérjen, előbb 
őket megesküdtetvén , az iparkodás, 
és kézimüvek’ állapotújáról, és a’ 
kérdéseket, ’s feleleteket a’ Tör
vényhozó test elejébe terjeíTze. Ez 
annyiból fontos, hogy Amerikában 
most először fogadtatott el azon 
princípium , hogy a’ Congressus’ 
Biztosságának hatalma legyen a’ tsu
pán törvényhozáshoz tartozó ügyek
ben maga eleibe személyeket idézni. 
— A’jjStátus Költségeit 1826-dik esz
tendőre 8,990,380 Dollárra 44 Cen
timre tették. — A’ mint mondják, 
a’ Tserokasok vad nemzetsége 
Demokratiai orfzáglást, és Consti- 
tutiót szerzett maga közt, az Egy-
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gyesült Státusok’ Constitutiójának 
formájára.

fi olurnbia. — Bogotából Nov. 
22-dikéig terjedő tudósítások még 
uyugtatóbbak , mint eddig. Bolivár' 
befolyása Gvayaquilban a’ revolu- 
tiós fele keze tét meggyőzte, ’s ezen 
tartománybeli főváros ismét a' Res
publikához liaptsolta magát. A’ Sza- 
badítót még a’ nemzeti nagy gyűlés 
előtt várták Okannába>, Febr.uarius 
végén, vagy Martius elején ismét 
Venzuelába. Rarakasban Decem
ber’ közepén felíödözték , hogy több 
Papok a’ Spanyol Csábítókkal Hu- 
ragad fzigetén , hová a’ régi Spanyo
lok futottak a fzárazról, öfzveczi ro
boráltak ; ennek a’ lett a' vége, lrogy 
több Papokat elfogtak, és hármat 
Sz. Tamás fzigetére vitettek. La
bor d a Admirális egy kis hajós tso- 
j)orttal , és 3000 katonával Curagao- 
ba evezett; ’s azt hifzilt, hogy Ko
lumbiának éjfzaki partjaira kifzál- 
lani fzándékozik. A’ régi Spanyo
loknak kell fzenvedni ezen intsel- 
kedésekért, ’s hihető, végre is az 
egykori egéfz Spanyol-Amerikából 
kénytelenek lefznek kiköltözni. Me
xikó' példája a' többi Respublikák
ra electrumi fzikra gyanánt elhat. 
A’ legnagyobb tsapás a’ Spanyol 
Szerzeteseket, és Papokat éri.

H A Y T I.
A' Journal du Commerce 

Hlyen tudósításokat közöl, mellye- 
ket Haytiból vett: „Dec. 29-dikén, 
midőn Bayonnaise hajó Port-au- 
Prince-ből elindult , azon fzige- 
ten minden tsendességben volt. 
Azon lázadás, mellyet Kristóf Ki- !

rálynak nehány volt Tifztei Cap. 
stadtban Magny Grlis’ halálának 
alkalmatosságával koholtak vala, 
minekelőtte kiütött volna , elnyo
mattatok Victor Óbester, ki rend
kívül való hatalommal Capstadtba 
küldetett vala , ott tüstént végrehaj
tatta a’ törvényeket az öfzveesküd- 
tek ellen, és kettő halállal büntet- 
tetett, a’nélkül, hogy ezen kivégez
tetés háborgást okozott volna. Egy 
harmadik Tifzt a’ fő vétkesek közül 
az erdőkbe fzökött. Az Előlüllő olly 
bizonyos volt abban, hogy az igaz
ságos keménységnek ezen példája 
elegendő lefzen, hogy egy rendkí
vül való Kurírt küldene Capstadtba 
olly parantsolattal, hogy a’ többi 
vétkesek kegyelmet nyerjenek. — 
Nagy kéfzűleteket tettek Port-au- 
Prince-ben a’ függetlenség’ napjá
nak m égül lésére , melly Jan. i-ső 
napjára esett.— Male r Úr Fran- 
czia Fő-Consul Dec. 23-dikán Port- 
au-Prince-be viíTzaérkezett , ki el
menetelekor maga után Haytiban 
tifzteletes emlékezetet hagyván , ’s 
most tellyeshatalommal viílzamen- 
vén, mind a’ két Státusnak nagy 
hafznára lehet. Továbbá jelentik : 
hogy a’ Franczia-országgal köttetett 
egyezés,kereskedési és a’váhság'sum- 
májának lefizetése, mellyel Haytí 
Franczia országnak tartozik, ad legna
gyobb foglalatosságot a’ Haytibeíiek- 
nek', és az idegen Kereskedőségnek, 
Nem lehet hinni, hogy az első pontra 
nézve az eggyezéshez közel volná
nak ; de a’ másikkal másként van a’ 
dolog ; minthogy mind a’ két réfz 
általiáthatja , hogy Hayti az Apr. 17-



cííki Kötés fzerént magát meg nem 
válthatja. Reményijük, hogy men
tői hamarább ez eránt új Eggyezés- 
ről adhatunk tudósítást.

A' Haytibeli Orfzáglófzék Perée 
’s Gillot Uraknál, és Gisquet’s Tár
saságánál, Páirsi bankároknál 37 
millióm 500,000 Frankból álló köl- 
tsönözést vefzen fel. A’ kötelező 
levelek 500 - 5000 Frankról fzólla- 
nak, és félefztendőnként fizetendő 
5 percentum interessel járnak. A' 
Franczia bankírok olly feltétel alatt 
állottak reá, hogy 3 esztendei in
teres, vagyis 15 percentum Paris
ban maradjon (tehát a’ költsön adan
dó summából ennyi lehúzattassck). 
Az interesek’ bátorságára, és a' tő- 
ikepénz’ viíTzaíizetésére 30 eszten
dőre a’ Respublikának minden jö
vedelmei leköttettek. Az Obligá- 
tiók’ birtokosinak azon jussok is 
lefzen, hogy 30 esztendeig a' Hayti’ 
kikötőhelyeiben minden ki- és bé 
vitelvámokat, egy harmad részben, 
ezen Obligatiókkal fizethessék egéfz 
bötsök fzerént. Harmincz esztendő 
alatt pedig az egéfz tőkepénz lefi
zettetik.

Hü lomb bf éle Tud 6 s it ás oh 
\ Odefizából Jan. 22-dikén jelen
tik, hogy ott a’ hideg 23 gradusnyi 
volt Reaum. fzerént, olly hideg, 
mellyre a" lakosok el nem voltak 
készülve. De ezen kemény fagy bő 
aratást igér ; mivel a' sáska tojás ez 
által elvéfz.

Herczeg Wolkomsky pen- 
sionatus Orofz Kapitány, a’ belső

dolgok’ Ministerétől Í0 esztendei 
privilégiumot nyert egy postajárás 
felállítására a’ maga költségén 
Möfzkva, és Tambov között.

A Merkurius nevű Stokholmi 
Újság az Udvari Cancellarius’ paran- 
tsolatjára eltiltatott, mivel levelezés 
formájában gyalázó észrevételeket 
közlőit egy színlelt Kereskedőház 
ellen, de az értelem, és a’ kezdő 
betűk fzerént a’ Státus-Tifztviselők 
ellen czéloztak.

Jan. 51-kén elkezdődött Frank
furtban a’ Német szövetséges Stá
tusoknak idei gyűlése Báró M ü n c h 
Bellinghausen Urnák, Tsáfz. 
Kir. titkos Tanátsosnak , mint Tsá- 
fzári Biztosnak előlüllése alatt. — 
Ugyan itt Febr. 12-dikén az Austriai 
Felséges Tsáfzár' születése napján, 
nagy udvarlás volt az Austriai Kö
vet Urnái, ki is azután fényes ven
dégséget adott.

A’ közelebb múlt Dec. 18-kán a’ 
Szultán hofizú Proclamátiót bo- 
tsátott közre, mellyben mentő okait 
előhordja, a’ Keresztényeknek, kü
lönösen az Orosznak, hütelenségét, 
kötelőzködését gyalázza, az Izlamis- 
must felgerjefzti , ’s népét fegyverre 
szólítja. így fzóll a’ többek közt a’ 
vége felé: ,, Ezen háború nem olly 
szabású, mint az előbbiek, nem tsár
pán politikai háború; a’Hitetlenek 
czélja az, hogy az Izmalismust (a’ 
Mahomet’hitét) semmivé tegyék, 
és a’ Török Nemzetséget lábaikkal 
tapodják; ennél fogva ezt úgy kell 
tekinteni, mint religiói, és nem
zeti háborút, ’s a’ t.’T

(Hafznos Mulatságok Nro 17.) Hirdetés \fl árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, 's Külföldi Tudósításokhoz.

(17.)

Jelentés.
Néh. Pr. és V. Esp. N. T. Lengyel Jó’sef Úr Munkáiról.

(l) Több akadályok hátráltattak , hogy b. e. Atyámnak kihirdetett 
Munkáit, a mint kívántam, mind eddig sajtó alá nem botsáthattam. 
Már most van fzerentsém a’ T. T. Előfizető Uraknak örömmel jelen
teni , hogy az említett Munka , a' Debreczeni Typographiában effe- 
ctive nyomtattatik. Mihelyt k élzen lefiz (a' mit még most égé Íz pon
tossággal nem lehet meghatároznom); azt is minden haladék nélkül 
kifogom hirdetni. Debreczen l?-dik Febr. 1828«

Lengyel Imre m. Zi.

H í r d e t é »s.

Szántóföldi, mezei, és kerti vélemény magvak
úgymint: Luczerna, Stájer-, Hollandiai - fejér lóhere, Esparcette, 
Pimpinella, Üre Zab (avena elatior), utféli vadócz (lolium perenne) 
mag ; valamint minden más kerti vetemény mag a’ legközelebbi termés
ből, nem ködömben QO faj igen fzép tellyes Georginea, 100 faj legfzebb 
Angliai, és Hollandiai fzázlevelú Ró’sa, 25 faj hónapos Ró’sa, 20 
faj őfzi baraczk, sok körtvély, alma , tseresnye , medgy, és 28 fzilva 
és Rinclod fajta fák a' lajstrom fzerént illendő áron találtatnak.

Hassenstab J. C.nál
- Pesten a fekete Kutyánál.

Hirdetés.
, ,,f2) Á Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé-
bol e folyo esztendő Május első napján Nagy - Váradon az Igazgató 
Fiskálist hivatal Irofzobajaban tartandó nyilvánvaló kótyavetye által 

( Elsö\Félesztendó 1828./ ^



a' Várad Várallyai Kamarai Mezővárosban a' Peczevizén túl a korts- 
máltatás’ jussa három egymásután következendő esztendőre 1828-iki
1-ső Novembertől fogva 1831-diki utolsó Octoberig a’ legtöbbet ígé
rőnek bérbe fog adatni. A’ bérleni kívánók tehát a’ fentjegyzett na
pon és helyen a’ kótyavetye' fzokott óráiban 6? ezüst forint bánat
pénzzel felkészülve jelenjenek meg. Az Árenda’ feltételeit mind a' Nagy 
Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamaránál, mind pedig Nagy-Vá
radon az Igazgató Fiskális! hivatal Irófzobájában naponként meglát
hatni. Budán Januar. 31-dikén 1828.

Hirdetés.
(2) A Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanátsnak, a’ 

m. e. December hónap 24-dikén 33,584. fzám alatt költ kegyes enge
di elmének következésében hírűi adatik, hogy a' Ts. Ns. Csongrád Vár
megyében fekvő Szentesi Posta - Státió , hozzá tartozandó 2 Sessio föl
del , házzal, és a’ gazdasághoz tartozandó mindennemű épületekkel , 
és a’ Postához tartozó szerekkel eggyütt eladandó léfzen, ugyan azon 
Porta e’ f. e. Május 1-ső napjáig kéz alatt; i-ső Májusban pedig ha 
kéz alatt el nem adatna, reggeli 10 órakor Szentesen a’ Posta házban 
kótyavetye által eladattajik, az eladó feltételek, a tulajdonos Nemes 
Bojtos Imre Úr, Tekintetes Temes Vármegye első Földmérőjénél Te
mesváron , a’ vagy Dobosy Lajos Úr, Tekintetes Csongrád Vármegye 
A11-Ügyészénél mindenkor megtudódhatnak.

Hí rdetés.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből közhírré tétetik, hogy jövő Martins 18-dikán a’ Budai Kamarai 
Fás-Magazinba az Országúton a* Clarissák’ volt Majorjába a fafuvaro
zás 1828-diki első Májustól fogva 182Q-diki utolsó Áprilisig nyilván
való kótyavetye által szerződés mellett a' legkevesebbet kérőnek által- 
adattatik, és pedig

1- ször. Az úgy nevezett Budai Kerek Duna partról a’ fentem- 
lített Kamarai Magazinba,

2- szor. Ugyan azon partról a' Dicasteriomi pinczékbe, vagy 
más helyekbe a' Várba.



5-szor. A’ mondott Fás - Magazinból a* Várba Dicasteriomok 
számára, Deputatumra, és minden Tit. Királyi Státusbéli Tisztek 
számára a’ Várba, Vizi-Városba, és más Bulai külső Városokba.

4-szer. A’Pesti Dunapartról az ottani Kamarai Fás-Magazinba.
A’ Vállalkozók a’ meghatározott napon reggeli Q órakor a’ Budai 

Kamarai Fás-Magazinban szükséges bánatpénzzel, Lantióval, és más 
megkivántató dolgokkal felkészülve, jelenjenek meg. — A' szerződé
si feltételeket akár az Ó-Budai Praefectusság írófzobájában, akár pe
dig a’ mondott Fa-Depónál előre is megtudhatni. Budán Februarius 
18-dikán 1828.

Hirdetés.

(2) A’ Méltóságos Királyi Szekszárdi Uradalomhoz tartozandó 
Szekszávd Mező Városban e' folyó 1828-ik Esztendő Marczius Hónap
nak 11-kén reggel 8 órakor a’ Bírói Executio által Licitátio képpen a 
többet Ígérőnek készpénz fizetésért elfognak adódni:

1- fzör. 70 Antalag Tokaji Borok az 1822-ki termésből.
2- fzor. 16 akó fehér ó Borok.
5-fzor. 88 akó veres Szekszárdi új Borok.

A' melly Licitatióra a vevők illendően meghívattattnak a’ Szám
tartói Hivatalhoz. Költ Szekszárdon Februarius 10-kén 1828-ban.

LégrúdyJósef m.k.
Uradalmi Számtartó.

Hirdetés.
(3) Szabad K. Szathmár Várossában egyedül való Bálbeli mu

latságot adható, és Biliárdot tartható Jussal szinte egyedül való Ven
dégfogadó Fejérház nevezetű épület szükséges kéfz Biliár dal a’ meg
nevezendő egyéb alkalmatosságokkal tiszta, és jó italokkal a’ Nemes 
Váróstul providiáltatván egy magát ennek alkalmatos folytatására, és 
1000 VCzéd. ftos Pénz Cautionak letételére Birtokosnak érzőnek fo
lyó efzt. első Májustól kezdve két egymás után következő eszten
dőkre elfogadható módon által engedendő. — Bővebb tudósítást erről 
ád hozzá francon másítandó Levelekre Weifz János helybeli Ke
reskedő a* midőn általa tökélletes egyesség is tárgyaztathatik.



o

Az épület áll a’ Piacznak nevezetesebb réfzén , fzép kinézésű 
foglal magába tágos Biliírd fzobát egy oldal szobával, egy nagy bor 
ivó szobát egy kissebb mdlette valóval, tágos konyhát három egymás 
után következő szobákká.; a’ felső Tractusban van öt Vendégszoba, 1 
Szála, egy Pipázó szoba, egy bor mérő-, egy evő-, egy C-redencz- és 
egy Garderobe-fzoba, és egy szükséges konyha. — az Udvar tágos, 
70 lóra való bolthajtásos Istálló , egy záros , és több más színek.

Figyelmet érdemlő egyéb eránt az, hogy több esztendők ólta 
olly administrátio alatt volt , a' melly által sem utazó, sem vidékbeli 
Vendégek nem idegenítettek el.

/ Hirdetés.

(2) Ezen Tekintetes Nemes Pesth Vármegyében fekvő Apostagi Szi
get Erdő a' Dunamentében, mellyben lévő jó mineműségü Tűzifák 
1200 ölekre betsültetvén meg, a Tulajdonosok által eladóvá téte
tik. A' kiknek tehát szándékjok van azon Erdőt megvenni, a’ Tu
lajdonosával az Erdőnek Pesten az Országúton az 074-dik Szám alatt 
értekeződvén megalkudhatnak.

Eladó Tokaji Borok.
(2) Pesten, Zöldkert (Kohlbacher) útzában, 500-dik fzám alatt 

való házban, találtatik eladó igazi Tokajt Afzúfzőlőbor, mind butel- 
lákban, mind általagokban, mind hordókban, a’ lehetőségig óltsó áron.

A’Gabonának Pesti piaczi ára Febr. 22-dik napján 1828* Váltó-Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 8 fór. 41 kr. Kétszeres 7 forint 
10 kr. Rozs 5 fór. 30 kr. Árpa 4 fór.— kr. Zab 2 forint zfi kr. 
Kukoricza 4 fór. 12 kr. Köles— fór. — kr. Köles kása — fór, — kr.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁS OR.
(18.)

Pesten, Szombaton, Böjt más Hava l-ső napján. 1828.

A c z é 1.
Yas vala, ’s tűzi erő annál is tette ke menybe,

’S már vasat is gyorsan hajtani vésni erős.
Hogy ha kemény sorsnak súlyos palczája sanyargat, 

Szíved’ aczélozd meg: ’s megveti majd az igát.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

P
A est es Buda között lévő hajó- 
hídnak - felállításához a- múlt Szer
dán hozzá fogván , olly serényen 
dolgoztak rajta éjjel nappal, hogy 
már tegnap égé ízen elkészítették, 
midőn a’ fzabad ál tál járás megnyit
tatott. Nálunk az idő folyvást lágy, 
kellemetes , kivált a’ múlt tsötörtö- 
kön tavaszi nap fénylett.

Nagy Méltóságú Kopátsy 
Jó'sef'Úr, Veszprémi Püspök, Ki
rályi Tanátsos , a Hét-fzemélyes Fő 
Törvényszék' Assessora, és a' Fels. 
Magyar Királyné' Udvari Cancellá- 
riusa O Tsáfz. Kir. Felsége által ke
gyelmesen belső titkos Tanátsosi 
rangra emeltetett.

A’ Magyar Kir. Udvari Kamara 
a Szlatinai sóbánya Tisztségnél 
lévő Számvevőt T r ux Láfzló Urat, 
ugyan) azon hivatalra Sugatagra; 
és a’ Sándorfalvai Bánya Tifztség- 
nél eddig volt Számvevőt , Báró 
Geramb Ferencz Urat, amannak 

( Első Félesztendő 1828 J

helyébe általtette, mind a’ kettőt, 
tulajdon kérésökre.

Az Austriai Monarchiának köz 
öröm. napját, Febmarius 12-dikét, 
mint más helyeken, Kolos váron 
is fényes pompával ünnepelték, hol 
is az előtte való estve Nagy Mélt. 
Báró Jósika O Exjának, a' Kir. 
Kormányszék' Előlüllőjének, ren
deléséből a' város fényesen kivilá- 
gosíttatott, és. a’ szegények' javára 
a’ fő rendű aíTzonyi Eggyesúlet által 
a' városi Redoutban népes mulat
ság adatott, hol, Felséges Urunk’ 
képe díszesen kivilágosítva ékesked
vén , alatta a’ Haza’ Geniusa az ün
nephez alkalmaztatott Verseket, és 
Felséges Urunk' boldogító orfzáglá- 
sa’ történeteinek leírását osztogatta. 
Más nap a’ Katholikum nagy tem
plomban pompás szent Mise tarta
tott , és a’ K. Kormányszék tagjai
nak ’s egyébb Polgári, és Hadi Ren« 
deknek jelenlétében Te Deum éne
keltetett salve lövések között.A’Prae- 
ses Úr fényes ebédet, estve pedig 
tánezos mulatságot adott; az őrize-X



teu lévő katonaságnak fejenként Ő 
Exja húst és egy icze bont ofztatott.

•R i m a - S z o m_b a t b ó 1 ,Böjt- 
elő hava 22-dikén 182 8. A’Nemzeti, 
és Polgári hála’öröme Felséges I-ső 
Ferencz Királyunk születésének 
LX1.ünnepén ezen Város kebelében 
,is difzes 'fénnyel-fejlődJtt ki, mind 
Gömör és Kis Honth t. e. Vármegye 
Rendei, mind ezen Privilegiált Vá
ros Tanátsa, és Lakosai réfzéről. 
Ugyan is felderülvén azon örvende
tes nap ú. m. Februarius 12-dik nap
ja, a’Megyebeli Tisztviselői Kar s 
minden felülről öfzvegyülekezett 
Tábla Bírált, és Nemesség, a’ két 
All-Ispány Uraknak eleve tett gon
dos intézetük fzerént, 's vezérlésük 
.alatt, nem külömben a’ Városi Ta- 
náts is egy Testben elsőben a’Hely
beli RCatholica Szent egy házban 
re.ggeli|8 órakor jelentek meg, holott 
Tisztelendő Somoskeőy Antal 
Káplán Ur jeles, és az ünnepnek 
méltóságához alkalmaztatott beszéd 
dél nyitotta meg a’ szent ajtatossá- 
got; Fő-Tifztelendő Maka y Tha- 
dé Városi Plébános Vice Esperest 
és bets. Kanonok Ur pedig a' Vidék
ről begyültt Tifzt. Papság segédé
vel Nagy Misét mondott, előre bo- 
tsátván ennek a’ Téged Isten Di- 
tsérünket. Innen a Tekintetes Stá
tusok, a’ Városi Tanáts ’s az egéfz 
nép a’ Reformátusok templomába 
mentek által, hol előbb buzgó ének
lés és könyörgés tartatott, majd a’ 
Helybeli Tanúló Ifjúság ékes har- 
jmoniát zengedezett, és Tisztelendő 
Dapsy Jósef első Prédikátor Ur 
Oratiót mondott. Végre az Evan

gélikusok templomában is.éneklés
sel , ’s a’ Helybeli Prédikátor Úr által 
mondott beszéddel ment végbe az 
ünneplés a’ fennt írttáknak közös 
jeleü létében. Az Isteni tiszteletek 
alatt ’s után a’ Város kapuja .előtt 

i kifzégezett 6 mozsarak durrogtak. 
Ezeíi napi Vendégelést Tettes Első 
All-Ispány Úr a’ Városi Tanátsnak 
engedte által , melly a’ Tettes Ren
deket, ’s minden Honoratiorokat 
mintegy 80 személyek számáig á’ 
Városi nagy szálában difzes ebéd
del tisztelte meg. Az ebéd közben 
T. .Első All-Ispány Úr jeles fel kö
szöntései után , a’ Felséges Király
ért és egéfz Felséges Királyi Házért 
buzgó é lj e n kiáltások hangzottak, 
mellyeknek hathatós volt ját az ágyú 
ropogásai kettőztették. Estve a’Vá
rosnak négy fzögű nagy piaczá-n 
minden házak fényesen ki voltai; 
világosítva, különössen a’ Városi 
nagy szálának homlokán, mellyben 
ezen ünnep pompájára estve Bál is 
tartatott, a’Város részéről készített 
fény Táblán ezen sorok világoltak : 
DlVo FranGlsCo. PatrI Patriae. 
Actatls SeXageSlMo. Gratl CIVes.

A’következett két napokon Te
kintetes All-Ispán Urak folytatták 
|az ünneplést: úgy hogy szeretett jó 
i Királyunknak tiszteletére három na- 
■pol; eggyé olvadnának. Februarius
13- dikán t. i. Tekintetes Abafalusi 
Abaffy Károly Első All-Ispány.
14- dikén pedig Második All-Ispány 
Tettes Szilasi és Pilisi Sz i 1 a sy Fe
rencz Urak a" Vármegyének Rendéit, 
a’ Városi Tanátsot ’s minden Ho
noratiorokat ismét gazdagén meg-



-- ígg* —

vendegeitek , ’s mindenik Ö Felsé
gének fzerentsés életéért boldog és 
hoffzas Orfzáglásaért úgy az egész 
Felséges Tsáfz. Kir. Háznak minden 
Leméiyeiért tifztelő öröm köfzön- 
téseiket rrregújjítotiák , melly eket a’ 
vidám Vendégek öröm éljen har
sogásai buzgóan követtek és emeltek.

N agy-Váradról Januarius 
22-kén 1826-ban.— Felséges Urunk 
születése napja itt is a’ legforróbb 
ahítatossággal, ’s fényes pompával 
ünnepeltetett, az örvendetes nap 
reggeli g órakor a’ Székes Templom
ban egéfz egyházi szolgálattal tartot
ta a" Nagy Misét, Méltóságos ’s Fő- 
Tifztelendő Laicsák Ferenez N. 
Várad Püspök , hová már akkor 
Bihar Vgye Rendei a’ Királyi Aka
démia és Gymnasium minden ren
den lévő töméntelen sokasággal 
egybegyülekezett volt. Künn Báró 
Máriásy gyalog ezredéből egy osz
tály, és Dom Miguel gyalog ezre
déből két ofítály apró fegyverekből' 
lövé a’ tiíztelkedéseket mellyekre a’ 
mozsarak viíTza dörögtek.—A’ Nagy 
Misének végével fzívrehatólag zengó 
el a’ nevendék katonaság a’ Királyt 
éneket német nyelven ! a’ napnak 
őrömét az Ősi szokás fzerént gazdag 
Vendéglések nevelek, ugyan Püspök 
Ö Méltósága 86 Úri személyeket 
vendégle meg, ’s- az ebéd végeze
tével, fzünést parantsolva az afztali 
muzsikának, hazafiul érzéssel tel- 
lyes mondások között köszönte el 
a’ poharat a- Haza Atyjának, Annyá- 
nak, és az egéfz Felséges Háznak, 
tartós , és boldog virágzásáért, erre 
örvendő é I j e n kiáltásoktól zendült

! meg a’ Palota s kívül'a’ mozsar-ak? 
ropogtak. Nem külömben Fő-Tifz- 
telendő Tagen János N. Várad!- 
Kánonuk Úr a’ Királyi Akadémia ,. 
Gymnasium-, és- Nemzeti Oskolák 
Tanítóit,FőTifztelendő Del inger 
János, és Hg. H o h e n lohe Sándor 
Kán. Urak fzámos Úri Vendégekét,, 
vendéglének meg és itt mindenütt, 
a’ legtisztább öröm közt, köfzönte- 
tének el>a>’ poharak.—Püspök O Mél
tósága a’ tifztelkedŐ köz Vitézeknek 
fejenként egy font húst , és egyitze 
bort osztatott ki, de hogy a’ Ne-- 
vendék-Ratonaság is nagyobb réfzt 
vegyen a- köz1 örömben, az itten lévő’ 
két Katona nevező Intézet közzül 
mindegyiknek egynek két fzáz forint 
Váltóba estvéli mulatságra ajándé
kozott-:

Hasonló buzgósággal üllötték- 
még ezen örvendetes napot az egye
sült Görög fzertartásu hazafiak is , 
kik közül Fő Ti ízlelendő C o -r n e 1 i 
János egyesült Görög Kanonok Úr 
az ünnep fénnyét azon jótevőség- 
gel magasztalta, hogy, mint ideig- 
való R. Kormányozó a’ tanuló ifjú
ságot az egyházi-ájtatosság végével 
az oskolába viíTza vezetvén , a hoz az> 
ünnep Méltóságához alkalmaztatott 
hathatós ékes beszédet mondott; 
azután pedig mind a két nembeli 
tanulóknak különbféle ruhákat, és 
író szereket ofztogattatott.

NAGY BRITANNIA.-

A’ Felső-Háznak Febr. ll-diki 
üllésében Gróf C a rn arv o n, mint
hogy Lord Holland még a* köízs-



no —
vényes fájdalomból meg nem gyó
gyult vala, az utoljára megígért kí
vánságot fzóba hozta némelly írá
soknak előterjesztésére nézve, mel
lyek a' Keleti dolgokat, és neveze
tesen a’ Navarini ütközetet illetik ; 
de ezt a’ Ministerek ellenzették , azt 
adván okúi, hogy ezen előterjesztés 
a' dolgok’ mostani állapotjában, 
midőn a’békealkudozások folynak, 
ártalmas lehetne. Wellington 
Hs. beszédét illy szavakkal rekefzté 
bé : ,,Az a’ szándékom, hogy a'Sz. 
Pétervári Protokollum, és az arra 
következett Jul. 6-diki 1827 Tractá- 
tus, értelme, és betűje fzerént bé- 
tellyesíttessék. Ismét azt mondom, 
hogy nekem az a’fzándékom. hogy 
ezen Tractátus, mellyben O Fel
sége alkuvó Kész volt, legtellye- 
sebb foganatba tétessék, és végre 
hajtásában jó lélekkel (bona üde) 
járjunk.” Azonban megigérék a’ 
Ministerek, hogy miként lehetséges, 
a' Páriámentum mindenekről tel
lyes tudósítást vefzen; és Lan 8- 
down Marquis azt nyilatkoztatá-ki 
beszédében : hogy , ha egykor azon 
Oklevelek, Acták, mellyek a’ Török- 
Görög ügyre nézve Canning’ tol
lából folytak, a' Parlamentum", és 
közönség' eleibe kerülnek,ezen nagy 
Férjfmak ditsősége még nagyobb 
lefz ; hogy 1 ülőmben a’ mi azután 
ez dologban történt, egy áltáljában 
mind a’ Canning' efze fzerént 
történt, ’s így a' boldogulttrak lelke 
vezérli most is a’ Nemzet’ tanátsát, 
noha a’ mostani Ministerek közül 
egy (Lord Ellenborough) ismét őtet 
vefzedelmas'Ministeraek nevezé. —

Ugyan Gróf Carnarvon ekkor 
külömbbféle felvilágosításokat kí
vánt a' mostani Minister! változás
ról. Lord Du dl ey felvilágosítá a' 
maga állását a’ mostani Ministe- 
riumban; Lord Go der ich pedig 
az előbbi Ministeriumnak eloszla
tását.

Febr. g-dikén Kabinéti Tanáts 
tartatott, mellyen Wellington 
Hg., Bathurst, Dudley, és 
Aberdeen Grófok, Lord Ellen
borough, Peel Úr, H u s k i s- 
s o n Úr, Grant Úr, a’ R i n t s t á r’ 
Cancelláriusa, Herr i es Úr, 
és a' L o r d- C a n c e 11 a r i u s jelen 
voltak. Negyedfél óráig maradtak a’ 
Ministerek eggyütt. A’ Kabirréti ta
náts után a' Nápolyi Követ Dudley 
Grófnál audientián volt.

Febr. 12-dikén reggel, minta’ 
Courier jelenti, We11 i n gt o nHg., 
P ee 1 Úr , Huskisson Úr, és a’ 
Kintstár’ Cancelláriusa között sűrű 
conferentiák tartattak, z órakor Ka
binéti tanáts volt, mellyen a’ Minis
terek mindnyájan jelen voltak, melly 
4 óráig tartott. Más napra ismét 
Kabinéti tanáts volt hirdetve.

A’ M o r n i n g - Her áld és 
Standard nevű Újságok azt be- 
fzéllik, hogy Lord Dudley, és 
Huskisson Úr kilépnek a' Mi- 
nisteriumból. De más Újságok ezt 
tagadják.

Montrose Hg. ismét Fő-Ka
marássá tétetett.

Pylades nevű Királyi hajó 
Vera-Cruzból Portsmouthban meg
érkezett, ’s valami gOO.OOO Dollárt 
készpénzben, és 2Ö0 Suron Rose-



ni 11 át hozott, de semmit sem a' 
Mexikói OrfzáglófzélV rovására , az 
adósság.' intereseinek fizetésére. E’ 
miatt a* Mexikói papiros, mellynek 
úgy is tsekély bütse volt, 35 3/8 , 
jyá-re szállott.

A’ Kikötőhely' Biztossága Lon
donban panaszt tett a' Lord Major
nál , hogy a' Tcmse vizén lévő hajó- i 
zás, a' víz ágyának, az újonnan ásott i 
üregbe (Tunnel) történt számos zsák 
agyag süllyesztése által követke
zendő emelkedése miatt, vefzedeb 
messé válhatik. Februarius Q-dikén 
ezen vízalatti úti Társaság Di- 
rectiója egy Deputátiót küldött a' 
Lord Majorhoz, melly a' dolog eránt 
felvilágosítást adott, és állította, 
hogy az a' hajózásra nézve legltis- 
sebb ve szedelmet sem fzülhet, mint
hogy a’ feltöltés most is bárom láb
bal alatsonyabb , mint az első bé- 
fzaltadásnál; azonban óvásbeli ren
delések is tétettek azon helyen.

A’Londoni Courier azt ál
lítja, hogy Lord Bili Generális már 
most valósággal elnyerte az ármáda' 
Fő-Vezér! hivatalát, mellyet eddig 
Wellington Herczeg viselt.

Ugyan ezen Újság azt jelenti: 
hogy Lord Coclirane Untkor- 
nis gályájával Februarius 12-dikén 
a' Spitheadi kikötőhelybe 
(Portsmouth mellett) érkezett. 
Némelly hírek fzerént, Jan. 10-dikén 
indúlt el Görög országból.

A’ Febr. íl-diki vitatások a’ 
Felső Házban azzal végződtek, hogy 
Gróf Carnarvon a' maga javalla
tát, a’ Navarini ütközetre tartozó 
írásoknak előterjefztésére nézve,

viíTzahúzá. Ezen ül lésben még me».
. , vi/' 1 . ö í?
jegyzésre méltó az , hogy L a n s- 
down Marquis, midőn Lord E 1- 
donnák némelly észrevételeire fe
lelne a szövetséges hajós seregek
nek a' Navarini kikötőhelybe való 
bémenetele eránt, azon különöst 
állttá: hogy Sphakteria fziget 
a’ Navarini öbölben , melly mellett 
történt a’ tsata, a’ Jóniai szigetek
hez tartozik.

OROSZ BIRODALOM.
Zz. Pétervárából Febr. Q-dikén 

költ tudósítások ezeket jelentik :
Cesarewits Konstantin 

Nagy Herczeg tegnap előtt ide ér
kezett.

A' múlt hónap' 23-dikán Nym- 
pha nevű Austriai hajó , mellynek 
Dabrio wits Kapitánya, Kon
stantinápolyból azon hónap 13-ikán 
elindulván, kedvező széllel O de fsí- 
fzába érkezett. A Konstantiná
polyi Követségünknek több Tisztei 
voltak rajta. Más három hajó még 

' meg nem érkezett, noha azok is ak
kor indúltak-el azon tsatornából.

A' megnémítás’ gátolására, mel
lyet a* Kazánt Kormány-kerületben 

: a parasztok, a’ katonaság1 elkerű- 
■ lése végett igen gyakran elkövetnek, 
i O Felsége a’ Tsáfzár ideiglen való)
; rendeléseket tett, míg az új Katona- 
. szedés' rendfzabásai elkészülnek, 
i mellyeknek kidolgozására Ö Felsé

ge már egy Biztosságot állított.
A* Zsidóknak megtiltatott a’ 

7 Kiew városában való tartózkodás, 
-és a’ kik közű lök fekvő jószágot 
j bírnak , két efztendő alatt tartoznak 
, elköltözni; a" kik illyent nem bír-
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Bak , egy efztendő alatt, a' kik pe
dig a’ városba bé sintsenek írva, 
hat hónap alatt, ha a’ büntetést el 
akarják kerülni.

Rivévén a’ Lengyel Zlot-ot, és 
a' Török arany pénzt, ezután min
den egyébb apró pénzek’ bevitele 
megtiltatott.

PORTUGALLIA.
A’ Fairek Háza Januar. 25-diki 

illésében az Elvás i Érsek, Fron
téira Marquis, Cunha, ’s Tai- 
p a Grófok ellen támasztott vádnak 
megvizsgálásával foglalatoskodott; 
és minekutánna az erre kinevezte
tett Biztosság’ véleményét kihall
gatta , melly azt javallottá, hogy az 
említett négy Pair Törvényszék ele
jébe idéztessék 27 voks' többségé
vel , ellene 7 voks lévén, azt végez
te : hogy ezen Fairek hivatalaiktól 
felfüggefztessenek.

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból Jan. 25-ikén. 

— Az Orfzáglófzéknek kemény bá
násmódja folyvást tart, és most 
minden Keresztényeket éri. 16,000- 
re számlálják azon Katbolikus Ör
ményeket, kik ezen napig a’ várost 
elhagyni kénytelenek voltak. De kö
zűlök a'leggazdagabb Fő-Nagyokat, 
fzám fzerént 12 T elfogtak.— A’ fő
városba gyülekezett fő- személyek 
haza menni készülnek; de minek- 
előtte elmennének, eggyenként a’ 
Szultánhoz vitetnek, ki őket a’Dec. 
18-diki Proclamatióra emlékeztet
vén , személyesen serkenti, hogy 
az abban foglaltatott parantsolatot 
telly esíttsék. Többeknek drága fegy

vereket ajándékozott azon intéssel, 
hogy azokat az Islamismus' védel- 
mezésére fordítsák. A' Fő Város 
mind ezen háborús készületek mel
lett is tsendességben vagyon, de 
bezzeg a" Keresztények nagy fzo- 
rongattatásban vannak !

Bukurestből Febr. 1-ső 
napján. — M i nciaky Úr ( Orofz 
Fő Consul Bukarestben) a’ Katho- 
likus Örmény Papságtól tudósítást 
vévén az ellenük felfogott kemény 
rendelésekről, t. i. a’ kitiltásról, és 
a’ jószágok elfoglaltatásáról, egy 
Risrirt küldött Sz. Pétervárába, hogy 
Udvarának a’ dolgot tudtára adja. 
Most sokan igen hihetőnek tartják, 
hogy az Orofz belé vág a’ napke
leti ügybe nagyobb fzerentsétlen- 
ség' elkerülésére , és a' Török ország
ban lakó Keresztényeknek a’ bizo
nyos veszélytől való megmentésére. 
A’ Török ármáda mindég szaporo
dik a’ Duna mellett; naponként 
2—300 emberből álló tsapatok ér
keznek. A" várakat nagyon megrak
ják eleséggel.

AMERIKA.
Guatemala. — Az Amerikai 

Respublikák közűi egyről sem tu
dunk olly keveset, mint a’ Közép- 
Amerikai Respublikáról. Ennek fő
képpen oka az, hogy félre fekszik, 
minthogy a’ fő tartományok, mel
lyek voltaképpen a’ Státust tefzik , 
a’ tsendes tenger mellett feküfznek, 
és mivel a’ keleti népetlen partok
kal tsekély közösülése van. Még az 
Amerikai, ’s Angol Újság-levelek 
is tsak eggyes tudósításokat közöl
nek róla , ’s azokat is tökéti ellenük



Az okáért nem sokkal tudunk -róla 
többet, hanem hogy ezen Státus
ban is nyugtalanságok, és zenebo
nák uralkodnak, lllyen legújabb 
levél költ Guatemalából Oct. ig-kén: 
„Tegnap lsalcói Fő-hadi szállásunk
ról örvendetes hírek érkeztek. A 
San Salvadoriakat San Miguel 
város mellett a’ szövetséges Orfzág- 
lófzék" seregeinek egy osztálya meg
támadd , -és minden fegyvereinek, 
töltéseinek, ’s butyorainak elvefz- 
tésével megfutamtatta. Ezenízeren- 
tsés történet' következésében Don 
Mii la Just© , az ofztály Vezére 
San Miguel városát elfoglalá. így 
a’ békételenek még tsak San Salva
dort bírják, és a' többi Státusoka’ 
polgári had' félelmétől megmene- 
kedtek. A' békételenek' Vezérei, kik 
előbb az eggyezés’ szavára siketek 
valának , látván , hogy segedelem
kútfejeik mind ki vannak merítve, 
'Orfzáglófzékünknek béke - ajánlá
sokat tettek. A’ Respublika Prae- 
sidensét, Arcé Manuelt, ki a' fő- 
Vezévséget Don Cascaras Gene
rálisnak általadta , ide minden nap 
várják. Minthogy Boy er Kevú Fran- 
-czia brigg a' Conchaguai kikötő
helybe a’ tsendes tengerhez érke
zett , a San Salvadoriak a' hajós 
•Kapitánnyal megeggyeztek, hogy 
sok indigót, és azon zsákmányokat, 
-mellyeket San Miguel városából 
magokkal elvittek , általa Peruba 
szállítsák. Mihent ezt a" Guatemalái 
Kormányozó megtudta, megparan- 
tsolá , hogy Sonsonateban egy hajót 
készítsenek fel Boy er hajó üldözé
sére. Midőn a’ Franczia hajó már a’

tengeren volna, a’ villám öfzvetöré 
középső árboczát, ’s azért kényte
len volt a" Realejói kikötőhelybe 
viílzatévni, hol a’ fegy veres hajó el
fogás, és Sonsonateba v-ivé.”

Mexikó.— Bordeauból Febr.
6-dikán egy kereskedő így ír: Vera- 
Cruzból ma megérkezett ide Anti
gone hajó , melly a’ múlt efzt. Dec. 
2U-dikáig terjedő tudósításokat ho
zott, és a' sok utasokon hívni, (kik 
többnyire Ó-Spany ölek), 300 Su- 
ron Iiosenillát, és kéfz pénzben 
200,000 Dollárnál többet. A’Keres
kedés Vera-Cruzban egéfzen meg- 
tsökkent. Fontos azon tudósítás, 
hogy a' Mexikói Fő-Congressus az 
Ó-Spanyol Kereskedőkre nézve 
az elmenetel’idejét további vég
zésig meghoffzabbította; a' nem 
kereskedőkre nézve pedig a’ Z0 nap
ból álló meghatározott idő mellett 
marad; de a’ nem Kereskedőkre 
nézve is igen rövid, minthogy De
cember végével eltelik.”

Tudományos dolgok.
1.) „Gyűjtemény a’ Juh-tenyéfz- 

tésről ’sa’t. fzerzette Balásházy 
János. Második Kötet. Kassán 1827. 
Nyomtatta Werfer Károly Akadé
miai Typographus.” Nagy 8 rétben, 
mutató táblával. — Ezen Gazdasági 
munka a' finomabb juk-tenyéfztést 
mind visgálódási, mind pedig tapafz- 
talásbeli ismereteivel olly gazdagon 
és még is egyúgyú, ’s tifzta érte
lemmel adja elő, hogy azzal nem
zeti litteraturánk és nemzeti gazdái-



kodásunk egyaránt gyarapodott. 
A’ Szerző Ur a’ Gazdaságnak azon 
fontos ágában, mellyet Gyüjtemén- 
nyének ezen második kötetjében 
czélba vett, nyilván jelét adja an
nak , hogy ő a' visgálódási esmére- 
tehet a.' - tapasztalás! észrevételekkel 
igen jól meg tudja egyeztetni, és. 
hogy ő a’ juh-tenyéfztés. dolgában 
bő olvasása mellett környMállásai
hoz képest nagy tapasztalással is bír 
úgy hogy az értelmes Mezei gazda
ságnak azon pályáján*, mellyet ama 
híres Keszthelyi Gebrgiko nban 
kezdett,, szép előmenetelt tett, és 
a juh-tenyéfztést, ’s orvoslást Ha
zánkra nézve jeles munkájával va
lóban elősegítheti. — A’ munka 
nyomtatása tsinos., és az első köte
tével minden tekintetben megegy- 
gyez. Talál tátik Pesten Eggenber- 
ger Ur Könyvkereskedésében. Mind 
a’ két résznek ára L forint Pen
gő Pénzben. 4

2.) ,,'LovakrúI. Gróf S z é- 
chényi István. Pesten 1828 
Petrózai Trattner J. M. és Ká
rolyi Istvánnál/ (nagy médián 
8-ad rét,. 25Ó lap.)

Noha áldott hazánk a’ termé
szetnek minden adományaival bő- 
völködik;; de ha azokat a’ tudomá
nyoknak ,. és mesterségeknek értel
mes rend szabásai fzerént iparkodás, 
szorgalom, éfz által nem gyarapít
juk, nem nemesítjük, nem nagy 
hasznot hajtanak. így van a" dolog 
Magyar országban a* Lótenyéfztés- 
sel is. Vannak lovaink, , sőt méne

seink, de azok igen középszerű ál
lapotban. Ezen fogyatkozáson se
gíteni kívánván a’ haza’ fzeretetétől 
lángoló Szerző Ur , a’ jelenlévő 
Könyvet közre botsátá. A' tifztelt 
Gróf Ur már előbb megjárta Angol, 
Franczia, Olafz , és Török országo
kat ; Magyar és Erdély országnak 
minden méneseit gondosan meg
szemlélte , tapasztalásait jegyzésbe 
tette, és a’ lovak tenyésztése körűi 
előforduld jelességek , javítások, 
vagy hibák, fogyatkozások figyel
mét sehol el nem kerülték. így sok 
szép tapasztalásait tulajdon gondo
lataival öfzvefzővén, sok bal véle
kedéseket , előítéleteket, mellyek 
mindeddig ezen tárgy eránt a’gaz
dák között uralkodtak, nemes el
bánással , és hazafiul buzgó lélekkel 
meggyőzvén, olly munkát nyújtott 
a’ ménest tartó, 's lovat kedvellő 
Magyar gazdák’ kezébe, mellyért há- 
ladatos tisztelettel tartozunk a’ nagy 
tapafztalású Szerzőnek. A’ Beveze
tés után értekezik a’Ló állapotjávól 
Magyar országban; azután a’ Ló ál
lapot járói Angliában; a’ Lónak a’ 
futtatáshoz való elkészítéséről, és 
a’ versenezésről; továbbá a Ló te
nyésztésnek némelly vonásait adja 
elő ; és végre oktatást ád: mit kel
lene tehát nekünk tenni ? — Előa
dása értelmes, tifzta, és tsinos; 
értekezése fontos ; a’ nyomtatás ol
lyan, hogy nyomtatójának ditső- 
ségére válik. Az árra fzép nyomta
tó papiroson l f. 20 kr. Velinen 3 L 
Velenczei Velinen 5 fór. ezüstp.

(Halmos Mulatságok Nro 18-) Hirdetés 1/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, 's Külföldi Tudósításokhoz,

(18.)

Hird etés.
Pesten a' Franciscanusok piaczán Müller Könyvkereskedőnél a’ 
megjegyzett áron Con^. Pénzben a’következendő könyvek találtatnak :

Lovakról. Gróf Széchényi István Pesten 1828. - - 1 f. 20 kr
Gyűjtemény a’ Juli-tenyéfztésről. Balásházy Jánostól

1827. Két kötet -.......................................... - 2 f. ■—
Frantzía Grammatika. írta Lemouton K. Jánostól 1828- - 3 f. __
Directorium Juratorum. Pestini 1828......................................... 1 f. 48 kr.
Urania Nemzeti Almanach. 1828, * - - - - 2 f. —
Az Orofz Birodalom leírása. Kidolgozta Lassú István. - — f. 36 kr.
A' két Báthory. Fáy Andrástól 1627. - - - - 1 f. —
Schematismus Regni Hungáriáé 1828. - - - - 1 f. 30 kr.
Militär Schematismus. Wien 1828. - - - 2 f. 48 kr

Továbbá ugyan Müller Könyvkereskedésében e’ következendő 
munkákra lehet előfizetni :

Vollständiges Wörterbuch der deutschen Sprache, von Theo
dor Heinstus. Heftweise zu - - * - * — fl. 24 kr.

Kotzebue'ö dramatische Werke, 120 Theile, drosch irt zu 12 st-
oder Bandweise zu - - * » - - - -------- io kr.

Walter Scott's Werke, Grätz 1628, r 50 Theile in 50 Bän
den, broschirt - <■ -. - = > - 12 fl. — —

Neuestes Convecsations - Lexicon, Bänderweise zu - - 2 — 30 —
Männer-Bibliothek, Bandweise zu - - * - - — st. 20 kr.

Játék Sors Jelentés.
(l) Az alúlírt a’ R uekén steini Sorsjátékból, melly Bétsben 

Coith Uraknál játfzatik ki, fzámos sorsokat vett által, és minthogy 
éppen ezen háztól a múlt efztendőben a’ főnyertes sors, melly a’ két,, 

( Első Félesztendő 1828. J )(

/



750,000 forint váltságu házakat nyerte meg hozzám küldetett; későb
ben pedig a’ Társasági játékban az én Kereskedésemből 20,000 forin
tos nyereség került ki: szabadságot veszek magamnak a’fentjegyzett 
játék’ Sorsait a’Társaságos játék’ sorsaival együtt, mellyekre nézve a’ 
húzás a’ következő Április 19-dikén megy végbe, vásárlásra ajánlani 
annyival inkább mivel minden egyes Sorsra nézve az osztályos aján
déksorsoknak arányos réfzei háramlanak. A' nagyban vevők’ számára 
nálam ugyan azoka’ feltételek vágynak, mellyek az említett Bétsi 
Nagy-Kereskedő háznál.

A' Tisztelt Közönség számára hasznosan elrendelt N a w s i e 
Uradalom Lotteriájából is, melly a’ viiTza lépésről lemondott, és melly
re nézve a’ húzás Julius' 3-dikán változhatatlanúl végbe menend, szá
mos Sorsokat vettem által, mellyeknek eladása a’ fellyebbi Lotteriai 
Feltételek fzerént megy végbe.

Ofenheimer Sándor 
Pesti Pofztó - Kereskedő.

Ház eladás.
(l) Szabad K. Székes Fehérvár Várossában , a' Ns. Káptalan szom

szédságában vagyon egy eladandó Ház, melly egy emeleti!, alkalma
tos lakással, tágas udvarral, jó és nagy pinczével, hozzája tartozandó 
hat darab szántóföldekkel, öt kafzálló rétekkel, és 23/8 rész legjobb 
helyen fekvő fzőllővel. A’ venni szándékozók utasíttatnak Tekintetes 
Eőrsi Nagy Antal hites Ügyvéd Úrhoz, Özvegy Bemül'lemé 
Allzony házába ugyan tsak Székes Fehérváron.

H írdet^és.

(2) Szántóföldi, mezei, és kerti veteme'ny magvak
úgymint: Luczerna, Stájer-, Hollandiai - fejér lóhere, Esparcette, 
Pimpinella, Üre Zab (avena elatior), utféli vadócz (lolium perenne) 
mag ; valamint minden más kerti vélemény mag a’ legközelebbi termés
ből , nem külömben Q0 faj igen szép tellyes Georginea, 100 faj legszebb 
Angliai, és Hollandiai fzázlevelü Ró’sa, 25 faj hónapos Ró’sa, 20 
faj őszi baraczk , sok körtvély, alma, tseresnye, medgy, és 28 szilva, 
és Rinclod fajta fák a’ lajstrom fzerént illendő áron találtatnak.

HassenstabJ. C.nál 
Pesten a’ fekete Kutyánál.



2» neauvvergrrv xstnags Vucvyanviung in Wien 
erscheinet auf Pränumeration:

Seien Napoleon Bonaparles,
Kaiser d e r Franzosen.

Mit einer historischen Übersicht über die Französische
Revolution.

Boa Waltcr Scott.
Aus dem Englischen übersetzt von General §.v. Theobald.

Prcknumerations - Preis für das ganze Werk, auf weißen 
Kanzleypapier, mit neuen Lettern gedruckt,

ist ungebunden 2 fl. L. M.
Pranumerations - Preis pr. Band auf schönem feinen Post 
Druckpapier, im eleganten steifen Einbande 30 kr. L.M.
Der erste Band erscheint bis 15-ten März 1828. dann alle 
14 Tage ein folgender Band.
Um die Zahl der Auflage genau bestimmen zu können, wird 
ergebenst gebethen, schnell zu praenumeriren.

Zu Pesth wird beim Buchhändler Joseph Eggenberger 
auf dem Franciskanerplatz im Baron Podmanitzkischen Hause
praenmnerirt.



Bei Iolepy ^ggenverger Buchhändler tn Pesth im Baron Pod- 
manitzkyschen Hause, auf dem Franeiskanerplatze, sind folgen
de neue Bücher zu haben:

Versuch einer nach eigenem System ausgsarbrireten Ungarischen Grariiatik von Michael ? a r.
2 Abthcilungen groß 8. Pesth 1827. 48 fr.

femouton, Job. Französische Sprachlehre nach einem neuen leicht faßlichen Lehrplane bearbeitet, 
tuirct) lehrreiche Beyspiele aus den französischen Slassifern erläutert; mit vorzüglicher Rücksicht 
auf den Selbstunterricht für Deutsche und Ungarn, groß 8. Pesth 1828 gebunden 5 fl.

Gramatica Anglica e recentioribus optimisque Fontibus dedücta; addita cu- . 
jusvis Vocis reeta pronunciatione ex consimili vocum hungaricarum sono 
condiscenda etc. 8. Budae 1826. compapt. 2 fl. 24 xr.

Pauly Car. Constitutio Rei Urbavialis Regni Hungáriáé 2 tömi 8. Viennae 1817. 
comp. 5 fl.

— Magyar Tiszti írásmód a' Polgári Igazgatás’ és Törvénykezés’ Szótárával 8. 
Budán 1827. comp. 3 fl. 6 kr.

Lovakrul Gróf Széchenyi István 6. Pesten 1828. I fl. 20 kr.
Barom Orvos Köynv. Német - Nyelven készítette Rohlwes lan. Magyar - Nyel

ven, az Eredeti Munka 10-edik kiadásához igazgatta és másodszor kiadta 
Kisszantoi Pethe Ferentz 8. Ko kisváron 1827. kötve 1 fl. 18 kr.

Zalán Futása Hösköltemény irta Vörösmarty Mihál 8. Pesten 1626. 2 fl.
Udvardy, gazdasági Földmérő , avagy Együgyű és világos Útmutatás arra mi

képpen lehessen kiki a’ maga Földjeinek Insellérje etc. 8. Székes Fejérvá- 
rott 1825. comp. 2. fl.

—» Gazdasági Vízmérő 8. ibid 1827. comp. 1 fl. 18 kr*
Balásházy János, Gyűjtemény a Juh - tény éztésről, melly magában foglalja: a’ 

Merinó, vagy Selyem - birkáknak, valamint egyéb bonni fajta juhoknak 
tenyésztések, s’ nemestések’ módjait; etc. 2 Darab, 6. Kassán 1827. 2 fl,

Epístolae Procerum Regni Hungáriáé, quas Georg ius Pray collegit, 3 tömi 
6* Posonii 1806, 3 fl.

A* Magyar Nyelvbéli Előadás Tudománya, írta Bitnitz Lajos 6. Pesten 1827.
2 fl.

A' Nevelés Tudománya, irta Szilagy János 2 Darab 8. Budán 1827. 1 fl. 48 kr.
Directorium Juratorum Inclytae Tabulae Regiae Judiciariae Notariorum circa 

functiones ad sphaeram Activitatis eorumdem relatas qualiter peragendas 
practice eíaboratum etc. ab Ignatio Kassics 8, Pestini 1828 compa 
ctum 1 fl. 54 xr.

Omnia Acta et Diaria diaetalia nec non Elaborata Deputa
tion alia apud me inveniuntur*.

CPmfe in C. M.)



Hirdetés.
(3) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből e' folyó esztendő Május első napján Nagy - Váradon az Igazgató 
Fiskálist hivatal Irófzobájában tartandó nyilvánvaló kótyavetye által 
a’ Várad Várallyai Kamarái Mezővárosban a’ Peczevizén túl a" korts- 
má Itatás’ jussa három egymásután következendő esztendőre 1828-iki 
1-ső Novembertől fogva 1831-diki utolsó Octoberig a’ legtöbbet Ígé
rőnek bérbe fog adatni. A’ bérleni kívánók tehát a’ fentjegyzelt na
pon és helyen a kótyavetye’ fzokott óráiban 6? ezüst forint bánat
pénzzel felkészülve jelenjenek meg. Az Árenda’ feltételeit mind a’ Nagy 
Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamaránál, mind pedig Nagy-Vá
radon az Igazgató Fiskális! hivatal Irófzobájában naponként meglát
hatni. Budán Januar. 31-dikén 1828.

Hirdetés.
(3) A" Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanátsnak, a’ 

m. e. December hónap 24-dikén 33,564- fzám alatt költ kegyes enge
dőmének következésében hírül adatik , hogy a’ Ts. Ns. Csongrád Vár- 
megyében fekvő Szentesi Posta - Státió, hozzá tartozandó L Sessio föl
del , házzal, és a’ gazdasághoz tartozandó mindennemű épületekkel, 
és a Postához tartozó szerekkel eggyütt eladandó léfzen, ugyan azon 
Porta e’ f. e. Május 1-ső napjáig kéz alatt; i-ső Májusban pedig ha 
kéz alatt el nem adatna, reggeli 10 órakor Szentesen a’ Kosta házban 
kótyavetye által eladattatik, az eladó feltételek, a’ tulajdonos Nemes 
Bojtos Imre Úr, Tekintetes Teraes Vármegye első Földmérőjénél Te
mesváron , a’ vagy Dobosy Lajos Úr, Tekintetes Csongrád Vármegye 
All-Ügyészénél mindenkor megtudódhatnak.

Hirdetés.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből közhírré tétetik, hogy jövő Martins 18-dikán a’ Budai Kamarai 
Fás-Magazinba az Országúton a’ Clarissák’ volt Majorjába a’ fafuvaro
zás 1828-diki első Májustól fogva 182Q-diki utolsó Áprilisig nyilván
való kótyavetye által szerződés mellett a’ legkevesebbet kérőnek által- 
adattatik, és pedig

1- ször. Az úgy nevezett Budai Kerek Duna partról a’ fentem- 
lített Kamarai Magazinba,

2- szór. Ugyan azon partról a’ Drcasteriomi pinezékbe, vagy 
más helyekbe a’ Várba.
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5-szor. A’ mondott Fás - Magazinból a' Várba Dicasteriomok 
számára, Deputatumra, és minden Tit. Királyi.-Státusbéli Tifztek 
számára a Várba, Vizi-Városba, és más Budai külső Városokba.

4 szer. A’Pesti Dunapartról az ottani Kamarai Fás-Magazinba.
A’ Vállalkozók a’ meghatározott napon reggeli Q órákor a’ Budai 

Kamarai Fás-Magazinban szükséges bánatpénzzel, Cautióval, és más 
megkíván tató dolgokkal felkészülve, jelenjenek meg. —- A’ szerződé
si feltételeket akár az Ó-Budai Praefectusság Irófzobájában', ákár pe
dig a’ mondott Fa-Depónál előre is megtudhatni. Budán Februárius 
18-dikán 1828.

Hirdetés.

(3) A1 Méltóságos Királyi Szekszárdi Uradalomhoz tartozandó. 
Szekszávd Mező Városban e' folyó 1828-ik Esztendő Marczius Hónap
nak 11-kén reggel 8 órakor a’ Bírói Executio által Licitatio képpen a' 
többet ígérőnek készpénz fizetésért elfognak adódni:

1- fzör. 70 Antalag Tokaji Borok az 1822-ki termésből.
2- fzor. lf) akó fehér ó Borok.
3- szór. 83 akó veres Szekszárdi új Borok.

A’ melly Licitatióra a vevők illendően meghívattattnak a’ Szám- 
tartói Hivatalhoz. Költ Szekszárdon Februarius 10-kén 1828-ban.

L é g r á d y Jósef m. k.
Uradalmi Számtartó.

Eladó Tokaji Borok.
(3) Pesten, Zöldkert (Kohlbacher) útzában, 500-dik fzám alatt 

való házban, találtatik eladó igazi Tokajt Afzúfzőlőbor, mind butel- 
lákban, mind általagokban, mind hordókban, a’ lehetőségig óltsó áron.

eV-Gabonának Pesti piaczi ára Febr. 29-dik napján 1828- Váltó-Czban.:
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 9 fór. 10 kr. Kétszeres 8 forint 

- — kr. Rozs 5 fór. 40 kr. Árpa 4 fór. — kr. Zab 2 forint 20 kr.
Rukoricza 4 fór. 20 kr. Köles 4 fór. — kr. Köles kása — fór. — kr.
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Pesten, Szerdán, Böjt más Hava 5-dik napján 1828.

Na ránts és Czitrom.
Déli melegnek igaz jó ízű gyermeki! néktek

lm örömünkre Hazánk, kedves egével örül.
Mar térés kertek termő ágakra fakadnak,

Majd Spanyol , és Olasz is látna Hazánkba’ hazát.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

Nagy Méltóságú Erdőd! Gróf 

Pálffy Fidelis Ö Excel lenti áj ának 
mint Magyar Országi Fő Tárnok- 
Mesternek, a’N. M. M. Királyi Hely
tartó Tanátsnál való béiktatása 
Budán tegnap ment végbe.

O Tsáfz. Kir. Felsége kegyelme
sen méltóztatott a’ Kassai Kamarai 
Administration/^ lévő Actuariust, 
T. P ongrácz Ferencz Urat, 40 
esztendőnél tovább viselt szolgála
taira nézve, egéfz fizetéssel nyugo
dalomra tenni.

Győrből illy elkésett tudó
sítást vettünk: Februárius havának 
12-dik napja, az olta, hogy mostan 
uralkodó Felséges Urunk atyai Kor
mánya alatt élni fzerentsénk va
gyon , mindég nevezetes ünnep volt 
a’ Győriekre nézve; könnyen gon
dolható tehát, hogy azon öröm ér
zés, melly ditsőitett Fejedelmünk 
hatvanegyedik évének a’ folyó efz- 
(Első Félesztendő 1828./

tendő említett napjával való meg
nyitása alkalmával a roppant Aus
triai birodalomban millióm meg 
millióm hív szíveket elfoglalt, őket 
is annál nagyobb mértékben illette 
és lelkesítette légyen. — Már korán 
reggel fzámos ágyúk durrogásai, és 
a’ dobok zaja hirdették ezen nem
zeti ünneplésnek felderültét. Ki- 
lenczedfélkorT. Győr Vármegyének 
Rendel, és ezen Szab. ’s Kir. Város 
Ns. Tanatsa a Valafztott Községgel 
eggyütt meg jelentek a’ Főtemplom
ban , a’ hol a’többi katonai és pol
gári Tisztviselő Urak, nem kőtöm
bén a’ városi Czéhek zászlóikkal és 
más ajtatos hívek is nagy számmal 
öfzvegyülekeztek. A' Nagy Misét 
Méltós. és Fő Tisztel. Juranils 
Antal Megyebeli Püspök Úr a" tárgy 
méltóságához illő pompával mon
dotta el, mellynek végével butsút 
hirdetett. A’ Templom körül a’Ka
tonaság , és a’ felfegyverkezett Pol
gárság Osztályai, t. i. a Magyaroké, 
a' Lövöldözőké és a' vadászoké, 
mindenik ékes öltözetű muzsikai

)(
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karjával, fel voltak állítva. Ezeken 
kívül megjelent egy lovas seregi8, 
melly épen ezen alkalmatosságra 
a* Magyar oíztály tagjaiból feláll
va n , tsinos alkotása és ügyessége 
által magára vonta a’ köz figyelmet. 
Megtétetvén az ájtatosság alatt min
den a’bástyákon álló mozsarakból 
való köszöntő lövések , elhagyták a' 
Polgári osztályok előbbeni helyei
ket , és a’ Piacz felé nyomultak, a’ 
hol újra megállván soronként még 
háromszor kilőtték puskáikat. — El 
nem lehet itt hallgatni, hogy ezen 
Polgári osztályok, tetszetős felru- 
háztatások és a’ katonai mozdula
tokban való gyakorlottságok által 
leginkább nevelték légyen ezen ün
neplésnek difzét. — Délben a’ Mélt. 
és F. T. Püspök Úr pompás ebéd
del megvendégelte palotájában a’ 
Főtifztviselőket; — estve pedig a’ 
Lövöldöző háznál, és a'közönséges' 
Tánczpalotában , amott a’Lövöldö
ző Társaság, itt pedig a’ Polgári 
vadáfz osztály által fényes mulatsá
gok adattak, mellyeknél fel vala ál-! 
lítva nemzetünk szeretett Attyának 
képe; az utóbbiról pedig még az is 
megjegyzésere méltó, hogy ott a’ 
kedveltt nemzeti dal mindnyájok
nak buzgó réfzvételökkel énekelte
tett légyen.

Szabadkáról így írnak : F el- 
séges Urunk Születése napját, mint 
máskor, úgy az idén is, fényesen 
ünnepiette ezen Szabad Királyi Vá
ros , mert a’ Febr. 12-dikét megelőző 
estve az újonnan épült Nagy Város
háza, a’ Királyi Gymnasium, a’városi 
nagy Plébánia ház, Sz. Ferencz szer

zetes Atyainak lakhelye, és több ne
vezetes épületek fényesen kivilágo
sítva valának ; midőn az öfzvesereg- 
lett sokaság által városi muzsika 
kíséret mellett Tartsd meg Is
ten R i r á 1 y u n k at ’s a’ t. a' nagy 
piarzon elénekelte!ett volna a" so
kaság olly érzésre gerjesztetett, hogy 
minden Vers véginél harsogó) Éljen 
kiáltásokkal kívánta Felséges Ural
kodónk el ánt buzgó) fzeretetét öm- 
ledeztetni. Más nap az az 12-dikén 
a’ pompás Nagy Misére, mellyre 
számtalan lakosok — a* városi Ne
mes Tanáts és annak külső Tanátsa 
fényes nemzeti öltözetben jelene 
meg, annak minden jót óhajtani, ki
nek bölts és igazságos Uralkodása 
alatt a’ béke jó téteményit érez
hetjük. Mise után a’ már felépült 
új Városházának talpköve fényes 
szertartással, és lelkes magyar be
széddel letétetett.

Lippáról. — E’ folyó eszten
dei Februáriusnak 12-kén hajnalban 
már a' mozsaraknak számos durrog- 
tatásai ditsőségesen uralkodó Feje
delmünknek fényes fzületése napját 
a' környék vidéknek hirül adák. Dél
előtt a’ Nagy Te Deum Mise alatt 
jelenlévén minden Karbeli Tisztsé
gek , és a' számos Nép, az itten ta
nyázó lovag Tsáfzári Királyi Kato
naság és Polgárság ügyes lövöldö
zéseikkel, és mozsarozásaikkal ünne
peltek. Díszes ebédekkel Bethlen- 
falvi Balázsy Sándor Ts. Temes 
Megyei helybeli Esküit Úr az ekkor 
jelenlévő minden Karbeli Tisztsé
geket — Horváth József Kanonok 
és Plebánus Úr a’ Lippai Tanátsot



és Előkelőket — úgy Horváth 
József Kanonok, Pappel János 
Kir. Só-Perceptor, és Rlobucha- 
rích. Ambróz Kir. Só- Controllór 
Urak az ezen vidéken tanyázó Tsáfz. 
Kir. Lovag Katonaságot — Nagy 
Jósef, helybeli Tsáfz. Kir. Posta
mester Úr a’ Polgárságot, és Éne k- 
Iésy Jósef Ügyéfz Ur, 12 fzegé- 
nyeket megvendégeltek. Estve Rét
háti Kövér János Ts. Temek Me
gyei Allfzolga Bíró Úrnak költségén 
az egéfz Radnai klastrom, templo
mostól tornyostól, úgy a’ Lippai 
Város háznak kapuja , az ezen végre 
tsinosan készített felírásos emlék 
kapu fzámtalan lámpásaival kivilá- 
gosíttatott. A' Radnai hegyen hol 
Jósef Tsáfzárnak emlék ofzlopa 
vagyon , Sólymos felé az úgy neve
zett Kálvária hegyen, — Sólymos 
várának döledékjein túl a’ Maroson ; 
Lippa hegyén, Lippa várának tsak 
omladéka van és az úgy neveztetett 
Kerefzt hegyen, innen a’ Maroson 
mindenhova hat nagy mozsár alkal
maztatott , és mindenütt egy egy 
nagy fa ofzlop, mellyen a’fzurkos 
kofzorúk fekvének, meggyújtatott, 
és ugyan K övér János Úrnak ren
deléséből az egéfz városi nagy útfza 
és Maros parti réfz a’ Só-Kamara, 
Posta, és egyébb Tifztségi épületek
nek ablakjai gyönyörűen kivilá- 
gosíttattak. Estve ugyan Kövér 
János Úr maga költségén fényes 
Bált adott, és 100fzemélyreafztalt 
téríttetett.

FRANCZIA ORSZÁG.
A Király Febr. 17-dikén elfo- 

gadá a' Fairek’ házának azon nagy

Deputatióját, melly O Felségének 
beadta a' Királyi befzédre való Kö- 
fzönő-írást. A’ Király erre fzokott 
kegyességgel felelt.

Midőn a' Fairek’ házában a’ 
Köfzönő-írásról folyna a’ tanátsko- 
zás Febr. 15-dikén, a’ külső dolgok’ 
Ministere Gróf Ferronay fontos 
befzédet mondott Franczia ország
nak helyheztetéséről a' külső Hatal
masságokra nézve, mellynek rövid 
értelme imez:

,,A’ mi elsőben Görög orszá
got illeti, a’ Görögök’ fzerentsétlen- 
ségének kútfeje, melly nem a’Gö
rög földön kezdődött; a' meghason- 
lás az első ellentállásban; a’ más
helyen történt lázadások’ példájá
val való visszaélés, mellyet a’ két
ségbeesés jóvá tenni látfzott, mind 
ezen környúlállások azt kívánták, hogy 
a'Hatalmasságok azokat jól fontolóra 
vegyék. Azon óhajtás, hogy Görög 
ország békeségbe tétessék, azon 
fzükséget tüntette ízem eleibe, hogy 
ezen következés erőhatalommal is 
megfzereztessék, ha a’ jó fzó nem 
használna. E’ fzerént a háború az 
óhajtott békéltetésnek lehetséges fel
tétele volt, és ezen háború az újabb 
időknek legfontosabb kérdését fog- 
lalá magában, olly kérdést, mellyet 
Katalin geniusa, Sándor’ böltsesó- 
ge, egéfz század' politikája , és az 
Európai tsinosodás meg nem fejt
hetett.

„Görög országot megbékéltet
ni , a’ nélkül, hogy egy épület fel 
ne fordíttassék, mellynek omlása 
Európát megrezzenthette volna, ez 
volt azon feladás, mellyet meg kel-
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lett fejteni. A" nehézség a’ halogatás 
által nagyobb lett. A mindég ne- 
vekedő vérpatakok a’ hadakozó fe
leket mindég inkább elválafzták egy
mástól. Az emberiség , és kegyesség 
tellyesíthetetlen plánumokat készí
tett , "s így az Orfzáglófzékek’ köz
benjárása fzükséges volt. Ennél fog
va 1820-dikban az Angol, és Orofz 
a' Portának ajánlandó eggyezés' 
alapját elintézték Görög országra 
nézve, hogy a’ Görögök élete , re- 
ligiója, és vagyona bátorságban le
gyen. A Franczia, Austriai, és 
Burkus udvarokat felfzóllították, 
hogy a’ Protokollumhoz álljanak. 
Franczia ország ezt .megtevé.

„Ezen Protokollum, melly sem
mi eszközt meg nem határozott az 
udvarok' közbenjárásának végre haj
tására, a’ Portának tsupán reá nem 
állása által foganatlanná tétethetett 
volna. Franczia ország még azt is 
ajánlotta , hogy a' Protokollum az 
öt udvar között köttetendő valósá
gos Eggyezéssé változtattassék, olly 
Eggyezéssé, mellyben meg legyen 
határozva, hogy ezen Udvarok mi 
tevők lennének a' Portára, és Görö
gi ikre nézve azon esetben, ha a’ne
kik ajánlandó megbékéllést el nem 
fogadnák. Ezen gondolat kedvesen 
fogadtatott; a’Franczia, Angol, és 
Orofz megeggyezének a’ London
ban aláíratott kötés’ alapjaiban; és 
noha az Austriai, ’s Burkus Orfzág
lófzékek némelly pontokban külöm- 
böző vélekedésben lévén, nem aka- 
rának közvetetlen réfz venni ben
ne, mégis legalább megígérék, hogy 
elválva is gyámolítani fogják a’ há

rom Udvar’ iparkodásait, ’s mind 
ez ideig Ígéreteiket meg is tartották. 
; Ezután magasztalja a’ szövetke
zett három Hatalmasságnak megbi
zonyított nagy lelkűségét, és maga 
haszna nem keresését, midőn mind 
a hárman lemondanak birtokaik na- 
gyobbításáról, vagy kereskedésbeli 
különös hasznaikról. Továbbá így 
fzólla : „ A' Porta a’neki ajánlott 
közbenjárást, t. i. a’ fegyvernyug
vásban való megeggyezést, és a’ 
Görögökkel való béke-alkudozást 
megvetette. Ennek következésében, 
az eggyezés fzerént, a’ Portának 
tudtára adatott, hogy ha az ellen
ségeskedést tovább folytatná , a' szö
vetkezett Hatalmasságok a’javallott 
fegyvernyugvást erőszakkal is meg
szerezni igyekeznek.”

Itten elbeszéli!, miképpen fzeg- 
te-meg Ibrahim Basa a’ kötést, 
midőn a kikötőhelyből hajóival ki
indult , ’s a’ Szövetségesek Navarin- 
hoz viíTzanyomták; ’s így fzólla to
vábbá: „Ibrahimot tehetetlenségre 
kellett kinfzeríteni. A’ hajós tsopor- 
tok megjelenének a’ Navarini öböl
ben, de előbb több békeséges le
neteket tevének. A' Törökök nem 
értették az Admirálisod’ szándékát, 
vagy legalább nem akarták érteni. 
A’ vakmerőség hirtelen, és írtózta- 
tóképpen megbüntettetek. Az üt
közet után az Admirálisok mindjárt 
ismét békeséges állásba helyeztet
ték magokat, és kijelentették, hogy 
ezokért ők koránt sem gondolják 
magokat háborúban lenni a’ Portá
val. A’ Porta maga is semmiben sem 
bofzontotta a’ Követeket, semmi



bofzút sem állott a' Kerefztényeken. 
Megmaradt előbbi ellenzése mellett,; 
de a’ Követeket minden módon 
Konstantinápolyba akarta tartóztat-: 
ni; hanem végre kénytelenek voltak; 
ezek a’ városból eltávozni. Azóta a 
Porta egyenesen az Udvarokhoz fo
lyamodott, hogy azokkal mindég 
az öfzveköttetést valamennyire fenn 
tartsa; továbbá a’három Hatalmas
ság’ alattvalóit különös oltalma alá 
vette.

,,E’ fzerént Franczia orfzág 
barátságos helyheztetése a Portára 
nézve felfüggefztetett, de meg nem 
szakadt. A' Követek, kik Kon
stantinápolyból elutaztak, Korfuba 
öfzvegyülnek , a’ történetek’ helyé
hez közel, melly hely alkalmatos 
arra, hogy az alkudozások ismét 
elkezdődjenek, és az Archipelagust 
pusztító tengeri rablást elrontsák, 
melly az ajánlott közbenjárásnak 
elhatározó oka volt.”

Ezután a három Hatalmasság
nak eggyetértését, hafzon-íiem-ke- 
resését, békefzeretetét ditséri, ne
vezetesen , hogy Miklós Tsáfzárra 
lehet számot tartani, hogy az ő ál
tala megbizonyított mérséklet fze
rént /Szövetségeseivel kötött eggye- 
zés mellett híven meg fog maradni, 
így nyilatkoztatta ki gondolkodása 
módját az Angol Ministerium is a’ 
Parlamentumban; így a’ Franczia 
Király is az üllések’megnyitásakor. 
Még lehet fzerentsés következést re
ményleni , a’ nélkül, hogy fegyvert 
ragadnánk.

A’ Görög-Török ügyről által- 
megyen Franczia orfzág’ politiká

jára Spanyol országra nézve; hol 
noha nagy áldozatok kivántattak, 
de a’Franczia fegyverek ditsőséget 
szerzettek. Spanyol orfzág' tsendes- 
ségének fenntartására az elfoglaló 
Fr. seregeknek , az eggyezés fzerént. 
Juh 1-ső napjáig 1824. ott kellett 
maradni; de ekkor köz értelemmel 
a'határidő megnyujlátott. 1826-dik 
esztendő végén megkérdezé / Spa
nyol Király a' Franczia Királyt: mi
kor húzhatná viíTza seregeit ? melly- 
re O Felsége 1827-diki Áprilist ha
tározta meg. De az akkor Spanyol 
orfzágnak más réfzében kiütött ze
nebona a’ két Uralkodót arra hatá
rozta , hogy az eggyezés’ végrehaj
tását még továbbra halafztanák. Azt 
kellett t. i. meggátolni, nehogy Spa
nyol orfzág Portugáliával háború
ba keveredjék ; de alkudozások által 
a’ veszedelmek elenyésztek; Anglia 
is kivitte Portugáliából seregeit. 
Ennél fogva már gondolkodhatok 
OFelsége is,hogy seregeit visszahívja 
azon várakból, mellyeket még meg
szállva tartanak, ’s ez eránt paran- 
tsolatot fog adni.

Végre előadja Franczia orfzág’ 
helyhez! etését Algírra, és a' Spa
nyol Amerikai új Státusokra nézve, 
hol Spanyol orfzág, és az ő régi 
Gyarmatai között szoros neutralitást 
tartott, ezekkel mégis kereskedés
beli Eggyezéseket kötött, ’s oda A- 
genseket küldött, ’s a’ t.

Febr. 17-dikén költ Királyi Ren
delés által Fő Hadi Tanáts állíttatik 
a’ Dauphin előlüllése alatt. A* 
törvények', rendelések’, rendfzabá- 
sok’, és végzések’ javallatát a hadi
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organisatióra , és törvényhozásra 
nézve, ezután a’ Hadi Tanáts fogja 
vizsgálat alá venni, minekelőtte a’ 
Király’ eleibe menne helybenha
gyás végett. Ezen Fő-Hadi-Tanáts 
a’ Király' parancsolatjára hozzá kül
detett törvényeket, és rendeléseket, 
mellyek mostanáig az ármáda’ öfz- 
vefzerkeztetése , és törvényhozása 
eránt kijöttek, megvizsgálja, és a’ 
lehetséges igazításokat feljegyzi.— 
— A’ Fő-Hadi-Tanáts a’ Hadi Mi- 
nisterből, három Marsaiból, kiknek 
neveik: Victor, Mar m ont, és 
Molitor, és két General-Lieute- 
nantból áll. Két Hadi Felvigyázó 
lefz e’ mellett tanátsló voksokkal, 
és egy Tábori Marsai, Titoknok- 
képpen.

A' Deputátusok’háza Februar. 
18-diki üllésében folyvást a’ Köve
tek’ válafztatásának megvizsgálásá
val foglalatoskodott. Jankovits 
Urnák, a’ Meurthei Kerület’ Köve
tének , válafztatasáról is tudósítás 
tétetett. Mivel ennek válafztatásá- 
ban némelly rendetlenségek történ
tek, (nevezetesen egy választó azt 
vallotta, hogy a’ nélkül voksolt, 
hogy a’ reá vettetett adót megfizette 
volna) végre a’ gyűlésben az végez
tetett, hogy az ő válafztatása elha
ld fztassék.

NAGY BRITANNIA.

A’ Sun Febr. 26-dikán ílly le
velet közöl, mellyet Lord C o c h r a- 
ne azon h. l4-dikén a’Motherbank- 
nél contumáczián álló maga hajóján 
írt ezen Újság’ fzerkeztetőjéhez:

„Uram ! Minekutánna az Újsá
gokban külömbbféle hamis vélemé
nyeket vettem volna ész re az én ide 
jövetelem’ oka felől, jónak gondol
tam , minthogy az emberiség’ ügyé
nek nem árthat, köz hírré tenni: 
hogy mostanság Görög ország a 
neutrális Hatalmasságok által tett 
szolgálatért való háladatosságbóí 
mindenképpen azon iparkodik, hogy 
módot találhasson a’ tengeri rablás’ 
kiirtására, mellyet az Archipelagu- 
sonszámos evezős tsónakokon 
űznek. Ezen czélt semmiként sem 
lehet elérni vitorlás hajókkal. 
A mostani környfőállásokban Gö
rög orfzág semmi más tengeri ex- 
peditióhoz nem foghat. Ha mégis a’ 
békéltető nagy Hatalmasságok ma
gok nyúlnának ezen eszközökhöz, 
minden rofz egyszerre elenyészne, 
’s ez által dicsőséges cselekedetek 
megkoronáztatnék. Vagyok, ’sa’f 
Cochrane.” — Egy másik Lon
doni Újság (a’ Times) azon megjegy
zést teszi: hogy Lord Cochranenek 
Angliába visszatérése által azon fon
tos kérdés jön fzóba: vallyon azon 
36,000 font Sterlingből álló sum
mát , melly Lord Cochranenek 
Görög országba menetele előtt leté
tetett olly módon, hogy ha ezen 
orfzág felszabadulása megtörténik, 
neki kifizettessék, már most által- 
adják-e neki, vagy nem ?

TÖRÖK BIRODALOM.
A* Moniteur Febr. 20-dikán 

illyeneket írt: „Konstantinápolyból 
Jan. Q-dikén, és li-dikén indúlt le
velek megvalósítják az Augsburgi
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Alig. Zeitung által közlött tudósítá 
sokat. A’ Porta hirtelen megváltoz
tatta gondolkodása módját. Jan. 5- 
dilién a’ városból kitiltó három lajs
trom adatott ki, az eggyik 102 Fran- 
czia, a' másik 120 Angol, a’ har
madik 85 Orofz nevekkel. Minden 
lépések , mellyeket külömbbféle ré
szekről tettek, foganatlanok voltak. 
A’ lajstromban feljegyzett szemé
lyek a* Nagy-Úr’ Státusaiból 3 nap 
alatt tartoznak kitakarodni. A’ Ka- 
tholikus Örményeket is üldözőbe 
vették. A’ bankírokat többnyire fa- 
miliájokkal eggyütt Anconába kül
döttek. A Burkus Követ olly uta
sítást vett Udvarától, melly neki 
meghaggya,hogy Austriával egéfzen 
eggyetértőleg tselekedjék a’ Görög 
ország' megbékéltetésén való alku
dozásban. Valóban alig foghatja meg 
az ember, miként lehet az, a’ nél
kül, hogy a’ Szövetségek valami 
okot adtak volna reá, hogy a’ Porta 
elfelejthette ígéretét, mellyel önként 
tett a’ három Hatalmasság’ alattva
lóinak oltalmazása eránt. Azonban 
kiki általláthatja , hogy az ílly bánás 
még szorosabban öfzveköti a’ Szö
vetségeseket. A’ Portának ostoba
sága az ő régi Diplomatiájának hi
bás tanításából származik, melly 
mindég a’ HatalmasságoÍrnak egy
más közt való meghasonlására tart 
számot. Ezen tsalatkozás nem so
káig fogja őtet vigasztalni, és midőn 
egyfzer kénytelen lefz erről lemon
dani , kétség kívül engedni fog. A’ 
Jul. 6-dilii Kötés minden kénfzeritŐ, 
és békéltető eszközt előre látott. És 
„akármi történik,” így fzóllaa’mi-!

nap a* külső dolgokra ügyelő Mi
nister, „Franczia ország az ő betsü- 
letét, hatalmát, és méltóságát illető 
állásba fogja tudni magát helyhez- ‘ 
tetni, és azt mégis oltalmazni.

Triesztből Febr. 18-dikán. 
— A mint értjük , Gróf C a p o d i s- 
trias Napoli di Romániába meg
érkezett. Megérkezése után mindjárt 
Griva Palamides nevű várat által- 
adta azon Várnagynak, kit Gróf C a- 
podistriás kinevezett ; és két 
hajó Aegina szigetére küldetett , 
hogy az Orfzágló Biztosságot Napoli 
di Romániába hozza; mert a’ Gróf 
ezen várat választotta az Orfzágló- 
fzék’ lakásául. —- Triesztbe Görög 
zászló alatt Aegináról egy hajó érke
zett , mellynek Kapitánya azt be
szélte , hogy ő Jan. íq-dikén Napoli 
di Romániához közel a halászoktól 
értette , hogy Gróf Capodistrias 
oda érkezett. Más tudósítások fze
rént Jan. 22-dikén a’ Gróf már Ae
gina szigetén volt.

Szirából Jan. 1-ső napján je
lentik : hogy a’ Görögök Szkio 
szigetén a' hadi munkálkodásokban 
boldogulnak , és a’ földalatti ásás
ban a’ vár alatt annyira haladtak, 
hogy a’ Törökök Kapitulátiót aján
lottak volna , de F a b v i e r el nem 
fogadta.

JONIAI SZIGETEK.
Triesztből Febr. 22-dikén 

költ tudósítások fzerént, az Otto- 
mani Portánál lévő Orofz Tsáfzári 
Követ, Ribeaupierre Úr,Kon
stantin Orofz fregatán, Korfuból 
!(honnét Jan. 20-dikán indúlt el) igen
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hoíTzas utazása után , a' Triefzti ki
kötőhelybe érkezett; és az említett 
napon a’ vefzteglő házba, (Kontu- 
mácziára) ment, hol az ő , és famí
liája’ elfogadására, és lehetséges 
könnyebbségére minden rendelések 
megtétettek.Mivel Ribeaupierre 
Ur a’ Kontumáczia’ idejének egy ré
szét Kafzteln óvóban ( Kat- 
taró mellett) betöltötte, ennél fogva 
Febr. 27-diltén szabad közösülést 
fogott nyerni.

Korfuból Febr. Q-dikén in
dúlt tudósítás fzerént, A r m i d e 
Franczia fregáta az nap reggel oda 
érkezett. Ez a’ Portánál lévő Fran- 
ezia Nagy Követet, Gróf Guille
minot Generálist , vitte oda, és 
Toulonból Korfuba kilencz 
nap alatt ment. Úgy tartják, hogy 
Guilleminot Grlis a’ maga Or- 
fzáglófzékének parancsolatjára ment 
Korfuba, hogy ott az Orofz, és An
gol Követekkel tanátskozzék.

Karmából Febr. 18-ikán költ 
levelek, jelentik : hogy az Ottomani 
Portánál lévő Nagy Britanniái Nagy 
Követ , Stratford- Canning 
Úr , Anconából menvén , (hová 
Febr. 8-dikán érkezett Korfuból) 
az említett napon ezen városon (Pár
ra án) keresztül ment, ’s útját Lon
don felé folytatta.

Korfuból F ebr. 5-dikén költ 
levelek így írnak : ,,Ma reggel g óra 
tájban W o 1 f Angol Korvet ide ki- 
köte , ’s azonnal ágyúkkal tifztelke- 
dő lövéseket tevének a’ Lord Fő-

Bíztosnak, Sif Ádámnak az utol
só utazásából lett megérkezésére. 
Ideiglen való Titoknoka, Baynes 
Edvard Ur, ki vele ment vala el 
innét, nem jött villza, ’s azt rebes
getik, hogy Aeginába, vagya 
mint mások vélik, Alexandria- 
b a ment.

„Adám Generális, Febr. 1-ső 
napján költ levél fzerént, Jan. 30- 
dikán oda érkezett, de nem szállott 
ki a’ hajóból ; hanem kevés óra 
múlva Wolf Kor vet, mellyen ő 
tartózkodott, két Angol, és egy 
Orofz hajóval a tengerre indúlván, 
délfelé tartott. Azt tartják, hogy 
Adám F. Módónban volt, ’s 
Ibrahim Basával beszélgetést 
tartott; Módónból pedig Baynes 
Ür Aegina szigetére (vagy Ale
xandriába ) útazott.

„Tegnap S o n h u m nevű 
Orofz szállító hajó, N i k o n o f f 
Kapitány alatt ,Zantéból egy nap 
alatt ide érkezett, a’ Konstantiná
polyi Orofz Követséghez tartozó hat 
személlyel.

„S z í r áb ól Jan. 28-dikán egy 
kereskedő hajó érkezett hét nap alatt 
Zantéba , melly olly tudósítást ho
zott , hogy az Archipelaguson egy 
írtóztató módon dühösködő szélvész 
tíz kereskedő hajót sülyefztett a’ 
tengerbe ; és Lord Co chrane’ 
briggjét Szkiónál a’ parthoz ve
tette. Jan. 31-ikén Karteria Gö
rög gőzhajó, melly az utolsó idők
ben a’ Patráfzi tengeren kóválygott, 
a’Zantei kikötőhelybe érkezett.

(Hafznos Mulatságok Nro 19 ) Hirdetés 1/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(19.)
Hirdetmény.

(l) A* nemessebb Ló tenyéfztést Kedvelloknek jelentetik: hogy a* 
Méltóságos Nagy Károlyi Gróf Károlyi István Tsáfz. Kir. Kamarás 
Úr O Nagysága birtokában Pest fzabad Királyi Várossához 1 2/4 óra 
távulságra lévő Fóth Helységében Sir Gray nevezetű 6 esztendős, 16 
markos jegy télén pej Rubens és Dupplicators darué angoly fzármozásu, 
tellyes vérű Tsödör ezen tavafizal hágni fog. — Minden Kanczaért G 
Tsáfzári arany az Ménes Pénz Tárába és 2 ft. pengő pénzben a’ménes 
Tselédeknek fizetendők lefznek.

Hirdetés.
Az alulírtnál több uj 6, és 6 ifi. Octávas, három, és négy 

húros dió-, és mahagóni-fából készült Fortepiánok találtatnak, mel
iteknek jóságáról, és tartós voltáról ő több esztendőkig jót áll. Lehet 
nála régieket is feltserélni.

Platter Fér encz 
Mufzika eszköz kéfzitő Mester 

Budán közel a’ hídhoz az 
Arany Szarvasnál.

Bóltváltóztatás.
(l) Deiller Antal Pesti Polgári Kereskedő ezennel legköteleseb- 

ben jelenti, hogy ő (minekutánna felsőbb rendelések következésében 
a’ Városházában lévő minden áruló boltok más városi haszonvételre 
határoztattak) a’ Városház szegletén a’közönségesen esmeretes „Sár
kány” czím alatt húsz esztendeig folytatott szer, materiale , és fes
ték portéka kereskedését már most ugyan azon czím alatt a’ Rósa- 
piaczra (melly hibásan Sebestény- piacznak is neveztetik) a' Városház
nak ellenébe általfzállította. Midőn tehát az eddig nyert megkeresését 
buzgón megköszöni; egyfz er’smind azon bizodalomért könyörög, hogy 
(Első Félesztendő 1828.J )(



az ő legserényebb igyekezete továbbá is arra lefz erányozva , hogy a' 
legjobb, frissebb, és valódibb portékák megesmért válafztása által 
legillendőbb áron, és legbetsületesebb feltételek alatt az eddig szer
zett bizodalmát szüntelen fenntartsa , sőt jövendőben annyival is in
kább gyarapítsa; minthogy új, és térés helyhezetében olly kellemes 
tes állapotban vagyon , hogy magát a’ Tisztelt Közönségnek kéfz 
szolgálatijával legjobban ajánlja.

Hirdetés.
(l) Tekintetes Pest Vármegyében fekvő Gödi Pufztán néhai Ns. 

Mayerfy Jósef Úr Özvegyénél az idén is vágynak mintegy 200 
fajta nemesített gyütnölts fák, úgy mint: alma, körtvély, őfzi, ’s 
nyári baraczk , tseresnye, medgy - szilva , ’s nospolya 3—6 esztendős 
gyúrnőits fák, 12—18 krig ezüstp. egyenként eladandók— úgy tnem 
külömben Akácz , ’s mindenféle Topoly fák, mellyeknek fzáza 8 f. 
ezüstp. szintén találkoznak míg e’ két nemű ékes fák is úgy mint 
Gledichea Triachanthus és Acer negundo — nagyobb mennyiségben, 
és jókora nagyságban igen mérséklett áron.—

Borok L i c i t a t i ó j á n a k Hirdetése.
(l) Tekintetes Nemes Pest Vármegye rendelésébúl, Nemes Uhlarik 

György örökösseit illető Pesti Kő-Bányai termesbéli Borok, úgy
mint: 441 2/4 alió fejér Ó-Borok, 23Q akó veres O-Borok, 38 3/4 akó 
új fejér, és 14 3/4 akó új veres, öszveséggel 734 akó Borok, az Uhla
rik Successerok Váczi Ország úton i283-ik szám alatt lévő házánál, a’ 
folyó esztendei Martins l4-ik napján délelőtti Y órakor hordók nélkül 
Licitatio által a’ többet ígérőnek elfognak adattatnL

Hirdetmény,
(l) Vogler Sámuel Pesti Sétálló-helyen lévő gyúmölts-árulónak 

van szerentséje jelenteni: hogy nálla a’ sok enni ’s inni valókon kí
vül, igen jó, mindenféle bőrt puhán tartó ’s nem rontó Hal-zsír
ral készült Csizma fényesítő Angi ns Iienőtsöt; mind 
táblátskákban, melly ékből jló — 20-ig tesznek egy fontot; mind kü- 
lömbkülömbféle Skatulákban kissebb nagyobb mennyiségben a’ lég- 
oltsóbb áron lehet kapni. A’ nagyobb mennyiségben vevő Uraknak 
pedig a’ határozott árból is fog elengedni.



Petrózai Trattner J.M. és Károlyi I. Typogra- 
phiájában Pesten az Országúton (531. szám 
alatt) most hagyta el a’ sajtót, ’s ott megsze
rezhető ezen jeles munka:

LOVAKRÚL.
Gróf Széchenyi István.

A' kisded Makkbúi, ha nem romlott, idővel tér mii Tölgyfa less, csak senki
el ne gázolja.

Nagy median 8ad rétben gyönyörű betűkkel, csinos borítékkal, 
szép nyomtató papiroson, kötve az árra 1 f. 20 kr. ezüstp.

Velinen — — — — — 3 fór.-------
Finom Velentzei Velinen — — — 5 fór. ——

Egyszersmind jelentetik, hogy Tudományos Gyű jte- 
m é ny re, mellynek 2-dik y.Februariusi kötete a sajtót már 
elhagyta , az Előfizetések még elfogadtatnak helyben 14 ftal, 
Postán való elküldéssel 18 fial V. Czedulában.

Ház el a£d á s.
(2) Szabad R. Székes Fehérvár Várossában, a' Ns. Káptalan fzom- 

fzédságában vagyon egy eladandó Ház, melly egy emeletű, alkalma
tos lakással, tágas udvarral, jó és nagy pinczével, hozzája tartozandó 
hat darab szántóföldekkel, öt kafzálló rétekkel, és 23/8 réfz legjobb 
helyen fekvő fzőllővel. A’ venni szándékozók utasíthatnak Tekintetes 
Eőrsi Nagy Antal hites Ügyvéd Úrhoz, Özvegy Bémüllerné 
A fízony házába ugyan tsak Székes Fehérváron,

Hirdetés."

(5) Szántóföldi, mezei, és kerti vélemény magvak
úgymint: Luczerna, Stájer-, Hollandiai - fejér lóhere, Esparcette, 
Pimpinella, Üre Zab (avena elatior), utféli vadócz (lolium perenne) 
mag ; valamint minden más kerti vetemény mag a' legközelebbi termés
ből, nem külömben Q0 faj igen fzép tellyes Georginea, 100 faj legszebb 
Angliai, és Hollandiai fzázlevelű Ró'sa, 25j faj hónapos Ró’sa, 20
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faj Őfzi baraczk, sok körtvély, alma, tseresnye, medgy, és28fzilra, 
88 Rinclod fajta fák a* lajstrom fzerént illendő áron találtatnak,

Hassen stab J. C.nál 
Pesten a’ fekete Kutyánál.

Hird etés.
(2) Pesten a’ Franciscanusok piaczán Müller Könyvkereskedőnél a’ 
megjegyzett áron Conv. Pénzben a’ következendő könyvek találtatnak :

Lovakról. Gróf Széchenyi István Pesten 1828. » - l f. 20 kr.
Gyűjtemény a’ Juh-tenyéfztésről. Balásházy Jánostól

1827. Két kötet - - - - - - - 2f. —
Frantzia Grammatika. írtaLemouton K. János 1828. - 3 f. —
Directorium Juratorum. Pestini 1823. - - - - 1 f. 48 kr.
Urania Nemzeti Almanach. 1828. • - - - . 2 f. —
Az Orofz Birodalom leírása. Kidolgozta Lassú István. - — f. 36 kr.
A' két Báthory. Fáy Andrástól 1827. - - - - 1 f. —
Schematismus Regni Hungáriáé 1823. - - - - 1 f. 30 kr.
Militär Schematismus. Wien 1828. - - - - 2 f. 48 kr.

Továbbá ugyan Müller Könyvkereskedésében e’ következendő 
munkákra lehet előfizetni:

Vollständiges Wörterbuch der deutschen Sprache, von Theo
dor Heinsius. Heftweise zu - - » - * — fl. 24 kr.

Koßebue's dramatische Wecke, 120 Theile, bcoschict zu 12 fl.
oder Bandweise zu - - > * - - --------- 10 Er.

Walter Scott's Werke, Gräh 1828, r50 Theile in 50 Bän
den, brofchirt * . » - - » * » » 12 fl. — —

Neuestes ConversationS - Lexicon, Bändweise zu * * 2 — 30 —
Männer-Bibliothek, Bandweise zu - - * - . — fl. 20 kr.

Budai Lotteria.
Böjt más Hava l-ső napján 1828. volt Húzásban kijött: 

39. 72. 53. 83. 81.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(20.)_____________

Pesten, Szombaton, Böjt más Hava 8-dik napján 1828.

Pi ét, és Pázsit. 
Rétnek dísze, ha hogy tarkázott színe virággal, 

Pázsitnak hogy zöld bársonyé lepje körül. 
Mind kettőt a’ mező kínálja; b'zerentsefi pásztor 

jÉl vele, és boldog illy_adományaival.

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
j, ORSZÁG.

V-J Tsáfzári Királyi Felsége Gróf 
Rhédey János Urat, Valóságos 
Tsáfz. Kir. Kamarássággal méltóz- 
tatott megtifztelni.

Nálunk a’levegő egéfz héten hi
deg, és nedves volt, néha essővel, 
és fzéllel elegyes; az éjfzakák, ki
vált ha feltifztúl, mindég fagyosak.

Ő Királyi Fő Herczegsége Estei' 
Ferdinánd Magyar orfzág’ Hadi' 
Kormányozója , Martius' 4-dikén 
délután 1 órakor Budára kívánt jó 
egésségben megérkezett Bétsből. 1 

Tsáfzári Királyi Felséges Aflzo- 
nyunk a’ tűz által megkárosodott 
Modor-Királyfalviaknak 400 forin
tot méltóztatott kegyelmesen aján
dékozni. - |

Pozsonyban is a’ Dunai 
hajó - hidat Martius 4-dikén fel
állították , ’s az nap délután a’ fza- 
bad általjárást megnyitották.

Debreczenből Febr. 23- 
dikán. — Mai napon egy hafznos 

(Első Félesztendő 1828.)

polgárját, ritka fzorgalmatosságu 
lifztviselőjét vefzté el városunk F a- 
zakas Mihály Fő-Hadnagyban,' 
városunknak, ésa’Ref. Collegium- 
nek Perceptorában, ki délelőtt () 
óra tájban világi pályáját elvégezé. 
— Az ő halála közönséges fzomo- 
rúságot okozott, úgymint a’ kiben 
mindenek egy példás és feddhetetlen 
életű férjfiat tifzteltek, sokan hív 
barátot, nyájas és kellemetes tár
salkodót vefztettek el. tO hivatalos 
foglalatosságain kívül a’ tudomá
nyoknak élt, ’s arra való buzdítá
sai, valamint útmutatásai által is 
a’ tanúlni fzerető ifjúságnak sokat 
liafznált. A’ katonaságról lemond
ván, a’ többek között a’ Füvéfz- 
tudomány’ tanúlására is adta magát, 
még pedig olly fzerentsés előmene
tellel , hogy a’ Magyar Füvéfz 
Könyv* kijövetelét(Debreczenben 
1807-ben) boldogult Diófzegi 
Sámuel volt Debreczeni Prédikátor, 
és a’ most kimúlt Fazekas Mi
hály’ eggyesített fáradozásaiknak 
köfzönhetjük. Óhajtanok, hogy
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sok fzép elmés , és könuyen folyó 
Versezetei öfzvefzedve világot lát
hatnának !

AUSTRIA.
Martins első napján B é t s b e jn 

végbement a’ Párisii Dávid, és 
Rotschild M. A. Uraknál ’s fiai
nál April. 4-dikén 1820. költsön fel
vett sorshúzással járó , 20,800,000 
forintból Conv. P. álló summának 
sors-húzása, mellyben a' következő 
40 Sor jött ki: 7. 18. 24. 28. 44. 
88. 110. 123. 127. 172. 203. 214. 
221. 227- 231. 253. 25Q- 2Ó2. 2(X). 
275. 278- 27Q. 281. 3 0 8 . 3 50. 432. 
460. 468. 472- 47Q. 4 8 2 . 5 6 3 . 578. 
582- ÓIQ. 674. ()Q4. ÖQ?. 784- 660. 
Ezen sorokban foglaltatott Sors Bá
ni ok , mellyekre a’ húzás’ plánuma 
fzerént rendeltetett főbb nyeresé
gek estek különös lajstromban adat
tak ki.

B é t s b e n Martins hónapra a’ 
marhahúsnak lomja 8 ezüst kraj- 
czárra határoztatott. — A’ zsemlyét, 
és kétszeresből sütött kenyeret a’ 
kiszabott árért valamivel nagy óbb
ra tartoznak tsinálni a’ sütők, mint 
a' múlt hónapban.

A’ pénz’ folyamat ja B étében 
Martins 3-dikán így volt: A’ Stá
tus 5 percentes Obligátiói Q0; — 
az 1820-dikbeli sors húzással járók, 
144 1/4; — az 1821-dikbeli hason
lók , 117 5/8 ;— Bétsvárosa’ 2 1/2 
percentes Bankó-Obligátiói, 44 3/4 
forinton keltek mind Conv. P. — 
A' Bank-Actiák , 1024 45 f. C. P.

PORTUGÁLÉI A.
A’ Constitutionnel Liza- 

bonából Febr. 6-dikán költ tudósí
tások fzerént ezeket jelenti: „ A’ 
Fairek’ háza Cadaval Herczegre 
bízta, hogy Dom Miguel Királyi 
Herczegnek udvarlására menjen, 
még minek előtte a’ Fairek’ Biztos
sága neki bémutattatnék.

A’ Gazette de France fze
rént , L o u 1 é Marquis feleségével, 
a’ Regens Királyi Herczeg’ testvé
rével, eggyütt Febr. 6-dikán reggel 
4 órakor hajóra ült, ’s Gibral
tárba indúlt; onnét talán Olafz 
országba szándékoznak, és Livor- 
nónál akarnak kifzállani. Minden 
órán várták Lizabonába Dom M i- 
guel Kir. Herczegnek megérkezé
sét, (de a' ki tsak Febr. Q-dilíén 
indúlt el Plymoutbból. Ugyan vele 
eggyütt ekkor elindúítak Plymoutb
ból Tejó nevű Portug. brigg, Óceán, 
és Windsor nevű Angol línea-hajók, 
és Briton fregáta, mellyen tartóz
kodik a' Lizabónai Udvarhoz kine
veztetett Nagy Britanniái új Nagy- 
Követ, Sir L a m b Fr.)

SPANYOL ORSZÁG.

A’ Constitutionnel Per* 
pignanból Febr. 13-dikán in
dúlt tudósítás fzerént ezt írja : ,,A’ 
Spanyol Király nem találta jónak, 
hogy B o s o m s (Jep dels Estanys) 
a Katalóniai béketeleneknek ama 
híres Vezére, kit a' minap a’ Fran
czia határszéleknél fogtak el, Bar- 
cellonába vitessék. Egy Com- 
misárius küldetett Olotba, hogy 
az ő vallomását kihallgassa. Ezen
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kihallgatás öt óráig tartott , és az 
arról való tudósítás O Felségének 
megküldetett. Ezen tudósításra az 
végeztetett: hogy Bosoms Bér- 
gában felakafztassék. Mégnem 
vettünk tudósítást ezen ítélet’ vég
rehajtásáról.”

„ NÉMET ORSZÁG.
Ő Felsége a’ Bajor Király nehány 

nap előtt eddig a’ Királyi Udvar
nál volt Nagy Britanniái Kir. Követ
nek Sir Brook Taylornak kívánt 
bútsúzó audienciát adott, ’s ezután 
Febr. 25-dikén Erskine Lordnak, 
Nagy Britanniái Fairnek kezéből, 
kit O Felsége az Angol Király Sir 
Taylor helyébe Követté nevezett, 
megbízó levelét elfogadni méltóz- 
tatott.

A' S t u t tg a r d i Udvari Újság 
illyen czikkelyt közöl: „Ide érkezett 
tudósítások fzerént, az újonnan ál
líttatott Rotte nb u r g i Püspök
ségre ajánltatott Generális-Vicárius, 
yz E v-a r a i Püspök , Keller Stá- 
tus-Tanátsos, a’ Jan. 28-dikán tar
tatott titkos Consistoriumban Pápai 
helyben hagyást és megerősítést 
nyert. Már Stuttgartiba megérkez
tek az erről fzólló Bullák, és Bre- 
vék. E’ fzerént lehet várni, hogy a’ 
megyebeli új Püspöknek, és az ő 
Káptalanjának béiktatása, valamint 
a’ nem rég kihírdettetett: „Provida 
solersque”, és „Ad dominici gregis 
custodiam” nevű Bulláknak végre 
hajtása rövid , időn végbe megyen."’

O Felsége a’ Würtembergi Ki
rály Febr. 25-dikén yiílzahívattatott 
Franczia Királyi Követnek , C ara
in a n Grófnak , audienciát adott,

mellyben ennek szerencséje volt a’ 
viíTzahívó írást Ó Felségének be
nyújtani.

A’ Baváriai OrfzáglófzékJUjsága 
Febr. 28-kán jelenti, hogy Ő Felsé
ge az Orfzág-Gyülését következendő 
kegyelmes Rendelésével méltózta- 
tott meghoíTzabbítani : Lajos, 
Isten Kegyelméből Bavariának Ki
rállyá ’s a" t. Köszöntésünket előre , 
Kedveseink , Híveink! A" múlt hó- - 
nap 14-dikén adott Orfzág Gyűlését 
meghoűzabbító Rendelésünkhöz ké
pest tekintetbe vévén a’ Tanácsko
zás alávert tárgyaknak mind fon
tosságát, mind fzéles kiterjedését, 
meghatároztuk, hogy az OrfzágGyil
lése még a’f. e. April. 30-dikáig tar
tson, Maradunk, ’s a’ t. La jo s.” 

NAGY BRITANNIA.
A Londoni Udvari Újság illyen > 

Diplomatiaikineveztetéseket hirdet: 
Lord Ponsonby, mostanság 
rendkívül való Követ és tellyes ha
talmú Minister a’ Rio-Platai eggye- 
sült tartományoknál, rendkívül való 
Követté, és tellyes hatalmú Minis- 
térré a’ Brazíliai Udvarhoz.— C ha d 
György William , mostanság tellyes 
hatalmú Minister a’ Száfz Udvar
nál , rendkívül való Követté és tel
lyes hatalmú Ministerré a’ Kolum
biai Respublikához ; — Ward Ed
vard Mihály, mostanság a’ Bétsi 
Udvarnál Követség! Titoknok, tel
lyes hatalmú Ministerré a’ Száfz 
Udvarhoz; — Fo x Henry, mostan
ság a’ Nápolyi Udvarnál Követség! 
Titoknok, a’Bétsi Udvarhoz Követ-~ 
ségi Titoknokká; — Strangwais- 
Homer Fox, mostanság a’ Floren»»-
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czial Udvarnál Követség! Titoknok , 
a’ Nápolyi Udvarhoz Követség! Ti
tok nokká ; — Lord Conyngham 
Albert, ki egy ideig a’ Bétsi Ud
varnál Követség! Tisztviselő volt, a’ 
Florencziai Udvarhoz Követség! Ti- 
toknokká neveztettek.

Febr. 13-dikán Windsorban a’ 
Királynál nagy társaság volt, mel
lyen a’ Lord Nagy-Admirálison, és 
több Ministereken kivűl Goderich 
Vice-Gróf és Wynn Úr is jelen 
volt, Fellowest, Dartmouthfre- 
gatának Kapitányát, O Felségének 
a’ Nagy - Admirális bémutatta; a’ 
Vitéz Kapitány Lovagnak nevezte
tett. Sir B e c k e t t John is 
szokott fzertartással Hadi Fő Bíróvá 
neveztetett. Ezután O Felsége tit
kos Tanácsot tartott.

Leiningen Feodora K. 
Herczeg-AíTzonynak Hohenlohe- 
Langen bürg Herczeggel való 
öfzvekelése Febr. 18-dikán , a' Ki
rályi famíliának (a’ Királyt kivévén), 
és a' Diplomatiai Testnek jelenlé
tében , Kensingt ónban , a’ 
Menyaífzony’annyának a’Kenti 
Herczegnénck mezei lakásán fényes 
fzertartással ment-végbe.

Plymouthból Aetna , és 
Infernal nevű bombázó hajók a’ 
Codrington, Admirális’ hajós 
seregéhez elindultak; és kilencz szál
lító hajó Lizabonába ment, hogy az 
Angliába viffzatérő lovag rege men
teket felvegye.

Febr. 15-dikén W e 11 i ng.t o n 
Herczeg’ nevében íIly napi paran- 
tsolat hírdettetett ki: A Királynak 
tetszett parantsolni , hogy Lord

H i 11 Generális a’ hadi sereg Gene- 
ral-Stabjának Előliillője legyen, és 
mind azon kötelességeket, mellye- 
ket eddig a'Fő-Vezér vitt, ezentúl 
Lord Hill Gr]is tellyesíttse. — A’ 
Királyi szolgálat miatt Herczeg W él
űn g t o n F eld-Marsal kénytelen 
volt a’ Fő-Vezéri hivatalt letenni: 
de fzerentsésnek tartja magát a’ 
Feld-Marsal, hogy az említett hiva
talt olly Generálisnak adhatja által, 
ki a’ hadi sereg’ betsűletét példája, 
’s magaviseleté által több ízben ne
velte, ’s kit a’ Tisztek, és katonák 
ollyan jól ismérnek.”

Febr. 16-dikán Lord Hill Ge
nerális egy napi parantsolatban a’ 
hadi seregnek tudtára adta, hogy a’ 
nevezett Főhívatalt felvette.

Ugyan ez nap a’ Londoni Ud
vari Újság egy Kir. Rendelést közöl, 
melly a’ katonaságot a’ folyó esz
tendei hadi gyakorlásoktól felmenti.

A’ Febr. 14-dikén tartatott alsó 
Parlamentumi üllés még azért is 
nevezetes volt, hogy abban Hob- 
house Úr javallatott tett arról, 
hogy Codrington Admirálisnak 
köfzönő-írást kell küldeni a’ Na va
rrni győzedelmért. Ezen javallat 
nagy vetekedésekre adott alkalma
tosságot. A’ többek közt Sir Ma
ckintosh James Codrington’ vé- 
delmezésére így fzólla : ő tsak azért 
sem hágta által utasítását, mivel a’ 
Tractátusban is olly rendelés van 
„hogy erőhatalommal fegyvernyug
vást kell szerezni,” és azt kiki meg
engedi , hogy egy fegyveres erőt az 
ellenségeskedéstől nem lehet az á’tal 
viHzatartóztaini, ha seregeit ró sa-
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vízzel megöntözik. Az o véleke-j 
dése fzerént, ha a Jul. Ö-diki Tra- 
ctátus törvényes, a’ Navarini ütkö
zetnek is törvényesnek kell lenni,' 
mint nem lehet más módot gon
dolni ezen Tractátus' tellyesítésére, 
mint ezt, vagy eh ez hasonlót. A’ 
Ministerek’ magokviseletéből , és 
befzédeikből majd úgy látfzik, mint
ha a’ Tractátus’ törvényes voltán 
kétségeskednének ; a* mi ha úgy van, 
Ók igen kedvetlen állapotban van
nak. „Nekem úgy tetfzik, így fzól- 
1a, egy Ministerre nézve semmi 
sem lehet fzorongatóbb, mint ha 
olly Tractátust kénytelen végre-haj- 
tani, mellyet nem hagy helyben, 
mellyet rahló-eggyezésnek tart, és 
tsak azért ragafzkodik hozzá, mivel 
egy harmadiknak megígérte, hogy 
ezen Eggyezésnek végbehajtására 
mindent elkövet, noha a’ maga tel- 
lyes meggyőződése fzerént, az a’ 
nemzetek' törvényével ellenkezik.’’ 
(Halljuk , halljuk ! ) Ha az Admirá
listól, így fzólla tovább , akarjuk 
tagadni köfzönetünket, nem tsak 
igazságtalanúl bánnánk vele, hanem 
egyfzer’smind a’ Tractátust is kár
hoztatnék az által, nem tekintvén 
azon O .leveleket, mellyeknek köz
léséből tehetnénk Ítéletet arról. Más 
részről k öfzönetünkben a’ Tractá- 
tusnak semmi helyben hagyása nem 
feltűnne, minthogy a’ Parlamenti!m 
Hlyen végzéseket mindég tsak hadi 
érdemekért tett, nem tekintvén azon 
politikai alapokat, mellyeken 
épült parantsolatok’ következésében 
ezen érdemek szereztettek.” Azon 
ellenvetést, hogy, ha a’ javallat el

fogadtatnék, a' mostani alkudozá
sok akadályt szenvednének, azzal 
czúfolá meg: hogy a’ Király által 
az Admirálisnak , ’s egyébb Tifztek- 
nek osztatott jutalmak kétségkívül 
inkább érdekelhették a’ Portát, mint 
a' Parlamentum’ köszöneté. Beszé
dét azzal fejezte hé, hogy Hob- 
house Úrhoz fordulván, arra kérte 
őtet, hogy javallatát venné viffza; 
mert ez Codrington Admirá
lisra nézve nem lenne olly sajnos, 
mintha a’ voksolásnál ofztán félre
vettetnék.— P e el Úr ezen utolsó 
ajánlásban megeggyezett. Azt nyi- 
latkoztatá ki: hogy a’ Ministerium 
el van tökélve a' Jul. 6-diki Tra
ctátus végrehajtására , hanem H o fa
li o u s e Úr’ javallata ellen azt veté : 
hogy az első példa lenne, laillyen 
esetben , t. i. nem háborúban nyert 
győzedelemért a’ Parlamentum kö
szönetét tenne. Azon megjegyzést 
tévé, hogy ez hasonló azon esethez, 
midőn 1718-dikban B y ng Admi
rális a’ Spanyol flottát öfzveront- 
ván , a’ nélkül, hogy Anglia Spa
nyol országgal háborúban lett vol
na , ő ugyan a' Királytól ezen győ
zedelemért köszönetét kapott, de 
nem a’ Parlamentumtól.— Ezután 
Hobhouse Úr a’ maga ajánlását 
viffzavevé.

TÖRÖK BIRODALOM.
A’ 17-dik fzámú Újság leve

lünkben említést tevénk a' múlt Dec. 
18-dikán költ Török Proclamatió- 
ról. Erről az Österreichischer 
Beobachter Martins 2-dikán illy 
megjegyzéseket közöl :

„A1 közön ges Ujsá"levelek az

k



©ttomani Portának az Ayánok (Ke
rületbeli Igazgatók) eleibe akkor 
adatott Formánját, midőn ezek a’ 
fővárosból haza mentek, az Európai 
Közönséggel olly formában közlöt- 
ték , mintha az o r fz ágos. hiva
tal o s í r á s lett volna. Sőt a’ M o- 
ni teur azt le is fordítva illy czím 
alatt: Az Ottomani Portának 
Manifestum a, ki-is adta, ’s a’ 
mi még több olly jegyzéseket ra
gasztott hozzá, mellyek azt Hadi 
Manifestum fzinébe öltöztetni 
látszanak.

„Hogy tudhassa a’ Közönség , 
mit kelljen ítél ni ezen fzertelen öfz- 
veírt Fermán felől, a’ melly úgy, a’ 
mint Európában kézen forog, még 
az Oklevél nevet sem érdemli meg, 
annál kevesebbé a’ diplomatiai ne
vezetet, erre nézve a’ következő 
megjegyzéseket kívántuk közre bo- 
tsátani;

„ 1.) Ezen Fermán Török or
szágban magában se ki nem nyom
tattatott, sem (a’ mint hamisan ál- 
líttatik) a' Metsetekben fel nem ol
vastatott ; hanem leírva eggyenként, 
’s nevezetes változtatásokkal adatott 
által az Ayanoknak. Ebből már 
lehet által látni azt, hogy ezen Fer- 
mánnak az Európai Közönség’ ele
jébe került fordításai közül tsak ket
tő sem eggyez meg, egymással.

2-) A' Porta ezen fordítások 
közül eggyet sem ismért meg tör
vényesnek és hitelesnek;sőt a’Reis- 
Efendi midőn befzéd közben ezen 
Fermánból neki több eggyes helye
ket hordának elő, azt állította, hogy 
azok tsak úgy tsúfztatta.k beié, vagy

meghamisíItattak. Ehezképest mind 
azon okoskodások, mellyeket az 
Európai magyarázók az illyen pon
tok’ eltsavarásából következtettek , 
réfzént el nem fogadhatók , réfzént 
felette merészek.

„Koránt sem tekinthetvén te
hát ezen Fermánt Manifestumnak, 
a’ Török Ministerek az ellen , hogy 
ezt Manifestumnak gyanánt vegyék, 
’s magyarázzák, nyilván felfzóllal- 
tak, protestáltak. A’ melly felvi
lágosításokat adtak a’ Török Minis
terek a’ kúlömbbféle idegen Követ
ségeknek ezen írásról, azokból az 
tetfzik ki: hogy a’ Portának őzéi ja 
abban nem más volt, hanem hogy 
azon esetre, ha a’ magok v é d e 1- 
mezésére elkerülhetetlenül kiüt
ne a’ háború (mert a’Porta táma
dó hadra soha sem fog lépni) a’ 
távol lévő tartományokat a’ felől 
tudósíttsa, mihez kelljen magokat 
tartani, hogy magokat közvédelme- 
zésbehelyheztethessék. SőtáReis* 
Efendi valóságos panafzt is tett 
az eránt, hogy külső országban ezen 
Fermán törvénytelen módon eltér
je fzte tett , holott az tsupán tsak az 
Igazgatófzék , és az- alattvalók közt 
fennforgó dolgot illette , ’s annak , 
természete fzerént, mint nem diplo
matiai utasításnak , titokban kell 
vala maradni."

KOLUMBIA.
Kolumbiából Jamaikán 

keresztül Londonba érkezett utolsó 
tudósítások fzerént, Guayaquil 
tartomány ismét öfzvekaptsolta ma
gát Kolumbiával ; a' Qui tóban 
koholt öfzveczimborálásnak, a' kü_.



zéppont! Orfzáglófzék ellen, vége 
van ; a’ békételen, vagy pártütő se
regek mindnyájan viílzatértek köte
lességeikre. A' belső igazgatásra 
nézve , Bolivár egéfzen más úton 
indúlt meg, mint Santander; es 
maga szeretett foglalatoskodni a’ 
belső igazgatás dolgaival, és a’ Mi- 
nisterektől minden hatalmat elvett; 
Bolivár ellenben a’ magok köré
ben mindeniknek tellyes hatalmat 
engedett, olly meghagyással, hogy 
rendeléseik mindenütt megeggyez- 
zenek az ország' polgári alkotmá
nyával , és törvényeivel, és ők (a” 
Minister el; ) a következésekről fe
lélni tartozzanak. A’ tartományok
ból neki hetenként tudósításokat 
adjanak. Különösen igen kemény 
rendeléseket tett, hogy az országos 
jövedelmek mind , annak rende fze
rént, a’ közönséges Kintstárba fol- 
iyanak, melly be ez előtt tsak egy 
kis réfzetske adatott-bé. —Azt lehet 
már várni , hogy S a n t a n d er egé
szen lemond az országos foglala
tosságokról.

GÖRÖG ORSZÁG.

Előbbi levelünkben megírtuk 
bizonytalan hírekből: hogy Gróf 
Capodistrias Napoli di Romá
niába megérkezett legyen ; most az 
Oest. Beob. is jelenti Szírából 
Febr. 16-dikán költ Kereskedői le
velek fzerént, hogy a’ nevezett Gróf 
Jan. 18-dikán egy Ángol línea-hajón 
(hihető ; WarSpitén , mellyre Malta 
Szigeténél ült fel) Napoli di Romá
niába valósággal megérkezett lé
gyen , honnan kevés ideig való ott

tartózkodása után A égi na szige
tére ment, hogy ott hivatalára, mint 
Praesidens, felesküdjék. Azt mond
ják , hogy az Angol línea-hajó a’ 
Gróf’ szolgálat)ára, és rendelésére 
Aeginánál marad. (Midőn a’ 
Gróf Napoli di Romániába érkez
nék , Palamides a' vár’ kultsait 
G r i v a neki eleibe vitte.)

Szárába olly tudósítások érkez
tek : hogy míg a’ Francziák Miló 
szigetén expeditiót készítettek K a- 
rabuza ellen (Kandia szigetének 
éjfzaknyugoti szegletén lévő ismé* 
retes tolvaj-tanya ellen) , az Ango
lok is magok részéről Cerigóból 
egy expeditiót küldöttek oda, 500 
emberből álló szárazföldi fegyveres 
tsapattal. Ezen hadi küldetésnek 
czélját tejlyesen elérték. K a r a b u- 
z á t Januarius utolsó napjaiban az 
Angolok megtámadták, kik a’ ten
geri rablók között támadott cziva- 
kodást magok hasznokra fordítot
tak ; a’ tolvajoktól minden zsák
mányaikat elvették , és minden rab
ló-hajóikat elrontották. Cambri- 
a n Angol fregáta, mellynek Ha
milton volt a’ Kapitánya, midőn 
éppen egy hadi fordúlást akarna 
tenni, ottan a’ parthoz ütődött, ’s 
elveszett. Az utolsó tudósítások" el- 
indúlásakor az Angolok az erősség 
birtokában voltak.

Szirába Szkió szigetéről érke
zett utolsó tudósítások nem igen 
kedvezők a’ Görögökre nézve, kik, 
míg a’ Törökök Tsefzméből min
denféle segedelmet vefznek,sokban 
fogyatkozást szenvednek, úgy hogy 
F a b v i e r azon kezd gondolkodni,



hogy az oda való vár’ vívását abba 
haggya, és megmaradott seregeivel 
hajókra ülljön (Ö. B.) — Ellenben 
Livornóból Febr. 18-dikán azt 
jelentik Szmirnából érkezett hírek 
fzerént, hogy a’ 16 hajóból álló 
Török tsoport, melly Szkió vá
rának segedelmet akart vinni, Big- 
ny Admirálissal szembetalálkozott, 
ki a’ Török hajós-tsoportnak azt 
parantsolta: hogy tüstént térjen 
viíTza a’ Dardanellákhoz, ha nem 
akar részesülni a’ Török flottának 
Navarinnál kapott tsapásában.(A.Z.)

Hit lomb bfé le Tudósítások.
Washingtonból írják: hogy 

Woodbury Kormányozó a’ Keres
kedés’ Biztosságának Előliillője a' 
Congressusnál, Jan. Q-dikén a’ Sze
nátus’ eleibe illy törvény-javallatot 
terjesztett : „Az éjfzak - Amerikai 
eggyesült Státusokkal kereskedést 
űző minden nemzeteknek költsö- 
jiösen megkell engedni, hogy akár
miféle termékeket , és portékákat 
béhozhassanak egyforma vámfize
tés mellett, melly egyformaság a’ 
hajók’ tonnái fzerént határoztassék.”

Hágából Febr. 15-dikén írják :j 
hogy a’ Bogotában lévő Dániai Con
sul Steurs Úr Bolivárnak eggyik 
Adjutánsával tartott kettős viadal
ban elesvén, a’ Consuli foglalatos
ságokat addig is a’ Vice Consul, 
Laensberg Úr vifzi.

Madridban a" múlt Farsan
gon minden vígadozások, álorczás

bálok, ’s a’ t. meg voltak tiltva.— A’ 
Spanyol Király , ’s Királyné Barcel- 
lónából való elutazásokat ismét el
halasztották , minthogy mostanság 
Ratalónia’ állapotja az uralkodó je
lenlétét megkívánja.

F r i d r i k Herczeg, Pál Wür
tembergi Herczeg’ fia, Sz. Péter- 
várába érkezett.

Ő Felsége az Orofz Tsáfzár 
megerősítette a’ bírodalombeli Ta- 
nátsnak azon véleményét: hogy a’ 
katonánéktól, és katona-leányoktól 
a’ Korona’ bányáfzságaiban ízüle
teit nőtelen gyermekek mindég ezen 
bányáknál maradjanak mint mun
kások , és úgy kell velők bánni, 
mint más munkások’ gyermekeik
kel.— Febr. 8-dikán Sz. Pétervárá- 
ban a’ hideg még lQgrádusnyivóit.

Midőn a’ Kaiból. Örmények 
az utolsó tsapás által felette nagy 
ínségbe estek , 's minden segedelem 
nélkül kénytelenek voltak Konstan
tinápolyból eltávozni, a Követek
nek semmi közbenvetése nem hasz
nálván , a’ Belgiumi Követ tolmá- 
tsai által több százezer Török piafz- 
tert ofztatott-ki köztök , kik térdre 
esvén úgy áldották a’ nagy lelkű 
^Fejedelmet, és Nemzetét. Illy nagy 
lelkűséget mutatott az Austriai In- 
ternuncius is. Ezen alkalmatosság
gal egy, az Austriai szolgálatban 
lévő tolmáts is, Raphaik Demur- 
gion Kapu Oglan, kénytelen volt 
Asiába takarodni.

Moldovából a’ Törökök 
mintegy 4000 lovat vittek el.

(Hafznos Mulatságok Nro 20-) Hirdetés 1/2 árkus.)



Hirdetések
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.
_________(20.) ____________

HÍRADÁS.
AZ E’ FOLYÓ 1828nak TAVASZÁN TARTANDÓ LÓ-FUTTATÁS

ELRENDELÉSÉRŐL.
.A’ múlt 1827-ben Augufztus 2Q-kén ez iránt nyomtatásban 

megjelent és mind a’ PESTI GYEPEN VOLT LÓ-FUTTATÁSOK 
1 urasa mellett kiadott, mind az Újságokban fzéllyel küldözött Tudó
sítás’ némelly pontjaiban tett Ígéretnél fogva, e1 következő határozá
sokat adják az ezen futtatásokat Elintézők ezennel hírül, mind a' ma
gok mind a’ Pályadíjakat adók nevében:
I. A’ futtatások napjai ekképpen vágynak kijelelve :

1. Május 20-kán mint a’ megkezdésre már kihirdetett napon , több 
külön fogadások ’s elegyes futtatások lefznek, mellyekről előre 
Május 10-kén bővebb tudósítás fog megjelenni.

2- Máj us 24-kén. A’ Vll-dik pályadíjért égybe gyűlendő lovak pró
bát futnak. Ezen a’ 4-dik ofztályhoz tartozó lovak úgymint, fzá- 
maikhoz és a’ pályakörhez mérsékelve több csapatokra fzakafztat- 
nak, ’s magok között verseneznek, hogy a’jobb futók közülök 
hitessenek ’s a’ díjakért leendő futásban a’ selejtes útjába ne áll
jon a’ deréknek. Mert a’ Vll-dik pályadíjért egyedül csak azon 
jobb futók lefznek a’ vívásra bocsátva ’s azoknak a’ többi pálya
díjakért is fzabad leílz a’ futás. Azonban míg azokból is részesed
hetnének a’ próbafuttatásban a’ legelső, 3 tallért; a’ 2-dik; 2 
tallért; a’ 3-dik, 1 tallért kap. Távolság 3000 Posonyi öl, teherre 
semmi ügyelet.

3. Május 27-kén. A’ félvérü lovakra kitett V-dik pályadíjért, melly
100 aranyból áll, és Gróf Festetics Láfzló Billikomáért 
való futtatás.

4. Május 31-kén Gróf Károlyi István Billikoma.
5* Junius 4-kén. Gróf Festetics Láfzló 50 aranysáért Pest Vár

megyei lovak' futása.
6. Junius 7-kén. A’ Ill-dik és IV-dik ofztálybeli lovak futása amazok 

pályadíjai a’ VI-dik pont alatt lévő 50 darab körmöczi arany, 
és ötven darab koronás tallér, emezeké a’ Vll-dik pályadíj 
három réfzre ofztva. Az első ló tudniillik kap 30 aranyat, a’ má
sodik 12 aranyat, a’ harmadik 8 aranyat. A' távolság mind a’ 

( Első Félesztendő 1828./ )(
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kettőre nézve 3000 Posonyi Öl, ezeknél a teherre semmi ügyelet, 
amazok pedig a már kiszabott teherrel futnak.

7. J u n i u s 10-kén. Lefzen az AíTzonyságok által készített 150 aranyas 
Billikomért való futtatás.

II. A* többi külön fogadásokról ’s elegyes futtatásokról, mellyek az
említett napokra már eddig is felesen vágynak elintézve, a’ fel
jebb említett * Május 20-kán esendőkkel együtt, hasonlóképpen 
Május 10-dikén jelenik-meg bővebb tudósítás.

III. A’ pályakor, ofzlopaival kitűzve Április 15-kén már kéfzen fog állani.
IV. A’ lovaknak mellyik másik osztályba tartozására ’s a’ csapatok el

rendelésére nézve az előre nem látható, de a’futtatáskor elkerül
hető nehézségeket a’Válafztottság fogja helyben eligazítani, vala
mint a nem méneses gazdáknak, kik nevezetesebb pályadíjat nem 
nyernének, de lovaik azonban ugyan azon futtatásban a’ diadal
mas lóhoz legközelebb járnának a' Vll-dik pályadíj koronás 
tallér ai hói jutalmakat fog kiofztogattatni.

V. F Izekbe óhajtják juttatni a* felügyelők az első, második és harma
dik osztálybeli lovak birtokosainak, hogy küldendő lovaik fzár- 
mozásának a’ lehető hihetőségig való bebizonyítását, valamint 
azok’ kora fzíne ’s lovassaik öltözete minémüségét Május első nap
jáig Pestre Heinrich János Kapitány Urnái írásba bejelentsék, 
mivel az igazabb elintézésnek ’s a futó lovakról fzóllandó napi 
rendnek nyomtatásban tökélletesebb leendő elkéfzülhetését csak 
ekképpen lehet efzközleni. A’ki e’megkívánt tudósítást elmulatja, 
nem futtathat, azonban a' negyedik osztálybeli lovak ettől mentiek.

VI. Ezen negyedik osztálybeli lovakat, a'mint már hasonlóképen hírül 
van adva, gazdájik a’ futtatás előtt való napon, úgymint Május 
lQ-dikén tartoznak a’ Nemzeti lo-iskolában vagy a’pálya helynél 
a’ futtatás előtt bejelenteni.

VII. Különösen kívánja a’ Válafztottság hírül adni még azt, hogy minden 
efféle tudósításokat ezután nem fog külön nyomtattatni, hanem 
könnyebbség okáért azokat mindenkor a' Hazai és Külföldi Tudó
sítások és a’ Magyar Kurírnak egyik levelébe bizonyos és nem vál
tozandó lapra téteti, hogy a mi a’ Ló-futtatás ügyében történik, 
azt minden ember mindjárt hol keresni tudhassa.

Kiadták:
Gróf András sy György, Aczél Antal, Appel Károly,

Blaskovics Jósef, Báró Brüdern Jósef, Csapó Dániel, D ob
re n t e i Gábor , Gróf Efzterházy Mihály, Gróf Efzterházy Ká
roly, Gróf Halle r Ferencz, Hangyás Dávid, He inr ich János,



Gróf Károlyi Lajos, Gróf Károlyi György , Gróf Keglevich 
Láfzló, Gróf K e g 1 e v i c h Sándor, Gróf L a mb er g Rudolf, Báró 
O r c z y Lőrincz, Ö tt i n g e r Mihály, Gróf Széchenyi Pál, Gróf 
Széchenyi István , Gróf W artensieben Károly, Báró W e n k- 
h e i m Jósef, Báró W esselényi Miklós.

Pesten, Februar. 16-dikán 1828.
Hirdetés.

(l) D e ill e r Antal fzerkereskedésében Pesten a’R ós a Piaczon 
a’ Városháza megett a’ Sárkánynál mostanában érkeztek: Legfri
ssebb Májlandi Strachin váiodi Limburgi, Groyi-, és 
Parmasan sajt,

Újhelyi fris Viaszgyertya,
Legjobb Csokoládé az esmeretes Bétsi, és Gréczi első 

fabrikáltból,
Mind Sakfzoniai ala congreve; mind pedig a’ múlt esz

tendőben közönséges helyben hagyással, ’s tetszéssel felvétetett Burkus
módra készült ÜtÖ FegJVer-Tokok legillendőbb áron—

Luczerna mag, melly az utólsó termésből való igen 
szép, és tiszta portika.

A' legjelesebb nemű Hazai, ’s Külföldi tsemege borok,
A" Ruckensteini Nagy-Lotteriából Sorsok.

Hirdetmény.
(l) Méltóságos N. Károlyi Gróf Károlyi Nemzetségréfzérőlköz 

hírre tétetik, hogy annak birtokában lévő, Tekintetes Nemes Tson- 
grád Vármegyében fekvő, és 10,000 lakosokra tellő Szentes Mező- 
Várossához tartozó ottani Serháza, melly nem tsak elegendő lakással, 
szükséges istállókkal , és egy száraz daráló malommal el látva vagyon, 
hanem mellyhez még 28 hold legjobb minémüségü föld is adódik, é 
folyó esztendőnek Április Q-dik napján kótyavetye által a’ többet Ígé
rőnek hat egymásra következő esztendőkre haszonbérbe fog által en
gedtetni. A’ hafzonbérlés kezdetét veszi e’ folyó esztendőnek vagy 
Május, vagy pedig Junius 1-ső napján, a’ hogy tudni illik a' haszon
bérlő kívánni fogja. A’ kik tehát ezen Serházat haszonbérbe venni 
szándékoznak, azok az említett Április g-dik napján reggeli g órakor, 
a’ Szentesi Uradalmi Tifztartói háznál tartandó Licitatióra Bánat 
pénzzel ellátva illendően meghívattnak azon megjegyzéssel: hogy az 
által vevő haszonbérlőnek egyszersmind mint egy 2,600 pozsonyi mérő



árpa fzalad , valamint bizonyos öli fa mennyiség is, helybeli ávasítás 
fzerént, és azonnali lefizetés mellett a* Méltóságos Uraság részéről 
által engedtethetnek. A’ haszon szerződésnek többi feltételei a’ Vá
sárhelyi Inspectovatusnál, vagy Pesten az Üllői úton lévő Méltóságos 
Gróf Károlyi házban Tekintetes Bártfay László Fiscalis Urnái, 
vagy pedig Bétsben a’ Méltóságos Gróf Károlyi 1004-dik számú 
házánál az úgy nevezett (KerntHiterstrafse) utfzában megtekintethetnek.

Játék Sors Jelentés.
(2) Az alúlírt a’ R ucken steini Sorsjátékból, melly Bétsben 

Coith Uraknál játfzatik ki, számos sorsokat vett által, és minthogy 
éppen ezen háztól a' múlt esztendőben a’ főnyertes sors, melly a’ két, 
750,000 forint váltságu házakat nyerte meg hozzám küldetett; későb
ben pedig a’ Társasági játékban az én Kereskedésemből 20,000 forin
tos nyereség került ki: szabadságot veszek magamnak a’ fentjegyzett 
játék’ Sorsait a'Társaságos játék’ sorsaival együtt, mellyekre nézve a’ 
húzás a’ következő Április 19-dikén megy végbe, vásárlásra ajánlani 
annyival inkább mivel minden egyes Sorsra nézve az osztályos aján
déksorsoknak arányos réfzei háramlanak. A’ nagyban vevők’ számára 
nálam ugyan azoka’ feltétel^ vágynak, mellyek az említett Bétsi 
Nagy-Kereskedő háznál. 1

A' Tisztelt Közönség számára hasznosan elrendelt Nawsie 
Uradalom Lotteriájábólis, melly a’ viíTza lépésről lemondott, és melly
re nézve a’ húzás Julius' 3-dikán változhatatlanúl végbe menend, szá
mos Sorsokat vettem által, mellyeknek eladása a’ fellyebbi Lotteriai 
Feltételek fzerént megy végbe.

Ofenheimer Sándor 
Pesti Pofztó - Kereskedő.

Hirdetmény.
(2) A’ nemessebb Ló tenyésztést Kedvellőknek jelentetik: hogy a* 

Méltóságos Nagy Károlyi Gróf Károlyi István Tsáfz. Kir. Kamarás 
Ur O Nagysága birtokában Pest szabad Királyi Várossához 1 2/4 óra 
távolságra lévő Fóth Helységében Sir Gray nevezetű 6 esztendős, 1Ö 
markos jegy télén pej Rubens és Dupplicators dame angoly fzármozásu, 
tellyes vérű Tsödör ezen tavasszal hágni fog. — Minden Kanczaért 6 
Tsáfzári arany az Ménes Pénz Tárába és 2 ft. pengő pénzben a’ ménes 

s Tselédeknek fizetendők lesznek.

A Gabonának Pesti piaczi ára Mart. 7-dik napján 1828- Váltó-Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 9 fór. 10 kr. Kétszeres 8 forint 
12 kr. Rozs 5 fór. 48 kr. Árpa 4 fór.— kr. Zab 2 forint 36 kr< 
Kukoricza 4 fór. iö kr. Köles— fór. —kr. Köles kása g fór.— kr.



Eremmel közhiré tétetik , hogy ezen Érdéllyi K. N. Fejedelemségben találtató Camerális Administrátió alatt 

lévő Fiscális Jószágok, ezen enyészetbe lévő 1827-dik Esztendő Szent András hava 7-vel nopolt és 
Udvari 14,428 Thes. számokkal megjegyzett Udvari parancsolatnak következéséül Kótyavetye úttyán a’töb
bet Ígérőknek l-sö Májastól 1828 kezdve, három egymás utánn következő Esztendőkre a’ Contractusba ki
teendő idő szikaszokon való előre fizetés melleit, haszonbérbe ki fognak adattatni, mellyeknek valóságok 
rövideden a’ lejjebbiekben által láthatók :

Alsó Fejér Vármegyében
a) Krakkóban, Tiburban, Királypatakon, Benedekben, Magyar ás Oláh Bofosbotsárdon

és Kisfaludon

Találtatnak 8 hold, és 449 Q ölni Curiális fundusok, azokhoz tartozó jó épületekkel, 404 köböl és 1 f) 
vékáni allodiális szántóföldek, 159 szekévni kaszálók, több allodiális szöllőhegyek 6,610 veder mustra, 
13 hold, és 1,254 [~] ölni gyíimöltsös és veteményes kertek, 870 hold, és 361 ölni allodiális erdők; 180 
Colonikális és Inquilinális Sessiók, az azok után járandó Robották, Dézsmák , Taxák, Karatsonytyukok, 
és tojások, 6 Kortsomák, egy kél kerekű lisztÖrlő malom, Benedek! vásárvám.

NB. Kisfaludon a’ hajósokon kívül, találtatnak több Colonusok, a’ kik hetenként napszamot tesznek, 
és dézsmál adnak, mind ezeknek az elsőben ki kiáltandó bérek téfzen 4,620 Rf. Conv. pénzben, a’ Bánat
pénz 1.0 pCentum.

Jegyzés. Minthogy a’ Kisfaludy hajósok taxája mind eddig különösen administráltatott, és azon Colo- 
nusokért, a’ kik a’ haj osság alól felszabadulván a’ Krakkói jószághoz szolgáltak, Krakkó fizette a' taxát, ez
után is ezen taxát, melly esztendőnként a’ hajósokéval együtt 180 Rfkat Váltó Czedulában télzen, tartoz
zék a’ Krakkói Arendátor, az arenda summán kívül tisztán administrálni.

KüküllÓ Vármegyében.
b) Potstelkén és Míírtontellcén

5 hold!, és 645 Q ölni curiális fundus, az ahoz tartozó csűrös, gyíimöltsös és virágos kertekkel, jó álla
potban lévő épületekkel , 558 köböl, 1 r’T vékáni allodiális szántó földek, 270 szekérül 27 portióni ál
lód iái is kaszáltok, 3 allodiális szöllök , 1,560 veder mustra; — találtatnak még két allodiális kertek egyik 
gyíimöltsös, a’ másik veteményes 5 hold, és 280 ölni, 10 darab allodiális erdők, 65 Colonicális , és In- 
quilinalis telkek , az azok után járandó Robották, Dézsmák, Karátsonytyukok és tojások, egy jó állapotban lévő 
Kortsoma, a’Mártontelki 7 Colonicális és Inquilinális telkek után járandó gabona dézsmákon kívül, a’ bor 
dézsmál megváltani tartoznak 39 11. 62 xr. Váltóban, Kavátsony tyúkot és tojást nem tartoznak adni, az 
elsőben ki kiáltandó summa 2,110 Rf. — xr. Conv. pénzben, a’ Bánatpénz 10 pCentum.

Hunyad Vármegyében. i
c) Farnádidn, Kajanellen, és Besdnban

490 Q ölni Curiális fundus, 190 Q ölni veteményes kert, J hold és 520 □ ölni csűrös, és egyszers
mind gyíimöltsös kert, 216 köböl T~ vékáni Allodiális szántó földek, 17 szekérni és 28 portion! kaszál- 
lók, 3 darab erdők, llf antiqua Colonicális, 11 Inquilinális, 1 deserta, i nova Sessiók , mellyekben talál
tatnak 54 Colonusok és 15 Inquilinusok, az azok után járandó Robották, a’ gabona dézsma helyett minden 
egész Lessiótól tartoznak esztendőnként adni egy két esztendős sertést, vagy annak váltságába 3 Rf. — xr. 
úgy minden egész telektől 15 Karátsoni tyúkokat, ezeken kívül minden Colonus és Inquilinus fejenként 10 
tojást: talál tátik még egy Kortsoma is; az elsőben ki kiáltandó Summa 490 Rf. — xr. Conv. pénzben, a* 
Bánatpénz 10 pCentum.

H i r d e t é s.



d) Nagy Rápolton

270 Q ölni Curialis fundus, a’ tsíirös kerttel, 42 köböl lff vékám allodiális szntó földek , 25 szekér, 
28f portioni Kaszállók, 5 darabocska allodialis szŐllök 61 veder mustra, ezen szollők között találtatik 
egy gyümöltsot termo kert is 276 Q ölni, 624 Q ölni gyumöltsös és veteményes kertek, 88 □ ölni 
füzes, 6 Inquilinalis Sessiók, ezek után hetenként egy egy napi tenyérrel való dolog, dézsmávai, Kará- 
tson tyúkokkal és tojásokkal nem tartoznak, a’ ki kiáltandó summa tészen 90 Rf. Conv. pénzben, a Bá
natpénz 10 pCentum.

Kolos V á r m e g y é b e rl.
e) Kötelenden, F. Zsukon, és I.Szováthori.

“ z >
Curialis fntidus egy, 55Gi Köbölni allodiális szántó? földek, 160 szekérni Kaszállók, 4,484 □ ölni 
gyiimöltsös és veteményes kértek, 5,518 Q ölni fedni Való nádat termo tavak, halászat, vadászat és kortso-
málás jussa, 9 egész Colötiicalis, 26-j és allodialis szollÖ 100 veder mustra, 75,175 !__ ] ölni, 5^ Telkek ,
az azután járandó Robották, Dézsmák, Taxák, Karátson tyúkok, tojások, három kövü lisztöflő malom , 

19,296 Q ölni Berkek, Erdők , äz elsőben ki kiáltandó summa 690 Rf. Conv. pénzben, a Bánatpénz 
1 0 pCentum.

Belső Szolnok Vármegyében,
f) Déésaknán.

648 □ölni curialis fundus, 1,098 □ölni csűrös kért, 625 ölni vetem ényesKert, 556 köbölni allodialis szántóföl

dek , 125 szekérni 41 portiohi kaszállók, 3 darab szŐllök, 510 veder mustra , a’szöllökben több gyümölts fák , 2 
sajtók, egy Vintzellér ház, égy más nagyobb ház a' szöllöben pintzével, 2 darab allodialis erdők , vadászat 

jussa, 25 taxalis Telkek, 4 hurubák, a’Telkek után járandó Taxák, Dézsmák az oppidanusoktól, tartoz
nak továbbá a’Taxalisták bizonyos fizetésért annyi napot szolgálni, a’ mennyit az Oeconomia megkíván, 
az oppidanusok és sóvágók a’ szénát öszvegyüjteni (személy szerént három tzipót kapva) kötelesek; úgy 
szintén aztat tulajdon szekerekkel behordani, hordatni, valamint a’ Dézsmát is begyűjteni, asztagba rakni, 
és jó befödni, minden fizetés nélkül; találtatik végtére égy kortsoma, és egy mészárszék.

A’ mostan nevezett Oeconomiához administráltatott Boérfalván 2,400 □ ölni kaszálló, két kis iffiú 
erdők, 8 népes és 8 népeden Colonicalis Sessiók, az ezekből bejövő Robotiák, Taxák és Dézsmák.

Hollómezün 16 Antiqua Colonicalis sessiók; az azok utánn járandó Robották, Taxák és Dézsrüák.

Somkuton 1,105| Q ölni Curialis, fundus, 5^ szekérni Kaszálló; 6 darab ifim Erdők, 55 5 hold, 
és 1,287 Q ölni ; a’ vadászattal, halászattal, 54= Colonicalis Sessiók, az azok után való Robották, Taxák, 
Karátson tyúkok, Csirkék és tojások, egy három kövü lisztörlo malom, két Kortsomák , mind ezeknek az 
elsőben ki kiáltandó summája 940 Rf Conv. pénzben, a’ Bánatpénz Í0 pCentum.

Thorda Vármegyében,
g) Thordán

Curialis fundus egy, hozzá tartozó jó épületeivel, egy major ’s egyszersmind dsűrös kert, 204 Köböl és2'r°- 
vékáni allodialis szántó földek, 440 szekérni kaszállók, két korcsomák, egy mészárszék, allodialis szőllo- 
hegy egy, 50 veder mustra, 26 Taxalis fundusok, az azok után bejövő Taxák, ezeknek ki kiáltandó! sum
mája 780 fí. Conv. pénzben, a’ Bánatpénz 10 pCentum,

Alsó Fejér Vármegyében.
h) Vízaknán

Egy Korcsoma, egy Mészárszék, az oppidanusoktól. bejövő Dézsmák, 41 Taxalisták, és azoknak taxájok, 

11 Inquilinalis sessiók, az azok után járó Robották, 5 nagyobb és több kissebb kaszállók, mind özekért az 
elsőben ki kiáltandó summa 940 fi. Conv. pénzben, a’ Bánatpénz 10 pCentum.

i) Marosu jv áron.

Három kortsomák, 83 Taxalis fundusok, az azok után járandó Taxák, Vásárvám, í bolt, egy repülő híd, 
egy kiskert, két nagy kiterjedésű kaszállók, ezeknek elsőben ki kiáltandó bérek 1,620 fór. Conv. pénz
ben, a’ Bánatpénz 10 pCentum.



Kolos Vármegyeben.
k ) Koloson

Egy Curialis fundus, hozzá tartozandó épületekkel * csűrös kertel, 248— hold és 24 f Q ölni allodia- 
lis szántó földek, 783|1 hold és 40 Q Ölni kaszáltok * 6 darabotska allodialis szöllők ^ mintegy 150 veder 
mustra , 22 j| hold és 15 |/j ölni halas tok, két kortsomák $ egy mészárszék, 32 íriquilitialis Telkek, az 
azok után járandó Robötták , az öppidanusoktól bejövő Dézsmált > az úgy nevezett Király Erdő j ezekért az 
elsőben ki kiáltandó bér 1,560 Rf. 15 xr. ConV. pénzben $ a’ Bánatpénz 40 pCentum.

A’fenn leírt Jószágokat haszonbérbe venni kívánók , és a* kik rtzfelsÖbb rendeléseknél fogva nintsenek kire

kesztve, ezennel azzal a’ hozzá tétellel, és a’ Contractusban tulajdon azon jókra alkalmaztatandó és bő
vebben megérthető feltételek alatt hivattainak meg í

lször. Hogy ha az Árendátoroknak, a’ kiaréndált jókhoz tartozó Fiscalis Coíonúsok aérariaíis adósságai

kat , mellyek az Arendátorok közbe jövetelekkel az arenda által vételekor számba vétetnek, azok bészedése 
és a’ közelebbi Camel’alis Cassába beadása végett által venni kedvek lenne a’ Királyi Aerarium részéről ; a’ 
bészedés és administrálás fáradsága jutalmául az Arendátoroknak a’ könnyért beszedhető és kész pénzben admini- 
strálandó adósságoktól 15, a’ nehezen bészedhetÖktol 20, és azoktól, mellyeknek bészedhetések kétséges f § (Rabolt) 
engedtetik, melly feltételek alatt az arendá kitelésével ha nfe talán az Arendátorok részéről a’ Colonusoknál 
adósság maradna i a’ Felséges Aerarium is által veszi ugyan;

2szor. A’ kiárendált gazdasághoz tartozó azon eszközöket, mellyeket az Arendátorok az Árendának kez
detével betsü ára letétele mellett a’ K. Fiscustóí által venni kívánnának, az az arenda kitelésével ugyan 
azon a’ betsü árron vissza adni a’ Fiscusnak (ha szüksége lenne reá) kötelesek lösznek;

5szor. Minden Arendátorok az Árendábá vett * és InVentarimn mellett által adott Jószágöt abban az 
állapotban, a’ mellyben az által adáskor találtatott, az Arenda kitelésével vissza adni, az épületek , vagy 
kerteletekre megkívántaié kisebb répa,ralinkat magok költségeken megtétetni * vágy ha a’ reparátio Robot- 
tai erővel meg nem történhetnék és 25 ltokat Conv. pénzben fellyül haladna, az árra téendö költség hely
be hagyása végett a’ Felséges K. Kintstartó Tanátsnak feljelenteni szintén úgy kötelesek lesznek;

4szer. Szintúgy kötelesek lesznek az Arendátorok az allodialis Erdők (mellyeknek a’ jó rendbe tartása 
és az azokra való főbb ügyelet a’ Kamarai fo Erdő Inspectoratus mellett és Caraeralis administratio alatt meg
marad ) az által adáskor ottan találtató pásztorait megtartani * és Őket a' tiápszáiti és a’ dézsrtiaadástól sza
badé tenni, a’ mellett az allodialis erdőkből az Arenda tornak tsak a’ száraz leesett fákat szabad lészen használni, 

azokat is tsak a’ Fő Erdő Inspectoratus tudtával i ’s azon Jószágokban j a’ mellyekbert köz Erdők nem talál
tatnának , sót a’ köz erdőkből sem lészen szabad kereskedés végett fát vágattatni * minden Fiscalis rétek kö
rül, vagy Berkekben találtató fűzéseket épen megtartani és azokat a’ tehetségig gyarapítani tartoznak az 
Arendátorok;

Az Aerarium bátorságára az Árendotorok minden adósság terhétől szabad fekvő Jókba két annyi 

érőt, mint az esztendei Arenda Cautio gyanánt lekötni , es a’ maga helyén és úttyáti intabuláltatni tartoz
nak, Status kötelező levelekben a’ Cautio simplumba acceptáltátik , továbbá tartoznak az Arendátorok min
den történhető károk megfordítása végett minden javaikat lekötni.

6szor. Ha az Árendábá vett Jókból valamelly részi törvény uttyán elvetetnék és ez által az Arendátor 
szembetűnő tsonkulást szenvedne , szabaddá hagyatik az Arendátoroknak a’ Conúactus megváltoztatását a’ 
maga illendő helyén eszközölni, vagy

7 szer. Ha a’ kiaréndált Jókhoz törvényesen valamelly rész az Arenda ideje alatt hozzá adatnék > ab bari 
az esetben tartozzanak az Arendátorok az arányosság szerént nagyobb Arenda summát fizetni $ úgy

8szór. Tartoznak továbbá az Arendátorok a’ Só Tisztséghez tartozó gazdaságoknál mind aj Só Tisztség
nél lévő Tisztek, szolgák és sóvágó Communitások marhájoknak 30 Conv. k raj tzárok lefizetése mellett 
minden kifogás nélkül szabad legeltetést engedni f nem kiilöniberi a’ gyepeit huzó lovaknak is akár legyének 
azok az Aeráriumé $ akár pedig kótyavetye uttyán fogadóttak.

9szer. Ida zz Arenda ideje alatt az új Urbarialis Rcgulatio ne talán behozatnék * az Arendátoroknak sza- 
badá hagyatik, két holnapokkal élőre jelentve felmondani a’ Contractüsról és a’ kibérlett Jókat a* Királyi 
Aerariumnak vissza adni;

lOszer. Valamiképpen a’ Földes Urak szükség vagy éhség idejében a’ magok Jobbágyaikat gabonával 
felszokták segíteni", úgy az Arendátorok is tartoznak a’ ne talán békövetkezheto éhség idejében a’ kibérlett 
Jókhoz tartozó Colonusokat a’ kibérlett Jókban termesztett, vagy termeszteni szokott gabona nemekből segíteni;

11 szer. Áz Arendátoroknak nrim lészen szabad semmi névvel nevezendő jDraetéxtus alatt a’ Colomiso^ 

kát, vagy kibérlett Jókat másoknak haszonbérbe kiadni, a’ Colonusoktól több Roböttát kívánni * mint a’ 
K. Fiscus kívánt> az Arendátor iránt következhető panaszok ellátása esetére tartozik az Arendátor az Úri 
Szék és Felséges K. Thesaurariatus határozása alá vetni magát;

12ször. Kötelendre, tulajdonképen pedig felső Zsukrá nézve megjegyeztetik, hogy az ottáti találtató 
malom gátok reparatiójárá az Arenda ideje alatt, ha a’ szükség úgy kívánná , azon malmok tulajdonossaival 
a’ kiknek ugyan azon a’ víz folyáson malmok vág) on a’ fenn álló kötéseknél fogva, a’ nélkül $ hogy a’ 
K. Aerariumtól legkisebb segítséget kívánná j egyet értoleg az Arendátor concürrálni tartozik;

13szor. A’ Kótyavetye alkalmatosságával letéjendo Bánópénz (melly az ollyari ígérőknek^ a’ kik sem
mi Arendát magokra nem váloltak ^ a’ kótyavetye bevégzése útánn tüstént} azoknak pedig j a# kik valami

)(



kötésre léptének, tsak a’ Contractus tökélletes megkészitése, és a’ letett Cautiónak tisztában hoaúsa utárni 
fog viszsza adattatni) a’ ki kiáltott Arenda summához képest 10 pCentumra olly formálog liatároztatott, 
hogy az akár kész pénzben, akár pedig folyamatban lévő Status Obligatorialisokban a’ Bétsi Cursus szerént 
vagy pedig törvényesen megbetsültetett kétszer annyit érő fekvő Jókban is bévétetödjék, Felkelhető Javak 
mindazonáltal u. m. Portékák , Barmok ’s a’ t. el nem fogadtatnak.

Krakkónak és a’ hozzá tartozandó rész Jószágoknak, úgy szintén Potstelkének is a’ Lieitatiója tartatik 
N. Szebenben Martius Holnapja 21-dik Napján 1828 Esztendőben reggeli 9 órakor a’ Praesidialis Can- 
cellarián.

' /
Farnadiának és Nagy B. ápoltnak Déván 24-dik Äfartiusban 1828. reggeli 9 órakor a’ Prvisovialis Can-

cellarián.

Yizaknának Vízaknán 21-dik Marliusban 1828. —Magyar Újvárnak ott helyben 2-dik Áprilisban 1828.

__ _ Thordának Thor dán 51-dik Martiusban 1828. — Kolosnak és Kötelmidnek, Koloson 28-dik Marliusban
1828. — Déésaknáhak ottan helyben 24-dik Martiusban 1828 reggeli 9 órakor a’ helybéli Sótisztség Can- 

cellarián. - .

Költ N. Szebenben Februárius 7-kén 1828.



In Bibliopolio Belnayano Posonii, in platea Nonnenbahn 
dicta, sub Nro 2Q4, et in omnibus solidis Bibliopoliis hie de- 
scripti libri erga adnexum pretium haberi possunt.

* ( Pretia in W. "W. )

A Libri latini.
cta Diaetalia igi 1— 12. 20 fl.

Ars Iongaevae, hilarisque vitae 1805. 8. t fl.
Bárdosy , Moldavensis vel Scepusiensis Decimae Indagatio est proxima terrae 

Scepusiensis , et huic innexarum, sacro-profanarum Jurisdictionurn evolu- 
tio. 4. maj. 1802. in charta scriptoria 1 fl. 3° xr* ™ impressoria 1 fl. 

Concordatum , et Coliectio Bullarum, ac Brevium SS. P. N. Pii VII. Pont. 
M, super statu praesenti Ecclesiae Gallicanae ; Decretum de constituendis 
novis Archi-Episcopis , et Episcopis , Publicatio Jubilaei, et Indultum de 
reducendis Festis. 8. 1802. compact. 51 xr. in charta elegante 1 fl. 12 xr. 

Controversia SS. Cypriani, et Stephani de Baptismo, Critico Examini subjecta 
ex notis internis. Dissertatio II. 1809. 1 fl.

De eo , quod Canones vulgo sic dicti Sardicenses revera sint Canones Ni- 
caeni , Dissertatio Critica. 1808- 1 fl.

Diarium Comitiorum 1805. cum Actis etc. Latiné, et Hung. 5 fl.
Diarium Comitiorum 18o8- sine Actis. Latiné et Hung. 10 fl.
Diarium Comitiorum 18*5 — 27. 6 Vol. compact. 100 fl.
Elaborata Excelsae ßegnicolaris Deputationis :

Descriptio physico - politicae situationis Regni Hungáriáé relate ad Commer
cium per Excellmum D. Nicolaum Skerletz. Fol. 1826. 2 fl. 48 er.

Opus de Coordinatione Juridicorum Dicasteriorum Regni, partiumque eidem 
adnexarum; et cunctorum Fororum Judiciariorum elaboratum per Excell
mum ac Illmum Dnum Comitem Jos. Brunsvik de Korompa, et Illmum 
Dnura Emericum Beöthy, qua eotum membra Exc. Deputationis Regnicola- 
ris Juridicae. Fol. 18 26. 1 fl. 48 er.

Protocollum Consessuum Exc. Regnicolaris Deputationis in Ecclesiasticis et 
Fundationalibus, per Articulum 67. anni 1791 ordinatae. Fol. 1826. 2 fl. 36 er. 

Fragments ad Históriám Ecelesiasticam Hungáriáé, II Fasciculi. 1809.30 xr- 
Georch (Elias) Jus Patrium Libri III. 8- 181 7* 4 fl.
Gruberi Elogia , et Epigraphica, quibus accedit Diagnosis librorum ab arte 

Typographica inventa; usque ad an. 1560. typis editorum i8o5 4. 40 er. 
(NB. Adnexa sunt etiam : Lázári Somsich de Sárd , Epitaphium Aug. 
Mariae Theresiae; cl. Bürkenstockii Epitaphium Ser. A. D. C. et R. H. 
Palatini Alexandri Leopoldi; bina RR. D. Jos. Calovino , Epit. Alexan
dráé Pavlovnae , et D. M. Joseph! a Batthyan.)

História Litterariae rei et bonarum artium in Hungária. Opus posthumum 
CI. D. Georgii Aloysii Belnay AA. LL. et Phil. Doct. Historiarum in 
Reg. Acad, Poson, Prof. P. O. R. etc. anno 1811. 1 fl.



ín Eusebii Caesareensis Históriám Ecclesiasticam Critica inquisitio P. Wolf- 
gangi Froelich, Monachi Benedictini ex Ratisbona, Parsl.4. 1808. 2 6.

Kramer Examen Schediasmatis, cui titulus: Sola salvifica ad trutinam rationis, 
et revelationis expensa. 8vo máj, í8j3. 2 fl.

Kramer Fragmentum i-mum isagogieum de Religione, et Ecclesia catholica , 
sola salvitica , et de neotericae catholicitatis originis. — Fragmentum 2dum, 
dogmaticum, de sola salvifica Religione, et neoterica Religionis catholicitatc, 
ex scriptura , et ratione. — Fragmentum 3-ium , dogmaticum de sola salvifi
ca Ecclesia, etc. — Fragmentum 4-tum historicum ad praecedentia Fragmen- 
ta de neoterica Religionis et Ecclesiae catholicitate subsidiarium , cum assi- 
duis ad novissimam aetatem excursionibus complectens periodum a pythagora 
usque ad adventum Jesu Christi. — Fragmentum 5-tum historico - dogmát!- 
cum, de neoterica Religionis et Ecclesiae catholicitate cum assiduis ad novis
simam aetatem excursionibus, complectens periodum ab adventu Jesu Christi 
usque ad stabilitum praedicationis institutum ; ex traditione original,. — Fra
gmentum 6 tum historico-dogmaticum, de christiani solius salvificae dogma- 
tis fundamento, id est, de instituti praedicationis securitate, cum assiduis ad 
novissimam aetatem excursionibus ex original, traditione. 8-vo máj. 1824. 
6 Vol. 12 fl. 30 cr.

ManualeCatholicum cOntinensOfficium B.M. V.defunctorum, de SS.Sacramento,
S. Crucis , Psalmos Graduales , Poenitentiales; Hymnos per tot um annum 
et varias preces cum cogitationíbus Christianis R. P. Bouhours pro quo- 
Übet die inensis 12. cum efßgie ß. M. V". 48 xr.; in charta postali 
1 802. 1 fl

Morállá Philosophiae Christianae de Virtutibus et Vitiis Tractatus. 8. máj. 
48 xr.

Principia Politiae , Commercii et Rei Aerariae. E germanieis lueubrationi- 
bus clarissimi viri Josephi Sonnenfels Latiné reddita a Wolfgango Beire, nune 
in Regia Jaurinensi Academia Scientiarum Politico • Cameraiium Juris 
cambialis ac mercatorii Professore P. O. Tom. 111. Z. 1808- 6 fl.

Sanctissimi Domini nostri Pii D. P. Papae VII. Allocutio habita in Con- 
sistorio secreto Feria IV. die XXVI. Junii. Romáé MDCCCV. 15 xr. jam 
compacta.

Seneca Christianus, id est, Flores Christiani ex L. Annáéi Senecae Episto- 
lis collecti, et in XXXVIII. Capita digesti_ Accedit Paraenesis ad Nobiles 
Javenes ex ephebis egressos. 8vo máj. 20 xr. in charta scriptoria 30 xr. in 
charta Anglicana Velin. 1 fl.

Sze'p Joann. Notitia artis Oratoriae vetem et novae. Pars I. Theoretica. 
Pars II. Practica. 8vo. 1806 3 fl.

Terzago (Nicol. Episcopi Narniens.) Instructio practica de fideli Administratie- 
ne Sacramenti poenitentiae juxta tenorem Doctrinae Rituális Romani. Ac- 
cedit: Philipp, Terzago C. E. Narn. Can. Instructio practica de Impedimen- 
tis matrimonii, dispensationibus, et earum executionibus, cum aliis adper- 
tiuentibus juxta modern am Disciplinam in 8vo P. II. 1806. I fl. 30 xr.



Tractatus de Commercio et mercaturn e purissimis Jurium fontibus ad 
usum Fori excerptus Auctore Joanile Nepomuceuo Celebrini, Philosophiae 
et J. U. Doctore. i8oZ. 45 xr.

Vener. P. Fr. Joannis a Jesu Maria Carmelitae excalceati Calaguritani Stimu
lus Gompunctionis et soliloquia. Editio novissima caeteris emendatior. Ac- 
cedit brevis vitae Auctoris epilógus , cura , et stúdió Fr. Ildephonsi a S. 
Aloysio ejusdem Ord. in Etruria. Denique R. P. Bouhours 3. I. Cogitatio- 
nes Christianae pro singulis mensis diebus interprete G. A, Belnay. 1505 1 fl.

L i b r i hu n gar i ci.
Angyalfy Kirolynak Jegyzőkönyve. Lafontaine után. 1810. 1 fl. 30 kr.
Atal a, vagy két Indus’ szerelme a’ Luisziani Pusztákon. Kötve 45 kr.
A* Jésus’ Szenvedése’ történetei beszédekben , mellveket megmagyarosított 

Igaz Gáspár, Szent-Jánosi Káplán Győri megyében. II. Tóm. r 8ro. 1 fl. 
Posta papirosra 1803. 2 fl. Fényes papirosra 4 fl.

Bencsik (Jósef) az emberi kötelességek rajzolatja rövid erkölcsi oktatásokban. 
8. Posonyban igíjj. 1 fl.

Benitzky, Magyar ílithmusok, uj kiadás. 1803. 8- 24 kr. író papirosra 36 kr.
Egymással való barátságos beszélgetés, mellyet öszve szedett, és a’ főbb 

engedelemböl közre botsátott Sz. Benedek’ rendén lévő P, Hollósi Egyed, 
Második megjobbítatott kiadás. 8- 1805. 48 kr.

Elisa , a’vagy miilyennek kell lenni az Aszszonynak. Második megjobbíta. 
tolt kiadás, 3. 1818 3 fl.

Ennek a’ könyvnek a’ tárgya ollyan, hogy az a* szép nemnek olvasó, és tanúló 
könyve gyanánt lehet; mert abból tanulhatja mindenik azon élet módját, melly által 
a’ házassági társaságban boldog lehet.

Erköltsbéli, és Hit’ Tanúságokat és Idmádságokat foglaló Könyvetske, 
mellyet Fö Méltóságú Báró Hiller János Ur Ezredessének Káplánnya Tisz
telendő Hazucha János a’ Hadi Népnek hasznára Német nyelvből a’ Haza 
Nyelvere fordított, és megbővített. Posonyban 1811. kötve 18 kr.

Fáon és Hersze. Lafontaineból. Z. 1803. 20 kr.
Fedor, és Mária , vagy a’ holtig tartó ritka hűség, és a* nagyra vágyás

ból származott gyászos, de méltó szerentsétlenség’ tűköre, N. V. Ajtay 
Sámuel által. 1807. 8- 1 fl. 12 xr.

Gazdasági oktatás arról, hogy miképpen kell, és lehet a* Német és Spa
nyol Lóherét Magyar országban legjobb móddal és legnagyobb haszonnal 
lermezteni , es mind a’ kettőnek a’ magvát bőséggel szaporítani. iZoó 
8-vo 10 kr,

Hertzeg Piripionak tündér története, irta Wieland után Magyar Földjeinek mu
tatására Fellegváry Ágoston. 8- 1804. 36 kr. 4

Nemet Mihály. Mindennapi lelki táplálás, az az a’ lelki Üdvösség’ Keresésének 
nyomós Oktatása, mellyet egybe szedegetett, és az Hívek Hasznára kiadott. 
8- 2 Kötet. 1824. 4 fl. 30 kr.

Okos Gyermek nevelés’ példája. A’ köznép hasznára, melly ben rövideden 
viöadatik, miképpen kell a’Gyermekeket születések napjától fogva, mind



testi, mind erkőltsi tulajdonságaikra nézve hasznosan és okosan nevelni 
Falusi Mihály által. g. 1805. 48 kr.

Svastics (Csétsényi Ignátz) Magyarok* Históriája, Ili T. máj. 8- 1805. 5 fl.
Theophron, vagy a* tapasztaltTanátsadó a’ tapasztalatlan Ifjúság hasznára. 

1804. in 8- 1 fl. 45 kr.
Tavaszi Virágok. 1805. re. Szedte B. I. Posonyban 1805. 8-vo 18 kr.
Ünnepi, és Böjti egyházi Beszédek, mellyeket Németből Hazánk nyelvére 

fordított, élő nyelvel hirdetett, most közre botsátott P. Innocentius 
Török, Szerafikus Sz. Ferentz Rendén lévő Magyar Országi B. Aszszony 
Provintziájának érdemetlen tagja. Második Esztendő. 8- 1813. 1 fl. 30 kr.

Ünnepnapi, *s Vasárnapi az efztendőnek négy réfzeire felofztatott Prédikátziók, 
mellyeket a* Pesti fő Plébánia’Templomában élő nyelvelmondott P. Alexo- 
vics Basilius első Remete Szent Pál' szerzetedéi! Pap. 8. 1807. V. Tom. 
8 fl. Minden kötet egyenként 2 fl.

Virág Koszorú : A’ Magyar Ifjúságnak , etc. szelíd mulatságjokra. Posonyban 
1827. Kötve 1 fl. 30 kr.

Wieland, Téli Rege. 8. Posonyban, 1804. 20 kr.

Slawische Bücher.
Mrawüw Elánkp Wjrp,aModlitby obsahugjcy Knizec'ka, kteru pre LidSlawncho Stawu Wo 

gansteho j Nemeckcho naSlowenfly Gazyk prenefeí, a rozmnozilJanNcp.Hazucha,na tcn c'as 
flawneho Régim. Pechotp Vherskeg Baron Hilleroweg duchownj Dpaternjk. is. 1812. 18 fr.

Philothea aneb Winaucowáni k Ziwotu P.'bozncmu. Splsane (írje fro. Franc'iffka 
Salezia Viftupa Gcnrwenstcho. Na slowensti Gazik prenefené, ffrz Gozefa Ku- 
bánxi, Farára Ciferfteho w Arci.Bistupstwi Ostrihomstem. Pressporku 1822. 1 fl. 30.

Den tsch e Bücher.
Andromache, Bajazet und Iphigenie in Aulis. Drey Trauerspiele von Racine; metrisch über, 

setzt von Aprenhoff. 1804.48 fr.
Bencsik (Joseph) Grundriß menschlicher Pflichten. Ein moralisch praktischer Unterricht für 

die Jugend, und für Erwachsene; zur Beglückung der Einzelnen und der Gesellschaft. 8. 
1817. 1 fl.

Das Wintermahrchen; Von Hofrath Wieland. i803. 15 kr.
Die heilige Familie, oder die Geschichte des Tobias; allen christlichen Haushaltungen 

zum Muster vorgestellt. 8. 1802. 30kr.
Das kleine Baumgartlein, worin auserlesene schöne Morgen.Abend-Meß-Deicht-und Com. 

munion - wie auch vom Leiden Christi» zur Mutter Gottes , den Heiligen und Abge» 
storbenen Gebether und Litaneyen zu finden sind. i8l0. 18 kr.

Moralische Versuche an junge verheirathete Frauenzimmer, von Mrs. Griffith. 8. 1804. 12 kr.
Ritsch, Gedichte. 2 Th.eile. 12. 1803. 1 fl.

Französische und italienische Bücher.
Atala, ou les Amours dedeux Sauvages dans le ticsert, par F.A.Chateaubriand. 12. 1803. 

réüé 1 fl. 8 xr. sur Papier de Poste 2 fl.
.fantin et Montigny, eonte Moral, par l’auteur de l’histoire de Sudmer. i804. 1 fl.
Traité sur les Articles de la langue Fran^aise. Presbourg 1812, broschirt 1 fl.
$)el Sign. Abbate Pietro Metastasier Opere posthume date alla Luce dal Abbate Conte 

á’Ayala. III Vol. gr. ismo 3 fl.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(21.)

Pesten, Szerdán, Böjt más Hava 12-dik napján 1828.

Vásár.
Venni sokan gyűlnek, még többen gyűlnek eladni ;

Pénzed van. — könnyű venni, eladni nehéz.
Nem, még sem: pénzért észt, ’s álmot szerzeni mástól 

Nem lehet; ám könnyen vesztheted, Anti, vigyázz!

nál Udvari Tanátsos Referendáriust, 
hafznos fzolgálatait, és ez által fzer- 
zett érdemeit tekintvén , minden 
taksa fizetés nélkül, méltóztatott 
kegyelmesen Magyar Nemességgel 
megtifztelni.

A’ Zágrábi Püspöknek, bol
dogult Nagy Méltós. Verhovácz 
Maximilián Urnák halála által Hor- 
vát Orfzágban a’ Báni hivatalnak 
Helytartósága megüresedvén, most 
Ő Tsáfz. Kir. Felsége ezen Helytar
tói hivatalra , mind a’ Politikai , 
mind a’ Törvényes dolgokra nézve, 
Méltóságos és FőTiíztelendő AI a- 
govits Sándor, válafztottRosoni 
Püspök, Zágrábi Kanonok, Nagy 
Prépost, Auránai Prior, Tsáfz. Kir. 
Udvari Tánátsos Urat, ’s a’t. mél
tóztatott kegyelmesen kinevezni. 

FRANCZIA ORSZÁG.
Febr. 26-dikán Ő Királyi Ma

gassága Száfz-Kóburg Leopold 
Herczeg a Királynak, Dauphinnak, 
és Dauphinnénak udvarlására volt. 
Estve az Igazság’ Ministere , az 

'Egyházi dolgok’ Ministere , ’s a’
X

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

PA esten e’ folyó hónap Q-dikén 
estve 10 1A órakor hoílzas fon- 
nyafztó ínbeli hideglelésben e’ vi
lágból tsendesen kimúlt a’ haldok
lók Szentségeinek felvétele után 
Nagyságos Csúzi és Pufzta Szent 
Mihályi Csúzy Antonia Afz- 
fzony , Nagyságos Déva-Ványai 
Halasy Károly Királyi Tanátsos 
Úr' Hitves-Társa, életének 37-dik 
efztendejében. Az elhunyt öt férjfi, 
és egy leány gyermeket hagyott 
maga után tifztelt özvegy Férjének 
atyai nevelése alatt. — Hideg tete
mei ma délután 5 órakor pompás 
halotti fzertartással fognak eltaka- 
ríttatni a’ városi Fő-PIébánia-tem- 
plom’sírboltjába; az engefztelő fzent 
Misebeli áldozatok pedig ugyanezen 
Fő-Plébániában holnap 10 órakor 
tartatnak.

Ó Tsáfz. Kir. Felsége Méltósá
gos Purkhart Norbert Urat, a’ 
N. M. Közönséges Udvari Kamara-' 

(Első Félesztendó 1828 /
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belső dolgok’ Ministere a’ Királlyal 
dolgozott.

Febr. 27-dikén költ Kir. Ren
delés a' folyó esztendőre a’ közön
séges oskolákra 1 millióm 825,000 
Frankot határoz, ’s ezen summának 
felofztatását rendeli.

P o 1 i g na c Herczeg, a’ Lon
doni Udvarnál Franczia Követ, Febr.
24-kén Parisból Londonba utazott.

Stratford - Canning Úr, 
Konstantinápolyban Angol Követ, 
Korínból Párisba 22-ikben, 's onnét 
Londonba 25-dikben estve megérke
zett ; más nap W e 1 1 i n g t o n 
Herczeggel dolgozott. (Azt mond
ják , hogy Anconában olly hiva
talos leveleket talált, mellyek őtet 
haza hívják, ’s Lord Strangford 
veszi által az ő Követség! hivatalát, 
mások azt állítják, hogy az ő el
utazása tévedésből történt.)

Az Orfzáglófzék megparantsol- 
ta: hogy Brestben Jean Bart 
nevű línea-hajót, Nympha, Are- 
thusa fregatákat, ésBearnai se 
gályát; Cherbourgban Egl é Kor
vettet ; és Bajonban Capricieuse 
gálya-brigget felkéfzíttséh. Tou
lon b ó 1 a’ napokban Provence 
kiigazíthatott línea- hajó, mellyre 
Rigny Úr a’ Trident helyett 
fogja kifüggeszteni zászlóját, több 
fregaták, és kisebb hadi hajók , a’ 
Levantéra elindultak. — Az első lí- 
nea-hajó, mellyet Brestben építe
nek, Navarin nevet fog viselni.

A’ Király Febr. 25-dikén a’ De
putátusok’ háza által választatott öt 
Candidátus közül az Előlüllői hiva
talra az idei Orfzág- gyűlésére ,

Royer-Collard Urat választot
ta , ki más nap a’ Királynál aüdi- 
entián volt, valamint azelőtt való 
nap Gróf Labourdonnaye is.

A’ Deputátusok’háza Febr. 25- 
dikén az Al-Előlüllő választásához 
fogott, ’s ezen hivatalra 20-dikban 
Bér bis, és Bartin de V a u x 
kiáltattak ki a’voksolt többsége által. 
Azután Titoknokók válafztattak.

Febr. 27-dikén az üllés’ kezde
tén RallierÚr, a’ régi Előlüllő, 
még az Előlüllői helyre űle, de a’ 
mellyet a’ Deputátusokhoz mondott 
rövid befzéd után Royer- C o 1- 
lar'd Urnák általada. Ezután az 
új Előlüllő több Deputátusok’ ne
veit felolvasá, kik több helyeken 
válafztattak egyfzerre Követeknek 
ezen gyűlésre, és a’ kiknek azok 
közül eggyet kellett válafztaniok. — 
Ezen űllésben' C onstan t Ben
jámin Úr azon javallatot tette az 
afztalra, hogy a’Királyhoz alázatos 
kérelmet kell nyújtani , hogy olly 
törvény-javallatot terjesztessen elő, 
melly által az 1822- Martz. 17-iki 
Törvénynek 4-ik Czikkelye eltöröl
tessék , és az 1814- Oct. 21-iki Tör
vénynek ii, 12, 14, és i5-ik Czik
kelye a’ Constitutióval megegye
zésbe tétessék (Az 1822. Mart. 17-iki 
Törvénynek 4-dik Czikkelye t. i. a’ 
Ministereknek hatalmat enged,hogy 
fontos környMállásokban a" Könyv
bírálást, Censurát, ismét behoz
hassák. Az említett többi czikke- 
lyek azon Pátenseket érdeklik, mel
lyek a’ Könyvnyom tatoknak, és 
Könyvárosoknak adatnak). — Du- 
p in Űr is, az öregebb, az első
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tárgyat illető javallatot adottbé, 
melly Hlyen értelmű:Az 1822. Mart. 
17-iki Törvénynek 4-ik czikkelye, 
a' meghatalmazó Censurára nézve 
eltöröltetik."

Egy telegraphi jelentés Tou- 
lonból Febr. 20-dikán tudósítást 
tefzen a’ tengeri Ministernek, hogy 
le Lancier brigg, mellyen D r o- 
v etti Úr, Fr. Fő Consul Egyip
tomba utazott, Jan. 6-dikán A1 e- 
xa n d r iába érkezett, ’s a’ Vice- 
Király által örömmel fogadtatott.

Az eránt hogy Royer-Col- 
1 a r d neveztetett a' Deputátusok’ 
háza’ Elől üllőjének , a’ Constitu- 
tionnel így nyilatkoztatja ki örven
dezését : ,, A' Korona meghallgat
ta Franczia Orfzág’ óhajtását! R o y- 
e r-Collar d Úr , ki ugyan az nap 
Párisban , Lyonban , Béziersben, 
és Neufchateau-han választatott, a’ 
Deputátusok’ házának Praesiden- 
sévé neveztetett. Uj időfzaltafz kez
dődik országunkra nézve. Az el len
re volutió meggyőzettetett. A’ Con- 
stitutiónális Monarchiának győze- 
deirne erős lábon áll, ’s a' t.” — 
Ellenben a’ Gazette de France na
gyon megindul ezen következésen, 
’s ezt rofz hírmondó jelnek, re vo
lutió’ kezdetének nevezi. így ezen 
Újságok, vala,mint a’ Journal des 
Debats is egymásba kapnak, pana
szokkal, ízemre hány ásokkal, vagy 
örvendezésekkel töltik leveleiket.

BRAZÍLIA.
Rio-Janeirói tudósítások fzerént, 

mellyek a’Franczia Gazette-ben ta

láltatnak , Dom P e d r 0 Tsáízái 
1827. Aug. 11-dikén költ rendelése 
által helybenhagyta, hogy két Tör
vényes Akadémia állíttassák, eggyik 
S a n-P aolában, másik Fern am- 
bukóban. A’ Professorok, és Se
géd-tanítók már kineveztettek, ama
zok mintegy 5500 fór. fizetést kap
nak , ezek pedig mintegy annak 
felét.—Rio-Janeiróbananár Katona- 
Akadémia is emelkedik fel. — A 
nemzeti iparkodás’ gerjesztésére öfz- 
veáliott Társaság a' Tsáfzári palo
tának eggyik szálújában tartja gyű
léseit. — Rio-Janeiróban még nints 
Tsillag-vizsgáló torony. 1827- Oct. 
15-diki Végzés egy illyennek fel
állítását rendeli.

NAGY BRITANNIA, j
A’ LondoniUdvari Újság Febr. 

15-dikén jelenti: hogy Adding- 
ton Henry Umoin Úr, előbb az 
Éjszak-Amerikai Eggyesűlt Státu
soknál Angol Követség! Titoknok, 
’s most utoljára tellyes hatalmú Biz
tos az említett Eggyesűlt Státusok
kal folytatott Tractatusbeli alkudo
zásoknál , — O Felségének tellyes 
hatalmú Ministerévé neveztetett a' 
Német Szövetséghez Frank fúr tba.

A Londoni Courier így ír ; 
,,A' legújabb Párisi Újságokban igen 
kedvetlen tudósítások találtatnak, 
mellyek Konstantinápolyból Augs- 
burgon keresztül érkeztek. E’ fze
rént a’ Porta nyilván a’ háborúra 
szánta magát, ’s azt nyilatkoztatta 
volna ki, hogy eddig tsak azért mér
sékelte szavát, és tselekedetét, hogy 
időt nyerjen. Meg kell jegyeznünk,



hogy a' Portának nem volt fzüksége 
ezen czélból mérséklést fzinelni; 
mert. az efztendő’ ezen reize neki 
kívánságára fzolgált. Akármint akar
ta volna is az Orofz elkezdeni az 
ellenségeskedést, mégis igen késő 
volt seregeit a’ Prúthon általkülde- 
ni; a’ tavafzt fzükségképpen meg- 
kelle várni. Azonban most még nem 
mondjuk ki ezen tárgy eránt meg
batározott vélekedésünket, mígOr- 
fzáglófzékünk , vagy az idegen Kö
vetek hivatalos tudósítást nem vefz- 
nek.

Ugyan ezen Courier Febr. 
22-dikén így fzóll: az Orfzáglófzék 
végre a' Bétsben, és Parisban lévő 
Követeitől hivatalos tudósításokat 
vett a’ napkeleti dolgok’ állapotja 
felől, mellyek az Augsburgi Allge
meine Zeitung’, ’s más Német Új
ságok’ híradásaival megeggyeznek.

A’ Times Újság is ugyan ezt 
jelenti, és hihetőnek tartja az ellen
ségeskedések’ kiütését a’ Dunánál. 
Ezen esetben, a’ mint vélekedik, 
Anglia talán hadi sereget fog kül
deni Morcába, és Attikába, ezen 
tartományok’ védelmezésére a’ Tö
rökök ellen.

A’ Courier, Miklós Tsáfzár- 
nak Codrigton Admirálishoz írt le
veléből, és Gróf Nesselrode’levelé
ből, mellyet ez Gróf Heydennek írt 
a’ múlt efzt. Nov. 11-dikén (23), 
mellyekben mind az Angol, mind 
a’ Franczia Admirálisok nagy ditsé- 
retekkel magafztaltatnak, némelly 
pontokot említ. A’ többek közt: 
„Ha ezen fzempillantatban egy An
gol hajó sem találna lenni alkalma

tos Sir Codrington Eduard Admi- 
rálisi zászlójának kifüggefztésére, az 
egéfz Orofz hajós sereg kéfzen áll 
az ő parantsolatjára, és a’ Tsáfzár 
betsületnek fogja tartani az Orofz 
tengeri erőre nézve egy Orofz hajón 
való tartózkodását.” Ugyan Gróf 
Nesselrode Minister Gróf Heyden- 
hez útásított eggyik hivatalos leve
lében tudakozódik ettől, mitsoda 
Tisztséget visel az Angol hajós se
regnél Sir Codrington’ fia ; mert Ő 
Felsége eltökéllette, hogy ditsére- 
tes szolgálataiért őtet valami dífz- 
jellel fogja megtisztelni.

Febr. 22-dikén a’ Felső ház’ gyű
lésében semmi nevezetes tárgy nem 
fordult elő noha igen számos Na
gyok gyűltek vala öfzve, várván, 
hogy majd Lord Goderich az el
lene vetett vádakat, rágalmazásokat 
megfogja czáfolni, vagy legalább 
magát menteni.

Az Alsó házban Lord Pal
me r s t o n, minekutánna a’ gyűlés 
al-Bíztosságokra ofzlott volna, azt 
kívánta, hogy helyben hagyattas- 
sék a’ Q 1,000 katonára szükséges 
költség. Ezen alkalmatossággal 
Brougliam,és Maberley Urak 
a Jul. Ő-ikiTractátust hevesen meg
támadták , ’s azt fzerentsétlennek , 
kivihetetlennek, és igazságtalannak 
nevezték, ’s reménységeiket kinyi
latkoztatták az eránt, hogy az fo* 
ganat nélkül marad. Ezen kifejezé
seket a’ gyűlésnek mind a’ két ol
dala nagy tapsolással hallgatta, és 
a* Ministerek semmit sem fzollóttak 
ennek megczáfolására. Lord Pál-
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merston , és Peel Úr ellen
keztek ugyan az Oppositiónak 
azon kívánságával , hogy a hadi 
sereg megkissebbíttessék, de beszé
dükben semmi ollyas nem fordult 
elő, a’ mi a' Porta ellen való hábo
rúra czéiozott volna.

Egy Londoni magános levelező 
(Alig. Z.) Febr. 22-dikén a’többek 
közt így ír: ,,A' mi Kabinétünknek 
többsége, valamint az most öfzve 
van fzerkeztetve , felette idegenke
dik a’ háborútól; de a’ történetek 
folyamat)a erővel is beléragadja, és 
Wellington Herczegnek nem 
n arad e^yéb a' választásra , hanem 
hogy a megholt C a n n i n g’ poli
tikáját kövesse. A" Ministerium, hi
hető , Herries Úr’ eltávozásával, 
erősebb lábra áll; ezen férjfiunak 
politikai magaviseleté a’ Kabinet
ben egyenetlenséget fzült , a’miaz 
országos dolgokra káros béfolyással 
vagyon. Otet ugyan az Ultra-Torryk 
támogatják, és a’ Fő Minister mel
lette van ; de a' köz vélekedés ellene 
fzóll, ’s végre kénytelen lefz en
gedni , ’s a’ t.”

SPANYOL ORSZÁG.

A’ Diario de Barcellona 
fzerént, ama híres Bosoms Óbes
ter (Jep de 1 Estanys) Febr. 
13-dikán három társával eggyütt 
O 1 o t mellett egy dombon felakafz- 
tatott. O mintegy 70 esztendős volt.

A' Journal des Debats 
Barcelonából Febr. 15-dikén költ 
tudósítás fzerént így ír: Ide tegnap 
olly hivatalos jelentés érkezett, hogy

Carmicernek, annak, ki Girónát 
egykor vívta, s ezután a’múltNo- 
vemb. 21-dikén Tarragonában ki
végeztetett, eggy ik testvére véletle
nül 500 emberből álló fegyveres tso- 
porttal Figueras , és Giróna között 
való vidéken véletlenül megjelent. 
A határszéleken őrizeten lévő több 
Tisztek is tudósítást tettek, hogy 
a’ híres Caragol Franczia ország
ból ismét viílzatért Spanyol ország
ba , ’s magát több tsoportolV vezé
révé akarja tenni, mellyek az Oloti 
hegyeken megjelentek. Az Orfzág- 
lófzék maga részéről minden rende
léseket megtefzen az új zendülés 
ellen, melly már az egéfz Kataló- 
niai hegyes tartományon elterjedett. 
4000 embert T o r t o s á b a , és 
2000-ret Gironába küldött.

Madridból Febr. 14-dikén 
egy magános levelező a’ többek kö
zött ezt írja: ,, A’ Király itten egy 
új Kereskedésbeli Törvényszéket 
állított, mellyet már régen óhajtott 
a' Kereskedőség. Úgy látszik, hogy 
még tovább akar menni, minthogy 
egy Biztosság is van kinevezve, 
melly az egéfz Nemzet' számára egy 
közönséges kereskedésbeli Törvény- 
könyvet készítsen. Azt mondják , 
hogy a munka főképpen a Frgn- 
czia Kereskedésbeli Törvénykönyv’ 
alapja fzerént lefzen készítve. Azon
ban nem lehet által-látni, miként 
lehessen ott Kereskedésbeli Tör
vény-könyvön dolgozni , hol még 
politikai, polgári, és fenyítő Tör
vény-könyv is hibázik , mellyeknek 
amazzal öfzvefüggeni, ’s azt támo
gatni kellene. — Longa Generális
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jelenti Valenciából: hogy ezen tar
tomány most minden tolvaj-tsopor- 
toktól meg van tisztítva, és hogy 14 
illyen tolvaj-Kapitány elfogattatott. 
— Kadixból ívják: hogy onnét még 
most is gyakran indúlnak ki hajók 
a' Szeretsen rabokkal való kereske
désre , a' nélkül hogy e béli fogla
latosságaikat nagyon iparkodnának 
titkolni.”

GÖRÖG ORSZÁG.

Febr. 20-dikán Korfuba a' 
Görög országi Közönséges Újságnak 
a f. e. Jan. 26, 30-diki, és Febr. 
6-diki darabjai érkeztek, mellyek- 
nek rövid értelme e fzerént követ
kezik :

A’ Jan. 26-diki darab környül- 
állásos tudósítást tefzen a Görög 
orfzági Kormányozó’ ( KvßsQvtjTtig ) 
Gróf Capodistrias János’ úta- 
zásáról, s megérkezéséről Görög or
szágba. — Decemb. 26-dikán W o 1 f 
nevű Angol hadi salup azAncónai 
kikötőhelybe érkezett. Jan. 1-ső nap
ján Gróf Capodistrias reáfzál- 
lott, ’s elindult. Jan. 6-dikán Sas
se n ó n á 1 (az Adriai tengeren) 
W arspite Angol líneahajót ízem
be találta ; erre általment, és M a 1- 
tába indúlt. Jan. Q-dikén megér
kezett Máltába, hol más nap a’bat
tériák , és Admirális! hajók’ köszön
tései között a’ szárazra szállott. Míg 
ott tartózkodott, többszöri Confe- 
ventiát tartott Codrington, és 
Heyden Admirálisokkal, ’s a’ szi
get' Kormányozój-ával. Gróf Capo
distrias Jan. 14-kén Warspite

Angol línea-hajón elindult Hector 
Ipsárai brigg által kisértetvén , mel- 
lyet az Orfzágló Biztosság Máltába 
küldött hogy a' Kormányozót elhoz
za. Száznál több Görögök, a’ ten
geri rablásról vádoltatván , és a’ 
Máltái fogházban őriztetvén, sza
badságot nyertek , és Warspite ha
jóra szállottak, hogy familiájökhoz 
menjenek. Egy Orofz fregáta, és 
egy Franczia hadi hajó mentői ha
marább Aeginára ménnek, hogy egy 
reguláris tengeri erőt "alkossanak 
öfzve annak vezérlése alatt, kit az 
új Orfzáglófzék fog választani.

Jan. 18-dikán éjjel 4 órakor 
Gróf Capodistrias nak a’ N a ti
pli a i kikötőhelybe lett megérke
zése eránt jel adatott; napkeltekor 
a1 battériák ágyúlövésekkel köszön
tötték , mellyel a’línea-hajó, Görög 
zászló kitétele mellett 15 ágyúíö- 
vessel viíTzonozott. A Tisztviselők, 
és Fő-Nagyok a’ hajóra ménének a" 
Kormányozó’ köszöntésére, és a’ 
város’, ’s erősségek’ kultsainak ál
tal adására. Hanem Gróf C a p o d i s- 
tíias azt feleié: hogy ő még ma
gát tsak útasnak tekinti, míg Ae
ginára nem megyen , s ott a’Nem
zeti Képviselőkkel nem befzéll, kik 
őtet a’ Kormányozó! hivatal’ felvé
telére meghívták. Gróf Capodis
trias 20-dikban a’ szárazra ki szál
lá , hol a’ nép nagy örvendezéssel 
fogadta, és egy olajágból kéfzült 
Koszorút nyujta neki, mellyel ő 
elfogada, és kezében tartván, a' 
Sz. György' templomába ment, az 
Isteni szolgálat' meghallgatására. A' 
Liturgiának vége lévén egy legjobb



kéfzúletú házhoz mene, hol neki 
minden polgári, és hadi Rendek ud
varlására voltak ; ezután estve ismét 
Warspite hajóra fzál'ott.

Jan. 21-dikén Warspite felfzedé 
vasmatskáit, és 23-dikban alkonyo- 
datkor Aeginához érkezett. 24-ikben 
napíeljőtekor nehány Görög hajók 
agyúlövésekkel tifztelkedtek, mel- 
lyekre Juno Franczia fregáta, melly 
a" kikötőhelyben állott, és Warspite 
felelt. Az Orfzágló Biztosság’tagjai, 
annak Fő-Titoknoka, és minden 
Státus-Titoknoliok az Angol línea- 
hajóra mentek a’ Kormányozó’ kö
szöntésére , és nekik minden hadi 
tifztelkedéseket , ’s 15 ágyúlövést 
tettek, Görög záfzló kitétele mel
lett. Maga a’ Warspite’ Kapitánya 
fölöstököt adott, mellyre Juno Fran
czia f'regatának vezére is (Leblanc) 
és egyéhh Tifztei hivatalosok voltak.

Délelőtt 11 órakor a’ Kormá
nyozó, Parker (hihető Warspite’ 
Kapitánya), és Leblanc Kapitá
nyok által kisértetvén, a" Warspite- 
nek egy salupján, mellyen Görög 
záfzló lobogott, a' szárazra kiszál
lott , hol a’fzámos néptől ör vende
ző tapsolások és kiáltások között 
fogadtatván a’ székes templomba 
ment az Isteni szolgálatra, melly
nek vége lévén, minden papi, pol
gári és hadi Rendek hódoló- és fze- 
reutse- kívánásaikat megtették. — 
Későbben meglátogatá az isméretes 
gyújtó-hajósnak , Hanaf inak fa
un! iáját.

A’ Jan. 30-dikán költ Görög 
Újság fzerént, szükséges rendelések 
küldettek Gróf Capodistrias

Viárióhoz (a Kormányozó" testvéré
hez) Korfuba, hogy az ő kezében 
lévő pénzből hadi, és élelembeli 
szerek vásároltassanak a" Görög se
regek’ számára.

Továbbá így fzóll ezen Újság : 
„Ezen h. 26-dikán Rattlesna ke 
Angol hadi salup , Bridgeman 
Kapitány alatt, Aeginához érkezék. 
Minekutánna ezen Kapitány Par
ker Kapitányai, és Capodistri- 
a s Gróffal öfzvebefzélt, s M a u re
kord a to Sándor Urat. felvette a" 
hajóra * 28-dikban elindult. Azt hi
szik , hogy ezen hajó a’ S t a i n e s 
Kapitány’vezérlése alatt lévő hajók
hoz kap'tsolja magát, kire az van 
bízva, hogy a’ Karabuzában tartóz
kodó tengeri rablókat szoros póráz
ra fűzze (Akkor még Aeginán nem 
tudhatták a’ Cerigóból Karabuza 
ellen indított Angol expeditiót). A’ 
mint látszik, Maurokordato is 
különös utasításokat vett a’Kormá
nyozótói ezen dologra nézve.

A’ Febr. 6-diki legújabb Gör "<g 
Ujságlevél az OrfzáglóÉíztosság" tag
jainak (M aur o m i eh ál i György
nek , M Haitinek, és N á k ó 
Jannulinak) Jan. 24-dikén k it Hir
detését közli, mellyben ezek kinyi
latkoztatják : hogy ők minekutánna 
a’ köz óhajtás fzerént O Exja Görög 
ország’ Kormányozója ezen ideig 
való residentiába megérkezett, min
denféle országos foglalatosságot le- 
tefznek, és a’ Nemzetnek az eddig 
mutatott bizodalmát köszönik. — 
Erre következik Capodistrias 
Grófnak Jan. 2t)-dikén költ válofza, 
és a’ Szenátushoz botsátott Levele,



16 8

mellyben kinyilatkoztatja: hogy a" 
néki ajánlott Fő-hívatal’ általvétele- 
kor reményű, hogy őtet a’ Tanáts 
egéfz erejéből támogatni fogja.

Febr. i-ső napján a' Kormá
nyozó köz hírré teszi: hogy Április 
hónapra új Nemzeti-gyűlést 
szándékozik egybehívni. a’ mi eránt 
a' tartományok’ minden Képviselői
nek véleményét kívánja érteni.

Továbbá ezen kivonásokból az 
is megtetszik: hogy 27 tagból álló 
Tanáts állíttatott légyen P a n h ei
le n i k o n (egéfz Görög orfzág) ne
vezet alatt, minthogy ezen Tanáts- 
nak egy Végzése közöltetik , melly- 
nél fogva az rendeltetik, hogy a’ 
közelebbi Nemzeti gyűlésig az or
szágos ügyeket három Dikasteriurn 
intézze : 1.) a’ Pénzbeli; 2.) a’ külső 
dolgokat; Z-) a’ szárazföldi, és ten
geri erőt. — Febr. 4-dikén költ Hir
detésben ezen három osztálynak 
tagjai kineveztetnek: 1.) Fináncz- 
ofztály, Előlíillő Konduriotti 
György; első Titoknok, S p i 1 i a d i 
Miki., második Titoknok, Papa- 
dopulo. — 2.) Külső dolgok’ Osz
tálya , Előlüllő : Z a i m i András ; 
első Titoknok, P s y 11 a s György; 
második , Esik a.— Hadi ofztály, 
Előlüllő: Mauromichali Péter

(Pietro a' Mainották’ Bei-je); első 
Titoknok, Zographos Konstan
tin ; második, Klonari. — Azis- 
méretes fzófzólló, Trikupi Spi- 
ridion Ur is méltóságot kapott Fő- 
Cancellárius nevezett alatt.

Az Esküvés, mellyet a* Kor
mányozó tett (külömbözik attól , 
mellyet a’ Constitutió rendel) a’ 
következő :

„ A’ fzent és megofzolhatatlan 
Háromság' nevében, esküszöm,hogy 
a’ Nemzetnek minden reám bízatott 
■ügyeit, azEpidaurusi,Astrói, 
és T r o e z e n i törvények fze
rént megőrizem. Esküszöm, hogy 
azokat a’ Nemzetigyülés' végzé
sei , és a’ helytartó Orfzáglófzék 
által szerzett rendelések fzerént in
tézem. Egyedül való czélom az, 
hogy magamat Görög orfzág bol
dogságára szenteljem, és Görög or
szágot mentői hamarább olly álla
potba heiyheztessem, hogy az 1827. 
Jul. ő-diki Londoni Tractátus’ nyi- 
latkoztatásaiban foglaltatott fzeren- 
tsés következésekben réfzes legyen. 
Én Igazgatásom’ ügyeinek szente
lem magamat, ’s ígérem, hogy mun
kálkodásomat azon gyűlés7 elejébe 
terjesztem , melly Aprilisben fog 

j tartatni.”

Jelentés.
Mivel még most jelentik magokat némelly titt. Előfizető Urak 

az Újság' rítegfzerzése végett, ezennel kéntelenek vagyunk tudtokra 
adni: hogy az első darabokkal egészen a' 20-dik számig nem szolgál
hatunk ; hanem a' kinek tetszeni fog, Április l-ső napjától fogva 3fu 
esztendőre, az az Dec. végéig 15 fór. V.Cz. előrefizethet.

(Hasznos Mulatságok Nro 21.) Hirdetés 1/5 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz;.

(21.) * (l)

Hirdet és.
(l) A’ Méltóságos Nagy Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség réfzé?- 

tűi köz hírré tétetik : hogy a’ Tekintetes Nemes Szathmár Vármegyé
ben, Erdély orfzág izéién , ’s Nagy-Bánya Szabad Kir. Bánya Városá
tól mintegy három órányi távolyságra fekvő, üveg készítményeiről 
orfzág szerte ösméretes Z élést yei Üveg Huta mit) den né mü hozzá 
tartozandó Eszközökkel, és réfzfzerént a’ Tisztek, réfzfzerént a’ Tsc- 
lédek lakására fzolgálo Épületekkel, ’s egy törővei , úgy nem külöm- 
ben alkalmatos Vendégfogadóval, és a' Szomszédságban lévő Mifztót
falusi köfzörü-malommal, — Zelestygn 150.— a’ Glódi Pufztán ismét 
300 — öfzvesen 450 Hold szántó, ’s kafzállo földel, a' folyó esztendei 
October első napjától számítandó tíz egy mást követő esztendőkre a’ 
f.e. Junius 15-dik és 16-dik napjain Pesten a’ Grófi belső háznál reg
geli szokott órákban tartandó nyilvánságos kótya-vetye útján a' leg
többet Ígérőnek azon megjegyzés mellett fog hafzonhérbe adattni ; hogy 
ezen Hutának folytatására a' Mi Uraság részéről esztendőnként két 
ezer öli Tűzifa helybe szállítva adatik , az Üveg készítéshez szükséges 
Hamuzsir mennyiség pedig a" helybeli folyó ár fzerént más idegen 
vevők előtt az Haszonbérlőnek készpénz fizetés mellett kifzolgáltatik : 
Ha az Haszonbérlő Zclestycn helyben, úgy a' fent álló Nagy-Váradi, 
Debreczenyi, Szegedi, és Tartzali Depositoriumokban készen lévő üve
geket által venni akarná,* azokis néki meghatározandó ár fzerént, ’s 
elegendő biztosság alatt a’ hafzonbéres esztendőkben részenként teen
dő fizetés mellett által engedtetnek.. A' Hafzonbér szerződésnek bővebb 
feltételeit réfzfzerént Erdődön Nemes Szathmár Vármegyében az In- 
spcctoralis Cancellarián, réfzfzerént Bétsben a’Karinthiai úton (Ká'cnch- 
ntr Strasse) lévő íooá-dik fzámú Grófi Háznál a’ Kanczellarián, réfz
fzerént pedig Pesten-az Üllői úton 200-dik fzam alatt, levő Grófi ház
ban Titt. Bártfay Fiscális Urnái meglehet tudni. Az hafzonbérlenl 
szándékozók tehát az hely finnén előre is megtekinthetvén a’ kérdéses 
Üveg Hutát, a’ fent ki tett napokon,’s helyen tartandó kótya-vetyére 
1000 fór. Váltó Czéd. Bánat pénzzel- Jelkéfzülve illendően meghíva- 
tattnak.

(Első Félesztendő 1828J X
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J e I ent é s.
(l) Légrády Láfzló Urnák Pesten a' Váczi útban 12Q3-dik Tzám 

alatt lévő és a Hazai Pomologiának előmozdítására intézett Gyümölts- 
fa, és Szellő oskolájáról hírdettetik, hogy ott azon hazai, és külföldi 
válagatott gyümöltsfa, és gyökeres fzőllő-fajtákon kívül mellyek 1625- 
ben nyomtatott Catalogus által kijelentetettek , más sok külföldről 
öfTzefzerzett újabb fajták, anglus pifzkék (egresek) egéfz ücioberig gyü- 
möltsöző Mánnák, magos, és törpe mindenkor virágzó szabad leve
gőn nevelt, sok féle , és más első rangú, tsak eggyfzer virágzó Rózsa 
nemek, úgy egynéhány fzáz vad-gefztenye-fák is lejebb fzállított áron 
találtatnak.

A’ vevés eránt küldendő frankírozott levél, magához a’ Tulaj
donoshoz, a’ Váczi úton 1283-dik fzám alatt, útasítattni kérethetik.—

Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik, hogy az O Budai Királyi Koronái Uradalomhoz 
tartozó Buda-Kefzi, és Buda-Eörsi kerületi vadáfzat jussa e’ f. e. Május 
1-ső napjától fogva három egymás után következő esztendőre, úgy 
szinte a’ Buda-Kefzin lévő két kőbánya is 1828 efzt. Apr. 14-dikén az 
Ó-Budai Királyi Kamarai Praefectusság írófzobájában tartandó kótya
vetye által, a’ többet ígérőnek bérbe adatik. A’ bérleni kívánók, a’ 
fzokott reggeli órakor tartandó kótya-vetyéré szükséges bánat pénzzel 
felkészülve a’fent mondott Praefectusság írószobájába jelenjenek meg.

Budán Mart. 4-dikén 1828.

H í r d e t é s.
(l) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből ezennel hírül adatik, hogy az Almási Számtartói Kerülethez tar
tozó következendő helységekben, úgymint Somos-Refziben minden 
nemű italok mérésére nézve, mellyért .15 fór. a’ kereskedésre nézve, 
mellyért 3 fór. e’ f. efzt. Május 13-dikán; Almás helységben pedig az 
óttani italmérés jussára nézve, mellyért 15 fór. a’ szabadkereskedésre 
nézve meg, mellyért 3 fór. ugyan eféle használatokra nézve Kujed 
helységben, hol az italmérés jussáért 10 fór. a’ kereskedési szabad
ságért pedig 2 fór. kell előre letenni bánat pénzűi pengő pénzben, 
1828 Május 22-dikén a’ fzokott reggeli órákon fognak tartatni a* Li
citátio k, eggy-eggy esztendőre; melly használatok 1828-diki October 
Ü-ső napján kezdődnek. Ezekhezképest a’ bérleni kívánók ezennel meg- 
íhívattatnak. Budán Mart. 4-dikén 1828.



B ó 1 t v á 1 t o z t a t á s.
(2) Del 11 er Antal Pesti Polgári Kereskedő ezennel Iegkötéleseb- 

ben jelenti, hogy ő (minekutánna felsőbb rendelések következésében 
a’ Városházában lévő minden áruló boltok más városi haszonvételre 
határoztalak) a Városház szegletén a’ közönségesen esmeretes „Sár
it árny” czím alatt húfz esztendeig folytatott fzer, materiale , és fes
ték portéka kereskedését már most ugyan azon czím alatt a’ Rósa- 
piaczra (melly hibásan Sebestény- piacznak is neveztetik) a’ Városház
nak ellenébe általfzállította. Midőn tehát az eddig nyert megkeresését 
buzgón megköszöni; egyfzer'smind azon bizodalomért könyörög, hosjr 
az ő legserényebb igyekezete továbbá is arra lefz erányozva , hogy a' 
legjobb, frissebb, és valódibb portékák megesmért választása által 
legillendőbb áron, és legbetsületesebb feltételek alatt az eddig szer
zett bizodalmát szüntelen fenntartsa , sőt jövendőben annyival is in
kább gyarapíttsa; minthogy uj, és térés helybezetében olly kelleme- 
tes állapotban vagyon , hogy magát a Tiíztélt Közönségnek kéfz 
szolgálat)ával legjobban ajánlja.

Hirdetés.
(2) Tekintetes Pest Vármegyében fekvő Gödi Pusztán néhai Ns. 

M a y e r f y Jósef Ur Özvegyénél az idén is vágynak mintegy 200 
fajta nemesített gyümölts fák, úgy mint: alma, körtvély, őfzi, ’s 
nyári baraczk, tseresnye, medgy - szilva, ’s nospolya 3—6 esztendős 
gyümölts fák, 12—18 krig ezüstp. egyenként eladandók— úgy nem 
külömben Akácz , ’s mindenféle Topoly fák , mellyeknek fzáza 8 f. 
ezüstp. fzintén találkoznak míg e’ két nemű ékes fák is úgy mint 
Gledichea Triachanthus és Acer negundo — nagyobb mennyiségben, 
és jókora nagyságban igen mérséklett áron.—

Borok Licitati ójának Hirdetése.
(2) Tekintetes Nemes Pest Vármegye rendeiésébűl, Nemes Uhlarik 

György örökösseit illető Pesti Kő-Bányai terirUsbéli Borok, úgy
mint: 441 2/4 akó fejér Ó-Borok, 23Q akó veres O-Borok, 38 3/4 akó 
új fejér, és 14 3/4 akó új veres , öszveséggel 734 akó Borok, az Uhla
rik Successorok Váczi Ország úton i283-ik szám alatt lévő házánál, a’ 
folyó esztendei Martins 14-ik napján délelőtti Q órakor hordók nélkül 
Licitatio által a’ többet ígérőnek elfognak adattatni.

Hirdetmény.
(2) Vogler Sámuel Pesti Sétálló-helyen lévő gyümölts-árulónak 

van szerentséje jelenteni: hogy nálla a* sok enni ’s inni valókon ki-



vűl, igen jő, mindenféle bőrt puhán tartó 's nem rontó Hal-zsír
ral készült Csizma fényesítő Anglus Kenőtsöt; mind 
táblatskákban, mellyekből 16 — 20-ig tesznek egy fontot; mind kü- 
lömbkülömbféle Skatulákban kissebb nagyobb mennyiségben a’ leg* 
oltsóbb áron lehet kapni. A’ nagyobb mennyiségben vevő Uraknak 
pedig a’ határozott árból is fog elengedni..

H í r d e t m é n y.
(2) Méltóságos N. Károly i Gróf Károlyi Nemzetség réfzéről köz 

hírre tétetik, hogy annak birtokában lévő, Tekintetes Nemes Tson- 
grád Vármegyében fekvő, és 10,000 lakosokra tellő Szentes Mező- 
Várossához tartozó ottani Serháza, melly nem tsak elegendő lakással, 
fzükséges. istállókkal , és egy fzáraz daráló malommal ellátva vagyon, 
hanem mellybez még 28 hold legjobb minémüségü föld is adódik, e’ 
folyó esztendőnek Április Q-dik napján kótyavetye által a’ többet ígé
rőnek hat egymásra következő esztendőkre haszonbérbe fog által en
gedtetni. A’ hafzonbérlés kezdetét vefzi e' folyó esztendőnek vagy 
Május, vagy pedig JuniuS 1-ső napján, a’ hogy tudni illik a' haszon
bérlő kívánni fogja. A' kik tehát ezen Serházat haszonbérbe venni 
szándékoznak, azok az említett Április Q-dik napján reggeli Q órakor, 
a' Szentesi Uradalmi Tifztartói háznál tartandó Licitatióra Bánat 
pénzzel 'ellátva illendően meghívottnak azon megjegyzéssel : hogy az 
által vevő haszonbérlőnek egyszersmind mint egy 2,600 pozsonyi mérő 
árpa fzalad, valamint bizonyos öli fa mennyiség is, helybeli árasitás 
fzerént, és azonnali lefizetés mellett a’ Méltóságos Uraság réfzéről 
által engedtethetnek. A’ hafzon szerződésnek többi feltételei a' Vá
sárhelyi Inspectoratusnál, vagy Pesten az Üllői úton lévő Méltóságos 
Gróf Károlyi házban Tekintetes Bár tf a y Láfzló Fiscalis Urnái}, 
vagy pedig Bétsben a" Méltóságos Gróf Károlyi 1004-dik fzámú 
házánál az úgynevezett (KárntHnecstrasse) utfzában megtekintethetnek.

Hirdetmény.
(Z) A’ nemessebb Ló tenyéfztést Redvelloknek jelentetik: hogy a’ 

Méltóságos Nagy Károlyi Gróf Károlyi István Tsáfz. Kir. Kamarás 
Úr O Nagysága birtokában Pest fzabad Királyi Várossához 1 2/4 óra 
távulságra lévő Fóth Helységében Sir Cray nevezetű 6 esztendős, l6 
markos jegy télén pej Rubens és Dupplicators dame angoly fzármozásu, 
tellyes vérű Tsödör ezen tavasszal hágni fog. — Minden Kanczaért 6 
Tsáfzári arany az Ménes Pénz Tárába és 2 ft. pengő pénzben a'ménes 
Tselédeknek fizetendők lesznek.



N a g y m éltóságú

Re visny ei
Gróf

REVICZKY ÁDÁM
ElsőVice-Cancellárius 

Ő Excellentiájára.

Mint az élőkor’ mivé ’s csudája, colossza Rliodusznak, 
Mellynek arany teteje mennyei tájba merült. 

Bámulatos nagy vagy TE, szerelme’s gyönyör je hazánknka, 
’S kérsz közhasznú magos tetteid által eget.

Mi kicsinyek nem láthatjuk nagyságodat. A’ szem 
Elgyengül, lobogó fénykoszorúdra ha néz.

Fő jóságodat érezzük nyílt szívvel azonban,
’S hosszas lételedért híven imádjuk Urunk’!
Becs, Dec gpdikén. 1847.

Ponori Thewrewk József
Magyarországi és Erdélyi hites Ügyész.





HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK,
(22.)

Pesten, Szombaton, Böjt más Hava 15-dik napján 1828.

P á V a.
Páva midőn duzzadt tollal selalgata nem rég,

Tsak lábára tekint, ’s szégyen elállja szegényt. 
Hogyha fejed , Kényesdi, Lalán hódítja kevélység ,- 

Földre tekints, mellynek része, salakja leszel.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

xÁz Örfzá°f Rendéinek kivánsá- 

gára, és a' múlt Orfzág gyűlésén 
hozatott Törvény’ XI-dik Czikkelyé- 
nek rendelésére, melly a’ Tudós 
Társaság , vagy Magyar Akadémia 
felállításáról fzójí , Ö Tsáfzári Ki
rályi Fő-Herczegsége, fzeretett Nán
dorunk , ki nemzeti ügyünket fzivén 
hordozza, a’ folyó Martius hónap
11-diliére minden vallásit Hazai Tu
dósokból fzámos Deputátiót gyűj
tött öfzve Pestre, melly az O fő 
íelügyelése alatt ezen Magyar Aka
démiának plánumát, és rendfzabá- 
sait vagy Stajtutumait elkéfzíttse, 
hogy azokat O Tsáfz. Kir. Fő Her
cegsége a’Törvény értelme fzerént 
az Orfzággyülése' idején kivűl is O 
Felsége elejébe terjeífze kegyelmes 
helybenhagyás végett. — Ezen De- 
putatiónak Előlüllőjévé Ö Tsáfz. 
Kir. Fő Herczegsége nevezte Méltó, 
ságos Széki Gróf Teleki JYVsef, 
Tsáfz. Kir. Kamarás Urat, Nemes 

(Első Fél esztendő 1828.)

Tsanád Vármegye’ Fő-Ispányát, a’" 
Királyi Tábla’ Báróját; kinek is az 
öfzvegyülekezett Deputátió ezen h.
11-dikén köfzöntésére ment, midőn 
Méltóságos Gróf D es s e w ff y Jó- 
rsef Ő Nagysága, mint Szófzólló 
tsínos befzédet tartott az Előliillő 
Úrhoz; 15-dikban pedig a’ tifztelt 
ElőliillőÚr az egéfz Deputátiót egye
temben. bémutatta O Tsáfz. Kir. Fő 
Herczegségének, mint Protector- 
nak,ahoz alkalmaztatott befzéddef. 
A’ Fő Herczeg Nemzetünk eránt vi
seltető nagy lelkííséggel, és fontos
sággal felelt, hathatósan buzdítván 
a’ tagokat ezen nemzeti ügyben a’ 
fzorgalmatos munkálkodásra.

Ezen nevezetes Deputátióuak.- 
tagjai a’ következők: Méltóságos 
Gróf Andrásy György Úr, Fun
dator; Mélt. Gróf Károlyi György 
Úr, Fundátor; Mélt. Gróf Széche
nyi István Úv, Fundátor; Mélt. 
Vay Ábrahám Királyi Kamarás Úr, 
Fundátor. — Nagyságos Bar tál 
'György Úr, ítélőmester; Nagysá
gos Bene Ferencz Professor Úr„

. X
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Kir. Tan.; Tifztelendő Bitnitz 
Lajos Ur, Professor; Fő Tifztelen
dő B u d a y Esaias Úr , Superinten- 
dens ; Mélt. Gróf Dessöffy Jó’sef 
Úr; Tek. Döbrentey Gábor Úr, 
Tábla-Bíró; Tek. Erese y Dániel 
Ur , Professor ; Nagys. és Fő Tifz
telendő Fejér György Úr, Prépost; 
Tifztelendő Guzmics Isidor Úr; 
Professor; Tifztelendő Horváth 
András Úr, Plébáims ; Méltóságos 
Horváth János Úr, Püspök ; Te
kintetes H o r v á t István Úr , Tábla- 
Bíró ; Tek. Jankovics Miklós Úr, 
Tábla-Bíró; Tek. Kazinczy Fe- 
rencz Úr, Tábla-Bíró; Fő Tifzt. 
Kis János Úr, Superintendens; 
Tek. Kisfaludy Sándor Úr, 
Tábla-Bíró ; Tek. Kövy Sándor 
ír, Professor; Tek. K u 1 t s á r 
István Úr, Tábla-Bíró; Mélt. Báró 
M-e dnyanfzky Aloiz Úr; Tek. 
Schedius Lajos Ur , Professor; 
Tek. Szem ere Pál Úr, Tábla-Bíró; 
Tekint. Vitkovics Mihály Űr, 
Ügyvéd.

O Tsáfz. Kir. Felsége a’ f. e. 
Febr. 26-dikán költ kegyelmes vég
zésénél fogva, a' Tsáfz. K. Közön
séges Udvari Kamaránál, Méltósá
gos AU-Torjái Báró Apor Lázár 
Udvari Tanátsos Urnák az Erdélyi 
Kir. Udvari Cancelláriához lett által 
menetele által megüresedett Refe- 
rendávius Udvari Tanátsosi hivatal
ra Méltós. Széki Gróf T e 1 e k y Fe- 
rencz, eddig volt Erdélyi R. Iior- 
mányfzéki valóságos Tanátsost,mél- 
t(áztatott kegyelmesen kinevezni; —

A' N. M. Erdélyi I* Udvari

Cancelláriához pedig valóságos Ud
vari Titoknoknak Somlyai S o m- 
lyai János Urat, eddig a" Tsáfz. 
Kir. titkos Státus-Tanáts’ Tifztét.

Továbbá Ö Tsáfz. Kir. Felsége 
méltóztatott az Erdélyi Nagy-Feje
delemségben , réfzfzerént a' Nagy 
Méltóságú Kir. Fő Kormány izéknél, 
és a’ Méltóságos Királyi Táblánál, 
réfzfzerént némelly Vármegyékben 
üresen lévő több elsőbb rendű Fő 
Tisztségek közül, kegyelmes elha
tározása által a' következő Hivata
lokat bétölteni, és azokra az itt alább 
megírt Fő Személyeket, megkülöm- 
böztetett érdemeikre , jeles elmebeli 
tehetségeikre , és eddig tett ha íz nos 
szolgálataikra nézve, kegyelmesen 
kinevezni, úgymint:

* Az Erdélyi provinciális 
Cancelláriusi Méltóságra Szár
hegyi Gróf Lázár László Urat, 
Fő Kormányszék! valóságos Taná- 
tsost;

Fő Kormányszék! valóságos be’- 
ső titkos Tanátsosi hivatalra pedig 
ezeket: Kolosvári Ágoston Már
ton volt Udvari Titoknok Urat ; N. 
Várad! Intzédi László Urat volt 
Fő Kormányfzéki valóságos Titok- 
nokot; és Nalátzi Báró Nalátzi 
Jó’sef Urat, fzámfelett való Fő Kor
mányszék! Titoknokot , egyszer
smind Ns. Torda Vármegye Admi- 
nistrátorát. —

Valóságos Titoknokságra : Czß- 
gei Gróf Vas s Imre Urat, eddig 
fzámfelett volt Titoknokot,’s Tsáfz. 
Kir. Kamarást.

A’ Méltóságos Törvényes Kir. 
Táblánál: Itélő-Mestemek, A u g u s-
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tinovits Pál Udvari Agens Urat; 
valóságos Tábla - Bírónak pedig, 
Káfzon- Szék’ Vice - Király- Bíróját 
Káfzon- Impérfalvi Balási Jó sef 
Urat; úgy fzinte :

Nemes Alsó Fejér Vármegye Fő 
Ispányának a’ Dévai Vidék’ eddig 
volt Adjunctus Provinciális Com- 
missáriusát Sepsi Zoltáni C z i r j é k 
Dénes Urat.

O Tsáfz. Kir. Felsége Mélt. és 
Fő Tifztelendő D a ni s Nép. János 
Urat, Magyar és Lengyel Orfzág 
között lévő új Apátság* Apáturát, 
a’ Rosnyói Székes Egyház’ Nagy
prépostját és Kanonokját, Nemes 
Torna, és Gömör Vármegyék’Tábla- 
Bíráját, méltóztatott kegyelmesen 
Dulcin iái Püspökké nevezni.

Budán Mart. Q-dikén meghalt 
Nagyságos S t i p s i cs Ferencz Ur
nák , Magyar Kir. Udvari Kamarai 
Tanátsosnali hitvese; Ízületeit Báró 
P e r g 1 a s Theresia Affzony, életé
nek 50-dik efztendejében.

Nálunk ezen h. 13-dikán az idő 
egéfzen lágy kellemetes tavafzira 
fordúlt; a' levegő tifzta, de néha 
fzeles.

Károly - Fejérvár, Febr. 
ÍQ-diltén 1828. Tegnap-előtt estvéli 
Q órakor hala meg rövid de felet
tébb súlyos betegség után kimond
hatatlan köz fzomorúságunkra mun
kás és nagy betsü életének 67-dik 
efztendejében, és ma délutánni 4 
ó-akor dífzes szomorú pompával és 
felette fzámos kísérettel temetteték 
el Kir. Városunk Actualis Szená

tora, K. Kamarális Physikus, és a’ 
helybeli Ns. Evangelika Eklésia Fő- 
Kurátora , Dr. Tettes G r é f Mihály 
Úr, a' kinek mind Itélő-Birói tánto
ríthatatlan egyenességgel, mind or
vosi fáradhatatlan pontossággal, és 
böltsességgel folytatott hívatalbeli 
szolgálatai elfelejthetetlenek; és nem 
tsak ezen Kir. Város , sőt ennek vi
déke is az ő ditséretével, és vefztén 
való mély fájdalommal tellyes.

Örök emlékül, fzolgál ezen de
rék férjfiúnak , a’ ki jó Kerefztény, 
Igazságos Itélő-Bíró, tapafztalt Or
vos , hasonlíthatatlan fzeretetre mél
tó férj és atya, egyenes és igaz ba
rát volt, azon az ő fáradhatatlan 
igyekezete és munkássága által épí
tett uj Temploma az Evangélikusok
nak, mellynek tökélletességre való 
vitele nála nélkül még századokig 
tsupán jó kívánság maradott volna.

Erdélyből Kezdi -Vásár- 
helyről illy levél érkezett: Nálunk 
is a’ Katonáskodó Székely földön 
Febr. 12-dikén Ő Felsége fzületésé- 
nek áldatt napján az öröm miatt 
lángoló számtalan szívekben a’ hó
doló Hívség , Hálá-érzés’, és sze
retet tifzta gerjedelmeí eggyesűlve 
ditsőitették az ünneplést. Míg ezen 
hónap 10-ikén előre kinézett okból , 
hogy a’külömböző Hitvallásnak itten 
szépen egyező Sorsosi előbb eggyik- 
nek; azután a' másik felekezelnek 
Templomába seregelhessenek ofzve, 
fenn a’ Városon az Evang. Refor. 
nagy Templomban reggeli 10 óra
kor a’ difzes rendel bégyült mi nden 
Rendű Személyeknek jelenlétében

)C
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»elkezdődött az Isteni tifztelelt földi 
Felséges Uralkodónk ditső fzületése 
napjának megfzentelésére , a' Men
nyeihez ható éneklés, könyörgés, 
és eh ez kedvesen alkalmaztatott mu
zsikai zengések által; hol ezek után 
egy az O Felsége Születését áldó, 
V ^uralkodását magafztaló befzédet 
tartott, a’ Városi Prédikátor Tifzt. 
Tudós Nagy György Ur. kinek 
abban említett háromfzori Elljen 
szózatjára, mindannyiszor a’ trom
biták is harsogással rá feleltek. —
12-dikén pedig Kantában a’ Rom. 
Rathol. Templomban a’ Nemes 2- 
dik gyalog Székely Ezerednek Óbes
tere , Mélt. Báró Pur cél 1 Úr, Sta- 
bális Tifzti Társai, ’s több alsóbb 
Tisztei, a' Nemes Városi Magistrá- 
tus, a’ Katona nevelő nemzeti osko
lai Tanítók és Tanúlók., valamint 
a’ Gymnásiumbeli Ifjúság is megje
lentek. Itt az ünnepet a’ Tifzt. P. 
Minoriták’ szép Temploma előtt a’ 
Nemes ezerednek tsinos ruhában 
öltözködve álló 12-dik századja, az 
Isteni tiszteletet három Salve lövé
sei dífzesítette, mellynek végével 
ezen városon lakó Nemes Három
széknek Decretális Diplomat. Pati- 
káriusa, Nemzetes G á b r i a n y Jóséi 
Úr, hazafiuságból,;S Felséges Űrünk
höz vonfzó szent indulatból, ezen 
12-dik díszes Kompániát, a’ Strá- 
zsamesteren elkezdve az utolsó Köz
legényig, fzeméllyenként egy fönt 
sertés hússal, ’s fél kupa borral, 
megvendégelte; sót minden őr állok 
’s több katonai szolgálatban lévők- 
kelis , ezen bőkezűségét éreztette , 
mellyel a’ Mélt. Libr. Báró Óbester

Úr is tellyes helyben hagyását, 
anyival inkább megnyerte, hogy ez 
előtt egy esztendővel is ez alkalma
tossággal , ezen hív hazafiul czélra 
egy egéfz kompánia köz fzolgálat- 
bélieknek hasonló jótéteménnyel 
áldozott.

AUSTRIA.
Ő Tsáfz. Kir. Felsége Méltó- 

ságes Purkhar t Norbert Urat, 
hív fzolgálatjának ’s minden eddig 
viselt hivatalaiban kimutatott fárad
hatatlan munkásságának, és külö
nös elmebeli tehetségeinek tekinte
téből, a’ Nagy Méltóságú Tsáfz. Kir, 
Közönséges Údvari Kamarának Vice 
Praesesévé méltóztatotí kegyelme
sen nevezni.

NAGY BRITANNIA.

Febr. 20-dikán egy Kurír érke
zett Korfuból Londonba a’ külső 
dolgok’ hivatalához, ki Oct. 12-diki 
levelet vitt Sir Ad ám Frederiktől. 
Ibrahim Basa munkátlan volt 
Morcában; de a" Görögök sem 
kezdettek semmi hadi munkálko
dáshoz MiíTzolungi ellen.

L o u I é Marquis Febr. 21-kén, 
feleségével eggyütt, 14 napi vesze
delmes hajózása után Scilly szige
tekhez megérkezett. Azt tartják, 
hogy Falmouthnál száll a’ szá
razra.

A’ S t a r jelenti, hogy Sir 
Knighto n a' szárazra küldetett, 
hogy Cambridge Herczegnek , 
ki nagy beteg, orvosi segedelmet 
nyújtson.



Madrafzból a’ múlt efzt. Oct. 
18-dikán költ tudósítások fzerént, 
ismét elkezdődtek az ellenségeske
dések az Angol kereskedő társaság, 
és a’ K o 1 a p o r e i Radzsa között. 
Az Angol seregeknek, mellyek Co- 
tabaugg-nál gyűltek öfzve , első dol
ga is az volt, hogy egy megvehetett 
lennek tartott várat elfoglaltak,melly 
az akkori Angol tábortól 14 Angol 
mértföldnyire van. Az említett bé- 
kételen Radzsa ellen már kétfzer 
indúltak a’ Kelet-Indiai Igazgató- 
fzék’ seregei, t. i. 1620-dik esztendő 
kezdetén, és 1827-ben ; de soha sem 
került a' dolog ütközetre, mert a’ 
Radzsa mindég , ha az Angol sere
gek már kapujánál állottak, min
dent Ígért, hogy embereit, és a’ 
hozzá fzítókat elküldi , ’s ezután 
tsendesebben viseli magát. De most 
bizonyosan meg fog büntettetni vak
merőségéért, és fzava-meg szegesé
ért. Az Angol seregek már a’Cota- 
bauggi táborból Bhooj felé indúl
tak , melly Kolapore városától, 
a* Radzsa’ lakásától, tsak 20 Angol 
mértföldnyire van. Kolapore vidéke 
B i d z s apor e tartományban fek
szik , és Bombaytól délfelé 180 An
gol mértföldnyire van.

Kalkuttából Oct. 3-dikán indúlt 
levelek fzerént, Rangú b n tarto
mányban tellyes tsendesség volt;nem 
látszott, hogy a’ Birmani Tisztvise
lők a’ Sept. 5-dikére eső Crore Rú
piát a' fizetésre öfzvefzerezhetnék. 
.Mcrgui, és Tavoy elfoglalt tarto
mányok virágzó állapotban vannak. 
Ám h erst Lordot Octob. közepe 
táján várták viíTza Felső• Indiába

tett utazásából. Lord Comb er. 
mere Nov. 1-ső napján akart el- 
indúlni fzemjélődési útjára.

A* Felső Háznak Febr. lQ-diki 
ülésében Marquis London derry 
a’ Londonderry Grófság, ’s város
beli Katholikusoknak kérelmétnyuj- 
tábé a’ felfzabadúlás eránt. Azután 
Lord G o d e r i c h ismét némelly fel
világosításokat ada az utolsó Minis- 
téri változásról. — Febr. 2i-dikén 
Lord Ring, és Lord C 1 i fd e n a’ 
Katholikusoknak több kérelmeiket 
adák-bé, és az utolsó ekkor arról 
teve említést, hogy olly hír terje-- 
dett volna-el., hogy az Orfzáglófzék 
egy javallatot akar tenni, mellynél 
fogva a’ Katholikusokat érdeklő tör
vények mind eltöröltessenek, kivé- 
vén azt , melly a’ Parlamentumba 
való bémenetelőket tiltja. Ezen hír 
máh Irlándba is elterjedett. Azon
ban Londonderry Marquis erre 
semmit sem felelt.

Febr. 25-dikén a"1 Felső Házban 
ismét elkezdődtek a* vitatások az 
utólsó Minister! változásról. Wel
lington Hg. azt nyilatkozta/ ki: 
hogy ő az ezen tárgyról való vete- 
kedéseket mind az orfzág’ javára, 
mind az illető országos Férjfiakra 
nézve haszontalanoknak tartja. Azt 
állítá , hogy C a n n i n g ellen soha 
sem viseltetett személyes idegenség- 
gel; ’s ennél fogva a’ megholtnak 
személyes ellenségei közé sohasem 
tartozott, mint Huskisson Úr, ’s a’ 
megholtnak egyébb barátai emlí
tették.

A’ Párisi Újság-levelek fzerént,
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Lord Stuart, (előbb Sir Stuart 
Károly, ki Rióban , és Párisban 
Nagy-Követ volt) Febr. 2Q-dikén 
rendkívül való küldetésből Sz. Pé- 
tervárába utazott. Lord Marens, 
Devonshire-Hill Herczegné' fia , kö
veti őtet, ki Párisban, Portugáliá
ban , és Braziliában Sir Stuart 
mellett Követség! Titoknok volt.

Febr. 27-dikén délután Kabi
néti gyűlés tartatott Windsorban, 
hol Stratford-Canning is je
len volt. — Pojignac Herczeg 
mindjárt Londonba való megérke
zése után hoíTzas Conferentiát tar
tott W ellingto n Herczeggel, ’s 
ezután Lord D u dl ey t megláto
gatta.

Egy Párisi Újság azt állítja, 
hogy az Orofz a’ Franczia , és Angol 
Orfzáglófzékektől azon helybenha
gyást kérte, hogy az Orofz seregek 
a’ Dunához előrenyomulhassanak; 
Franczia orfzág reá állott, de An
glia nem. ,',Azt kérdezik tehát Lon
donban , így fzóll tovább, mit fog 
tenni Anglia , ha az Orofz megin
dítja seregeit. A’ közönséges véle
kedés az, hogy az Angol Órfzágló- 
fzék meg nem engedheti az Orofz- 
nak hadi munkálkodását, a' nélkül, 
hogy a’ Jul. 6-diki Tractátust meg 
ne fzegje. Ennél fogva hathatósan 
ellenzeni fogja az Orofznak minden 
bérohanásbeli plánumát. Nagyon 
aggódnak a’ jövendő eránt; egy réfz- 
ről a’ Financzia állapotja végett, 
más réízről elijed az ember azon 
plánumtól, mellyet az Orofznak tu
lajdonítanak.

A' Királynak egésségbeli álla

potjárói rofz hírek fzárnyalnak ; de 
a’ Standard nevű Újság ezeknek 
ellent mond.

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ Száfz-Koburgi Herczeg Febr.

27- dikén a' Királynál ebédelt.
Guilleminot Grófné Febr.

28- dikán gyermekeivel eggyütt , 
Toulonból 31 napi kontumácziát 
ott kitöltvén, Párisba érkezett. 2Q- 
dikben az ő Férjétől tudósítások 
érkeztek Párisba Korfuból.

A’ Londoni Udvarnál lévő Fran
czia Nagy-Követ, Polignae Her
czeg, ugyan azon estve Stratford- 
Canning gal eggyütt érkezett 
Doverbe, ’s ő is mindjárt Lon
don felé tovább sietett.

Lord Cochrane Febr. 2Q- 
dikén Párisba érkezett.

A' Moniteur Toulonból 
Febr. 23-dikán költ magános levél
nek rövid értelmét közli e'képpen : 
„Soha sem bántak az Európai Ke- 
refztényekkel nagyobb tifztelettel 
Tripolisban, mint most. Le 
Rus é nevű Franczia hadi brigg, 
ki a’ minap érkezett oda , két vas- 
matskáját elvefztette volt; a’ Basa, 
ki ezen fzerentsétlen esetet meghal
lotta, D el a 1 un Hadnagynak, ki 
ezen brigget vezérletté, más kettőt 
adatott, és nem akart érte fizetést 
venni. A’ Basa ezen Tifztnek nyil
ván kijelentette: hogy ő, akármi 
történik is, mindenkor barátja, és 
szövetségese marad Franczia or
szágnak.

A’ Journal Commerce azt 
hírleli: hogy a’ Ministerség párán - 
tsolatot adott volna , hogy 12,000



emberből álló hadi sereg kéfzen 
álljon, hogy hajóra ülhessen. A' 
Gaz ette ezt nem akarja hinni.

A’ Franczia Courrier fzerént, 
Stratford-Canning Párisban 
léte alatt azt befzélte, hogy a’ Na- 
varini ütközet hírének megérkezése 
után a’ Szultán olly nagy ha
ragra lobbant, hogy három bőr- 
zsákat parantsolt elő, mellyekbe 
a' három Hatalmasság’ Követeit a' 
Bosporusba vettesse. Tsak a' Muf
tinak, a’ Reis-Efendinek, az Ule- 
máknak, és Kivannak eggyesített 
kérése, kik a’lábaihoz borultak , 
tarthatták viíTza meghatározott aka
ratjától.

TÖRÖK BIRODALOM.
Bukurestből Febr. 27-ikén 

ezt írják : Havasalföldnek Orfzágló 
Fejedelme ezen h. 22-dikén a' Kon
stantinápolyban lévő Bizto
sától a Nagy-Ur’ nevében , és az ő 
tulajdon fzájából olly bíztatást vett, 
hogy, ha a’ Porta, a’ mit az Isten 
ne adjon, valami idegen Hatalom
mal háborúba keverednék, a’ két Fe
jedelemségbe soha sem fognak bé
lé pni a’ Török seregek, sem azt 
megtámadni , vagy terhelni nem 
fogják. A1 Fejedelemnek meg van 
hagyva, a’ Nagy-Úrnak az Ő maga
viseletével való felséges megelége
dése" kinyilatkoztatása mellett, hogy 
az említett bíztatást az orfzág" köz 
megnyugtatására kihírdettesse, ’s ez 
valóban az ezen h. 24-dikén öfzve- 
g , üiekezett Bojárokkal közöltetett.

A’Szilifztriai Basa az ide
való Bas-Besli-Agának megparan- 
tsolta , hogy az Oláh Országi Kerü

letben kóborló Törököket mind fo- 
gattassa bé, ’s őket Elöljáróikhoz 
a’ Dunán túl küldje őrizet alatt. A’ 
A’ Bas-Besli-Aga az eggyes kerüle
tekben lévő Besiliknek személyes 
felelet’ terhe alatt meghagyta, hogy 
a’ köz tsendésség' fenntartására ezen 
parantsolatot végre hajtsák. (Ö. B.) 

AMERIKA.
A" Gazette de Francé Ma

dridból Febr. 18-dikán írt tudósítá
sok fzerént illyeneket jelent : „ Ma 
itt azon hír terjedett el , hogy P ú- 
erto-Cabelloban a’ Rojalisták 
az anya-orfzág részére zendülést in
dítottak. Azt is mondják , hogy a' 
száraz földnek több helységei is haj
landók fellázadni; és hogy Lori- 
g a Generális Havannábból némelly 
tsapatokkal a’ zendülés' gyámolítá- 
sára Puerto-Cabellóba ment. Mi 
ezen fontos tudósítást bizonyosnak 
nem állíthatjuk. A' levél még azt 
teszi lidzzá, hogy a’ Spanyol Or
szágié,fzék olly rendeléseket tett , 
mellyek erre látszanak czélozni. Egy 
hadi fregáta , melly a’ Ferroli kikö
tőhelyben áll Hadikban, a’ mint 
mondják seregeket vefzen fel, ’s 
azokat Havannábba vifzi. " 

GÖRÖG ORSZÁG.
Eynard Úr a" Párisi Újság

írókkal Hlyen tudósításokat közlött, 
meliyeket neki C húr eh Generális 
Vafziladiból (a' MiíTzolungi 
előtt lévő toltsva - erősségből ) Jan. 
1-ső napján írt: ,,A’ mi kiszállásun
kat Nyugoti Gör >g országba mai 
napig a fzerentse követte; a'Törö
kök igen veszedelmes állapotban 
vannak; és rövid időn, ha az Isteni



176

gondviselés tovább is kedvez, tsupán 
a’ vezérlésem alatt lévő hadi evővel 
Akarnaniánalt nagy részét el
foglalom. Itt következik állapotunk
nak rövid rajzolása; Én Vafziladi 
erősségből írok az Urnák, melly 
Miffzolunginak tábor szeme. 
Hadi munkálkodásaink mind szára
zon, mind vízen fzerentsések vol
tak. Hastings Kapitány ezen erős
séget fzorosan bezárta gőzhajójával, 
és agyúzó salupjaink, ha módját 
ejthették , azt mindenkor megtá
madták. Dec. 20-dikán a’ Vafzila- 
diban lévü puskaporos-ház a* gőz
hajóról vettetett bomba által meg
gyűlt, ’s a’levegőbe repült, mellyre 
a' Törökök úgy megijedtek, hogy 
magokat tüstént megadták. Has
tings vitéz Kapitányt nem ditsér- 
hetem eléggé. — Fő hadi szállásunk 
Dragomestrében vagyon , és 
ezen tartománynak nagy réfze ha
talmamban van Asp r o - P»ta
rn o s t ó 1 közel V o n i t z á i g. Sere
geink Mi ti kát elfoglalták. Zon- 
ga Kapitány, ki Millzolungi elfog- 
laltatása után a’ Töröknek megbó- 
dolt vala, velem eggyesítette ma
gát, és fegyveres ts apátjával Voni- 
tzához közel áll. S t a i k o Vezér ha
sonlóképpen hozzánk tsatolta ma
gát ; és Vrachori tartomány, 
azon főhely, hol az Akarnániai Tö
rök Kormányozó lakott, hatalmunk
ba esett. Minekelőtte Peloponne- 
susból megindultam, három hadi 
aándúlásra (expeditióra) készítettem 
ylánumot a Görög száraz földre,

és mind a’ háromnak, Isten' sege
delméből, jó következése lett. A 
Volóhoz rendeltetett első expe- 
ditió Haratasso, és Kriesioti 
vezérlése alatt indúlt meg, kikTri- 
kerinél szállottak ki. Ezen két 
Vezér háromszor ütközött meg a’ 
Törökkel , 's mindég győzedelme
sen, több Beiket megölvén. A’má
sodik expeditio Lepantó, ésS z a- 
lóna között szállott ki, és a' szá
razon gyors előmeneteleket tefzen. 
Égy harmadik expeditio Theba, 
és A t h é n a szomszédságában állít- 
tatik öfzve, és a’ mi fegyvereseink 
a’ Törököt Athenába bézárva tart
ják, ’s minden eleségbeli hordást 
meggátolnak. Az én hadi tsapatom , 
melly Dragomestrénél szállott ki, 
egéfzaz Artai öbölig terjefzkedik. 
Seregeinket legjobb lelkesedés élesz
ti , és a’ fzerentsés következés a' hadi 
rendtartásban megerősíti; ők víg
kedvűéit , engedelmesek , és jól vi
selik magokat. A’ lakosokat oltal
mazzuk. — Dragomestrében 
minden bőven vagyon; az éleség- 
hordó hajók könnyen ide jőnek, és 
a' népismét kezd reményleni. Min
den elevenen elfogatott Törökért 
négy piafztert fizettetek; hanem 
megparantsoltam, hogy a’ R.ene- 
g a tusoknak (kik Keresztények
ből Törökké lettek) ha fegyveres 
kézzel a’ Török sorai között elfo
gadtatnak , ne kegyelmezzenek. Re
ményiem, hogy tíz nap alatt ezen 
vidéken egy Görög sem fog találtat
ni a’ Török’ fzolgálatjában.’’

(Hafznos Mulatságok Nro 22-) Hirdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a* Hazai. ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(22.)
Tudományos dolgok.

„Directorium Juratornm Inclytae Tábulae Regiae Judiciariae' 
Notariorum circa Functiones etc. ab Ignatio Kassie s ad Exc. Curiam 
Regiam Agente Jurato Causarum F. U. Advocato. Pestini typis Nob„.
J. M. Trattner de Petróza 182BÜ

A’ Szerző Úr már több kiadott törvényes Munkái által megbi
zonyította a Hazai Törvényekben jártasságát; ’s azért köszönettel tar
tozunk, hogy tudományát, ’s tapasztalását köz hasznúvá is kívánja, 
tenni. E’ jelen való Munkának nem tsak a' Tek. Királyi Tábla Hites 
Jegyzői, hanem a’ fiatal Ügy védő Urak is nagy hasznát vehetik, melly 
sok ügyekben útmutatásul szolgálhat. Egyébként a’nyomtatás tsinos 
nagy g-ad rétben 24 árkusból all. Talaltatik a’Pesti, Posonyi,Kassai,. 
Debreczeni , és Zágrábi Iiönyvárosoknál ;• az ára 4 fór. 30 kr. V. Cz.

H í r d e t é s.
(i) A’ Méltóságos Báró Orczy Nemzetség’ Pestr 

kertjében Ns. Bene G e r g e ly Fő-Kertésznél több 
ezer darab edényekben nevelt kiilömbíéle Rózsa
fák, ’s több ezer külföldi fák* és virágok legillén- 
döbb áron találtatnak.

H í r a d á s.
(l) Boldogúlt Kerefztfzeghi Gróf Gsáky Láfzló felszentelt Püspök,. 

és Nagy-Váradi Kanonok halálával megmaradott Javai közűi, e’ f. e 
Május 27-dikén ’s azt követő elégséges napokon, Tekintetes Bihar. 
Vármegyében fekvő Beregh-Böfzörményben tartandó nyilvánságoí 
Kótyavetye útján, következendő ménesbeli és istallós lovak,és számos gu
lyából! marhák helybeli készpénz fizetésért fognak eladattatni, úgymint :

I-fzör Hágó Tsődörök:
1. ) Öt esztendősök: egy almás szürke, egy vasderes, egy világos pej,

jegytelen.
2. ) Hat esztendősök: egy sötét pej, jegytelen; két almás fzüeke,

(ElsÓ FélesztendÓ 1828./ )(



Z.) hét — kilencz, ’s több efzteridősök: egy tulajdon neveléséből: egy
almás fzürke, két világos pej jegy nélkül; két erdélyi faj: egv 
sötét pej, homlokán tsillag , a’ másik világos fzürke. — öfzvesen 
11 Darab.

Il-fzor Méné s b e l i Lovak:
Anyakancza 6o darab, 44 darab kancza tsikó egy efztendőstől négy 

efztendősök , 24 darab tsődör tsikó , fzinte egy efztendőstől négyig 
III. 1 s t á 1 1 ó s L o v a k:

Világos pej posta-czúg kettő; kettősben járó több pár, mellyek több
nyire kanczák. Végezetre, több kitanított hatos lovak.

L IV-fzer Gulyabeli Marha.
1. ) Bika, 3 öreg, egy efztendőstől három esztendősig lg darab.
2. ) Anyatehén igo darab öreg számú, 112 darab egy efztendőstől

három efzt. üfző.
3. ) Egy és négy esztendő közt lévő Tinó 170 darab.
4. ) Jármos ökör 68 darab, mind különös szép és szálas.
5. ) Fejős tehén 33 darab.

- V. J u h féle.
Magyarfajta Q00 darab;, nemesített birge mintegy 850 darab.

»Gulya Marha eladás.
(l) A’ Méltóságos Nagy Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség Közös 

Jófzágainak Kormányától köz hiré tétetik: hogy Tekintetes Nemes 
Tsongrád Vármegyében helyheztetett Derekegyházi Pufztán e’ f. efz- 

. tendő Julius Havának ll-dik és. 12-dik napjaiban az ottani Uradalmi 
Öfzves Gulya marha ; t. i.:

mint egy: 237 darab tenyésztésre alkalmatos Tehenek 
146 detto 3 , és 2 esztendős Ufzök 
5? detto 1 esztendős Úfzölt 
23 detto Öreg, és 3 esztendős Bikák 
31 detto 2 , és egy esztendős Bikák 
36 detto Öreg, és 3 esztendős Tinók 
97 detto 2, és 1 esztendős Tinók; végtére 
29 detto Rúgott Borjúk.

Öfzvessen tehát 656 darab nyilvánságos Kótyavetye által és azonnali 
fizetés mellett el fog adatni. A’ kik tehat ezen marhákból venni kivan
nak, azok a’ fennt említett napokban a’ Derekegyházi Kastély körűi 
tartandó Licítatióra illendően meghívattatnak, azon megjegyzéssel : ,
hogy az El-adás nem tsak kissebb fzakafzokban, hanem a’ Vevők ki- 

,bánságára még páronként-is végre fog hajtani.

/



Kolos Vármegyében;
k ) Koloson

Égy Cürialís fundus, hozzá tartozandó épületekkel, csűrös kertel, 248ff hold és 24 ~ |~(] ölni állodia-
lis szántó földek, 783hold és 40 j__]-ölni kaszálók, 6 darabotska allodialis szöllők , mintegy 150 veder
inustra , 22f| hold és Í5 [__| ölni halas tók, két kortsomák, egy mészárszék, 52 Inquilinalis Telkek, az
íAok után járandó Robötták, az oppidanusoktól bejövő Dézsmák, az úgy nevezett Király Erdő , ezekért aZ 
elsőben ki kiáltandó bér 1,560 Rí. 15 xr. Conv. pénzben, a’ Bánatpénz 40 pCéntum.

A’ fenn leírt Jószágokat haszonbérbe venni kívánók , és a’ kik azfelsŐbb rendeléseknél fogva nintse nek kire
kesztve, ezennel azzal a’ hozzá tétellel, és a’ Contractusban tulajdon azon jókra alkalinaztatandó és bő
vebben megérthető feltételek alatt hivattatnak meg :

lször. Hogy ha az Arendátoroknak, a kiarendált jókhoz tartozó Fiscalis Colonusök aerarialis adósságai
kat, mellyek az Arendátorok közbe jövetelekkel az árénda által vételekor számba vétetnek, azok beszedésé 
és a’ közelebbi Camera lis Cassába beadása végett által venni kedvek lenne a’ Királyi Aerarium részéről ; a’ 
bészedés és administrálás fáradsága jutalmául az Arendátoroknak a’könnyen beszedhető és kész pénzben admini- 
Strálandó adósságoktól 15, a’ nehezen bészedlie töktől 20, és azoktól, melyeknek bészedhetések kétséges ff (Rabolt) 

engedtetik, melly feltételek alatt az arenda kitelésével ha ne talán az Arendátorok részéről a Colomisokuál 
adósság maradna, a’ Felséges Aerarium is által veszi ugyan.

2szór. A’ kiárendált gazdasághoz tartozó azon eszközöket, melyeket áz Arendátorok az Arendának kez
detével betsú ára letétele mellett a’ K. Fiscustól által venni kívánnának, az az arenda kitelésével ugyaii 
azőn a’ betsú árron vissza adni a’ Fiscusnak (ha szüksége lenne reá) kötelesek lésznek.

5szor. Minden Arendátorok az Arendába vett, és Inventarium mellett által adott Jószágot abban az; 
állapotban, a' melyben az által adáskor találtatott, az Arenda kitelésével vissza adni, az épületek , vagy 
kerteletekre megkívánta tó kisebb reparat;iókat magok költségeken mégtétetni, vagy hä a’ reparatio Robot
tal erövol meg nem történhetnék és 25 ltokat Conv. pénzben fellyül haladna, az arra teendő költség hely
be hagyása végett a’ Felséges K. Kintstartó Tanátsnak feljelenteni szintén úgy kötelesek lesznek.

4szer. Szintúgy kötelesek lesznek az Arendátorok az allodialis Erdők (melyeknek a’ jó rendbe tartása 
és az azokra való főbb ügyelet a’ Kamarai fő Erdő Inspectoratus mellett és Camera lis administratio alatt meg
marad ) az által adáskor ottan találtató pásztorait megtartani, és őket a’ napszám és a’ dézsmaadástól sza
badé tenni, a’ mellett az allodialis erdőkből az Arenda tornak tsak a’ száraz léesett fákat szabad lészen használni j 
azokat is tsak a’ Fő Erdő Inspectoratus tudtával, ’s azon Jószágokban, a’ melyekben köz Erdők nem talál
tatnának, sót a’ köz erdőkből sem lészen szabad kereskedés végett fát vágattatni, mindén Fiscalis rétek kö

rül, vagy Berkekben találtató fűzéseket épen megtartani és azokat a tehetségig gyarapítani tartóznák ai 
Arendátorok.

5szÖv. Az Aerarium bátorságára az Aréndotorök minden adósság terhétől szabad fekvő Jókba két annyi 
érőt, mint az esztendei Arenda Caulio gyanánt lekötni, es a’ maga helyén és úttyán iritabuláltatni tartozó 
nak, Status kötelező levelekben a’ Cautio simplumba acceptál tátik , továbbá tartoznak áz Arendátorok min
den történhető károk megfordítása végett minden javaikat lekötni.

6szor. Ha az Arendába vett Jókból valamely rész törvény irttyán elvetetnék és ez által az Arendátor 
szembetűnő tsonkulást szenvedne, Szakáddá hagyatik az Arendátoroknak a’ Contractus megváltoztatását á’ 
maga illendő helyén eszközölni, vagy

7szer. Ha a5 kiarendált Jókhoz törvényesen valamely rész az Arenda ideje alatt hozzá adatnék, ábbaii 
az esetben tartozzanak az Arendátorok az arányosság szerént nagyobb Arenda summát fizetni, úgy

öszor. Tartoznak továbbá az Arendátorok a’ Só Tisztséghez tartozó gazdaságoknál mind a’ Só Tisztségó 
nél lévő Tisztek, szolgák és sóvágó Communitások marhátoknak 50 Conv. krajtzárok lefizetése mellett 
minden kifogás nélkül szabad legeltetést engedni, nem külömberi a’ gyepeit húzó lovaknak is akár legyenek 
azok az Aeráriumé, akár pedig kótyavetye uttyán fogadónak.

9szer. Ha zz Arenda ideje alatt az új Urbarialis Regulatio ne talán béhozatnék, az Arendátoroknak Szaf 
badá hagyatik, két holnapokkal előre jelentve felmondani a’ Contractusról és a’ kibérlett Jókat a’ Királyi 

Áerariumnak vissza adni.

lOszer. Valamiképpen a’ Földes Urak szükség vagy éhség idejében a’ magok Jobbágyaikat gabonával 
fel szokták segíteni, úgy az Arendátorok is tartoznak a’ ne talán békövetkezlieto éhség idejében a’ kibérlett 
•Jókhoz tartozó Colonusokata’ kibérlett Jókban termesztett, vagy termeszteni szokott gabona nemekből segíteni;

llszer. Az Arendátoroknak n°m lészen szabad semmi névvel nevezendő" praetextus alatt a’ Colonuso-, 
kát, vagy kibérlett Jókat másoknak haszonbérbe kiadni, a’ Colonusoktól több Robóttát kívánni, mint á’ 
K. Eisens kívánt,'az Arendátor iránt következhető panaszok ellátása esetére tartozik az Arendátor az Úri 
Szék és Felséges K. Thesaurariatus határozása alá vetni magát.

12ször. Kötelendre, tulajdonképen pedig felső Zsükra nézve megjegyeztetik, hogy áz ottan találtától 
malom gátok reparatiójára az Arenda ideje alatt, ha a’ szükség úgy kívánná , azon malmok tulajdonossal val, 
a’ kiknek ugyan azon a’ víz folyáson malmok vág) on a’ fenn álló kötéseknél fogva, a’ nélkül, hogy á’ 
K. Aerariumtól legkisebb segítséget kivanna, egyet értő leg az Arendátor concurrálrii tartozik.

15szor. A’ Kótyavetye alkalmatosságával letéjendo Bánópénz ( melly az ollyan ígérőknek, a’ kik sém
iin Arendát magokra nem váloltak, a’ kótyavetye bevégzése utánn tüstént, azoknak pedig, a’ kik valami

)(:



kötésre léptének, tsak a’ Contractus tökélletes megkészitése, és a’ letett Cauliónak tisztában hozása utána 
fog viszsza adattatni) a’ki kiáltott Arenda summához képest 10 pCentumra olly formálog határoztatott, 
hogy az akár kész pénzben, akár pedig folyamatban lévő Status Obligatúrialisokban a’ Bétsi Cursus szerént 
vagy pedig törvényesen megbetsültetett kétszer annyit érő fekvő Jókban is hévétetÖdjék , Felkelhető Javak 
mindazonáltal u. m. Portékák , Barmok ’s a’ t. el nem fogadtatnak.

Krakkónak és a’ hozzá tartozandó rész Jószágoknak, úgy szintén Potstelkének is a’ Licitatiója tartatik 
N. Szebenben Martins Holnapja 21-dik Napján 1828 Esztendőben reggeli 9 órakora’ Praesidialis Can- 

cellarián.

Farnadiának és Nagy Rápoltnak Déván 24-dik Martiusban 1828. reggeli 9 órakor a’ Prvisorialis Can- 

cellarián.

Vízaknának Vízaknán 21-dik Martiusban 1828. —Magyar Újvárnak ott helyben 2-dik Áprilisben 1828.

__ Thordának Thordán 51-dik Martiusban 1828. — Kolosnak és Kötelendnek, Koloson 28-dik Martiusban
1828. — Déésaknának ottan helyben 24-dik Martiusban 1828 reggeli 9 órakor a’ helybéli Sótisztség Cari- 

cellarián.

Költ N. Szebenben Februárius 7-kén 1828.



Hirdetés.

Ezennnel közhíré tétetik , hogy ezen Erdéllyi K. N. Fejedelemsegben találtató Cameralis Administratio alatt 

lévő Fiscális Jószágok, ezen enyészetbe lévő 1827-dik EfzlendÖ Szent András hava 7-vel nopolt és ff-ff 
Udvari 14,428 Thes. számokkal meg jegyzett Udvari parancsolatnak következéséül Kótyavetye úttyán a’töb
bet Ígérőknek 1-sö Májustól 1828 kezdve, három egymás itánn következő Esztendőkre a’ Contractusba ki- 

téendö idő szakaszokon való előre fizetés mellett, haszonbérbe ki fognak adattatni, mcllyeknek valóságok 
rövideden a’ lejjebbiekben által láthatók:

Alsó Fejér Váimegyében
a) Krakkóban, Tiburban, Királypatakon, Benedekben, Magyar és Oláh Borosbotsárdon

és Kisfaluion

Találtatnak 8 hold, és 449 Q ölni Cuviális fundusok, árokhoz tartozó jó épületekkel, 404 köböl és lj-{ 
vékáni allodiális szántóföldek, 159 szekévni kaszálók, tibb allodiális szőllőhegyek 6,610 veder mustra, 
15 hold, és 1,254 f~] ölni gyümöltsös és veteményes kertek, 870 hold, és 561 ölni allodiális erdők; 180 
Colonikális és Inquilinális Sessiók, az azok után járandó Robották, Dézsmák, Taxák, Karátsonytyúkok, 
és tojások, 6 Kortsomák, egy két kerekű lisztövlö malom Benedeki vásárvám.

NB. Kisfaludon a’ hajósokon kívül, találtatnak több Colonusok, a’ kik hetenként napszámot tesznek , 
és dézsmál adnak, mind ezeknek az elsőben ki kiáltandó bérek téfzen 4,620 Rf. Conv. pénzben, a’ Bánat

pénz 10 pCentum.

Jegyzés. Minthogy a’ Kisfaludy hajósok taxája mindeddig különösen administráltatott, és azon Colo- 
nusokért, a’ kik a’ haj osság alól felszabadulván a’ Krakkói jószághoz szolgáltak, Krakkó fizette a’ taxát, ez
után is ezen taxát, melly esztendőnként a’ hajósokéval együtt 180 Rfkat Váltó Czedulaban tél zen , tartoz
zék a7 Krakkói Arendátor, az arenda summán kívül tisztán administrálni.

Kühüllo Vármegyében,
b) Potstelkén és Mártontelkén

5 hold, és 645 Q ölni curiális fundus, az ahoz tartozó csűrös, gyümöltsös és virágos kertekkel, jó álla
potban lévő épületekkel, 558 köböl, 1— vékáni allodiális szántó földek, 270 szék érni 27 portióni al
lodiális kaszabok , 5 allodiális szöllok, 1,560 veder mustra; — találtatnak még két allodiális kertek egyik 
gyümöltsös, a7 másik veteményes 5 nőid, és 280 ölni, 10 darab allodiális erdők, 65 Colonicális, és In- 
quilinalis telkek, az azok után járandó Robották, Dézsmák, Karátsonytyukok és tojások, egy jó állapotban lévő 
Kortsoma, a’Mártontelki 7 Colonicális és Inquilinális telkek után járandó gabona dézsmákon kívül, a’ bor 
dézsmál megváltani tartoznak 59 fi. 52 xr. Váltóban, Karátsony tyúkot és tojást nem tartoznak adni, az 
elsőben ki kiáltandó summa 2,110 Rf. — xr. Conv. pénzben, a7 Bánatpénz 10 pCentum.

Hunyacl Vármegyében.
c) Farnádián, Kajanellen, és Besánban

490 □ ölni Cuviális fundus, 190 □ ölni veteményes kert, 1 hold és 520 □ ölni csűrös, és egyszers

mind gyümöltsös kert, 216 köböl T8^ vékáni allodiális szántó földek, 17 szekérül és 28 portion! kaszai- 
lók, 5 darab erdők, 11 j antiqua Colonicális, 11 Inquilinális, 1 deserta, \ nova Sessiók , mellyekben talál
tatnak 54 Colonusok és 15 Inquilinusok, az azok után járandó Robották, a7 gabona dézsma helyett minden 
egész Sessiótól tartoznak esztendőnként adni egy két esztendős sertést, vagy annak vakságába 5 Rf. — xr. 
úgy minden egész telektől 1 5 Karátsoni tyúkokat, ezeken kívül minden Colonus és Inquilinus fejenként 10 
tojást: talál tátik még egy Kortsoma is; az elsőben ki kiáltandó Summa 490 Rf. — xr. Conv. pénzben, a7 
Bánatpénz 10 pCentum.



cl) Nagy Rápolton

270 Q ölni Curialis fundús, a’ Csűrös kerttel, 42 köböl lif vékáni allödiális szntó földek , 25 szekér, 

28j portioni Kaszállók, 5 darabocska allodialis szöllok 61 veder mustra, ezen szollök között találtatik 
egy gyümöltsöt termo kert is 276 Q ölni, 62-1 Q ölni gyümölcsös es veteményes kertek, 88 Q ölni 
füzes, 6 lnquilinalis Sessiók , ezek után hetenkéat egy egy napi tenyérrel való dolog, dézsmával, Kará
cson tyúkokkal és tojásokkal nem tartoznak, a’ ki kiáltandó summa tésztzn 90 Rf. Conv: pénzben, a’ Bá-i 
natpénz 10 pCentum.

Kolos Vármegyébeíi.
e) Kölelenden, F. Zsákon, és I.SzováLhork

Curialis fnndus egy, 5561 Köbölni allodialis szántó? földek, 160 szekérül Kaszállók, 4,484 □ ölni 
gyümölcsös és veteményes kertek, 5,318 Q ölni fedni való nádat termő tavak , halászat, vadászat és kortso- 
raálás jussa, 9 egész Colonicalis, 26^ és allodialis szollö 100 veder mustra, 75,175 □ ölni, Telkek, 
az azután járandó Röbották, Dézsmák, Taxák, Kai’átson tyúkok, tojások, bárom kövii lisztörlő malom , 
19,296 Q ölni Berkek, Erdők, az elsőben kikiáltandó summa 690 Rf. Cön'v. pénzben, a Bánatpénz 
10 pCentum.

T ' ■ .. ' '
Belső Szolnok Vármegyében.

f) Déésaknárt. ,

648 Q Ölni curialis fündus, 1,098 ölni csűrös kert 525 ölni vetem ériyesKert, 556 köbölni allodialis szántóföl
dek , 125 szék érni 41 portioni kaszállók, 5 darab szollök, 310 veder mustra, a' szellőkben több gyümölcs fák, 2 
sajtók, egy Vintzellér ház, egy más nagyobb ház V szellőben pintzével, 2 darab allodialis erdők, vadászat 
jussa, 25 taxalis Telkek, 4 hurubák, a’ Telkek után járandó Taxák, Dézsmák az oppidanusoktól, tartoz
nak továbbá a’ Taxalisták bizonyos fizetésért annyi napot szolgálni; a’ mennyit az Oeconomia megkíván, 
az oppidanusok és sóvágók a’ szénát öszvegyüjteni (személy szerént három tzipót kapva) kötelesek' úgy 
szintén aztat tulajdon szekerekkel béhordani, horditni, valamint a’ Dézsmál is begyűjteni, asztagba rakni, 
és jó béfödni, minden fizetés nélkül; találtatik végtére egy kortsoma, és egy mészárszék.

A’ mostan nevezett Oeconömiához administrdtatott Boérfalván 2,400 Q ölni kaszál ló, két kis iífiú 
erdők, 8 népes és 8 népeden Colonicalis Sessiók, az ezekből bejövő Koholták, Taxák és Dézsmák.

Hollómezün 16 Antiquá Colonicalis sessiók, az azok utánn járandó Koholták, Taxák és Dézsmák.

Somkuton l,103-§ Q ölni Curialis fundus, 5^ szekérül Kaszálló, 6 darab iffiú Erdők, 353 Ilöld, 
és 1,287 Q ölni ; a’ vadászattal, halászattal, 54= Colonicalis Sessiók, az azok után való Robották, Taxák, 
Karácson tyúkok, Csirkék és tojások, egy három kövü lisztörlő malom, két Kortsomák , mihd ezeknek az 
elsőben ki kiáltandó summája 940 Rf Conv. pénzkén, a’ Bánatpénz 10 pCentum.

Thorda Vármegye be ni
g) Thordán

Curialis fundus egy, hozzá tartozó jó épületeivel, egy major ’s egyszersmind csűrös kert, 20-1 Köböl cs 2'-“ 
vékáni allodialis szántó földek, 440 szekérül kaszállók, két korcsomák, egy mészárszék, allodialis szöllo- 
hegy egy, 50 veder mustra, 26 Taxalis fundusok, az azok után bejövő Taxák, ezeknek ki kiáltandó sum
mája 780 fl. Conv. pénzben, a’ Bánatpénz 10 pCentum,

Alsó Fejéi Vármegyébeiií
h) Vizaknán

Egy Korcsoma, égy Mészárszék, az oppidanusoktól béjövő Dézsmák, 41 Taxalisták, és azoknak taxa jók, 
ll lnquilinalis sessiók, az azok után járó Robották, 5 nagyobb és több kissebb kaszállók, mind ezekért áz 
elsőben ki kiáltandó summa 940 fl. Conv. pénzben, a’ Bánatpénz 10 pCentum.

i) Marosujvároií.

Három kortsomák, 83 Taxalis fundusok, az azok után járandó Taxák, Vásárvám,! bolt, egy repülő íiid, 

egy kis kert, két nagy kiterjedésű kaszállók, ezeknek elsőben ki kiáltandó bérek 1,620 fór. Conv. pénz
ben, a’ Bánatpénz 10 pCentum.



Jelenté 8.
(l) A’ Politikai. Igazgatás czímje alatt általam kiadatott 

könyv a’ sajtót már elhagyván , azon fzámos Tit. Tit. érdemes Urak
nak, kik első és kitsin munkám közre botsájtatását előfizetésekkel se
gíteni méltóztattak, hálás tisztelettel vészem: egyébberánt a’ tisztelt 
Publikumnak alázatosan jelentem, hogy a Praenumeratiokon fellyül 
nyomtattatott Exemplárokat, béköttetve egy példányt három húszasba 
számítván, akár Eggenberger Könyváros Úrnál, akár Pesti szállásomon 
a’ Magvar útfzában Nro 469 meglehet szerezni.

Pesten Martins 15-kén 1828.
Bizáki Pulty Károly 

több Ts..Ns. Vgyék’ Tábla-Bírája.

8 záll Ittó Hajókról való Tudósítás.
(l) Alól írtak, úgy hozván magokkal a'környMállások kéntelení

tettek L o r i do n tó 1 elválni, mellynek következésében alázatosan je
lentik, hogy egy tölgyfa és öt lágyfa % mind jó kéfzűletű hajóval el
látván magokat, akár gabona, akár bor szállítást, a’ legillendőbb 
bérért vállalnak , minden rendű szállítani akaró Tulajdonosokat bizo- 
dalommal megkeresvén, bogy ókét e félékkel fzerentsésítteni méltóz
tassanak, Tolnán ugyan magoknál, Pesten pedig-Fül man Jó’sef 
Úrnál, a’ Duna parton Klopfinger Házban, bővebb tudósítást lehet 
mindenekről venni. Költ Tolnán Böjtelő Hava 15-dikén 1828.

Weher, S chl e ie he r, és Társas ága.

H í r d e t é s.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

hez képest folyó 1828-diki Április 14-dik napján, fog tartatni a’ Vise
grádi Koronái Uradalomhoz tartozandó erdőkben, és a’ Bogdányi és 
Tóth-fálusi vágásokban e’télen ejtett Öl- és Gally fa, mintegy 2000-ig 
való öl tűzifák a' Dunán Budára és Pestre a' Kamara falerakóiba a 
jövő nyáron teendő szállítása eránt, a' Licitátio, annak adódván ez 
által a' ki legkevesebb bért fog a’ szállításért kívánni. Kik ezen fafzál- 
lítás Licitátiójára kívánnak botsáttatni, 4 jó kéfzűletű hajójoknak keli 
lenni; azon kívül pedig magok vagyonosságokat hiteles Bizonyságok
kal erősítteniek, s bánatpénzül GOO fór. V. Cz. előre letenniek. Tar
tatni fog a’ Licitátio a’ Visegrádi Erdő-Hivatal Irófzobájában a’ reggeli 
szokott órakon; ott a’ feltételeket előre is meglehet látni.

Budán Mart. 10-dikén 1828.

Hirdeté s.
(l) A Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a’ K, Marosi Kamarái is Administration



Dómba, ugyan tsak Kamarális Helységben találtató , erős falakból allő% 
es fzünet nélkül folyó elegendő vizű, helyheztetésére nézve igen jó 
helyen álló Hámort, illyenbe vágni méréfzelő magános személynek 
által engedheti, igen kedvező feltételek alatt olly végre, hogy ebből 
papiros malmot tsináftasson,

FelfzólMttatnak e’ végre mindazok , kik e' szándék végre hajtá
sát magokra vállalni kívánnák, hogy tessék ajánlásaikat a’ fennt érdek
lett K. Kamarális Administratiónak Szigeten Nemes Mar maros Várme
gyében, beadni. Budán Mart. ll-dikén 1828.

Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Kir. Udvari Kamara részéről köz 

tudományra adatik, hogy a’ Tifza-Újlaki Hajós-ofztálynak megszün
tetésével felmaradt Aerarialis Hajók ’s azokhoz tartozandó Dereglyék, 
nevezetesen , f. e. Április 1-ső napján Tokajban hat darab faál- 
líttó hajó, és két Dereglye; ugyan Április Q-dikén pedig Tár- 
kányban nyúl ez darab fzállíttó hajó, és két Dereglye, a’ 
fzokott reggeli órákon a’ Só házaknál tartandó nyilvánságos Kótya- 
vetyén mindjárt helyben téendő kész pénz fizetésért a’ legtöbbet ígé
rőknek fognak eladattatní.

A venni szándékozók ezennel meghívattatnak annakokáért ezen 
Kótyavetyékre. Budán Mart. ll-dikén 1828.

J e í e n t é s.
(2) Légrády Láfzló Urnák Pesten a' Váczi útban 1295-dik szám 

alatt lévő és a’ Hazai Pomologiának előmozdítására intézett Gyümölts- 
fa, és Szőllő oskolájáról hírdettetik, hogy ott azon hazai, és külföldi 
válagatott gyümöltsfa, és gyökeres fzőllő-fajtákon kívül mellyek 1825- 
ben nyomtatott Catalogus által kijelentetettek, más sok külföldről 
öíTzefzerzett újabb fajták , anglus piszkék (egresek) egéfz Octoberig gyü- 
möltsöző Mánnák, magos, és törpe mindenkor virágzó szabad leve
gőn nevelt, sok féle, és más első rangú, tsak eggyfzer virágzó Rózsa 
nemek, úgy egynéhány száz vad-gefztenye-fák is lej eb b szállított áron 
találtatnak.

A' ve vés eránt küldendő fvankírozott levél, magához a* Tulaj
donoshoz , a’ Váczi úton 1285-dik szám alatt, útasítattni kévettetik. —

A' Gabonának Pesti piaczi ára Mart. 14-dik napján 1828 Váltó-Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 8 fór. 50 kr. Kétszeres ? fór.
40 kr. Rozs 5 fór. 40 kr. Árpa 4 for----kr. Zab 2 forint 40 kr.
Kukoricza 4 for. 4 kr. Köles 5 for. 30 kr. Köles, kása— for.—kr.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(25.)

Pesten, Szerdán, Böjt más Hava íg-dik napján 1828.

Szerentse.
A’ kereket tengely forgatja. Szerentse is így tesz’, 

A ki alól, fcllyűl majd kerekedni szokott; 
Sorsunkat vonják történetek. A’ ki igaz Nagy 

Nem kényezteti jó , nem veri földre gonosz.

MAGYAR és ERDÉLY
ÜK S Z Á G.

■f^étsről írják, hogy Nagy Mél

tóságú Négyest Báró Szepessy 
Ignácz O Excellentiája , a' Pétsi új 
Püspök, oda Febr. 24-dikén estve 
7 óra tájban megérkezett , ki
nek is mindjárt a' Káptalanbeli lí
rák , későbben pedig a’ Ns. Várme
gye* Tifztei, a’ városi Tanátsbeliek, 
Szerzetesek, ’s más fő Személyek 
udvarlására mentek ; de a’ Püspök 
O Excellentiája is más nap dél előtt 
viíTza adta a’ Papi Fő Személyek
nek a’ látogatást; délután pedig 4 
óra tájban a' Seminariumba ment, 
ott mindent gondosan megszem
lélvén , még a’ TT. Nevendék-Pa- 
polV Oskoláiba is valami egy-egy 
fertály óráig hallgatta a* T. Tanító 
Urak’ oktatásait. Ezután megláto
gatta a’ T. Cistörcita Szerzeteseket, 
’s a’ Misericordiánusokat, hol a’ 
betegeket kegyes beszédével vigasz
talta, 8 nekik alamizsnát osztogatott.

(Első Félesztendő 1828.)

A’ következett napokban több sin- 
lődő szegényekkel éreztette , ’s min
den nap érezteti adakozásának vi
gasztaló balsamát , úgy hogy az 
egész város áldja a’ Mennyei gond
viselést, és a’ bölts Fejedelmet, ki 
illy valóságos nagylelkű, nagy ke
gyesség ű Püspököt, ajándékozott.--- 
Megérkezvén a Pápa’ Bullája, mind
járt rendelést tett O Excellentiája, 
hogy Martins 13-dikán és 14-dikén 
Püspöki izékébe iktattassék be.

Ő Excellentiájának buktatásá
ról illy későbbi levelet vettünk: 
Pétsről Martins 15-dikén —Tegnap 
’s tegnap előtt ment végbe itten Ő 
Excellentiájának , N. M. Négyesi 
Báró Szepesy Püspök Úrnak 
új Püspöki izékébe való fényes be
iktatása. „Ugyan is tegnap előtt dél 
után két órakor a’ Tekintetes Nemes 
Káptalan , a’ Városbeli , és a’ közel 
lévő tájékról betódult Papság egéfz 
Egyházi Czerimoniával O Excellen- 
tiáját a’ Templomba vezette, a'ho 
minekutánna a’Te Deura laudamus

X



lelénekeltetett, Ó Excellentiája a’ T. 
Papsághoz ékes és fontos Deák be- 
fzédet mondott, melly közben Ke
gyelmes Királyi Levelek ’s O szent
sége Bullája felolvastattak. Ezek- 
után a’ Tekintetes Nemes Káptalan 
és a kik Egyházi fzolgálatot tettek 
kéz tsókolásva botsájt<y,tak, melly
nek végével O Excellentiája áldást 
adván Püspöki palotájába békísér- 
tetett. Másnap , úgymint 14. Mart. 
azon pompával,mellyel tegnap előtt, 
reggel kilencz órakor a Templom
ba bévezettetett O Excellentiája, és 
a’ tárgynak illő méltóságához képest 
való Egyházi kéfzülettel a’ nagy 
Misét elmondotta, azután áldást ad
ván, Hlyen alkalmatossággal adni 
fzokott bútsu kihírdettetett. Ennek 
végével Püspöki öltözetben felmen
tén a’ Prédikáló izékbe 0 Excel
lentiája lelkes és velős Magyar be
szédet tartott: a’ Püspöki ’s Papi 
terhes hivatalokról, és a’ híveknek 
ezek eránt tartozó kötelességeiről. 
Mellyekből elég kiterjedŐleg meg
mutatta O Excellentiája: hogy Ő 
olly fzoros öfzveköttetésben vagyon 
mái naptól fogva kedves Megyéjé
vel , mint a’ Nős hölgyével. Mellyet 
valamint könnyező fzemekkel adott 
elő; úgy könnyes fzemekkel hallgat
ta az egéfz öfzve sereglett sokaság. 
A’ Templom előtt a’ felfegyverke
zett Polgárság ofztályai, t.i. a’ Ma
gyaroké , a’ Pandúroké ’s a' Vadá
szoké tették meg a' köfzöntŐ lövé
seket az ájtatosság alatt. Minde
neknek végével OExcellentiája min
den renden lévő Urakat fényes ebéd
del megvendégelt, a’ hol Magyar

nektárral megtöltött sok öröm po
harak üríttettek Ő Felsége, Ó Ex
cellentiája és több jelen lévő Urak
nak egésségökért.

A’ Vak gyermekeknek oktatá
sára és neveltetésére Pesten felállí
tott Intézet’ gyarapítására a’ f. 1828- 
dik efztendőre tööb nagylelkű ha
zafiak tettek pénzbeli ajánlásokat ; 
különösen Ó Tsáfzári Kir. Feisé- 
gök is kegyes figyelmet méltóztat- 
tak fordítani ezen hafznos Intézetre ; 
mert Felséges Urunk 1000 fór. ha
sonlóképpen Felséges Alfzony unk 
is 1000 fór. V. Cz. ajándékoztak.

Az utóbbi Országgyűlésének Q- 
dik Törvény-Czikkelye fzerént, O 
Felségének kegyelmes helybenha
gyásával, a’ Bányáfzi dolgok’ meg
vizsgálására neveztetett orfzágos De- 
putátio Budára öfzvegyülekezett , 
hogy tökélletesíttse, ’s héfejezze 
azon Munkákat, mellyeket az 179” 
Törvénynek Ö7-dik Czikkelye fze
rént kineveztetett orfzágos Deputá- 
tiokéfzített a’Bányáfzati és Pénzbeli 
dologban. Ezen Válafztottság a’ f. h.
13-kán tartotta első üllését az Or- 
fzág’ házának kis palotájában; tag
jai pedig ezek : N. M. Báró Ger
ti c z y Paula Ferencz O Excellentiá
ja , Valós. titk. Tanátsos, és alsó 
Magyar orfzági volt Fő - Kamara- 
Gróf, mint ezen Deputátió’ Előlül- 
lűje;— továbbá: Mélt. Báró Ré- 
vay Nép. János H Tsáfz. K. Kama
rás Úr, alsó M. Orfzági Kir. Fő Ka
mara Gróf a’ Pénzbeli és Bányászati 
dolgokban, ’sa’t.;— M. Gróf Se-



— 171) —

rényi János-, Tsáfz. Kir. Kamarás* 
Úr, és Bányáfzi Tanátsos, Felső 
M.Or-fzági Kir. Fő-Inspector a’ Pénz-1 
beli és Bányáfzi dolgokban , "s a' t.; 
— M. Báró Podmaniczky Ká
roly.— Nagys. G a r ap i c h Illyés 
M. Kir. Udv. Kamarai Tanátsos, és 
a’ N. M. Kúriánál Referens a» Bá
nya fzatot illető dolgokban. — To
vábbá ezen Vármegyékbeli Küldöt
tek : T. T. Gu dics János, Kon
ti ;, Beniczky Lajos, Zsólyomi; 
Vitéz János, Abújvári; M. Gróf 
Andrásy György, Tsáfz. K. Ka
marás, Tornai.—N.— Deresé n y i 
János , Kir. Tanátsos. — A' Kir. Bá
nya-városok’ Követei: T. T Z m e s- 
k a 1 Gábor Selmeczi; Aschner 
Jó’sefjKörmöczi; Heinrich Tádé, 
Libeth-Bányai; Stand Pál, Nagy- 
Bányai. — (A’ fő bányabeli része
sek' Küldöttei: M. Báró Geramb 
Gyula ; S z umr á k János, Zsólyom 
szab. K. városnak Fő Jegyzője; 
Trangus Jó’sef; Breyer Mi
hály; Papp János; Thurmann 
Antal; Ho ffm ann Ferencz; Fü- 
lepp Jó’sef, Urak.)

Szombathelyről, Martins
10-ikén. — Ma estve 8 l/2 órakor 
a’ világból kimúlt nagy szomorú
ságunkra Városunknak érdemes 
Bírója, Nemzetes Mitermájer 
Ferencz Úr, ki ezen várost 4 esz
tendeig böltsen , és szelíden kormá
nyozta , több javításokat és építése- 

»két végbe vitetett; ama nevezetes 
Kórház’ felállításának ő volt efz- 
küzlője. A’ Tudományokban olly 
jártas volt, hogy a’ Jénai, ésGöt-

Jtingai Füvéfz-Társaság tagjai közé 
fzámlálni érdemesnek tartaná. O 

1 tsak 44 efztendőt élt, és g gyerme
ket hagyott.

Báts Vármegyében is a* B o- 
r o s z 1 ó i Község Febr. 26-kán el
vesztette szeretett Lelki Pásztorát, 
Tisztelendő K örm endy István 
Plebánus Urat, életének 71., Pap
ságának 4Q esztendejében; kinek 
meghidegült tetemei 28-ikban egy
házi és világi rendből való igen fé
nyes gyülekezet jelenlétében nagy 
halotti pompával takaríttattak-el.

Ns. Nógrád Vármegyében Cse
cse helységben Martins 15-ikén vi
gyázatlanságból tűz támadott, melly 
18 házat hamuvá tett.— Bazin sza
bad Királyi városnak eggyik kül
ső városában is Martins g-ikán a’ tűz 
53 házat emésztett meg; ez előtt 
való nap pedig Horvát-Gurab nevű 
falunak nagy része, melly Bazin- 
tól egy órányira van, porrá égett.

FRANCZIA ORSZÁG.

A' Király Martins 3-ikán költ 
Rendelése által Hyde de Neu
ville Bárót, a’ Deputátusok’ há
zának tagját a’tengeri dolgokraGyar- 
matokra ügyelő Ministerré F e u- 
trier Urat, Beauvais-i Püspököt, 
Egyházi dolgok’ Ministerévé; továb
bá Chabrol de Crusol Grófot, 
eddig volt tengeri Ministert, és 
Frassinous Grófot,Hermopolisi Püs
pököt , eddig volt Egyházi dolgok’ 
Ministerét, Státus-Ministerekké, és 
a' titkos Tanáts’ tagjaivá nevezte..



Ugyan az nap költ más Kir. 
Rendelés liufz Praefectusnak változ
tatását foglalja magában , kik közül 
némellyek helyeiket tserélik fel, 
mások tellyesen elbotsáttatnak hi
vatalaikból.

Azon Biztosság, melly a’ Ki
rály beszédére adandó köfzönő írás
nak készítésére neveztetett-ki, Mart. 
5-dikán 1 órakor gyűlt öfzve, és 
estve hatodfél órakor ofzlott el; 4- 
dikben 2 órakor ismét öfzve kellett 
gyűlnie.

A' Király Martz. 5-dikén ma
gához audientiára botsátotta Hy d e 
d e N e u v i 11 e-t, és a' Beauvaisi 
Püspököt, mint most neveztetett új 
Ministereket; ezután Ő Felsége a’ 
Financz-, a* belső dolgok’, és a' 
Közönséges Tanítás’ Ministereivel 
dolgozott.

A’ Gazette de France 
fzerént, Comet d’IncourtÜr, 
az egyenes adók Kormányoztatásá- 
nak Directora, elbotsáttatását kérte.

A’Deputátusok’ házának tagjai 
Martins 5-dikén titkos üllést tar
tottak.

A’ Journal de Commerce fze
rént, a’ Király' befzédére hdandó 
Köfzönő-írásban említés fog tétetni 
az előbbi Ministeriumnak rofz ma
gaviseletéről , éfzrevételek a’ Papi 
Oskolákról, több törvények fognak 
kérettetni a’ városok’ organisátió- 
járól, a' közönséges oktatásról, ’s 
végre a’ Választó lajstrom' készíté
séről.

A’ Franczia Courrier mind 
Hyde deNeuvilleUrat,mind a’j

Beauvaisi Püspököt nagy ditséret- 
tel illeti; de az Egyházi dolgok’ 
Ministeriumnak letételét a’ constitu- 
tionális orfzáglásban szörnyetegnek 
nevezi. Martignac Úrnak (belső 
dolgok’ Ministerének ) azt súgja : 
hogy minden simasága mellett is 
nehéz lefz neki két felekezet között 
eltsúfzni megütközés nélkül. Kü- 
lömhen meg új Minister! öfzvefzer- 
keztetésről, vagy változásról beszél
nek ; mert úgy , mint eddig ment, 
lehetetlen egy értelmű, nyilván való, 
nemzeti, bizodalmát ígérő systemr - 
hoz jutni.

A’ Gazette de France fzerént 
Parisban olly hír terjcdett el, hogy 
de Ri viere Herczeg , mint a’ Bor
dói Herczeg' Főnevelője, ezen hi
vatalát leteszi, a’ Courrier France 
fzerént de la Ferronays Úr le- 
fzen helyette Nevelő.

Több Párisi Újság-levelek azt 
befzéllik, hogy egy Franczia gya
log, és egy lovag Regement men
tői hamarább Moreába fog küldet- 
tetni, Loverdo Generális’ vezér
lése alatt. Hanem a' Quotidien- 
n e azt liifzi, hogy talán ezen sere
gek Algír ellen lesznek rendeltetve.

A’ Moreába rendeltetett expe- 
ditióról így fzóll a’ Courrier 
Francé Mart. G-dikán : ,, Azon hí
rek , mellyek tegnap a’Moreai ex- 
peditióról elfutamodtak, koránt sem 
voltak hamisak. Most ennyit mond
hatunk róla bizonyosan: Azon fegy
veres sereg, mellyel Franczia Or
fzág Görög Országnak segítségére 
küld , hat gyalog Regementből, egy 
lovag Regmentből, és eliez illő Pat-



tantyusságból áll. Ez mindöfzve 6—1 
7000 emberre telik. Ezen seregek 
már Toulon felé útban vannak. 
Az ágyúk , és mindenek, a’ mik ezen 
hadhoz szükségesek, oda rendel
tetnek. Az öszvérek is öfzvevásá- 
roltattak , mellyek hegyes tarto
mányban a’ szállításra szükségesek, 
é- készen tartatnak, hogy a’ sereg
gel eggyütt hajókra szállíttassanak. 
Az is bizonyos , hogy ezen sereget 
Loverdo Grlis fogja vezérleni. 
Ezen Generális, ki származására néz
ve Görög, és Rorfúban szüle
tett , alkalmatosabbnak látszik ezen 
vezérségre, mint más akárki, mint
hogy ismén azon tartomány' szo
kásait, tudja a'nyelvet; ’s így kön
nyebbítheti a" seregeknek azon nép
pel való közösülését, fnellynek se
gedelmére rendeltetett. Ezen sere
geknek öfzvegyülés helye Valence 
le szén Drome Departamentben.”

A’ Gazette de France is meg
egyezik ezen jelentésnek fő pont
jaiban; hanem azt mondja: hogy 
ezen seregek’ Vezére So ült Mar
sai lefzen, ’s alatta Al-Vezér Lo
verdo Grlis, két tábori Marsallal; 
továbbá hogy ezen sereg fzaporít- 
tatni fog 4000 emberrel a’Kadixból 
visszatérő osztályból. Azt is hozzá 
teszik, a’ Gazette fzerént: hogy 6000 
emberből álló Angol sereg a’ Fran- 
cziákkal eggyetértőleg fog munkál
kodni.

OROSZ BIRODALOM.
Konstantin Nagy Herczeg 

Febr. iQ-ikén Strelnába ment, 
hogy onnét Varsóba visszautazzon.

A’ Berlini Ujságlevelek Sz*Pé-

tervárából Febr. 26-ikán költ tudó
sítások fzerént jelentik: hogy O 
Felsége a’ Tsáfzár a’ Wiälkai,Tó
ból ski , és Jeniseiski polgári Kor- 
mányozóknah Tsáfzári kegyességét 
kinyilatkoztatta a’ Katona - szedés
nek gyors végrehajtásáért, és a’ 
nekik adott parantsolatnak hamar 
tellyesítéseért.

Dr. G ősz ling Státus-Taiiá- 
tsos a’ munkálódó ármád a’ számá
ra az orvosságok’ rendkívül való 
megszerzésére nézve, a" Patikai dol
gok’ Inspectorává neveztetett.

O Felsége a’ Tsáfzár az ide 
való Szinodusnak meghagyta, hogy 
haladék nélkül javai!jön ollyan esz
közt mellyet szükségesnek gondol 
egyrészről arra, hogy az ifjú Pap
ság’ kimiveltetése élőm ok di tlassék, 
más részről, hogy a’Pápi renden lévő 
tagok, főképpen a’ Plebánusök, ki
vált a’ kik szegény Megyében van
nak, jobb tartást, fizetést kapjanak. 

PGRTUGALL1A.
Parisba Martz. 4-ikén az ország- 

ló székhez érkezett telegraphi je
lentés szerént, Dom M i gu e 1 Por
tug. Királyi Hcrtzeg Febr. 22-ikén 
Tájóba megérkezett. O egy szélvész
nek veszedelmei közül, melly négy 
nap tartott, és több hajókat Portu
gálba partjainál öszvei ontott, sze- 
rentsésen megmertekedett. IVIihent 
a’ hajó, melly a’ Királyi Herczeget 
vitte , a’ L'izabónai kikötőhelybe ér
kezett, az öreg Királyné, ’s a’ Re
gens Herczeg Asszony mindjárt 
oda ménének, hol Ó Királyi Magas
ságánál sokáig maradtak. Ugyan 
ezen úton érkezett azon tudósítás
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is, hogy az Angol armada’ butyo- 
raí már a’ hajókra vitettek , és a’ 
seregek azonnal el fogják hagyni Li- 
zabónát.

LENGYEL ORSZÁG.
Közönséges Újság - levelek a’ 

Lengyel határokról vett tudósítá
sok szerént ezt írják:,, Akár a’Ke
reszténységnek közönséges ellensé
gén régi időkben nyert ditsőség- 
nek emlékezetéből, akár az ural
kodó Fejedelem eránt való hajlan
dóságnak megbizonyításából — elég 
az, hogy Lengyel Ország’ népsége 
a’ mostani hadi készületekben olly 
nagy buzgóságot mutat, mintha va
lóságos nemzeti ügye forogna fenn. 
Több hadi személyek , nagyobb 
rangbeliek, és vagyonosak , kik 
1814-iktől, vagy 1815-iktől fogva 
szolgálatból magokat elhúzták , 
ajánlották magokat, hogy nem tsak 
zsold nélkül készek katonáskodni 
hanem tulajdon költségeiken még 
katonaságot is állítanak. A’ régi 
Lengyel ármádabeli Tisztek is töb
ben , kik régóta külföldön laktak, 
Varsóba megjelentek, hogy ismét 
zászlók alatt szolgáljanak. Hlyen 
buzgóságot, illy személyes hasznot 
nem kereső indulatot lehet tapasz
talni az Ország’ szélein öszve verőd
ve tanyázó seregek’ számára ki- 
vántató eleségbeli szolgáltatásban 
is. Ezen eleségbeli szolgáltatást né
melly nagy Földes Urak magok vit
ték végbe, ’s olly oltson, hogy a 
pénzbeli nyereségről gondolkodni^ 
sem lehet. Rövideden, ha háború 
találna kiütni, ebből, a’ mi sze
münk előtt történik, ellehet gon-

[dőlni, hogy, lehetetlen a"Lengye
lek, és Oroszok között külömbsé- 
get tenni az Uralkodó eránt való 
hajlandóságra nézve, kinek atyai 
pálczája alatt mind a’ két nemzet
nek jusa van reményleni , hogy új 
ditsőségre , betsületre, és szereutsv 
re tehet szert.”

JON1AI SZIGETEK.
Az Osservatore T r i e s t i- 

no Korfuból Febr. 16-dikán költ 
tudósítást közöl e'képpen:

Rudsdell Fő Strázsamester 
Angliai htjából ismét viíTzatért a' 
Joniai szigetek' Kormány Izékéhez, 
és hivatalbeli foglalatosságit, mint 
a’ Lord Fő-Biztos' Titoknoka, is
mét elkezdette, melly hivatalt addig 
is Sir Baynes Eduard vitt. Febr. 
10-dikén délután Gróf Guil le mi
nő t Generális , az Ottomani Portá
nál Franczia Kir. Nagy Követ, mi
nekutánna fzabad közösülést nyert, 
kísérőivel a’ szárazra kifzállott, és 
a' hajókról, ’s bástyákról ágyúlö
vésekkel köfzöntetett. W o o d f o r d 
General-Major a’ Generálstabbal, és 
gálakotsikkal a’ kontumáczia ház
hoz ment, melly’ elejébe tifztelke- 
dő őrök, és muzsika-kar voltak ál
lítva, hogy ott a' Nagy-Követnek 
tifzteletet tegyenek , ’s őtet a’ neki 
rendelt fzállásra, a’ Sz. Mihály- és 
Sz. György palotába vezessék, hol 
őtet a’ Lord Fő-Bíztos a’ garádi- 
tsoknál fogadta.

Febr. ll-dikén naplementekor,, 
[mint az Austriai Tsáfzári Felség' 
fzületése ünnep estvéjén , az itt álló 
Tsáfz. K. hadi korvet Veloce, 
mellynek KapitányaB uratovich



21 ágyúlövést tett. Másnap Febr. 
12-dikén napfelkeltekor az itt lévő 
Tsáfz. ki. hadihajók mind,t. i. Ve- 
loce Korvet, Orione, és Ussaro ne
vű briggek, a’záfzlók kifüggefztése 
mellett köszöntő lövéseket tettek , 
mellyeket az itt lévő Tsáfz. K. min
den Kereskedő hajók megújítottak. 
Délután 1 órakor a’ Deák székes 
templomban fényes szertartással Te 
Deum énekeltetett, mellyre az em
lített hajók ismét Salvét lőttek. A’ 
Tsáfz. K. Fő Consulnál, Hauen- 
schild Úrnál, vendégség volt, hol 
az O Felsége egésségeért ittak, és 
az ágyúk az Austriai hajókról dur- 
rogtak. — A kikötőhelyben álló 
Franczia fregáta, Armide ^gy- 
gyik árboCzára Te Deum alatt Tsáfz. 
K. Austriai záfzlót függefztett'ki, 
melly egéfz nap lementéig ott lo
bogott, ’s azt 21 ágyúlövéssel kö
szöntötték a’ Francziák. Ezen tisz
teletet Veloce is a Franczia zászló 
Kifüggesztésével, és hasonló 8alvó
val viiízonozta. A Te Deumon jelen 
voltak az itt lakó Consulok mind
nyájan, az Austriai Tsáfz. Kir. hadi 
hajóit' Generalstabja, és az Austriai 
Kereskedő-hajók’ Kapitányai, sok 
előkelő lakosokkal, és az itt tar
tózkodó Austriai alattvalókkal egye
temben.

CHILI.
Valparaiso!, an , melly a’ 

mint tudva van, egész Déli Ame
rikában a’ legnevezetesebb kikötő
hely kereskedésre nézve, a’ múlt 
észt. Sept. Qdikén olly történet 
esett, mellyre könnyen következ
hetett volna az ott lakó minden

Angoloknak megölettetése. Az ití 
álló Doris nevű Angol fregátáról 
egy Tiszt a’játékszínben egy üllés- 
hely végett öszve szólalkozott egy 
Chilibelível/saz alatt az Angol Tiszt 
ezt kétszer arczúl tsapta, ’s pisztol
lyal fenyegette. A’ Tisztviselőség’ 
parantsolatjára két katona bémene, 
’s el akará fognia’ Tisztet ; a’föld
szint lévő Angolok mindjárt oda 
szaladának, körűi fogák hazafiokat, 
’s nem akarák engedni elfogatta- 
tasát. Ekkor a’ Tisztviselőség pa
rantsolatjára eljőve az ott vigyáza
ton lévő Al-Tiszt, ki az előtt künn 
volt , ’s az egész esetről semmit 
sem tudott. Ez tehát egész udva
riasan az Angol Tiszthez , F. úrhoz 
járnia, vállát megveregeté, ’s azt 
monda neki:„Angol Uram, jöj
jön velem ! Minden jelenlévők’ bá
mulására az Angol előveszi piszto
lyát, és szívét keresztül lövi a sze
gény All-Tisztnek, úgy hogy mind
járt halva lerogyott. A’ zavarodás 
között elillant a’ gyilkos ; a’ játék
szín bezáratik, és senki sembotsát- 
tatik k- Erre tsak hamar ott ter
mének az Angol Fő-Consul N u- 
g e n t Úr, a’ Doris’ Kapitánya Sir 
Sinclair John, és a’ város Kor- 
mányozója. Sir John azt kívánta, 
hogy a’ játékszínben lévő Tiszteit 
azonnal botsássák el, a’ mi meg is 

‘engedtetett , minthogy a’ gyil
kos már elszökött volt. De a’ ka
szárnyában lévő várőrző sereg fel- 
indúla megölethetett pajtásának 
megboszulására , és sokan fegyve
res kézzel a’ theátrumba rohanának, 
illy kiáltás között: Le az Ango-
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lókkal! le m i n d n y á j o k k a 1! 
A’ Fő-Consullal, Nugent Uvral 
gorombán bántak. A’ Doria hajó’ 
Kapitánya mindjárt egész legénysé
gét felí'egyverkezteté , ’s a’ tenger’ 
partján rendbe állítás a’ Chilibe
liek is fegyverre kelének, és a’ se
regek a’ piaczra kiáltanak. Végre 
midőn éppen öszve akarnának üt
közni, a’ város’ Kormányozója , ki 
a’ város’ csendességének fentartásá- 
ért kezeskedem, Sir Johnt előter
jesztései által arra vette: hogy ka
tonáit ismét hajókra szállítaná , 
’s erre a’ Chilibeli seregek is elosz
lottak. Sir John megígérte , hogy 
azon Tisztet általadja a’ tartomány
beli ítélőszéknek , de ezt nem fog
ja előbb tenni, míg a’ tanúk’ ki- 
liallgattatása egészen el nem vé
geztetik.

idill ö mb bf éle Tudósítások.
Turinban Febr. 2Ő-kán reg

gel 5 óra tájban Sutéra nevű theá- 
tromban tűz támadott, ’s úgy meg
égett , hogy tsak a’ falak maradtak; 
egy öreg, és egy 7 esztendős gyer
mek a tűzbe veszett.

Londonban az új Braunschveigi 
theatrom’ teteje a’ próba alatt bé- 
szakadt. Több személyek oda hal
tak , u. m. a Director , egy színját
szó , ’s egy színjátszó leány. Még 
nem tudják mind, de félnek, hogy 
talán a’ Muzsikusok is agyon zú.

zattak , kevesen jöhettek ki sérelem 
nélkül. Ezen új theátrom’ teteje 
egészen vasból volt, ’s a’ falak nem 
bírták a’ nagy terhet.

Cisneros Rojalista vezér Kolum
biában Karakas külső városáig előre 
nyomült; 1000 emberből álló se
rege van, ’s naponként szaporodik. 
Varinas tartományban is nyugtalan
ságok támadtak.

Manchesterben Febr. 28-ikán
— éppen az nap , és azon órában, 
mellyben Londonban a' Braun
schveigi theátrom beomlott—Emma 
nevű új hajó, mellyet akkor épí
tettek, midőn a’ tengerbe eresztet- 
nék, ’s nagy örvendezés között meg 
akarnák keresztelni , sebesen a' 
parthoz ütődött olly erővel hogy a’ 
hajó a’ rajta lévő 100 emberrel fel
fordulna. Mindjárt a' vízbe rohan
tak a’ két parton álló nézők a' sze- 
rentsétlenek szabadítására, kik több
nyire aíTzonyok voltak ; sokat ki
fogtak , de többnyire élet nélkül ; 
két kutyát megöltek azoknak me
leg vérét belejök fetskendezték , — 
híjába ! — electromi masinát vet
tek elő, szóval a’sok orvosok min
dent megpróbáltak, de mind híjába ;
— tsak kevesen jöttek életre. Hihe
tő a’ nedves levegő volt oka.

Dom Miguel Febr. 20-ihán 
a’ Cortesek előtt megesküdött ; — 
’s azután nehány Minisztereket ne
vezett ki.

Budai Lotteria.
Böjt más Hava 12-dik napján 1828. volt Húzásban kijött: 

23. 52. 13. 85. 87.
(Hafznos Mulatságok Nro 23 ) Hirdetés l árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, s Külföldi Tudósításokhoz.

(23.) .

Meghívás.
Szükségesnek látván a' Pesti Ló-futtatásokat elintéző VáJafz- 

tottság minden Magyar Orfzágban ’s az ahhoz kapcsolt tartományok
ban nem külömben Erdélyben találtató ménesnek hiteles feljegyzését 
és azok fajjai minémüsége leírását, tifztelettel kérettetnek minden em
lített Orfzágokbeli Ménes Birtokosok az olly leírásnak mellynek az 
alább következendő Mutató fzerént kellene végbe menni, M. Báró 
Orczy Lőrincz Csongrád Vármegyei Administrator és Cs. Kir. Ka
marás Úrhoz Pestre való megküldésére. Hasonlóképen fzükséges lévén 
a’ fajoknak főbbként a’ jövendőre nézve tifztába hozása a’ Vevőknek 
azok iránt bizonyossá tétele czéljából egy köz és hiteles Ménes könyv 
készítésé, kérettetnek minden Méneses Gazdák és egyes Kanczák tu
lajdonosai, hogy akár külföldi, akár hazai nemesebb ’s kijeleltebb kan- 
czájiknak egyenként nevét, fzőrét, nagyságát, korát mind apáról mind 
anyáról való származását, a’mennyire csak bizonyossággal fellehet vinni 
’s ezen kanczáknak eddig elé esett csikajit, ezeknek is fzőrét nemét, 
apját említvén, M. Báró Wesselényi Miklós Úrnak, Magyar Or
szágról Debreczenen Bréden keresztül Sibóra küldendő leveleikben a’ 
fzerént, a' mint azt a’ 2-dik szám alatt lévő, ’s itt alattabb eléjövő 
útmutatás ki jegyzi, leírni.

T.
A’ Magyar OiTzágí és ahhoz tartozó Tartományokban találtató Ménes-; 
Lovaknak Honnyunkkal s a’ Külfölddel való megismertetésére nézve 

szükséges volna ezeket tudni:

K é r d é s e k Felelet formája Más felelet.

I. Kinek van Ménese, ki tart lovat? N. N. Ur tart istenest. N. N. Ur egynéhány falz-, 
lovakat tart.

1 2. Hol jár? N. N. város, falu, határán 
vagy pusztán , melly N. N.

* várostól — órányira vau.
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Kérdések Felelet formája Más felelet.

3. Hány kanczából áll , mitlyen 
szűrüek, nagyságúak 115 fA ma
roktól 16-dig első Osztálybeli
15-tói 15 'Alig 2-dik Oszt. 14 
i/ztől lo-tig 3-dik Oszt. 14-iktől 
14 1/gig 4-dik Oszt.

40-ből. Ebből 20 pej, 20sár- 
ga, 10 1-ső Osztálybeli, 20 
2-dik Oszt. a’ többi 3-dik 
QsziályiieU-

30 fekete : ennek fele 3-dik, 
fele 4-dik Osztályb.

4. Hogy hágódnak ? Kézről Szilaj csődör jár közttök min
dég. x

5. Miféle fajú ’sm'.Ilyen szőrű cső-
dörög használtatnak !

.\r»bs, pej, angolt sárga>a"t. Tulajdon itadékbeli vagy Er
délyi 's »' I .

6, Hány esztendeje hogy a’ ménes, 
már együtt van ’s millyen fajú 
lovakból van egybe-szerkez- 
tetve.

40 esztendő előtt válogatott 
Magyar s Erdély i, vett kun
osakból állott össze.

í 0 cszlend. előtt eladalolt N. 
N. ménesbeli kanczákból 
szedték össze.

1. Mi történik iyadékjávál ? Hágó csődöröknek , paripák
nak, kocsis lovaknak ailal- 
lptnak-el.

A mi szükségen felül vau , 
remondának adattatik-el.

8. Millyen bélyege van mindenik- 
nek jobb vagy l>al pofáján, nya
kán , marja» , lapoczkáján , 
czombjáu vagy farán ?

Nincs semmi bélyegek ’s far
kok angol) utódra el.vannak 
vágva.

Hal farán <? Ó , a' jobb po
fáján a' hágójCsődör betűje.

Jegyzés. Kedves dolgot tcszen, a’ ki ménesének történetét is,röviden leírja , előadván össze 
állása idejétől fogva nevezetességeit, p. o. azon származású lovakkal tett hosszabb uta
kat ’s futtatásokat. , .

A' válaszolni kívánók, méltóztassanak leveleket e" tárgyban Mait. Báró Oyezy Loronez 
Csongrád Vármegyei Administrator Úrhoz Pestig küldeni.

A’ kik nemesebb ’s kijeleltebb kanczáiilinak a’ kö?ménes-könyvbe való 
beiktatását óhajtják , azok feljegyzésének illy formán való tételére

kérettetnek :
N. N. birtokában lévő pej Kancza.

Tündér.
Született N.N. 1818-ban, Ménesében Apja N.N.Anyja N.N. Apjáról Nagy- 

Apja N. N. Nagy-Anyja N. N, ’s a’ t. Anyjáról Nagy-Apja N. N. 
Nagy-Anyja N.N. ’s a’ t.

1823- ban ellett pej kanczát (most nev.e Vidám) N N- Csődörtől.
1824- ben meddőn maradott.
1825- ben ellett sárga Csődört (neve Tüzes) N.N. Csődörtől.
1820-ban ellett fekete Csődört N.N. Csődörtől (megdöglött).
1827- ben megvetett N. N. Csődörtől.
1828- ban hágatódott N. N. Csődörrel.

Erre a’ válafzt Mélt. Báró Wesselényi Miklós Úr Debre.- 
fzQnen ’s Bréden Rerefztül Sibóra kéri.



Híradás.
(l) Meghatározott fzámán félj ül fzaporodván ménesem ’s feles ne- 

vendék kanczájim lévén, hufzonhat anyakanczát akár egyenként akár 
öfzvesen fzándékozom eladni. Venni kívánókat Julius 15-dikitől fogva 
Augustus 1-ső napjáig 1828 szívesen fogok látni magamnál Sibón. 
Bővebb tudósítást addig is Pesten a’ Casitio Udvari Mestere Te kusch 
Kerefztely Úr adhat, a’ M. Dorottya utfzában.

Pesten, Martins 6-dikán 182 8»
B. Wesselényi Miklós.

Jófzág kibérlése.
(l) Mélt. GrófNiczky János Úr O Nagysága Gazdasági Igazga

tása részéről közhírré tétetik, hogy Kertseligeth, és Vámos Somogy 
Vármegyében, és Csápi Zalában helyheztetett jószágok, és helységek 
gazdasági készületekkel eggyütt tíz, akár még több efztendőre egyen
ként , vagy egybe foglalva a’ többet ígérőnek Kótyavetye által bérbe 
adandók. A bérleni kívánok tehát a’ f. e. Április 24-dikén Vámason 
reggel tartandó Licitatióra az Uradalmi hivatalnál hol a' Mappákat, 
Conscriptiókat, valamint a’ feltételeket is megláthatni ezennel meghi- 
vattatnak. Röfzegen Marczius 7-dikén 1828-

Verbói Szluha Ferenez 
Méltóságos GrófNiczky Jáíios Úr Ügyésze.

Hirdetés.
(2) A’ Méltóságos Báró Orczy Nemzetség’ Pesti 

kertjében Ns. Bene G e rge ly Fő-Kertésznél több 
ezer darab edényekben nevelt külömbféle Rózsa
fák, ’s több ezer külföldi fák, és virágok legillen
dőbb áron találtatnak.

Híradás.
(2) Boldogult Kerefztfzeghi Gróf Csáky Báfzló felszentelt Püspök, 

és Nagy-Váradi Kanonok halálával megmaradott Javai közűi, e f. e. 
Május 27-dikén ’s azt követő elégséges napokon, Tekintetes Bihar 
Vármegyében fekvő Beregh-Böfzörményben tartandó nyilvánságos 
Kótyavetye útján, következendő ménesbeli és istallós lovak,és számos gu
lyabeli marhák helybeli készpénz fizetésért fognak eladattatni, úgymint :

I-fzör Hágó Tsődörök:
1.) Öt esztendősök: egy almás szürke, egy vasderes , egy világos pej, 

jegytelen.



2.) Hat éPztendősöh : egy sötét pej, jegytelen; két almás ízűiké, 
z.) hét — ki len ez, ’s több esztendősök: egy tulajdon neveléséből;.egy 

almás szürke, két világos pej jegy nélkül; két erdélyi faj; egy 
sötét pej, homlokán tsillag , a’másik világos fzürke.— öfzvesen 
11 Darab.

II-fzor Ménesbe li Lovak:
Anyakancza 60 darab, 44 darab kancza tsikó egy esztendőstől négy 

esztendősök , 24 darab tsődör tsikó , fzinte egy esztendőstől négyig. 
* III, 1 s t á 1 1 ó s Lovak:

Világos pej posta-czúg kettő ; kettősben járó több pár, mellyek több
nyire kanczák. Végezetre, több kitanított hatos lovak. 

lV-fzer G u 1 y a h e 1 i Marha.
1. ) Bika, 5 Öreg, egy esztendőstől három esztendősig 19 darab.
2. ) Anyatehén 1Q0 darab öreg fzárou, 112 darab egy esztendőstől

három efzt. üfző.
3. ) Egy és négy esztendő közt lévő Tinó 170 darab.
4. ) Jármos ökör 68 darab, mind különös szép és fzálas.
5. ) Fejős tehén 53 darab.

V. J u h f é 1 e.
Magyarfajta Q00 darab; nemesített birge mintegy 850 darab.

Gulya Marha eladás.
(2) A’ Méltóságos Nagy Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség Közi* 

Jószágainak Kormányától köz híré tétetik: hogy Tekintetes Nemes 
Tsongrád Vármegyében helyheztetett Derekegyházi Pufztán e’ s. esz
tendő Julius Havának ll-dik és 12-dik napjaiban az ottani Uradalmi 
Öfzves Gulya marha; t. i.:

mint egy: 237 darab tényéfztésre alkalmatos Tehenek 
146 detto 3, és 2 efztendős Ufzök 
57 detto 1 efztendős Ufzök 
23 detto Öreg, és 3 efztendős Bikák 
31 detto 2 , és egy efztendős Bikák 
36 detto Öreg, és.3 efztendős Tinók 
Q7 detto 2, és 1 efztendős Tinók; végtére 
29 detto Rúgott Borjúk. *

Öfzvessen tehát 65Ó darab nyilvánságos Kótyavetye által és azonnali, 
fizetés mellett el fog adatni. A kik tehat ezen marhákból venni kivan
nak, azok a’ fennt említett napokban a’ Derekegyházi Kastély körül 
tartandó Licítatióra illendően meghívattatnak , azon megjegyzéssel: 
hogy az El-adás nem tsak kissebb szakaszokban, hanem a Vevők kí
vánságára még páronként-is végre fog hajtani.



Száll íttó Hajúkról való Tudósítás.
(2) Alól írtak, úgy hozván magokkal a’környülállások kéntelení

tettek Lóri dón tói elválni, mellynek következésében alázatosan je
lentik, hogy egy tölgyfa és öt lágyfa, mind jó kéfzűletű hajóval el
látván magokat, akár gabona, akár bor szállítást, a’ legillendőbb 
bérért vállalnak, minden rendű szállítani akaró Tulajdonosokat bizo- 
dalommal megkeresvén, hogy őket e félékkel fzerentsésítteni méltóz
tassanak, Tolnán ugyan magoknál, Pesten pedig Fül man Jó’sef 
Úrnál, a’ Duna parton Klopfinger Házban, bővebb tudósítást lehet 
mindenekről venni. Költ Tolnán Böjtelő Hava 15-dikén 1828.

Weber, Schleicher, és Társasága.

Hirdetés.
(2) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendeléséhez 

képest folyó I828diki Április 17dik napján, nem pedig I4kén fog tartatni 
a’ Visegrádi Koronái Uradalomhoz tartozandó erdőkben, és a Bogdányi 
és Tóth-falusi vágásokban e' télen ejtett Öl-és Gallyfa, mintegy 2000-ig 
való öl tűzifák a’ Dunán Budára és Pestre a’ Kamara falerakóiba a' 
jövő nyáron teendő szállítása eránt, a’ Licitátio, annak adódván ez 
által a’ ki legkevesebb bért fog a’ szállításért kívánni. Kik ezen fafzál- 
lítás Licitátiójára kívánnak botsáttatni, 4 jó kéfzűletű hajójoknak kell 
lenni; azon kívül pedig magok vagyonosságokat hiteles Bizonyságok
kal erősíttenrek, ’s bánatpénzül G00 fór. V. Cz. előre letenniek. Tar
tatni fog a' Licitátio a’ Visegrádi Erdő-Hivatal Irófzobájában a’ reggeli 
szokott órakon ; ott a’ feltételeket előre is meglehet látni.

Budán Mart. i0-dikén 1828.
Hirdetés.

(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé
siből köz hírré tétetik, hogy a’ K. Marosi Kamaráüs Administratio, 
Dómba, ugyan tsak Kamarális Helységben találtató, erős falakból álló 
és szünet nélkül folyó elegendő vizű, belybeztetésére nézve igen jó 
helyen álló Hámort, ilyenbe vágni.méréfzelŐ magános személynek 
által engedheti, igen kedvező feltételek alatt olly végre, hogy ebből 
] apiros malmot tsináltasson,

Felfzóllíttatnak e* végre mindazok, kik e’ szándék végre hajtá
sát magokra vállalni kívánnák, hogy tessék ajánlásaikat a’fennt érdek
lett K. Kamarális Administratiónak Szigeten Nemes Marmaros Várme
gyében, beadni. Budán Mart. li-dikén 1826-

Hirdetés.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Kir. Udvari Kamara részéről köz 

tudományra adatik, hogy a’ Tifza-Újlaki Hajós-osztálynak megfzün-



telesével fel maradt Aera-rialis Hajók ’s azokhoz tartozandó Dereglyék, 
nevezetesen, f. e. Április i-ső napján Tokajban hat darab fz ál
lít tó hajó, é s k é t Dereglye; ugyan Április 9-dikénpedig Tár
konyban nyólcz darab fzállíttó hajó, és két Dereglye, a' 
fzokott reggeli órákon a’ Só házaknál tartandó- nyilvánságos Kótya
vetyél) mindjárt helyben teendő kéfz pénz fizetésért a’ legtöbbet iu-é- 
kőkitek fognak eladattatni.

A venni szándékozók ezennel meghívattatnakannakokáért ezen 
Kótyavetyéli re-. Budán Mart. ll-dikén 1828.

Jelentés.
(5) Légrády Láfzló Urnák Pesten a’ Váczi útban 1293-dik számi 

alatt lévő és a' Hazai Pomologiának előmozdítására intézett Gyümölts- 
fa, és Szőllő oskolájáról hirdethetik, hogy ott azon hazai, és külföldi 
válagatott gyümöltsfa, és gyökeres fzőllő-fajtákon- kívül mellyek 1825- 
ben nyomtatott Catalogus által kijelentetettek, más sok külföldről 
öíTzefzerzett újabb fajták , angluspifzkék (egresek) egéfz Octoberig gyü- 
möltsözŐ Mánnák, magos, és törpe mindenkor virágzó fzabad leve
gőn nevelt, sok féle, és más első rangú, tsak eggyfzer virágzó Rózsa# 
nemek, úgy egynéhány száz vad-gefztenye-fák is lejebb szállított áron 
találtatnak.

A' ve vés eránt küldendő frankírozott levél, magához a' Tulaj
donoshoz, a’ Váczi úton 1283-dik fzám alatt, útasítattni kérethetik.—

Hirdetés.
(2) A' MéTtóságos Nagy Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség részé

ről köz hírré tétetik: hogy a’ Tekintetes Nemes Szathmár Vármegyé
ben , Erdély ország szélén , 's Nagy-Bánya Szabad Iiir. Bánya Városá
tól mintegy három órányi távolyságra fekvő, üveg készítményeiről 
orfzág szerte ösméretes Z e 1 est y ei Üveg Huta mindennémű hozzá 
tartozandó Eszközökkel, és réfzfzerént a’ Tisztek, réfzfzerént a’ Tse- 
lédek lakására szolgáló Épületekkel, ’s egy törővei, úgy nem külöm- 
ben alkalmatos Vendégfogadóval , és a" Szomfzédságban lévő Mifztót- 
falusi köszörű-malommal,— Zelestyén 150.—a’ Gíódi Pufztán ismét 
500 — öfzvesen 450 Hold szántó, ’s kaízállo földel, a’ folyó esztendei 
October első napjától számítandó tíz egy mást követő esztendőkre a' 
f. e. Junius 15-dik és 16-dik napjain Pesten a' Grófi belső háznál reg
geli szokott órákban tartandó nyilvánságos kőtya-vetye útján a’ leg
többet ígérőnek azon megjegyzés mellett fog hafzonbérbe adattni; hogy 
ezen Hutának folytatására a’ Mi Uraság réízéről esztendőnként két 
ezer öli Tűzifa helybe szállítva adatik , az Üveg készítéshez szükséges 
Hamuzsir mennyiség pedig a’ helybeli folyó ár fzerént más idegen



.vevők előtt £z Hafzonbévl Őnek kéfzpénz fizetés mellett kifzolgáltatík j 
Ha az Hafzonbérlő Zelestyén helyben, úgy a' fent álló Nagyváradi, 
Debreczenyi , Szegedi, és Tartzali Depositoriumokban kéfzen lévő üve
geket által venni akarná, azokis néki meghatározandó ár fzerént, ’s 
elegendő biztosság alatt a! hafzonbéres esztendőkben részenként teen.- 
dő fizetés mellett által engedtetnek. A' Haszonbér szerződésnek bővebb 
feltételeit réfzfzerént Erdődön Nemes Szathmár Vármegyében az ln- 
spectoralis Cancellarián , réfzfzerént Bétsben a’ Karinthiai úton (Ká'mth^ 
iicr Strasse) lévő íooá-dik fzámú Grófi Háznál a’ Kanezellarián, réfz
fzerént pedig Pesten az Üllői úton 200-dik fzám alatt lévő Grófi ház
ban Ti ti- B á r t f a y Fiscális Urnái meglehet tudni. Az hafzonbérleni 
szándékozók tehát az hely fzinén előre is megtekinthetvén a' kérdéses 
L vég Hutát, a’ fent ki tett napokon , ’s helyen tartandó kótya-vetyére 
,1000 fór. Váltó Czéd. Bánat pénzzel felkészülve illendően meghíva.- 
-t altnak.

Hirdetmény.
(z) Méltóságos N. Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség réfzéről köz 

iárre tétetik , hogy annak birtokában lévő , Tekintetes Nemes Tson- 
grád Vármegyében fekvő, és 10,000 lakosokra tejlő Szentes Mező- 
Vár ossához tartozó ottani Serháza, melly nem tsak elegendő lakással, 
szükséges istállókkal , és egy száraz daráló malommal ellátva vagyon, 
hanem mellyhez még 28 hold legjobb minémüségű föld is adódik, e’ 
folyó esztendőnek Április Q-dik napján kótyavetye által a' többet igé
zőnek hat egymásra következő esztendőkre haszonbérbe fog által en
gedtetni. A hafzonbérlés kezdetét veszi e folyó esztendőnek vagy 
Május, vagy pedig Junius 1-ső napján, a’ hogy tudni illik a' haszon
bérlő kívánni fogja. A kik tehát ezen Serházat haszonbérbe venni 
szándékoznak, azok az említett Április Q-dik napján reggeli g órakor, 
a Szentesi Uradalmi Tifztavtói háznál tartandó Licitatióra Bánat 
pénzzel ellátva illendően meghívattnak azon megjegyzéssel : hogy az 
által vevő haszonbérlőnek egyszersmind mint egy 2,600 pozsonyi mérő 
árpa fzalad , valamint bizonyos öli fa menny iség is, helybeli árasitás 
fzerént, és azonnali lefizetés mellett a’ Méltóságos Uraság réfzéről 
által engedtethetnek. A’ hafzon szerződésnek többi feltételei a’ Vá
sárhelyi Inspectoratus,nál, vagy Pesten az Üllői úton lévő Méltóságos 
Gróf Károlyi házban Tekintetes B á r t fa y Láfzló Fiscalis UrnálJ, 
vagy pedig Bétsben a' Méltóságos Gróf Károlyi 1004-dik fzámú 
házánál az úgynevezett (Kantthnccstcasse) utfzában megtekintethetnek.

Bóltváltoztatás.
(3) Beill er Antal Pesti Polgári Kereskedő ezennel legköteleseb- 

ben jelenti, hogy ő (minekutánna felsőbb rendelések következésében



af Városházában lévő minden áruló boltok más városi hafzonvéteíre 
határoztattak) a’ Városház fzegletén a' közönségesen esmeretes „Sár
kány” czím alatt húfz efztendeig folytatott fzer, materiale , és fes
ték portéka kereskedését már most ugyan azon czím alatt a’ Rósa. 
piaczra (melly hibásan Sebestény- piacznak is neveztetik) a’ Városház
nak ellenébe általfzállította. Midőn tehát az eddig nyert megkeresését 
buzgón megköfzöni; egyfzer’smind azon bizodalomért könyörög, hoífy 
az ő legserényebb igyekezete továbbá is arra lefz erányozva , hogyV 
legjobb, frissebb, és valódibb portékák megesmért válafztása " által 
legillendőbb áron, és legbetsületesebb feltételek alatt az eddig fzer- 
zett bizodalmát fzüntelen fenntartsa , sőt jövendőben annyival is in
kább gyarapíttsa; minthogy uj, és térés helyhezetében olly kelleme- 
tes állapotban. vagyon , hogy magát a Tifztelt Közönségnek kéfz 
fzolgálatjával legjobban ajánlja.

Hirdetés.
(z) Tekintetes Pest Vármegyében fekvő Gödi Pusztán néhai Ns. 

Mayerfy Jósef Úr Özvegyénél az idén is vágynak mintegy 200 
fajta nemesített gyümölts fák, úgy mint: alma , körtvély, őfzi, ’s 
nyári baraczk, tseresnye, medgy - fzilva, ’s nospolya 3-6 efztendős 
gyümölts fák, 12—18 krig ezüstp. egyenként eladandók— úgy nem 
külömben Akácz, ’s mindenféle Topoly fák , mellyeknek fzáza 8 f. 
ezüstp. szintén találkoznak míg e’ két nemű ékes fák is úgy mint 
Gledichea Triachanthus és Acer negundo — nagyobb mennyiségben, 
és jókora, nagyságban igen mérsékleti áron----

Hirdetmény.
(3) Vogler Sámuel Pesti Sétálló-helyen lévő gyümölts-árulónak 

van szerentséje jelenteni: hogy nálla a’ sok enni ’s inni valókon kí
vül, igen jó, mindenféle bőrt puhán tartó ’s nem rontó Hal-zsír
ral készült Csizma fényesítő Anglus Ken őt sőt; mind 
táblátskákban, mellyekből 16 — 20-ig tesznek egy fontot; mind kü- 
lömbkülömbféle Skatulákban kissel)!) nagyobb mennyiségben a’ leg- 
oltsóbb áron lehet kapni. A’ nagyobb mennyiségben vevő Uraknak 
pedig a’ határozott árból is fog elengedni.

Ház eladás.
(z) Szabad K. Székes Fehérvár Várossában , a’ Ns. Káptalan ízom- 

Szédságában vagyon egy eladandó Ház, melly egy emeleti!, alkalma
tos lakással, tágas udvarraljó és nagy pinczével, hozzája tartozandó 
hat darab szántóföldekkel, öt kafzálló rétekkel, és 23/8 réfz legjobb 
helyen fekvő szellővel. A’ venni fzándékozók utasíttatnak Tekintetes 
Eőrsi Nagy Antal hites Ügyvéd Úrhoz, Özvegy B é m ü 1.1 érné 
AíTzony házába ugyan tsak Székes Fehérváron.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(24-)

Pesten, Szombaton, Böjt más Hava 22-dik napján 1828.

Kantár, Esz, Törvény.
Büszke szilaj paripát kantár, és zabla vezérli,

Hogy majd üllőjét el ne ragadja tova«
Esz’ ’s Törvény’ kormánya alatt van az ember. Ez ingyen 

Mit kell, mit nem kell tenni ? tanátsot adand.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

VVz időjárás itten igen változó ; a’ 

kellemetes napok után ezen h.. 18- 
dikán a’ levegő meghidegedett, ked
vetlenre változott, és lQ-dikére vir
radó éjjel annyi hó esett, hogy dél- 
utánis alig olvadott el; a’ követke
zett két nap megszakadozva eső esett, 
és ez a' hó-vízzel eggyütt a’ száraz 
földet bőven megáztatta, melly idő
változás a’ mezei gazdákra nézve 
örvendetes lehet. Tegnap reggel kö
dös idő volt, de délután fzépen fel
derült.

Tekintetes Ns. Efztergom Vár
megye’ Rendei a’ f. h. 20-dikán tar
tatott Röz-gyülésben, a’ Fő-Ispány 
Prímás O Herczegségének helyben
hagyásával , egy akarattal ezen Ns; 
Vármegye Fő Orvosává választották 
tudományára, és szép tehetségeire 
nézve Tek. Tudós Kamen fzky 
István Urat, a’ Philosophiának, Or
vosi Tudományoknak, és a’Sebor
voslásnak Doctorát, a’ Pesti Uni- 

( Első Félesztendó 1828.)

verfzitásnál az Orvosi Tudományos 
Kar’ Tagját, ki előbb a’N. M. Váczi 
Püspöki Uradalomnak rendfzerénti 
Orvosa volt. •

Ezen hónap 18-dikán délelőtt 
10 órakor Budán, Nagyságos Berze- 
viczi Berzeviczy Pál Úr, a’ Ma
gyar Kir. Helytartó Tanátsnak Ta- 
nátsosa , és Al-Tárnokmester, éle
tének 70-dik efztendejében elgyen- 
gyűlésből meghalt. Az orfzágos hi
vatalokban tett hofízas szolgálatai, 
’s azok által szerzett érdemei min
denek előtt tudva vannak. Meghi- 
degült tetemei eltakarítás végett 
Szendrő-Ládra vitettek, Ns. 
Borsod Vá rmegyébe.

O Tsáfzári Kir. Felsége Nagy 
Méltóságú és Fő Tisztelendő Ala- 
govits Sándor választott Rozsoni 
Püspököt, Aurániai Priort, Horvát 
Országban a'Báni Hivatalnak Hely
tartóját, ’s a’ t. Tsáfz. Kir. belső tit
kos Tanátsossá méltóztatott minden 
taksa fizetés nélkül kegyelmesen 
nevezni.

)(
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O Tsáfz. Kir. Felsége Nagysá
gos Ehrensteini Rauchmüller 
.Ferencz Urat, Magyar orfzágban a" 
„Száraz és Vízi Építés’ Főigazgatóját 
Királyi Tanátsosi ranggal méltóz- 
tatott megtisztelni.

Ő Tsáfz, Kir. Felsége Fő Tisz
telendő Osegovich Imre Urat, 
Podborjei Sz Ilona Apáturát, a’ 
Zágrábi Székes Egyház' Kanonok- 
ját, és Varasai Fő-Esperestet, a 
Zágrábi Kir. Akadémia' Pro-Directo- 
rát, és a’ Zágrábi K. Convictus’ 
Regensét, ’s több Ns. Vármegyék’ 
Tábla-Bíróját, méltóztatott a’Báni 
Törvény-szék’ Praeíalusává kegyel
mesen nevezni.

A -U S T R I A.
A5 Tsáfzári Királyi hadi sereg

nél illy előléptetések történtek :
Feldmarsal-Lieutenantokká let

tek ezen General-Majorok;: Löwen- 
warthi Báró ’Weigl Jósef; Gróf 
Harde gg Henrik; Pflüge r Fü- 
]öp ; és Gróf A u e r sp er.g Maxi
milian.

General-Majarókká lették ezen 
Óbesterek-: Hantesburgi Demuth 
János., a’ Hochenegg lO fzámú gya
log Rgtből; L e g e d i c s Jó’séf, az 
1-ső fzámú Tsáfzári Hufzár Rgtből; 
Gróf O’ Donejl Móricz, a' 45 szá
mú Mayer gyalog Rgtből; Mann- 
bergi Báró C h í m a n i Antal, a* Öl 
‘fzámú St. Julien gyalog Rgtből; 
Hohenzollerni Fichtl Ferencz, a’ 
2. fzámú lovag Rgtből; Riva ira 
Lajos, a* politia katonaság Bgtjé
gnek General-Inspectora; Rosenbergi 
iNarbo.ni János, a’ 6. fz. lovag

Rgtből; Cemetti János, Sölden- 
hofen 23 fz. gyalog Rgtből; Gróf 
Ceccopieri Ferdinand, a’ Q fz. 
Bentheim gyalog Rgtből; és Dúca 
Serb ellőni Ferdinand a’ 2. fz. 
Jósef Fő Hg. Huszár Rgtjéből.

Óbesterekké, ezen Oberst-Lieu- 
tenantok: Splügenbergi C am pa
li a Antal, a' Fő-Rvartélymesteri 
Stábtól, a’ Majlandi Katona-Geo- 
graphiai Intézetnek Directora,ugyan 
ezen hivatalban; és Báró Schön- 
nermark Lajos a’ it». fz. Rudolf 
Fő Hg gyalog Rgtjéből, ugyan azon 
Regementben.

Oberst-Lieutenantokká, ezen 
Majorok : Vocher Gusztáv, a’ Z. 
fz. Károly Fő Hg. gyalog Rgtjéből, 
ugyan azonRgtben; GrófLudolf 
Ferencz., a" 14 fz. Rudolf Fő Hg. 
gyalog Rgtjéből, ugyan azon Rgt- 
en; Mesterházi Künstlern Já
nos, a1 31. fz. Splényi gyalog Rgtjé- 

Lből, ugyan azonRgtben; Z a j a ts i k 
[Mihály, a’ ifi. fz. batárőrző első 
Oláh Rgtből, a' 8- fz. Gradiskai Rgt- 
ben; és M ac c h i o Ferencz, a’ Stí
riai határszéli állandó Gordon’ Com- 
[mandánsa,az 11 lyriai belső Austriai 
határszéli Gordon’ Commandán- 
sává, "s a’ t. w

Továbbá O Királyi Magassága 
G u f z t á v Svéd Kir. Hg., a’ 60* fz. 
Gyulay lgnácz gyalog Rgtjében 
fzámfclett való Óbester, a’Kifzling 
megüresedett Granatéros batalion’ 
iCommandásáva lett, és a" 2 fz. Sán
dor Tsáfzár’ gyalog Rgtjéhez által- 
tétetett.

Végre pensióba tétettek, ezen 
Feldmarsal - Lieutenantok: Gróf
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melly kivált a’ napkeleti dolgokra 
nézve fontos :

„Uraim! Minthogy külső hely- 
heztetésünk , mióta alkalmatossá
gom volt a’ Fairek’ házához arról 
fzóllanom, némelly réfzben változ
ni látszott, szükségesnek tartom, 
hogy ezen vizsgálatok’ kezdetével a’ 
dolog’ mostani állapotjárói az Urak
nak némelly felvilágosítást adjak.

„Febr. 15-dikén mondott sza
vaim azon tudósítások által megvi
lágosodtak, mellyeket akkor vettem. 
— A’ napkeleti dolgok engem arra- 
kénfzerítettek, hogy az azok’ kö
vetkezéséért felelni tartozásoméit 
azon fzempillantatban magamról el
hárítsam , mellyben azokat öröksé
gül általvettem. Jó mégis azt meg
jegyezni, hogy a’ környűlállások’ 
hatalma itten sokkal többet tehet, 
mint az emberek okossága.

• „Több kétséget, mint remény
séget lehetett észrevenni azon gon
dosságból. is, mellyel éa tsupán 
azon a’ tételek' előadásá
nak pontosságáért kezes
kedtem, mellyek fzerént a’ 
kívánt következést még el
érhet ni remény le ttük fegy-- 
verek’ útja nélkül.

„Midőn igy fzóllottam, elő- 
’adám azt is: hogy a' hozzánk 
érkezett bíztatások nem 
hiúk, és hogy a’ történetek 
a’ reménységet megvalósí
tanák, mellyet azon bízta
tások bennünk gerjefztet- 
tek. De azt is hozzá tevém: akár
mi történjék is, Franczia 
Orfzág tudni fogja ázom

ftinsky Károly; Báró Mihálydi i 
Splényi F evencz ; és Báró Wre- i 
de György. — Ezen General-Majo- 
rok: Watzel Jó’sef Feldmarsal- 
Lieutenanti ranggal ; Schüller 
Mih., és Báró Neugebauer Fér. 
mind a’ hárman felsőbb! General- 
Majori pensióval; Nánási Oláh Ja
kab ; Taizoni F erencz, és R e i- 
nisch Károly. — Ezen Óbesterek: 
Pute an i János , a’ 14. fz. Rudolf 
Fő Hg. gyalog Rgtjéből, és Rár<^ 
Scotti Ferencz , a’ politia-katona- 
ság’ Rgtjének Commandánsa, mind 
a’ ketten General-Majori ranggal , 
és pensióval; továbbá Schwind 
Lajos, Erdélyben a’ Verestoronyi] 
határ Commandánsa. — Végre több 
Oberst-Lieutenantok, Majorok, és 
Kapitányok tétettek pensióba. 

PORTUGÁLÉI A.
Minekutánna a’ Portugáliái új 

Regens, Dom Miguel Kir. Herczeg! 
a’ Cortesek előtt az esküvést letette, 
ezen Ministereket nevezte-ki: C a- 
d a v a 1 Herczeget Előlüllővé , külö
nös hívatalbeli foglalatosság nélkül; 
Villa-Real Grófot, Hadi Minis- 
térré, és a’ külső dolgoknak ideig- 
óráig való Ministerévé; V i a n a 
Marquist, tengeri Ministerré; L e y- 
t e Urat belső dolgok’ Ministerévé; 
F urtado Urat, Igazság’ Ministe
révé ; és L ou z a n Grófot,Financz- 
Min islerré.

FRANCZIA ORSZÁ G.

A külső dolgok’ Ministere, 
Gróf de la Ferronays a’ Depu- 
tátusok házának titkos üllésében 
Mart. 5-dikén illy befzédet tartott,
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rangot, melly betsüietéhez, 
hatalmához, és méltóságá
hoz illik, elérni , ”s meg
tartani.

„Feltettem magamban, hogy 
ezen szavakat az Urak előtt igazak
ká tegyem, mellyek azok’ ízemre 
hányásainak, kik a’ történeteket 
egymás ellenébe teszik, megnyug
tató felelet gyanánt fzolgálni lát
szottak. A’ mint hiszem, sem a’ 
nyiIványosságban,sem az előrelátás
ban gántsot nem táláLhatnak.

„Ma már többé nem szabad 
a’ keleti dolgokat más szempont
ból tekinteni, mint politikaiból. 
Engedjék meg tehát az Urak, hogy 
félre tehessek minden másféle tekin
tetet , mellyek azzal öfzrvekaptsol- 
tattak, és a’ mellyeknek haszna a' 
mostani környű]állásoknak enged
ni kénytelen.

„Az Archipelaguson felette el
hatalmazott tengeri rablás szüksé
gessé tette a’ közbevetést, melly az 
Apr. 4-diki Prptokol!u.mb$n elkez
dődött.

„Franczia Orfzág azt javasolta, 
hogy ezen közbenjárás Tractátus 
által rendbefzedettesgék, tökélete- 
síttessék, melly Juh 6-dikán Lon
donban megköttetett.

„Tudva van, mennyi előter
jesztések tétettek hat hónap alatt az 
Ottomani Portának egyenes , és öl
ti alos utakon , hogy a három Udvar" 
Tractátusánali bélieséges, és haszon
keresés nélkül való principiumi’ el
fogadására lehessen bírni, más két 
fJdvar’ támogatása alatt.

,,A' Navarini tsata tsak hamar

megmutatta a' Portának, hogy a’ 
Szövetség a’ maga plánumának vég
rehajtásától el nem áll, melly a’ 
valóságos fegyvernyugváson kez
dődjék.

,,Es ezen véletlen ütközet után 
azon békeséges állás, mellybe a* 
három Udvar a’ Porta eránt magát 
helyheztette, kiverhette volna fejé
ből azon gondolatot, hogy még a‘ 
Hatalmasságoknak meghasonlására 
tartson számot, kik valamint az al
kudozásokban , úgy a’ győzedelem- 
nél sem fzakadtak-el.

„Azon sem tsudálkoztunk, hogy 
a Porta Követek elútazásán való 
sajnálkozása , és — azon ajánlás ál
tal, mellynél fogva a’ három Udvar' 
alattvalóit oltalma alá fogadta, — 
és főképpen a’ Nagy - Vezérnek a’ 
három Kabinéteknél tett egyenes 
lépése által , a’ megbékéllésre haj
landóbb indúlatját mutatta.

„Ebben állott a' dolog akkor, 
midőn én azon megnyugtató tudó
sításokat emlegettem , mellyek et 
Jan. 4-dikén a’ Konstantinápolyban 
lévő Belgiumi Követ , ki hazánkfiai
ról ottan gondoskodik , a" Franczia 
Nagy-Követhez küldött.

„ Éppen ezen időfzakafzbán 
munkálkodtak a’ Londoni Tractá
tus’ alólírói a’ Nagy-Vezérhez kül
dendő Válasz’ készítésén, talán olly 
szándékhói, hogy az alkudozások 
útja neki ismét megnyittassék,

„Tsak Febr. ig-dikén vettük az 
Ottomani Porta’ Manifestumát , 
melly , minthogy a' megbékéllésre 
minden útat elmellőzni látszik , ki
jelenti , 's megvalósítja azon re-
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ménységeket, mell yeknek helyt ad
hatunk ; mivel a' Porta ezen Okle
vélben, melly a" bírodalombeli Tiszt
viselőknek adatott titkos utasítások' 
színe alatt sok ideig elrejtve ma
radt , megvallja , hogy ő színeit 
Ígéretei által valóságos gondolko
dása , és készületei felől Európát 
meg akarta tsalni.

,,Az Urak tudják , melly foga
natéi volt ezen Manifestum. Egéfz 
tsoportonként rendelte a’ Porta a’ 
számkivetéseket, nem tekintvén a’ 
Piplonjatiai testnek előtérjefztéseire.

,,A‘ három Udvar éppen most 
azon tanátskozik, mitévő legyen a’ 
dolognak ezen új helyheztetésében. 
I tten kötelességem , és az alkudo
zások’ végrehajtásának, vagy Eszkö
zök' elővételének ha fzna tiltja a’ 
további felvilágosítást. Ne kételked
jenek az Urak arról való gondosko
dásunk felől, hogy Európa’ béke- 
sége fenntartassék, vagy Franczia 
Orfzág' betsülfete megőriztessék.

„ És nem kell a’ Hatalmassá
gokat azért vádolni, hogy igen kön
nyen hittek a’Nagy-Úr’ígéreteinek. 
Tsak azért hittek, mivel az ő hafz- 
nát, ’s az ő helyheztetését igen jól 
ismerték. Azt sem kell Franczia 
Országnak szembe hányni, hogy a’ 
Tractátusban részt vett. Az ő hasz
na , és méltósága helyet rendelt neki 
a’ két Hatalmasság között és mel
lett , mellyek az Apr. 4-diki Proto- 
kollurnot aláírták. Nem kell azon 
tsudálkozni , hogy a'három Kabinét 
a Porta gondolkodása módjáról 
későn vett tudósítást, minthogy-

Követeik Dec. 8-dikán Konstantin 
nápolyi elhagyták.

„ Végre nem kell azon pana- 
fzolkodni, hogy itt békereménysé
gekről hallottak szót, minthogy 
ugyan ekkor Londonban O Nagy 
Britanniái Felségének Minister^! js 
ollyanokat emlegettek,

„Talán még azt sem keli igen 
korán mondani, hogy ezen remény** 
ségek hiúk voltak.

,, Uraim! a’ három Udvartól 
köttetett Tractátys , hogy napkele
ten a’ -vérontás megfzüntetiessék, 
hogy a’Kereskedés a’tengeri rablás’ 
erőfzakoskodásaitól megfzabadíttas*. 
sék, és hogy Európában az egyenlő 
mérték fenntavtassék , ezen Tractál
tus még áll. Minden végrehajtó eszó
közök arra czélozhatnak, ’s kell arra 
czélozni. Azonközben, és míg / 
történetek’ folyamatja új szüksége
ket nem szül, Franczia Orfzág ma
ga-magához hív marad ; ő minden 
helyheztetésében fenn tydja tartani 
méltóságát.”

A Minister , beszédjének többi 
részeiben fzólla Spanyol Országról, 
Algír" bekeríttetéséről, hol most 
elégnek állítja a' czélra az ott lévő 
hajókat; fzólla továbbá a' déli Ame
rikai új Státusokról, és Brazíliáról, 
mellyel a’ Franczia Orfzág’ alkudo
zásai most is tartanak , némelly ke
reskedő hajók elfogatása miatt.

Martins 2-dikán költ Kir. Ren
delés által C o 11 et Úr , hajós Ka
pitány, az Algír előtt álló hajós 
tsoportnak Vezére , Contra-Admirá
lissá neveztetett.

A’ Deputátusoknak Mart. g-diki



üllésébeii a’ Királyi befzédre készí
teti Röfzönő-írás’ eggyes részeinek 
vizsgálása béfejeztetett, és az egész 
írás iga voksal, 164 voks ellenére, 
elfogadtatott. Ezután sors által azon 
20 tag választatott, mellyek Depu- 
tátiót formálnak a Királynak az 
írás* bényujtására.

A’ Gazette de France Mart. 6- 
diki levelében fzörnyü képpen pa- 
nafzolkodik, hogy egy Generális 
midőn a’ Seine- Departement vá
lasztó gyűlésében mint Candidatus, 
magát ajánlaná, hogy az Ország
gyűlésére Követnek válafztassék, azt 
hozta elő érdeméül, hogy Ő volt az 
ki XVI. Lajosnak Varenne s- 
ből való visszatérését efzközlötte 
. . . ! ki azután a' fő városba hur- 
czoltatván, a' vefztőhelyen megölet- 
tetett. — „Nagy Isten ! így kiált fel 
a’ többek közt a’ Gazette, mire ju
tottunk , ha egy illy küldetés érde
műi Szolgál arra, hogy a’ törvény
hozó munkálkodásban valaki réSzes 
legyen, azon Szerentsétlen Monar- 
kának testvére alatt, ki azon Varen- 
nesi siralmas visszatérésnek áldo
zata lett!! ’s a’ t.

NAGY BRITANNIA.
A’ Király Martius 3-dikán estve 

10 1/2 órakor Windsorból London
ba ment. Az ő jelenlétét felette kí
vánták a’ Ministerek, minthogy a’ 
fő város’ fogházai megitéltetett ra
bokkal tele vannak, kik ellen hoza
tott büntető ítéletet a’ régi Szokás 
fzerént a’ Király tsak Londonban 
írhatja alá a’ végrehajtásra. A' Ki
rály egésségesnek látszott, tsak 
teste gyenge.

A S t a d a r d i inét előhozza 
előbbi állítását, hogy Lord Strang
ford fog Korfuba küldetni.

Egy darab idő óta mind a’ két 
Parlamentumi gyűlés’ tanátskozá- 
sait a’ Test és Corporati ons 
Acták foglalták el, vagyis azon 
régi Parlamentumi rendelés , meliy- 
nél fogva az Anglikána Egyháztól 
küíőmböző Reformáta vallású senki 
valamelly városnál, vagy más Köz
ségnél Tisztséget nem viselhet, ha 
a’ közelebbi esztendőkben az Angli
kána Egyház’ Szertartásai fzerént 
Úrvatsorájával nem élt; azon kivűl 
a’ Királynak az Egyházi dolgokban 
való Felsőségé ve megesküdni tarto
zott». Ezen törvénynek eltörlésére 
Febr. 26-dikán Lord Rüssel tett 
javallatot. A’ Ministerek majd mind 
a" javallat ellen voltak ; de mégis az 
Alsó Házban 237 voksal, tg3 lévén 
ellene, elfogadtatott. — A' Felső 
Házban Mart. 3-dikán Lord Rés- 
dalé, Irlandnak egykori Cancellá- 
riusa, igen hathatósan befzélt a" 
törvény mellett, hogy az el ne tö
röltessék ; 4-dikben ismét előfordult 
a’ tanátskozás erről az Alsó Házban, 
hol ekkor harmadszor olvasák fel 
a’ javallatot.

A’ Morning-Post így fzóll: Azt 
vélik, hogy a’ törvényjavallat, a’ 
Test- és Corporations Acták’ eltör
lése eránt, midőn harmadszor el fog 
olvastatni az Alsó Házban , nem fog 
többé vitatás alá .kerülni; hanem 
bizonyosan mind a"két Házban ezen 
eltörléshez egy clausula fog tétetni 
a' nem- conformistákra, vagy azon



Protestánsokra nézve, kik nem tar
toznak az Angol Egyházhoz.

Hg. Dorset, Lord Strang
ford, és Lord Ellenborough 
Mart. 3-dikán Conferentiát tartot
tak Dudley Lorddal, ki későbben 
a' Burkus, Dáu, és Brazíliai Kö
vetekkel dolgozott.

A' Dublini Újság hoílzasan le
írja az hlandi Vice-Királynak , vagy 
A n g 1 e s e a Marquisnak D u b 1 i n- 
b a Martius 1-sŐ napján történt fé
nyes bemenetelét.

Martius 6-dikán Londonban 
Kabineti tanátsot tartottak ; úgy 
hifzik, hogy azon tanátskozásban 
a’ napkeleti dolgokkal foglalatos
kodtak. — Az Austriai, Fran
czia, és Orofz Nagy-Követek 
minden nap Conferentiát tartottak 
Dudley Gróffal, és Welling
ton Herczeggel.

Az Alsó Háznak Martius 5-iki 
üllésében Lord Rüssel John azt 
tanátsolta, hogy Biztosság nevez
tessék annak megvizsgálására , mi 
lehet oka, hogy Angliában annyira 
szaporodnak a’ vétkesek. Ezen Biz
tosság ki neveztetett.— Sir Wil
son Róbert azt kérdé a Ministe
rektől: Valljon a' szövetkezett ha
jóssereg megengedte-e az Egyipto
mi Basának, hogy a’ Navarini üt
közet után igen számos Görög rab
szolgákat vigyen Alexandriába ? 
Huskisson Ur azt monda: ő
tudja, hogy a’ Basa igen sok illy 
rabszolgákat vitetett oda, de azt 
tévé hozzá: hogy a szövetkezett ha
jós sereg, minthogy a’ Navarini üt

közet után elfzéledett, a’ rabszol
gák általfzállítását meg nem gátol
hatta. Külömben az Angol Orfzág- 
lófzék parantsolatot adott , hogy 
minden hajók fel tartóztathassanak , 
mellyek illyen szállításokra fordít- 
tatnak.

MEXIKÓ.
A’ Párisi Messager des 

Chambres illyeneket ír: ,,Vera- 
cruzból Jan. 12-dikén költ levelek 
fzerént, a* Mexikót Respublikában 
a polgári háború egéfz dühösség- 
gel kiütött. Jalapa városban a’ 
polgári katonák a’ reguláris kato
nákkal megütköztek. Fater Marti- 
nez, ki hazaárulásról vádoltatott, 
agyon lövethetett. Arena Brigadé- 
tos ugyan ezen vétekről vádoltatván, 
hasonló sorsra jutott. Echavarri, 
és Negrete Generálisok Lerm a 
városba vitettek az előbbi Mexikói 
Inquisitiő’ fogházába. Bravo Vice- 
Praesidens, Santana, Feran 
Barragan,Landero,Portil
la, Facio Generálisok,’s némelly 
mások Montognoba mentek, hogy 
ott köz eggyetértéssel ellene sze
gezzék magokat a’ béke te lenek’ szán
dékának. Azonban némelly levelek 
azt mondják, hogy Bravo Vice- 
Praesidenst, éppen azon pillantat- 
ban, midőn a' békételenekhez akar
na állani, a’Yorkinosok (Republi
kánusok) elfogták, és hadi segédjét 
agyon lőtték.

Londonból Martius 4*dikén a' 
többek között így ír egy levelező: 
„Mi a' napokban több fontos tu
dósításokat vettünk Amerikából. A'
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Mexikói tengeri erő hathatósan ne- 
vekedik a’ Valparaisóban kiigazít- 
tatott Asia hajónak Vera-Cruzba lett 
megérkezése által, melly most Con- 
gresso nevet visel, 74 ágyús; Ha- 
vannáhtól nem meíTze, idejövetele 
közben , még elfogott egy Spanyol 
hadi brigget 250 új katonákkal, kik 
Kadixból Kubába voltak rendeltetve. 
E’ fzerént a’ Mexikói hajós tsoport, 
Porter alatt, már most foganato- 
sabban munkálkodhatik, noha el
lensége , Laborda Spanyol Ad
mirális nagyobb hajós sereget vezé
rel ; neki a’ több apró hadi hajókon 
kivűl van. 2 línea-hajója, ?4 ágyús, 
2 fregatája , és 7 brigje. A fzületett 
.Spanyolok , de különösen 2 frega
tája, és 7 brigje. A fzületett Spa
nyolok , de különösen az egyházi 
személyek, mind Barátok, mind 
világi Papok, az Ország belsejéből 
a partokhoz futnak, hogy Kubába, 
vagy haza Európába költözhessenek. 
Noha az Országra nézve káros, hogy 
illy sok pénzes emberek, és keres
kedők elutaznak; mégis a’ buzgó 
Republikánusok azzal vigasztalják 
magokat, hogy olly rendű emberek 
távoznak el, kik a' Respublikának, 
és minden szabados Intézeteknek 
örökös ellenségei voltak ; 's így ezen 
eltávozás morális tekintetben Me
xikóra nézve fzerentse.” — Ezen le
vél jelenti azt is, hogy éj szaki Ko

lumbiában nagyon készülnek a* 
Spanyolok’ kiszállása ellen, és a* 
polgári katonaság szolgálatra fel- 
fzóllíttatott. Az 1821-dikben elbo- 
tsáttatott szabadító ármáda is újra 
öfzveállíttatik.

fíü lomb bf éle Tu dósitásob
A’ Konstantinápolyban üldö

zésbe vétetett Kathol. Örmények 
Előljárójokhoz Velenczébe folya
modtak olly kéréssel, hogy a' Szent 
Széknél tenne valami lépést ő éret
tek.

Hohenlohe-Langenburg 
Hg.ifjú feleségével Londonból Mart.
6-dikán Mainczba érkezett.

Az Éjszak-Amerikai Eggyesűlt 
Státusok’ Congresusa olly törvény
javallatot fogadott el, melynél fog
va a’ kettős bajvívásban történő 
halál gyilkosságnak jelentetik; min
den kihívás a’ hajvívásra, 14 esz
tendei fogsággal büntettetik. A’ Se
gédek, bizonyságok, és Seborvo
sok 1000 Dollar büntetést tartoznak 
fizetni, polgári jusokat elvesztik, 
és kezességet kell állítaniok jöven
dőbeli magokviselete eránt.

Azon fontos új tudósítás érke
zett, hogy a' Persa Sah nem erő
sítette meg azon békekötést, mel
lyel a’ fiaAbbas-Mi rzaaz 
Orosszal kötött; ’s így az Orofz is
mét elkezdette a háborút.

A’ Kereskedőség’ Jelentése, a’ Pesti Jósef napi
vásárról 1828«

Ezen vásáron az orfzág termékei, a’ nyomtatott árok fzerént, jól 
elkeltek; de a’kézimüvek’ portékáira, különösen a’ posztóra nézve, a’ 
vásár igen rofz volt. — A’ termékek’ árát a’ Hirdetések végén közöljük.

(Hasznos Mulatságok Nro 24-) Hirdetés 1 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(24.) * (l)

Könyvhírdetés.
Wigand Otto’ Pesti Könyváros" boltjában a Váczi utfzában KappeF

házában találtatik :
Eudaimonia, vagy boldogVd-élés' mesterségére tanító hözhafznic 

Filozófia. írta Franczia nyelven Oroz Jó’sef. Blumenröder Ágoston’ 
Német kidolgozása után szabadon fordította Kis János 8. 1827. 
40 kr. Conv. p.

Ezen boldogúl-élés mesterségének ajánlására elég legyen tsak 
azt mondani, hogy a’ hazájában, Franczia országban, rövid idő alatt 
ötfzer nyomtattatott-ki, ’s Szerzőjét a' Franczia Akadémiába felvetette; 
Német Országban pedig minden miveltebb Famíliának kézi-könyvévé 
lett. A’ Magyar fordításnak nem könnyen lehetett volna fzerentsé- 
sebb sorsa mint az, hogy az a’ Férjfiú készítette, kit nem tsak a’Ma
gyar Literatura’ minden Barátjai belsőinek, hanem Felséges Fejedelme 
is megjutalmazni méltóztatott. Valóban Fő-Tifztel. Kis János Super- 
intendens Úr ezen munka által annyival is inkább új érdemet szerzett 
magának, minthogy azt a" Német’ Fordítónak betsesebb jegyzéseivel 
is meggazdagította, ’s áltáljában mindenképen a’ Nemzeti Olvasó Kö
zönség' szükségeihez alkalmaztatta.

Wigand Otto, Könyváros.

Hivatal keresés.
(l) Bizonyos 26 esztendős egésséges ifjú ember, a' ki ar Philoso

phen , és Törvény tudományokon kívül az értelmes Mezei Gazdasági 
tudományokat, és mesterségeket is jó előmenetellel megtanúlta ama 
híres Keszthelyi Georgikonban, és már gazdasági hivatalt is ügyesen 
viselt, Magyarul, Deákul, Németül és Tótul jól tud, szolgálatot ke
res. Ázon P. T. Uraságok , kik vele parantsolni méltóztatnak , Pesten 
a’ Therezia Városban Kismező utfzában ar 1Q3 szám alatt lévő ház
nál bővebb tudósítást vehetnek.

Nevelő Afzfzony kerestetik.
(l) A' Veszprémi Dávid Árva Intézetbe az Árva Leánykáknak 

nevelésére , és Házi AíTzony kötelességének viselésére kerestetik egy jó 
( Első Félesztendő 1828. J )(



erköltsíl Magyar Özvegy AíTzony, vagy korosbb időjü Leány, a' ki 
a* Leánykákot az oskolán kívül az affzonyi munkákra oktassa, Ne
velésekre , és a’ Házi tifztaságra ügyeljen; kinek-is illendő szálláson, 
koszton, és szolgálaton kívül esztendei fizetése száz ötven fór. lefz 
ezüst pengő pénzben. Ha kinek ezen hivatalra kedve volna, szabad 
levelezés által a' Veszprémi Nemes Káptalanhoz folyamodjék, a’ kön
net kömyülállásossan fog köteleségéirűl értesítetni.

Hirdetés.
(l) Tek. Pest Vármegyében fekvő Barats pusztában egy 1500 hóid

ból álló rét, most jövő Sz. György naptól több esztendőkre egyeség 
mellett haszonbérben kiadandó. A' bérleni kívánók Thasson Ts. Pest 
Vármegyében Tettes Föld vár y Pál T. B. Úrnál úgymint Tulajdo
nosnál értekezhetnek.

Hí rdetés.
(l) Debreczeni kereskedő SzŐllősy János a’ Magyar Gárdista 

Czím alatt lévő boltjában mindenféle egéfz, és közép finomságú an- 
glus módra avatott posztókkal, ’s egyébb portékáivá! a’ legillendőbb 
áron ajánlja fzolgálatját a’ Nagy Érdemű Közönségnek.

«-----TT-----------------
Kortsmáltatásbeli haszonbér.

(l) A’ Méltóságos Nagy-Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség bir
tokában lévő, Nemes Tsongrád Vármegyében a’ Tifza mellett fekv ő, 
’s l6,000-nél több lélekből álló Szentes Mező-Várossában az öfzves 
Kortsmáltatás folyó 1828-dik esztendei Április 10-dik napján az ot
tani Tifztartói Hivatalnál szokott reggeli órákon Kótyavetyéli jövő 
Sz. György naptól három egymást követő esztendőre a’ többet Ígé
rőnek ki fog adatni. A’ közelebbi feltételeket megtudhatni: B é t s- 
ben a' Méltóságos Grófi Cancellarián a' Karinthiai útfzában 1004-dik 
fzám alatt. — Pesten az Üllői-úton a Gróf Károlyi Házban 
Bártfay Láfzló Fiskális Úrnál, 200-dik fzám alatt. — Nemes 
Tsongrád Vármegyében pedig a' H. M. Vásárhelyi Inspectóri, úgy 
szintén a Szentesi Tifztartói Hivatalnál.

Híradás.
(2) Meghatározott fzámán félj ül fzaporodván ménesem ’s feles ne- 

vendék kanczájim lévén, huszonhat anyakanczát akár egyenként aká( 
öfzvesen szándékozom eladni. Venni.kívánókat Julius 15-dikitől fogva



Augustus 1-ső napjáig 1828 fzívesen fogok látni magamnál Sibón. 
Bővebb tudósítást addig is Pesten a’ Casino Udvari Mestere Tekuscli 
lierefztely Úr adhat, a’ M. Dorottya utfzában.

Pesten, Martius 6-dikán 1828*
B. Wesselényi Miklós.

Jófzág kibérlése.
(2) Mélt. Gróf Ni ez ky János Úr O Nagysága Gazdasági Igazga

tása réfzéről közhírré tétetik, hogy Kertseligeth, és Vámos Somogy 
Vármegyében, és Csápi Zalában helyheztetett jófzágok, és helységek 
gazdasági készületekkel eggyütt tíz , akár még több esztendőre egyen
ként , vagy egybe foglalva a’ többet Ígérőnek Kótyavetye által bérbe 
adandók. A' bérleni kívánok tehát a’ f. e. Április 24-dikén Vámason 
reggel tartandó Licitatióra az Uradalmi hivatalnál hol a Mappákat, 
Conscriptiókat, valamint a’ feltételeket is megláthatni ezennel meghi- 
vattatnak. Röízegen Marczius 7-dikén 1628-

Verbói Szluha Ferencz 
Méltóságos Gróf Niczky János Úr Ügyésze.

Hirdetés.
(3) A’ Méltóságos Báró Orczy Nemzetség’ Pesti 

kertjében Ns. Be ne Gergely Fő-Kertésznél több 
ezer darab edényekben nevelt kiilömbféle Rózsa
fák, ’s több ezer külföldi fák, és virágok legillen- 
dobb áron találtatnak.

> H í /r a d á s<
(3) Boldogült Kerefztfzeghi Gróf Csáky Láfzló felfzentelt Püspök, 

és Nagy-Váradi Kanonok halálával megmaradott Javai közül, e' f. e. 
Május 27-dikén ’s azt követő elégséges napokon, Tekintetes Bihar 
Vármegyében fekvő Beregh-Böfzörményben tartandó nyilvánságos 
Kótyavetye útján, következendő ménesbeli és istallós lovak,és fzámos gu- 
Jyabeli marhák helybeli készpénz fizetésért fognak eladattatni, úgymint :

I-fzör Ha^ó Tsődörök:
1. ) Öt esztendősök: egy almás szürke, egy vasderes , egy világos pej,

jegy télén.
2. ) Hat esztendősök: egy sötét pej, jegy télén; két almás szürke.
3. ) hét — kilencz, ’s több esztendősök: egy tulajdon neveléséből: egy

)('
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almás fzürke, két világos pej jegy nélkül; két erdélyi faj: eey 
sötét pej, homlokán tsillag, a’ másik világos fzürke. — öfzvesen 
11 Darab.

íl-fzor Ménesbeli Lovak:
Anyakancza 6o darab, 44 darab kancza tsikó egy esztendőstől négy 

esztendősök , 24 darab tsődör tsikó, szinte egy esztendőstől nésvm.
III. Is tál! ős Lovak:

Világos pej posta-czúg kettő; kettősben járó több pár, mellyek több
nyire kanczák. Végezetre, több kitanított hátos lovak.

IV-fzer Gulyabeli Marha.
1.) Bika, 3 Öreg, egy esztendőstől három esztendősig ig darab.’
L.) Anyatehén igo darab öreg számú, 112 darab egy esztendőstől 

három efzt. -üfzŐ.
3. ) Egy és négy efztendd közt lévő Tinó 170 darab.
4. ) Jármos ökör Hg darab, mind különös szép és szálas.
5. ) Fejős tehén 33 darab.

V. J u h f é 1 e.
Magyar fajta gOO darab; nemesített birge mintegy 650 darab.

Gulya Marha eladás.
(3) A' Méltóságos Nagy Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség Közös 

Jószágainak Kormányától köz híré tétetik: hogy Tekintetes Nemes 
Tsongrád Vármegyében helylieztetett Derekegyházi Pusztán e’ f. esz
tendő Julius Havának ll-dik és 12-dik napjaiban az ottani Uradalmi 
Öfzves Gulya marha; t. i.:

mint egy: 237 darab tenyésztésre alkalmatos Tehenek 
146 detto 3, és 2 esztendős Ufzök 
57 detto 1 esztendős Űfzök 
23 detto Öreg, és 3 esztendős Bikák 
31 detto 2 , és egy esztendős Bikák 
36 detto Öreg, és 3 esztendős Tinók

detto 2, és 1 esztendős Tinók; végtére 
2Q detto Rúgott Borjúk.

Öfz\essen tehát 65Ó darab nyilvánságos Kótyavetye által és azonnali 
fizetés mellett el fog adatni. A' kik tehát ezen marhákból venni kíván
nak , azok a’ fennt említett napokban a’ Derekegyházi Kastély körűi 
tartandó Kicítatióra illendően meghívattatnak, azon megjegyzéssel : 
hogy azpEl-adás nem tsak kissebb fzakafzokban, hanem a’ Vevők kí
vánságára még páronként-is végre fog hajtani.



Szállíttó Hajókról való Tudósítás.
(3) Alól írtak, úgy hozván magokkal a' környülállások kéntelení

tettek Lóridon tói elválni, mellynek következésében alázatosan je
lentik , hogy egy tölgyfa és öt lágyfa, mind jó kéfzűletü hajóval el
látván magokat, akár gabona, akár bor fzállíttást, a’ legillendőbb 
bérért vállalnak, minden rendű fzállíttani akaró Tulajdonosokatbizo- 
dalommal megkeresvén, hogy őket e félékkel fzerentsésítteni méltóz- 
tassanak, Tolnán ugyan magoknál, Pesten pedig Fül man Jó'sef 
Úrnál, a’ Duna parton Klopfinger Házban, bővebb tudósítást lehet 
mindenekről venni. Költ Tolnán Böjtelő Hava 15-dikén 1828»

Weber, Schleie her, és Társasága.

Hirdető s.

(3) A’Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendeléséhez 
képest folyó 1828diki Április l?dik napján, nem pedig iákén fog tartatni 
a’ Visegrádi Koronái Uradalomhoz tartozandó erdőkben, és a' Bogdányi 
és Tóth-falusi vágásokban e télen ejtett Öl- és Gallyfa, mintegy 2000-ig 
való öl tűzifák a’ Dunán Budára és Pestre a' Kamara falerakóiba a’ 
jövő nyáron teendő fzállíttása eránt, a Licitátio, annak adódván ez 
által a’ ki legkevesebb bért fog a' fzállíttásért kívánni. Kik ezen fafzál- 
lítás Licitálójára kivánnak botsáttatni, U jó kéfzűletű hajójoknak keli 
lenni; azon kivűl pedig magok vagyonosságokat hiteles Bizonyságok
kal erosítteniek, ’s bánatpénzül 600 fór. V. Cz. előre letenniek. Tar
tatni fog a' Licitátio a’ Visegrádi Erdő-Hivatal Irófzobájában a’reggeli 
fzokott órakon; ott a’ feltételeket előre is meglehet látni.

Budán Mart. 10-dikén 1828.

Hirdetés.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a’ K. Marosi Kamarális Administratio , 
Dómba, ugyan tsak Kamarális Helységben találtató, erős falakból alló- 
és szünet nélkül folyó elegendő vizű, helyheztetésére nézve igen jó 
helyen álló Hámort, illyenbe vágni méréfzelő magános személynek 
által engedheti, igen kedvező feltételek alatt olly végre, hogy ebből 
papiros malmot tsináltasson,

Felfzóllíttatnak e’ végre mindazok, kik e’ szándék végre hajtá
sát magokra vállalni kívánnák, hogy tessék ajánlásaikat a’fennt érdek
lett K. Kamarális Administratiónak Szigeten Nemes Marmaros Várme
gyében, beadni. Budán Mart. 11-dikén 1828«
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Hirdetés.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Kir. Udvari Kamara réfzéről köz 

tudományra adatik, hogy a' Tifza-Újlaki Hajós-ofztálynak megszün
tetésével felmaradt Aeravialis Hajók ’s azokhoz tartozandó Dereglyék, 
nevezetesen, f. e. Április 1-ső napján Tokajban hat darab fzál- 
líttó hajó, és két Dereglye; ugyan Április Q-dikén pedig Tár- 
kányban nyólcz darab fzállíttó hajó, és két Dereglye, a’ 
szokott reggeli órákon a' Só házaknál tartandó nyilvánságos Kótya
vetyéli mindjárt helyben téendő kész pénz fizetésért a' legtöbbet Ígé
rőknek fognak eladattatni.

A venni szándékozók ezennel meg hívattatnak annakokáért ezen 
Kótyavetyékre, Budán Mart. 11-dikén 1828.

Hirdetés.
(5) A’ Méltóságos Nagy Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség részé

iül köz hírré tétetik : hogy a’ Tekintetes Nemes Szathmár Vármegyé
ben , Erdély orfzág szélén , ’s Nagy-Bánya Szabad Kir. Bánya Városá
tól mintegy három órányi távolyságra fekvő, üveg készítményeiről 
orfzág szerte ösméretes Zelestyei Üveg Huta mindennémíí hozzá 
tartozandó Eszközökkel, és réfzfzerént a’ Tisztek, réfzfzerént a’ Tso- 
lédek lakására szolgáló Épületekkel, 7s egy törővei, úgy nem külöm
ben alkalmatos Vendégfogadóval, és a* Szomszédságban lévő Mifztót- 
falusi köszörű-malommal,— Zelestyén 150. — a’ Glódi Pufztán ismét 
300 — öfzvesen 450 Hold szántó, ’s kafzállo földel, a’ folyó esztendei 
Octob er első napjától számítandó tíz egy mást követő esztendőkre a’ 
f. e. Június 15-dik és 16-dik napjain Pesten a’ Grófi belső háznál reg
geli szokott órákban tartandó nyilvánságos kótya-vetye útján a’ leg
többet Ígérőnek azon megjegyzés mellett fog hafzonbérbe adattni; hogy 
ezen Hutának folytatására a’ Mi Uraság réfzéről esztendőnként két 
ezer öli Tűzifa helybe szállítva adatik, az Üveg készítéshez szükséges 
Hamuzsir mennyiség pedig a’ helybeli folyó ár fzerént más idegen 
vevők előtt az Haszonbérlőnek készpénz fizetés mellett kifzolgáltatik : 
Ha az Haszonbérlő Zelestyén helyben, úgy a’ fent álló Nagy-Váradi, 
Debreczenyi, Szegedi, ésTartzali Depositoriumokbankéfzen lévő üve
geket által venni akarná, azokis néki meghatározandó ár fzerént, ’s 
elegendő biztosság alatt a’ haszonbéres esztendőkben részenként teen
dő fizetés mellett által engedtetnek, A Haszonbér szerződésnek bővebb 
feltételeit réfzfzerént Erdődön Nemes Szathmár Vármegyében az In- 
spectoralis Cancellarián,réfzfzerént Bétsben a’Karinlhiaiúton (Ká'tnth- 
«et Strasse) lévő 100/t-dik fzámú Grófi Háznál a’ Kanczellarián, réfz
fzerént pedig Pesten az Üllői úton 200-dik szám alatt lévő Grófi ház-
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bán Titt. Bártfay Fiscális Urnái meglehet tudni. Az haszonbér leni 
szándékozók tehát az hely színén előre is megtekinthetvén a kérdéses 
Üveg Hutát, a fent ki tett napokon ,’s helyen tartandó kótya-vetyére 
1000 fór. Váltó Czéd. Bánat pénzzel felkészülve illendően meghíva- 
tattnak. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

H í r d e t é s.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hirré^tétetik, hogy az 0 Budai Királyi Koronái Uradalomhoz 

tartozó Buda-Kefzi, és Buda-Eörsi kerületi vadáfzat jussa e’ f. e. Május 
1-ső napjától fogva három egymás után következő esztendőre, úgy 
feinte a’ Buda-Kefzin lévő két kőbánya is 1828 efzt. Apr. 14-dikén az 
Ó-Budai Királyi Kamarai Praefectusság Irófzobájában tartandó kótya- 
vetye által, a’ többet ígérőnek bérbe adatik. A' bérleni kívánók, a' 
szokott reggeli órakor tartandó kótya-vetyére szükséges bánat pénzzel 
felkészülve a' fent mondott Praefectusság Irófzobájába jelenjenek meg.

Budán Mart. 4-dikén 1828.

Hirdetés.
(2) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből ezennel hírül adatik, hogy az Almási Számtartói Kerülethez tar
tozó következendő helységekben, úgymint Somos-Refziben minden 
nemű italok mérésére nézve, mellyért 15 fór. a' kereskedésre nézve, 
mellyért 3 fór. e’ í. efzt. Május 13-dikán; Almás helységben pedig az 
ottani italmérés jussára nézve, mellyért 15 fór. a' fzabadkereskedésre 
nézve meg, mellyért. 3 fór. ugyan eféle használatokra nézve Kujed 
helységben, hol az italmérés jussáért 10 fór. a’ kereskedési szabad
ságért pedig 2 fór. kell előre letenni bánat pénzül pengő pénzben, 
1828 Május 22-dikén a' szokott reggeli órákon fognak tartatni a’ Li- 
citátiok, eggy-eggy esztendőre; melly használatok 1828-diki October 
1-ső napján kezdődnek. Ezekhezképest a' bérleni kívánók ezennel meg- 
hívattatnak. Budán Mart. 4-dikén 1828.

A' Gabonának Pesti piaczi ára Mart.l7dik’s 18dik napjain 1828-V.Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 8 fór. 42 kr. Kétszeres G fór. 
40 kr. Rozs 5 fór. 40 kr. Árpa 3 fór. 40 kr. Zab 2 forint 30 kr. 
Kukoricza 4 fér. — kr. Köles 4 fór. — kr. Kqjes kása 7 fór. 20 kr. 

A’ Gabonának Pesti piaczi ára Martins 21-dik napján 1828- Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 8 fór. 50 kr. Kétszeres 7 forint 
50 kr. Rozs 5 fór. 40 kr. Árpa 5 fór. 56 kr. Zab 2 forint 36 kr. 
Kukoricza 4 fór. 10 kr. Köles 3 fór. 30 kr. Köles kása — fór. — kr.



A’ Magyar Orfzági Termékeinek folyó Árok, 
a’ Jósef napi Pesti Vásárban, 1 8 2 8.

Gyapjú. 1 Mázsa: Con.Pénz.
Forint

Egynyirésü legfinom. 44 — 55
— megnemesített ZZ —- 42

Kétnyirésü finom téli 35 — zg
— középszerű 52 — 34
— finom nyári 36,— 38
—- középszerű. 32 — 34

Szegedi téli — — —
— nyári — — —

Bátskai közöns. téli 26 — 28
— — nyári 26 — 28

BanátiZigaraBétsi mosás— — — 
Magy. Gyapjú úfztatott 16 — 20

Dohány.
I Mázsa leveles Döbrői

Dohány java 12 — 14
— —■ — közép 10 — —

— Debreczeni java g — —
— — középfz. 8 — —
— — alábbv. 7 — —
— Szegedi java 8—8 1/2
— — középfz. 7 — —
— — alábbv. 6 — —
— Pétsi java — — —
— — középfz. — —. —

Viasz, és Méz.
1 Mázsa Sárga Viasz 70 — 74
— Méz Bánáti fejér — — __
— sárga méz 15 — 16
— barna 12 — 13
— tisztíttatlan — _ —
— Rozsnyói fehér méz 12 — —

* Zsiradék.
1 Mázsa Tehén vaj — ——• —.
— Disznó Zsír. 14 —- 15
— Szalonna Hájjal n —. 13
— Olvasztott Faggyú 14 — 15

Pálinka. Fór. C. P. 
l Akó Szlivovicza Bánáti 6 — 8 1/2
— — Szerem! — — —
— Gabona Pálinka 7 1/2 — 8
— Söprű Pálinka 8 — —

Borok.
1 Akó Budai veres Ó 6 — 8
------ ----- - Ú]j 4 - 5
--------- — fehér Ó 6 — 8
--------- — — Ujj 4 — 5
— Pesti Kőbányai Ó 6 — 8
------ — — Új 4— 5
---------hegyi fej ér, és ver. 5 1/2 — 4
— Mezőföldi 2 1/2 — 3

Bőrök.
1 Pár Ökör bőr : miné- 

müségéhez képest 10 — 12
—- Tehén bőr 8 — Q
— Borjú bőr 1 —11/5
— Ló bőr 21/2— 5
— Juh bőr 1 — __

K ü 1 ö rn b félék.
1 Mázsa Timsó 7 1/2 — —
— Hamuzsir 6 — 7 1/2
— Széksó — — __
— vad.term. Rep.olaj — — —
— Vetett Repcze olaj 17 — 17 1/2
— Kender 7 l/2— 8
— Kifőzött Ló-szőr 30 — 32
— Főzetlen --------- --------
1 Köböl,vagyis llo—

120 ífe ó Gubats 2 3/4— 3
— Újj — 3 3/5 — —
1 Mázsa toll 22 — 60
— — vad sáfrány — — —

Pesten Mart. 20-dik napj. 1828.

A' Privileg. Polgári Kereshedőség’ 
Első Elöljárója, Musch Sámuel.



HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(2-5.)

Pesten, Szerdán, Böjt más Hava 26-dik napján 1828.

Belegs é g.
Sok nyavalyák’ magját hintette az emberi testbe 

A’ Természet-anyánk még születés’ idején:
Majd gyökeret vernek, — hajinak későbbi korunkban; 

’S a’ rossz lassanként rontja, emészti tagunk’.

MAGYAR és ERDÉLY-
ORSZÁG.

]Yí ar t on - V á s á r Martins 17 

óikén. — Megjelent tegnap Budán 
Ó Tsáfz. Rir. Fő Herczegségénél azj 
Orfzágnak Nádoránál a’ Sárvizi Bir-j 
tokosok által küldetett számos Ki
küldöttség, mellynekénis tagja va- 
lék, a’ Méltós. Székes Fejérvári Me
gyés Püspök Susits Pál O Nagy
ságának vezérlése alatt , alázatos 
köszönetét mondván Ő Ts. K. Fő 
Herczegségéneli kegyes, és hathatós 
pártfogásáért egyfzev’smind könyö
rögvén , hogy ezen nagy munkából 
származandó Nemzeti ditsőség* örök 
emlékezetére a’ Sárvizi Tsatornát 
Nádor T sátor na nevezetével 
engedje ditsőítenij melly ebbeli 
tifztelkedésünket OFő Herczegsége 
véle ízületeit legkegyesebb le eresz
kedéssel fogadé, ’s a’Nemzeti pal- 
lérozódásnak nevezetes léptsőjét mu- 
iatá állani ezen posványoli fzeren- 
tsés letsapolásában; azért szívesen 
is örvend ennek tökélletes végre- 
(Első Félesztendó 1828.J

hajtásán, kegyesen ígérvén: hogy 
Fő Hívataljának pártfogására min
denkor a' Sárvizi Birtokosok’ Tár
sasága méltán fzámot tarthat, ’s azért 
a’ fényes Nádor Hivatalnak ditsőí- 
tésére kért nevezetét ezen Nemzeti 
megkülömböztetésre érdemes Tsa- 
to mának készséggel megengedni 
méltóztatik.

A közelebbi Orfzággyülésén 
hozatott Törvénynek VII. Czikkelye 
fzerént választatott országos Depu- 
tátio, O Tsáfz. Kir. Fő Herczegsé- 
gének az Orfzág" Nándorénak Elől- 
üllése alatt, az országos öfzveírásra, 
és a' Porták* megigazítására nézve, 
Pesten öfzvegyülekezett. Ennek tag
jai fzerentsések voltak ezen h.20-kán 
és 21-dikén Ő Tsáfz. Kir. Fő Her
czegségénél magokat béjelenteni; 
és mindjárt 21-dikben első üllést 
tartottak a' Gróf Károlyi háznak 
palotájában.

Ezen országos Deputátiónak 
tagjai a’ következők : — A’ Fő Ren
dek’ Táblájától: Az Orfzág Prímása
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Fő' Mélt. Herczeg Rudnay Sán
dor ; Nagy Mélt. FogarasföMi Gróf 
N. á d a s d y Paula F erencz O Ex ja , 
Váczi Püspök ; N. M. Cziráki és Dié- 
nesfalvai Cziráky Antal OExja, 
Orfzág’Bírája ; N. M. V é g h István 
Ö Ex ja, Korona-őrző ; N. M. Mo- 
nyorókeréki Gróf E r d ő d y Károly 
Ó Ex ja, Várasd Vgyének Örökös és 
Fő Ispánya ; N. M. Vásonykeői Gróf 
Zichy Ferencz Ó Exja, a’ Hétfze- 
mélyes Fő Törvény Izék’ Assessora, 
Bihar Vármegye Fő Ispánya; Mélt. 
Radványi Gróf G y ő r y Ferencz, 
Báts és Bodrogh t. e. Vgyék’ Fő 
Ispánya; Mélt. Zsadányi és Török- 
SzentMiklósi Almásy Jó’sef, a’ hét 
személyes Fő Törvényszék' Asses
sora, Gömöri Fő-Ispány ; Mélt. Bu
zin! Gróf Ke gl e v i c h Gábor, No-
grádi Fő Ispány; Mélt. Soborsini 

áró F o r r a y András, Krassó Vár
megyének Fő Ispányi Helytartója; 
Mélt. Sárvári Felső-Vidéki Gróf S z é- 
c h e n y i István, Tsáfz. K. Kamarás; 
Mélt. Csömöri Báró Z a y Károly, 
Tsáfz. Kir. Kamarás.

A’ TT. Státusok’ Táblájától: 
Mélt. Székhelyi Májláth György 
Personális O Nagysága.

A’ Kir. Táblától: Nagyságos 
Ghyczi és Assa-Kürthi G h y c z y Pé
ter , yice-Palatinus ; Nsgos Szent- 
kir ál yi László Úr, Nándor-Ispá- 
nyi ítélőmester; Nsgos Beleházi 
B a r t a 1 jGyörgy , ítélőmester; — 
Tek. Kuk üli évi eh Antal, Vá
rasd Vgyei Fő Jegyző.

Az Egyházi Rendből: Fő Tiszt. 
Csausz István, Kalotsai Kanonok; 
Fő Tiszt. Palugyai P a 1 u g y a y

Imre, Váczi Kanonok, és a’ Kir. 
Tábla’ Praelátusa.

A TT. Vármegyék’ részéről: 
TT. Peteőfalvai Uzsovits János, 
Nyitrai; Felső-Kubinyi K u b i n y i 
Gáspár, Liptói; Kesseleőkeoi Maj- 
thényi Antal, Honthi; Románfalvai 
Fejérváry Jósef, Pesti; Felső- 
Bükki Nagy Pál, Sopronyi; Ne- 
deczki Nedeczky Ferencz , Tol
nai ; Deák Antal, Szaladi; Mélt. 
Szolga-Egyházi M ar ich István Dá
vid, Tsáfz. K. Kamarás, Székes Fe
jérvári ; Ngos Ádámföldi Borne
misza Gábor, Kir. Tábla Assesso
ra , Sárosi; TT. Bernáthfalvi F ö 1 d- 
váry Ferencz, Hevesi; Palóczy 
László, Bereghi; Sárosfalvai Bittó 
Albert, Aradi; Mélt. Roglatitzai 
Miskolczy István, Kir. Kama
rás , Bihari; B e n e Jó'sef, Cson
grádi; Puchói Ma rczibán yi Já
nos , Torontáli; Pöszavecz ’Sig- 
mond, Szerem!; Hegedűs Pál, Ve- 
rőczei; Horváth Péter, Jáfz-Kun- 
sági; Oláh Mihály Hajdú-Kerületi, 
Deputátus Urak az Orfzág gyűlésén.

A’ Szabad Kir. Városok’ részé
ről : TT. Damianovits György, 
Pesti; Menyhárt István , Eszter
gomi ; Urbán Ignácz , Eperjesi; 
Nagy Ferencz, Szegedi; S t a i d a» 
eher Jó’sef, Zágrábi, Követ Urak.

Tekintetes Nagy-Abonyi Csiba 
Ernefzt Urat, eddig a’ Nagy-Szom
bati Kerületi Táblának Protokol- 
listáját, ugyan azon Törvényfzék- 
nél a’ Nagy Méltóságú Magyar Kir. 
Udvari Cancellária Assessornak mél- 
tóztatott kinevezni. Nem külömben:
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A* N. M. Magyar K. Udv. Can- 
celláriánál néhai Tek. Borosán 
Jósef Úr’ halála által az Expeditu- 
rában megiiresült első Adjunctusi 
Hivatalra a’ N. M. Magyar K. Udv. 
Cancellária Tek. Kovacsik István 
Urat, eddig volt második Adjun- 
ctust; ennek helyébe pedig máso
dik Adjunctussá T. Lazarevits 
Jó’sefÚdv. hites Jegyző Urat mél- 
tóztatott kinevezni.

T s a n á d Vármegyéből Püspök 
Makóról. Mart. 12-dikén — Refor
mátus Egyházi-körünkben, ’s Ma
gyar literáturánkban isméretesebb 
a’ fényes Szikfzai név, mint sem 
azt szükséges legyen hosszas ditsé- 
rettel előadni, kit veszténk el ezen 
Martins hónapban, ama néhai nagy 
hírű, ’s széles tudományéi Senior 
"s Debreczeni Prédikátor TT. Szik
fzai Györgynek, attyához minden
ben méltó fiában TT, Szikfzai 
Benjámin Tractuális Assessor, 
’s a’ P. Makai R. Eklesiának buszon 
öt esztendők alatt nagy kedvességü, 
elhunyt lelki Pásztorában ! —Ugyan 
is fáradhatatlan szorgalma, hiva
tala eránt való példás buzgósága, 
’s tüze által okoztatott több idők 
óta sorvasztó, ’s a’ gyógyító mes
terséget régen meghaladó Tüdő és 
Lép veszélye (Phtisis pulmonaliset 
lienalis) jó Pásztorunkat közös fáj
dalmunkra, a’ fennt említett hónap 
ötödikén, munkás és hasznos éle
tének 56-dik esztendejében, tölünk 
örökösen elfzakafztá. A' mi tiszte
letet adhatnak az élők a’ holtaknak, 
azt TT. Vajda Sámuel, és Szél

Sámuel Vásárhelyi Prédikátor Urak; 
nem kőlömben Tudós Búzás La
jos Oskoláinkban érdemes Tanító 
Úr, Kedves Halottunk érdemeihez 
mindenben illő , épületes, tsinosari 
fzerkeztetett, ’s helyesen alkalmaz
tatott elmélkedéseikkel, Mártius g- 
dikén, Templomunkban nagy fé
nyességű ’s száméi kesergő gyüle
kezet előtt, megadák: valamint le
hető vigafztaltatásunkra a’ Tudós 
Atya’ Tudós fiának több jeles nyom
tatványaikból megmutaták, hogy 
míg a’ Kegyeseknek a’ vett áldásért 
Lelki Áldozatot tenni; — a’ 
fzükölködőknek az Egek Urától 
áldást könyörögni; — míg a’ 
gyengébb értelmű Magyar Keresz
tyéneknek a’ Biblia’ homályosabb 
értelmű helyeire nézve Kalauz vagy 
Szövétnek szükséges; addig a* 
Szikfzai nevek közöttünk, ’s mara
dékaink között bizonyosan élni 
fognak!

NÉMET ORSZÁG.

O Felsége az Özvegy Bajor Ki
rályné , két Kir. Hg. Kisasszony 
leányával Mariával, és Luizá- 
val eggyütt, Würzburgba Drefz- 
dába vett útjában Mártius 15-dikán 
Bairuthban hált.

O Felségük a’ Würtembergi 
Király, és Királyné veres kihányás
ban betegen feküfznek. Azonban a’ 
legújabb orvosi jelentések fzerént, 
Mart. 15-dikéről, mind a’ kettőnek 
egésségbeli állapotja fzerentsére olly 
jóra sordúlt, a’ mint ezen betegség
nek szokott kifej lésétől lehetett vár-
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ni; a’ hideglelés megfzünt; a' Kö
högés, és nyugtalanság majd egé
szen elenyészett.

A' Bádeni Nagy Herczegségben, 
valamint a’ Német Szövetségnek 
több Státusaiban is, most tartanak 
Országos gyűléseket.

OROSZ BIRODALOM.
A’ Sz. Pétervári Journal 

Mart. 4-dilién (új Kai. fzerént) illy 
tudósítást közöl: „A" régtől lógva 
várt tudósítások Persiából, mellyek 
végre a’ múlt hónap 15 , és 17-dikén 
(27 és 2Q) ideérkeztek, fzerentsét- 
lenségre nem valósítják meg a" bé
keség fenntartása eránt való remény
séget , melyet Abbas-Mirza által 
folytatott alkudozások, az ő nyil
vánvaló Ígéretei, és magának a’ Sáli
nak írásba tett nyilatkoztatásai, be
lénk tsepegtettek vala. Már a’ béke 
Eggyezés czikkelyeit a’ Tsáfzárnak 
tellyes hatalmú Biztosai , Abbas- 
Mirza , és a’ Persa Sahnak még egy 
meghatalmazottja a' szokott mód 
fzerént elfogadták, és aláírták vala ; 
már többé semmi vitatások nem vol
tak azon fontos tárgyra nézve, hogy 
kármentés fizettessék, mellyel az 
Orofz kívánt. Már tellyesen meg 
volt határozva a’ summa, mellyel 
annyi veszteségek , és költségek* fe
jében kármentésül kell vala fizetni. 
Mihent ezen summa O Tsáfzári Fel
sége Biztosainak általadatott volna, 
az eggyezés fzerént tüstént el kell 
v lajhagyni az Orofz seregeknek A d- 
zerbidján tartományát, és az 
Araxes’ bal partjára magokat vifiza- 
vonni; még ezen pénz is, melly

Orofz Országnak kármentésül vala 
rendeltetve, már Tab r i s felé útban 
volt, midőn Paskevits Generális 
megérté , hogy a' Sah egyszerre 
megváltoztatta szándékát, és hogy 
egy különös Biztos fog érkezni az 
alkudozás' helyére, olly nyilaihoz, 
tatással: hogy , ha az Orofz fegy
veresek előre az Araxesen túl nem 
húzzák magokat, és Adzerbidjánból 
legkisebb haladék nélkül ki nem 
takarodnak ,Feth-Ali-Sah sem 
kármentést nem fizet, sem a’ béke- 
séget meg nem erősíti, melynek 
feltételeit már elfogadta. -— Ezen 
nyilatkoztatásra, melly M i rza- 
Abul-Ha fiz an -Kánra volt bíz* 
va , tsak egy feleletet lehetett adni. 
Midőn ő Paskevits Grlis' tábo
rába érkezése után, a’ mit Ura reá 
bízott előadta , és a' Sálinak új ha
tározását közi ötté volna ; a* vezérlő 
Generális azt jelenté neki: hogy az 
alkudozások félbeszakadtak, és a' 
hadi munkálkodások ismét elkez
dődnek. Ez már mégis történt, és 
a’ legnagyobb erőlködéssel folytat- 
tatnak a’munkálkodások.— A bb a s 
Mirza nagyon megütközni látszott 
az attya’határozásán. Úgy látszik, 
hogy a rendszernek azon változását, 
mellyel Persia meg fog bánni, bel
ső., és külső okok szülték, mellyek 
egyenlő erővel munkálódtak, és 

; öfzvefíiggésben vannak a" Sah egy. 
’gyik testvérénél, nagyra vágyásával, 
ki a’ tbrónusra ásítozik ; valamint 
egy Ásiai más Hatalmassággal, ki 

|némelly hadi rándúlásokra segedel- 
■met ígért. Azonban gondolni lehet, 
, hogy a' Sah a’ maga valóságos hafzr
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nairól magát még felvílágosíttatni 
engedi. Mirza-Abul-HaíTzan-Kán, 
valamint a’ Korona-Herczeg is , na
gyon megrettent az új bábom’ ki
ütésének következésein ; és a Kán 
nagy sietséggel téré viíTza Tehe
ránba; hogy Uralkodóját arra ve
gye, hogy mind a’ békeség’ megkö
tését , mind a’köz eggyezéssel meg
állapíttatott kárpótlást ne halafíza. 
Teheránból Jan. 8-dikán indúlt tu
dósítások azt is jelentik, hogy a' 
kárpótlásra kivetett summa , a’Sah' 
párán isolatjára , Kazbinab-ba 
küldetett vala; és hogy a’ mi sere
geink’ előnyomúlásán való félelem 
könnyen meggyőzi azon akadályo
kat, mellyek a’ Tractátus’ aláírásá
nak gátol vetettek.”

FRANCZIA ORSZÁG.

A’ Királyi beszédre kéfzítettKö- 
fzönő-írás, melly Mart. 8-dikán a" 
"Királynak bényujtatott a’ Követek 
Házának Deputatiója által, így kö
vetkezik :

„Felséges Ur !
„Felséged’ hűséges jobbágyai, 

a’ Megyék Küldöttei fzerentsések- 
pektartják magokat, hogy ezen sok 
századok óta fennálló Királyi izék
hez , mellyen Felséged népe boldog
ságára oi szagol, szeretettel, és a’ 
köz liáladatosságnak hódúlásával já
rulhatlak. — Azon gondolkodás , 
mellyel az Európai Hatalmasságok 
lelkesítietnek, és azon eggyezés , 
melly Felséged szándékát támogat
ja , Görög Országnak hékeségbe 
helyheztetése felől jó kimenetelt ígér. 
De ha óhajtásunk ellenére ezen ne

mes szívű közbenjárás sikeretlen 
lenne; és ha a’ legszentebb jusok" 
védelmezéséve erőszakhoz kellene 
nyúlni, meglátja Felséged, hogy 
népe készen áll szavára. —: A Na. 
vari ni győzedelmi koszorúk megmu
tatták , hogy a ditsőség híven meg
marad Felséged házán. Franczia Or
fzág győzedelmet igér egy olly ügy 
részéről, melly az emberiség előtt 
olly betses.— Felséges Úr ! mi tel
lyes óhajtással várjuk ezen napot, 
mellyen a’ Félsziget megszabadul-' 
ván a’ visszavonásoktól, Felséged- 
s.eregei hazatérhessenek, ’s azon ál
dozatoknak, mellyek Felséged" alatt
valóit terhesen nyomják, ’s azon 
adósság' felhalmozódásának, melly 
a’ betsületes Spanyoloknak nehéz 
lenne, vége szakadjon. Vajha meg
találná Spanyol Orfzág, melly olly 
sok kötelek által van Franczia Or
szághoz kaptsolva, nyugodalmát, 
mint Orfzágunk a’ rendben , és igaz
ságban , mellyen a' Nemzetek' bol
dogsága épül,— Igazságos okokból 
fegyveres erőt küldött Felséged A 1- 
gir ellen. A’ távol lévő tengereken 
néhány ízben hajóink megtámadtaf- 
tak. Mi azon rendelésekre bízzuk 
magunkat, melly eket Felséged ke
reskedésünk" hathatós oltalmazásá
ra, és a' Franczia Záfz 1 óbetsüleié
nek m egb o fz ul 1 á s á r a tétetett. — 
Örülünk, hogy Felséged Franczia 
Orfzág’belső állapotjára nézve nyu
godtan , és jó reménységben van. 
Ha a’ külömbbféle adók’ jövedelme 
némelly részben alább szállott, ha 
az országos Kintstáv forrása muló- 
j(ag változást fzenvedett, ha a’ sarat-
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Jan költségek a’ törvényesen előre 
felvetett jövedelmet meghaladták; 
annak okait megfogjuk vizsgálni, ’s 
azon Jelzünk, hogy Felségednek jó
tévő czéljait elősegíttsük, ’s. Felsé
geddel vetélkedve a' szoros takaré
kosság, gazdálkodás’ útján megindúl- 
junk. — A’ Felséged’ Felséges Fiá
nak a' hadi Tisztségek kiosztásánál 
való közben jövetele annyival vilá
gosabb bizonysága a’ Hadi sereg 
előtt Felséged jó indulatjának, mint
hogy az illyen fő jus tsupán azon 
Kir. Herczeget illeti, ki a’ Nemzet’ 
lelkében olly magas helyen áll. — 
A" Kereskedésnek, és munkásság
nak gyarapítására ügyelmetes lévén 
Felséged, annak kifejlődését egy új 
Ministerium' állításával kívánja elő
mozdítani. Felséged a’ Földművelők’ 
szükségeit is közelebbről akarja tud
ni. Felséges Ur! azoknak első szük
sége a’ Szabadság. Mind az, a’ mi 
szükségen kívül a* kereskedés' kön
nyűségének gátol vet, olly sebet 
ejt a’Kereskedésen,mellynek sajgása 
a' legtávolabb lévő helyeken is érez
hető.— Telizett Felségednek a’kö
zönséges Tanítást az Egyházi dol
gok’ igazgatásától elválasztani: ezen 
rendelés a’ Vallásnak az ifjúság* ne
velésével való szükséges egybeköt- 
tetését nem fogja megzavarni. — 
Felséges Úr ! a’ Constitutió (Charta) 
Felséged’ kezében egy békefzerző 
Király’ Testamentoma, mellynek 
Felséged örököse lévén, az ő sza
vait megfogja erősíteni, mindent, 
a' mit az idők’ gonosz lelke megza
vart, ismét lefogja tsendesíteni, és 
az indulatokban , valamint a’ Tör

vényekben constitutiós eggyetértéat 
fog szerezni. Azon fontos kérdések, 
mellyekre Felséged’ gondoskodása 
kiterjed, olly törvényes módon fog
nak megfejtődül,hogy mind a’nehéz- 
ségre mind a' gyengeségre egy for
ma tekintet legyen. A’ közönséges 
igazgatásnak némelly réfzei valósá
gos kedvetlenséget, és bofzonko- 
dást gerjesztettek. Ezt mi fájdalom
mal látjuk; és Felséged gondosko
dása ezen mély seb’ megorvoslásá- 
ban kívánságunk’ kijelentését meg
előzte. A’ kinevezett Biztosságok 
sietnek a’ reájok bízott munkákban 
eljárni, ’s azokat végrehajtani. A’ 
Közönséges Tanításnak régóta ál
landó elintézésre van szüksége,melly 
annak minden léptsőire, és külöm- 
böző nemeire kiterjefzkedjék ; és a’ 
melly a’ világi , és egyházi hatalom’ 
gyakorlását, még pedig a’Franczia 
orfzági AnyafzentEgyház’ régi rend
szabásai , és a’ több Vallású Fele
kezeteknek törvényesen adatott ol
talomnak értelme fzerént, egymás
sal megegyeztesse.— Hasonló szük
ség van a’ Választás’ törvényének 
megjobbítására is; szabadságunk’ 
épületének igazi talpkövön kell ál- 
lani. Felségednek atyai szíve azon 
municipálisi Intézeteket viíTza fogja 
adni, mellyek régi szabadságaink’ 
emlékezete lévén, népeinek eszébe 
juttatják, mit kelljen köszönni Fel
séged Eleinek.— Hiszünk azon sza
vaknak, mellyeket IV. Henrik*, 
és szent L a j o s’ méltó unokájá
nak szájából hallunk; Felséged a* 
törvényeket az Isten után, kitől 
azok erednek, a' Királyiszék’ leg-
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erősebb támofzának nevezte ; szívé
nek mélyéből óhajtja az igazságot, 
mint a’ Fejedelmekre, és Népekre 
nézve legfőbb megkívánta tó dolgot. 
— Felségednek ezen emlékezetre 
méltó szavai még a’ késő világban 
is hangzani fognak, Franczia Orfzág 
azokat nagy megindulással veszi. 
Ugyan is ki kételkedhetnék a'jöven
dő felől, midőn Felséged’ jósága 
annyi fzeretetet mutat ? Az Orfzág 
tsak azt kívánja azoktól, kiket Fel
séged hatalommal felruházott, hogy 
a’ Felséged’ jó akaratját igazán töl
tsék bé. Tsak azon siralmas systé- 
ma ellen panafzolkodik, melly őtet 
annyiszor megtsalta. Hálá legyen 
Felségednek, a’ visszavonás' lelke 
örökre elenyéfzetp Franczia Orfzág 
szabaddá tétetvén Királya által, azon 
erős, és védő hatalmat tekinti első 
zálogául, melly Felséged’ Koroná
ját illeti. Semmi áldozat sem látszik 
előttünk terhesnek a’ Felséged’czél- 
jainak előmozdítására, és magunk 
közt az egyesség’ fenntartására. — 
Valamint egy nagy háznépnek at- 
tya, úgy fzóllítja Felséged a’ Fran- 
cziákat eggyességre; ’s a’Felséged’ 
kívánsága bé fog teliyesedni. A’ tör
vényes hatalomnak, és a’ törvényes 
szabadságnak nemes szívű eggye- 
sűlete minden felekezeteket kivet
keztet a’ fegyverből. Mindenek egy- 
gyesnlni fognak a’ Király eránt való 
fzeretetben, és a’ polgári alkotmány’ 
lelkében. ’

A’ Király így felelt: ,,Uraim! 
Mikor én az Uraknak akaratomat 
tudtokra adtam , hogy Intézeteink 
erős lábra állíttassanak, és az Ura

kat megszólítottam, hogy velem 
eggyütt Franczia Orfzág’boldogsá
gán munkálkodjanak, eggyetérté- 
sökre számot tartottam, valamint 
arra is, hogy bélátások által akara
tomat elősegítik. — Szavaimat az 
egéfz Gyülekezethez intéztem; és 
igen kedves lett volna előttem, ha a' 
Felelet nagyobb eggyetértéssel tör
tént volna. Az Urak nem fogják 
elfelejteni, abban bizonyos vagyok, 
hogy az Urak a’ Királyi szék’ mél
tóságának természent fzerént való 
őrjei, minta’ polgárság között elsők, 
és legnemesebbek. Az Urak’ mun
kái bizonyságot fognak Fr. Orfzág 
előtt tenni azon mély tiszteletről, 
mellyel viseltetnek azon Uralkodó’ 
emlékezetéhez, ki a' polgári alkot
mányunkat (Chartát) adta , és azon 
igazságos bizodalomról , mellyet 
mutatnak az eránt, kit az Urak IV. 
H e nr i ss, és Sz. Lajos’ méltó Uno
kájának neveznek.”

TÖKÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból a’ Febr.

10-diki posta, egy Spanyol Követ
ség! Kurírral eggyütt, tsak Mart.
20-dikán érkezett Bétsbe. A Spa
nyol Kurír illy tudósításokot hozott:

Febr. 20-dikán a’ Reis-Efendi’ 
hívására a’Dániai Minister-Residens, 
Báró Hübsch, és a’ Spanyol, ’s 
Nápolyi Követség! Helytartók, Ca- 
stillo, és Romano Urak, a’ Por
tához ménének, hogy a" múltefzt. 
Oct. 16-dikán aláíratott Eggyezés’ 
helybenhagyatott mássait, illető Or- 
fzáglófzékeik’ zászlóinak a’ fekete 
tengerre való bébotsátására nézve],
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feltseréljék. Minthogy ezen Követ
ségek előbb Udvaraik’ nevében a’ 
Porta Ministereinek ajándékokat 
nyújtottak bé, ezeknek viíTzonozá- 
sára ők is más nap, a’ Nagy-Úr’ 
nevében, hasonló ajándékokat kül
döttek, ú. m. arany piksisekefsa't. 
— Ugyan ekkor a’ Reis Efendi több 
Austriai Tsáfz. kereskedő hajóknak 
Fermant adatott ki , melly olly 
hofízú ideig megvolt tagadva; e’ 
fzerént nem zárta bé a’ Porta egé
szen a’ Bosporust. — Végre az is 
tudtunkra esett, hogy a’ Görög Pá
triárka nem rég a’ Szultánnak ké
relmet nyújtott bé a’ támadók’ ja
vára , ’s erre választ kapott, melly
nek értelme voltaképpen még nints 
tudva; de a' mint bizonyosan ér
tettük, igen mérsékleti kifejezések
kel van készítve, és más külömbb- 
féle ígéreteken kívül határtalan meg- 
kegyelmezést is ígér. Ezen válasz
ban a’ támadóknak ajánlott megke- 
gyelrnezésnek elfogadására három 
hónapi időszakasz rendeltetik, melly 
idő alatt úgy lehet tekinteni, mint
ha a' Porta az ellenségeskedést a’ 
szárazon, és vízen felfüggesztené.

fi ülömhbf éle Tudósítások
A mint mondják, Dom Mi

guel Kir. Hg. Rotschild kereskedő 
Házzal 200,000 font Sterlingből álló 
magános költsönözés eránt tett egy- 
gyezést,de még tsak 50000ret kapott.

Ezen tavaszon H ans t e e n 
nevű Norvégiái Professor a’ tudo
mányok’ gyarapítása’ kedvéért Szi

bériába szándékozik útazni, honnét 
tsak két esztendő múlva fog vissza
térni.

Tiflisből Jan. 15-dikén jelen
tik : hogy ott az új esztendő nagy 
örvendezésekkel kezdődött. Fényes 
Isteni szolgálat után minden hadi, 
és polgári Tisztek ebédre hívattak 
a' hadi Kormányozóhoz, S i p ä g i n 
Generálishoz ; melly re hivatalosok 
voltak a’ Persa hadi foglyok is, Ab- 
bas-Abadnak, és Erivánnak Kor
mányozol , t. i. Mahmed Emin Kán, 
és Assan Kán, valamint más né
melly Kánok. Estve bál volt , hol 
megjelentek az említett Persa fő 
foglyok is. A’ többi Sarbasok is, 
és az ő Tiszteik , a’ hadi Kormányo
zó’ rendeléséből, gazdagon megven
dégelhettek.

Bukarestből a’ Tsáfz. K. Con- 
suli Agens Mart. 3-dikán azt jelenti, 
hogy a’ Bétsi posta Mart. l-ső éjje
lén oda megérkezett; de minthogy 
Konstantinápolyból a’ Febr. io-iki 
küldetés még meg nem érkezett, 
jónak tartotta az említett Bétsi pos
tát mind addig ott tartóztatni, míg 
bizonyosan meg nem tudja, val- 
lyon a’ Dunán által lehet-e menni, 
és hol? azután mindjárt útjának in
dítja mind a’két postát. (Már meg
érkezett Bétsbe nem tsak a’ Febr. io. 
diki, hanem a’ 2-5-diki posta is.)

A Hannoverai tudósítások azt 
állítják, hogy nem igaz, hogy C a m- 
bridge Kir. Herczeg veszedelme
sen beteg volna , mint némelly Új
ságok hirdették ; sőt tellyes jó egés- 
ségben van.

(Hafznos Mulatságok Nro 25.) Hirdetés l/jj árkus.)



Hirdetések
a' Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(2Ö.)

Jelentés
Trattner Typographiája eránt Pesten.

Alúlirttak a3 tittl. Közönséget ezennel is egész tiszte
lettel tudósítjuk, hogy néhai Istenben boldogult Petrózai 
Trattner Mátyás Urnák Csász. Királyi privilegiált 
Könyvnyomtató - Intézete reánk szállván, azt illy saját 
Czi meri etünk (Firma) alatt:

„Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Cs. Kir. privilegiált Typographiája”

folytatjuk, Js a3 titt. Közönségnek becses kedvezésibe ezután 
is ajánljuk.

Pesten, Mart. 26. 1828.
Petrózai Trattner J. M. m.k, 

és
Károlyi István m.k. - 

a’ Tudományos Gyűjtemény 
Tulajdonosai V Kiadó]i.

Bolt változtatás Szabad Királyi Debreczeu
Városában.

(l) Káráfz Rósának van fzerentséje ezennel jelenteni, hogy 
tsinos öltözet, és módi portékabeli kereskedését Kofzgleba Láfzló 
boltjából Rigler Szabómesternek Germain mellett Fuchs t h a- 
lerral által ellenben lévő boltjába szállította által. Legkedvesebb 
kötelességének tartja erről illendő jelentést tenni, ’s egyfzersmind az 
eddig eránta mutatott igen kegyes bizodalmát, és megkeresést hála- 
adatosan megköszönni. Midőn ezen jelentéséhez , és köfzönetéhez azon 
legalázatosabb könyörgését kaptsolja, hogy ezen újj boltjában is ks-

( Első Félesztendő 1828.^) )(



gyes megkeresést, és bizodalmát nyerjen: minden kitellhetŐ igyeke
zettel azon lesz, hogy mindenkor a' legjobb új nemű módi portékák
kal a legillendőbb áron, és legkedvezőbb feltételek alattfzolgálván, 
magát a’ birodalomra érdemessé tegye.

Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a megüresült Csanádi Püspökség részéről 
e' következendő Királyi Halmaiatok, úgymint:

Az Uradalmi italmérés jussa ama nagy Mező-Városban Makó n.
Az Uradalmi, mintegy 150 hold rétből álló Gozpodi sziget, 

nem külömben a’.Kopántsi Uradalmi Praediumhól mintegy 2000 hold 
mező, és szántó föld, végre az Uradalmi Réten mintegy Q00 hold 
külömbféle kissebb tagokból álló rétek Makón a’ Püspöki palotában 
Április 10-dikén tartandó kótya-vetye által a’ többet Ígérőknek bérbe 
fognak adatni. A’ bérleni kívánók a’ Feltételeket az Uradalmi Tiszt
ségnél tetfzésök fzerént megtudhatják, a’ kik is a’Cautioul megkí
vántaié bánat pénzzel az Uradalmi Italmérés jussára 300 fór. Convp. 
Gozpodira 25 fór. Convp. Kopántsra 250 fór. Convp. a’ Réti külömb
féle rétekre pedig mindnyájokra nézve 100 fór. Convp. felkészülve 1828 
Április 10-díkén Makón a’ Püspöki palotába ezennel meghívattainak.

Makón Böjt más hava l-ső napján 1828.

Hirdetés.
(l) N. Váradon a’ Német útfzában egy újjonnan épült Ház 7 

szoba, 2 konyha , 2 pincze, hozzá való Udvarral, — akár Tsapfzéknek, 
akár Kovátsnak, akár Péknek alkalmatos; sót, sert, pálinkát egéfz. 
esztendőt által, bort pedig Z Hónapokon által szabad benne mérni; 
akár betsült áron eladódik, akár Ingó bingó Jószágokért eltserélődik, 
— bővebb tudósítást annak tulajdonosánál Nemes Lifzt Ferencz 
Úrnál a’ most említett útfzában, és Háznál lehet venni.

H í r d e t é s.
(2) Tek. Pest Vármegyében fekvő Barats pusztában egy 1500 hóid

ból álló rét, most jövő Sz. György naptól több esztendőkre egyeség 
mellett haszonbérben kiadandó. A’ bérleni kívánók Thasson Ts. Pest 
Vármegyében Tettes Föld v ár y Pál T. B. Úrnál úgymint Tulajdo
nosnál értekezhetnek.

Hirdetés.
(2) Debreczeni kereskedő Szőllősy János a’ Magyar Gárdista 

Czím alatt lévő boltjában mindenféle egész, és közép finomságú an-



Az előfizetést elfogadó Urak Nevei:
Aradon T. T. Glacz János Ur Vgye Inzsenőrje , és T. T. Fábián Gábor Ur a’Világosi Urad. Ügyésze, 
Baranya Jegyében T. T. Kótzián Jósef Ur Vgye Inzsenőrje- 
Bars jgyében T. T. Molnár János Ur Vgye Inzsenőrje,
Baján T. T. Ramocsai Markos Pál Tábla Bíró Ur.
Bácsbodrog Vgyében T. T. Szabó István Ur Vgye Inzsenőrje.
Bélés Vgyében T. T. Botzkó Dániel Vgyei A1 Ügyész Ur.
Bereg Vgyében T. T. Rácz Sámuel Ur Vgyei Inzsenőrje.
Borsod Vgyében T. T. Hulecz András és Toot Dániel Vgyei Inzsenőr Urak.
Budán T. T. Lassú István a’ N. M. M.K.U- Kamara’ liegistraturája Cancellistája , és T. T. Czere 

Benjámin Ur a’ F. Nádor Ispányi Hivatal Hites Jegyzője, és maga a’ Kiadó a’ Vízi Város Os
kola Utzájának 671-dik Száma alatt.

Csanád Vgyében T. T. Giba Antal Ur Vgye Inzsenőrje.
Csongrád P~gyében T- T. Schéner György Ur Vgye Inzsenőrje.
Debreczenben T. T. Erdélyi Jósef Professor Liszkay Sámuel Városi Inzsenőr, és Sebők Jósef, 

Orvos Doetor, Urak.
Esztergám Vgyében T. T. Hegedűs Antal Ur Vgye Inzsenőrje.
Fehér Vgyében T. T. Ifjabb Takács Sándor Esküit és Biztos, és Udvar dl Cserna János Vgyei 

Inzsenőr Urak.
Gömör Vgyében T. T. Lovas Leopold Ur Vgye Inzsenőrje.
Győrött T. T. Király György Vgyei Inzsenőr, és Schvaiger András Könyváros Urak.
Halason T. T. Tóth Jósef Ur Fő Orvos.
Heves Vgyében T. T. Markmüller Jósef Ur Vgye Inzsenőrje.
Hont Vgyében T. T. Pasitzky Jósef Ur Vgye Inzsenőrje
Kassán Tilt. Ellinger István Ur Kir. priv. Typographus és Könyváros.
Kolosvárott T. T. Mo-lnós Dávid Professor Ur.
Komárom Vgyében T. T. Iiidegy Ferencz , Batháry Pál Vgyei , és Jósa János Városi Inzsenőr Urak. 
Krassó Vgyében T. T. Bagossy Jósef Ur Vgye Inzsenőrje.
Körös Vgyében T. T. Nagy Jósef Ur, Vgye Inzsenőrje.
A' Kun és Jász kerületekben T. T. Ujfalusy Sámuel és Varga Elek kerületi Inzsenőr Urak. 
Marmaros Vgyében T. T. Jaszeniczky Jósef Kir. Fő Inzsenőr.; és Ásbóth | Mihály Kir. épitő 

Inzsenőr Urak.
Vagy Enyeden T. T- Szász Károly Professor Ur.
Nagy Szombatban T. T. Gsizmazia György Ur hites Ügyvéd.
Nagy Váradon T. T. Barcsay Károly Szolga Biró Ur.
Nagy Vázsonban T. T. Stelczer Pál Ur Uradalmi Inspector.
Pannon Halmán T. T. Guzmics Isidor Professor Ur.
Pápán T. T. Gáthy István Ur, Uradalmi Inzsenőr és T. T. Edelényi Sándor Professor Lír. 
Pesten T. T. Kccse Péter Vgyei Becsül. Ügyvéd, Eggenberger és Müller Könyváros Urak. 
Posonban T. T. Erdélyi Jósef Kir. Fő Inzsenőr, Kovács Mártiny Gábor Professor, és Schvaigeí" 

András Könyvárus Urak.
Sáros Patakon T. T. Kézi Mózes Professor Ur.
Somogy Vgyében T. T Török Antal Ur Vgye Inzsenőrje.
Sopron Vgyében T. T. Vagner Mihály Ur Vgye Inzsenőrje
Szala Vgyében T. T. Bajomy István és Fábián Gedeon Inzsenőr Urak-
Szathmár Vgyében T. T. Tothfalusi Sámuel Ur Vgye Inzsenőrje.
Szegeden T. T. Vedres István Ur Város Inzsenőrje.
Szőlősön Ugocsában T. T. Zsömböry Pál Ur Vgyei Fő Orvos.
Temesváratt T. T. Krőtzer Márton Kir. Inzsenőr Ur.
Tolna Vgyében T. T. Podolay János, és Beszédes Ferencz, Inzsenőr Urak.
Torontáli Vgyében T. T. Szathmáry Sámuel és Tóth János Inzsenőr Urak.
Trencsén Vgyében T. T. Barényi Jósef Ur Vgye Inzsenőrje.
■VarasdonT. T. Rocheforti Vauthier Leopold Kir. Inzsenőr Ur.
Vas Vgyében T, T. Bitnitz Lajos Professor, és Szalay János Vgyei Inzsenőr Ur.
Ves&prémben T. T. Mészáros Károly Ur Hites Ügyvéd.

Vargha János»



Előfizetési Hirdetés
e gy i Ily Czímű Magyar Munkára:

KÉT-ÉR TE KEZES
a’ Terh - hordó-szekerekről, Utakról, és azon Kérdésről: 
„Valljon a haj ókázható Csatornák, Vas, és töltött-Útak közül, 
„mellyiknek, és micsoda esetben kelljen az elsőséget adni?

annak megvizsgálása után;
a’ Moldva-Vizét lehessen-e a’ Dunával hajókázható Csatorna

„ által egyesíteni ? "
kidolgozta

Gerstner Ferencz , Német-Birodalmi Lovag, a’ Cs. Kir. Austr. Leopold-Rend’ Vitéze, 
Cs. Kir. Professor, a’ Vizi-Építés Igazgatója , és több Tudós-Társaságok’ Tagja’s a’ t.

Magyarázta,
’s hasznos Jegyzésekkel és egy Toldalékkal

„ A’ V as-Űtakról“
megbóvftette

Vargha János,
Diplomás Földmérő, és a' Kir. Magyar-Országi Építő-Fő-ígazgatásnál Rendsz. Praktikáns.

(Négy köremetszett Táblákkal,)
J^zen Munkát, melly a’ Cseh ^Nemzetre nézve egy négyszáz esztendős csomót oldott 
fel, és a’ mellyben mind a’ töltött, mind a’ Vas-Utak építése tudományának, mind pe
dig az azokra alkalmaztatott szekerek’ és szállító eszközök’ készítése mesterségének alapos 
és sarkalatos rendszabásai vágynak letéve — melyre, mint az iIlyetén tárgyakban itélu- 
bírói tekintetet nyert velős munkára több jeles írók is reáútalnak, most midőn az Ország 
Nagyjai, a’ Haza boldogságát leginkább előmozdító Közkereskedést, folyamaiba , ’s hatha
tós eszközök által virágzásba hozni törekednek, minden jó Hazafinak elegendőképen aján
lani nem lehet. — Nem kevés haszonnal olvashatják ezt az Inzsenörökön, Ut-Igazgatókon 
és Biztosokon kívül, még minden Polgári és Gazdasági Tisztviselők, Kereskedők, Nagy
ban -szekerezök, — úgy szinte minden értelmesebb kerékgyártók (bognárok) lakatosok és 
kovácsok is.

Ennek előfizetési árra ezüstben 1 fór. 12 kr. lészen — valóban nem sok, ha 
meg gondoljuk hogy az eredeti Német. Textus (melly ennek az egésznek majd csak felét 
fogja tenni:) Jegyzések és a’ V-as-Utakról való Toldalék-Értekezés nélkül, és csupán csak 
2 résztáblával még most is 1 fór. 36 krért adatik ezüstben. —

Az előfizetés határnapja jövő Júniusi Medárdusi Pesti Vásár, azontúl a’ Munka 
árra 1 fór. 36 krra log emeltetni Meg kéretnek az alább nevezett Urak, hogy akkorra 
az Előfizetést, néhai Traltner Ur Typographiája mostani Birtokosához, T. T. Károlyi 
István Úrhoz beküldeni méltóztassanak. A’ munka azontúl legotlan sajtó alá megyen. Az 
Előfizetők Neveik kifognak nyomtattatni, minden io előfizetőt szerzőnek pedig egy pél
dány ajánltatik.



Interessante Anzeige aus Müllers Buchhandlung zu Pesth am Franziskanerplatz:
Neue wohlfeile Original Taschen-Ausgabe 

der sämmtlichen Werke von
Caroline Pichler geb. v. Greiner.

Die hiervon tun den Preis von 74 fl, C. M. in stau erschienenen 37 Bände,' erscheinen jetzt in Pichler! 
lagshandlung zu Wien in 40 Bänden um den sehr billigen Preis von 18 fl. — und werden Licfcrungsweif 
und.5 Bände gegen, Vorauszahlung ä 2 fl. 15 kr. ausgcfolgt.

Jeder Band von dieser neuen Taschenausgabe, wovon wie bemerkt, 6 Bände auf 2 fl. 15 kr. zu stehen kon 
wird im Durchschnitte 260 bis 300Seiten stark. — Auch werden alle in der Folge von Caroline Pichler net 
in Octav. erscheinenden Werke, dann auch immer zu dieser Taschenausgabe unter denselben billige» Beding 
nachgclicfcrt.

Demnach erhalten die Abnehmer welche jetzo auf oben angezeigte Original Taschen - Ausgabe mit 2 fl. 1 
yrcmumeriren , die Werke der C. Pichler beynahe um den 5>ten Theil des bisherigen Ladenpreises-

Das Portrait der Frau Vcrfaßerinn (gestochen von D. Weiß) wird zu dieser Taschenausgabe als u 
geltliche Zugabe bcygesügt.

Die Pränumeration für die erste Lieferung ist demnach jetzo mit 2 fl. 15 kr. C. M.
m Müllers Buchhandlung am Franziskanerplah zu erlegen-

Allwo auch bereits für die pl. L Pränumerantcn zu haben ist:

Der ole Band: Leben Napoleon Bonapartes.
Don Walter Scott.

Hierauf i|r die Pränumeration noch von der in Wien bcy Mausberger auf weißen Kanzleypavier erscheine 
Ausgabe für alle 9 Bände, broschirt 2 fl.

Die Pränumeration für die in Gratz bey Kienrcich erscheinende Taschenausgabe in 9 Thcilen , ungebunden 1 fl. 4.
IN13. Diese letztere Ausgabe von Napoleons Leben ä 1 fl. 48 kr. wird ganz so gedruckt wie die übrigen 

Äienreich jetzo erscheinenden Werke von WalterjScott, sic ist demnach für die Herrn Pränumcranten auf diese Ausgi
Anreihung besonders cmpfehlcnswcrth und unentbehrlich.

Aucl! sind in Müllers Buchhandlung zu haben: Patent Sigile a 24.xr. Unausltischbare Tinteä 1 fl. 12 xr. 
x Lose zur nächsten grossen Ziehung für den 19-ten April 1826.





glus módra avatott pofztókkal, ’s egyébb portékáivá! a’ legillendŐbb 
áron ajánlja fzolgálatját a' Nagy Érdemű Közönségnek.

Kortsmál tatásbeli haszonbér.
(2) A’ Méltóságos Nagy-Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség bir

tokában lévő, Nemes Tsongrád Vármegyében a’ Tifza mellett fekvő, 
’s 16,000-nél több lélekből álló Szentes Mező-Várossában az öfzves 
Kortsmáltatás folyó 1828-dik esztendei Április 10-dik napján az ot
tani Tifztartói Hivatalnál szokott reggeli órákon Kótyavetyéli jövő 
Sz. György naptól három egymást követő esztendőre a’ többet Ígé
rőnek ki fog adatni. A’ közelebbi feltételeket megtudhatni: Bét s- 
ben a' Méltóságos Grófi Cancellarián a’ Rarinthiai útfzában 1004-dik 
fzám alatt. — Pesten az Üllői - úton a’ Gróf Károlyi Házban 
Bártfay Láfzló Fiskális Úrnál, 200-dik fzám alatt. — Nemes 
Tsongrád Vármegyében pedig a' H. M. Vásárhelyi Inspectóri, úgy
szintén a’ Szentesi Tifztartói Hivatalnál.

Híradás.

(3) Meghatározott számán félj ül szaporodván ménesem 's feles ne- 
vendék kanczájim lévén, huszonhat anyakanczát akár egyenként akár 
üfzvesen szándékozom eladni. Venni kívánókat Julius 15-dikitől fogva 
Augustus 1-ső napjáig 1828 szívesen fogok látni magamnál Sibón. 
Bővebb tudósítást addig is Pesten a’Casino Udvari Mestere Tekúscb. 
Kerefztely Úr adhat, a’ M. Dorottya útfzában.

Pesten, Martins 6-dikán 1828.
B. Wesselényi Miklós.

Jófzág kibérlése.
(3) Mélt. Gróf Niczky János Úr O Nagysága Gazdasági Igazga

tása réfzéről közhírré tétetik, hogy Kertseligeth, és Vámos Somogy 
Vármegyében, és Csápi Zalában helyheztetett jószágok, és helységek 
gazdasági készületekkel eggyütt tíz , akár még több esztendőre egyen
ként , vagy egybe foglalva a’ többet Ígérőnek Kótyavetye által bérbe 
adandók. A bérleni kivánok tehát a’ f. e. Április 24-dikén Vámason 
reggel tartandó Licitatióra az Uradalmi hivatalnál hol a' Mappákat, 
Conscriptiókat, valamint a’ feltételeket is megláthatni ezennel meghi- 
vattatnak. Kőszegen Marczius 7-dikén 1828-

Verbói S z 1 uh a Ferencz 
Méltóságos Gróf Niczky János Úr Ügyéfze.



Hirdetés.
(3) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik, hogy az 0 Budai Királyi Koronái Uradalomhoz 
tartozó Buda-Iiefzi, és Buda-Eörsi kerületi vadászat jussa e’ f. e. Május
1-ső napjától fogva három egymás után következő esztendőre, úey 
fzinte a’ Buda-Kefzin lévő két kőbánya is 1828 efzt. Apr. 14-dikén az 
Ó-Budai Királyi Kamarai Praefectusság írófzobájában tartandó kótya
vetye által, a’ többet ígérőnek bérbe adatik. A’ bérleni kívánók, a’ 
szokott reggeli órakor tartandó kótya-vetyére szükséges bánat pénzzel 
felkészülve a’fent mondott Praefectusság írószobájába jelenjenek meg.

Budán Mart. 4-dikén 1828.

Hirdetés,
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből ezennel hírül adatik, hogy az Almási Számtartói Kerülethez tar
tozó következendő helységekben, úgymint Somos-Refziben minden 
nemű italok mérésére nézve, mellyért 15 fór. a' kereskedésre nézve, 
mellyért 3 for. e’ f. efzt. Május 13-dikán; Almás helységben pedig az 
ottani italmérés jussára nézve, mellyért 15 fór. a' szabadkereskedésre 
nézve meg, mellyért 3 fór. ugyan eféle használatokra nézve Kujed 
helységben, hol az italmérés jussáért 10 fór. a’ kereskedési Szabad
ságért pedig 2 fór. kell előre letenni bánat pénzül pengő pénzben, 
1828 Május 22-dikén a' szokott reggeli órákon fognak tartatni a’ Li- 
citátiok, eggy-eggy esztendőre; melly használatok 1828-diki Octobef
1-ső napján kezdődnek. Ezekhezképest a’bérleni kívánók ezennel meg- 
hívattatnak. Budán Mart. 4-dikén 1828.

A’ Duna Vizének állapotja a’ Budai vízmérték 
fzerént 1828-dik ben.

Martins 1-ső napján: 8 Láb, 4 Hüv. 0 Vonás. — 2-ikán - 8 
Láb, U Hüv. 6 Von, —3-kán: 8 Láb, 2 Hüv. 0 Von. — 4-ikén : 3 
Láb, 0 Hüv. 0 Von. —5-kén: 8 Láb, 0 Hüv. 0 Von. — Ó-kán: 8

. Láb, 1 Hüv. 0 Von. — 7-ikén: 8 Láb, 0 Hüv. 0 Von. — 8-kán: 8
Láb, 0 Hüv. 0 Von.— Q-kén: 8 Láb, 1 Hüv. 0 Von.— 10-kén: 7 
Láb, 11 Hüv. 0 Von.— 11-kén: 7 Láb, 10 Hüv. 0 Von.— 12-kén: 7 
Láb, Q Hüv. 6 Von. — IZ-kán: 7 Láb, 8 Hüv. 0 Von. — 14-kén : 7 
Láb, 10 Hüv. 0 Von. — 15-ikén: 8 Láb, 4 Hüv, 0 Von. — 16-kán : 8
Láb, "10 Hüv. 0 Von. —-1 7-kén : y Láb, 4 Hüv. 0 Von. —18-kán : 1)
Láb, 11 Hüv. 0 Von.— 1 Q-kén : 10 Láb, 4 Hüv. 0 Von. —2 Okán : 10 
Láb, 11 Hüv. 0 Von. — 21-kén : 11 Láb , 8 Hüv. 0 Von. — 22-hén: 12 
Láb, ö Hüv, 0 Von, Az 0 felett.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(26.)

Pesten, Szerdán, Böjt más Hava 2Q-dik napján 1828.

A’ Tavasz élesztő vizet a’ kór ókra tsepegtet,
Melly tsuda! a’ száraz szalma virulni siet.

Búba merült szívem.’ fonnyaszlják bánatok; —eljön 
A' kegyes, és mosolyog, — ’s vissza repül az öröm.

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
ORSZÁG.

C '
Vv Zékes-Fej érv arról Martins 
24-dikén. — Tegnap virradóit fel 
Megyénknek örvendetes napja l a' 
Méltóságos Fő Tifzt. Szutsits Pál 
Úr, Ó Nagysága Székes-Fej érvári 
Püspökké történt felfzcnteltetésének 
rég óhajtott ünnepe: mellyel N. 
Mélt. K1 o b u s i t z k y Péter Kalotsai 
Érsek Úr Ö Kegyelmessége , mint 
Felszentelő —, és N. Mélt. Vu- 
r um Jó séf Úr Nyitrai , és K opá- 
esy Jó'sef Ur Vefzprémi , hajdan 
szinte Székes-Fejérvári Püspökök , 
Ö Regyelmességök , mint Segéd 
Eelfzentelők Kegyes Jelenlétökkel 
ditsőitettek. Már Szombaton délfelé 
Ö Regyelmességöknek tifztes elfo
gadásokra a" Székes-Fejér vári Ns. 
Káptalan, és a' Papság, a’ Magyar 
Történetben még Árpád jövetelekor 
Usubu Vezér táborozása által neve
zetessé lett Pákozd . (Pacoztu) Hely
ségig kiutazván, O Kegyelmessé- 
göket Városunk határihoz kísérték, 

(Első Félesztendó 1828.J

’s a’ mozsarak üdvözlő jelére, a’ sík 
mezőn egy tábori sátornál a' Nemes 
Tanáts Küldöttjei, és a’ Polgári Lo
vasság Attila Magyar öltözetben 
T. Kizling Máthe Tanátsbeli, és 
Városi Kapitány Úr vezérlése alatt 
fogadták el Ö Kegyelmességöket — 
a’ kiket a’ tábori sátor alatt a’ fenn 
ditsért Mélt. felszentelendő Püspök 
Urunk érzékeny beszéddel üdvöz
lőit, és a’ nagy harangok’ zengése 
mellett a’ Püspöki Lakhelybe pom
pás jövetellel bevezetett.

Vasárnap g órakor a’ Nagy 
Templomban a’ F elfzentelésnek 
Egyházi Szertartásiról Fő Tifzt. 
SimonyiPálÚr Fő Prépost, és 
Püspöki Helytartó Ö Nagysága az 
öfzvesereglett Hallgatókhoz Egyházi 
beszédet tartván, — 9 órakor a’ Ns. 
Káptalan , a' világi, és Szerzetes Pap
ság, fényes Egyházi öltözetekben a’ 
Püspöki Lakáshoz járulván, a’ N. 
Mélt. Érseket, a’ Püspököket Őke
gyelmességöket , és Mélt. Felszen
telendő Püspök Urunkat Ó Nagy
ságát , a’ nagy harangok zengése
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mellett, a’ Záfzlók alatt álló Pol
gárság,és tanuló Ifjúság kettős Rend
je között az Anya Templomba ve
zették ; hol a’ nagy Mise éneklésé
vel, a' Felfzentelésnek Szertartásai 
között fzívreható Tünemény volt: 
midőn a Felszentelő N. Mélt. Kalo- 
tsai Érsek, a’ felfzenteltt Püspökre 
mint a’ Ns. Kalo.tsai Káptalan haj
dani tagjára, ’s a’N. M. Segéd Szen
telő Püspökök (a’ mi valóban ritka, 
és példa nélkül való) mint a Székes- 
Fejérvári Püspöki Székben az ő kö
vetkezőtökre kezeket feltették, és 
Vegyed a’Szent leiket buzgó 
lélekkel elzeng edezték.

A’ nagy Mise után a N. M. Ra- 
lotsai Érsek , a N. M. Nyitrai, és 
Veszprémi Püspök O K ügy el üres
ségük , és a Mélt. felfzenteltt Püs
pök Urunk , O Nagysága az Egyházi 
Rend által a Püspöki Lakhelyre 
fényes pompával viffzalusértettek: 
a’ hol a: felszentelt Püspök Úr 
Nagy Mélt. Vendégéit, a Ns.Kap
talant, világi és szerzetes Papságot, 
Tettes Ns. Fejér Vármegye Rend
jeit , és a' Ns. Tanáts Küldöttjeit 
gazdag ebéddel megvendégelte-, 
melly alkalmatossággal két rendbeli 
nyomtatott Vevsek is ofztogattattak 
ki. Felfzenteltése ünnepét Mélt. 
Püspök Urunk hazafiul áldozattal is 
ditsőitterti óhajtván; a'Ns. Herczeg 
Hefzen-Homburggyalog Ezredjének 
fejenként t font húst, ’s ezen felül 
egy hordó bort, úgy nem külöm- 
ben a' nevendék katonaságnak is 
jeles somma pénzt ajándékozni mél- 
tóztatott.

A’Nagy Méltóságú Magyar Kir. 
Udvari Cancellária Tekintetes Déva- 
Ványai Halasy Ferencz Urat, a’ 
Debreczeni Kerületi Törvényszék
nél volt Jegyzőt, ugyanazon Táb
lának Assessorává méltóztatott ne
vezni.

Holnap, az az Mart. 30-dikán 
délután Budán az Ország' háza’ 
nagy palotájában, a’ Budai jótévő 
AíTzonyi Eggyesület’ rendeléséből, 
az ennek ápolgatása alatt lévő szá
mos szegények' javára, nagy m u- 
zsika-Akadémia fog adatnia’ 
muzsika kedvelő számos Uraságok 
és Asszonyságok által.

Pesten a Nemes Vármegyének 
Mart. 19-dikén tartott köz gyűlésé
ben a’ marha húsnak fontja a’ két 
fő városban, Ó-Budán, és Sz. En
drén 11 krajczárra ; —Váczon, Kets- 
keméten, Nagy-Kőrösön , Czeglé- 
den, Abouyban, Kalotsán, "s a’ t. 
10 kr.; más helységekben Q kr. V. 
Cz. határoztatott. Ä’ faggyú', gyer
tya’, szappan', ’s a’ t. ára hasonló 
arányosságban fellyebb emeltetett.

A Felsőség részéről ezennel 
köz hírré tétetik , hogy a' Budai Kir. 
Fő • Gymnasiumban az első Huma
nitásnak tanítói széke, melly Ö00 
forint esztendei fizetéssel van öfzve- 
köttetve, megüresedett. Kik ezen 
hivatalt megnyerni kívánják , Kérel
meiket, szükséges Bizonyság-leve
lekkel felkészítve, legalább a' f. e. 
Május 15-dikéig a’Pozsonyi Tudo
mányos Kerület’ Fő Igazgatójának 
nyujtsák-bé.

Alsó Csernátoni Domokos \
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István Úr, a’ N. M. Erdélyi Udvari 
Cancelláriánál volt Practicans rövid 
életének 26-dik évében Martins 16- 
dikán Bétsben meghalt.

Pesten Martins 2Ó-kán reggeli 
5 órakor végzetté, néhány napi sú
lyos betegsége után köz kedvességéi 
hetses életét Tekintetes Nemes és 
Nemzetes Szemerei S z e m e r e 
Rrifztina A Iszony , Hazánkban köz 
hírű Magyar Tudósnak, Tekintetes 
Nemes Nemzetes és Vitézid Szeme
rei Szem ere Pál Úrnak, Tettes 
Pest Vármegye Tifzti Ügyészének 
lelkes Élete Párja, életének 30-dik 
házasságának 14-dik esztendejében.

Hideg tetemei a'megboldogúlt- 
nak Pétzelre vitetvén, halotti Vég
tiszteletét, helybeli Református Prédi
kátor ’s jeles egyházi Szófzólló Tifz- 
teletes Tudós Tóby Mihály Úr, a’ 
Duna mellyéki Superintendentia As- 
sessora, minden rendű ésj rangú 
számosán öfzvesereglett gyülekezet
nek jelenlétében ezen valóban vé
letlen ’s szomorú Jelenethez alkal
maztatott fzívreható beszéddel tel
jesítette. A boldogúlt Asszonyság 
neve azért is emlékezetes, hogy 
több apró Versezeteket botsátott a’ 
Magyar világ’ elejébe Réplaky 
Vilma név alatt Auróra ’s Uránia 
Zsebkönyveinkben.

AUS T R I A.
Jung János Úr a’ BétsiTsáfz. 

K. Univerzitásnál, valamint a Tsáfz. 
K. M. Theresiána Akadémiánál is a’ 
Magyar Polgári Törvénynek rend
kívül való Professora , kinek illy czi- 
mű munkája: „Jus Privatum Hun- 
garicum, secundum systema Codi

ces civilis imperii Austriaci ? elabo- 
ratum’’, már a' sajtó alatt vagyon 
Mart. 22-dikén, hirtelen reá jött vér
hányás' következésében, liafznosés 
felette munkás életét 50-dik eszten
dejében elvégezte.

Bétsben Mart. 26-dikán az Au
striai privil. nemzeti Bank által be
váltától papiros pénzből ismét 10 
millióm forint, nyilván megégettek.

FRANCZIA ORSZÁG.

Mart. 11-dikén a’ Király dél
után de la Bouillerie Gróffal 
a’ Királyt ház’ Fő-Felvigyázójával 
dolgozott; estve pedig a’ külső dol
gok’ Ministerével de la Ferro- 
nays Gróffal. — 12-dikén O Felsé
ge a’ Bordói Deputátiót fogadá el, 
melly esztendőnként ezen napon 
fzokott a’ Királynak udvarolni, mel
lyen az Angouleme Herczeg 1814- 
dikben ezen városba bement.

Toulonba Mart. 4-dike, és 
6-dika között telegrafok által kü- 
lömbbféle parancsolatok érkeztek, 
mellyek, a’ mint látfzik, a’Moreai 
expeditiót érdeklik. A’ Rigny Ad
mirális’ hajós seregének szaporítá
sára rendeltetett hajók , mellyek 
még el nem indúltak, a’ kikötőhely
ben várják be az új parancsolatot; 
a’ hadi Biztos 1500 mázsa lifztet tar
tozik őröltetni; és a' T o u 1 o n b a n 
fekvő 2,46, és 58 Rámú Regemen
tek' Óbestereinek kéfzen kell lenni 
minden órában a’hajóba szállásra; 
katonáikat is sietve felkeli készíte
ni tellyes ruházattal; mellyre nézve 
a’ Touloni Szabókat megfzóllítliat-

)C
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ják, és Marfzelyből oda posz
tót vitethetnek.

A' Király ismét Mart. 14-dikén 
tulajdon előlüllése alatt Kabinéti 
Tanátsot tartott, mellyen a’ mun
kálod» Ministereken kívül, a’ minap 
neveztetett új Státus - Ministerek , 
Fairek, és Deputátusok jelen voltak.

Marfzelyből Mavtz. 6-dikán költ 
levél ezeket jelenti: „A’ rofz időjá
rás késlelteti a’ kereskedő hajó tso- 
portnak elmenetelét,mellynekMart. 
1-ső napján kell vala elindulni. Úgy 
látszik, másutt is így van a’ dolog. 
Fiadixi levelek fzerént valami 50 
Franczia hajó várakozik kísérőre; 
ezek közül 14 a' szélvész által zá- 
tonra vettetett ; néhány elveszett. 
Egy tengeri expeditióról illy köze
lebbi meghatározásokkal befzéljnek: 
a’ Toulonban fekvő három, és Mar
sz el y ben egy gyalog Regement túl 
a’ tengeri expeditióra készen áll; 
ezen emberek tellyesen mindennel 
fel lesznek készülve; még a’ Kadix- 
foan lévő gyalog Rgtnek is készen 
kell lenni az elhajózásra, hol azokat, 
kik a' hadra alkalmatosak, elválaszt
ják azoktól, kik Franczia Országból 
viffza térnek. Brestben is 5000fog 
hajókra ülni. Senki sem kételkedik 
azon, hogy mind ezentsapatok Tou
lonban eggyesülni fognak , és min
dennek rendeltetése a közép ten
gerre légyen. De vallyon a rendel
tetés’ pontja Algír, Morea , Archi- 
pelagus, vagy a’ Dardanellák le
gyenek é ? erről külömböznek a’ vé
lekedések. Az bizonyos, hogy a’ 
Touloni nagy öbölben két línea- 
jiajó; Scipio, és Brefzlau, valamint

három fregáta kéfz az első jelre el
indulni; hogy más két línea-hajó, 
és két fregáta kevés napok alattké- 
fzen lefz; hogy bombázó hajókon 
dolgoznak; hogy 5000 Hectoliter 
gabonát őröltek , és egyéb élelem
beli, és hadi fzerek’ megfzerzésében 
foglalatoskodnak."

A" úuotidienne jelenti : hogy 
Toulonban tetemes várvívó pattan- 
tyusságot kéfzítenek, hogy hajóra 
rakják. Ebből azt hozza ki, hogy 
Algír legyen ezé íja ezen expeditió- 
nak , mivel Morcában nints fzukség 
várvivásra. Igen de Algír bátorság
ban vagyon a' tenger felől való ágyú
zás ellen erős battériái által; ha te
hát bévenni akarják, fegyvereseket 
kell a’ fzárazra kitenni,,és rendfze- 
rént való ostromláshoz fogni.

Mart. 15-dikán a' Deputátusok’ 
házában titkos üllésbeu C o n s t a n t 
Benjamin Úrnak azon tanátslását 
vitatták , melly a’ meghatalmazó 
Censurának eltörlését illeti ( hogy 
t. i. az Orfzáglófzéhnek ne legyen 
hatalma Qrfzággyülósén kívül fon
tos okoknál fogva az Újságokra , és 
folyó írásokra béhozni a' Censurát) ; 
és voksolnak nagy többségével meg. 
határoztatott, hogy ezen javallat 
tanácskozás alá vétessék.

TÖRÖK BIRODALOM.

Konstantinápolyból Felár. 25- 
dikén.— Ezen h. 16-dikán Ö Felsé
gének az Aus tr iái Tsáfz ár
nak születése napját Santa Maria 
Draperis nevű templomban nagy 
Misével, és Te Deummal szentelték;
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melly1 után a* Tsáfz. K. Internun- 
cius , ki éppen akkor gyógyult fel 
nagy betegségéből, a Tsáfzári alatt
valókat és oltalma alatt lévőket 
mind megvendégelte. Ezen alkal
matossággal Báró O 11 e n f e 1 s be
szédet tarta a’ jelenlévőkhöz , és 
őket bízt.itá , hogy ne búslakodja
nak felette , hanem inkább téllyesen 
bízzanak a* Felséges Udvar' oltal
mában, melly a' Portával folyvást 
barátságos eggyetértésben marad.

A' Hatból. Örmények’üldözte
tése még egészen meg nem szűnt. 
Az ÖrményPatriárka , és az elszakadt 
Örmények azt valóságos eretnek- 
buzgósággal folytatják. Ezen hónap 
első napjaiban a’ Hatból, örmények’ 
Naggyai ezen Pátriárkához hívattat- 
tak , ki elöltök egy új Fermant ol
vasott fel, melyben ezen nemzet
beli kath, Papoknak min dny áj ok
nak , kik még Konstantinápolyban 
voltak, megparantsoltatik , hogy 
négy nap alatt a’ fő városból, sőt 
egéfz Ottomani birodalomból kita
karodjanak ; melyre nézve az úti 
leveleket nekik ezen Pátriárka fogja 
kiosztani. Már el is útaztak, és refz- 
fzerént a’ szárazon Bukarestbe, 
réfzfzerént hajókon az Archipela- 
gusra mentek. Ezen Pátriárkának az 
lehetett szándéka , hogy ezen Papok j 
az őAsiai ne-megyesült Klastromaibaí 
küldettessenek, de ezt a’ Porta el 
nem fogadta, melly előbb sem hagy
ta azt helybe, hogy a’ Pátriárka a’ 
Katbolikusokat a’ bittől való elsza
kadásra ki Klette. Porában és 6a- 
latában lévő házaikat a’ Porta ellió- 
tyavetyéltette az előbbi birtokosok’

javára , de olly oltsón, hogy az által 
igen nagy károkat vallanának.

Febr. 20-dikára virradó éjjel 
Bálát külső városban, hol több
nyire Zsidók laknak , tűz támadott, 
melly három óra alatt sok házat 
megemésztett. (Ö. B.)

Bukarestből Martz. 1 -ső 
napján írják: hogy az oda való Hofz- 
podárhoz Konstantinápolyból Febr.
1 5-dikéig terjedő tudósítások érkez
tek , mellyek fzerént az Austriai, 
és Burkus Követ Urak még egy fo
lyamodást tettek a’ Portánál Görög 
Grízág’ megbékéltetésére nézve , de 
mind híjába; a’ Reis-Efendi a’ tol- 
mátsolmak szóval azt feleié , hogy 
előbbi nyilatkoztatásánál marad, 
’s addig fzó sem lehet a' közbenjá
rásról , míg előbb a’ pártütők meg 
nem hódúinak. (A. Z.)

GÖRÖG ORSZÁG.

Ugyan a! Bétsi postával S z m i r- 
nából Febr. 18-dikáig terjedő tu
dósítások érkeztek, mellyek Görög 
Ország' állapotjárói bővebb felvilá
gosítást adnak. 21-dik számú tudó
sításainkban megírtuk: miképpen ér
kezett ,’ ’s fogadtatott Gróf C apo- 
distrias A égi na fzigetén. Meg
érkezése után egy Pro clam át iót 
adott ki, melyben Igazgatói híva- 
Italának felvételét jelenti, és egy 
végzést, melyben egy 21 tagból 
álló Tanátsot rendel Panhel le
nion név alatt, melly a’ nemzeti 
gyűlés kezdetéig az országos dolgo
kat vele eggyütt vigye. Ezen két 
rendelés Febr. i-ső napján a' Szená
tusnak minden tagjaival , Görög
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Orfzág’ külömbbféle megyéinek 
Képviselőivel , és a’ hadi Fő Tisz
tekkel , kerülő levélben , közöltetett. 
— A’ három fzövetséges Hatalmas
ság’ Admirálisai Capodistrias 
Grófnak hatalma alá adtak három 
hadi hajót seregeikből, t. i. W a r s- 
p i t e línea-hajót , az Angol; J u n o 
fregatát, Franczia; és Ilona fre
gatát, Orofz réfzéről.

A’ tengeri rablásnak elrontását, 
vagy legalább megfzorítását vette 
Gróf Capodistrias előfzör is 
munkába. Ezt ő Máltában tartózko
dása alatt is kijelentette az Admirá- 
1 isokhoz intézett Emlék-írásában. Az 
Admirálisok érzették ezen fzüksé- 
get, ’s e’ végett indúlt Karabuza 
ellen az expeditio, mellyet az An
golok, ésFrancziák Januarius utol
só napjaiban véghez vittek. — Erről 
Káneából Febr. 2-ikán költ levél 
így fzóll: „Jan. 27-dikén megjele
nek Karabuza előtt Isis Angol fre- 
gáta, és Pomona Franczia kor
vet, ’s mind a' kettő egy puskalö- 
vésnyire közelíte a’várhoz. A'fzikla 
emberekkel rakva vala; az erősség 
alatt 13 Görög hajó állott, ezek kö
zött egy Austriai, ’s egy Jóniai hajó 
is, melyeket a’ rablók hurczoltak 
ide. Egy Görög salup a’ parttól Isis
hez közelíte, ’s ezzel a’salupon lévő 
emberek jelek által befzéllének , és 
az Isis’ Kapitányát (Staines) kerék: 
hogy a’ Karabuzánál lévő Görög 
hajókat ne bántaná, minthogy ép
pen most akarnak azokra fegyvere
seket fzállítani, és Kandia fzigeté- 
nek külömbbféle helyeire a’ fzáraz- 
ra kirakni. Staines azt feleié,

hogy ezen expeditiót mind addig 
meg nem engedi, míg a’ fő rabló
kat, és tolvaj-hajókat mind ki nem 
adják, és az erősségből a’ mostani 
őrző katonák ki nem takarodnak. 
— Más nap ismét megjelenek egy 
más Küldöttség az Angol, és Fran
czia Commandánsoknak fzólló írás
sal , mellyben kérék : hogy a’ Görö
göket a’ hajóknak, és a' fő-erősség
nek birtokában haggyák ; ellenben 
Ígérték, hogy a’ parton egy kis erős
séget által adnak. A’Küldöttek olly 
valáíízal igazíttattak v-iíTza , hogy az 
előbbi kívánságtól el nem lehet ál
latai ; hogy azokkal kímélés nélkül 
fognak bánni, kik két efztendő óta 
Karabuzából or-helyet tsináltak; 
hogy példásan meg fognak büntet- 
tetni, ’sa’t. — Minthogy Jan. Il
dikéig nem érkezett a’ Görögöktől 
megnyugtató válafz, Staines 
Commodor, Isis,és Cambrian Angol 
fregatákkal, Pomona Franczia Kor- 
vettel, és több más hajókkal egy 
pistoly lövésnyire a’ vár alá erefz- 
kedék, hogy a’ kikötőhelyben álló 
tolvaj-hajókat ágyukkal öfzverontsa. 
Az ágyúzás el is kezdődött; de fze- 
rentsétlenségre Cambrian, midőn 
egy fordulást akarna tenni, a’ fzél 
által fziklához vettetett, ’s öfzve- 
omlott; a’ legénység mégis mind 
megszabadult. — Más nap Isis, és 
Pomóna a kikötőhelybe béerefzke- 
dett; három Görög hajó már elsü- 
lyedt volt, a'többi magát megadta, 
a’ várból az Őrölt kitakarodtak, és 
a’ mint mondják , Gróf Capodis
trias által ide kineveztetett Tiszt
nek adatott által egy kis őr sereg-



gél egygyütt. Maurokordato 
Sándor Cambrian hajón volt, mint 
Görög Orfzáglófzéki Biztos, ésTol- 
máts. Isis és Pomona még egy kis 
időre Karabuzánál maradtak. Ca- 
melion Angol hadi sajka a’ tudósí
tással Aeginához sietett; la Fleehe 
Fr. sóner Sztnirnába, hogy Rig- 
n y Urat a’ dolog felől tudósíttsa.”

S z k i o szigetén Febr. 10-dikéig 
minden a’ régi módon volt. Hel
las fregáta, mellyel M i a u 1 i ve
zérel , a’ nevezett napon ezen sziget
nél volt.

Gróf Capodistrias által Ae- 
ginán Febr. 1-ső napján (új Kai. 
fzerént) kiadatott Proclamátió’ ér
telme e’képpen vagyon: „Görög
Státus (’í'fAjjrtz/} IIo)uT£tct') Görög 
Ország Praesidense (így van Kvßefj- 
v>)ri]g fzó magában az eredetiben re
kesz , vagy is parenthesis között meg 
magyarázva: le Président de 
la G r é c e) a’Görögöknek jelenti: 
„Ha Isten velünk, senki ellenünk.” 
Végre köztelek vagyok, hála a’Min
denhatónak ! Azon fzívbeli ömlede- 
zések, mellyekkel engem’ fogadtok, 
és a’ birodalomnak azon bizonysá
ga , mellyel környékeztek, mélyen 
szívemre hatnak; és óhajtóm azon 
pillantatot, hogy hozzátok hajlandó
ságomnak , és háladatosságomnak 
egéfz mivoltát megmutathassam. 
Tapasztalni is fogjátok, reményiem, 
mikent Követeitek a’ nemzeti gyű
lésben törvényesen eggyütt lévén, 
megismerik azon írásba foglalt mun
kákat , mellyeket velők akarok köz
leni. — Akkor meggyőződhettek, 
hogy utazásaim, és Májustól fogva

elkövetett erőlködéseim egyedül és 
mindenek felett arra czéloztak, hogy 
kedves Hazánkat a veszedelmes 
egyedül való helyheztetéséből,melh - 
ben eddig volt, kiragadjam , és olly 
állapotba helyheztessem, hogy ha
ladék nélkül élhessen azon hasznok
kal , mellyek a’ múlt efzt. Jul. 6-difci 
Londoni Tractátus Toldalék-czik- 
kelyének első szakaszában határoz- 
tattak , és azon Hatalmasságoktól, 
níellyek ezen Eggyezést aláírták, 
minden kivétel nélkül, neki még 
némelly pénzbeli segedelmet is sze
rezzek. Ezen h. 24-dikén mutatott 
tifztelkedések, mellyeknek tárgya 
a’ ti zászlótok, és új Igazgatófzék- 
tek vala, bátorít velem eggyütt azt 
elhinni: hogy, ha az említett czél 
még valósággá nem vált is, mind
járt azon fzempillantatban valóság
gá válik, mihent a’ bejső Igazgató- 
fzék, tsupán a’ törvények erejével 
képes lefzen titeket a’ félelmes fe
jetlenségből kiszabadítani, ’s úgy 
léptsőnként egy nemzeti, és poli
tikai új já-fzüle lésre vezérleni. — 
Tsak akkor kezeskedhettek a’ szö
vetkezett Uralkodók előtt, (a’ mit 
ők megkívánnak) hogy ők többé 
nintsenek bizonytalanságban azon 
út felől, mellyel ti akartok válasz
tani , ’s rajta megindúlni azon bol
dogító czéloknak elérésére, mellye
ket a’ Jul. G-iki Oklevél, és Okto
ber 20-dikának örökké emlékezetes 
napja szült. Addig nints jusotok az 
én általam kért gyámolítást, vagy 
akármi más segítséget várni, míg' 
módót nem találunk arra, hogy ha
zánk’ belsejében a’ rendtartás erős



lábra állíttassák, és a’ Külföld eránt 
való tifztelet megtartassák. — Mi
dőn ezeket fontolgatom, felette fáj
lalom , hogy a’ Troez eni (Ka
matai) nemzeti gyűlés a' Szenátust 
nem ruházta fel fzükséges hatalom
mal , hogy azon módokról rende
lést tehessen , mellyeket jövendőre 
a’ közjó kíván. Új nemzeti gyűlés 
egy áltáljában Április előtt öfzve 
nem jöhet. De ha ezen idő fzakafz 
alatt a' mostani vefzedelmes állapot 
fennmarad, minden reménység tek 
füstbe mehet, és a’ fzent viadal’ 
számtalan áldozatinak gyümöltsei 
oda lehetnek, mellyeket olly nagy 
barátsággal, és állhatatossággal sze
reztetek. — Meg lévén arról győződ
ve , melly nagy vágyódással kíván
játok aratni ezen áldozatok’ gyü- 
möltseit , és melly igen kívántok 
megfelelni a szövetkezett Hatalmas
ságok’ várakozásának, valamint azon 
részvételnek, mellyel titeket a’ Ke
resztény, és pallérozott világ meg
tisztel , elvégeztem: hogy azon egy- 
gyetlen egy eszközt a’czélra nektek 
megszerezzem, melly hatalmamban 
áll, t. i. hogy Április hónapra nem
zeti gyűlést hívok öfzve, és ennek 
öfzvegyüléséig az ideig való Igazga

tásnak olly systemáját követem, 
melly addig is az Epidaurusi, Aa- 
trosi, és Troezeni tanáts hozásoknak 
alapjain van építve. Hanem mégis 
ezen systemát tsak azután fogadtam 
el, minekutánna a’ Szenátusnak, 
és a' Boltsebbeknek véleményeit, 
előbb megtudakoztam. Sem azt fo
ganatba nem helyheztetem , a’nél
kül,hogy eggyiknek, vagy másiknak 
tanátsát, különösen pedig azokét, 
kik a’ Megyék’ voksai által már 
a’ fő hatalom polczára jutottak, t. i. 
a nemzeti Képviselőkét, ki ne kér
ném. — Ezek velem eggyütt közö
sen réfzt vesznek az én iparkodá
saimban , és feleletem terhében. A 
nemzeti gyűlés ítélje meg ezt. — 
Az én egéfz életem, az én nyilván 
való pályám , mellyen harmincz esz
tendőnél tovább jártam, a' kedve
zés , mellyel ezen idő alatt Európá
nak sok Országaiban éltem , keze
sek előttetek , hogy ezen határozá
somnak egyedül való czélja az, hogy 
a' Törvényeknek oltalmazó paizsa 
alá helyheztetve, és az önkényes 
igazgatásnak vefzedelmes követke
zéseitől védve legyetek. Költ Aegi- 
nán, Jan. 20-dikán (Febr. l ) 1828. 
A’Praesidens: Capodistrias JA.'

Budai Lotter ha.
Böjt más Hava 22-dik napján 1828- volt Húzásban kijött:

21. 47. 56. 2. 80-__________

A’ Gabonának Pesti piaczi ára Martius 28-dik napján 1828- Váltó-Czban: . 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 8 fór. 40 kr. Kétszeres 7 forint 
20 kr. Rozs 5 fór. 20 kr. Árpa 4 fór. — kr. Zab 2 forint. 30 kr. 
Kukoricza 4 fór. 10 kr. Köles 3 fór.— kr. Köles kása —fór. —kr.

(Hasznos Mulatságok Nro. 26.)



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(27.)

Pesten, Szerdán, Sz. György Hava 2-dik napján 1828.

Halál.
Durva Halál, veszedelmes alak! nem tudsz könyörülni ?

Öldöklő kezeid’ fegyvere sújtja fejünk’.
A’Haza veszt, mikor a’ Nagyok, is, ’s a’ Jók is elesnek; 

’S nem támadnak elő ollyanok: a’ Haza veszt.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

At
hív Barátságnak legfzentebb , 

de egyfzev’smind legfájdalmasabb 
kötelességét teljesítem, midőn azon 
halhatatlan érdemű Férfiúnak , ki e’ 
Nemzeti Újságot a’ legjobb Fejede
lem atyai kegyelméből előfzör Ha
zai, azután pedig Hazai és Külföldi 
Tudósítások nevezete alatt Pesten 
1800-dikban alkatta , és 22. eszten
deig példás Jobbágyi Hívséggel, 
fzivet emelő Hazafiusággal, fárad
hatatlan ’s tsüggedni nem tudó erős 
lélekkel és munkássággal folytatta, 
Bőjt-Más havának 50-dikán déli 12. 
órakor életének 68-dik efztendejé- 
beíi máj és lépdaganatból származott 
sorvasztó hideglelésben történt vá
ratlan gyáfzos halálát hirdetem.

Nagy volt az a’ megillető- 
dés, mellyet KULTSÁR ISTVÁN 
halálának híre Pest és Buda Váro
soknak lelkes Lakosaiban okozott, 
’s úgy hifzem a’ Magyar Hazának 

(Első Félesztendő 1828.)

minden részei közösen fogják ve
lünk érezni azon sajnos részvételt, 
mellyet illy megkülömböztetett ér
demű Magyarnak végső elfzendere- 
dése gerjeszthet a’ Tudományt és 
Nemzetiséget betsűlni tudó neme
sebb keblekben.

Hideg tetemei Szent György 
havának t-ső napján délutáni négy 
órakor a’ Városi Fő-Plebánia Tem
plom Kriptájába késértettek igen 
nagy számú gyülekezettől-, melly- 
nek szomorú gyászos pompáját, 
Fő Tisztelendő ’s Méltóságok, Hor
váth János Ur válafztottPüspök 
és a’ Felséges Királyi Magyar Hely
tartó Tanátsnak nagy érdemű tisz
telt Tanátsosa vezette , és több Fő 
Méltóságokon és Uraságokon kívül 
a’ felállítandó Magyar Tudós Tár
saságról most Pesten együtt tanáts- 
kozó Tudós Férjfiak, a’ Pesti Fő 
Oskolának Tanítói és Hallgatói, úgy 
nem külömben a' Gymnasium és 
Nemzeti Oskolákbeli Ifiúság is meg
tisztelték.

X
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Midőn tehát a’ köz haladás azt, 
a’ mivel a’ ditső Férfiú hamvainak 
tartozott, bő mértékben teljesítette,, 
tsak az vagyon hátra, hogy boldo
gult Barátomnak búba merült öz
vegyét , ízületeit Berger Anna 
Mária Aílzonyt,és egyetlen István 
fiatsliáját a’ tőle alkatott Nemzeti Új
ság Intézetével együtt az érdemeket 
illő betsületben tartó Magyar Nem
zet’ nagy lelkű Pártfogásába és Ol
talmába ajánljam addig is, még 
-ezen Intézetnek jövendőbéli sorsa 
a’ legkegyesebb Fejedelem végzése 
és a’ Fő Igazgatás alkalmas gon
doskodása által meghatároztatik.

H o rv át István.
Ó Tsáfz. Kir. Felsége Tekinte

tes Tudós Suj ánf zky Jósef Urat, 
tudományára és ízép tehetségeire 
nézve , a’ Nagy-Vávudi Királyi Aka
démiába a’ Politiai Tudományok
nak és a’ Pénzváltás’ Törvényének 
rendfzerént való Frofessorává ke
gyelmesen nevezni méltóztatott.

Mart. 20-dikán O Tsáfzári ’s 
Apostoli Királyi Felsége Mart. 13- 
dikán költ Végzésében Méltós. Gróf 
Schmi degg Ferencz Tsáfz. Kir. 
Kamarás Úrnak az eránt méltózta
tott felséges tetszését tudtára adat
ni , hogy a’ nemes gondolkodású 
Gróf Úr a’ közelebb múlt Ország- 
gyűlésén Ts. Ns. Zemplin Várme- 1 
gyének Követe lévén, a" napi pén- < 
zét, mint Köveit, el nem vette, ha- 1 
nem ezen summát, melly 11,794 1 
fór. 24 kr. tefzen, réfzfzerént a’ Vár- - 
megye’ Kórháza' számára, réfzfze
rént a’ maga jobbágyainak felse- 
géllésére ajánlotta, melly elhatáro-1

, zását a’ tisztelt Gróf Ur az említett 
1 Vármegyének a’ múlt Sept. 20-ihán 

tartott Gyűlésében tette Jtözönsé- 
- gessé.

OROSZ BIRODALOM.
A’ Sz. Pét érv ári Journal- 

1 nak Mart. 10-diki rendkívül való 
toldalékjában (új Kai. fzerént) a’

• Porta Proclamatiójának, melly a’ 
múlt Dec. 20-dikán küldetett a’ Me- 

‘ gyék’ Elöljáróihoz, fordítását közli, 
i és illyen jegyzéseket tefzen utánna;

„ Az itt közöltetett Oklevelet 
í nem szükség bővebben felvilágo

sítani.
„Midőn a’Szultán minden Mu

zulmánoknak vakbuzgóságát (ftgna- 
. tizmusát) az Orofz ellen felgerjefzti, 

Orofz Országot minden lYfahome- 
dánusok' esküdt ellenségének állítja. 
Minden szomszéd népségeket keleti 
határainknál fegyverre fzóllit, és a* 
Tsáfzárnak számos Mahomedánus 
alattvalóit, kik a’ mi törvényeink* 
-oltalma alatt hitvallásokban tsende- 
sen élnek , a’ lázzadásra ingerli; mi
dőn a’ Görögök* támadását' nekünk 
tulajdonítja, és azt mondja, hogy 
az Ottomani birodalmat megdön- 
teni szándékozunk, a’ szövetkezett 
Udvaroknak azt hirdeti, hogy az ő 
eggyetlen és valóságos czélja az volt, 
hogy időt nyerjen, és fegyveres kéz
zel feleljen azon nyilatkoztatások- 
nak, mellyek Görög Ország' béke. 
ségbe helyheztetését tárgyazták. Sőt 
még több : ugyan ezen Manifestum 
által jelenti a' Szultán az Orosznak, 
hogy a’ Portával való alkukötései 
semmivé tétettek, midőn azt nyi
latkoztatja ki: hogy az Akermani
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Eggyezést soha sem tartotta kötele
zőnek ; hogy azt tsak azért kötötte, 
hogy megszegje, és azzal eggyütt 
minden előbbi Eggyezéseket, mel
lyeket ez megerősít, elfzaggasson; ’s 
így jósainknak, és nemzeti ditső- 
ségünknek legdrágább, ’s legfénye
sebb ezimjét semmivé tegye.

„Ezen Oklevél’ kihirdetése előtt- 
’s azután is a' Konstantinápolyi Dí
ván soha sem fzünt meg ugyanezen 
Tractátust nyilván megszegni.

,,A’ mi hajós Zászlóink, és majd 
minden más Nemzetek’ záfzlórnem 
járnak többé a’ Bosporuson által. 
Déli tartományaink kereskedéseik
nek egyedül való útját bézárva lát
ják. Hajóink Konstantinápolyban le- 
tartóztattatnalí,és terheik elvétetnek; 
alattvalóink végre arra kénfzeríttet- 
nek , hogy az Ottomani birodalom
ból tizennégy nap alatt kitakarod
janak , vagy a’ Bájak közé álljanak.

„Illyenféle Oklevél, illy kemény 
felfzőllításoli, és azon eszközök, 
mellyekhez e’ miatt nyúlni fzüksé
ges , nagy bánkodást okoznak. De 
a’ panaszra való okok, mellyeket 
a’ Porta reánk akar hárítani, más 
részről tellyes és sietős elégtételt kí
vánnak ; és az Orofz birodalom, 
míg szövetséges társaival folytatja az 
alkudozásokat, mellyeket a’ Lon
doni Tractátus kíván, és betű, ’s 
értelem fzerént mindenben a’ mi 
annak betöltéséhez tartozik, azon 
Oklevélhez szabja magát, az Isten’ 
segítségével, ezen elmaradhatatlan 
elégtételt meg is fogja nyerni; a’ 
fekete tengeren való kereskedésé
nek megromolhatatlan szabadságát,

melly léteiének, első határozása, a’ 
Portával való Eggyezéseinek betsben. 
tartását, és állandóságát, mellyre 
szüksége van , és megsértett alattva
lóinak minden kárpó tlását, mellyel 
igazság fzerént kívánhatnak , bátor
ságba helyheztetni tudni fogja.”

Sz. Pétervárából Martins 8-dikán- 
költ levél ezeket jelenti:: „Tegnap 
érkezett ide a’ Persiában lévő Orofz- 
hadi seregtől egy Kurír, ki olly tu
dósítást hozott, hogy az alkudozá
sok félbeszakadásának következesé
ben P a s k e v i t s Generális által tett 
hadi mozdulások a’ Sahra úgy reá- 
ijeíztettek, hogy sietve helyben ha
gyását jelentené az Abba s-M irza 
Korona Herczeg, és az Orofz Biz
tosok között előre köttetett Eggye- 
zésre nézve, és azt igémé, hogy 
három nap alatt a’ hadi adó , mel
lyel Persia az Orosznak fizetni tar
tozik, az Orofz fő hadi szálláson 
lefzen. Ennélfogva úgy lehet tekin
teni , hogy a’ Persa háborúnak vége 
vagyon, és rövid idő alatt várják a’ 
békeség’ végső megkötéséről való. 
tudósítást.

„A’ Tsáfzári testőrző sereghez 
intézett naplparantsolat azt rendeli ; 
hogy minden gyalog Regementből 
kétbatalion, valamint ezen hadi se
regnek egész könyű lovassága, és 
lovas pattantyussága Apr. 13-dikáig 
(új Kai. fzerént) kéfzen tartsák ma
gokat az indúlásra.

Utóbbi tudósítás így fzóll: Mi
helyest a’ Persa Udvar a’ béke
alkudozásokat félben szakasztottá, 
az Orofz Eő Vezér elkezdvén a’ há
borút, Pankratieff General-Ma^-x -



jor a’ jobb fzárnyon Jan. 27-dikén 
megvette Ourraia városát; a’ bal J 
fzárnyon pedig Gróf Suchtelen 1 
General-Lieutenant Febr. 7-dikén I 
A r d e b i 1 várát, mellyet neki a' i 
Várnagy önként felnyitott. Ezen ] 
várnak kultsait S u w a r o w Herczeg 1 
Gárdabeli Hadnagy, kit P a s k e- j 
wits Grlis Kurírképpen küldött, 
Mart. 10-dikén Sz. Pé térvárába meg- 1 
vitte. Ezen Tifzt megvalósította, 
hogy Gróf Such télén majd min
den akadály nélkül ment bé a’ várba, i 
Mehm ed-Mirza , és Dzs an- ; 
gir-Mirza Herczegek, A b b a s- i 

Mirza’ fiai előfzör ugyan azon 
szándékban voltak, hogy a’ várat 
védelmezzék , hová 2000 várőrző ka
tonával vonták vala magokat, de 
két három rakéta elegendő volt arra, 
hogy őket a’ vár" feladására bírja, 
itt találtak 27 ágyút, és minden
féle eleségbeli, ’s hadi szereket.— 
Már a' hadi adónak egy réfze, mel- 
!yet Persia az Orosznak fizet, Mianá- 
ba megérkezett volt, melly 1,500,060 
Tomanbói, vagyis 24 millióm fo
rintból áll a' mi pénzünk fzerént ; 
ezen summa élőképpen Macdo- 
n a 1 d Úrnak a’ Teherán! Udvarnál 
lévő Angol Követnek kezébe letéte
tett olly végből, hogy azon pillan- 
tatban, midőn a’ békeség’ pontjai 
áláírattatnak , az Orofz Fő-Vezérnek 
általadassék.

NAGY BRITANNIA.
Wellington Hg„ megbete

gedett a’ meghűlés miatt, de mégis 
hivatalának foglalatosságaitól ezen 
nyavalygás őtet nem gátolta. Do
ktor H u rne volt egyedül Orvosa.

Plymouthból érkezett levelek 
fzerént az Orfzáglófzék három línea- 
hajónak felkészítését parantsolta 
Codrington Admirális’ hajós se
regének szaporítására. Hasonlókép
pen oda fognak menni a’ Tájóról 
Óceán, és Revenge línea-ha- 
jók, valamint Blonde fregáta is.

Mart. lo-dikén a'külső dolgok' 
hivatalában Kabinéti tanáts tarta
tott , mellyen Wellington Hg., 
Bathurst, Dudley, és Aber
deen Grófok, Melville, és Pál
ra er s t o ti Vice Grófok , a’ Kints- 
tár’ Cancelláriusa , Grant Úr, és 
Herries Úr jelen voltak.

A’ Londoni Börzében Mart. 13- 
dikán a’ pénzvásárban nagy mozgá
sok történtek , mivel egy Kurír meg
érkezése után , ki L i e v e n Her
czeg Sz. Pétervárából érkezett, min
denféle háborús hírek terjedtek-el.

A' Londoni Courier Mart.
12-dikén estve így ír: „Tegnap egy 
Orofz Kurír érkezett hivatalos leve
lekkel L i g v e n Herczeghez. Ezeket 
ig-eb fontosoknak tartják, és hala
dék nélkül közöltettek a’mi Orfzág- 
lófzékünkkel. Ezen pdlantatban, 
mellyben ezt írjuk, Kabinéti tanáts 
hívatott öfzve. Ezen hivatalos leve
lek’ foglalatja az Orofz, és Porta 
között lévő békeségre nézve nem 
kedvező ; e’ miatt az Orofz Obligá- 
tiók’ betse lefzállott. Mostanában 
meg nem ítélhetjük, vallyon ezen 
hivatalos levelek kötelezni fogják-e 
Angliát, hogy ugyan azon időben 
elhatározó eszközhöz nyúljon; ha
nem annyit bizonyosan mondha
tunk , hogy a' Britannia! Országié-



fzék, olly efzközökhöz fog nyúlni, 
mellyeket az Orfzág’ betsülete, és 
baszna leginkább kíván.

Másnap, Mart. 15-dikán így ír 
ugyan a Courier: „Jó szájból 
tudjuk, hogy a’ l l-ikben estve Lie- 
ven Herczeghez érkezett hivatalos 
levelek az Orosznak a’ Török ellen 
való had-hírdetését foglalják magok
ban. Minthogy meg nem határoz
hatjuk az okát, mellyet az Orosz 
maga fogásának mentségére előád, 
mellynek következései rettenetesek 
lehetnek, ez okáért minden vizsgá
lódást elmellőzünk. Azt mondják , 
hogy a’ Porta ellen indított vád ab
ban áll, hogy az Akermáni kötést 
meg nem tartotta ; ez lehet az Orosz
nak színlett oka, hogy az akkori, 
vagy új Szövetségeseitől elválva 
munkálkodhassék. Mindenesetre a’ 
békeség felbomlott ; - és ki mond- 
iiatja’meg előre , hány nemzetségről 
nemzetségre fog a' világon uralkod
ni a’ hadak’ Geniusa?”

A' Times Újság hoffzas efzmél- 
kedéseket tefzen Mart. 14-dikén az 
Orofz háborúról a’ Török ellen ; a’ 
többek között így fzőll: „Az Orofz 
háborúban van a’ Törökkel; de a9 
Török nem a’ mi Szövetségesünk. 
Az Orofz velünk, és ellenünk le
kötelezte magát, hogy a’ Görögöket 
védelmezi. Nem lehet nagyobb ide
genkedést gondolni, mint a’Törö
kök , és Görögök között vagyon. 
Görög Országnak bántatlan kell ma
radni, ha mindjárt Török Országba 
bérohanás következik is. A’ Fran
czia Országgal, és Angliával kötött 
eggyezés által az Orofs ezen Hatal

masságok előtt magát lekötelezte, 
hogy Görög Országnak nemzeti létei 
szereztessék, melly a’ Szultánnak 
tsak bizonyos adót fizessen. Ezen 
háború, mellyet az Orofz a’ Török
nek izent, a kötelezés fzerént a’ Por
tának ezen adót megszerzi, midőn 
egyfzer’smind Franczia Országgal, 
és Angliával azon köteleztetés mel
lett megmarad, hogy Görög Ország
nak függetlenséget szerezzen. En
nyit kivan legalább az igazság; de 
az igazság sem képes mindég a' győ
zedelmest a’ hadak’ folyamatsában 
korlátok közé szorítani. .. Azt mond
ják, hogy Anglia előterjesztéseket 
fog tenni az Orofz megtámadás el
len, és a’ mennyire lehet, hathatós 
állásba hely-hezteti magát Moreában, 
és az Archipelaguson. Anglia és 
Franczia Orfzág kezességet fog kí
vánni. Ezt ugyan könnyen meg
nyerheti ; de maga a’ Sz. Pétervári 
Kabinét sem mondhatja meg, mi
re viheti őtet ezen háború. Lehet, 
hogy illendő czélja és békéltető 
hangja vagyon ; de még is a" törté
neteket pórázra nem fűzheti. Ne
künk 6000 katonánk van a’ Jóniai 
szigeteken, Máltában, és Gibraltár
ban, ’s a’ Portugalliában lévő sere
geket is kádra lehet fordítani ; de 
mitsoda czélra ? Mi nem akarjuk a’ 
Törököt az Orofz ellen segíteni és 
az Orosznak nints szüksége a’ mi 
segedelmünkre. Ezen háború’ dolga 
nints öfzveköttetve a’ Görög üggyel, 
hanem tsupán az Orofzt, és Törö
köt illeti, ’s a’t.” — Illyen hangon ír 
más nap is, Mart. 15-dikén a Times 
Újság a háborús dolgokról, vala-
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mint az nap az Angol Courier is 
hoíTzas éfzrevételeket közöl ezen 
tárgyról: egy szóval a’ Londoni Új
ságok mind tele vannak a’ háborús 
efzmélkedésekkel.

JONIAI SZIGETEK.
Megírtuk volt annak idejében, 

hogy a’ Lord Fő-Bíztos SirÁdám 
Jan. 28-dikán Korfuból Módónba 
hajózott W o 1 f nevű Korvetten, 
hogy Ibrahim Basával beszélges
sen, ideig való TitoknokjaB ay n es 
Eduard Ú? , és a’ Konstantinápolyi 
Angol Követségnek két tolmátsa 
által kísértetvén. Ezen utazásról 
Febr. 16-dikán egy levelező, ízem
mel látott tanú tudósítása fzerént, 
illy közelebbi környülállasokat em
leget:

,,Jan. 51-dikén Wolf Angol 
Korvet, a Lord Fő Biztos lévén raj
ta, Galatea Angol fregáta, W e- 
azle Angol brigg, és Hector 
Orofz brigg ;M o d o n h o z érének. 
Egy óra múlva Wolf Kor vetnek egy 
Tisztje kifzálla, és az Ibrahim 
Basa’ tolmátsának egy levelet ada 
által, melly úgy látszott, hogy neki 
fzóllott, mert azonnal feltöré. A 
Tifzt rövid ideig beszélgetvén a’ tol- 
máttsal, a’ hajóra viíTzatére; a'tol- 
máts pedig a' levéllel Ibrahim
hoz mene.

„Ezen h. i-ső napján g órákor 
a' Lord Fő Biztos, kísérőivel, és a’ 
három Angol, ’s egy Orofz hajó' 
Kapitányaival eggyütt, a’ szárazra 
kifzálla, hol egy Kompánia Ará
biái katonaság két felől sorba állott, 
és Sir Adámot a’ tolmáts fogadá, 
és Ibrahim’ palotájábavezeté, ki

Iiadi és polgári Tiszteitől korulvé- 
tetven, a Generálist egy galériában 
várta. Megesvén a’ szokott tifztel- 
kedések, Ad ám Generálisnak bé- 
mutatták az Egyiptomi Tifzteket. 
Ezután minden jelenlévők eltávo- 
zának, és tsak Ibrahim Basa, Sir 
Ádám, a’ Basának tolmátsa, és 
Ádámnak Titokoka marada egy- 
gyütt, és a’ két fő személy két óráig 
conferentiát tarta ; az alatt pedig az 
Egyiptomi muzsikusok illendő tá
volságról Európai darabokat játszot
tak. A’ Conferentia után Ad ám 
Generálist, hadi tifztelkedések kö
zött, a' tolmáts a’ tenger pártjáig 
viíízakiséré. Azon pillantatban , mi
dőn a’ Generális a’ szárazra lépett, 
és midőn ismét a’hajóra szállott, 
mind a’ négy hadi hajó 21 ágyúlö
vést tett; ezt pedig a' várból ugyan 
annyi számmal viílzonozták.

„Ezen h. 2-dikán délután 5 
óra után Galatea fregáta , ’sWeazle, 
és Hector briggek eliudúltak, a’ 
mint vélik, Alexandriába, 
Máltába, és Szmirnába. 3- 
dikára virradó éjjel Wolf is elindúlt 
Zante felé, hová 4* diliére virradó 
éjjel érkezett, más nap pedig Kor
úiba. Ibrahim Basa a’ Conferen
tia után, mellynek tárgya nagy ti
tokban tartatik, Kurírokat küldött 
az attyához Alexandriába , és Kon- 
s tantinápolyba.

Későbbi tudósítások fzerént , 
mellyek Módónból Febr. 28-ikánér
keztek Zantéba, Alexandrából egy 
Egyiptomi Sóner-hajónak megérke
zése után, melly hihetőképpen Ibra-
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himnak az attyától párántsolatot 
vitt, Ibrahim Basa Febr. 15-ikén
12,000 reguláris és 3000 regulatlan 
gyalogsággal, 1000 lovaggal, 100 
pattantyússal, 2 ágyúval, sok lovak
kal, és öszvérekkel, mellyek ele- 
séggel voltak megterhelve, Módon- 
bóLTripoliczához indult. Ezen moz
dulásnak czéljáról, illy hoíTzas vefz- 
teglés után, külömbféleképpen vé
lekedtek. Némellyek fzerént lbra- 
h i m Basa Tripoli zát eleséggel meg 
akarja rakni, és az oda való őrző 
sereget felváltani; mások fzerént, 
az volt szándéka, hogy a’ várat le
rontsa, ’s úgy ismét seregeivel, ’s 
a’ vár őrökkel Módónba viílzatévjen; 
megint mások fzerént Tripoliczán 
keresztül Argos és Korint felé akar 
nyomulni, hogy a' Szultán seregei
vel való közösül st helyre állíttsa. 
(Korfuban Mart. 8-dikán egy utas, 
ki Módónt azon h. 5-dikén hagyta 
el, olly hírt terjesztett el, hogy 
Ibrahim Basát minden órán vár
ják Módónba, minekutánna a’ vá
rat lerontotta, ’s a’várőrző sereget 
kihúzta.)

PORTUGÁLÉI A.
A’ Globe és Traveller Lizabó- 

nából Mart. l-ső napján indúlt Ke
reskedő levelek fzerént jelenti : hogy 
ott nagy aggodalomban vannak az 
új Intézetek eránt. A’ Ministerium 
a' Constitutio ellen határozta ma
gát. A’ Constitutionálisok már na
gyon megfélemlettek. Minden estve 
sok városi nép gyülekezett öfzve az 
Özvegy Királyné ablakja alatt, ’s 
így kiáltozott: Éljen a’ határ
talan Királyi. DomMiguell

Éljen Chaves Marquis! Ha
lál a’ Constitutiónak! A'Ki
rályné az ablaknál áll, és zsebken
dője lobogtatásával ingerli a’ népet. 
Egyszer a’ nép tsoport innét az el$ő 
Minister C a d a v a 1 Herezeg’ ablaka 
alá ment, ezen kiábálást megújí
totta, ’s a’ Minister pénzt osztatott 
ki a’ nép között.

A’ Quotidienne Lizabonábó! 
Mart. l-so napján költ tudósítás sze
rént így ír: „Két nappal a’ meges- 
küvés előtt Dom Miguel hoilzas 
beszélgetést tartott Felséges Annyá- 
val, ki neki azt megmutatta, melly 
kévéssé kedves legyen a’ Portugal - 
lus nemzet előf.t a Constitutio, sa t. 

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból Mart. 5- 

dikán indúlt, ’s rendkívül való al
kalmatosság által Bétsbe érkezett 
tudósítás fzerént onnét a Szultán 
egy Biztosságot küldött Morcába, 
melly a’ Görög Pátriárkának első 
Ficariusából, a’ Chalcedoni,és Der- 
kisi Püspökökből, ’s a' Portának egy 
Tisztviselőjéből áll. Ezen Biztosság 
olly hatalommal küldetett, hogy a’ 
támadókat hívja meg a meghódo
lásra azoknak tellyes megkegyelme- 
zést (amnestiát) és az ő javokratöbt} 
tetemes Ígéreteket tegyen; egyfzer- 
’smind az ellenségeskedésnek barom 
hónapig való megfzünteteset mind 
szárazon, mind vízen nekik meg
ígérje. Ezen utólsó pontra nézve 
a’ szükséges rendelések előre mar 
Ibrahim Basához, és R e s i d Ba
sához elküldettek Görög Országba. 
(Ö. B.)

Konstantinápolyból Febr. 23-



dikán. — A* hadi liéfzűletek folyvást 
tartanak ; a’Dardanelláknál a’várak 
megerősíttetnek, és a' bémenetel 
fáncz által bézárattatik. Karabuzá- 
nak megtörése, melynek híre egy
néhány nap előtt érkezett ide , a’ 
Portának kedvet szerzett, és a’ bé
li eségre hajlandóbbá tette volna, ha 
egyfzer’smind meg nem értette vol
na , hogy Gróf Capodistrias 
Aeginába egy Angol Iínea-haj ón ér
kezett , és sok rendeléseket tett. — 
A’ Kathol. Örmények’ üldöztetése 
folyvást tart. A’ 11,000 família kö
zül , mellyek Angorába küldettek, 
annyin elvesztek, hogy tsak 4000 
érkezett oda. A’ Nikomediai Basa 
illy tudósítást tefzen rólok a’ Portá
nak: „El nem tűrhettem az ínséget, 
melyet a’ fzámkivettetett hitetle
neknél láttam, ők mindnyájan ro
konaiktól elhagy altatván, bizonyos 
halálnak áldozataivá tétettek volna, 
ha a’ Próféta’ kegyelméből , ki az 
én kezemet igazgatta , kenyeret nem 
kaptak volna, ’s a’ t.”

Killömbbf éle Tudósítások

Alexandrából Febr. 12-dikén 
írják: hogy azon Angol Agens, ki 
egynéhány hónap előtt ott volt, 
ismét oda ment; az alatt Máltában, 
Zantéban, és Módónban járt. A 
mint mondják, küldetésének czélja 
az, hogy a’ Szövetségesek’ határozá
sát a' Vice-Királynak tudtára adja, 
hogy az Egyiptomi Török ármáda 
Móreából bizonyos idő alatt kita

karodni tartozik, külömben erőszak
kal hajtják ki. Egyfzer’smind azt 
kérte, hogy, ha a’ Török háború 
kiütne , a’ Vice-Király neutrális le
gyen. A’ Basa’ felelete udvarias volt, 
de tétovázó ; Konstantinápolyból 
feleletet vár.

Gustavs on Óbester (egykori 
Svéd Király) Helgolandban kíván 
letelepedni; ezen kívánság eránt An
glia megkérdezte a’ Svéd Udvart, 
melly azt felelte: hogy ez ellen sem
mi kifogása nints ; ezen válasz mind
járt közöltetett a’ Dán Udvarral.

A’ múlt Decemberben a'Kra k- 
kói nemzeti gyűlés némely végzé
seket hozott; most ezen fzabad Vá
rosnak Felséges Protectorai: az Au
striai, és Orofz Tsáfzárok, ’s a’ Bur- 
kus Király, Követjeik által a’ Vá
rosi Tanátsnak tudtára adatták, 
hogy azok mind törvénytelen hatá
rozások semmivé tétetnek , és azon 
fzabad Város’ igazgatása W o dz i k i 
Grófnak általadassék; a’ mi Febr. 
27-dilién meg is esett.

A’ Toskánai és Lukkai Udva
roknál lévő Orofz Tsáfz. Követ, 
Swertschkof Úr, Febr. 28-ikán 
Florentiában meghalt. Teste Livor- 
nóba vitetett.

A’ Moniteur jelenti, hogy Pá
risi Politia -Praefectusa a’ Békebí- 
ráknak , és Felvigyázóknak megpa- 
rantsolta, hogy minden kóldúst, 
kit az útfzán megtalálnak, fogja
nak hé.

(Hafznos Mulatságok Nro 27.) Hirdetés 1/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(27.)

Lotteria Hirdetés.
(l) E’ folyó efztendei Április íg-dikén bizonyosan végbe megy 

a’ Ruckensteini ófztályos Lotteriának a’ húzása.
Mennyire tarthat ezen Lotteria a’ Tifztelt játfzó Közönségnek 

különös kedvezésére fzámot, azt a’ játék1 elrendelésének figyelmes 
megvi’sgálása tellyesen elhatározza. Mellyre nézve az alulírtak elégség 
gesnek tartják annak következő Előterjefztését:

a.) Ezen Sorsjáték áll:
200.000 fór. melly a’ Ruckensteini Uradalomért,
60.000 — a’ 48-dik fzám alatti Betsi nagy házért,
50.000 — az Aichbergi/zabad fzállásért,
15.000 — a’mivéfzi gyűjteményekért jár,
10.000 — kéfz pénzben,
6,000 — — —
5.000 — — —
3.000 — — — '
2.000 — —- —

öfzvesen 351,000 fór. B. B.
b. ) 224,000 — melly somma a’ fentjegyzett fő nyereségeken

kivül van öfzvekaptsolva ezen Lotteriával, ’s 
az 54,096 Pénzbeli nyereségek fzámára, mellyek 
1000, 500, 250, 200, 100 ’s a’ t. forintokból 
állanak, van határozva melly fzerént az egéfz 
nyereség fzáma

575.000 forintra megy B. B,

c. ) Ezen Sors játék úgy van elrendelve, hogy az Apollo jel Sorsai 
közűi minden másodikra nyereség esik, és hogy igy az, a’ ki ezen 
Sorsok közül egy páros, és egy- páratlan fzámu Sorsnak birtokában 
vagyon bizonyos pénz, vagy jófzági nyereséghez jut.
(Első Félesztendő 1828.J - )(
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d. ) Hogy, a’ ki tíz Sorsot vált, mind addig egy ajándék Sorsot 
kap ráadásul, míg azok el nem fogynak.

e. ) Hogy azon 8000 nyertes ajándék Sorsokkal 6000, 5000, 500, 
200, 50, 10 forintig lefelé nyerniük kell, melly tellyes számmal
100,000 fór. megy: ezenkívül pedig minden többi nyereségekre egy- 
gyütt játszanak.

f. ) Egy Sorsnak az ára tsak 10 fór. B. B. mellynek azon kedvező 
következése vagyon, hogy a' ki Í0 Apolló ofztályos Sorsot vásárol 40 
ezüst forintért egy ajándék nyertes Sorsot, és még más olly tíz Sor
sot kap , mellyek közül 5-re bizonyos pénzbeli nyereség esik , és olly 
11 Sorshoz jut, mellyek minden fő-, és pénzbeli nyereségekre egy- 
gyütt játszanak, és mellyek közül 6-dikra bizonyos pénz, vagy jó- 
fzágbeli nyereség háramlik.

Egy Sorsnak az ara 10 fór. B.B.
Bétsben Mart. 15-dikén 1828.

■Coith Dániel fiai.
Sorsokat lehet váltani ezen Lotteriáből Pesten, a' Városház 

piaczán a’ Váczi utfza szegletén

a ’ Szép M agyaráénál
lévő rőfös kereskedésben.

Pesten Mart. 28-dikán 1828.
Liedeman Fridrikm. k.

Kávé, és Vendégház bérbe adása.
(1) Privilegialt Eger Érseki Városban egy igen jól elrendelt Kávé, 

és Vendégház vagyon bérbe adandó. A’ bérleni kívánók a* bérlés 
feltételei megtudása végett a' ház’ tulajdonosához Spécz J ős eihez 
utasítatnak Egerbe.

Bolt változtatás Szabad Király i Debreczen
Városában.

(2) Káráfz Kosának van fzerentséje ezennel jelenteni, hogy 
tsinos öltözet, és módi portékabeli kereskedését Kofzgleba Láfzló 
boltjából Rigler Szabómesternek G er main mellett Fuchs tha- 
ierral által ellenben lévő boltjába szállította által. Legkedvesebb 
kötelességének tartja erről illendő jelentést tenni, ’s egyfzersmind az 
eddig eránta mutatott igen kegyes bizodalmát, és megkeresést hála- 
adatosan megköszönni. Midőn ezen jelentéséhez , és köfzönetéhez azon 
legalázatosabb könyörgését kaptsolja, hogy ezen újj boltjában is ke-



Tekéntetes Kultsár Istvánná, született Pcrger Anna Mária, magának, 

és István kisded Fiának nevében keseredett szomorú szívvel jelenti 
elfeledhetetlen Férjének, Tekéntetes Tudós KULTSÁR ISTVÁN Urnák, 

néhai Ts. Kir. Rendes Tanítónak , aJ Magyar Nemzeti Újság Kiadójának; és több 
Tek. Nemes Vármegyék Tábla- Lírájának a' folyó 1828-dik esztendőben Bojt 
Más hava 30-dikán 12 órakor ötheti súlyos betegsége után, melly alatt a’ Római 
Keresztyén Anya Szentegyház szertartásai szerént aJ haldoklók Szentségeiben 
példás áj tatossággal részesült, és a’ Költs Férfiúhoz illő béketlirésnek legditsőbb 
tanúságát adta, életének 68-dik, véle töltött boldog házasságának pedig 6-dik 
esztendejében máj és lépdaganatból származott sorvasztó hideglelésből történt 
váratlan gyászos halálát.

Megludegedett tetemei Pesten Szent György havának 1-ső napján a5 
Városi Fő Plébánia Templom Kriptájában fognak délutáni 4 órakor eltakarittatni, 
a' szokott halotti Áj tatosságok pedig a’ fent említett hónapnak 10-dikén 10 órakor 

ugyan a’ Fó Plébánia Templomban tartatnak.

Egy a* boldogult hamvait 
tisztelő JÓ BARÁT által.





gyes megkeresést, és bizodalmát nyerjen: minden kitellhető igyeke
zettel azon lefz, hogy mindenkor a' legjobb új nemű módi portékák
kal a’ legillendőbb áron, és legkedvezőbb feltételek alatt szolgálván, 
magát a’ bizodalomra érdemessé tegye.

Jelentés
Trattner Typographiája eránt Pesten.

Alúlirttak a5 tittl. Közönséget ezennel is egész tiszte
lettel tudósítjuk, hogy néhai Istenben boldogult Petrózai 
Trattner Mátyás Urnák Csász. Királyi privilegiált 
Könyvnyomtató - Intézete reánk szállván, azt illy saját 
Czimerletüuk ( Firma} alatt:

„Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István’ 
Cs. Kir. privilegiált Typographiája”

folytatjuk, Js a titt. Közönségnek becses kedvezésibe ezután 
is ajánljuk.

Pesten, Mart. 26, 1828.
Petrózai Trattner J. M. m.k. 

és
Károlyi István m.k, 

a3 Tudományos Gyűjtemény 
Tulajdonosai.3s Kiadóji.

Hirdetés.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a'megüresült Csanádi Püspökség részéről 
e’ következendő Királyi Használatok , úgymint:

Az Uradalmi italmérés jussa ama nagy Mező-Városban Makón.
Az Uradalmi, mintegy 150 hold rétből álló Gozpodi sziget, 

nem külömben a’ Kopántsi Uradalmi Praediumből mintegy 2000 hold 
mező, és szántó föld, végre az Uradalmi Réten mintegy Q00 hold 
külömbféle kissebb tagokból álló rétek Makón a’ Püspöki palotában 
Április 10-dikén tartandó kótya-vetye által a’ többet ígérőknek bérbe 
fognak adatni. A’ bérleni kívánók a’ Feltételeket az Uradalmi Tiszt
ségnél tetfzésök fzerént megtudhatják, a' kik is a’ Cautioul megkí
vánta tó bánat pénzzel az Uradalmi Italmérés jussára 300 fór. Convp. 
Gozpodira 25 Fór. Convp. Ropántsra 250fór. Convp. a’ Réti külömb-



féle rétekre pedig mindnyájokra nézve 100 for. Convp. felkészülve 1926 
Április 10-dikén Makón a' Püspöki palotába ezennel meghívattatnak.

Makón Böjt más hava 1-ső napján 1828.

Hirdetés.
(2) N. Váradon a’ Német útfzában egy újjonnan épült Ház 7 

szoba , 2 konyha , 2 pincze, hozzá való Udvarral, — akár Tsapfzéknek, 
akár Hovátsnak, akár Péknek alkalmatos; sót, sert, pálinkát egéfz 
esztendőt által, bort pedig 3 Hónapokon által szabad benne mérni; 
akár betsült áron eladódik, akár Ingó bingó Jószágokért eltserélődik, 
— bővebb tudósítást annak tulajdonosánál Nemes Liszt Ferencz 
Úrnál a’ most említett útfzában, és Háznál lehet venni.

Hirdetés.
(3) Tek. Pest Vármegyében fekvő Barats pusztában egy 1500 hóid

ból álló rét, most jövő Sz. György naptól több esztendőkre egyeség 
mellett haszonbérben kiadandó. A’ bérleni kívánók Thasson Ts. Pest 
Vármegyében Tettes Földváry Pál T. B. Úrnál úgymint Tulajdo
nosnál értekezhetnek.

Hirdetés.
(5) Debreczeni kereskedő Szőllősy János a’ Magyar Gárdista 

Czím alatt lévő boltjában mindenféle egéfz, és közép finomságú an- 
glus módra avatott posztókkal, ’s egyébb portékáival a’ legillendőbb 
áron ajánlja szolgalatját a' Nagy Érdemű Közönségnek.

Kortsmáltatásbeli haszonbér.
(3) A’ Méltóságos Nagy-Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség bir

tokában lévő, Nemes Tsongrád Vármegyében a' Tisza mellett fekvő, 
’s l6,000-nél több lélekből álló Szentes Mező-Várossában az öfzves 
Rortsmáltatás folyó 1828-dik esztendei Április 10-dik napján az ot
tani Ti sztártól Hivatalnál fzokott reggeli órákon Kótyavetyéli jövő 
Sz. György naptól három egymást követő esztendőre a’ többet Ígé
rőnek lti fog adatni. A’ közelebbi feltételeket megtudhatni: Béts- 
ben a’ Méltóságos Grófi Cancellarián a' Karinthiai útfzában 1004-dik 
szám alatt. — Pesten az Üllői-úton a’ Gróf Károlyi Házban 
Bártfay Láfzló Fiskális Úrnál, 200-dik fzám alatt. — Nemes 
Tsongrád Vármegyében pedig a’ H. M. Vásárhelyi Inspectóri, úgy 
szintén a' Szentesi Ti sztártól Hivatalnál.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(28.)

Pesten, Szombaton, Sz. György Hava 5-dik napján 1828.

Elet’ öröme.
Minden rám mosolyog, fénylik napom, édes az élet;

Szívem bút nem lát , nyájas örömbe merül; 
így széli Víg fi.— Tsalárd fény ez, melly búba meríthet;

Lassan élj inkább, ’s nem fogy az élet-erőd.

Ó Tsáfz. Kir. Felsége Erdély
ben Hennámonn Károly Úrnak 
nyugodalomba tétetése által meg
üresedett Királyi Kintstárnoki Ta- 
nátsosságra az oda való Titoknokot 
Nagyságos J u h á f z Jósef Urat mél- 
tóztatott kegyelmesen nevezni.

Felső helyről a’ jövő Június 
l2-ikéve külümböző órákban a’ Kir. 
Univerfzitásnál Concursus rendelte
tik a’ Zágrábban megüresedett Ma
gyar Nyelv és Literatúra’ Tanító' 
székeire; és pedig a' Kir. Fő Gym- 
nasiumban 350 fór. a’ Kir. Akadé- 
imiában pedig 500 fór. esztendei fi
zetéssel. De mivel-ezen tanítói szé
liek Horvát Országban rendkívül va
lók, és ezeknek Professorai egyszers
mind rendfzerént való Supplensei 
az oda tartozó más tanítói fzékek

ének ; ennél fogva kik a’ Gymnasium- 
beli Professorságra concurrálnak, 
szükség, hogy a'Horvát, vagy azzal 
rokon Szláv-illyriai nyelvben, kik 
pedig az Akadémiai tanítói hivatalt 
kívánják megnyerni, a" főbb tudo- 
Imányokban is alaposan jártasok le-

X

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

^Brassóból Febr, 21-dikén. — 

A’mai napon, minden igaz Székely 
Hazafinak mély bánatjára Kiljeni 
Székely Sámuelnek halálával 
egy olly Polgártól fofztatánk meg, 
kiről azt reményiettük , hogy benne 
a’ Hazának tartós ofzlopot nyertünk 
és még sokáig bírhatunk. Fájdalom! 
hogy ennek a’ buzgó polgárnak az 
ő virágában, — midőn Tartományi 
Biztosságának legfzebb tsiráit el
kezdené virágzásba hozni, — és a’! 
midőn már Ő reá’s Benne a’Hazá-J 
ra nézve is valódi érdem fzerint,' 
fényes kinézések mosolyognak vala, 
— éppen akkor és pedig éppen itt 
Brassó Városában híres Orvosaink-1 
nak kezek között, egy Epehideg-J 
lelésnek, fájdalom ! rofifz követke- 
zésiből, örökre el kelle aludnia. Di- 
tső Fia a' kesergő Hazának — ki 
mindenben minden, és mindenek 
mindene tudtál volna lenni — nyu
godjál békével !! !

C Első Félesztendő 1828.J
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gyenelí, és pedig ezen utolsók hogy 
mind a’ Philosophiai, mind a' Tör
vényes Tudományok tanítói izékét 
bétölthessék.

Nemes Hont h Vármegyéből. 
— Folyó efztendőbeli Böjt elő Hava 
27-dik napján é Nemes Honth Vár
megye egy jeles és fényes érdemek
kel felruházott Férjfiút veszített el 
Szécsényk e H elységéb en Méltóságos 
Tsáfzári Királyi Udvari Tanátsos 
Kisfaluéi idősbb L i p t h a y Sándor 
Úrban — a‘ boldogult öl. eszten
dőre kiterjedett betses életének 
nagy részét minthogy eleinte Al
jegyzői , azután Járásbeli Fő Szolga- 
Bírói, későbben Fő-Jegyzői, vég
tére pedig második és Első AÍ- 
Ispányi Hivatalokat öfzvesen 3Ó. 
esztendeig viselt, e’ Nemes Megye 
köz szolgálatinak szentelte , míglen 
gyengélkedő ereje végett az 1824- 
dik esztendőbe tartatott Tifzt újító- 
fzék alkalmatosságával, minekután- 
na már elébb sok fzép érdemeinek 
méltó jutalmául O Felsége által 
Udvari Tanátsos! ranggal felékesít- 
tetett volna, ritka ügyességgel ’s 
fényességgel viseltt Első Al-Ispányí 
Hivatalától a' Megye Rendei’ köz 
sajnálkozásával önként elbútsúzván 
Házi nyugodalomra lépne— a' Fe
jedelemnek benne egy hív alattva
lója a’ Hazának, a’ mit kivált az 
181 ldik esztendőbe tartatott Orfzág 
Gyűlésen mint Megyénk réfzéről 
volt Követ tett hasznos sáfnrkodá- 
sával, és a" midőn Hazánkat a’ Fran- 
ezia Hadnak dühösködő lángjai ve
szélyes enyészettel fenyegették,Első

Al-Ispányi Hivatalával egybe kötött 
terhes kötelességeinek bölts kormá
nyozásában töltött fáradozásaival nem 
kevéssé bé bizonyított egy hafznos 
Polgárja, Megyénknek pedig még 
különösen egyik támasza és Dífze 
múlt ki. — Megyénk Rendei, a’ 
kik előtt érdemeikről, és fzelíd nyá
jas ’s barátságos társalkodásáról el- 
felejthetetlen, ime Férjfiú háladatos 
emlékezetben sokáig fennmarad , az 
iránta viseltetett határtalan Tiszte
leteknek és szereteteknek bizonysá
gául igen nagy számmal jelenteit 
meg a' termetesre, ’s noha az tsen- 
dességbcn kivá irtatott volna az el
keseredett örökösök által véghez vi
tetni , ők azt megváltoztatván Böjt 
más hava 1-sŐ napján Rangjához 
illő Tisztelet megadásával kísérték 
a’ boldogulnak hideg tetemeit a’ 
Nagyfalusi Nemzetség sír boltozat
jába— pedig alig hogy ezen végső 
eltakarításra megjelent sokaság fzél- 
lyel oszlott, már is tsak egy hajnal 
hasadtával , azaz Böjt más Hava 2- 
dik napján , kinek kinek azon ritka 
és valóban szomorú esel hatott fülébe, 
hogy a’ boldogúlttnak elhagyott 
Hitvese Méltóságos született Tésai 
Foglár Anna Asszony, a' miről 
mindjárt Édes Férje elvesztőn való 
szerfeletti kesergéséből eredeti sú
lyos nyavalyáján fogva méltán tar
tani lehetett, Özvegységének még 
tsak 4-dik napján, életének pedig 
56. évében a’ balál’ bús birodalmá
ba szinte általfzeiideríílt, ’s így a’ 
háznál egy Temetés a' másikat kö
vetvén emez is a’ kettős bánattal 
eltelt számtalan Tisztelőkjó Ba-
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rátok’, és hív jobbágyok’ jelenlétük
ben szinte egéfz tisztességgel vite
tett véghez.

Egerben Martius hónap 30- 
dikán nagy buzgósággal vitetett vég
hez az újonnan felállíttatott Kálvá
riának Szenteltetése, mellyet Nagy 
Méltóságú Érsekünk ama Hazánk 
Történeteiben nevezetes Várnak Dél 
felé való Ór-Dombján, valóban Pász
tori buzgóságból állíttatott. — Ne
veli ezen Kálváriának difzét a’lieiy, 
mellyen áll; mert ott Hazánk’ sok 
száz Hősei a’ Hazáért, és Religióért 
vérüket, és életüket feláldozták ; — 
neveli az, hogy ott Q2. esztendeig 
a’ Kereszt tisztelete megszűnt (mert 
Q2. esztendeig bírta a' Török Eger 
Várát) úgy áll tehát itt a’ Kereszt, 
mint egy Diadalmi Ofzlop , és min
den jó Hazafit háladó buzgóságra 
gerjeszt a’ Teremtő eránt. Mit le
hetett e’ helyen illendőbben felállí
tani ?— Valóban hála a" Teremtő
nek ki az Elöljárók’ szívét kormá
nyozza, és illy gondolatot ád né- 
kiek ! — A' Felszentelés nagy buz
gósággal vitetett véghez ; óhajtva 
várta tudniillik már az Egri Nép a' 
napot, mellyen az Aj tatosság végbe 
fog vitetni; azért is nagy számmal 
mintegy tiz ezeren gyülekeztek öfzve 
minden rendű ’s rangú lakosok , és 
Fő Tifztelendő Durcsák János 
Ris-Prépost, és Kanonok vezetvén 
a’ nagy számú Processiót, a’ Keresz
tet , és annak Helyét felszentelte. 
Ennek végével Nagy Tiszteletű,! 
és Tudós Cseh Gábor Úr az Érseki: 
Lyceumban a’ Szent-Írás Magyará
zója az ájtatossághoz alkalmaztatott*

buzdító lelkes derék beszédet tar
tott , a’ Várnak szép síkján. — A’ 
Beszéd végezetével a’ fent tisztelt 
Prépost és Kanonok Ur az ott el
hunytakért, és hamvaikban nyug
vókért fenn szóval imádkozott. — 
Nem lehet leírni azon örömet, mel
lyet érzett az Egri Nép e’ napon, 
's örökös báladásra köteleztetek le 
buzgó Lelki Fő-Páfztora eránt, ki 
a' nagy hiányosságot kipótolta.

NAGY BRITANNIA.
Mart., 17-dikén délután 5 órá

tól 5-ig a’ külső dolgok’ hivatalában 
Kabineti tanáts tartatott, mellyen . 
a’ Lord Cancellárius , W e 11 in g- 
t o n Hg., Bathurst, Dudley, 
ésAberdeeij Grófok, M e 1 v i 11 e, 
ésPalmerston ViceGrófok, Lord 
Ellenbo rough, PeelUr, Hus- 
kissonÚr, a’ Kintstár' Cancella- 
riusa, Herri es Ur , és Gr an t 
Károly Ur jelen voltak. Estve 10 
órakor ugyan az nap ismét egybe 
gyűltek ezen Ministerek Kabineti 
tanátsra. — Po 1 ig na c Herczeg, 
és a’ Spanyol Nagy-Követ Alku
dia Gróf 17-dikben Conferentiát- 
tartottak W el 1 i n g t o n Hggel.

Számos Deputátio volt Mart. 
12-dikén Wellington Hg’. ud
varlására, melly olly Kereskedők
ből, és Uvakból állott, kiknek a' 
nyugati szigetekkel dolgok vagyon. 
Huskisson Ur, mint a' Gyarma
tok’ Ministere , és Grant Ur, mint 
a’ Kereskedés’ Tanátsának Előlüllő- 

,je,.ekkor jelen voltak. Az audien- 
tia valami egy óráig tartott.

Egy Kabineti tanátsnak követ
kezésében , melly Mart. l.Q-dikéiu

X"



tartatott, hivatalos levelek küldet
tek Lizabonába Sir Lamb Fride- 
rikhez, és Sir Clintonhoz. — 
Az Admirálság 20-dikban délben 
Mart. 3-diki hivatalos leveleket ka
pott Máltából Sir Codrington 
Eduardtól, mellyek azonnal közöl
tettek Wellington Herczeggel.

A’ Közép tengerre rendeltetett 
Terror nevű bombázó hajó a* Por- 
tugalliai partoknál fzéllyel szakado
zott. Amelia Angol szállító hajó, 
Londonból Gibraltárba lévén 
rendeltetve, melly árboczokat, ’s 
hajó szereket, 50,000 font Sterling 
árut, vitt a’ Navarini ütközetben 
megromladozott hajók’ kiigazításá
ra, Gibraltárhoz közel, mindenes
től oda lett. A mint mondják QO 
embernél több elveszett.

Londonban Mart. 18-dikán a’ 
Státus-Obi igátiók’ betse leszabott, 
a’ mit azon hív okozott, hogy Dom 
Miguel a’ Portugalliai polgári al
kotmányt felforgatni szándékozik; 
és hogy az Angol Orfzáglófzék 12 
línea-hajót a’ közép tengerre akar 
küldeni.

PORTUGALLIA.

IV. György nevű Angol posta 
hajó által, melly ezen h. 18-dikán 
hivatalos leveleket vitt Sir Clin
tontól a’ Portugalliában lévő An
gol seregek’ Fővezérétől Londonba 
a’ Gyarmatok’ Minister! hivatalába, 
és Lizabonából tsak hat napi útja 
volt, Mart. 12-dikéig terjedő tudó
sítások érkeztek Lizabonából. Ezek 
fzerént úgy látszik, hogy ezen hó

nap első napjaiban zenebonát tá
masztottak Lizabonában azok , kik 
Dom Miguel Kir. Herczeget Por. 
tugaljia határtalan Királyának kí
vánnak kikiáltatni ; hol több fő 
személyeket, ’s ezek között a’ Pá
triárkát is , midőn éppen a’Regens' 
palotájába akarna menni , bofzú. 
sággal illették, ’s vele gorombán 
bántak.

Lord Heytesbury (Sir W. 
A’ Court) Lizabonában volt Angol 
Követ, Mart. 2-dikán Briton frega* 
tan Lizabonából Angliába hajózott, 
es Schwarzenberg Felix Her
czeget, ki azért ment vala Bétsből 
Lizabonába, hogy a’ Regens Her
czeg menetelét megjelentse, magás 
val vitte. (Briton fregáta , későbbi 
tudósítás fzerént, rnár megérkezett 
Portsmouthba.)

Azon időközben az Angol se
regek Lizabonában folyvást szállott 
tak a’ hajókra. W e11 es 1 e y línea- 
hajó Mart. 11-dikén a’ 11-dik Hufzár 
Regementtel Kor f u b a indúlt; a
25-dik Regement Óceán hajóra 
szállott, melly a’ posta-hajó elin? 
dúlásakor 12-dikben még a’ Tájón 
állott; a’ 10-dik gyalog Rgt Revenge 
hajón van. A’ szállító hajók a’ 10- 
dik Huszár Regementtel a’ Tájóból 
már kieveztek ; és Sir Lamb Fre,. 
derik a’ Lizabonai új Angol Követ 
azt mondotta Vili a-Real Gróf
nak : hogy Mart. 24-dikéig az Angol 
seregek mind eltakarodnak Portu- 
galliából. ,— A Portugall seregek 
olly parantsolatot vettek , hogy a5 
muzsika-karok ne játszódják több$ 
a’ Constitutiói Dalt.



FRANCZIA ORSZÁG. j 
Mart. 20-dikím a’ Király tulajdon 

Előlüllése alatt nagy Kabineti taná- 
tsot tartott, mellyen nem tsak a" 
Ministerek mindnyájan , hanem má
sok is jelen voltak; 's a' tanácskozás 
harmad fél óráig tartott.

Mortemart Hg. nem megyen 
különös küldetéssel Sz. Pétervárábá, 
mint a’ Párisi Újságok jelentették 
vala , hanem tsupán Gróf F e r r o- 
jiaye helyett az oda való Udvar
ihoz Nagy-Követnek.

A Courrier - Franca is fzerént 
C ha te aubriand Vice-Gróf Márt. 
51-dikénreggel a’ Királynál audien- 
tián volt. — A’ Gonstitutionnel u- 
gyan azt jelenti azon hozzá tétellelt 
hogy napról napra igazabbnák lát
szik azon hír , hogy Ch a teaubri- 
and Úr a’ Ministeriumba fog lépni; 
Ő ugyan eleinte fog különös híva- 
ialbeli nevezetet viselni, hanem tsu
pán Státus-Minis téri titulust, voksa, 
,és üllése lévén á’ tanátsban.

J0N1 AI SZIGETEK.
Mart. 8-dikán nyitotta meg nagy 

pompával a' Lord Fő-Biztos a’ Jó- 
niai fzigeteknek harmadik Parla- 
-mentumát. Sir Á d á m a' külső dol
gok állapotáról így fzólla ezen al
kalmatossággal : ,,Á közelebb múlt 
öt efztendő alatt a’ pusztító háború 
a' szomszéd földön, és Görög Or
szág fzigetein fzakadatlanúl folytat
hatott. O Felsége ezen szigetek' 
Véd ura véget vetni óhajtván azon 
kegyetlenségeknek,meilyeketmind 
a’ két háborgó réfz elkövet, Szövet
ségesének eggyetértésével, a’ ha- 
.dakozó részeknek fegyvernyugvást

tanátslott olly szándékkal, hogy 
eggyütt megbékéljenek. Midőn ezen 
czélra törekednék, vérontásra jött a* 
dolog, melly nagy sajnálkodást oko
zott; de OFelsége bízik, hogy töb
bé Illyés nem történik ; és hogy az 
Ottomani Porta végre reá áll azon 
eszközökre, mellyek a mostani vifz- 
fzálkodásoknak barátságos eligazí
tására neki javasoltattak , ’s így a' 
JuL 6-diki Londoni Tractátus a’ 
kívánt czélt mégis eléri. — A’ leg- 
fpganatosabb efzközököt vette elő 
O Felsége, és szövetséges Társai, 
hogy azon istentelenségeknek végét 
fzakaíTzák , mellyeket olly régen a’ 
rabló-hajók az Archipelaguson és 
ezen tengereken végbevifznek, és 
melly által a’ hajózás , 's kereskedés 
olly sok kárt vallott—Egyszersmind 
rendelések tétettek , hogy azon is
tentelenek, kik illy gyalázatos dol
gokat követtek el .^érdemök fzerént 
megbüntettessenek. — A' szoros 
neutralitást, mint eddig, most is 
megtartja ezen Státus.” Továbbá a’ 
Lord Fő-Bíztos a Financziáról, a' 
Törvényfzékek állapotjáról, a’ kö
zönséges tanításról, és az Egyházi 
dolgokról fzólla. Itt megemlítő,hogy 
az utolsó Parlamentumtól fogvakét 
Érseki szék üresedett meg, t. i. a” 
Korfui, és Zantei, ’s eddig 
nem lehetett azokat betölteni , mint
hogy az Angol Nagy-Követnek el- 
útazása után a’ Konstantinápolyi 
Pátriárkával az erre megkívántaid 
közösülés meg nem történhetett. 
Ha a’ dolgoknak ezen állapotja még 
sokáig tart, az 1825-dikben kiada
tott törvényes Oklevél értelme íze-
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rént fognak bétöltetni ezen Érsek
ségek. — A’ mostani üllések alatt 
a’ Szenátus Előlüllejévé Fosca rdi 
Demetrio Grófot nevezte a’ Lord 
Fő-Bíztos.

Ugyan Korfuból Mart. 12-dikén 
ezeket jelentik : Tegnap A rmi d e 
Franczia fvegáta , mellyen Gróf 
Guilleminot érkezett ide, la 
Dauphinoise Fr. hadi sóner , és 
Rifleman Angol hadi brigg útra 
kéfzülének. Délután 2 órakor G u i 1- 
le minőt Grófnak portékái (ki itt 
Gróf Londo’ házánál fogadott szál
lást) Armide- hajóról az idevaló vám 
rak - házába vitettek. Ezen Követ
nek eggyik Adjutánsa, Losten de 
Úr, Armide hajóra fzálla , és már 
ma napfelkelte előtt a három hadi 
hajó délfelé útban volt. Itt közön
ségesen azt hifzik: hogy Navarinhoz 
evezett ezen expeditio , hogy jelen 
legyen az Alexandriairól Navarin
hoz várt liajós-tsoport megérkezé
sén, melly Z hadi hajóból, és 25 
szállító hajóból áll. Zantéból érke
zett hajósnak beszéde fzerént azon 
expeditiót útközben nagy szélvész 
találta, hol sok hajók elvesztek.

A Korfui Újság Church Ge
nerálisnak egy Hirdetését közli, 
melly az ő fő hadifzállásán Drago- 
mestrében Jan. 29-dikén költ;, en
nek erejénél fogva kúlömbbféle ren
delések tétetnek Dragomestrében , 
és nyugoti Görög Országnak más 
helyeiben a" kikötőhelyek’ bére, és 
vámok eránt.

Korfuból Mart. 10-dikán. — 
„Prevezai tudósítások fzerént, a’ 
Szeraskier Resid Basa Febr. 22- 
dikéri Janinábd érkezett. Mart.

5-dikén Prevezáhan ezen Basának 
egy parantsolata olvastatott fel, 
mellyben az oda való Tisztviselők
nek meghaggya , hogy neki illendő 
szállást tartsanak kéfzen, mivel 10 
nap alatt oda szándékozik érni. Azt 
hifzik, hogy a’ Szeraskier minek
utánna a" Preveza vidékén lévő se
regeket mind öfzvegyüjtötte, sze
mélyesen akar Dragomestre 
ellen indúlni, hová talán más felől, 
Lep an tón keresztül, 4000 kato
nát küldött. — Ma egy utas érkezett 
ide, ki Janináhól U nap előtt in
dúlt. Ez azt mondja : hogy Rezsid 
Basa nagy summa pénzt vár, és a’ 
Kereskedőknek , kik között sok Jó- 
niaiak vannak, midőn ezek a szol
gáltatásokért a’ fizetést kérnék , azt 
Ígérte, hogy rövid idő alatt meg
kapják fizetéseiket. — Febr. 21-ikén 
Artábá 300 emberből álló Török 
lovasság érkezett; 300 gyalogot is 
vártak oda; ezen seregek Karvan- 
zaránál Véli Beihez tsatolják 
magokat. — Febr. 15-dikén M a k a- 
Iánál (Akarnaniában Ozeros tava 
mellett) a' Törökök és Görögök kö
zött tsata történt, melly után 17- 
dikben tizenhat megsebesíttetett Al
bániái katonát Prevezába vittek; 
ugyan azon h. 25-dikén ismét tsata 
esett, hol sok Török elveszett, és 
60 megsebesíttetett ; a’ Görögök’ 
vesztesége nagyobb volt; ezek kö
zül ötvenen Makalában két házba 
vették magokat, hol őket a’ Véli Bei’ 
seregei ostromolták. — Omer Ba
sa V r i one Bitogliába ( Mo- 
nastir) ment a’ Szultán’ pavantso- 
latjára Artából. — Azon hír meg- 
valósodni látfzik, melly itt több
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Evangyeliomot kezében tartá, ki- 
terjefzté jobb- kezét, és elmondá 
az ötödik végzésben lévő Esküvést. 
Ezután illy módon a’ Panellenion’ 
tagjai is megesküvének a’ Státus- 
Titoknokkal eggyütt ugyan azon 
Végzésben határozott forma fzerént. 
— Az esküvés után a’ kis Doxolo- 
giát (ez a1 Gloria Patri 'sa’t.-ból áll) 
elénekelték, ’s a’ fzokott imádságot 
elmondották a’ Görög Országot ol
talmazó három Fejedelemért. Ezen 
imádságra a’ város 21 ágyúlövést 
tétetett. Azután más imádság követ
kezett Gróf Capodistrias Prae- 
sidensért, és Görög Orfzág’ új Or 
fzágló izékéért; és erre az Angol, és 
Orofz hajók lg ágyúlövést tettek; 
ezen hajók Görög záfzlót függesz
tettek vala ki, és sok fzínüpántli
kák lobogtak árboczaikról. — Ezen 
közönséges ünneplés á népnek gya- 
kor kiáltásával : „Éljen a’ mi
Praesidensünk ! ” végződött; 
és O Excellentiája haza ment ugyan 
ollyan pompával, mellyel a’ tem- 
plombament vala. Azonnal fölöstö
köm tétetett fel, mellyre a’ Panelle
nion’ tagjai, a' Státus-Titoknok, és 
az idegen Tisztek megjelentek, és 
hol a- Görög Országot oltalmazó Fe- 
jedelmek' egésségeért, a'Görög Nem
zet’ boldogságáért, és az új Orfzág- 
Ipfzék' virágzásáért ittak. — Ez nap 
az örömnek, és vigaságnak napja 
volt, és Görög Orfzág’ eggyik leg
nevezetesebb napjának fog tartatni, 
az új Orfzáglófzék’ béiktattatásaérl."’

Ugyanezen Görög Újság Febr. 
Q-dikén továbbá a’ Fő Titoknoknak 
Febr. 7-dikén költ kerülő levelét 
közli, mellyben jelentetik : hogy

napótaelterjedett, hogy t. i. Ibra
him Basa Tripoliczának falait, 
és bástyáit lerontotta, hol a’város
nak nehány jeles épületei is hasonló 
sorsa jutottak.’’

GÖRÖG ORSZÁG.
Febr. 7-dikén Aegina fzige- 

tén az ideig való új igazgatófzék 
ünnepi fzertartással béiktattatott. 
A' Görög orfzági Közönséges Újság, 
Febr. g-dikén így írja le ezen ün
neplést: „Febr. 7-dike volt az ideig 
való új Igazgatófzék’ Beiktatásának 
végzés által meghatároztatottnapja.; 
—-Délelőtt 10 órakor mindenek ké-l 
ízen voltak ezen köz ünnepi fzer- 
iartásra , olajágakkal volt behintve 
az iit, melly a’ Praesidens’ házától 
a’ Székes templomhoz vezet, hol az 
esküvésnek kellett megesni. A’ meg
határozott óra elérkezvén a’ Prae
sidens, a’ Panellenionnak válafz- 
tott tagjai , és a- Státus - Titok- 
nok (Trikupi Szpiridion Úr) 
által kísértetvén, illendő renddel, 
fzánlos nép között a’ Székes tem
plomiba mene. — Elől mentek az 
oskolás gyermekek záfzlóikkal egy- 
gyütt, mindenik egy olajágat tart
ván kezében. Ezután két Görög záfz- 
ló vitetett, és Warspite Angol línea- 
hajónak muzsika-kara. A’ Praesi- 
densnek Státus - kíséretét követték 
az itt jelenlévő Görög Generálisok 
mindnyájan , és egyébb F’ő-Tifztek, 
’s tifzteletjeléül az ezen fziget ki
kötőhelyben álló Angol, és ürofz 
liadi hajóknak több Tifztei. Meg
érkezvén a’ templomhoz, elsőbben 
a’ Papság a’ fzokott imádságot el- 
éneklé, azután a’Praesidens a’Me- 
tropolitával ízembe lépe , ki a’ fzent



mivel Ő Exja a’ Praesidens, a’ Pan- 
ellenion , és a' Státus - Titoknok 
hivatalaikba bé vannak iktatva, en
nél fogva az új Orfzáglófzék holnap 
(Febr. 8.) elkezdi munkálkodását. 
— Minden rendű és rangú Görögök 
tud >síttatnak tehát, hogy holnaptól 
fogva akármiféle kérelmeiket, és 
ügyeiket egyenesen a’ Fő Titoknok- 
nak nyújtsák bé, hogy az köteles
sége fzerént azoknak mivoltát O 
Excellentiájával a" Praesidenssel kö
zölje, és annak fő parantsolatjára 
fog az ügy elintéztetni. Aeginán , 
Febr. 7-dikén 1829. Státus-Titok- 
nolí: Trikupi Spiridion.”

A égi na, Febr. 14-dikén. — 
A’ Praesidens iparkodik az Ország
ban a’ rendet helyre állítani, és a’ 
három Hatalmasság által az ő hatal
ma alá rendeltetett hajók, mellyek 
Görög zászlót függesztettek ki, őtet 
hathatósan gyámolitják hivatalában. 
Mindenik igyekszik a’maga hajlan
dóságát a’ Praesidens eránt megbi
zonyítani, és még mindég ünnepi 
vigaságoliat rendelnek az ő tisztele
tére. Az útfzában fzóllófzékek állít
tattak fel , mellyekből a’ nép' éke
sen - fzóllói e’ nemzetet háladatos- 
ságra a' három Hatalmasság eránt, 
engedelmességre a’Törvények eránt, 
és fzeretetre Gróf Capodistrias 
eránt buzdítják. Tosido nevű isme
retes fzófzólló , ki a’ napokban a’ 
néphez fzólla, szavainak hathatós
sága által azt könnyekre fakasz
totta , 's a’ hallgatókat annyira meg
indította , hogy térdre esnének , 
és az Istennek hálát adnának. A 
megindult Görög Orfzág érzi már

azon megáldó kezet, melly neki 
megszerzi nyugodalmát , és majd 
olly Intézeteket fog mutatni, mel
lyek Oltalmazóinak betsületére szol
gálnak , és classikus földünket ismét 
azon polczra emelik, mellyen haj
dan volt. A’ Tanáts naponként ül- 
léseket tart, és a’ Státus boldogsá
gával foglalatoskodik; a’ Praesidens 
gyakran részt vefzen benne ; fzü- 
netlen egyességre, és engedelmes
ségre inti a’ Görögöket. Egy rövid 
beszéd ,' mellyet minap monda , 
bizonyságul szolgálhat arra , hogy ő 
alkalmatos férjfi legyen egy elvadult 
nemzetnek tsinosodásra való ve
zérlésére. „Európa minket, így fzól
la , szövetséges társai közé számlál; 
ezen fzép czélnak elérésére örömmel 
feláldoztam egésségemet, vagyono
mat, életemet is oda adtam volna, 
ha a’ Hazám kívánta volna ; de azt 
soha sem engedhetem meg, hogy be- 
tsűletemtsak egy pillantatig is kocz- 
kára tétessék. Azt kívánom , hogy 
parantsolatim pontosan tellyesíttes- 
senek, és senki se merészeljen ne
kem nagyobb engedetlenséget mu
tatni , mint ezen piksis , mellyet 
öfzvetörök;(éppen egy tobák-fzelen- 
eze vala kezében, mellyet a’földhöz 
tsapott) ennélfogva vakon kell en
gedelmeskednünk. Az , ki az én 
czélzásaimat félre értené , a' kemény 
fenyítést el nem kerüli; mivel ke
zemben elegendő hatalom vagyon, 
hogy magamnak engedelmességet 
fzerezhezzek. Egynéhány nap múl
va Görög zászló fog lobogni az Eu
rópai hajókon.” (A. Z.j

(Hafznos Mulatságok Nro 28.) Hirdetés \pi árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai. ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(28.)

Hirde tés.
(1) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből ezennel köz hírré tétetik, hogy e’ f. e. Jnnius 10-dikén a’ Kir 
Udvari Kamara épületében Budán mintegy 400 mázsára telő rési" 
és már szükségteleneknek talált Aktákból álló papiros azonnal teendő 
készpénzbeli fizetésért a többet Ígérőnek eladatik. Akárkire fos 
fzállani ezen papiros, kötelességében álland azt azonnal általvenm 
és nyilván való felvigyázás mellet elrongálván Kallóba tétetni ’

A’ venni szándékozók tehát a' fent meghatározott napon reg
geli 9 órakor 100 pengő forintból álló bánatpénzzel felkészülve V 
Királyi Udvari Kamara épületében, hol a' tartandó kótyavetye’ he 
lyét a Kapus kinekkinek megfogja mutatni, jelenjenek me».

Budán Böjt más hava 29-dikén 1828.

Kávé, és Vendégház bérbe adása.
(2) Privilegialt Eger Érseki Városban egy igen jól elrendelt Kávé, 

és Vendégház vagyon bérbe adandó. A’ bérleni kívánók a’ bérlés 
feltételei megtudása végett a ház tulajdonosához Spécz Jósefhez 
utasítatnak Égerbe.

Bolt változtatás Szabad Királyi Debreczen
Városában.

(3) Kárász R ó sá n a k van fzerentséje ezennel jelenteni, hogy 
tsinos öltözet, és módi portékabeli kereskedését Kofzgleba Láfzló 
boltjából Rigler Szabómesternek G er main mellett Fuchstha- 
lerral által ellenben lévő boltjába szállította által. Legkedvesebb 
kötelességének tartja erről illendő jelentést tenni, ’s egyszersmind az 
eddig eránta mutatott igen kegyes bizodalmát, és megkeresést hála- 
adatosan megköszönni. Midőn ezen jelentéséhez, és köfzönetéhez azon 
legal ázatosabb könyörgését kaptsolja, hogy ezen újj boltjában is ke
gyes megkeresést, és bizodalmát nyerjen: minden kitelhető igyehe- 

( Első Félesztendő 1828.,/ )(



zettel azon lefz $ hogy mindenkor a’ legjobb új nemű módi portékák
kal a’legillendőbb áron, és legkedvezőbb feltételek alatt fzolgálván, 
magát a’ birodalomra érdemessé tegye.

Lotteria Hirdetés.
(2) E’ folyó esztendei Április ig-dikén bizonyosan végbe megy 

a’ Ruckensteini osztályos Lotteriának a’ húzása.
Mennyire tarthat ezen Lotteria a’ Tisztelt játszó Közönségnek 

különös kedvezésére számot, azt a’ játék’ elrendelésének figyelmes 
megvi’sgálása tellyesen elhatározza. Mellyre nézve az alulírtak elégsé
gesnek tartják annak következő Előtérjeízlését:

a.) Ezen Sorsjáték áll:
200,000 fór. melly a' Ruckensteini Uradalomért,

60.000 — a’ 48-dik szám alatti Bétsi nagy házért,
50.000 — az Aichbergi fzabad szállásért,
15.000 — a’ mivészi gyűjteményekért jár.
10.000 — kész pénzben.
6,000 — — —

5.000 — — —
3.000 — —- —

______________2,000 — — —

öfzvesen 551,000 fór. B. B,
b. ) 224,000 — melly somma a’ fentjegyzett fő nyereségeken

kívül van öfzvekaptsolva ezen Lotteriával, ’s 
az54,0g6 Pénzbeli nyereségek fzámára, mellyek 
1000, 500, 250, 200, 100 ’s a’ t. forintokból 
állanak, van határozva melly fzerént az egéfz 
nyereség száma

575,000 forintra megy B. B.
c. ) Ezen Sors játék úgy van elrendelve, hogy az Apollo jel Sorsai 

közül minden másodikra nyereség esik, és hogy igy az, a’ ki ezen 
Sorsok közül egy páros, és egy páratlan számú Sorsnak birtokában 
vagyon bizonyos pénz, vagy jófzági nyereséghez jut.

d. ) Hogy, a’ ki tíz Sorsot vált, mind addig egy ajándék Sorsot 
kap ráadásul, míg azok el nem fogynak.

e. ) Hogy azon 8000 nyertes ajándék Sorsokkal ŐOOO, 5000, 500,
200, 50, 10 forintig lefelé nyerniük kell, melly tellyes számmal
100,000 fór. megy: ezenkívül pedig minden többi nyereségekre egy- 
gyütt játszanak. .



f.) Egy Sorsnak az ára tsak 10 for. B. B. mellynek azon kedvező 
következése vagyon, hogy a' ki 10 Apolló ofztályos Sorsot vásárol 40 
ezüst forintért egy ajándék nyertes Sorsot, és még más olly tiz Sor
sot kap, mellyek közűi 5-re bizonyos pénzbeli nyereség esik, és olly 
11 Sorshoz jut, mellyek minden fő-, és pénzbeli nyereségekre egy- 
gyütt játszanak, és mellyek közűi 6-dikra bizonyos pénz, vagy jó- 
ízágbeli nyereség háramlik.

Egy Sorsnak az ára 10 for. B. B.
Bétsben Mart. 15-dikén 1828.

C o ith Dániel fiai.
Sorsokat lehet váltani ezen Lotteriából Pesten, a" Városház 

piaczán a' Váczi utfza szegletén
a’ Szép M agyar n c n ál

lévő rőfös kereskedésben.
Pesten Mart. 28-dikán 1828.

Licdeman Fridiik m. k.

J elentés
Trattner Typographiája eránt Pesten. 

Alúlirttak aJ tittl. Közönséget ezennel is egész tiszte
lettel tudósítjuk, hogy néhai Istenben boldogúlt Pe trózai 
Trattner Mátyás Urnák Csász. Királyi privilegiált 
Könyvnyomtató - Intézete reánk szállván, azt illy saját 
Czimerletiink (Firma) alatt:

„Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István’ 
Cs. Kir. privilegiált Typographiája”

folytatjuk, Js a3 tilt. Közönségnek becses kedvezésibe ezután 
is ajánljuk.

Pesten, Mart, 26. 1828.
Petrózai Trattner J. M. m.k. 

és
Károlyi István m.k. 

a* Tudományos Gyűjtemény 
z Tulajdonosai 's Kiadójű
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Hirdetés.
(3) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a’megüresült Csanádi Püspökség részéről 
e’ következendő Királyi Használatok, úgymint;

Az Uradalmi italmérés jussa ama nagy Mező-Városban Makón. 
Az Uradalmi, mintegy 150 hold rétből álló Gozpodi füget, 

nem külömben a’Kopántsi Uradalmi Praediumból mintegy 2000 hold 
mező, és szántó föld, végre az Uradalmi Réten mintegy goo hold 
külömbféle kissebb tagokból álló rétek Makón a’ Püspöki palotában 
Április 10-dikén tartandó kótya-vetye által a’ többet Ígérőknek bérbe 
fognak adatni. A' bérleni kívánók a' Feltételeket az Uradalmi Tifzt- 
sógnél tetfzésök fzerént megtudhatják, a' kik is a’Cautioul megki- 
vántató bánat pénzzel az Uradalmi Italmérés jussára 300 fór. Convp 
Gozpodira 25 fór. Convp. Kopántsra 250 fór. Convp. a’ Réti külömb- 
féle rétekre pedig mindnyájokra nézve 100 fór. Convp. felkészülve 1828 
Április 10-dikén Makón a' Püspöki palotába ezennel meghívattatnak, 

Makón Böjt más hava 1-ső napján 1828.

Hirdetés.
(3) N. Váradon a' Német útízában egy újjonnan épült Ház 7 

fzoba , 2 konyha , 2 pincze, hozzá való Udvarral, — akár Tsapfzéknek, 
akár Kovátsnak, akár Péknek alkalmatos; sót, sert, pálinkát egéfz 
esztendőt által, bort pedig 3 Hónapokon által szabad benne mérni - 
akár betsült áron eladódik, akár Ingó bingó Jószágokért eltserélődik, 
— bővebb tudósítást annak tulajdonosánál Nemes Lifzt Ferencz 
Urnái a' most említett útfzában, és Háznál lehet venni.

Budai Lotteria.

8z. György Hava 2-dik napján 1828. volt Húzásban kijött: 

45. 9. 42. 62. 8.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(29.)

Pesten, Szerdán, Sz. György Hava 9-dik napján 1828.

Kárpit.
A’ titkos tárgyat,— ne hogy az majd szembe ötöljön, — 

Mások elől szoktuk rejteni Kárpit alá.
A’ íodözött dolgot kívánod látni ? Feszítsd-meg 

Karjaidat bátran, ’s a’ buta Kárpit esik.

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
ORSZÁG.

OExcellentiája Erdődi Gr.PálfTy 
Fidelis, Hazánknak Fő Tárnok- 

Mestere, illő figyelembe vévén azon 
jeles érdemeket, mellyek által Nagy
ságos Benedekfalvai Luby Imre 
Úr , a’ Tekintetes Királyi Táblá
nak Assessora a’ Fejedelemnek, és 
Hazának tett hosszas, és hafznos 
szolgálataiban magát mindenkor 
megkülömböztette, a’ fent tifztelt 
Nagyságos Férjfiat Vice - Tárnok 
Mesterré kinevezni méltóztatott.

A’ Felséges helyben hagyással 
felállíttatott MagyarPensioIn- 
tézet’ Deputátiója esztendei (illé
sét , Nagyságos Nitray Mátyás 
Úrnak , N. M. Magyar Kir. Helytar
tói Tanátsosnak , és a’ Tudományos 
Biztosság’ Helytartó Praesesének 
előlüllése alatt, a' f. e. Mart. 20-ikán 
tartotta. Ezen alkalmatossággal az 
Intézet’ előmeneteléről,melly főkép
pen az Özvegyek’,és árvák’ gyámolí- 
tására vagyon felállítva,béfejeztetett 
a* számadás; e’ fzerént a’ valóságos1 

(Első Félesztendő 1828 /

tagok’ fzáma 1217-ből; és az Inté
zet’ tőkepénze 511,319 f. 34 kr.ból 
áll. Az Intézet’ pénzéből mostan
ság esztendőnként 100, 150, 200, 
300, és 400 forintból álló rendes 
Pensiót húznak szolgálatra való ta
gok 15 , özvegyek 150, és árvák 37. 
— Külömben a’megholt Be er Já
nos Orvos DoctorÚr helyébe a'Vá- 
lafztottság’ tagjává kineveztetett TT. 
Köffinger Pál Úr Orvos Doctor, 
Buda szabad Kir. városnak rendes 
Orvosa, és a Pesti R. Univerfzitás- 
nál az Orvosi Tudományos Kar’ tag
ja. — Az Intézet’ Deputatiója köte
lességének tartja, ezen előterjesz
tést közhírül adni főképpen az In
tézet’ tagjainak, azon jelentéssel, 
hogy azok, kik ezen, voltaképpen 
az özvegyek’, és árvák’ számára 
állíttatott Intézetbe még a’f. 1828- 
diki Jan. l-ső napjától fogva béál- 
lani kívánnának, nyilatkoztatásai- 
kat, a’ szükséges kor- és egésségbeli 
Bizonyság-levelekkel, ezen Intézet’ 
Deputátiójához szabad postán kül
deni ne terheltessenek.

X



Pesten - Budán a' tartós essőzés 
után , ezen h. 4 , 5 , és 6-dikán a" 
levegő annyira meghűlt, hogy éjje
lenként a s víz megfagyna ; nappal 
pedig a’ fel- fzél nevelte a’ hideget; 
azonban 7-dikben enyhült az idő.

Nagy -Váradról Böjt más 
hava 25-dikén. Ma különösen örven
detes fény derült Várad egére azon 
difzes és fzent Egyházi szertartás 
által, melly fzerént a’Nagy-Váradi 
Püspöki Megyének gondos Attya 
és fzeretett Fő Pásztora , Fő Tiszte
lendő és Méltóságos Laitsák Fe
ien ez , Nagy Méltóságú Tusnádi 
Kováts Milűós O Excellentiáját 
az Erdélyi, Méltóságos S c i t o v fz k y 
János O Nagyságát pedig a’ Rosnyói 
Püspökségre, Nagyságos és Fő Ti íz
lelendő Szent-Andrási Tokody 
István Kir. Tanátsos és Szent-Egyedi 
Apát, FŐT i ízlelendő D e 1 i n g e r 
János Torinovai Boldog Affzony 
Apátura, Fő Ti ízlelendő Német 
Jó sef a Váradi várról neveztetett 
Boldog Affzony, és Fő Tisztelendő 
R r i t s fa 1 u s y Fevencz Váradi 
Szent-Láfzló Prépostja, továbbá Fő 
Tisztelendő Tagen János , T h e- 
zarovich Gábor, L o e f fl e r Já
nos, és Rózsa Ferencz, mindnyá
jan Váradi Kanonok Urak’ segedel
mével , ’s egéfz egyházi szolgálattal 
felkente, és felszentelte. Ámbár ezen 
fényes egyházi szertartás 40. eszten
dő alatt , ha Kalatai, M i k 1 ó s y, és 
mostani kegyes Püspökünk felfzcn- 
teltetését tekintjük, most már ne
gyedszer fordnlt élő , és igy nálunk 
nem vala éppen ritkán látott törté-, 
net: mindazonáltal a’ Fő Urasa gok, 
a Fő Nemesség, a’ Tekintetes Ne-'

mes Vármegye’ Rendel, a’ Királyi 
Fő- és Alsó-Oskolákon és nevelő 
Intézeteken kívül olly számos nép 
gyűlt öfzve az ünnepi pompára, 
hogy a' tág Székes Templom alig 
fogadhat/ be a’ nagy sokaságot. Á’ 
Felszentelés és Mise végével a' „Té
ged Isten ditsérünli” ének közben 
szokás fzerént a' két újonnan fel
szentelt Püspök megáldotta a’ te
mérdek népet, melynek izéméiből 
övöm könyek hullottak , a’szivekből 
pedig fohászkodások küldettek a’ 
Mindenhatóhoz a’ ditső két Férjfitt 
hoffzú életéért. Végre Püspök O 
Méltóságának igen gazdag és fényes 
ebédje, melyre ?£). Úri Vendégek 
jelentek meg , rekefzté-be az örven
detes ünnepet. Az ebéd végével a' 
Magyarok legkegyelmesebb Feje
delméért , a' Felséges Uralkodó Há
zért , továbbá a’ Feifzentelo , és Fel- 
fz ént élt Püspökökért ősi szokás fze
rént öröm poharak üresíttettek,

Ó Tsáfzári Királyi Felsége Fő 
TisztelendőD el inge r János Urat, 
Nagy-Váradi Kanonokot, az ő nagy 
fényű egyházi érdemeire nézve, mel- 
Iyeket mind a’ Fejérvári, mind a' 
Nagy - Váradi Megyében magának 
szerzett, Tormovai Boldog Affzony 
Apáturának méltóztatott kegyelme
sen kinevezni. O Felségének ezen 
kegyelme arra emlékeztet bennün
ket ., hogy ezen a' hajdani Bihar vá
rossal határos Apáturság régi nyo
mát ,a’ boldogabb életre által költö
zött Tudós Práy György találta 
fel, ’s nyerte czímül először.

A U S T R I A.
A" Felsőség rendelése fzerént a 

folyó Április hónapban mindenféle



22?

fzabott árú zsemlyék , kétszeres ga
bona - és rozs - kenyerek kissebbre 
fzakafztatnak. — A’ marhahúsnak 
fontja ezen hónapra g ezüst, vagy 
20 váltó krajczárra határoztatott.

A' pénz’ folyamatja Bétsben 
Apr. 3-dikán igy volt: a’ Státus’ 5 
percentes Obligatióji, 80 7/8 ; —az 
1820-dikbeli sorshúzással járók, t45 
l/2; — az 1821-dikbeli hasonlók , 
ll6 l/4; —Béts városának 2 1/2 
percent es Bankó Obligatióji, 43 fór. 
keltek mind Conv. P. — A’ Bank- 
Actiák keltek 1011 2/5 fór. G. P. 

PORTU GALLIA.
A’ Moniteur Martz. 25-dikén 

illyen tudósításokat közöl Portugál
iáról : Azon tudósítások, mellyek 
egyenesen Lizabonából érkeztek, 
nem eggyeznek meg mindenben az 
Angol Újságok’ jelentéséivel. Azon 
rendetlenségek , mellyek Dom Mi
guel’ megérkezése után a’ fő vá
rosban történtek , igenis igazak ; de 
nem bizonyítják azt, hogy a’ Kir. 
Herczeg’ plánuma az legyen , hogy 
a’ Constitutióval ellenkező erősza
koskodásokat engedjen a’ népnek.
— Az Angol Követ azon költsön 
vett pénzt, mellyért Anglia magára 
vállalta a’ kezességet, viíTzaküldöt-! 
te; hasznos is volt ezen előrelátás| 
az akkori zavorodás’ idején. Azon
ban úgy halljuk, lfogy Mart. 14- 
dikén a Kir. Herczeg a’Tanátsban 
megújította azon ígéretét, hogy a’ 
polgári alkotmány által neki adatott 
hatalom fzerént akar orfzágolni. U- 
gyan ezen Tanátsban az Országgyű
lésének elofzlatás^, meghatároztatok.
— Minthogy az Angol Nagy Követ

nek egyenes utasításai vannak , az 
Angol seregek elmentek , három 
Regement a’ közép tengerre, és pe- 
dig egy Gibraltárba, egy M a 1- 
tába, egy Korfuba.— Még két 
línea-hajó áll a Tájón , és 300 fegy
veres marad St. Julian várban az 
Angol Kereskedők’ védelmezésére.

Egy _ későbbi levél így fzóll : 
Lamb Ur hathatós magaviseleté, 
és bölts tanátsai által elrontotta a’ 
Királyné’ hatalmát, mellyet ez a’ 
Királyi Herczegen gyakorlott; ki
nyitotta a’ Hg'. szemeit, és reá vette, 
hogy a’ Constitutiónak valóságos, 
ne fzínlett támasza legyen. Dom 
Mi gu élnék, és az Angol Követ
nek öfzvevetett tanátsai, kik a’ Ki
rályné eleibe terjesztették a’ vesze
delmet , mellyre önnön magát, a’ 
fiát, és a’ Státust kitenné, arra in
dították az Özvegy Királynét, hogy 
Lizabonából titkon elútaznék.’’ (Ha 
ezen hír megvalósodik, fontos le- 
fzen Portugálba’ ügyére nézve) — 
Portóban is hasonló zenebona 
történt Mart. 1-ső napjaiban ; itt is 
Dom Miguel Kir. Herczeget határ
talan Királynak akarták kikiáltani.

A’ Gazette de Francé Mart. 26- 
dikán a’ 24-diki Londoni Újságok
ból kivonásokat közöl, mellyek fze
rént az Angol Orfzáglófzék Sir 
Lambtól, és Sir Clintontól 
hivatalos leveleket kapott Lizabo
nából, mellyek onnét Mart. 16- 
dikán indultak. Ezek megvalósít
ják , hogy a’ Regens K. Herczeg a' 
Minister! Tanáts' Előlüllőjéhez , Ca- 
daval Herczeghez, botsátott Írá
sában a’ Constitutio által neki ada-

X*



tolt hatalomnál fogva mind a’ két 
Orfzággyülési Házat elofzlatja. Ezen 
váratlan rendelés nagy figyelmet 
gerjesztett.

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból Mart. 

ig-dikén. — Az ezen hónap l4-ikén 
Szmirnából indúlt Kurír ma olly 
tudósítást hozott ide: hogy az egy 
fregatábóí, két korvetből, és négy 
briggből álló hajós tsoport , Ta h i r 
Basa’ vezérlése alatt, melly ezen h. 
5-dikén 1500 fegyveressel indúlt el 
a’ Dardanelláktól, 12-dikére virradó 
éjjel a’ Szkiói tsatornába érkezett, 
hol három Görög hajót meglepett, 
ezek közül kettőt elfogott, ’s egy- 
gyet elsülyefztett; azután öfzvetsa- 
tolván magát a'Tsefzmei partoknál 
öfzvesereglett tsapatokkal, mellyek 
H a s s a n Szmirnai Basának szemé
lyes vezérlése alatt valának , 12-dik- 
ben déltájban a' szigetre kiszállott, 
az oda való várőrzőket felszabadí
totta , és a’ támadókat, Fabvier 
Vezérükkel eggyütt , megszalasz
totta-

Majd azon pillantatban, melly
ben a’ Kurír, ki ezen tudósításokat 
hozta , a’ szárazon ide érkezett, Ta- 
h i r Basa , hajós tsoportjával, a’ 
Szkiói htjából ide viilzatért. Az ő 
bizonyítása fzerént, a’ Görögök, 
— kik úgy is az utolsó napokban, 
minthogy semmi zsoldot nem kap
tak , semmit sem engedelmeskedtek 
Vezérüknek — az ő hajós seregets- 
kéjének megjelenésére annyira meg
rettentek, hogy nyakrafőre futná
nak a'megmaradott hajóikra, ágyúi
kat, és butyóraikat oda hagynák, 
és a' szigetből majd minden ellent-

állás nélkül eltakarodnánal;, melly
nek viíTza foglaltatása e" fzerént 
minden vérontás nélkül megesett.

A Portánál eddig volt Burkus 
Kir. Követ, Miltitz Úr, hivatala 
helyéről viíTzahívattatott, és addig 
is Canitz Úr, ki a’napokban ér
kezett ide, viseli az ő hivatalát. A* 
mint gondolják, Miltitz Úr ezen 
h. vége felé fog elmenni Konstan
tinápolyból.

Febr. 25-dikátóI fogva Szmir- 
nában, a’ Spectateur Oriental he
lyett , új Franczia Újság jelenik meg, 
ezen nevezet alatt: Le Courrier de 
Smyrne, Journal politique, com- 
mercial, et litteraire. Ezen Újság Re- 
dactoraB o us qu e t-Descliamps; 
de, a’ mint mondják, Blacque 
Úr is, a' Spectateur-nek előbbi ki
adója, fog benne dolgozni.

A' Konstantinápolyi Görög Pá
triárka , Agathangelos, a Gö
rögök mellett a’Szultánnak bényuj- 
tott Kérelmére adatott Válasz' kö
vetkezésében, Mártius első napjai
ban a’ Móreában , és az Archipela- 
gusi szigeteken lévő Hit-sorsosihoz 
hoíFzú Felfzóll ítást botsátott, 
mellyben őket inti, nógatja, hogy 
az Ozmán uralkodó pálcza alá tér
jenek viíTza.

GÖRÖG ORSZÁG.
Görög Orfzág’ új Kormányszé

kének öfzvefzerkeztetéséről a' követ
kezőket tartottuk a' közlésre mél
tóknak.

Azt megírtuk volt, hogy Gróf C a- 
p o d i s triasnah megérkezése után 
harmad nappal Jan. 24-dikén az ed
dig volt Helytartó Orfzágló Biztos
ság Hirdetés által jelentette az eddig



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.
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Hirdetés.

(l) A’ következendő nevű és tartalmú Munkát adom ki: Medi
cina Forensis, vagy, Orvosi Törvénytudomány, — a’ 
Táblabíró, Bíró, Ügy védő, Törvénytudó, Törvény- 
tanuló, Orvos, Tanúlóorvos Uraknak fzá mohra, — 
fzámos Hazai példákkal megvilágosíttatva, némely 
Hazai tudós Orvosoknak dicséretes emlékezetekkel 
megdífzesíttetv e.

Mivel a’ Nemes Haza méltóztatik tudni, hogy a' Medicina 
Forensis a' Törvény tudománynak egy réfze, ’s nevezetesen , hogy az 
a' Büntetőtörvénynek (Jus Criminalénak) egyik tagja: azért ezenTu- 
dománynak szükséges voltáról semmit sem szólok: hanem bizodalma- 
san csak azt jelentem, hogy ez a’ Munka már a’ sajtó alatt van, és a’ 
jövő Augustusi Pesti vásárra tökéletesen készen léfzen. A' Munka mint 
egy harminczhárom árkusból fog állani, szép betűkkel, fejér nyom
tató papíroson, nyólczad rétben; ez a’ Munka most ezüst négy húfzas 
előfizetésre bocsáttatik.

Az előfizetést méltóztaásanak a' vejendő Urak a' következendő 
helyeken, a megnevezteténdő Uraknál letenni.

Pesten, Eggenberger Jó’sef Könyváros Úrnál.
Debreczenben T. Sárváry, Ref. Collég. Prof. Úrnál.
Kassán, T. Terhes, Ref. Pred. Úrnál.
Patakon, T. Kövy, Prof. Úrnál.
Szathmáron , T. Gáty, Ref. Pred. Úrnál.
Miskólczon, T. Barczikay András Táblabíró Úrnál.
Pelsőczön , T. Helybéli Ref. Pred. Úrnál.
Szigeten , T. Asztalos Pál, Táblabíró Úrnál.
Somogy Vármegyében , Mocsoládon , T. Erős Táblabíró Urnák
Veszprémben, T. Kocsi Horváth Fő-Bíró Úrnál.

Altaljában pedig, ahárhonnét az Országból, ha hozzám (a' ki Pesten 
»' Zöld kert vagy Kohlbacher Utczában, 500 szám alatt lakom) tíz 
Sxemplárra való előfizetés küldetik, egy Exemplar ajándékban felül 
"ig adatni. Költ Pesten 27. Mart, 1828-

, Kováts Mihály,
Orvos Doctor.

X( Első Félesztendő 1828.^)



Meghívás.
Az alúlírtnak van fzerentséje, az épen olly ájtatos Kevefztény, 

mint a’ képző mesterségek’ elősegítő} e, név fzerént Tekintetes Kőin 
ízületeit Almási Antunovi ts Therezia AíTzonyság által nála ren
deltetett Magyar Orfzági márványból Nemzetségi emlékfzobornak, 
melly már az alúlírt által tellyesen elkészült, megszemlélésére a' mí- 
véfzséget kedvellő, és esmerő Urakat, valamint a’mind a’Két Szabad 
Királyi Pesti, és Budai Tiszteletre méltó Kőfaragó Czéhet is a’ Vas 
útfzában a’ Kerepesi út mellett 11Q5 fzám alatti házhoz, hol a' szóban 
forgó emlékkő áll, illendően meghívni, hol azt e’folyó hónap’ 13- 
dikától fogva 20-dikig, midőn elrendeltetése helyére Szabadkára a - 
Sz. Ferencz Szerzete templomába elvitetik, fizetés nélkül megláthatni. 
A’Képbeli előadás, melly kiemelkedő munka fzerént van képezve, az élet’ 
Isten aíTzonyát fzomorkodó alkatban állítja elő a’ halál által tőle elra
gadtatott holtaknak ham-vedrénél. Az alúlírt azon reménységgel ke
csegteti magát, hogy ezen az időt megvető emlékfzobornak méréfz és 
eme töredékeny márványba jól készült végre hajtásával amaz elfelejt- 
lietetleneknek jeles emléket alkotott, és nagy pontosságra jutott, an
nyival is inkább, minthogy ezen emlékkő más hasonló tartósságuaknál 
oltsóbb, a’ templom, vagy sir bolt térségét nem szűkíti, és végre a' 
Kőfaragás öfzveilletése által külömbféle nagyságban az idő viszon
tagságai ellenére a’ temetőkbe is felállittathatik. Az alúlírt azt véli, 
hogy költsönös könnyebbség végett a’külömbféle qiagosságnak az árát, 
az arany regula fzerént kellene meghatározni, úgy mind azon által , 
hoyy ezen meghatározás tsak /,2 hüvelyknyire terjedjen ; ezen alul pe
dig minden hiivelyknyi l/42-nyivel alább szálljon. Sinormértékül a’ 
jelenlévő Emlékízobor vétetik úgy, hogy ezen kiálló képbeli alkat, 
melly 2 l/2zZ mélységre vésve hímvederrel felkészülve 4Z 2/Z; egéfz ma
gosságára nézve pedig 5 l/2z, és szélessége 5Z (a’ felírást ide nem szám
lálván) , fénylőre simítva, és egéfzen kipallérozva lévén márvánnyal 
együtt 1000 f* tétessek Bétsi ért. Sűrű len olajjal, zsírral, vagy vala- 
melly olajjal 1/lO-nyivel oltsóbban.

Pesten Április 4-dikén 1828-

H u b e r J Ő s e í m.k. 
Históriai, és építményi Kőfaragó, éx 
a’ Wurm Udvari szobrok és czifraságok 
Készítője, valamint a’ Dorottya utfzá- 
bán a' ló fzám alatti fő gráditsokos 
lévő képofzlopok’ mívéfze.



HÍR D E T É 8 E
a’ Ts. Kir. priv. Tűzi , és mindenféle Vízi Készületek* Pesti Fábrikájának.

tűz által édes Hazánkban okoztatolt számtalan pusztítások arra bírták az alábbiról.tat, hogy 
a’ Közönség’ hasznára e’ következendő! kihirdesse. — Az 5 Fabrikájdban a' tűz oltásra szükséges 
mindenféle készületek: u. m. vízikotsik, vízitsöbrök , vízi bőr vödrök és bőr tsővek ^ talál
tatnak ; — de különössen 3, egész 16 akóig tartó, a’ legujjabb és legjobb mód szerént készített 
tűzifetskendezők; mellyek mindég a’ legillendőbb árért készen megtaláltatnak.

I-ször. Hordozható Fetskendezők.
Ezen Fabrikában találta tik egy Köbölfetskendező neme, melly 3 akó vizet 

tart, és a’ melly által
lször a’ padlásokon a' háztető alatt kitört tüzet,
2szor a’ kéményekben és katlanokban kitört tüzet hamarjában ellehet oltani. Mivel ezen 

lelkendezőt könnyen a’ padlásra és a’ lakások belsejébe lehet vinni, és 3 minuta alatt 2 akó 
vizet 7 öl magasságra lök; az ára 30 fór. húszasokban.

3szor ezen Fetskendező által a’gyümöltsös kertekből a' hernyókat ki lehet irtani, mivel 
ez által a’ hernyókat megölő titkos készületű folyó szert a’ fákra lehet fetskendezni, a’ nélkül, 
hogy a’ fa növésének ártana.

4szer a’ gyenge plánták megöntözésére ezen fetskendező által a’ legfinomabb por essőt 
lehet reájok hullatni.

Egy 4 akós hordozható fetskendező, négy szegletü almáriommal, melly belől rézzel 
van béllelve, kívülről pedig vassal jól kiverve, egy vízi saruval, és forgatható vízitsővel , 
mellyen angol készületi! érez srófok vannak, és a’ melly 4 minuta alatt 3 ember erejének 
nyomása által 4 akó vizet 10 öl magasságra kifetskendez, kerül 80 fór. húszasokban. ^

Ezen tsak most leírt két külömbféle tűzi fetskendezők, a’ faluknak oltalmazására igen 
hasznos készületek, mivel közönséges paraszt kotsira tétetvén, könnyen a’ tűzi veszedelem helyére 
vitethetnek, és a’ nélkül, hogy a’ kotsiról le vétetnének, használtathatnak.

11-szor. Kotsifetskendezők, kettős nyomó eszközzel.
Ezen tűzifetskendezők alkalmatos erős fából készült, és jól megvasazolt kotsin és 

kerékálláson vannak. A’ víz-almárioma belül egészen rézzel van kibéllelve, kívülről pedig jól 
megvasalva. A’ nyomó eszköz két sáriiból áll, mellyeken jó ángol érez szellőzök vannak, úgy 
szinte egy szélgolyóbis, mellybe van iktatva a’ vízitső, mellyen a’ legjobb ángol érez srófok 
találtatnak.

Ezen fetskendezők a' vízoszlopot szakadatlanul illy arányban lökik—ki:
Ara húszasokban.

Akó száma Idő A’ kilökött víz’ 
mennyisége Magasság Á r

fi. I
«1
xr*

6 akiit tartó 4 minuta alatt 6 akó vizet 12 ölre 200
8 detto 4 detto 8 detto M detto 22f> —

10 detto 4 detto 10 detto 16 detto 240 —
12 detto 4 detto 12 detto 18 detto 260 --
14 detto 4 detto 14 detto 22 detto 300 —
16 detto 4 detto Ifi detto 24 detto 340 —

A’ Fő Országi Hivataltól nyert Ts. K. Fabrika - Privilégium az alábbirottat olly karba 
helyheztette, hogy a’ kérdésben lévő tűzoltásra szükséges készületeket sokkal óltsóbb áron 
oda engedhesse ; De hogy ezen elkerülhetetlenül szükséges eszközöknek megszerzését ország szerte 
még inkább megkönnyebbítse, tehát kész illendő feltételek mellett ezen tűzoltó eszközeit úgy is 
oda engedni. hogy a’ tartozást kézpénz helyett Ország termesztökeiben folyó árr szerént fizessék.

A’ l’abríkabéli műszereinek jóságáért és tartósságáért több esztendőbeli kezességet ígér ; 
ha tsak erővel el nem vonlainak.

Ajánlhatja magát végtére, hogy mindenféle már haszonvehelellenné lett, tűzoltásra 
szolgáló eszközöket az ö Fabrikájábau , ismét illyen mód szeréin hellyre állít.

Költ Pesten Április lükén 1828.
N. Remek ház y Károly, 

Tulajdonosa «’ Ts. K. priv. tűzoltó és víz szivárogtató készületek 
Fabrikájának. Festen az Országúton Nro 647 tulajdon házában.
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viselt hivatalából való kilépését. Er
re a’ Praesidens Jan. 2Q-dikén felelt, 
és ugyan az nap hasonló írást bo- 
tsátott a’ Szenátushoz is, olly em- 
lékeztetéssel, hogy igen oktalan do
log volna, ha a’ Közönségnek leg
kevesebbé is tudtára esnék azon 
eszköz, mellyhez rövid időn fogni 
akar, minekelőtte annak rende fze
rént, a mint szándékozik, nyilván 
kihirdeti.

Más nap a' Szenátus illy vég
zést adott ki : A' G ö rögök' Sze
nátusa: Minekután na a’ Görög 
nemzet által a' Kormányozásra meg 
hivatott Capodist. rias János An
tal Ur ; — minekutánna a’ Hazának 
bajos állapotja, és a’ háború' foly
tatása meg nem engedte, ’s most 
sem engedi meg, hogy a' Troe- 
zenben megállapittatott, és ki- 
hírdettetett polgári alkotmány egéfz 
kiterjedésében foganatba tétessék ; 
— minekutánna a" Nemzet’ boldog
sága melly minden törvények fe
lett való, és a’ nép’ megszabadítá
sáról való gondoskodás a’ Szenátus
ra bízattatott, — minthogy a’ Sze
nátusnak czélja tsak Görög Orfzág' 
megfzabadítása , és ezt, ’s a’Görög 
nemzet’ boldogságát, mellynek dol
gai reá vannak bízva, legszentebb 
kötelességének tartja; — és minek
utánna a’ Praesidens az Orfzágló- 
fzéknek ideigvaló megváltoztatását 
tanátslotta ; — ezeket végzi a. Sze
nátus : i.) A' Praesidens, a’Szená
tussal eggyütt, Nemzeti Gyű
lésre öfzvehívja a Görög nemzetet, 
a Troezeni harmadik Nemzeti Gyű
lés" 20-dik ül lésének /»- §• fzerént. 
2-) Az Országnak ideigvaló Orfzág-

lófzéke a’ következő Czíkkelyek fze
rént lefzen öfzvefzerkeztetve (itt kö
vetkezik a’ Praesidensnek Végzése 
a’ Panhellenium’ felállítása eránt). 
3.) A’ Szenátus ezennel leteszi a' 
Törvény szerző Hatalomnak általvett 
hivatalát. KöltAeginán, Jan. 30* 
1828* a’ Szenátus’ Előlüllője, Re- 
n i e r i N. — Következnek a’ 8á Sze
nátorok aláírásai. Első Titoknok: 
Aenian.”— Másnap, Jan. Si
tiikén a’ Szenátushoz illy írást kül
dött : ,,Görög Orfzág’ Praesidense a’ 
Fő Méltóságú Szenátushoz. Azon 
érzést, mellyet az Urak’ tegnapi 
végzése bennem gerjesztett, jobban 
meg nem mutathatom, mintha az 
Ura kkal közlöm azon Candidátusok’ 
lajstromát, mellyet az Urak, és az 
Orfzágló Biztosság közül az én ren
delésemből titkon készíteni tetszett. 
Azért küldöm ezt az Uraknak, hogy 
szorosan bétöltsem kötelességemet, 
mellyet a’ Nemzet eránt a’ Procla- 
mátio után magamra vállalok , mel
lyet holnap fogok kihirdetni. Azért 
kérem az Urakat, ez^n lajstromot 
tekintsék által, és egy másikot ké
szítésének , mellyre , kérem , azon 
Polgárok’ neveit tegyék , kik, az 
Urak’ ítélete fzerént, legjobban bé- 
tellyesíthetik azon kötelességeket, 
mellyek az ideig való új Orfzágló- 
fzék' öfzveállításánál fogva reájok. 
háramlanak. Költ Aeginán, Jan. 31« 
1828« A’ Praesidens, Capodis- 
t r i a s J. A.” — Hasonló írást kül
dött a’ Praesidens a’ Helytartó Or
fzágló Biztossághoz is, és más nap 
megjelent a’ Praesidens’ Procl a- 
mátiója, (mellyet a' 26-dik szá
mú Újságlevelünkben közlöttünk.)
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Febr. 4-dikén a* Praesidens több 

Végzéseket adott líi. Az elsőnek il- 
lyen értelme vagyon : ,, Görög Or
szág' Praesidense ezt végzi: í.Czik. 
II a d iJ-T a n á t s (iloltuL/.bv Euußou- 
hov') állíttat!k fel , mellynek fogla
latossága lefzen: a’hadi munkálko
dásokhoz , és katonáskodáshoz tar
tozó ügyeket, a’ Praesidens’előter- 
jefztésére , megvizsgálni, és control- 
lérozni. 2. A’ két Hadi Vezérek, a’ 
szárazon, és vízen , ezen Tanátsnak 
törvényes tagjai, valamint annyi 
Görög Generálisok, és Admirálisok 
is, mennyit a' Praesidens szüksé
gesnek , és hasznosnak tart ide ren
delni. 5. Ezen Tanáts' Előlüllője 
lefzen Görög Orfzág’ Praesidense.
4. Egy különös Rendelés közelebb
ről meghatározza ennek öfzvealko- 
tását, és kötelességeit. Aeginán, 
Febr. 4. 1828. a’ Praesidens : Capo
distrias J. A.” Másik Végzés egy 
Minister! Tanátsnak (‘ Ytovq- 

yixbv JSvußovlLOv) felállítását ren
deli, melly a’külső dolgokra, a’ 
Kereskedésre , a’hajózásra, és mind 
azon tárgyakra ügyeljen, melye
ket a’ Praesidens oda utasít, kinek 
egyenes igazgatása alatt fog ezen 
Tanáts dolgozni. — Harmadik Vég
zés által Egyházi Biztosság 

ExxíeOiaOTixlj Emtqoxi]')rendeltetik, 
melly az Orfzáglófzéknelt azAnya- 
fzentegyház’ állapotjárói , és szük
ségeiről mindenféle utasításokat fog 
adni. — Negyedik Végzés közelebb
ről meghatározza a’ Panhellenium’ 
öfzvefzerlieztetését, és ügyeinek fo
lyamatát. Itt naponként dolgoznak, 
kivévén a’ Vasárnapokat és ünne
peket, Q órától 12-ig; a’ siirgetős

esetekben délután is 3-tól 6-ig. Az
után a’ Titoknokok naponként tu
dósítást tesznek mindenről a' Prae- 
sidensnek. A’ voksok’ többsége te
sz en határozást.

Ezután következik az ötödik 
Végzés, mellyben a’ Praesidens meg
határozza az Esliüvés’ formáját, mel
lyet mind maga, mind a’ Panhel
lenium’ tagjai eskünni tartoznak ; 
melly fzerént mind maga Gr. C a- 
p o d i s t r i a s , mind a’ Panhelleni- 
umnak eddig kineveztetett 9 tagjai 
Febr. 7-dikén megesküdtek (lásd a’
21-dik számú Újságunkat).

A Febr. 4-dikén költ Végzés 
által a’ Panhelleniumnak a’ követ
kező kilencz tagja neveztetett ki: 
Kondurioti György, Zaimi 
András, Mauromichali Péter, 
Spiliadi N., Psylla György, 
Zografo K., PappadopuloA., 
Aeni an Kr., és R 1 o n a r i Kr.— 
Ezen kiíenoz tag között, ugyan azon 
Végzés fzerént, három osztály va
gyon, t. i. a’ Financziai, a' belső, 
és a’ hadi dolgokra nézve , e’képpen 
elintézve: 1.) a’ F inán ez-o fz
tál y. Probulos (előterjesztő, javal- 
ló) , Kondurioíi G. Úr ; első Ti
toknok : S p i I i a d i N. Úr ; máso
dik Titoknok :PappadopuIo A. 
Úr.—-Belső dolgok’ osztá
lya. Probulos: Z a im i András Úr; 
első Titoknok : P s i 11 a G. Úr; má
sodik Titoknok : Aenian Kr. Úr. 
— Hadi - Osztály. Probulos: 
Mauromichali Péter Úr; első 
Titoknok: Zografa Konst. Úr; 
második Titoknok : K 1 o n a r i Kr. 
Úr. — A’ Panhelleniumnak többi
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tagjai, 18, még nem voltak kine
vezve.

Szmirnába Febr. 22-dikéig ter
jedő tudósítások érkeztek AegináróJ. 
— Febr. 14-dikén Görög Ország' 
Praesidense egy.Hirdetést,több Vég
zésekkel, botsátott közre, egy IN em- 
z. e ti Banknak felállítása, vagy 
inkább költsönözés’ megnyitása fe
lől, mellyben hogy réfzt vegyenek , 
mind a' Görögök, mind az idege
nek- felfzóllíttatnak , és Z procentum 
igértetik esztendőnként a bétett 
pénzért. Febr. 16-dikán különös ke
rülő levél küldetett azon polgárok
hoz, kik az Archipelaguson,. és Gö
rög száraz földön vagyonosabbak , 
mellyben sürgetve kérettetnek,hogy 
azon summát, mellyet buzgó ha- 
zafiságok a’ nemzeti Rintstárnak 
szánt, igentől hamarább lehet, egye
nesen a’ Praesidenshez küldjék, és 
a' Kötelező-írást arról kezűkhez ve
gyék. A' Kintstár’ gondviselőjivé 
neveztetett : Kondurioti, a' Fináncz 
osztálynál Probulos, két Titokno- 
kaival eggyütt.

Febr. 13-dikén a'Státus Titok-, 
nők, Trikupi Úr, hosszas tudó
sítást tett a’ Praesidensnek az Eu-; 
rópai Kereskedésben a’Görögok által 
okoztatott károk’ megtérítésé eránt, 
mellyet az Európai Kereskedők kí
vánnak, és abban külömbbféle efz- 
közöket tanátslott, miképpen kel
lene a’ dolgon segíteni; hanem meg- 
külömböztetnek azon károk, mel- 
lyeket a’ valóságos tengeri tolvajok, 
és mellyeket |a’ Korzárok okoztak , 
kiknek t. i. az Országló Izék a’ rab
lásra szabad leveleket adott.

Febr. 21-dikén a’ Praesidens ,j

Gróf Capodistrias, W ars pite 
Angol Knéa-hajón, Poros fzige- 

j téré ment (Aeginától délfelé) ; több 
idegen hadi hajók kisérték őtet oda; 
Aeginától való távul léte legfellyebb 
14 napig fog tartani.

MEXIKÓ.
A’ Mexikói Újságok az újabb 

időben ott kiütött zendülésekről, 
melly ékről a' magános levelek em
lítést tettek, igen kiméllve, és tar
tózkodva, fzóllottak , azon környűi- 
álláet mégis Jan. lQ-dikén megva
lósítják , hogy Otumbában egy 
támadó sereg állott öfzve bizonyos 
Montano nevű vezérlése alatt; hogy 
Bravo Grlis titkon eltávozot Me
xikóból, a’ mint vélik , olly fzán- 
dékkal, hogy a’ támadókkal magát 
öfzvetsatolja ; és hogy V era-Cruz 
tartomány lázadásban vagyon. „Azt 
hiíTzük (ígyfzóll a’Londoni Cou
rier Mart. 22-dikén) hogy ez rövid 
veleje azon tudósításoknak , mellye
ket tellyesen hiteleseknek lehet tar
tani."’— Egy Mexikói levél, melly 
a’ Philadelphiai Újságban közölte- 
tik , .Jan. K)-dili én azt mondja, hogy 
Guerrero Grlis a’|.támadók ellen 
indult, és őket, Bravo Generális
sal eggyütt, minekutánna gyenge 
ellentállást mutattak , a’ magok’ 
megadására kén Kerítette.Ha ez meg- 
valósodik, a \ orkinos felekezet fon
tos gyüzedehnet nyert. Nem lehet 
könnyen megfejteni, mi vihette olly 
jeles és buzgó hazafit, mint B r á v o, 
arra, -hogy betsületét koczkára te
gye, és minden józan okosság elle
nére olly kevés jót Ígérő ügybe ele- 
gyíttse magát. Azonban említést 
érdemel , bogy Barragan ,és Santa-
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na Generálisok Vera - Cruz tarto
mányban mindég lazadasban voltak 
a’ szövetséges Orfzáglófzék ellen. —

T u d omá ny o s Dolog.

„Az egésséges Emberi Test Boncz 
Tudományának Alap Vonaljai, 
Hernpel Adolf Fridrik után Német
ből fordítva Bugát Pál által. Pes
ten Petrózai Trattner J. M. és Ká
rolyi Istvánnál. 1828- 6- L Kötet, 
Vili. 286. lap. Deák Magyar Szótár 
40. lap. — — II. Kötet, 2Qá. lap. 
Magyar Deák Szótár 50. lap.”

Mindenféle Orvosi Tudomány 
az Embert és annak Testét távgyaz- 
ván, alig vagyon fontosabb tárgyú 
tudomány reánk nézve, mint az 
Anatómia, melly az Embert az Em
beri Test minden részeivel megis- 
mérkedteti.Ezen tudomány az újabb 
időkben fontosságához képest a’ leg 
híresebb Férfiaknak fáradhatatlan 
munkálkodását annyira el is foglal
ta , hogy számtalan bővítésekkel ’s 
isméretekkel gyarapíttatott határ 
köre , ’s a’ régi Oskolai Kézi Köny
veket más tökélletesebbekkel fzük- 
ségképen fel kellett váltani, mellyek 
között Hempel Adolf Fridrik A- 
natomiája sok tekintetekből most 
elsőséget érdemel. Tek. Tudós Bu
gát Pál Úr, a’ Pesti Fő Oskolánál 
az Orvosi Oktatásoknak a' Seb orvo
sok fzámára Rendes Tanítója igen 
ditső érdemet szerzett tehát magá
nak, midőn e’ derék oskolai könyvet 
azon különös figyelmet érdemlő

oknál fogva , hogy az Anatómia az 
az : Boncz Tudomány nélkül a’ ma
ga rendes Előadásait, de más egyébb 
orvosi tudományokat sem lehetne 
értelmesen és haszonnal Magyar 
nyelven tanítani, mindenek előtt 
Magyar Nyelvre lefordította, ’s e' 
temérdek nehézségekkel öfzvekap- 
tsolt munkája által nem tsak a’ Ma
gyar Tanuló Ifiuság előmeneteleit 
megkönnyebbítette , hanem egy- 
fzer’smind a' Nemzeti Literaturát is 
az orvosi Tudományoknak eggyik 
legnevezetesebb részével nemzeti 
nyelven megajándékozta, ’s nagy 
fzerentsével végre hajtott munkáját 
Nyelvünk Mivelőinek, Ápolóinak és 
Kedvelőinek ajánlotta. Nem szükség 
említenünk , hogy e’ munka által, 
mellynek haszonvételét a’ Deák Ma
gyar , és Magyar Deák Szótárok a’ 
Kötetek végén igen könnyebbítik , 
a’ Magyar Nyelv nagy gyarapodást 
nyert, minthogy Magyar Anatómiát 
a’ tudomány mostani előmenetelé
hez képest, uj fzovak nélkül a’ bol
dogult Rátz István igyekezetei után 
is még tsak képzelni sem lehet. In
kább azt óhajtjuk, hogy a’ Nagy 
érdemű Tudós Fordító, kinek e’ 
jelenvaló könyvére Medardusi Pesti 
Vásárig 8 forintjával Váltó Czéd. 
még előfizetni lehet, több hasonló 
fontos munkákkal gyarapíttsa a'Ma
gyar Literatura előmeneteleit; má
sok pedig, kik uj szavain ne talán 
felakadnának , kínálják meg vélemé
nyük fzerént helyesebb kifejezések
kel nemes vélekedésből a’ Magyar 
Nemzetet.

(Hasznos Mulatságok Nro 2H-) Hirdetés j/4 árkus.)
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Pesten, Szombaton, Sz. György Hava 12-dik napján 1828.

Róka.
Tetteti alvását, megles , mikor észre se vennéd :

Eleimet fondor Róka orozva keres.
Szinte barátságát, farkát t só válva , mulatja , 

Ámde ala ttomban l sál ni Ravazdi siet.

felvette volna, életének mostan el
kezdett 73-dik esztendejében. — 
Hideg tetemei a' f. Febr. 1 7-dikén a" 
Sz. György Mezei temetőben emelt 
Sírboltba az elhunyt Férjének ham
vai mellé nagy halotti pompával té
tettek Mélt. TJrményi Vál. Püs
pök által, mellyen jelen voltak a' 
Sz. Tamás mezővárosi Hufzárokon, 
Czéheketl, a’ Ns. Vármegye’ Lovas
sá? n ,’s a’ tanúló ifjúságon kívül, te
mérdek sok Megyebeli Urak, és 
Asszonyságok, továbbá a' Sz. Be- 

Jnedek, és Sz. Ferencz Szerzetesei, 
a’ Kanonok Urak, és cgyébb Pap
ság, ’s végre az Esztergomi Nemes 
Tanáts , és a’ városi fegyveres Pol
gárok fzomom muzsikásokkal.

S, Patakról. Folyó eszten
dő Martins 20-dikán egy érdemes és 
nagy tudományú Férfiút veszténk el 
a’ halál által T. T. Barczafalvi Sza
bó D á v i d b a n Tek. Zemplin Vár
megye Tábla-Bírájában, életének 
75-dik esztendejében. A’ ki Oskolai 
pályáját megkúlömböztetett szorga

lommal ’s előmenetellel végezvén ,

Igazítás: Előbbi Újság levelünk’ végefelé , a’ 232-dik lapon Rátz István helyett olvasd: Ráta 
Sámuel.

(Első Félesztendó 1828.J X

MAGYAR és ERDÉLY- 
,, ORSZÁG.o Tsáfzári Kir. Felsége kegyel

mesen megengedni méltóztatott, 
hogy a' Bétsben magános életet vi
selő T. Tudós Rumy György Ká
roly Úr, Böltselkedés’ Doctora, az 
Altenburgi Pomologiai Társaság
nak Diplomáját, mint annak leve
lező tagja , elvállalhassa.

Sz. Gy örgy Mezejéről, Böjt- 
elő havának 2Q-dikén. — A’ hálálj 
elragadá közülünk Febr. 15-dikén1 
Nagyságos és Tekintetes fzületettj 
SzentGály Anna Apollónia Afz- 
fzonyt, boldog emlékezetű Nagysá
gos és Tekintetes Csik - Vatsártsi j 
Miklósffy Imre Királyi Tanátsos 
Urnák, Ts. Ns. Efztergom Várme
gye első AU-Ispányának , és Efzter
gom Szabad Királyi városban mun
kálkodott Királyi Biztosnak elma
radott Özvegyét, ötödfél hónapig 
tartott betegeskedése után , minek- 
utánna az Üdvességre rendelt végső 
Szentségeket példás áj tatossággal (
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a' külföldi Akadémiákon két ízben is 
több esztendőket töltött. Viffza tér
vén Hazájába, a’ Nemzeti Nyelvel 
éledni kezdő Magyar Újság’ fzerkez- 
tetésében, mint dolgozó társ, se
rényen munkálódott Posonyban. 
Melly hivatalában a1 hőnyi nyelv’ 
mívelésére fordított buzgó igyekeze
te még akkor talám botránkoztató, 
de nem haszon nélkül való volt. A' 
jó szándék igazolja a’méréfz kezde
tet , ’s ez töbnyire jó Főre mutat. 
Posonyból a' Fizika és Mathezis kö
zönséges Tani tójának Patakra meg
hív altatván, Tanításait 1792-ben el
kezdette, és tizenhárom esztendeig 
nagy haszonnal és foganattal taní
tott. 1805-ben Tanítói izékéből ki
lépvén, a’ magános élet nyugalmá
ba vonta magát kedves Famíliájá
val. Tudományos munkálódása itt 
tsendesebb lett, de éppen olly tsüg- 
gedhetetlen , mint annakelőtte. Min
den tudománybéli íelfödözéseknek, 
újításoknak ’s találmányoknak okos 
betsülője lévén, az idő leikével elő
re haladni szeretett is, tudott is. De 
tsak ugyan legkedvesebb foglalatos
sága maradt a’ Mathezis és a’ Nem
zeti Nyelv Törvényeinek fejtegetése; 
’s melly fáradhatatlanul munkáló
dott ezekben, bizonyítják sok ívekre 
terjedő kézírásai. Uly ritka tudomá
nyos míveltség mellett, az ő fedd
hetetlen erköltse, az élet sokféle vi
szontagságaiban is rendíthetetlen 
charactere, a’ köz^jó’ forró fzeretete, 
nyájas társalkodása ’s vele ízületeit 
őszintesége által annyira megnyerte 
mindeneknek, különösen Közönsé
günknek szerétét ’s tiszteletét, hogy

az ő emlékezete mindenkor kedves 
és maradandó léfzen.

OROSZ BIRODALOM.
A’ Berlini Újság-levelek Mart. 

3-ikán Hlyen levelet közölnek, melly 
Szent Pétervárából azon h. 22-dikén 
indúlt; „A’Persiával kötte
tett békeség Turkmantsay- 
ban ( Mianától éjszak - nyúgotfelé ) 
Febr. 21-dikén (új Kai. fzerént) éj
félkor aláírattatott. Báró Sacken 
Generalis, Tebrisi hadi Kormányo
zó, erről közlötte az első tudósítást 
Sipägi n Generálissal Tiflisb e, 
mellyel egy Expressus által küldött 
oda. Minden órán várják a’ Kurírt 
a’ Béke-kötéssel.”

Továbbá a’ Berlini Újságok ílly 
tudósítást közölnek a’ Lengyel ha
tárokról, melly Mart. 20-ikán költ: 
„Minden jelentések a’ rendkívül 
való katona-szedésről Lengyel Or
szágban , mellyeket eddig a' közön
séges Újság-levelekben lehetett ol
vasni, éppen olly nem-igazak, mint 
az Orofz seregeknek ezen Országba 
való bémenetele. Sem a’ Lengyel 
hadi seregek, sem a’ Lengyel Őr
iz ágban álló Orofz fegyveresek meg 
nem szaporíthattak, sem máshová 
nem rendeltettek; és ezen tekintet
ben több esztendő óta legkissebb 
változás sem történt. Az Orofz gár
dák April, l-ső napján (15.) indul
nak el S z. Pétervárából, és 
egy része T u 1 c z y n felé fog tar
tani. Azon országutak, mellyek 
Wittgenstein Feldmarsal’ hadi 
seregéhez visznek (a’ Prút felé), min
denféle hadi szerekkel, és szállítók
kal meg vannak rakva."
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Odeffzából, Mart. 6-dikán. 
— A’ Persiával való háború alig 
kezdődött ismétel, már Paske- 
wits Grlis’ hathatós fogásai által 
tsak hamar elvégződött, s a’ Sah 
sietett az ígért hadi adót lefizetni. 
Ó Felsége a’ Tsáfzár Paskewits 
Generálisnak maga megelégedését 
jelentette, ’s annak bizonyságául 
egy millióm Rubelből álló ajándé
kot adott. Más kegyelembeli jelek 
osztattak a’ Persiában lévő ármá- 
dának. — Sok Rath. Örmények, ltik 
Konstantinápolyból kiűzettek, most 
a’ mi városunkban tartózkodnak; 
az Angorába küldettek közül keve
sen jutottak oda; a’rofz idő, ínség, 
és gyötrődés, mellyeket a’ minden
féle kigondolható veszedelmek, és 
nehézségek ízűitek , ezen fzerentsét- 
leneknek nagyobb réfzét megölte. 
Az ide való lakosok mindnyájan fe
lette felbofzonkodtak a’ Törökök 
ellen, és a’ kiüzetteket sajnálják. 
Itt azt reményük, hogy az Asiai 
Török tartományokban lakozó Ke
resztények , fzerentsétlen hit-sorso- 
saikuak veszedelmén tanulván, ki 
fogják magokat rántani olly orfzág- 
lás alól, hol őket mindég tsak ve
szély , és elnyomattatás fenyegeti. 
Már befzéllnek a’lázadásról, melly 
a’ Persa-Török határ széleknél tá
madott, és melly a’ mi ármádánk’ 
szomszédságában fontos találhat len
ni. Itt naponként várják a' háború 
kezdetét a’ Porta ellen , legalább a 
Gróf Wittgenstein hadi sere
génél minden készületek arra mu
tatnak , hogy a táborozás mentői 
hamarább elkezdődik. — (Jászvásár

ról írják, hogy Miklós Tsáfzávt 
April. 8-dihára (20.) ezen ármádá- 
hoz várják.) (A. Z.)

Sz. Pétervárából Mart. 22-kén 
így írnak : „Ezen h. 7-ikén Odefz- 
fzába több hajó érkezett Kon
stantinápolyból, mellyeket az 
ellenkező fzél, és a’jég sokáig vifz- 
fzatartóztatott. Az oda való Követ
ségünknek több Tisztviselői, és ma
ga P i s a ni Státus-Tanátsos is,meg
érkeztek. — Itt még most is a’ reg
geli időkben mintegy 13 ° hideget 
mutat a fagy pontalqtt a’hévmérő. 

NAGY BRITANNIA.
Az alsó Háznak Mart. 24-diki 

üllésében Sir W ilson Robert 
Peel Úrhoz ezen két kérdést in
tézte : 1.) Akarják-e a' Jul. 6-diki 
Tractátust, Görög Orfzág' megbé
kélte tésére nézve, tellyesen fenn
tartani, valamint az üllések’kezde
tekor a’ Királyi beszédben állítta
tott? Az ő (Sir Robert) vélemé
nye fzerént, az Orofz, és Török 
között ollyan új esetek adták elő 
magokat, mellyek Ö Felsége’ Mi- 
nisteriuma részéről újabb felvilágo
sítást kívánnak. 2 ) Vallyon a’ kö
zép tengeren vezérkedő hajós Tisz
teknek adatott-e, vagy újittatott-e 
meg valami ollyas parantsolat , 
mellynél fogva a’ Görög Országban 
lévő Török seregek’ számára való 
eleség küldetését meggátolni tartoz
zanak ; valamint továbbá, vallyon 
adattak-e parantsolatok az eránt, 
hogy ne engedjék a’ Moreai fegy
vertelen népnek Egyiptomba vite- 
tését ? — P e e 1 Úr feleletében tsu- 
pán Sir Róbert’ kérdései mellett

)C
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maradott, a nélkül, hogy bővebb 
felvilágosítást adna, a’mint a’kér
dés után tett észrevétel kívánta vol
na ; és így fzóllott:: 1.) O Felsége 
mindent meg kíván tenni, a1 mi ha
talmában áll, hogy a' Jul. 6-diki 
Tractátus végrehajtassák , és O Fel
ségének ezen határozása semmibenö , , . , , .meg nem változott. A mi azonval-
tozásokat illeti, mellyek az Orofz, 
és Török között megesetteknek len
ni mondatnak, az O Felsége Or- 
fzáglófzéke erről még semmi híva-; 
talos jelentést nem vett, főképpen 
arról, hogy az Orofz a' Töröknek 
hadat izem volna. Minden vitatá
sok tehát e’felől, egyenes tudósítás 
nélkül, czél ellen volnának. 2.) A’ 
Navarini ütközet előtt parantsolatok 
adattak, mellyek most is fenn álla
nak , és arra .czéloztak, hogy a’ 
Moreai kikötőhelyek, melyeket a 
Törökök, vagy Egyiptomiak elfog
lalva tartanak, hadi módon béke- 
ríttessenek, és meggátoltassák, hogy 
semmi segedelmet oda ne lehessen 
küldeni. Sőt még a’Jul. 6-diki Tra- 
ctátus’megkéfzüléseelőtt I b rahim 
Basának olly meghatározott je
lentés küldetett, hogy azt meg nem 
lehetne engedni, hogy -ő fogoly 
asszonyokat, és gyermekeket rab- 
szolgaságra küldjön; hanem az il- 
lyen szándéknak végre hajtását min
den -módon ellenzeni fogják a" Szö
vetségesek. — Úgy látszott, hogy az 
Alsó Ház P e e l Úr' válofzár». .egé
szen megnyugodott.

Mart. 25-dikén a’Felső Házban 
Gróf Grey, Dudley Lordot, a’ 
jkülső dolgok’ Ministerét , megkér

dezte a’ napkeleten folyó dolgok' 
állapotja, és azoknak lehetséges ki. 
menetele felől. A’ szószóló megis- 
méri az ezen tárgyban előadandó 
nehézségeket, mellyek véleménye 
fzerént ollyan félék, hogy közönsé
ges háborút támaszthatnának; és 
azt nyilatkoztatja ki : hogy ő eddig 
is tsupán azért nem kívánt ezen 
dolog eránt felvilágosítást, nehogy 
az Orfzáglófzék-’ kétes helyhez tetősét 
még nagyobbíttsa. Hanem mint
hogy a’ Közönség előtt olly hír ural
kodik, hogy a' Király’ Ministeriuma 
semmi tudósítást nem kapott volna 
az eránt, hogy az Orofz, és Török 
között való ügy megváltozott, sem 
eggyik Hatalmasság ezek közül a* 
másiknak hadat nem izent; azért 
kötelességének tartja az Orfzágló
fzék tol ez eránt felvilágosítást kér
ni. „Meglehet, így fzólla Gróf G r ey, 
hogy a mondatott had hirdetés sem 
a’ Ministeriumboz, sem a* Közön
séghez meg nem érkezett; t hanem 
nekem úgy tetfzik, hogy O Urasá- 
gok , a’ nélkül, hogy éppen egy 
megbatározott hadhírdetést a’ mérő
serpenyőbe tegyenek, megismérni 
tartoznak, hogy ollyan változás esett 
a" nevezett két Hatalmasság között, 
melly tsak keveset külömbözik a' 
háborútól. Ha rendelések tétetnek, 
a’ kötések megsértetnek , hadi sere
gek gyüjtetnek -ellenséges czélra, 
ha az Angol Orfzáglófzéhhez olly 
értelmű nyilatkozta tás érkezett,hogy 
azon kívánságok elősegítésére, mel- 
lyeknek elfogadására a’ Porta nem lát
szik hajlandónak, ha haladék nélkül 
»'munkálkodás meghatároztatott,en-



nél fogva úgy véli, hogy az Orofz, 
és Török között nagy változás esett, 
ha öfzvehasonlitjuk azon helyez
tetéssel , mellyben a két Hatalmas
ság volt ezen üllések’ kezdetekor. A' 
Parlamentum' kezdetekor O Felsé
ge azt nyilatkoztatta-ki befzédében, 
hogy a Navarini történetek mellett 
is reményű O Felsége, hogy ezen 
sajnálkodásra méltó eset nem húz 
maga után háborút. O ezért köte
lességének tartja az Igazgatófzék’ 
Fejét megkérdezni : vallyoti ezen
előhordott fzavak nem azt mutat
ják-e, hogy az Orofz birodalom, és 
a’ Porta között semmi oilyas válto
zás nem esett, melly által a’béke
ség fennmaradása eránt való re
ménység megtsorbúlhatna. — Gróf 
Dudley kívánja, hogy a’ Szófzól- 
lónak, a' Háznak, és az egéfz Kö
zönségnek illy nagy fontosságú 
tárgyra nézve eleget tehessen , és azt 
erősíti, hogy az Orofz olly fzándé- 
kát jelentette , melly kevés remény
séget nyújt a'békesség’ fennmaradása 
eránt ezen Hatalmasság, és az Ot- 
tomani Porta között. De az Angol 
Orfzáglófzék még semmi tudósítást 
nem vett arról, hogy ezen fzándék 
foganatba tétetett volna. Egy altaljá
ban, ezt teve hozzá a’ M inister, a’ mos
tani üllések’ kezdetén a’Királyi beszéd
ben kijelentetett reménység a béke
ség’ fenntartására nézve, nagyon 
megkissebbedett. Arról kételkedni 
sem lehet, de az Orfzáglófzék még 
semmi tudósítást sem vett , hogy az 
ellenségeskedés elkezdődött volna.

Bomba y-ba a’ Persiai tenger

öbölből tudósítások érkeztek az e- 
ránt , hogy a' Maskati Imán 
Mombafz, és az Afrikai egyébb 
keleti partok ellen expeditiót kéfzí- 
lett r melly Liverpool, Karolina, 
Wales Herczeg , Mufztafa , Nadiv- 
Sah nevű hajókból, és Vefztalinn, 
"s Nasarih briggekből áll, mellynek 
az Imán’ fzemélyes vezérlése alatt 
a’ múlt October vége felé kellett el- 
indúlnt. Nlombafz jeles tengeri 
kikötőhely Zanguebarban, 
mellynek lakosai régen a Maskati 
Imán pártfogása alatt voltak. Az 
ide való Tisztviselők, megértvén, 
hogy az Imán fzaporítja tengeri ere
jét, és gyanítván , hogy ellenük ké- 
fzűl, Owen Angol Kapitányhoz 
folyamodtak , és kéréseikkel arra 
indították, hogy őket oltalmába ve
gye , ki az Angol Orfzáglófzék’, 
vagyis inkább a’ Kelet-Indiai Keres
kedő Társaság’ réfzéről régen mun
kálkodik Afrika’ keleti partjainak 
kimérésében, és most tellyesen el
végezte. Owen Kapitány tehát a’ 
Mombáfzi bástyákra kifüggefzrette 
az Angol záfzlókat, és hajós Hadna
gyai közül eggyet oda Residensnek 
nevezett.Midőn ezen lépéstBombay- 
ban, és Londonban megtudták, 
nem hagyták helybe; és így egy 
jeles , a kereskedésre nézve igen 
fontos fzállítványi helyről ezen vi
déken lemondottak, melly igen jó 
állás lett volna a’ rabfzolgákkal való 
kereskedés' gátolására. — Máskai
ban hírül esett, hogy Zanguebari 
partoknál egy Franczia hajót, melly 
hihető Bourbon, vagy Móricz fzi- 
getéről ment, letartóztattak, és a’



rajta lévő fzemélyeket mind meg- 
öldösték, kettőn kívül. Azt mond
ják, hogy ezen hajó rabfzolga-vá- 
sárra indúlt volna.

SPANYOL ORSZÁG.
A’ Journal des Debats 

Barcellonából Mart. 14-ikén költ tu
dósítások fzerént ezt írja: „Februa- 
rius végétől fogva itten a’ Kurírok 
igen sűrűn járnak. Úgy látfzik, hogy 
a’ Franczia Orfzáglófzék alkudozás
hoz fogott az eránt, hogy a'Fran
czia fegyveres seregek 1828-dik efz- 
tendőre még Spanyol Országban 
maradjanak. De még eddig a' Spa
nyol Udvar nem látfzik reáállani , 
minthogy a’ Király semmit sem akar 
hallani a' további ott maradásról. 
A’ Seu d’ Urgeli Kormányozó hite
les kútfőből megtudta, hogy ezen 
város’ Püspökjénél fegyverek gyüj- 
tetnek öfzve, ’s az okáért elhatároz
ta magában, hogy a’ Püspöki pa
lotát kinyomozza, hol valóban ÖOO 
puska találtatott. Ezen felfödözés 
nagy fzeget ütött sokak’ fejébe, mert 
úgy látfzik, hogy ezen fegyverek’ 
segedelmével hirtelen való meglépés 
által akarták a’ várat elfoglalni, hol 
a' Karlisták fel akarták állítani azon 
Orfzágló Juntát, melly a múlt esz
tendei Júliusban Manresában volt. A’ 
hegyeken még most is vannak illyen 
tsoportok és egy illyen tsoport a múlt 
héten Sabadell falúban 24 emberből 
álló reguláris katonaságot elfogott.”

A' Moniteur így ír : Az
Ocannában (Madridtól 6 órányi 
járás) tanyázó lovas Regement Mart. 
6-dikán felzendült, mert nem tsak 
hogy régtől fogva semmi zsoldot

nem kapott, hanem az utolsó há
rom napban még kenyeret sem; 
mivel a’ Liferánsok , jó idő óta egy 
fillért sem kapván a’ Rintstárból , 
most már nem akartak kenyeret 
szolgáltatni."

FRANCZIA ORSZÁG.
Martz. 26-dikán a’ Fairek’ Háza 

üllést tartott, mellyben elsőbben 
Gróf Daru gyáfz-befzédet monda 
a’ megholt de Ris Kelemen Gróf
ért ; azután Mortemar t Marquis 
azon javallatának indító okait fej
tegette , melly a’ Biztosságok’ kine- 
veztetését illeti; ezt a’ Ház tanáts- 
kozás alá vette. Ezután a’ Fináncz- 
Minister egy törvényt tanátslott a’ 
folyó vízi halászatra nézve. A' Pe- 
tsétőrző a’ Kamarával közlötte H o- 
henlohe, és Aremberg Her
cegeknek a’ Király által adatott 
Hazafiusító Leveleket.

Mart. 23-dikán költ Kir. Ren
delés által Melay hajós Kapitány 
a’ Kelet-Indiai Franczia birtokok’ 
Kormány ózó jává neveztetett.

A’ Moniteur Mart. 28-dikán illy 
levelet közöl, melly azon h. 20-ikán 
Montpellierben íratott: ,, Tegnap 
előtt, mint az elindulásra rendelte
tett napon, a’ második Genie-Re- 
gementnek 400 emberből álló osz
tálya már reggel 6 órakor a’ felleg
várnak gyakorló helyén rendbe-állott, 
és jelesen viselte magát, ’s vígked
vet mutatott. Az elindulásra rendelt 
óra elérkezvén, T huillier Óbester 
négy szegre állította a' katonákat, 
’s így fzólla hozzájok : Katonák ! a’ 
Király meghív titeket, hogy részt 
vegyetek egy hadi expiditióban, és
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ti ezen megfzóllításra készen álló
tok, fzerentséseknek tartván maga
tokat , hogy O Felsége eránt hajlan- 
dóságtokat megbizonyíthatjátok. — 
Nem tudom, lefzen-e alkalmatos
ságtok magatokat a’ tsata-mezőn 
kimutatni azon megtámadó hadi 
munkálkodásokban , mellyek az el
lenség tüzelése között vitetnek vég
be ; vagy talán tsak ügyességtöket, 
’s tapafztalástokat mutathatjátok 
meg. De én megvagyok győződve, 
hogy úgy eggyik, mint a’ másik 
esetben a’második Genie-Regement- 
nek betsületet szereztek, és azon 
ditső hírt fenntartjátok, mellyel az 
utolsó háborúkban eldőditek éltek. 
„Ezen derék katonák ezen szózatra 
egy hangon így kiáltának: „Él
jen a' Király!"

A’ Journal du Commerce 
Mart. 28-dikán azt mondja , hogy a’ 
Marfzelyi Börzében egy T o u 1 o n i 
telegrafi jelentés volt kiszegezve, 
melly fzerént az A1 g i r i Deinek egy 
Biztosa érkezettToulonba vala
mi Franczia fregatán, olly hatalom
mal, hogy a’ békeségről alkudozzék.

Azon hadi seregek , mellyek 
Toulonba gyűlnek, hogy ott hajóra 
szádjának, ’s a’Levantéra hajózza
nak, a’ következők: a’ 6 , l6, 46, 
és 58-dik gyalog Rgt; a’ Z-dik Va
dász Rgt, a’ Genie-Testnek 2-dik 
Rgtje; a’ pattantyusság sáncz-ásói- 
nak 7-dik Kompániája, az 5-dik 
gyalog pattantyús Regementnek egy 
Kompániája, és a’lovas pattantyus- 
ságnak egy ofztálya. Mindöfzve azon 
seregek , melly eknek April. 4-dikéig 
Toulonba, és annak környékére kell

gyülekezni, 4800 gyalogból, 700 
pattantyusságból, Genie - bői, és 
lovas pattantyusságból, 450 pattan
tyús-lóból, és 450 katona lóból, 
250 Generalstabbeli lóból, és 2 bat
tériából állanak. A’Kadixi osztály
ból még 5000 gyalog fog ezen se
reghez állani; és együtt legfellyebb
11—12,000-re fog telni.— Későbbi 
tudósítások valami telegrafi hivata
los jelentésről fzóllanak, mellyek 
Mart. 22-dikén Marfzelyből odaér
keztek , és olly parantsolatot vittek, 
hogy a’ hadi expeditió felfüggőfz- 
tessék.

A’ Felírások’ Párisi Akadémiá
jával Mart. 28-dikán egy jelentés 
közölhetett, melly fzerént ama’ híres 
utazó, La ing Major, valóságosan 
elérkezett ama titokkal tellyes T o m- 
buktu városába, de ott orozva 
meggyilkoltatott.

BURKUS ORSZÁG.
A' Berlini Újság-levelek fzerént, 

mellyek April. 1-ső napján kőitek, 
O Királyi Magassága az Orániai 
Herczeg Hágából Berlinbe ér
kezett.

O Királyi Magassága a' Wei- 
mári Örökös Nagy-Herczeg (a' mi
nap meggyermekezett Károly Bur- 
kus Kir. Herczegné’ attya) hasonló
képpen ezen Fő-városba érkezett, 
és a’ Királyi kastélyba szállott. 

DÉLI AMERIKA.
Az Újság-levelek, Buenos- 

Ayresből Dec. 20-dikán költ tu
dósítások fzerént, így írnak : „Most 
már híre sints annak, hogy Brazí
liával békeség köttetnék; sőt inkább 
az alkudozások félbe szakadtak. Ne-
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heveri is lefz vége még a’ háború
nak, mivel a’ Respublika semmiben 
sem akar engedni Pedro Tsáfzár- 
nak. A'Tsáfzár’ hadi seregei között 
lévő Németek majd mind általmen- 
nek a’ Republikánusokhoz, és ott 
igen jól fogadtatnak. Azoknak, kik 
valami kézi mesterséget tanultak , 
nem szükség élelmük' kereséséről 
aggódniok , minthogy itt neveze
tesen a’ vargák naponként 6 pläs
tert kereshetnek. Azok, kik kézi mes
terséget, vagy kereskedést nem űz
nek ,a’ korzár hajókra szegődhetnek, 
hol 500 forintot kapnak mint elő- 
pénzt. Ezen privilegyiált rablóhajók 
sok kárt tesznek a’ Brazíliaiaknak. 
Már 6l hadi-hajót, és 581 kereske
dő hajót fo-tak-el. A' zsákmány 
nagy volt. így bizonyos Úrban ne
vű Német fz letés, ki rablóhajóink
ra , mint hajós Seborvos, beállott, 
maga réfzérő1 40,000 forintot kapott. 
Azon kár, mellyet Brazília vallott 
tsupán a’ rabló-hajók által, 2 mil
lióm forintra’Relik.

CHINA.
A’Canton Register nevű 

Újság (mellyet a’ 28-dik fzámú Hasz
nos Mulatságokban említettünk) 
Nov. 15-dikén illy czikkelyt közöl: 
„China' á 11 a p o t j a. A’hadi m un- 
kálkodások nyugoti Tatár Ország
ban , vagy Turkistanban , mellyet 
közönségesen Ris-Bukhariának ne
veznek, megszűntek, ésa’Tsáfzári 
seregek viűzahívattattak. Az idei 
nyáron által a' Mahomedánus párt
ütők Árkától egéfz Kaschga-

ron-túl viílzanyomattak. Yár
kén d , Cotin, ’sa’t. városok, 
mellyek a’ múlt efztendőben a' párt
ütők' kezébe estek vala, ismét elvé
tettek tőlök az O Felsége seregei ál
tal. De a' pártütök' Vezére, egy Ma
homedánus, ki a'Ris-Bukháriai Ki
rályi székre just tart, elillantott. A' 
lakosok között az a hír, hogy fegy
veres segítséggel foga’tsata mezőre 
viíTzatérni , melly segítséget neki a’ 
határszéleknél az Orofz Kormányo
zok adtak volna.”

fí ül ömb bf éle Tudósítások 
Livornóból Mart. 04-dikén így 

írnak: Alexandriáből eleséggel meg
rakott hajók indúltak Móreába; azon 
kikötőhelyben három Angol, és két 
Franczia hadihajó állott. A’Máltái 
Kormányozó több hajót, nagyobbá- 
ra Austriait, fogadott meg, hogy 
Egyiptomból elhozzák a’ gabonát, 
mellyet a’Basától megvettek. Szmir- 
nában az Európai lakosok úgy ké
szülnek , hogy, ha a' dolog kívánja , 
vagyonaikkal eggyütt könnyen el
futhassanak.

Livomóba Marfzelyből sok meg- 
fzóllítások érkeztek, hogy hajókat, 
kivált nagyobbakat, küldjenek a’ 
lovasság' szállítására, minthogy re- 

! menyük , hogy ezen hajókat az Or- 
i fzáglófzéknek drágán bérbe adhat
ják. A'feltétel 3 hónapra vagyon, a’ 
nélkül, hogy a" közép tengerről el 
Ilehetne távozni. Mart. 22-dikéig az 
! Orfzáglófzék már 25 hajót fogadott 
ímeg.

(Hafznos Mulatságok Nro 30.) Hirdetés 1/4 árkus.)



Hirdetések
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(3o.) * (l)

Híradás.
(l) Hogy Külföldiek is réfzt vehessenek az ezen efztendőben Pesten 

tartandó Ló-futtatásokban, ’s akármelly Hazában termett Ló , ha Pesten 
megjelenne, valami jutalomért a' gyepre -léphessen, több Hazafiak 
öíTze állása által 100 darab Körmöczi Arany gyűlt egybe; mellyek 
elnyerhetéséhez ezen feltételek vannak kötve:

Futhat érette akármelly éghajlat alatt termett mén ( ménló 
vagy méncsikó) és kancza.

Távolság 2 Angol mértföld, az az 1732 Posonyi öl. Ismételve
Teher: mintáz Afízonyságok Billikománál 1828.
A’ fajta és honny bémutatására vagy más jelentésekre semmi 

szükség.
A’futásra elhatározott nap Junius 10-dike 1828, ’s minden 

megjelenő bátran léphet a' Pályára. ,
A’ Ló-futtatás Válafztottságnaknevében Pest 12. April. 1828»

Gr. Széchenyi István.

Eladó hátas Lovak.
(l) Alólirtnak istállójában Sibón, 15 darab, nyereg alá tanított 

eladó hátas Ló állj Vágynak közöttek , metfzettek , kanczák, csődörök, 
hofizú és kurta farknak, külömbféle fzőrüek’s tulajdonságnak. Nagy
ságokra nézve tizenötöd fél 's tizenöt marok és három hüvelyk köztt 

, lévők. Arrok 40 aranytól 100 aranyig, kivévén Z Csődört, mellyek 
egyfzersmind jeles hágó Lovak is, és annál fogva nagyobb árruak. 
Látni ezen Lovakat Sibón minden órában lehet, valamint meghatá
rozott árron meg is vásáriam. Különösen pedig a’ jövő Julius 1-ső 
napjától fogva Augufztus 1-ső napjáig* melly idő alatt, alólírtt is 
bizonyosann honn leflz ’s minden vásárlani-kívánót jó szívvel lát.

Sibón Április 2-dikán 1828*
Báró Wesselényi Miklós.

(Első Félésztendó 1828. J , )(
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Előfizetési Jelentés.
„ A’ NEMZETI LOVA G”

czímü munkára való előfizetést bizonyos fontos okokra nézve a’ követ
kező Medardusi Vásárig kiterjeszti annak Szerzője

Alistai Máttyus János 
Cs. K. Fő-Hadnagy.

Tudományos Jelentés.
(l) Európa Statist. Geogr. és Históriai leírássá készen van, melly 

hogy a’ Jó’sef napi Vásárra el nem készült, okai a’ téli alkalmatlan 
idők, mellyek a’ Pestre való által járást igen megnehezítették. Eladási 
árra 1 fór. 36 kr. ezüst pénzben. — Európát a' PruíTzia ’s a’ Lengyel 
Királyság Stat. Geogr. és Hist. Leirássok fogja követni, mellyek köz- 
zül az elsőnek 32. a másodiknak 24 kr. leíTz előfizetési árra ezüst 
pénzben. A’ munka megjelenése ’s az Előfizetés határnapja Medárdusi 
Pesti Vásár. Ezen túl az első eladási árra 42- a’ másodiké pedig 30 
kr-ra fog emeltetni ezüst pénzben.

K í r d e t é s.
(2) A' következendő nevű,és tartalmú Munkát adom ki: Medi

cina Főre n-s is, vagy, Orvosi Törvény tudomány, — a' 
Táblabíró, Bíró, Ügyvéd ő, Törvénytudó, Törvény
tanúi ó, Orvos, Tanúlóorvos Uraknak számokra, — 
f z ám os Hazai példákkal m e g v i 1 á go sí tt a tv a, némely 
Hazai túdós Orvosoknak dicséretes emlékezetekkel 
m e gdífzesíttetv e.

Mivel a’ Nemes Haza méltóztatik tudni , hogy a’ Medicina 
Forensis a’ Törvénytudománynak egy része, ’s nevezetesen, hogy az 
a Büntetőtörvénynek (Jus Criminalénak) egyik tagja: azért ezenTu- 
dománynak szükséges voltáról semmit sem ízólok: hanem bizodalma- 
san csak azt jelentem, hogy ez a' Munka már a’ sajtó alatt van, és a’ 
jövő Augustusi Pesti vásárra tökéletesen készen lészen. A’ Munka mint 
egy harminczhárom árkusból fog állani, szép betűkkel, fejér nyom
tató papiroson, nyólczad rétben; ez a’ Munka most ezüst négy húfzas 
előfizetésre bocsáttatik.

Az előfizetést méltóztassanak a' vejendőUrak a’ következendő 
helyeken, a" megnevezteténdő Uraknál letenni.

Pesten, Eggenberger Jó sef Könyváros Úrnál.
Debreczenben T. Sárváry, Ref. Collég. Prof. Úrnál.
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Kassán, T. Terhes, Ref. Pred. Úrnál.
Patakon, T. Kövy, Prof. Úrnál.
Szathmáron, T. Gáty, Ref. Pred. Úrnál.
Miskólczon, T. Barczikay András Táblabíró Úrnál,
Pelsőczön, T. Helybéli Ref. Pred. Úrnál.
Szigeten, T. Asztalos Pál, Táblabíró Úrnál.
Somogy Vármegyében, Mocsoládon, T. Erős Táblabíró Úrnál, 
Veszprémben, T. Kocsi Horváth Fő-Bíró Úrnál.

Altaljában pedig, akárhonnét az Országból, ha hozzám (a’ki Pesten 
a' Zőldkert vagy Kohlbacher Útczában, 500 fzám alatt lakom) tíz 
Exemplárra való előfizetés küldetik, egy Exemplár ajándékban felül 
fog adatni. Költ Pesten 27. Mart, 1828.

Kováts Mihály,
Orvos Doctor.

Lotteria Hirdetés.

Szó mbaton
e’ folyó esztendő Április 19-dikén a' Ruckensteini osztályos Lot- 
teriabeli húzás az a. A. Státusok Hálájában a’ Nagy Méltóságú Ts. 
Kir. Udvari Kamara', és a’ Ts. Kir. Lotto-Hafználat’ Kormányozósa’ 
Válafztottsága felvigyázása mellett bizonyosan végbe megy.

a.) Ezen Sorsjáték áll:
200.000 fór. melly a’ Ruckensteini Uradalomért,
00,000 — a’ 48-dik fzám alatti Bétsi nagy házért,
50.000 — az Aichbergi fzabad szállásért,
15.000 — a’ mivéfzi gyűjteményekért jár.
10.000 — kéfz pénzben.
6,000 — — —

5.000 — — —
3.000 — — —

______________2,000 — — —

öfzvesen 351,000 fór. B. B.
b.) 224,000 — melly somma a’ fentjegyzett fő nyereségeken 

kívül van öfzvekaptsolva ezen Lotteriával, ’s 
azon 54,096 Pénzbeli nyereségek számára, van 
határozva, mellyek 1000 , 509, 250, 200, 100 
’s a’ t. forintokból állanak, melly fzerént az 
egéfz nyereség száma

575.000 forintra megy B, B.



A’ 8000 ajándék nyertes Sorsokra ÖOOO, 5000, 500,200,100, 
50 , — 10 forintos nyereségek esnek B.B., mellyek 100,000 forintot tefz- 
nek B.B. azon kívül pedig a fő nyereségekre is -együtt játfzanak.

Ezen Sorsjátéknak azon különös liafzna vagyon , hogy a' ki két 
Apolló Sorsot vált, melly éknél egyike páros, másika pedig párotlan 
fzámu, valamelly pénz, vagy jófz ágbeli nyereséget kell nyernie.

A’ ki 10 Sorsot vált, az mind addig egy ajándék nyertes Sor
sot kap ráadásul, míg az illy Sorsok el nem fogynak.

Egy Sorsfzámnak az ára 10 for. B.B.
Bétsben 1828-ban Április lo-dikén

C o ith D áni el fiai.
E’féle Sorsokat válthatni Pesten a’ Városház piaczán a' Váczi 

utfza szegletén a’ Szép Magy arné nál lévő rőfós kereskedésben.
Liedeman Fridiik m.k.

Moharmag.
(1) Egy száz Pesti mérő mennyiségben eladó találtatik Pesten az 

Újvilág útfzában az 555 szám alatt lévő P r u z s i nfz k y Házban.

H í r d e t é s.
(2) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből ezennel köz hírré tétetik, hogy e’ f, e. Junius 10-dikén a’ Kir. 
Udvari Kamara épületében Budán mintegy 400 mázsára telő régi, 
és már szükségteleneknek talált Aktákból álló papiros azonnal teendő 
kéfzpénzbeli fizetésért a’ többet ígérőnek eladatik. Akárkire fog 
sz állapi ezen papiros, kötelességében álland azt azonnal általvenni, 
és nyilván való felvigyázás mehet elrongálván Kallóba tétetni.

A’ venni szándékozók tehát a’ fent meghatározott napon reg
geli Q órakor 100 pensjő forintból álló bánatpénzzel felkészülve a’ 
Királyi Udvari Kamara épületében, hol a’ tartandó kótyavetye’ he
lyét & Kapus kinekkinek megfogja mutatni, jelenjenek meg.

Budán Böjt más hava 29-dikén 1828,

Kávé , és Vendégház bérbe adása.
(3) Privilegiált Eger Érseki Városban egy igen jól elrendelt Kávé, 

és Vendégház vagyon bérbe adandó. A’ bérleni kívánók a’ bérlés 
feltételei megtudá.sa végett a' ház’ tulajdonosához Spécz J ósefhez 
utasitatnak Egerbe.

A' Gabonának Pesti piaczi ára Április 11-dik napján 1828- Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tifzta Búza 8 for. 30 kr. Kétszeres 7 forint 
— kr. Rozs 5 fpr. 20 kr. Árpa Z for. 50 kr. Zab 2 forint 24 kr. 
Kukoricza 4 for. — kr. Köles — for. — kr. Köles kása — for. — kr.



HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(3z.)

Pesten, Szerdán, Sz. György Hava 16-dik napján 1828.

Vakító Fény.
Fénylik aczél, vas, ezüst, réz, és minden neme éreznek;

•Fényt a’ Természet’ Mestere adta belé:
Nem kévésé mind ezt az arany’ ragyogása haladja;

Nem tsuda hát, ha talán Körmöczi’ fénye vakít.

Kir. Univerfzitásnál Orvos Doctori 
rangra emeltetett Tudós Fi ezek 
Máté Úr, az ezen Univerfzitásnál 
lévő gyakorló Orvoslás’ Professorá- 
nak Assistense. Ezen alkalmatos
ságra kéfzített tudós Értekezését ,■*— 
mellyet a' Nagy Mélt. Orfzág Bírá- 
jának , Gróf C z i r á k y Antal Ő Ex- 
celleutiájának ajánlott — ílly czím 
alatt írta: „Observata in Clinico 

(medico pro Medicis Reg. Scient. 
Universität. Hung. Semestri altero 
anni 1826.” Ebben 10 betegségről, 
’s azok'gyógyításáról ád az Érteke
ző Úr tudósítást, mellyek közűi az 
utolsó a’ Szerelem-bolondságát (E- 

.rotomania) illeti.
Pozsonyban Apr. l-ső napján, 

mint minden efzténdőben fzoktak, 
az oda való játék fzínben a' fzegé- 

I nyeli’ felsegéllésére muzsikai Akadé
miát adtak , mellyből, a' költsége
ket lehúzván, 7Q0 fór. 51 kr. gyűlt bé.

Április 8-dikán délután 1 i/2 
óra tájban B a z i n fzabad Kir. város
ban ismét tűz támadván , mindegy- 
'gyütt 98 házat megeméfztett, azon

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

OTsáfz. Kir. Felsége Sztanko- 

vics András Urat, a’ 3-dik fzámú 
Ferdinand Fő Hg. Hufzár-Rege
mentjében lévő Kapitányt és Sva
dron- Rommandánst, kegyelmesen 
tekintvén harmincz efztendőnél to
vább viselt jeles fzolgálatait, mind 
a’ két nemen lévő maradékival egy- 
gyütt, taksa fizetés nélkül Magyar 
Nemésségre emelni méltóztatott.

N. M. Erdődi Gróf Pál ffy 
Fidelis Ó Exja Magyar Orfzágon Fő 
Tárnok-Mester, Tárnokfzéki Titok- 
nokká és Jegyzővé méltóztatottne- 
vezni T. Wagner Sándor Urat, 
eddig N. M. Ürményi, és Gróf 
Brunsvik Orfzág - Bíráknál volt 
Titöknokot.

A’ Pestre egybe gyűlt külömbb- 
féle örfzágos Deputátiók a’ reájok 
bízott munkát elvégezték, és azok
nak Tagjai már a’ múlt napokban 
elofzlottak.

A’ múlt hónap 15-dikén a’ Pesti 
(Első Félesztendő 1828 /
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külső városban, hol ez előtt is a’ 
tűz annyi pufztitást tett. Azt mond
ják , hogy némelly gyermekek is 
megégtek. Ezen égés’ származását 
még nem tudják , hanem gyanítják, 
hogy mint 6 esztendő előtt, most is 
gonosz ember*’ gyújtogatásából ere
den. Bazinhoz közel Grünau faluban 
is Mart. 28-dikán 5g ház égett meg.

Melly hasznos foganattal dol
gozik az emberiség’ javára Pesten a’ 
szegények, nyomorultak', betegek" 
ápolgatására öfzveállott jótévő ke
gyes Affzonyi Eggyesűlet, 
bizonyságot tehetnek azon igen szá
mos ügyefogyottak, kik ezen Inté
zetnek segedelme által enyhülést 
nyertek. Óhajtani lehet , hogy a’ 
számosabb tagok’ részvétele által bő
vebb kiterjedést , és gyarapodást 
nyerjen ezenhafznos Intézet, melly
nek öfzvefzerkeztetését, rendfzabá- 
sait, munkálkodását bővebben ki 
tanulhatni a’ mai Újságunk mellé 
toldolt Előadásból.

AUSTRIA.
A' folyó esztendei Mart. lö-ikán 

tseréltetett ki Bétsben a’ régi mód 
fzerént azon megerősített Keres
kedés-, és Haj ó z á s- b e 1 i E gy- 
gyezé 8 , melly O Felsége az Au- 
triai Tsáfzár, és a' Felséges Brazí
liai Tsáfzár között a' múlt efzt. Jun.
16-dikán köttetett.— Ezen Eggyezés 
Kötésére tellyes hatalmú Biztosok
ká neveztettek, a' Felséges Austriai 
Tsáfzár’ részéről: Fő Mélt. Met
ternich -Winneburg Vencel 
O Hercegsége, Brazília részéről: R e- 
zende de Silva Antal Marquis, 
es a Brazíliai birodalom" Crandia.

— Az Eggyezés (cikkelyeinek ér
telme imez:

I. Gzik. Az Austriai, valamint 
a’ Brazíliai hajóknak is a’ Kereske
désre , és Hajózásra költsönös sza
badság engedtetik a’ két alkuvó Ha
talmasság’ alattvalói között; kik a" 
két birodalomnak akármelly révei
be , helyeire, és birtokaiba szabadon 
mehetnek , mellyek most más ide
gen nemzetek előtt is nyitva van
nak , vagy ezután megnyittatnak.

II. Czik. Ennélfogva a’ két al
kuvó Hatalmasságnak alattvalói, ha
jóikkal szabadon bémehetnek a’ két 
birodalomnak akármelly kikötőhe
lyébe, tenger-öblébe, karajába, ré
vébe, és folyóvizébe, ott portékái
kat egészen , vagy réfzfzerént kirak
hatják , vagy azokban a’ szárazról 
portékákkal megrakodhatnak, ’s 
azokat onnét, a’ meghatározott vám 
lefizetése után, fzabadon kivihetik:. 
ottan letelepedhetnek, házakat, ’s 
lerakó helyeket fogadhatnak, irtat
hatnak , kereskedhetnek, boltokat 
nyithatnak , portékákat, érceket, 
s vert pénzt kivihetnek, ’s dolgai
kat vagy magok személyesen, vagy 
megbízott embereik által folytathat
ják, a’ nélkül, hogy keritőre, vagy 
más személyre lenne szükségük, 
kinek bért fizetni tartoznának , ha 
tsak önként nem akarnak illyent 
választani; és tellyes szabadságában 
áll mind az eladónak, mind a' ve
vőnek a’ portékáknak tetszésük fze
rént, a' mint megeggyezhetnek , 
árrát fzabni.

III. Czik. Költsönös eggyezés 
fzerént mégis kivétetett az, hogy
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tiltott hadi efzközöket, és szereket 
kivinni nem fzabad, és a’ Koroná
hoz tartozó némelly tárgyakat; va
lamint az sem engedtetik meg, hogy 
a’ partoknál eggyik kikötőhelytől a’ 
másikig olly idegen, vagy hazai 
portékákkal kereskedjenek, mellyek 
már a’ szabados haszonvételre meg
vámoltattak ; minthogy a' tenger
parti kereskedést tsak belföldi ( ha
zai) hajók által fzabad űzni; mind- 
azáltal megengedtetik , hogy az ide
genek is jószágaikat, és portékáikat, 
az illendő vámok lefizetése mellett, 
belföldi hajókon akárhová szállít
hatják.

IV. A’ két alkuvó’ Hatalmasság’ 
alattvalóinak hajóik semmiféle ne
vezet alatt sem fognak több vámot 
fizetni a' kikötőhelyekbe való béfzál- 
lításért, mint más ollyan nemzetek' 
hajói, mellyek legnagyobb kedve
zésben részesülnek.

V. Gzik. Az Austriai, és Brazí
liai nemzeti hajók’ megismértetésé- 
re nézve, abban állapodtak meg az 
alkuvó Hatalmasságok: hogy mind 
azok Austriai hajóknak tartassanak, 
mellyek valami Austriai alattvalónak 
tulajdonai, és az Austriai Törvé
nyek’ rendfzabása fzerént vannak 
építve, béíratva, és emberekkel meg
rakva : más részről Brazíliai hajók
nak ismertetnek, mellyek ott épít
tettek , oda való alattvalók’ birtokai, 
és mellyeknek Kapitányai, a’ hajó
kon lévő embereknek három negyed 
részével eggyütt , hasonlóképpen 
Brazíliai alattvalókból állanak. És 
minthogy O Felsége az Austriai 
Tsáfzár a’ Brazíliai hajózás eránt

kedvezéssel akar lenni, most ezen 
utolsó meghatározásnak tellyes vég
rehajtását nem veszi olly szorosan, 
tsak hogy minden esetre a’ hajó' 
tulajdonosa, és Kapitánya Brazíliai 
legyen, és megkivántató tengeri 
utazó bizonyság levelei legyenek.

VI. Gzik. Azon jószágoktól, por
tékáktól, müvektől, mellyeket az 
Austriai birodalom’ földe termett, 
vagy annak alattvalói kézimestersé- 
gök által készítettek , és az Austriai 
kikötőhelyekből Braziliába vitetnek, 
tsak annyi vámot fizessenek ezek, 
mennyit a’ legnagyobb kedvezéssel 
elő más Nemzetek ott fizetnek; — de 
midőn a’ legnagyobb kedvezéssel

I élő Nemzetek szóba jőnek, a’ Por- 
Itugallusokkal nem kell azokat öfzve 
hasonlítani.

VII. Gzik. Ha ollyan jószágo
kat vinnének az Austriaiak Brazí
liába , mellyekre nézve nints még a’ 
fizetendő vám meghatározva és a’ 
Tariífába béírva ; akkor a’ tulajdo
nos vallja bé azoknak betsét, hogy 
a’ vám fizetést ahoz lehessen szabni.

Vili. Gzik. Viszont a’ Brazíliai 
jószágoktól, portékáktól, és müvek
től , mellyek az Austriai tartomá
nyokba vitetnek , tsak annyi vámot 
tartoznak fizetni a’ Brazíliaiak, men
nyit a’ legnagyobb kedvezéssel élő 
más Nemzetek itten fizetnek , vagy 
ezután fognak fizetni.

IX. Gzik. Az alkuvó Hatalmas
ságok' alattvalói mind két réfzről a’ 
bévitelkor tartoznak bizonyság-le
velekben előmutatni, hogy jószá
gaik , és terméseik eredetiképpen 
hová valók, műveik hol készíttettek.



X. Czik. Minden Austriai por
tékáktól , jószágoktól, ’s a’ t. mellyek 
a* Brazíliai kikötőhelyekbe fzáHit
tatnak hogy ideig ott maradjanak , 
vagy ismét kivitessenek tsak annyi 
vám fizettessék, mennyi a’ legna
gyobb kedvezéssel élő Nemzetekre 
nézve meg vagyon határozva.

XI. Czik. Mind a’ két alkuvó 
Hatalmasság abban megeggyezett, 
hogy mindenüknek alattvalói eggyik 
a' másikának Státusaiban mind azon 
szabadsággal, privilégiumokkal, 
kivételekkel élhessenek , mellyek 
akármiféle más Nemzetnek enged
tetnek a’ Kereskedésre , és Hajózás
ra nézve ; és nekik egyenesen tör
vényes úton, minden más kötelez- 
tetés nélkül kiadattassanak ezen 
kedvező feltételek.

XII. Czik. Mindenben, a’mi a’ 
hajók’ meg- és kirakodását, vala
mint a’ vagyonnak, portékáknak ol
talmazását illeti, a* két alkuvó Ha
talmasság’ alattvalói mind azon ol
talommal, kedvezésekkel, és szabad
sággal fognak élni, mint a’ legna
gyobb kedvezésben réízes Nemzetek. 
Minden vagyonaikról eladás , tsere, 
ajándékozás , végső hagyomány, 
vagy más akármi mód által , szaba
don , minden akadály nélkül ren
delést tehetnek. Házaik, birtokaik , 
vagyonaik oltalomban, és betsben 
tartatnak , és akaratjuk ellen semmi 
Tisztviselők által zár alá nem tétet
nek , ha tsak az igazság’ kifzolgálta
tása nem kívánja. Azonkívül min
den hadi és tengeri katona-fzolgá- 
lattól mentek , valamint egyébb köz 
szolgálattól, minden kénfzerített

költsonadástól,minden katona-meg
szállástól , és semmi nagypbb adót 
nem fizetnek, mint a’ legnagyobb 
kedvezéssel elő egyébb alattvalók 
fizetnek.

XIII. Czik. Mind a’két alkuvó 
Hatalmasságnak jusa vagyon a’ má
siknak kikötőhelyeibe vagy városai
ba Fő-Consult, Consult, és Vice- 
Consult nevezni a’ Kereskedés’ ol
talmazására ; de minekelőtte ezek 
hívatalbeli foglalatosságaikat gya
korolhassák , szükség, hogy azon 
Orfzáglófzéktől, mellyhez rendel
tetve lefznek, annak módja fzerént 
elfogadtassanak, "s mégis mértesse
nek. — Azonban ezek is minden
ben olly privilégiumokkal élnek, 
mint a’ legnagyobb kedvezéssel élő 
egyébb idegen Consulok.

XIV. Czik. Ő Felsége a’Brazí
liai Tsáfzár az Austriai alattvalók
nak megengedi, hogy a’ Brazíliai 
vám-hivataloknál a’ vám-béífásában 
’s feljegyzésében ollyan jussal él
hessenek , mint magok a’ Brazíliai 
alattvalók ; ellenben a' Brazíliaiak is 
az Austriai vám - hivataloknál illy 
kedvezésben részesüljenek.

XV. Czik. E’ jelenvaló Keres
kedés , és Hajózásbeli Kötés hat esz
tendeig, a" helyben hagyástól szám
lálván , tellyes és határtalan foga
natban maradjon.

XVI. Czik. Ezen eggyezés" meg
erősítése Bétsben kilencz hónap 
alatt, az aláírás napjától számlálván, 
vagy mentői hamarább lehet, fel- 
tseréltessék. — Ezen Oklevelet mind 
a’ két részről való tellyes hatalma
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Biztosok aláírták, és petsétjeikkel 
megerősítettek.

igy történt Bétsben Jun. ló. a’ 
Megváltásnak 18?7ik esztendejében.

Metternich (L. S.)
Rézén de (L. S.)

O R, O S Z BIRODALOM.
A’ Sz. Pétervári Újság Márt. 

28-ikán ( új Ral. szerént ) illyen 
czikkelyt közöl : „Tegnapelőtt, ezen 
h. 26 lkán, Gribojädow kollégiumi 
Tanátsos a’ Béke-kötéssel ide meg
érkezett , melly Persiával Febr. 
10.—22-ikén Turkmantsaiban köt
tetett. — Azonnal a’ Residentia’ 
váráról 101 ágyúlövés hirdette ezen 
örvendetes történetet, mint annyi 
fényes hadi tetteknek, és diplomá
nál alkudozásoknak gyümöltsét , 
mellyeknek olly ditsőséges követ
kezése lett. Ma a' téli palota’ tem
plomában tartatik a’ háladó Isteni 
tisztelet. Valóban sok okunk va
gyon a' legforróbb haladásra, hogy 
a’ háború elvégződött, és hafznos 
békeséggel koronáztatott , melly
nek feltételei minden kárunkat ki
pótolják, és a’ többszöri faggatás 
ellen bátorságba helyheztetnek. — 
A' határszéleknek kiterjesztése, mel
lyet az Orofz birodalom ezen Egy- 
gyezés által nyer, elegendő zálogul 
szolgál az eránt, hogy a’ Persa O» 
fzáglófzékkel való békeséges egy- 
gyetértésiink fennmarad. — Rövid 
időn közöltetni fognak a’ közön- 
séggel ezen kötésnek miden felté
tele).” — Továbbá ezen Újság köz
li Ő Felségének a’ Tsáfzárnak tu
lajdon kezével aláíratott Felséges 
Írását, mellyet a’ Sz. Pétervári Fő

Hadi Kormányozóhoz Golenis- 
tsew-Kut uso w Grlishoz , inté
zett ; ebben O Felsége tudtára adja a" 
Kormányozónak a’ Békekötést j és 
hogy ez által az Orofz birodalom 
új, erős, bátorságos határszéleket. 
’s a’ hadi költségek’ megtérítésen 
kívül nagyobb kiterjedést nyer, t. i. 
Eríván, és Nakhitseván Bán
ságokkal, mellyek mostantól fogva 
Örmény Orfzág nevet fognak 
viselni.

Odeffzából Mart. 21-ikén. 
— Az utolsó időbeli történetek ke
reskedésünkben egéfz meghökke
nést okoztak. Igaz, hogy a’ múlt 
télnek rendkívül való hidege, melly 
kikötőhelyünket jéggel borította, a' 
hajóknak bé , — "s kimenetelét meg
gátolta, ha mindjárt a’ Bosporuson 
való hajózást a’ Porta nem is aka
dályoztatta volna ; de annál inkább 
vártuk tavaszra a’ kereskedésnek 
feléledését. Bámulásunkra ezen hét 
folytában több hajók érkeztek ide 
Konstantinápolyból jószágokkal, 
Austriai, és Orofz zászlók alatt. De 
azon fzempillantatban, midőn a’ 
Bosporust ismét felnyitva látjuk , 
elényéfzik a’ kereskedés eránt min
den reménység az által, hogy az 
Orofz , és Török között a’ békeség 
már bizonyosan felbomlott. Itt, és 
az egéfz vidéken legnagyobb hadi 
mozgás uralkodik , és több nap 
óta az a' hír szárnyal, hogy az ár- 
máda Apr. 1—13-kán általkel a’ 
Prúthon. A’mi eddig volt hadi kor
mány ozónk, Gróf P ah len, útra 
kéfzül, az ármádához ; minthogy

X
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a' két Török Fejedelemség’ jöven
dőbeli Fő kormányozójának tartják 
őtet. (Ö. B.)

PORTUGALLIA.
Lizabonából Mart. iH-ikén in

dult tudósítások szerént , Fabian 
nevű. Angol brigg 7 napi utazása 
után Falmouthból a' Tájóba érke
zett , és az Angol Nagy -Követhez , 
Sír Lamb - hoz hivatalos levele
ket vitt.

A' Mart. 17-íki Lizabonai Ud
vari Újság napi parantsolatot 
közöl, mellyet a’ hadi Ministerium 
adott ki ; ebben a’ Fő Tisztek 
intetnek, hogy ne engedjék a' ka
tonákat azon rofz hírek által el- 
tsábittatni, melly eket a’ gonosz in
dulatnak terjesztenek. ,, Jól tudja 
O Kir. Magassága, így fzó 11 a’töb
bek közt a’ Minister, mit tehetnek 
a’ Portugallus katonák , azon bátor 
elfzánásból , mellyet 1825-ikben 
mutattak, az ő segítségére, hogy 
egy akkori czimborálást semmi
vé tegyenek , melly a’ fzent Re- 
ligiót, és, a' Monarchiát fel akarta 
forgatni. O Kir. Magassága minden
kor számot tart ezen buzgóságra, 
’s a’ t.”

Ugyan azon Újság' toldalékjá
ban a’ Regens Kir. Herczegnek egy 
végzése találtatik az Országgyűlési 
Képviselők’ választása eránt. E’ fze
rént , minthogy az eddig való rend
szabások a’ választásra nézve, tökél
etlenek , valamint az Aug. 7-iki, 
1826.Végzés is, ’s ennél fogva le
hetetlen az elenyészett Deputátu
sok’ helyébe mindjárt mást állíta
ni , O Kir. Magassága azon Aug.
7-iki Végzést eltörli, és új öfzve-

alkotást rendel, mellyből olly In
tézetek fognak származni , hogy 
azok mind a’ Constitutióval, mind 
a’ Monarchiához illő ősi szokások
kal megeggyeznek. Egy Biztosság 
neveztetett hát ki ezen fontos ügy
nek megfontolására , melly olly 
Férjfiakból áll, kik Istenfélők , és 
a’ királyi fzék , valamint a’ haza 
eránt hasonló szeretettel viseltet
nek. Ezen Biztosság’ Előlüllője : a* 
Viz eui Püspök.

Végre Mart. 18-ikán a’ belső 
Minister a' külső Ministerhez illyen 
írást botsátott: „Minthogy O Kir. 
Magasságához a’ Regens Herczeg- 
hez panaszok érkeztek a' tartomány
beli Bírók ellen, kik valami vissza
vonó lélektől vezéreltetvén , O Kir. 
Magasságának viíTzaérkezése óta, 
kemény önkényes uralkodást gya
korolnak , és botránkoztató perbe 
idézik az ollyan polgárokat , kik
nek egéfz rétkők tsak abból áll , 
hogy O Királyi Magossága' szemé
lyéhez , és a’ Királysághoz ragasz
kodnak , a’ nélkül, hogy valaha a’ 
köz tsendességet megháborították 
volna ; ennél fogva az Igazság’ Mi
nistere megfzóllíttatik , hogy a’ dol
got nyomozza ki , hogy az illyen 
Törvényszékben személyek a* Tör
vények keménysége fzerént meg- 
büntettessenek ; minthogy fzinte 
olly méltatlan , mint vétkes tsele- 
kedetet követtek-el.”

J ONI AI SZIGETEK.
Zantéhól érkezett tudósítások fze

rént, Mart. 1-ső napján Szolimán 
(la Sere Franczia hitefzegett) a’ 
B e i Tripoliczai őrző sereggel,Y napi 

, útja után, Módónba érkezett. Ihr a-
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hím Basa pedig egéfz seregével 
ugyan- onnét 5-ikben viílzatért Mó
dónba. Újtjokban több Görög tsa- 
patokra találtak mind a* ketten, de 
tőlök semmi háborgatást nem szen
vedtek, hanem ezen idő alatt sok baj
jal kellett vesződniük, a’ rofz utak, 
vízáradások , ’s a' t. miatt. Tripo- 
licza falait, ’s bástyáit mind leron
tották , sőt a" jelesebb épületeket 
is mind a földig leverték , mint
hogy innét az Egyiptomiak egészen 
eltakarodtak.

Mart. 12-ikén Chúr eh Grlis' 
Titoknoka, Lee István Úr (An
gol) Zántéban levelet vett Dra- 
gomestréből. Ebben C h u r c h 
Grlis őtet tudósítja , hogy Resi d 
Basa nagy számú gyalogsággal, 
és lovassággal érkezett Dragomes- 
tré szomszédságába , és hozzá 
(Church- hoz ) levelet irt, 's ben
ne szárazon azt nyilatkoztatta ki: 
„hogy mivel régtől fogva ezen tar
tomány tsak egy Basa által kor
mányoztatok , és ebben két Paran- 
tsoló most sem lehet, azért vagy 
neki magának, vagy Church Ge
nerálisnak ki kell innét menni; de 
mivel neki, mint sokkal régibb bir
tokosnak , nagyobb jusa vagyon 
itt maradni, azért kéri Church 
Grlist , hogy jó szántából önnön 
népével ezen vidékről takarodjék- 
el ; külömben kéntelen lefzen a 
dolgot fegyverrel eligazítani."’ — 
Ennél fogva Church Grlis, kinek 
lovassága éppen nints , *s a" na
gyobb erőnek ellent nem állhata, 
jobbnak tartotta Dragomestrét oda 
hagyni, ’s közelebb a’ partokhoz

olly bátorságos helyre vonni magát, 
honnan, ha az ellenség nagy erővel 
meg találná támadni, könnyen ha
jókra fzálhasson.

Mart. Q-ikén egy Angol hadi 
brigg érkezett Napoli di Romániá
ból Zantéba, melly Gróf C a p o- 
distriastól a’ Joniai szigetek 
Lord Fő Biztosához, Sir Ad ám
hoz , hivatalos írásokat vitt, mel
lyek azonnal Korfuba küldettek.

Azon expeditió, melly Febr. 
közepén Alexandrából a’ Kiala- 
Bég’ (a' flottának harmadik Admi
rálisa) vezérlése alatt ki indúlt, ’s 
3 hadi, és 25 fzállító hajóból állott, 
elindulása után mindjárt nagy szél
vésszel volt kéntelen vesződni; de 
márSzudába megérkezett Kan
dia szigetére.

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból Mart. Il

dikén. — A" fő város már egészen 
megüresült a' Katliol. Örményektől. 
Ezen szomorú jelenést az Apáczák 
fejezték-be , valami 600-an. Ezek is 
hasonló keménységgel küldettek 
Angorába, és ezen tsapást éppen 
ollyan hitbeli állhatatossággal visel
ték, mint a* Papok. De már most 
az ő üldözőikre, a’ nem-eggyesült 
Örményekre jön a' sor. A’ Szultán 
t. i. a’ régi Török igazság mellett 
maradván, a' nem-eggyesült Köz
ségre 37 millióm piafztert vetett, 
hogy haladék nélkül lefizesse, mel
lyel , a" mint állítja, a’ Kathol. Ör
mények adósok maradtak. Foganat- 
lanok voltak minden előterjefztések 
ez ellen a’ nem-eggyesűlteknek; ők 
ugyan kármentésül a’ Török Na
gyokhoz , és Ulemákhoz fzolló úta-
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sitó-írásokat kaptak, 6o milliomnyi 
summára, mellyel ezek az elkülde
tett Kathol. Örményeknek tartoz
nak ; de el-lehet gondolni, hogy ők 
nem igen fogják merészelni az iílyen 
adósoktól a’ fizetést sürgetni. A’ 
nem-eggyesültek a’ Szultánnak ezen 
parantsolatjára nagyon megilletőd- 
tek, ’s azt úgy tekintik, mint a’ 
további üldözés’ kezdetét. — Itt a’ 
védelembeli kéfzöletek folyvást tar
tanak , de annak megfogására, hogy 
ezek mire mehetnek, a’ következő 
példa szolgáljon. Egy Orofz keres
kedő hajó a’ napokban, a’ nélkül, 
hogy magát a’ kikötőhelyi rendtar
táshoz fzabná , innét Szmirnába bá
torkodott indúlni. A' Dardanellák
nál lövöldözni kezdének reá a’-Tö
rökök, hogy az általmenetelt meg
gátolják. Már a’ Kapitány meg akará 
magát adni, és vasmatskát erefzte, 
de a’Törökök meg nem fzüntek reá 
tüzelni, a’nélkül, hogy találnák , 
úgy hogy a’Kapitány végre eltökél
te útját folytatni, és minden aka
dály nélkül által ment a’Dardanel
lákon. Szmirnába érkezvén , ott azt 
állította, hogy valami 124 lövés té
tetett ellene. (A. Z.)

Az Újság-levelek Zemlinből Mart.
17-dikén költ tudósítások fzerént, 
azt írják: hogy a’ Porta hadi moz
gásokat tefzen Szerviában ; 3400
Török ment oda Kosnyák Ország
ból ; t. i. 1500 ember érkezett Bel
grádira , 700Sabátsba, Q00 Szeraen- 
driába; NiíTza mellett is várat épí
tenek. Egyfzer'smind Milos Hg. 
a* Szultántól rendelést vett, hogy a' 
lakosokat ezen seregek’ megérkezése

evánt n/ugtassa még; mivel ezek 
tsak előre vígy ázásból küldettek a’ 
netalán megtörténhető megtámadás 
ellen a' Hitetlenek réfzéről.

Bukarest, Mart. 25-dikén. 
— NiíTzából érkezett levelek jelen
tik : hogy egy tsápat Török sereg, 
Widinből menyén , Szerviába akart 
nyomulni , de Obren ovits Mi
los Herczeg nem akarta engedni, 
hogy Szerviában több Török kato
naság legyen ; és, minekutánna a' 
Herczegnek a Török Ti fztviselők- 
hez intézett előterjefztései mind hí
jában voltak, ’s több ezer Török 
katonák béléptek a tartomány’ ha
tárain , Szervia' lakosai felkereked
tek , a Török seregeket megtámad
ták , és meg szalasztottak. Ezen al
kalmatossággal, a’ mint mondják, 
mind a’ két részről sok vér folyt. 
A’ Widini Basa, ki a’ tsapotot ve
zérletté , elesett , és Milos Hg. 
nagy sebett kapott. (A. Z.)

fí ül ömb bf éle Tudósítások
Livornóban az Egyiptomi Vi

ce-Király' számára egy 74 ágyús 
hajót kezdettek építeni , de midőn 
la’ gerenczit reá tették , azután a 
munkásokat elbotsátották.

Triesztből Mart. 24-ikén írják, 
hogy onnét Ribeaupierre Úr 
Velenczén, és Majlandon keresztül 
Flórentiába útazott.

Egy hajó, melly Mart. 1-ső nap
ján indúlt Aegináról, olly tudósítást 
hozott, hogy az Egyiptomi flotta 
Modonba,ésNavarinba megérkezett. 
Ez azon hajós tsoport, melly eleség- 
gel indúlt el Alexandriából.

(Hafznos Mulatságok Nro 3l.) Hirdetés i/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

, (5i.) ______ _
NUNCIUM PRAENUMERATIONALE

circa editionem Operis, cui Titulus

Tractatus de Mandatis Judicialibus
Ordinariorum Regni Hungáriáé Judicum, iisdemque suppari authori- 

tate pollentium, in conformitate positivarum Patriae Legum,.ac 
secundum Praxeos, et Styli Curialis Regulas elucubratus, ex- 
emplisque r ac formulis diversis illustratus.

Matériám de Mandatis Judicialibus praecipuam Jurisprudentiae 
Practicae partém constituere, usum eommdem legalem verő per posi- 
tivas Patriae Constitutiones non tantum admissum,. séd in casibus 
quamplurimis etiam necessarium esse— utilitatem denique, quae in 
Causantes legitimis Mandatis provisos dimanare potest, quoniam ope 
illorum diversi Actus Judiciales legitime praesuscipi, Jura efficaciter 
defendi, impeditum Justitiae complementum ocyus exoperari, com
missi errores emendari, laesio reparari, ac illatúm vei imminens saltem 
Juribus praejudicium, cum irreparabili persaepe damno, jacturaque 
temporis conjunctum momentanee quasi tolli, praepediri et anteverti, 
quin et nonnunquam Jus etiam solidius acquiri valeat, nemo Jurista- 
rum negaverit.

Eandem hanc Matériám de Mandatis, in Praxi longe amplioris 
indaginis, severiorisque trutinii esse, quam ut illa ad normám Theo- 
reticorum aliquot saltem pagellis absolvi possit, norunt Judices, ex- 
perti Litigautes , et usu docti sunt CausarumPatroni! — ut adeo cum 
fundamento statui possit, non minorem Juris Patrii cognitionempra- 
eticamque dexteritatem requiri aut adesse in eo , qui Casui Deutrali 
convenientissimum, ac reparationi, aut sublationi subversantis prae- 
judicii vei maximé accomodum Judieiale Mandatum debite elaborare 
novit, ac adsit in illő , qui Actionem in aliqua Causa secundum omnes 
eius qualitates, casui Actionali vei maximé idoneam apponere scivit ; 
séd patet asserti veritas a consequenti etiam; constat enim experientia: 
quamplurimos Causantes Mandatis Judicum Regni Ordinariorum se- 
met providere cupientes, per Eosdem a petito ideo fuisse amotos, 
quod pro resolvendo illegali-, aut longe alio, ac convenisset, vei in 
inappositis Legibus fundato, expositioni, ac casui Deutrali haud ac- 
omodo, séd nec debite constructo Judiciali Mandato recurrerint. ta- 

( Első Félesztendő 1828.^ )(
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litevque Causam , cui opportune Juris remedio subvenire ignorabant, 
cum non exiguo damno et praejudicio , subin amittere debuerint, aut 
saltem malum, quod in principio facile suffocari valuisset, postmo- 
dum longa nonnisi Juris via reparari potuerit.

Malum hocce detestandum, quatenus pro futuro amplius prae- 
pediri valeat, Author omnia illa, actalia Judicum Regni Ordinariorum 
Judicialia Mandata (huc intellectis etiam Tavernicalibus), quaein ex- 
traordinariis casibus per Eosdem Partibus recurrentibus applacidata 
sünt, collegit; ex his reflexe ad Leges Patrias, Curialesque Decisiones 
principia et regulás pro cuiusvis Mandat! Judicialis spécié defixit, pro 
exemplis ac formulis verő , pro maiori Operis authentia illa ipsissima 
Mandata adduxit, quaeper Eosdem Judices Regni Ordinarios revisa, 
ruminata, ac effective resoluta, atque expedita fuerant, totumque 
Opus ita adaptavit, ut exinde Lectores non tantum Solennitates Man* 
datomm Judicialium Generales, séd etiam Speciales, et has iterum tam 
ínternas, quam et externas commode perspicere, ipsi Causantes verő 
pro varietate Casuum qualinam in spécié Mandato Judiciali semet pro- 
videre, qualiter item Juribus suis quam opportunissime consul ere, 
malumque quod imminet, antevertere debeant, exiguo fatigio perqui- 
rere, ac reperire valeant. Quod ipsum posteaquam etiam Viri in emi
nent! ad Excelsam Curiam Regiam dignitate constituti revidissent, 
Excelsum Dirigens Regni Dicasterium virtute Benigno Gratiosi Decreti 
ddto 10-mae Octobris 1827 ad Nrum 2Ő7Q5 fundamento ex eo, quod 
illud scientifica accuratia, et practica industria compilatum, non tan
tum Juventuti condiscendae Praxi Judiciariae incumbenti, séd et Ad- 
vocatis et Causantibus utili subsidio futurum sit, ad Typum admisit.

Opus hoc in 500 solummodoExemplaribus procudendum, jam 
effective sub prelo constituitur, et usque 25-tam Maji a. c. illud per- 
fecte deseret: ad hunc usque praeclusi Terminum via praenumeratio- 
nis aperta, pretfum singuli Exemplaris subin augendum in 2 fl. C. M. 
defigitur, et praenumerari potest penes extradandam desuper quietan- 
tiam PestiniapudBibliopolasEggenberger, Kilian,Müller, Hartleben, 
et Vigand, Posonii apud Schweiger et Landes, Cassoviae apud Vajda, 
Debrécini apud Viduam Csáty ; Zágrábiae apud Suppan; in aliis Regni 
Partibus verő demisse interpellantur cuncta concernentium Jurisdictio- 
num I. Notariatus , et Fiscalatus Oflicia, ac omnes ii, qui amore erga 
Litteras, studioque bonum publicum promovendi ducii, utiles conatus 
pro viribus secundare consveverunt: quatenus praenumerationes reci
pére, hasque una cum consignationibus Nominum DD. praenumeran- 
tium Operi aeque imprimendorum, uni e praefatis Bibliopolis Pestien- 
sibus tempestive submittere, ac subin constituta, et de more solito 
gratis obvenibilia Exemplaria ab iisdem recipi facéré non dedignentur.



Annunciatio
a d

omnes studii theologici Cultores.

^^uum ea, quae vsibus candidatorum Theolo- 

giae Dogmaticae conquisieram, in lucem pro- 
ferre adgressus sim; Omnibus studii theologici 
Cultoribus notitiae commendandum exisiimaui: 
Theologiam Fundamentalem, iam praelo 
submissam, cum nundinis Pestanis, de Medardo 
dictis, apud mox laudandos Viros haberi pos$e 
a florenis quatuor reluitoriis. — Opus efficiet 
circiter triginta phyleras, in 6-vo, hac eadem 
in charta, bis iisdem litteris Impressum. Quod 
vt facilius a quibusvis adquiri possit, amicas Vi- 
rorum mox titulandorum manus tiducialiter im- 
ploro, vt vsque medium mensis Maii numerum 
exemplarium apud singulum constituendorum, 
percepto pretio, opportuna occasione mihi trans- 
mittendo, posta libera ad me perscribere, lo- 
cumque et inodum facilius submittendorum si- 
gnificare peramice velint. —- Theologiam hanc 
Fundamentalem e vestigio sequetur Theologia 
Dogmatica, in tres partes partienda, et ad eos- 
dem DD. Collectores successiue in totidem exem- 
plaribus dimittenda; tanto vtique moderatiore 
pretio adquirenda, quanto numerus exemplarium



mox c onstituendor um fuerit maior. — Praenu- 
merationem recipient:
Agriae, A. R. D. Paulus Palma, Secretarius. 
Albae Reg. A. R. D. Iosephus Mayer, V. A. 

Diacon. et Parochus.
Colocae, Rssmus D. Georgius Girck, Canoni- 

cus Scholasticus.
Comaromii, A. R. D. Maximil. Hölderte, Prof. 
Ginsii, A. R. D. Alexander Polák, Prof. 
Jaurini, A. R. D. Carolus Vurda, Theol. Dr.

et Prof. Item: A. R. D. Rudolph. Filber- 
ger, Prof.

Papae, A. R. D. Venantius Csontos, Prof.
Pes tini, A. R. et Spect. D. Emericus Szalay, 

AA. LL. Philosoph, et Theol. Dr. Prof, 
et h. t. Decanus.

Posonii, A. R. D. Bernardin. Takáts, Prof. 
Quinq. Ecclesiis, A, R. D. Ioseph. Farkas, 

Theol. Prof.
Sabariae, A. R. D. Francisc. Szaniszló, Theol. 

Dr. et Prof.
Sopronii, A. R. D. Vencesl. Kiss, Prof. 
Strigonii, A. R. D. Felix Jankó, Prof. 
Tyrnauiae, A. R. D. Clemens Skutyil, Prof. 
Vesprimii, A. R. D. Ladisl. Szabó, Theol.Dr. 

et Prof.
Vienna e, R. D. Aurelius Bretska, in Collegio 

Pazmaniano.

Dum vero hos, mihi non solum de nomine, 
sed etiam de persona notos, varioque familiari- 
tatis titulo addictos, ad operám huic negotio im-

■W-

pendendam prouoco; idem non modo grato ani- 
mo exspecto, sed et perhumaniter requiro, non 
tarn mihi, quam bono publico praestandum ab 
omnibus DD. Secretariis Episcopalibus, et So- 
cietatum religiosarum Superioribus.

Dabam in S. Monte Pannóniáé, die 18-a Fe
bruári!, anno 1828.

Isidorus Guzmics, 
Ordínis S. Benedicti Presb. 
SS. Theol. Dr. et Professor.



Könyvhírdetés.
Wigand Otto' Pesti Könyváros’ boltjában a’ Váczi utfzában Kapp eV

házában talál tátik:
Eudaimonia, vagy boldogúl-élés’ mesterségére tanító hözhafznu

Filozófia. írta Franczia nyelven Droz Jó'sef Blumenröder Ágoston’
Német kidolgozása után szabadon fordította Kis János 6. 1827.
40 kr. Conv. p.

Ejsen boldogúl-élés mesterségének ajánlására elég legyen tsak 
azt mondani, hogy a’ hazájában, Franczia Országban, rövid idő alatt 
ötszer nyomtattatott-ki, ’s Szerzőjét a’ Franczia Akadémiába felvetette ; 
Német Országban pedig minden miveltebb Famíliának kézi-könyvévé 
lett. A' Magyar fordításnak nem könnyen lehetett volna fzerentsé- 
sebb sorsa mint az, hogy az a’ Férjfiú készítette, kit nem tsak a’ Ma
gyar Literatúra’ minden Barátja! betsűlnek, hanem Felséges Fejedelme 
is megjutalmazni méltóztatott. Valóban Fő-Tifztel. Kis János Super- 
intendens Ur ezen munka által annyival is inkább új érdemet szerzett 
magának, minthogy azt a’ Német’ Fordítónak betsesebb jegyzéseivel 
is meggazdagította, ’s áltáljában mindenképen a Nemzeti Olvasó Kö
zönség' szükségeihez alkalmaztatta.

Wigand Otto, Könyváros.

Hirdetés.
(l) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből ezennel köz hírré tétetik, hogy a’ Kir. Kamarai Aradi Uradalom
ban helyheztetett Ménesi Kerületi Rukoricza készségből e f. e. Április 
28-dikán 1000 Pos. mérő tsőves Kukoricza nyilván való kótyavetye 
■által eladatik. A venni szándékozók a fent meghatározott időre a* 
Ménesi Számtartó hivatal Irófzobájába meghívatnak.

Budán Április 12-dikén 1828.

Hirdetés.
(l) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből a' Ménesi Uradalom’ pinczéjében lévő tavalyi termésbeli jobbára 
kastélyos borok, mellyek ezer akóra telnek, a’ többet ígérőnek azon 
kifogás mellett eladatnak, hogy a' többet Ígérő a' Licitatios Protokol- 
lomnak Felsőbb helyen leendő helybe hagyatása után vásárlott borait 
azonnal tulajdon hordóiban elvigye, és azoknak árát előre letegye; 
a’ kótyavetyélök pedig a’ Licitátio előtt 100 fór. P. P. bánat pénzül 
lefizessenek. Mellyre nézve a" venni kívánók ezen kótyavetyére, melly 
Ménesen a’ Tifztartóság' épületében Május’ 5-dikén reggeli g óra
kor tartatik, meghívatnak. Budán Április’ 8-dikán 1828.



&

Lotteria Hirdetés.

Szombaton
e’ folyó efztendő Április íg-dikén a’ Ruckensteini osztályos Lot- 
teriabeli húzás az a. A. Státusok fzálájában a’ Nagy Méltóságú Ts. 
Kir. Udvari Kamara, és a’ Ts. Kir. Lotto-Hafználat’ Kormányozósa’ 
Válafztottsága felvigyázása mellett bizonyosan végbe megy.

a.) Ezen Sorsjáték áll:
200.000 fór. melly a’ Ruckensteini Uradalomért,
60.000 — a’ 48-dik fzám'alatti Bétsi nagy házért,
50.000 — az Aichbergi fzabad szállásért,
3 5,000 — a’ mivészi gyűjteményekért jár.
10.000 — kész pénzben.

[ 6,000 — — —
5.000 — — —
3.000 — — —

_______2,000 —- — —
öfzvesen 551,000 fór. B. B.

b.) 224,000 — melly somma a' fentjegyzett fő nyereségeken 
kívül van öfzvekaptsolva ezen Lotteriával, ’s 
azon 54,0gÖ Pénzbeli nyereségek számára, van 
határozva, mellyek 1000 , 500, 250, 200, 100 
’s a’ t. forintokból állanak, melly fzerént az 
egéfz nyereség száma

575.000 forintra megy B. B..
A’ 6000 ajándék nyertes Sorsokra 6000, 5000, 500,200,100, 

50 , — 10 forintos nyereségek esnek B.B., mellyek 100,000 forintot tesz
nek B.B. azon kívül pedig a’ fő nyereségekre is együtt játszanak.

Ezen Sorsjátéknak azon különös haszna vagyon , hogy a" ki két 
Apolló Sorsot vált, melly éknél egyike páros , másika pedig párotlan 
fzámú, valamelly pénz, vagy jófzágbeli nyereséget kell nyernie.

A’ ki 10 Sorsot vált, az mind addig egy ajándék nyertes Sor
sot kap ráadásul, míg az illy Sorsok el nem fogynak.

Egy Sorsfzámnak az ára 10 fór. B.B.
Bétsben 1828-ban Április lo-dikén,

C o ith Dániel fiai.
E’féle Sorsokat válthatni Pesten a’ Városház piaczán a’ Váczí 

utfza fzegletén a’ Szép Magy arné nál lévő rőfös kereskedésben..
Lie deman Fridiik rruk.



A’ Pesti jóltévö Aszszonji -EgygyestiletröL

Alidon ez előtt minteggy tizenkét esztendővel nem tsak a’ Külföld több Vidékein 
hanem az egyébbaránt olly áldott Magyar Országon is, a szokatlan drágaság 
és a’ kereset nehézsége azoknak nagy számát, kik mindennapi munkájok után él 
nek , iszonyú szükséggel, éhelhalással fenyegetvén, szinte kétségbe ejtette, 
melly által fő kép nagyobb Városokban, hol az Embereknek ezen szegénynél 
me felesebben találkozik, a’ köz tsendesség és bátorság tsonkúlni, közönséges 
betegségek és más veszélyek eredni kezdettek: — akkor ezen nyomorúságel-i 
hárítására annak természete szerént az Országiások jövedelmei elégtelenek lé
vén , olly köz intézetek pedig , mellyek illy esetben kívánatos segedelmet nyújt- 
hattak volna, nem találtatván, jóltévő Aszszonyi Egygyesűletek állottak ősz. 
ve , mellyek a’ vagyonos Jóltévők felgerjedt részvételét oda vezérlették , és sze
líd gondal arra használták, hogy az ínségben lévőknek kíilömbözőszükségeik
hez képest segedelmet nyújthassanak. Magyar Országon akkor főként Pest vá
rosában volt szükség illy segedelemre. A’ Magyar kereskedésnek , a’ hazai min-| 
dennémü szorgalomnak ezen középpontján gyűlnek öszve számos szorgalmatos; 
igyekező és munkás lakosok, kik azomba nagy részént mindennapi, egész4 
séges állapotokban szerzett keresményekből élnek. Itt, az élelem fő tárgyai
nak megdrágulása ’s a’ kereset gátlása által, szükség és nyomorúság a’ lakosok 
ezen neme közt nagyon elterjedvén , igy eredeti a’ szükségben sínlődők eránt 
való Irgalmasság és a’ köz jót illető felsőbb tekintetektől lelkesíttetve , legfel
sőbb Oltalom alatt, a’ Pesti Aszszonyi Egygyesűlet.

Ezen Egygyesűlet legfelsőbb helyen rendelt alkotmánya szer ént a következendő/eben
állapodott meg:

A’ fő felvigyázat a’ Fő Véd - Aszszonyt illeti.
Az Egygyesűlet adakozó és munkálkodó tagokból, azután egy Választmányból áll.
Az Egygyesűlethez álló tagokból választatnak a’ munkálkodó Tagok, ezek közűi a’Kerűletbéli Asz- 

szonyságok, kik azután az Elölj áronét választják.
A’dolgok közvetetlen folytatására és elintézésére vagyon rendelve a’ Választmány, melly az Elölülő- 

néből, 12 Kerűletbéli Aszszonyságból, egy Títoknokból és egy Tárnokból áll , és minden há
rom esztendőben újra választalak.

Minden Kerűletbéli Ászszonyságnak egy külön Kerület vagyon rendelve, mellyben az Egygyesűlet 
tzéljait előmozdítani, és az Egygyesületet. új tagokkal "öregbíteni tartozik.

Ez a’ munkálkodó Tagok segítségével a’ Kerületében lévő szűkölkódők állapotjüt kitapogatja. Az 
adományok beszedésére nékik megbízó Leveleket ád, és azokat a’bévételvől szólló Jegyző Köny
vekkel együtt áltveszi. Az e’ szerint bevett, vagy nála begyűlt ajándékokat az Előlűlőnének ál
tal adja: ki a’ pénzt a’ pénztárba, a’ termesztményeket az illető páholyba küldi. A’ Tárnok , 
az Előljáróné által kezéhez küldött pénzeket az illető Ellennyugtalványok mellett , mellyek 
Ok-levelűi szolgálnak, rendesen számadó könyvébe veszi. Minden Kerűletbéli Aszszonyság a' 
Kerületében lakó szegények eránt tett vizsgálatokra nézve különös Jegyző könyvet tart, melly



szerént a’ Választmány üléseiben a’ jelentések történnek; ezek tanátskozás alá vétetnek, és 
azokra határozások hozatnak. Ezen határozások az illető Kerűlelbéli Aszszony-ág Jegyző Köny
vébe is iktatnak, és általa a’ munkálkodó Tagok segítségével végre is hajtatnak.

A’ Fő Jegyző Könyvnek mássa az illető assignátiókkal egygyütt a’pénztár számára is megkűidetik.
Az Előljáróné a’ Választmány üléseiben, a’ Véd-Aszszony pedig az Egygyesűlet Tagjainak köz 

Gyűléseiben, viszi az Előlülöséget. Az utolsó minden Esztendő végével Eő Felsége eleibe terjeszti 
az Egygyesűlet Tagjainak, a’ béjött adományoknak és ezek hová lett fordításának Jegyzékét.

Azon tzél, mellyet a’Pesti Aszszonyi Egygyesűlet, mindjárt felállításakor maga eleibe szegzett,hem 
volt tsak a jelenlét kielégítésére, a’ már meglévő ínség elhárítására szorítva; figyelmét főként 
arra is fordítá, hogy az illy szükséget jövendőre elhárítsa. Általlátta azt is, hogy egyedül a' 
rendes segedelem igaz , bizonyos és jóltévő segedelem: a’ tsupa alamizsnázds, választás és külömB- 
ség nélkül, ellenben rendetlen, bizonytalan, drága, sőt jóltekintvo nem keresztyén segedelem, 
mivel az által a’ tsalást előmozdítjuk és a’ szorgalmat gyengítjük.

Az emberi és polgári lét fő szükségei: az eledel, öltözet, lakóhely és beteges állapotban Orvosi se
gedelem ’s ápolgatás. Tsak az, ki ezen tárgyak közzűl egynek vagy többnek híjjával vagyon, 
valósággal szegény, és érdemes a’ szegények Intézetének figyelmére. Ezek szerént a’szükségben 
lévők hatfélék :

1. Ollyanok, kiknek ideig óráig való segedelemre vagyon szükségek, hogy el ne szegé
nyedjenek.

2. Ollyanok, kik szükséges élelmeket megszerezni tudják és akarják, ha alkalmatos mun
kát kapnak, de mint öregek *és bénák, vagy más okból, felebarátaik által nem használtatnak.

3. Ollyanok , kik szükségeiknek egy részét megszerezhetik, de nem az egészet.
4. Ollyanok kik öregségek, bénaságok miatt semmit sem kereshetnek.
5. A’ betegek.
6. A’ gyámoltalan gyermekek.

Az első rendűeket tzélarányos kőltsönözések által segítette az Aszszonyi Egygyesűlet.
A’ negyedik és ötödik renditeknek , kik szükségeiket nem szerezhetik meg , azt vagy természetiben, 

úgymint élelemben, ruházatban, lakásban , fában, Orvosi segedelemben és orvosságban adja ki, 
vagy kéz pénzben héti és holnapi adományokban. Ollyan nyomorult betegek, kik otthon nem 
ápolgattathatnak , Kórházakba küldetnek az Egygyesűlet költségén.

A’ második , harmadik, hatodik, és részént Ötödik rendűek számára a’ következendő Intézetek ál
líttattak fel:

I-ször. Az Aszszonyi kézi munkák lerakó helye ,

Ollyan házi szegény fejér Személyek számára, kik a’ magok és házoknépe élelmére örömest ke
resnének valamit, de míveiket nem tudják eladni: Egy erre különösen rendelt felvigyázó Asz
szony a’ Páholyban lévő szereket és matériákat a’dolgosoknak kiadja : a’munka bérét meghatá
rozza, és assignatiója mellett tüstént kifizetteti. Itt kivart, hurkoló, kötő és varró munkák 
készíttetnek.

Il-szor. Egy kereset Intézet, vagy Önkényes dolgozó Ház,

Olly szegények számára, kik tsak a’gyakorlott Mesterséghez , vagy a’ megszokott Fabrikat munká
hoz értvén, vagy korok , gyengeségek és bénaságok miatt minden nehezebb munkára tehetetle
nek lévén, könnyebb munkát keresni, vagy kóldúlni, kéntelenek. Ezen Intézet részszerénl egy 
különösen azon tzélra vásárlóit tágas épületben, udvarban és kertben , részszerént egy mellet
te bérelt házban vagyon. A’ Választmány által a’ felvételre rendelt Szegény’nevét, minden más 
szükséges meghatározásokkal, az Intézet Igazgatója a’ Felvétel Jegyző könyvébe iktatja, 4’kü- 
lömböző rubrikák szerént, megjegyezvén azon munkákat is, mellyekre alkalmatos. Azután a 
felvett előtt felolvastalak a’ .papi rend. Ez magában foglalja maga - viseletének meghatározását



és az Intézet törvényeit, mellycknek megtartására köteleztetik; mert tisztaságnak, rendnek 
szorgalomnak és tsendességnek kell minden szobában uralkodni.

Az itt folyamaiban lévő munkák ezek; mindenféle gyapjú és kender munkák, posztó, 
vászon és más matériák szövése , pántlika és tsipke készítése, szabó és asztalos munka, szal
ma fonás’s a’t. #) A’ Házon kívül is nyernek ollyanok munkát, kik beteg férjeiktől és gyer
mekeiktől nem válhatnak meg.

A’ munkásokra felvigyáz közönségesen az Intézet Igazgatója, és a’munkák minden nemé
nél egygyik a’ dolgosok közül mint Munkamester.

Minden munkásnak a’ munka Jegyző könyvében különös levele vagyon, e mellett külö
nös könyvetskéje is, ebben szorossan feljegyeztetnek az eszközök,mellyekkel, a’ szerek mel
lyenből dolgozik, a’ munka, mellyet beadott, a’bér melly őtet azért illeti. — A’ bér, mel
lyel a’ héten véghezvitt munkáért vagy a’ beadott mívekért érdemel, mindenkor Szombaton 
délután kész pénzel fizettetik ki, a’ könyvecskének útmutatása szerént.

Mindegyik, a’ ki a’ Házban dolgozik, az élelmét is ott kapja. Ez áll levesből, húsból és 
zöldségből, egy font a’ Háznál sült kenyérrel. Ha valaki élelmét a’ Háznál nem akarja kiven
ni, ezt az előtte való estve tartozik bejelenteni, mert az élelemért valami tsekélység a’ mun
ka béréből levonatik.

A’ Háznál készült szövetek és köntösök is tsekély áron engedtetnek által a’ munkásoknak, 
melly Részenként számíttatik munka bérekbe.

Az Intézetben a’ felvigyázásra és szolgálatra rendelt személyek ezek; az Igazgató, a’Fel
vigyázó, a’ Segéd, a’ Számadó, a’ Szakátsné, a’ Szolgáló, a’ Sütő és a’ Házi szolga.

A’ rend , az áltnézet és a’ Control feltartására a’ munka könyvetskén kívül a’ követke
zendő Jegyző könyvek rendeltettek. 1-ssőr; a’ felvétel Jegyző könyve. 2-szór: a’ munka 
Jegyző könyve. 3-szór: a’ szerek és mivek Jegyzéke. 4-szer: az Eleségek Jegyzéke, b-ször: 
a’ Hitelezés könyve. 6-szor: a’ pénz tár könyve.

A’ felyebb említett második rendű Szegények itt elélhetnek, harmadik renditeknek még 
más segedelem is nyújtatik.

III-SS07-. Egy Szegények Oskolája,

Egészen árva és gyámoltalan szegény, vagy olly gyermekek számára, kiknek Szüléi őket élel
mek keresésére szorítják, vagy koldulásra tanítják, mivel nekik sem eledelt, sem ruhát nem 
adhatnának.

Ezen Oskola a’ dolgozó Intézettel egyesülve ugyan azon Házban vagyon.
Ezen tanító Intézet tzélja kettős; 1. hogy a' felveendő gyermekek olly oktatást nyerje

nek, melly természeti elmebéli tehetségeik kifejtésére , és a’ minden hasznos polgárban meg
kívántaid es méretek megszerzésére szolgáljon. 2. Hogy a’ gyermekek eleve rendes munkásságra 
szoktassanak, részszerént valamelly hasznos munkákra tanítván őket, részszerént alkalmatos
ságot nyújtván nékiek, hogy már most kereshessenek magoknak valamit.

Ebből szükségesképpen következik az Oskolának a’ Tanítás és a’ Munka osztályaira való 
feloszlása.

A’ Tanítás osztályát a’ Tanító vezérli. A* Tanítás órái, mellyek egy alkalmatos Imád
sággal kezdődnek, szorossan megvagynak határozva , valamint a’ Dolog és Játék órái is.

A’ Tanítás tárgyai a’ Vallás, olvasás, írás, számvetés, a’ Természet történeteiből és tu
dományából a’ szükségesebb esméretek , a’ mesterség és az egésség tudománya.

A’ munkánál a’ fiú gyermekek oktatására különös Munka-mesterek rendeltettek, a* leá
nyokat a’ Tanító-aszszony oklatja, de a’ Tanító felvigyázása alatt, kinek a’ tsendességről, 
■rendről és erköllsiségről mindég gondoskodni kell. Minden gyermek eggy bizonyos munkára 
szoríttatik, mellyet tetszése szerént nem változtathat, míg abban magát nem tökélletesítette. 
A’ munkák a’ fiú gyermekekre nézve gyapjú, posztó, szabó, asztalos, szalma és kerti mun-

*) Az így készült Portékák egy különös boltban árúitatnak.



ka; — a’ leányokra nézve varrás, kötés', fonás ’s a’ t. A’ nagyobbak sorba a’ konyhában és a’ 
kenyérsütésnél is segítenek.

Minden gyermekek a’ háznál kapnak eledelt és a’munka bér helyett eggy az idő járásá
hoz alkalmaztatott egyforma ruházatot. A’ gyermekek az Intézetben maradnak, m/g a’ taní
tás tárgyaiban valamelly lükélletességre mehetnek; akkor a’ fiú gyermekek az illető mester
embereknek adatnak által, a’ leányok pedig valamelly szolgálatba tétetnek, vagy másként 
gondoskodik az Egygyesület rólok. Míg a’ gyermek nagyon kitsinyek az Egygyesület költsé
gén rendes Gyámanyának adatnak által a’ nevelés és a’ tartás végett, mert hatodik eszlende- 
jek előtt az Oskolában nem vétethetnek fel.

l\-szer. Egy Intézet a’ szegény belső hájogosok gyógyifásclra és gyámolitasára.

Ezen Intézet, mellyben eggy része az ötödik rendű Szegényeknek, tudni illik a’Szembe
tegek, nyernek szállást, élelmet, orvosságot, és rendes gyámolítást hellyre állásokig, a’Pes
ti Aszszonyi Egygyesület a’ Budaival egygyesűlve tartja fel, melly Szem-betegjeit ide küldi 
és a’ költség félét megtéríti. Itten, a’ mennyire a’ hely engedi, a’vidéki Szem-betegek is fel
vételnek Magyar Országnak minden részeiből.

A'Pesti Aszszonyi Egygyesület felállásától fogva serény segedelem és tzélarányos ada
kozás által 2287 nagyobb részént egész számos lláznépeket mentett meg az éhel-halástól és 
elveszéstől, meliyeknek eggy része tartós testi nyomorúsága miatt még most is gyámolíttatik. 
Azoknak száma , kik mindennapi vagy héti adakozással segílletnek folytában 324-re megyen.

Aszszonyi kézimunkák által elejétől fogva mos tanig 482 személy nyert kerese
tet és élelmet, most pedig 100 személy foglalatoskodik ezzel.

A’ Kereset-Intézetben vagy Dolgozó-Házban eddig elő 482 személy véte
tett fel, és most is naponként 260 keresi élelmét.

A’ szegények Oskolájában 350 gyermek neveltetett, ezek közűi 129 van még 
abban.

A’ vakok gyógyító Intézetében 218 felvett személy közül 191 gyógyult meg, 
és tsak 27 botsájtalott el mint orvosolhatatlan.

A’ Kórházban vagy otthon az Eggyesűlet Orvosai által annak költségén feles számú 
betegek nyertek és nyernek gyámolítást.

Mostanában 813 személyeket ápolgat és tartogat a’ Pesti Aszszonyi Egygyesület.
Dolgainak folytatásáról több nyomtatásban kijött Előadások által adott számot az Egy

gyesület, nevezetesen 1-szőr 1817-diki 1-ső Áprilistól 1817-diki utolsó Júniusig. 2-szor 1817-diki 
Mártiustól 1818-diki Mártiusig. 3-szor 1818-diki Áprilistól 1819-diki Mártius végéig. 4-szeri8l9- 
diki Áprilistól 1820-diki Már tius végéig. 5-szür 1820-diki Aprilislől 1823-diki Mártius végéig. 
6-szor lb23-diki Áprilistól 1826-diki Mártius végéig. 7-szer az önkényes dolgozó Intézetről 1818.

Az illy Intézetek a’ szűkölködő de betsületes Szegények felsegéllését, a’ gyámoltalan gyer
mekek jobb nevelését, a’ jövendő Ínség megelőzését, és ez által a’ vétkek ’s bűnök ellávozta- 
tását, és így a’ köz tsendesség és bátorság feltartását is tárgyazván, az Országlásra nézve ne
vezetesek; a’ Pesti Aszszonyi Egygyesület által megállapÍLatott ezen Intézetek pedig annyival 
nagyobb figyelmet érdemelnek, mivel Hazánkban ehez hasonló szinte sehol sints, holott más 
miveit Tartományokban illy Intézetek nagy költséggel ápolgattatnak. Ezen szép Intézetek tse- 
kély Jövedelme, melly többnyire határozatlan adományokból áll, valóban bizonytalan és 
könnyen apadhat.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(32.)

Pesten, Szombaton, Sz. György Hava 19-dik napján 182K.

Majom.
Mindent mások után teszen a’ Majom; arra nem ügyel, 

Jól van-e, vagy rosszul; nemde hibázik esze.
Láttam már sokszor , ne tagadd, Oktondimajom .vagy 

Gondolatid szépek: kár de hogy egy se tiéd 1,

MAGYAR és ERDÉLY- 
„ ORSZÁG.

Tsáfz. Rir. Felsége Tekintetes 
Vitéz és Tudós Hazánkfiának Agyag- 
falvai Góró Lajos Ingenieur-Ka- 
pitány Úrnak , ki a3 Herkulánumi 
régiségek’ásásairól írott, ’s némelly 
Felségektől is fzép jutalmakra érde
mesített tudós Munkája által nevét 
egéfz Európában híressé tette, ke
gyelmesen megengedni méltózta- 
tott, hogy elvállalhassa azon Diplo
mákat, mellyeket neki, mint Tag-j 
jóknak, a’ Nápolyi Burbon-Her-! 
kulánumiAkadémia, és a’ Római 
Archaeologiai Társaság küldött. | 

A’ N. Mélt. Magyar Rir. Ud-j 
vari Kamara, a’ Kamara' Fő Fizetőj 
Hivatalának a’ Felsőségtől rendelt1 
új öfzvealkotásánál fogva felállítta
tott két Kassa-Tifztségi hivatalra 
TT. Gruden Jósef, és Tratt- 
nek Jósef Urakat, eddig volt Ac- 
cessistákat, ügyességökre, ép fzor- 
galmatos voltokra nézve, emelni 
méltóztatott.

(Első Félesztendó 1828.)

A’ N. M. Magyar Kir. Udvari 
Kamara a’ Mármarosi K. Kamarai 
Administratióhoz Expeditorrá ne
vezte F r e u dho ff e r János Urat, 
eddig oda való Administrator Pro- 
tokollistát; ennek helyébe Protokol- 
listává S z é n 1 e i n Jósef Urat, ed
dig volt Administrator Registranst; 
— továbbá a’ Vallemaréba megüre
sedett Rir. Só-Perceptori Tifztségre 
Klo buch arich Ambrus Urat , 
eddig a’ Lippai Só Tifztségnél volt 
Controllort; — és Lossonczy 
János Urat eddig volt Komáromi 
Só-Perceptort, hasonló hivatalra a’ 
Porofzlói Só - Szállító - Tifztséghez 
általtette..

AUSTRI A.
Ó Tsáfzári Királyi Felsége Mél- 

tóságos Kneidinger András 
Urat, eddig volt Kormány fzéki Ta- 
nátsost, a' Nagy Méltóságú Tsáfz.. 
Kir, Közönséges Udvari Kamarához 
valóságos Referendariussá és Ud
vari Tanátsossá méltóztatott kegyel
mesen nevezni.

X
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SPANYOL ORSZÁG.

Madridból Mart. 25-dikén. — 
Ezen h. 22-dikén a' Portugalliai dol
gokra nézve Státus-Tanáts-iillés tar
tatott melly igen lármás volt. Cas- 
t an no s, és V en eg a s Generáli
sok azt terjesztették a’ Király' ele
jébe ; hogy ezen környűlállásokban 
a’ legfzorosabb neutralitást kell tar
tani. Minden várakozás ellen a’ 
Leoni Püspök is ezen fzándekban 
volt. Gare i a de la Tőrre Úr, 
híres Törvénytudó, és Gróf V e ná
dit o Generális is ezekhez állottak. 
Az itt jelenlévő Királyi Rerezegek 
az egéfz tanáts alatt mély hallga
tásban voltak. Ezután Sál man 
Úr az Angol Követség! Helytartó
nak egy Jegyzékét terjefzte elő, 
mellyben az Orfzáglófzék megkér- 
deztetikí miként fogja magát visel
ni a Portugalliai ügyre nézve; s 
mellyben az Angol Orfzáglófzék 53 
millióm Franknyi adósságnak lefi
zetését sürgeti. Tegnapelőtt a’ Li- 
zabonai rendkívül való Követünktől 
egy Kurir érkezett, ki 50 óra alatt 
végezte ezen útat, és az újonnan 
kineveztetett Portugalliai külső dol
gok’ Ministerének hivatalos levelét 
hozta ; ebben a'mi Orfzáglófzékiink- 
nek ajánlást tesznek, hogy a’ Fél
sziget' két Udvara egymás között 
Szövetséget kössön. Erre nézve a’ 
Ministen tanáts egéfz éjfélig egybe 
volt gyűlve. Ezután S almon Űr 
mindjárt Erro Státus-Tanátsoshoz 
ment, és öfzvebefzéllésök’ követke
zésében a’ garda’ Vadász Regement
je , és a' Pattantyusság olly párán-

tsolatot kapott, hogy 14 ágyúval 
a’ Portugalliai határszélek felé in
dúljon.

NAGY BRITANNIA.

Azon Biztosságok közűi, mel
lyek az Angol Törvények'megvizs
gálásává neveztettek , az eggyik már 
Feel Ur' munkássága által elkez
dette foglalatosságit. Ez az Itélőfzé- 
kek’ törvénykezése módjában, ’s a' 
törvénykezés’ megrövidítésében fog 
dolgozni. Ezen Biztosság’ tagjai: 
Bosanquet, Stephen, A1 d e r- 
son, Patterson, és Parke Lí
rák , mind olly férj fiák , kik törvény
tudományaikról híresek. Sir Ri- 
chardson, ésHobhouseÚr, 
előbbi All-Státus-Titoknok nem 
akartak benne részt venni, beteges- 
kedésökkel mentvén magokat.

Mart. 31-dikén a' Felső Ház
ban W e 11 i n g t o n Herczeg az Alsó 
Házban Grant Úr, az Orfzágló
fzék’ szándékát a’ gabona-újtörvény- 
re nézve előterjesztettek sok Királyi 
Rendelések formájában. Némelly vi
tatások után meghatározhatott, hogy 
Apr. 15-dikén vizsgálat alá vétesse
nek. A’ Felső Ház Apr. 2-dikán, az 
Alsó Ház 3-dikán a’ közelgető Hus- 
vét ünnepek miatt megszüntette ül- 
léseit.

A’ Courier azt mondja, hogy 
az Orfzáglófzék még semmi újabb 
tudósítást nem kapott Török Ország
ból ; de bizonyosan állíthatja, hogy 
nem tekintvén a’ Díván által a’ Gö
rögöknek ajánlott megkegyelmez 
zést, az Angol Orfzáglófzék foly-
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tatni fogja iparkodását a’ Jul. 6-diki 
Tractátus' végre hajtására. Ugyan 
erre határozta magát, állítása fze
rént , az Orofz Tsáfzár is.

A’ G1 o b e azt állítja , hogy Éj- 
fzaki-Amerika igen hafznos feltéte
lek alatt, mellyek által a’ többek 
között a’ Középtengeren egy kikö
tőhelyet is nyer , Kereskedésbeli 
Eggyezést kötött a’ Portával.

Portsmouthból,az Angol 
Kereskedés" oltalmazására , két hadi 
salup indúlt-el Oportóba.

Cape-Coast-Castle-b ő 1 
írják a’ múlt December 4-dikén: 
hogy az előtt hat héttel ama" híres 
Mungo Park’ fia Akimbuh 
tartományban, melly A k r á t„ó 1 
délkelet felé esik , meghalt. O a' 
múlt Júliusban ment vala oda, hogy 
onnét Afrika’ belsejébe délnyugot 
felé utazzon , és tellyessé tegye azon 
fel találásokat, melly eket az attya’ ha
lála félben fzakafztott. Míg ő A k i m- 
buhban tartózkodott, hogy a’ 
nyelvet megtáiiuíj2;, sz efztendei Mg.y 
nevezett Yams ünnepeket tartották. 
A’ lakosok a’ régi fzokás fzerént egy 
tágas síkságra gyülekezt- öfzve, 
hol egy Fétis - fa állott s *meYiy>' 
hez tsak a’ Papoknak volt fzabad 
közelítem. Park Úr felhága egy fá
ra, hogy jobban láthassa a’ nép 
tsoportokat. A’ Király, ki az ő fzán- 
dékát észrevette, nem tanátslotta 
ezt neki, ’s azt állítá : hogy nem 
soká élhet, ha illy megfertőztetés’ 
vétkébe keveredik. Park még sem 
állott el szándékától, ’s azután két 
nappal már nem élt. Hihető , a’ Fé
tis-Papok étették-meg.

FRANCZIA ORSZÁG.

A’ Király, famíliájával eggyütt, 
Apr. 2-dikán reggel a’ pompás Pro- 
cessióval Sz. Germain jl’ [Auxerrois 
templomába ment, hogy ott nyil
ván való ájtatoskodást tartson.

A’Párisi Tifztviselők’ közelgető 
megújítására előrekéfzülvén, a vá
ros első kerületének Válafztói nagy 
eggyesületet tsináltak, és egyné
hány nap előtt az Elyzeumi mezők
re a" fzabad ég alatt öfzvegyültek. 
Itt rendfzerént valóTanátsot formál
tak , tsoportonként állottak öfzve , 
a’ Candidátusok felállottak, jusaik- 
rol, ’s érdemeikről fzóllottak ; ezek
nek ellenzői, ’s rágalmazói hason
lóképpen beízéilettek. A’ Válafztás 
jussa’ gyakorlásának ezen furtsa és 
különös formája ellen a’ Moniteur 
Apr. 4-dikén egy Czikkelyt közöl, 
’s azt mondja, hogy az illy öfzve- 
gyülekezések a’ közönséges Tifztvi
selők befolyása nélkül tartatván, 
-rendetlenséget, s valami vefzedel- 
mes ooípH '°g-!úüíi'magokban,
’s nem lehet megengedni

A’ Beauvai&úPüspök, az Egy
házi dolgok’ Ministere , a’ Húsvéti 
ünnepekre a" Megyéjébe ment.

A’ Gazette de France azt mondja, 
hogy koránt sem lehet elhinni Fran- 
czia Orfzágnak , mostani kényes 
állapotjában azon bírt , mellynél 
fogva a’ Ministerek önként bé akar
tak volna nyújtani egy törvény-ja
vallatot a" meghatalmazó Censura 
eltörlése eránt.

Gróf de la, Burdonnaye 
az orfzagos Költségek’ megvizsgá-

X
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lására kineveztetett Biztosságnak 
Eiőlüllcijévé, Gautier Úr pedig 
Titoknokjává lett.

De la Roche-Jaquelin Hen
rik Úr Apr. 5-dikén Párisból Sz. 
Pétervárába indúlt hívatalbeli leve
lekkel. Azt mondják, hogy ezen ifjú 
Pair önként katonáskodni akar az 
Orofz táborozásban a'Törökök ellen.

A’ Gazette de France fze
rént Donié Marquis , és Marquis- 
né (Dom Miguel Kir. Herczegnel 
húga) Londonból, hová öfzvekelé- 
sok után hamar, még Dom M i- 
g u el’ haza érkezése előtt, mentei 
vala , Kaennában akarnák lakást vá- 
Jafztani, mert ott oltsóbban élhetni.

A’ Párisi Kir. Törvényszék Apr.
3-dikán Ítéletet hozott azon ügyben, 
melly a’ Sz. Dénes útfzáján Nov. 1H, 
és 20-dikán történt zenebonát illeti. 
Ezen ítélet, minden elválafztó okai
val eggyütt, az Apr. 5-diki Újság- 
levelekben ki vagyon nyomtatva. 
Az ezen zendülés miatt bévádolta- 
tott, ’s vétkeseknek tartatott tagok, 
M eddiff «’ f0g5águ?.íi Ültek, sza
badon Jiuzsüttattak ; és a’ magános 
személyek által Fi íz - James O- 
bester, és Francáét, ’s De 1 a- 

\ vau Státus-Tanátsosok ellen indí
tott vád, mint helytelen, félrevet
tetett ; ’s így az ezen pérbe kevere
dett személyek közül egy sem tar
tatott büntetésre méltónak.

A" Gazette de France Apr. 5- 
dikén igen örvendez, hogy as em
lített Választó gyűlések ellen ren
delések tétettek , midőn így fzóll: 
,,Az Apr. 5-dikán a’ Pairek’ házában 
történt fel szollal ás meghallgattatott;

a’ Tisztviselők a' nép öfzvegyülései- 
nek, és a’ Klubok felállásának ve
szedelmes voltát megismérték. A’ 
nemes Pairek az által a' köszönetre 
méltóknak tették magokat mind azok 
előtt, kik a rendet szeretik, ’s az 
egéfz Ország előtt. A' Pairek’ háza, 
kötelességéből, és főképpen léteié
nek fentartásából, ezután is azon 
leszen , hogy a’ mi hasznunkról, és 
Intézeteinkről gondoskodjék , és 
azokat a’ Demokratáénak erőszakos
kodásai ellen oltalmazza ; ő fő kép- 

!pen a’ Királyi méltóságot fogja vé- 
'delmezni, melly köz szabadságunk
nak fő réfze, és melly nélkül a többi 
mind tsak hamar zabolatlanságra el
fajul.’’

A’ Courier Fran^ais elsőbben 
ditséri a’ Moniteurnek ezen tárgy
ról írt mérsékleti hivatalos Czikke- 
lyét; (Je azt állítja, hogy törvény
telenségről nem lehet vádolni, mint
hogy semmi meghatározott törvény 
ellen nints ; ennél fogva itt is helve 
vau amaz örökös, alap-törvénynek : 
hogy a’ mi nints megtiltva, az fza
bad , ’s a’ t.

A’ Deputátusoknak Apr. 5-dikén 
tartott úRésében is több ízben szóba 
hozták az Elyzeumi mezőn tartatott 
választó gyűlést.

■PORTUGALL1A.

Lizabonából Mart. 22-dikén in
dúlt tudósítás fzerént Saldanha 
e Dann Generális (előbb Opor- 
t ó i Kormányozó, és egy ideig Ha
di Minister) ki az utolsó időkben An
gliában tartózkodott, IV, György
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nevű Angol gőz posta-hajón 21-ikén 
reggel a' Tájóba érkezett, de nem 
szállott ki a szárazra , hanem mind
járt ezen postahajóról a' Tájón álló 
Angol Admirálisi hajóra általment.

A’Franczia Nagy-Követ, Rau- 
z an Herczeg (kifamíliája ügyében 
szabadságot nyert a' hazamenetelre)
22-dikben a’ gőzhajón Kadixba 
szándékozott indúlni; az ő Követ
ség! Titoknok«, Durand de Ma- 
reuil Bárónak megérkezéséig, vi
szi a’ hívatalbeli dolgokat.

Setubálban (melly egy kis 
tengeri kikötőhely Lizabonától dél
felé) Dom Miguel Királyi Hercze- 
get határtalan Királynak akarták ki
kiáltani ; ’s ezen alkalmatossággal 
nagy zenebonák történtek.

DÉLI AMERIKA..

Peruból érkezett legújabb tudó
sítások még kevés reménységet nyúj
tanak a’ Kolumbiával való barátsá
gos eggyetértésnek helyreállítására. 
A’ Perui Congressusnak és Orfzágló- 
fzéknek minden lépései azt mutatják, 
hogy af Bolivár ellenébe álló fe
lekezet nagyobb hatalommal bír. 
A’ Bolivár’ kormánya alatt hoza
tott rendeléseket többnyire lassan
ként mind eltörölik , és semmit sem 
mulatnak-el, a’ mi a'két Státusnak 
egymástól való politikai elfzakadá- 
sát elősegítheti. Sept. 27-dikén a 
Congressus La Mar Praesidensnek 
meghagyta egy Jelentésben, hogy 
sietve mind azon Perui katonákat 
visszakérj e, kiket akarat jók gllen 
Bolivár Generális Kolumbiá

ba szállított. Hasonló kívánságát 
nyilatkoztatta ki Bolívia is. Ezen 
új Státus,a’Perui Congressusnak Oct. 
l-ső napján tartott bosszú üllése után 
bizonyos feltételek mellett függet
lennek ismértetettJA’Congressus t.i. 
megismérte Felső Perui tarto
mányoknak azon jussát, hogy ma
gában fennálló Respublikát tegye
nek magokból, és hatalmat engedet 
az Orfzáglófzéknek arra, hogy velük 
öfzvefzövetkezhessék , miheíyest az 
idegen fegyveres közbenjárástól 
megmenekedik, és tulajdon nem
zeti Igazgatófzéke lefzen. A’ Perui 
Congressus igen munkás ; és már 
több törvényeket adott a' neveltetés’ 
ügyében, és az ősi hazai lakosok' 
állapot)ára nézve. Oct. 27-dikén egy 
—10 tagból álló-Bíztosság a’ Con
gressusnak javallatképpen bényuj- 
tá a’ Peru Respublika' fzámára ké- 
fzített Constitutiót, melly 180 Cik
kelyből áll. A’ népnek képét két ház- 
gyülés viseli, és a’ polgári alkot
mány , a' Biztosság’ kifejezése fze
rént , közép útat tart a Szövetségi, 
és Közép ponti Respublika között. 
A tartománybeli Tanátsok önnön 
magok szabhatnak törvényeket a’ 
magok vidékökre nézve; de ezen tör
vényeket a' Congressusnak kell meg
erősíteni ; továbbá az adók felosz
tásába beleszólhatnak ; minden vá
rosoknak, és kerületeknek Magis- 
tratusai esztendőnként ezeknek szá
mot adni tartoznak , és ők a' Köz
ségek* Felvigyázói a’ Religiói, Ne
velési, és Politiai dolgoknak min
den ágaiban. A’Respublika Praesi- 
densét, ha hivatalának ideje már
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eltelt, nem lehet többé válafztani; 
mellette lefzen, az ő általa válafz- 
tatott Státus-Titokno^okon (Minis- 
reken) kívül, egy S'tátus-Tanáts , 
melly a’végrehajtó Hatálomtól nem 
függ, és mellynek tagjait a’két ház 
nevezi-ki. A’ bírói Hatalom semmi 
más Hatalomtól nem függ ; és a’bí
rókat nem lehet hivatalaikból leten
ni, mint más orfzágos Tifzteket. 
Minden bírói Ítéleteket, mind a’ 
polgári, mind a’büntető ügyekben, 
az indító okokkal eggyütt köz tu
domásra kell botsátani. Ezen tör
vényt — még a' Constitutio' elfoga
dása előtt— Peruban már gyakor
lásba vették. — Az El-Peruano 
nevű. hívatalbeli Újság már egymás
után a’ fő város’, és a tartományok’ 
fő Törvényfzékei által hozatott Íté
leteknek lajstromát közli, és ezek kö
zött sok ítéletek találtatnak, mellyek 
orfzágos Tifztviselők elten hozattak. 
Minden tartománybeli Tanáts a’ 
Praefectusi, All-Praefectusi, és Bírói 
hivatalra az Orfzáglófzéknek hármat 
candidál , ’s ezek közül az Orfzág- 
lófzék válafzt. A’ poígáÁ alkotmány 
öt efztendeig foganatban marad ; 
ezen idő elfolyta után a’Respublika 
nagy gyűlést fog tartani , és a’vál
toztatások , mellyek fzükségeseknek 
tartatnak , meg fognak határoztatni, 
’s úgy akkor a’ Constitutio, mint 
örökös alap-törvény, kifog kiáltat
ni. A' Respublika' 'Régiójáról ez 
vagyon a’ 3. §-ban:^A’ Religiója 
Apostoli-Római-Kathófika Hit. A' 
nemzet ezt minden mód által oltal
mazza az Evangyeliom’ értelme fze
rént, és semmi más Hitvallásnak nyil

ván való gyakorlását meg nem en
gedi.” A Biztosság illy éfzrevétellel 
rekefzti-bé előadását: hogy noha a’ 
Religióról fzólló Czikkelyben az volt 
fzándéka , hogy a’ Türedelem eránt 
való kérdést egéfzen elmellőzze, a’ 
nélkül hogy más Isteni-tifzteletek- 
nek nyilvánvaló gyakorlását meg
engedje, vagy megtiltsa , ’s így a' 
hafzonvehető külföldiek’ bévándor- 
lásának, kikre olly nagyon fzüksé- 
ge van a’ Respublikának , gátat ne 
vessen; mégis tanátsosnak tartotta 
ebben engedni a’ nép’ akaratjának, 
és minden más Religiónak nyilvá
nos gyakorlását kizárni. Azon vé
lekedés , mellyben a' Peruiaknak 
nagy réfze vagyon ezen kényes 
pontra nézve , kötelességévé tefzi a’ 
Biztosságnak , midőn a’ közjóért 
buzog, hogy azzal egy értelemben 
legyen.” — November hónapban a 
kereskedés éledni kezdett; és lehe
tett várni, hogy a' Congressus a’ 
vámot alább fzállítja. Chaumet- 
te des F o ssesv mint a"Franczia 
Királynak Fő-Consula Limában, az 
Orfzáglófzék által megismértetett, 
és hívatalbeli dolgaihoz fogott.

A' Mexikói tudósítások, azott 
történt zendülések’ kimenetéléről , 
igen külömböznek egymástól. Né- 
mellyek fzerént, B r a v o Generális, 
látván , hogy Barragan Generális’ 
seregei állhatatosan megmaradnak 
mellette, önként Guerrero Ge
nerálishoz ment, ’s magát fogoly
nak vallotta ; így tselekedtek a’ vele 
volt Tifztek is. S t. A n a Generá
lissal sem került a' dolog soha üt
közetre. — Tampikóból Jan. 26-di-



kán jelentik, hogy a Kereskedőség 
nagy ijedtségben vagyon, mivel a’ 
Vám-hivatal parantsolatott vett az 
Orfzáglófzéktől, hogy minden ide
gen Kereskedőktől az ő birtokok
ban találtató minden portékáknak 
feljegyzését kérje , hogy a" Státusnak 
ezen pénz-fzükében, mindjárt fel
lehessen fzedni tőlök az adót.

Közép-A meri kában, F ebr. 
2-diki tudósítások fzerént, folyvást 
tartott a’ polgári had ; és a' Salva
dorok nem rég ismét nagy kitsa- 
pongásokat követtek-el Gualan 
tartományban. Omoa-ban , a 
tartomány’ fő kikötőhelyében , a 
Szeretsenek felzendültek , ’s a Tifzt- 
viselőket elűzték , kik a' legjelesebb 
lakosokkal B a 1 i z é b e (Honduras) 
az Angol birtokba futottak; ezáltal 
a' külső kereskedésnek egéfzen meg 
kellett fzünni, minthogy Omoa, 
és Gualan azon úton fék fzik , 
melly egyedül vifzen a’ Státus belső 
réfzeibe.

TÖRÖK BIRODALOM.

Már említettük vala , hogy Szmir- 
nában aSpectateur O r i e n t a 1 
helyett most új Franczia Újság ada
tik ki Le Courrier de Srayr- 
ne nevezet alatt." Ezen hónap kö
zepe táján ( elég későn) érkezett 
Bétsbe ezen Újságnak Febr. 23-iki 
első darabja, melly elsőbben is pa- 
nafzolkodili a’ Franczia Helytartó 
Consulnak , Castaigne Úrnak 
tselekedete ellen , hogy az élőbbé ni 
Újság Szerkeztetőjét ok nélkül, sőt 
minden kérdés nélkül elfogatván,

oka volt a’ Spectateur Orientál’ meg- 
fziinésének , ’s azután azt mondja , 
hogy ezen mostani Újság’ fzérkez
tetése olly Férjfiakra bízatott, kik
nek buzgóságokra fzámot lehet tar
tani , és a’ kik hivataloknak fontos
ságát a’ mostani környülállások kö
zött egéfz kiterjedésében ismérik. 
Végre megnevezi a’ tárgyakat, mel
ly ekre leginkább ki fog terjedni az 
Újságírók’ figyelme. — Ezen első 
darabjában a’ Courrier de Smyrne 
a’Görög lázzadásnak rövid rajzolat
ját közli annak kezdetétől fogva a’ 
legújabb időkig. A’ többek között 
ki-kel Gróf Capodistrias ellen, 
hogy a’ Görögökhöz intézett Pvocla- 
matiójában a’ tengeri rablást 
nem is említi. Hanem későbbi tu
dósításokból már tudjuk , hogy a’ 
Praesideasnek egy Hirdetésében , és 
Trikupi Státus - Titoknoknali a’ 
Praesidenshez intézett tudósításában 
ezen tárgy is fzóba jött.

GÖRÖG ORSZÁG.

Triesztből Mart. 31-dikén. —. 
Az Archipelagusról érkezett tudósí
tásaink Febr. 24-dikéig terjednek. 
Úgy látszik, hogy Gróf Capodis
trias akkoriban fontos hadi mun
kálkodással foglalatoskodott, melly- 
ben Görög Országnak egéfz száraz 
földi, és tengeri ereje réízt venne ; 
és hogy minden hadi Tiszteknek 
parantsolat adatott, hogy eggyet- 
értőleg egy bizonyos czélra közre
dolgozzanak. 1800 gyalog emberből 
álló tsapat Naupliánál, 4000 gya
logból álló Troezfennél, és egy bar-
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maciik, mindenféle nemű fegyve
resekből álló, Korinthoz közel gyü
lekezik öfzve, és mindnyájon elő
készületekkel foglalatoskodnak a’ 
további munkára. Cliurch Gene
rálishoz is hasonló parantsolat érke
zett. Gróf Capodistrias Febr.
18-dikán Warspite Angol hajón Po
rosra ment; minden idegen, és Gö- 
fög hajók, mellyek az Aeginai ki
kötőhelyben állottak, követték a’ 
Grófot. Egyfzerre új élet támad a’ 
Görög népség között; és a’ zendü
lés’ lelke elenyéfzni látfzik a’ seregek 
között, mióta a’ Praesidens zsóld- 
joknak pontos kifizetéséről gondos
kodik , sőt ajándékot ofztogat min
den szolgálatért, melly a’ rendsze
ré nt valónál nagyobb. Ellenben az 
Arabsoknál, és Törököknél minden 
fenyíték-tartás elenyészett, a’ mit 
réfzént a’ Na vari ni ütközet, részént 
a’ seregeknek rósz tartása okozott., 
Tsapatonként találhatni most a 
Török Kóborlókat; kik magok által 
választott Vezérek alatt Móreát bé- 
járják, ’s fosztogatnak- A’ Török 
várak legnagyobb szükséget is szen
vednek , az eleségben, és azon vi
dékek, hol Török fegyveresek ta

nyáznak , nagy éhségben vannak. 
Azért azt tartják, hogy Ibrahim 
Basa végre reá áll, hogy Móreát 
elhággyá; neki ismét azt tanátslot- 
ták, hogy tsak hamar szálljon ha
jóra , ha reá bízott seregeit belsü
lő ttel akarja visszahúzni a’ viadalból. 
(A. Z.)

fi ü lomb bféle Tudósítások.

Javoye nevű Apáca, a’ Sz. 
Jósef Rendének Szerzője, és Feje- 
delem-aíTzonya, 40 Apácával, é& 
20 Alsátiai famíliával, éppen most 
hajóra akar száll an i, hogy a'Fran
cia Guiánába hajózzon, ’s ott a’ 
Mana víz partján egy fzállítványt 
megtelepittsen.

Halmstadt vidékén Svécziában 
nem rég olly nagy földindulást ér
zettek , melly az ott való éjfzaki 
földön egészen szokatlan.

Brougham Úr az Angol tör
vénynek mostani állapotjárói a' Par- 
lamentumban mondott befzédét 
maga által - nézte, és megjobbítva 
kiadta, melly 120 lapot foglal-el.

r
Budai Lotteria.

Sz. György Hava 16-dik napján 1828. volt Húzásban, kijött:
59- 43- 60. 67.. 70.

A Gabonának Pesti piacziára Április 18-dik napján 1828. Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 8 fór. 20 kr. Kétszeres 7 forint 
— kr. Rozs 5 fór. 10 kr. Árpa 3, fór. 40 kr. Zab 2 forint 16 kr. 
Kukorieza 3 fór.. 52 kr. Köles Z fór. 20 kr. Köles kása — fór. — kr.

(Hafznos Mulatságok Nro 32.) Hirdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (52.)
Hirdetés.

(l) Folyó efztendei Április Holnap 28-dikán dél előtti g órakor, 
Promontoriumban, a’ Helység házánál közönséges Licitátio mellett 
Árendába fog adódni Trettner Györgynek Promontoriumi Sörháza 
ahhoz tartozó minden épületekkel, és Instructióval eggyütt f. e. Május
1-ső napjától kezdendő három esztendőkre. Ugyan akkor szinte Kó
tyavetye mellett örökösen eladódnak említett Trettner Györgynek, 
kívánsága fzerént a’ Promontoriumi úgy neveződön Braun-äckeren 

5 2. ilévő ---------? szinte Promontoriumba a’ Scharfen-äckeren 2- fer-
4 8

tályni, és a’ Helység mellett két darab kerti fzőlleji. — A’ Feltétele
ket meglehet tudni Pesten Massae Curátor Gál Jósef Úrnál a’Magyar 
útfzában Nro 434-

Hirdetés.
(l) Bizonyos legjobb korú Ügyész, ki a’Gazdaságot, mellyet már 

jó foganattal gyakorlott is, gyökeresen érti, fzolgálatját ajánlja. A' 
többit a’ Hazai Tudósítások’ hivatalánál megtudhatni.

Jelentés.
(l) Deiller Antal Szer - Kereskedésébe Pesten a’ 

Sárkánynál, a’ Vározháza megetta’ Rózsa-piaczon, újonnan
megérkeztek:

V alódi Majlandi Strachin és Pár mai Sajt;
Valódi, fris Veronai Szalámi;
Pattanó tokok, az ütő Fegyverekre, 1000 darab

4 fór. 30 kr.-jával, két skatulában —
Puska töltésre való I1 ujtások —különös figyelemre méltók, 

legszebb, privilegyiomos Ser éttel eggyütt.
Valódi Luczerna-mag, mázsája 45 fór. V. Cz. megtisztítva, 

az utolsó termésből.
Viafz -gyertyák, legfzebb Galgóczi, fontja 2 fór. ztz 

kr. V. Cz.; — mázsa fzámra jutáimasabban. —
(Első Félesztendó 1828.J )(
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"Tokaji afzúfzőllőbor, butellája 2 fór. V. Cz. — 
Ménesi, és R u f z t i afzúfzőllő-bor, 's többféle külföldi tse- 

vnege-borok.

Megjavított Ütőfegyverek.
(l) Az alúlírt bátorságot vefz magának a’ T. fegyver’kedvellŐket fi- 

gyelmetesekké tenni, hogy ő azon négy esztendő ólta, mellyek előtt 
miveiről hirdetést botsátott, tellyes erővel azon volt, hogy azoknak 
maga, és más tapasztalása által efzr evett hibáit megjavittsa, ’s igye
kezetében oda jutott, hogy müvfzereinek egyszerűbbé tétele, és más 
javítása által már most fegyvereinek tellyes bátorságáért, és tartóssá
gáért kezeskedhetik. Ki is midőn az eddig nyert bizodalmát alázatosan 
megköszöni, az e’féle fegyver’ kedvellőket kéfz a’ mondottak felől 
meggyőzni.

Kimer György 
Polgári Puskás 

Pesten a’ Párisi útfzában.

Híradás.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik , hogy a’ Szerem Vármegyében hclyheztetett Odes- 
chalchi Herczeg'i., már a’ Királyi Fiskushoz tartozó Uloki, és Ireghi 
Uradalmakat illető bor dézma, mellynek jövedelme 23 helységben 
mintegy Q000 Kapálótói vétetik , 1828-diki Sz. Györgytől fogva a’ Fel
séges Aerarium részére rendfzerént teendő kezesség mellett a’ Nagy 
Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’ helybe hagyásával a’ többet 
Ígérőnek bérbe adatik. A’ Licitátio határideje mind a’ két Uradalomra 
nézve e’ f. e. Május lQ-dikére illők Mező-Városában a’ Városházában 
reggelre van határozva ; ha pedig mind a’ két Uradalomra nézve nem 
találkoznának kótyavetyél ők , akkor a’ f. e. Május lQ-dikére határozott 
határidő Illokra magára nézve megmarad; az Ireghi Uradalom részé
ről pedig szinte a’ Városházánál e’ f. e. Május 22-dikére határoztatik. 
Mellyre nézve a’ bérleni kívánók ezen Licitatióra azon észrevétellel 
meghívattainak, hogy a’ két Uradalom’ valamennyi helységeire nézve 
teendő bérlés okáért 53Q fór. P. P. és azon esetben, ha a’ bérlés ré- 
ízenként esne meg, erányos mennyiségű foglalót tegyenek le a’ kó- 
tyavetye előtt; azon többet ígérő pedig, kire a bérlés fzálland, az 
Arenda értékével egyetérő bátorságos Hypothekaval kezeskedjék. A’ 
többet igérő által leteendő bánat pénz lefogtartóztatni, és a’ bérlőnek 
utódsó fél efztendei fizetésébe fzámláltatni ; a" többi Licitálóknak pe
dig a’ kótyavetye után azonnal viíTza adatik. A" bérlés többi feltételeit



Újvidéken a’ K. Tifza melléki Korona Kerületi Praefectusság1 Hivatalá
nál naponként megvizsgálhatni. Az Izraeliták ki vágynak zárva ezen 
haszon bérlésből. Budán Apr. 5-dikén 1828-

Eladó hátas Lovak.
(2) Alólírtnak istállójában Sibón, 15 darab, nyereg alá tanított 

eladó hátas Ló áll. Vagynalt közöltek , metfzettek , kanczák, csődörök, 
hoíTzú és kurta farkuak , ltülömbféle fzőrüek ’s tulajdonságuak. Nagy
ságokra nézve tizenötöd fél ’s tizenöt marok és három hüvelyk közti 
lévők. Arrok 40 aranytól 100 aranyig, kivévén Z Csődört, mellyek 
egyfzersmind jeles hágó Lovak is, és annál fogva nagyobb árruak. 
Látni ezen Lovakat S i b ó n minden órában lehet, valamint meghatá
rozott árron meg is vásárlani. Különösen pedig a’ jövő Julius l-ső 
napjától fogva Augusztus l-ső napjáig, melly idő alatt, alólírtt is 
bizonyosam! honn lefíz ’s minden vásárlani-kivanót jó szívvel lát.

Sibón Április 2-dikán 1828.
Báró Wesselényi Miklós.

Hí rdetés.
(3) A következendő nevű és tartalmú Munkát adom ki: Medi

cina Forensis. vagy. Orvosi Törvénytudomány, — a 
Táblabíró, Bíró, Ügyvédő, Törvénytudó, Törvény- 
tanúló, Orvos, Tanúlóorvos Uraknak számokra, — 
fzám os Hazai példákkal megvilágosíttatva, némely 
Hazai tudós Orvosoknak dicséretes emlékezetekkel 
megdífzesíttetve.

Mivel a’ Nemes Haza méltóztatik tudni, hogy a’ Medicina 
Forensis a’ Törvény tudománynak egy réfze, ’s nevezetesen, hogy az 
a' Büntetőtörvénynek (Jus Criminalénak) egyik tagja: azért ezenTu- 
dománynak fzükséges voltáról semmit sem szólok: hanem bizodalma- 
san csak azt jelentem, hogy ez a’ Munka már a’ sajtó alatt van, és a’ 
jövő Augustusi Pesti vásárra tökéletesen kéfzen léfzen. A’Munka mint 
egy Iiarminczhárom árkusból fog állani, fzép betűkkel, fejér nyom
tató papiroson, nyólczad rétben; ez a’Munka most ezüst négy húfzas 
előfizetésre bocsáttatik.

Az előfizetést méltóztassanak a’ vejendőUrak a’következendő 
helyeken, a' megnevezteténdő Uraknál letenni.

Pesten, Eggenberger Jó’sef Könyváros Úrnál.
Debreczenben T. Sárváry, Ref. Collég. Prof. Úrnál.
Kassán, T. Terhes, Ref. Pred. Úrnál.



Patakon, T. Kövy, Prof. Úrnál.
Szathmáron, T. Gáty, Ref. Pred, Úrnál.
Miskplczon, T. Barczikay András Táblabíró Úrnál.
Pelsőczön , T. Helybéli Ref. Pred. Úrnál.
Szigeten, T. Asztalos Pál, Táblabíró Úrnál.
Somogy Vármegyében , Mocsoládon, T. Erős TáblabíróÚrnál. 
Veszprémben, T. Kocsi Horváth Fő-Bíró Úrnál.

Altaljában pedig, akárhonnét az Országból, ha hozzám (a’ ki Pesten 
a' Zőldkert vagy Rohlbacher Utczában, 500 fzám alatt lakom) tíz 
Exemplárra való előfizetés küldetik, egy Exemplár ajándékban felül 
fog adatni. Költ Pesten 27- Mart. 1828.

Kováts Mihály,
Orvos Doctor.

Hirdetés.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből ezennel köz hírré tétetik, hogy a’ Kir. Kamarai Aradi Uradalom
ban helyheztetett Ménesi Kerületi Kukoricza kéfzségből e' f. e. Április 
28-dikán 1000 Pos. mérő tsőves Kukoricza nyilván való kótyavetye 
által eladatik. A venni szándékozók a fent meghatározott időre a’ 
Ménesi Számtartó hivatal írófzobájába meghívatnak.

Budán Április 12-dikén 1828.

Hirdetés.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből a’ Ménesi Üradalom’ pinczéjében lévő tavalyi termésbeli jobbára 
kástélyos borok, mellyek ezer akóra telnek, a’ többet Ígérőnek azon 
kifogás mellett eladatnak , hogy a' többet ígérő a’ Licitatios Protokol- 
lomnak Felsőbb helyen leendő helybe hagyatása után vásárlóit borait 
azonnal tulajdon hordóiban elvigye, és azoknak árát előre letegye ; 
a’ kótyavetyélek pedig a’ Licitátio előtt 100 fór. P. P. bánat pénzül 
lefizessenek. Melyre nézve a" venni kívánók ezen kótyavetyére, melly 
Ménesen a’ Tifztartóság’ épületében Május’ 5-dikén reggeli Q óra
kor tartatik, meghívatnak. Budán Április’ 8-dikán 1828.

Moharmag.
(2) Egy fzáz Pesti mérő mennyiségben eladó találtatik Pesten az 

Újvilág útfzában az 555 fzám alatt lévő Pruzsinfzky Házban.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(33.)

Pesten, Szerdán, Sz. György Hava 25-dik napján 1828.

Haza.
Nints Haza, nints Nemzet I mind a’ Természet’ ölében 

Egyformán nyugszunk; szollá Hevesdi minap.
Nints bizony: — elzsibbadt szívünk a’ nemzeti betelt 

Érzeni nem képes; veszni, enyészni siet.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

■Pesten Apr. 17-dikén Nagy Mél

tóságú Gróf C z i r á k y Antal Orfzág 
Bírája O Excellentiája, mint a’ di- 
tső Marczibányi Família’ Inté
zetére ügyelő Küldöttségnek Elől- 
üllője, délelőtti 10 órakor üllést 
tartani méltóztatott. — Ugyan ezen 
nap délutánul 5 órakor a‘ felállítan
dó Magyar Tudós Társaság alap- 
intézetéről , és rendfzabásairól egy- 
gyütt tanátskozó Tudós Férjfiak 
Méltós. Gróf Széki Telek y Jósef 
Ó Nagysága előlüllése alatt a’rcájok 
bízott munkálkodást végképpen bé- 
fejeztéfe.

Egerből Apr. l()-dikén. — Nagy 
Méltóságú és Fő Tisztelendő Felső- 
Eőri P y r k e r János Láfzló Patriár- 
ka-Ersek O Excellentiája, Ts. Kir. 
Belső Titkos Tanátsos, a* jeles Aus
triai Tsáfz. Vas-Korona-Rend’ első 
karbeli Vitéze, ezen Tettes Ns. Heves 
és Külső - Szolnok törv. eggyesült 

( Első Félesztendő 1828 )

Vármegyék örökös Fő-Ispánya,Nem
zeti arany Szabadságunk gyakorlá
sára folyó Április hónap 15-dik , és
l6-ik napjain alkalmatosságot nyúj
tani méltóztatott, eltelvén t. i. a' 
törvényes időszakasz utóbbi Tiszti 
újító székünk tartatásától fogva, 
de meg is sosztatván tisztelve sze
retett ÉIső Aí-Ispányunktól (Nagy
ságos Gofztonyi és Rövesfzarvi 
Gofztonyi Pál Királyi Tanátsos 
Úrtól, Al-Orfzág Bírói Méltóságra 
történt emeltetése által, ezen Tettes 
Ns. kettős Megye Tiszt-Választása 
törvényes szertartással megújitta- 
tott; folyó hónap 15-dikén reggeli 
8 órakor a' székes Fő Templomban 
a’ Tettes Státusok és Rendek ö/Tze- 
gyülekezvén a* Sz. Lélek hívására , 
onnan a’ Ns. Vgye Házához tsopor- 
tozván, Ts.Bernátfalvi Földváry 
Ferencz második Al-Ispány Úr Előí- 
ülése alatt kezdődött köz Gyűlésből 
fényes Kiküldöttség neveztetett-ki 
Nagy Méltóságú Örökös Fő-Ispány 
Urunk’ meghívására, melly is kö
telességét végezvén, Nagy Méltósá-
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gú Örökös Fő-Ispány Urunk tsak 
hamar megérkezék sok ezer Éljen 
kiáltásokkal' fogadtatván; ki is mi
nekután na Fő Elöljárói bölts, és 
ezen jeles polgári ünnephez illő, 
lelkes befzédével a’ Tettes Rendeket 
megköfzöntötte , fellyebb tifztelt 
Nagyságos Gofztonyi Pál volt 
Első Al-lspány Úr érzékeny bútsú- 
zását elvégezte, Második Al-lspány 
pedig,z Tekintetes Földváry Fe
rencz LTr maga réfzéről, úgy eddig 
volt Fő-Jegyző Tettes Erdőkővesdi 
Rotenstein Jó’sef Úr az egéfz 
Tifzti kar nevében a’ fzokott lemon
dásokat hálás kifejezésekkel meg
tették , elkezdődött felkiáltásokkal 
az Első Al-lspány’ válafztása, de 
Nagy Méltóságú Örökös Fő-Ispány 
a jobb rendtartás végett, golyóbi
sokkal való voksolást rendelt, melly 
fzerént is Q38 voksal Első Al-Ispány- 
nak válafztatott Tettes. Bernátfalvi 
Földváry Ferencz Úr ; Tettes D o- 
b ó c z k y Ignácz Úr’ réfzére 144 voks 
esvén, a’ következett napon pedig, 
ügy mint Apr. ib-ikán, Felkiáltással 
válafztatott második Al-Ispánynak 
Tettes Erdőkővesdi Rotenstein 
JósefÚr; kineveztettek pedig: Fő
jegyzőnek Vratari ts Károly Úr, 
Első Al-Jegyzőnek Brezovay Jó
séi Úr, Második Al-Jegyzőnek Zsa- 
dányi és Török’ Sz. Miklósi Gróf 
A 1 m á s y Móricz Ő Nagysága, Tifz- 
teletbeli Aljegyzőnek egyfzer’smind 
Prokurátoria Elölülőjének Marsó 
Sámuel Úr, ugyan tifzteletbeli Al
jegyzőnek, és egyfzer’smind az Ár
vákra ügyelő Válafztottság’Jegyző
jének Gojzefzti Madarasy János

Úr, ugyan tsak tifzteletbeli Al- Jegy
zőknek : M a k a y Lajos, Déva-Vá
nyai Halasy Jósef, és Plathy 
Sándor Urak ; Felkiáltással válafz
tattak F(-Adószedőnek Tartsa! M a j- 
z ik Imre, Al-Adószedőnél;, és egy
fzer’smind Tárnái Járásbeli Adófze- 
dőnek Goth Bertalan, ugyan tsak 
Járásbeli Adófzedőknek’G e t s e Má
tyás, és B ó t a Jósef Urak ; Fő Tifzti 
Úgyéfznek Dapsai Dapsy Rafael, 
Második Fő-Ügyéfznek Szadai Z a- 
brátzky István, Tifzteletbeli AI- 
Ügycfzeknek kineveztettek: Cser- 
nus Antal, B e r ná t Mihály, P e r- 
laky Florian, Oláh Gábor, Bor. 
hy Jósef, Fejet István , B al o gh 
János, Pók Imre, és Karmos 
János Urak; Számvevőnek válafzta
tott U t a s s y István ; Levél - Tár
noknak V e c s e y Károly, Utak Di- 
rectorának R a d i t s János, Fő-Szol- 
ga-Bíráknak Retski R e t s k y Láfz- 
ló, Farkas Pál, Papfzáfz Jó
sef, Okolitsnai Okolitsányi Ig
nácz, és Radits Pál Urak; Al- 
Szolga-Bíráknak K a f z a p János , 
Gofztonyi és Kövesfzarvi Gofzto
nyi Antal, RoíFi Borbély Sá
muel, KovátsPál, Kanyó Gá
bor, és Lelefzi K óvá eh Péter U- 
rak; tifzteletbeli Al-Szolga-Bíráknak 
N o v o t h a Péter, és Besenyői S z a- 
b ó János Urak; Rendfzerént való 
Esküiteknek: Bernátfalvi F ö 1 d v á- 
r y György , Berecz Ignácz, M a- 
k a y Ágoston, Vratarits Lajos , 
Besenyői Szabó Láfzló , F ú r La
jos , E I e k Mihály, R o f át s 
György, Ivádi Ivády János, és 
Z a y Samuel Urak; Bátorságra ügye-
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lő Biztosoknak: Elek János, Ko
va ts András , Farkas Mihály , 
Goth Sándor , és M a r s ó Jó’sef 
Urak ; Polgári Biztosoknak : P o- 
1 y á k Jó’sef, B ó t a János, Merey 
Sámuel, V égess Jó’sef, és M a la
ti n f z k y Antal Urak ; Úti Bizto
soknak : Lelefzi K o v á c h Ágoston, 
és Keler Elek Urak ; ezek után va
lamint a’ Megyebéliek közül, úgy 
a’ fzomfzéd Megyékből ezen Polgári 
ünnepünkre megjelent Egyházi, és 
Világi Úri Rendekből fzámos Tábla- 
Bírák, és nehány tiszteletbeli Es
küitek kineveztetvén , és "mindnyá
jan a’ törvényes hitet letévén , Nagy 
Méltóságú Örökös Fő-íspány Urunk 
a’ Tiszti újitó-fzéket Fő- Elöljárói 
fontos intésekkel tellyes ékesen szál
lásával berekefzté ; mind a’ két na
pon 150. fzemélyekre tevítetett asz
talánál gazdagon megvendégelvén 
a’ Tettes Rendeket, kik valódi lelki 
örömmel köszöntötték fel poharai
kat Ö Excellentiájának betses éle
téért, kinek ezen Tiszti újitó-fzék 
alkalmával Nagylelkűsége, és ritka 
mássá kegyessége jelesen kitün- 
döklött.

A’ N. M. Magyar Kir. Udvari 
Kamara Dali’-Ar mi Úr’ halála 
által a’ K. Kamarai Számvevő hiva
talnál megüresedett Számvevő Tiszt
ségre T. Wächter Károly eddig 
volt Ingrossista Urat, ügyességére, 
és jó magaviseletére nézve, emelni 
méltóztatott; — továbbá az U r b á- 
n y i Flórián Úr’ előmozdítása által 
megüresedett Expeditor! Cancel- 
listaságra T. Difztinger István 
eddig volt Accessista Urat nevezte.

P rivigyéről, Nyitra Várme
gyéből Apr. lo-dikén írják: hogy 
Nagy-Pénteken , Apr. 4-dikén, mi
dőn az ájtatos hívek a" templomok
ba istenes elmélkedés végett öfzve* 
gyűlve volnának, hirtelen „tűz" 
kiáltatott, és a’ megrettent hívek 
láták, hogy két egymással ellenkező 
helyen lobog a’tűz. Ditsérctes volt 
a* Bajmóczi Uradalmi Tiszteknek 
nemes példája, kik az Uradalmi 
Alsókkal mindjárt oda sietének , va
lamint a' TT. Kegyes Oskolák' Szer
zeteseinek, és a’ Polgárságnak fá
radhatatlan erőlködése ; de mind 
hijába : még sem gátolhaták meg a’ 
nagy szélvész által terjesztett tűznek 
pusztítását, melly kevés óva alatt 
az 1100-dik esztendőben építtetett 
régi templomot, tornyával, és órá
jával eggyütt, az Oskolát, a Fő 
Tifzt. Skopecz Jó’sef Egri Kano
nok Úr’ jótévőségéből épített Kór
házat , a’ Patikát, és 205 házat, 50 
tsürrel eggyütt, hamuvá tett. A" 
ízéi megfordulván , mégis valami 
kevés ház megmaradt; hanem a’ 
megégettek' fzerentsétlensége fzívet- 
fzakafztó , és közülök sokan , kiket 
ezen mostoha sors, még nints egéfz 
4 esztendeje másodszor ért, koldus 
botra jutottak. Tsak a’ jótévők ke
gyessége enyhítheti ínségüket !

A' múlt 182Ó/7 oskolai eszten
dőben a’ Bétsi Univerfzitásnál 25- 
an graduáltattak Orvosi Doctor- 
ságra, és 4-en Chémiai Doctorságra. 
Ezek között a’ következő Magvar és 
Erdély Országiak találtatnak : Trán
gott Donnert György, Befzter- 
czei; Gerzsó János,Vág-Ujhelyi;



í* a v i c h Sándor, Posegai; Schau
bauer Máté, Varasdi; Varga Má
tyás , Szabad-Szállási; Bat só Bá
lint, Debreczeni; és Kralovan- 
f z k y László, Sárosi; — ezen két 
utolsó a' Chemiai Doctorságracmel- 
tetett.

Pesten — Budán valami 5 nap 
óta nyári meleg idők járnak; a’ 
szél néha fúj; de a’ levegőt nem hűti; 
tegnap délután béb örült, esni kez
dett , de tsak hamar ismét kitisztult.

PORTUGALL1A.

Az Angol Courier azt mondja, 
hogy Mart. 17-dike és 20-dika között 
parantsoíatnak kellett érkezni Liza- 
bonába az Angol fegyveresek’ elme
netele eránt; ’s így most ezen sere
gek Anglia felé útban vannak. Az 
Angol hajós tsoport sem marad a’ 
Tájóban, ha tsak Angliának által 
nem adatik azon kis erősség, melly 
a’ Tájó torkolatjánál vagyon, hogy 
ide Angol őrző katonaság tétessék. 
A’ Lizabonából elindúló seregek 
közűi tsak két gyalog-Rgt, két ba- 
talion gárda, és egy batalion Vol- 
tizsör tér vissza Angliába.

A' Lizabonai Udvari Újság 
Mart. 17-dikén közli Gróf Villa- 
flór Brigadérosnak, mint Alem- 
tejo’ Kormányozójának, és Oportói 
ideig való Kormányozónak, hivata
lából való elbotsáttatását; és más 
nap Gróf Villa-Real külső dol
gok’ Ministerének elbotsáttatását, 
’s helyébe S a n t a r e m Vice-Gróf 
neveztetését.

A' Coimbrai Univerzitásból há

rom Professort a' Dékánnal, és az 
oda való Káptalanból egy Kano
nokkal midőn, a’ Regens Kir. Hg ko- 
fzöntésére, mint kiküldöttek , Liza- 
bonába útaznának, Apr, 17-dikén 
Condeixához nem messze tíz ál- 
orczás ember megtámadott, a’ ko- 
tsiból kihúzott, és az úttól félre hur- 
czolván, ott reájoklőtt; két Profes
sor halva ott maradt, és a’két Pap 
nagy sebet kapott. A lövésre, és 
lármára nehány paraszt, és polgári 
katona oda futott, és a’ gyilkosok
ra rohanván, hármat közűlök elfo
gott, kik Coimbrai Deákoknak is- 
mértettek. Ez írtóztató történet’ kö
vetkezésében, a’ mit czinkosságbeli 
gyülőlségnek lehet tulajdonítani, 
Coimbrában több személyeket el
fogtak.

NAGY BRITANNIA.

A’ tengeri Osztályban serényen 
dolgoznak. W oolwichba, hol a* 
tengeri fegyveresház találtatik, pa- 
rantsolat küldetett, hogy hatlínea- 
hajóra való ágyúkat készen tartsa
nak. Azon línea-hajók’ fzáma, mel
lyek mostanság a’ Középtengeren, 
és a’ Táj ón találtatnak, nyolczra 
telik; név fzerént: Gloucester, Mel- 
ville , Óceán, Windsor-Castle, Re- 
venge, Spartiate , Wellesley, és 
Warspite. Az Asia, melly , a’ mint 
tudva van , a* Navarini ütközetben 
nagyon megromladozott, mihent 
megigazíttatik , ugyan azon rendel
tetése helyére fog menni.

A* Financziai- Biztosság Apr.
2-dikán megszüntette üléseit Apr. 
15-dikéig, és a' tengeri-, hadi-, és
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pattantyussági ofztálynak fŐ költsé
geit fzoros vizsgálat alá vette, úgy 
hogy majd a" Húsvéti ünnepek után 
képes lesz arról tudósítást tenni az 
Alsó Házban.

Sir Wilson Róbert Apr. 3- 
dikán az Alsó Házban ismét szóba 
hozta a" Görögöknek Egyiptomba 
lett hurczoltatását, ’s azoknak el- 
adatását a’ Navarini tsata után. Kí
vánta tudni, vallyon a’ Szövetséges 
Hatalmasságok tettek-e rendelést 
arról , hogy ezen elhurczoltattak 
visszanyerjék szabadságokat ?~P e el 
Úr azt feleié : hogy az Orfzáglófzék- 
nek igazán van gondja ezen dolog
ra és megteszi, a'mit tehet. Máskor 
talán bizonyosabb, és kielégítőbb 
feleletet adhat ezen pontra, a’ nél
kül, hogy az Országnak ártalmára 
legyen.

Ezen- ülésben panaszkodott 
M a k i n t o s h Úr az Orfzáglófzék- 
nek a’ külső helyheztetés eránt való 
mély hallgatása ellen. Azt jelenté, 
hogy Húsvét után erre nézve valami 
javallatot fog béadni azon esetre, 
La az Orfzáglófzék addig bővebb 
felvilágosítást nem ád Görög Or
szágra nézve. P e e 1 Úr azt feleié : 
hogy most nints ideje fzóllani; de 
annak idejében megfelel.

Portsmouthból Apr. 5-dikén 
jelentik , hogy a’ Svéd hajós sere- 
getske , N o r d n o i fi 1 d Vezérlése 
alatt, melly arra vagyon rendeltet
ve , hogy a’ Közép-tengeren Algír 
ellen munkálkodjék, mentői hama
rább meg fog érkezni Spíttheádba.

A' Ministerek naponként Ka
bineti tanátsot tartanak, mellyek

után közönségesen Gróf Dudley 
conferentiákat szokott tartani az 
Austriai, Burkus, Franczia, Brazí
liai , ’s a t. Nagy-Követekkel.

OROSZ BIRODALOM.

A’ Berlini Újság-levelek Sz. Pé- 
tervárából Apr. 1-ső napján költ tu
dósítások fzerént ezeket írják :

B al asch o w Generális gyen
ge egésségére nézve hivatalából 
mint Riasánnak, Tulának , Woro- 
neschnek, Őreinek, és Tambownak 
Fő-Kormányozója , elbotsáttatott, 
és a’ birodalmi Tanátsban nyert 
helyet. — A’ mi Újságunk egy . O 
Felsége által megerősített, Rende
lést közöl Befzaráb iának kor
mányozása eránt. A többi Kor
mányszékekre nézve kiadatott kö
zönséges Rendfzabás Befzarábiában 
is megmarad a’ maga erejében min
den más pontokban, kivévén azokat, 
mellyek ezen különös Rendelésben 
ki vannak fogva. Befzarábiának Fő* 
Vezére Új-RuíTzia és Befzarábiá FŐ- 
Kormányozójának fog neveztetni. 
Befzarábiának minden Rendei, va
lamint az odavaló Szállítványokis, 
a’ Czigányok, és Zsidók megma
radnak eddig való fzabadságokban. 
A’ lakosok bizonytalan ideig men
tek a’ katonáskodástól , ide nem 
tartozván azon parasztok, kik Orofz 
Országból mentek oda. A' Befzará- 
biai Nemesség Orofz Országban is 
él minden szabadsággal, mellyet ne
ki a* nemesi levél és a’ törvény en
gedett ; valamint azon Orofz Neme
sek is, kik Befzarábiába Hallanak
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hasonló jusokkal élnek a Befzará- 
biai Nemesekkel. A’ parafztok, ki- 
vévén a’ Czigányokat, személyük 
fzerént nintsenek lekötve a’ Földes 
Urakhoz. A’ tartománybeli Kor
mányszék’ helye Kischenewben 
(Sz.Pétervárától 1ÖC) 5 l/2 verstnyire) 
lefzen. A’tartománybeli Tanáts, a’ 
Fő-Kormányozó előlüllése alatt, 7 
tagból áll, kiket az ő ajánlására az 
igazgató Szenátus válafzt. Ezen Ta
náts esztendőnként kétszer gyűl öfz
ve , Májusban, és Novemberben , 
de ha fzükséges, máskor is egybe 
lehet hívni.— Az igazgatás’ költségei 
esztendőnként 156,945 ezüst rubel
be telnek. — A’ mezei gazdaságnak 
és a’ júh-tenyéfztésnek, valamint 
az ezzel egybeköttetett kézi mester
ségeknek tökélletesítése végettO F el- 
sége megengedte, hogy egy Anhalt- 
Kötheni fzállitvány telepedjék le a’ 
Tauriai Korona-birtokokba, ’s ott 
örökös jussal bírja földeit.

Sz. Pétervárából Apr. 3-dikán 
írják : hogy éppen akkor Orofz bi
rodalomhoz járulnak, az említett 
Eriwán, és Nakhitsewán Bánságo
kon kívül, a’ láulpi só-bányák is, 
és igen kiterjedett kereskedésbeli 
kedvezés. A' 80 millióm Rubelből 
álló hadi adóból már 64 millióm le 
van fizetve. A’ Tsáfzár ebből 6 mil
liomot a’ vitézebb Tisztek között 
kiofztatott. Paskewits maga 1 
milliomot kapott.”

GÖRÖG ORSZÁG.
Sz mi mából Mart. 20-dikán 

indúlt tudósítások fzerént, de Ri- 
gny Franczia Admirális, le Tri
dent línea-hajón, la Fleur de Lys

fregáta által kisértetvén azon h. 15- 
dikén V ur Iából a’ Szkió felé 
indúlt. A Szkióról érkezett legújabb 
tudósítások , mellyek Mart. 18-ikáig 
terjednek , azt mondják, hogy nem 
igaz azon hír, melly Konstantiná
polyban Tahir-B asa viíTzaérke- 
zése után elíerjedett, hogy t. i. a’ 
Görög fegyveresek egéfzen eltaka
rodtak volna ezen szigetből. A’ Gö
rögök ugyan, Fabvier Óbester 
vezérlése alatt, a’ Töröli seregek' 
megérkezése után Szkió városát, 
és a’ környéket elhagyták, a’ vár
ostromlását félbefzakafz tolták, és 
vívó ágyúikat ott hagyván, sietve 
viszavonták magokat a' szigetnek 
déli részébe az úgy nevezett Mastix 
falukba ; de onnét tovább nem men
tek , ’s a’ Törökök sem háborgatták 
őket, kik tsak délfelé a’ Szkió mel
lett lévő faluig nyomultak.

Mart. 15-dikén dél tájban M i- 
auli Görög Admirális, Hellas 
fregatán, két Görög brigantinna! , 
és nehány kis hadi hajókkal, a’ 
Szkiói tsatornába termett, és még 
18-di.kban is ott tartózkodott, ’s az 
által a’ szigeten lévő Törököknek a’ 
fzembe fekvő Ásiai partokkal való 
közösülését gátolta. A’ Franczia fre
gáta la Fleur de Lys Hellas-sal a’ 
tsatornában jelek által beszélgetett.

A’ Szluóban lévő Austriai Tsáfz. 
Kir. Vice- Consul , S t i e p o v i c h 
Ur, Mart. 20-dikán, la Vestale nevű 
Austriai hajón Szmirnába érkezett.

Napoli di Romániából 
Mart. 10-dikén így írnak : Ezen h.
2-dikán ide érkezek a’ Praesidens,
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Gróf Capodistrias, Warspite 
Angol línea-hajón , őtet kisérvén 
Junó, Ilona, és Kastor frega- 
ták , továbbá Musquito, és Re- 
v e 1 briggek. O Poros szigetéről jött, 
honnét Febr. 2Q-dikén estve indúlt 
meg. Alig szállá Gróf Capodis
trias a' szárazra, már G ri v a Theo- 
doraki Pahamides nevű felső felleg
várnak Várnagya , Tiszteivel egy- 
gyütt eleibe ment, hogy a' Praesi
dens’ parantsolatit megértse, ki őtet 
felette barátságosan fogadta, meg
ölelte, és azon kívánságát nyilat- 
koztatta-ki, hogy őtet egy kis tsa- 
patjával , test-őrzőjének akarná tar
tani ; minthogy az a’ szándéka, hogy 
az erősségnek, és a’ Napoli di Ro
mania’ bástyainak hadi Kormányo
zó jává Heidegger Oberst-Lieute- 
nantot tegye, kinek Griva Pala- 
nndest, az itt találtató minden hadi, 
és élelembeli szerekkel eggyütt , 
adná által. G r i v a , felette örülvén 
a’ Praesidensnek illy kedves elfoga
dásán , azt mondá, hogy Ő kéfz 
Palikáraival eggyütt mindenben az 
ő parantsolatit tellyesíteni.

Más nap, Mart. 3-dikán, Gróf 
Capodistrias, Heidegger 
Obers-Lieutenant által kisértetvén, 
Palamides várába felment, hol az 
általadás megtörtént. 5-dikben Al- 
banitika is (Its-Kale, az alsó
fellegvár) .ezen példát követte. P bo
tom a r a , ki ezen erősségben ve- 
zérkedett, hivatalát a’ Praesidens’ 
kezeibe letette, sőt ennek közbeve
tésére halálos ellenségével, Grivá- 
val, megbékéllt. 6-dikban mind a’ 
két Vezér, famíliájával eggyütt, el

hagy á az erősségehet, és a’városba 
rnene. 7-dikben Palamidesbe béfzál- 
lott 120 Hydrai és Specziai katona, 
kik a' Praesidens' fizetésén vannak; 
Albaniti kában valami 100 em
berből álló őrző sereg lefzen a’ vá
rosiakból. Palamidesbe Al-Vár
nagynak egy Orofz, RaykóUr, 
Albaniti kába egy Würtenbergi, 
Müller Úr neveztetett.

Mart. Q-dikén Photomara’, 
és Griva’ seregei, ezen utolsók az 
ő testvérének Griva Stavrónak 
vezérlése alatt a' Korinthi Isthmus 
felé indúltak. Ugyan az nap elment 
a’ Praesidens is a’ városból , és a’ 
szárazon Damalába (Trözenbe), 
és Porosba indúlt, honnét ismét 
Aeginára szándékozik. Griva 
Theodoraki valami 50 emberrel ki
séri őtet; az öreg Kol okotroni 
is, és Maurdkordátó Sándor a’ 
Praesidens’ kisérői között vannak.

Damalánál mintegy 2400 
emberből álló Görög sereg vagyon, 
mellynek vezérlését Gróf Capodis
trias Ypsilanti Demeter Her
cegre bízta. Febr. 28-dikán, rni- 
nekelőtte a’ Praesidens Porosból 
Naupliába indúlna, ezen hadi tsa- 
patot megszemlélte; a’ három Ha
talmasság hajóinak három Kapitá
nya (Sir Parker, Leblanc Úr, 
és Petro vitzy Úr), a’ három Pro- > 
bulus (Mauromichali Péter, 
Kondurioti György, és Z a i m i 
András), Miauli Admirális, ki 
akkor Hellassal Porosnál volt, K o- 
lokotroni Tódor, és igen sok 
egyébb Fő Tisztek követték a’ Prae- 
sidenst ezen mustrálásnál, és jelen



voltak azon vendégségen , melly! 
ezen alkalmatossággal adatott. Sir i 
Parker, és Petrovitzy Ur 
„G örög Orfzág’ független
ségéért’’ ittak. Az első azon bo
rostyán-ágakra mutatván, mellyek 
az asztalt ékesítették, ezt tévé hoz
zá : ,, És vajha ezen áron vásárol
tassák meg!” Az Orofz Kapitány 
pedig midőn-innék, ezt veté után
ira : „Nagy Péter, midőn az első 
línea-hajót a’ tengerbe erefzté , így 
fzólla : A’ Tudományok , és Mes
terségek Görög Országból kereked
tek. — Ezeket a’ háladatos Európa 
viíTza fogja neki adni.” — Leblane 
Úr Görög Orfzág1 Vitéz ármádájá- 
nak , és tengeri seregének boldog
ságáért ivott. Kolokotroni, és 
Miau 1 i megköfzöné ezen köszön
tést. Azon pohár-köszöntést, mel
lyet a’ Praesidens „a’ három Ha
talmasságért’ tett, leírhatatlan 
örvendezéssel fogadták. — Gróf C a- 
podistrias, Rhodios Urra, ki 
előbb F a b v i e r Óbesterrel nem 
volt jó eggyetértésben , azt bízta , 
hogy Methanában (egy félsziget Da- 
malától éjfzakfelé) hol a’Fabvier 
által felállított Taktikusoknak ta
nyája vagyon, egy más reguláris 
gyalog sereget állíttson öfzve.

Tegnap, Mart. 9-dikén, ide ér
kezett Pelican Angol brigg, melly 
a’ Karabuzai expeditió’ végrehajtása 
után ottan maradott vala; ez azon 
tudósítást hozta, hogy ama híres 
Görög-pártfogó, Urquhart An-1 
goi Major, kire egy kis tsapat ten-|

: geri katonasággal bízattatott vala 
iKarabuza várának Kormány ozása 
a’ tengeri rablók’ kiűzetése után , 
egy haznak leszakadása által annak 
omladékai alá temettetett. Egy má
sik Görög-jó-barát, HennUr, ma 
Karabuzábaindúlt, hogy ott a’Vár- 
nagyságot által vegye. Ugyan a’ 
Pelikan hozta hírűi, hogy egy Egyi
ptomi hajós tsoport, 2 fregatából, 
5 korvetből, és 12 szállítóhajóból 
álló, Mart. 1-ső napjaiban Szudá- 
hoz érkezett.

Kolokotroni Gannäos (a’ 
Tódor’ fia) ki Kar itenéb en 
tartózkodik , és Nik i ta, ki a’Lon- 
dari hegyek között vagyon, Depu- 
tatiókat küldöttek a’ Praesidens* kö- 
fzöntésére, kihez más helyekről is 
hasonló Küldöttségek érkeztek.

Gróf Capodistrias ezen pol
gári Tifzt-viselőket nevezte-ki: Ae- 
ginába, Janitzi Andrást, Ipsarait; 
Porosba , KaI e rgi Demetert, Kan
diából valót; Napoli di Romániába, 
Theotoki Grófot, Korfui fzüle- 
tést; Szírába, Ruffo Benincelót, 
Patráfzit; Kalavritába , R a p s a 1 i t 
MiíTzoíungibeli születést nevezte 
polgári Kormányozókká.

M i a u 1 i Febr. 29-dikén Hellas- 
sal, egy ágyúzó saluppal, és egy 
másik hajóval Porosból Skope- 
1 o ellen indúlt, melly a’ tengeri 
rablóknak ismeretes or-helye; ott 
vagy 12 tolvaj-hajót öfzverontott, 
és tizenötöt Porosba vitt, honnét 

Iazután a’ S z k i ói tengerre evezett. ’ 
|(a’ mint előbb megírtuk.)

(Ha&noa Mulatságok Nro 35.) Hirdetés ifi árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(33.)
Lotteria Jelentés.

Pesten Ofenheimer Sándor Pofztó Kereskedő Úr jelenti, 
hogy a’ Ruck enst eini nagy Lotteria’ első húzása Bétsben Apr. ig
eikén végbe ménvén, ezen Hámokra estek a’ fő-nyereségek: a’ Q078 
fzám Jägerndorfban kelt-el, ’s nyert 10,000 fór. ; a’ 133,878 fzámú 
sáro-a fzabad Sors, Ő000 fór. Bétsben maradott; a’ 10,848 fzámú 
zöld fzabad Sors, nyert 5000 fór, melly Pestre küldetett.

Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Kir. Udvari Kamara rendeléséből 

köz hírré tétetik, hogy az Aradi Királyi Kamarai Uradalmi Ménesi 
Kerületi Királyi hafználatokra nézve, mellyeknek árendája e’ f. 1828- 
diki Octob. végével elmúlik, ’s mellyeknek kibérlése az 1828-diki Nov.
1-ső napjától fogva 1831-diki October végéig terjed , a Kótyavetye 
Ó Paulis K. Mező-Városban a' Kir. Kam. Számtartói hivatal Irófzo- 
bájában 1828-diki Május’ 12-dikén a fzokott reggeli órákon tartatik.

Ezen hafználatok az érettük járó C. P. bánat pénzzel eggyütt 
e következők :

1- Hör. Két Uradalmi telek Kuvinban, mellyért
2- fzor. Egy hajdani Posta telek Glogováczon 
z-Hor.
4-Her.

a’ Bánat pénz 
4 fór. 50 kr.
9 — 15 —

Két — — — — — • - 4 — 18 —
A’ Mészárlás jussa Ménesen - - * • 10 —
—. — — Paulison - - m 10 —
— — -— Rladovan - - • • — 50 —
— —- — Radnán - - » 32 —
— — — Sólymoson - - 7 — Ő —
— — — Glogováczon, és Mikalakán 21 —
— — — Mondorlokon - - » — 30 —-
—■ — — Csicséren - - - —- 30 —
— — — Szabadhelyen - - - — 30 —
— — — Kuvinban, és Kovafzinczon 5 —

5-fzör. A’ HaláHat: Sólymoson, Radnán, Paulison,
Szabadhelyen , Csicséren , Mon- 
dorlokon , Glogováczon, és Mi- 
kalalián

( Első Fe'lesztendó 1828.) )(
3 — 8 —
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Eladó hátas Lovait.
(z) Alólírtnak istállójában Sibón, 15 darab, nyereg alá tanított 

eladó hátas Ló áll. Vágynak közöttek , metfz,ettek , kanczák, csődörök, 
hoíTzú és kurta farknak , külömbféle fzőrüek ’s tulajdonságnak. Nagy
ságokra nézve tizenötöd fél ’s tizenöt marok és három hüvelyk köztt 
lévők. Arrok 40 aranytól 100 aranyig, kivévén Z Csődört, mellyek 
egyfzersmind jeles hágó Lovak is, és annál fogva nagyobb árruak. 
Látni ezen Lovakat Sibón minden órában lehet, valamint meghatá
rozott árron meg is vásáriam. Különösen pedig a’ jövő Julius 1-ső

— w —
;i ? - ' O } 1 , I

Bánát pénz
G-fzor. A’ Hatyíntzi Kőbánya - - - * * 8 fór. kr.

A’ Milovai------ -------- - - - 2 *— 8 —
7- fzer. Szigetek, ’s hafzonvételök Mondorlokon, Hadán,

és Hadamaren 172 Tilö holdnyi - - 14 —
Gregyinán 180 ~ - - 27 — 18 —
Csicsér Szigyáfzkán 202 ^ — * - 10 —
Kimpu marén 30 — - *8 — 7 *—
Monostoron Q — - - 2 — 4 —

8- fzor. A’ Pufzták, és diverticulumok Almafzegen
1- ső Ofztály ■— — — — 26l xfo§ holdn. 13 — 12 —
2- dik — — — — — 110 — 4 —

Zimándon 1-ső Ofztály — — Qll ~~ — 98 — 24 —
2- dik — — — 88 ^£7 — 14 — 24 —
3- dik — — — 830 ~ — ól — 10 —
4- dik — — — 742 -ß- — 100 —
5- dik — — — 155 ~ — 13 — 4 —
(3-dik — — — 104 ^rr — 10 — 50 —
7- dik — — — 1598 — 82 — 20 —
8- dik — — — 1495 — 87 — 8 —

Q-fzer. A’ Radnai Vásári jus - - - - -7 — 12 —
— — botskor árulás - - - - 18 *—

10- fzer. A’ Vadáfzat Kovafzintz, Kuvin, Ménes, és
Paulis határiban - - - - - -1 — 30 —
Sólymoson, és Milován - - - - 2 — 30 —
Konopon - - - - - - -1 — 20 —

11- fzer. A’ Királyi Bordézsma Sz. Annán - - - 8 —
— — — — Gyorokon - - - 12 —

Mellyre nézve a’ bérleni kívánók á’ fentjegyzett napra, és helyre 
fzükséges bánat pénzzel felkéfzíílve ezen Kótyavetyére meghívatnak. 

Budán Apr. g-dikén 1828*



napjától fogva Augufztus t-ső napjáig, melly idő alatt, alólírtt is 
bizonyosaim honn leíTz ’s minden vásárJani-kivanót jó szívvel Iát. 

Sibón Április 2-dikán 1828.
Báró Wesselényi Miklós.

Hirdetés.
(2) Folyó esztendei Április Holnap 28-dikán dél előtti y órakor, 

Promontoriumban, a’ Helység házánál közönséges Licitátio mellett 
Árendábá fog adódni Trettner Györgynek Promontoriumi Sörháza 
ahhoz tartozó minden épületekkel, és Instructióval eggyütt f. e. Május 
1-ső napjától kezdendő három esztendőkre. Ugyan akkor fzinte Kó
tyavetye mellett örökösen eladódnak említett Trettner Györgynek 
kívánsága fzerént a’ Promontoriumi úgy neveződön Braun-äckeren
lévő —--- —- fzinte Promontoriumba a’ Scharfen-ackeren 2. fer-

4 8
tályni, és a’ Helység mellett két darab kerti fzőlleji. — A’ Feltétele
ket meglehet tudni Pesten Massae Curátor Gál Jósef Úrnál a’Magyar 
utfzában Nro 484*

Megjavított Ütőfegyverek.
(2) Az alúlírt bátorságot vefz magának a’ T. fegyver’kedvellőket ft- 

gyelmetesekké tenni, hogy ő azon négy esztendő ólta, mellyek előtt 
miveiről hirdetést botsátott, tellyes erővel azon volt, hogy azoknak 
maga, és más tapasztalása által észrevett hibáit megjavittsa, ’s igye
kezetében odajutott, hogy müvfzereinek egyszerűbbé tétele, és más 
javítása által már most fegyvereinek tellyes bátorságáért, és tartóssá
gáért kezeskedhetek. Ki is midőn az eddig nyert bizodalmát alázatosan 
megköszöni, az e’féle fegyver’ kedvellőket kész a’ mondottak felől 
meggyőzni.

Kimer György
. - Polgári Puskás

• . Pesten a’ Párisi útfzában.

Híradás.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik , hogy a’ Szerem Vármegyében helyheztetett Odes- 
chalchi Herczeg!, már a’ Királyi Fiskushoz tartozó Illoki,~ és Ireghi 
Uradalmakat illető bor dézma, mellynek jövedelme 23 helységben 
mintegy QOOO Kapálótói vétetik, 1828-diki Sz. Györgytől fogva a’ Fel
séges Aerarium részére rendfzerént teendő kezesség mellett a’ Nagy 
Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’helybe hagyásával a’többet



Ígérőnek bérbe adatik. A’ Licitátio határideje mind a’két Uradalomra 
nézve e' f. e. Május lg-díkére Illők Mező-Városában a' Városházában 
reggelre van határozva; ha pedig mind a’ két Uradalomra nézve nem 
találkoznának kótyavetyélők, akkor a’ f. e. Május ig-dikére határozott 
határidő Illokra magára nézve megmarad; az lreghi Uradalom részé
ről pedig szinte a’ Városházánál e’ f. e. Május 22-dikére határoztatik. 
Mellyre nézve a’ bérleni kívánók ezen JLicitatióra azon észrevétellel 
meghívattatnak, hogy a’ két Uradalom’ valamennyi helységeire nézve 
teendő bérlés okáért zzg fór. P. P. és azon esetben , ha a’ bérlés ré
szenként esne meg, erányos mennyiségű foglalót tegyenek le a’ kó
tyavetye előtt; azon többet ígérő pedig, kire a’ bérlés fzálland, az 
Arenda értékével egyetérő bátorságos Hypothekával kezeskedjék. A" 
többet Ígérő által leteendő bánat pénz lefogtartóztatni, és a bérlőnek 
utolsó fél esztendei fizetésébe fzámláltatni; a' többi Licitálóknak pe
dig a’ kótyavetye után azonnal vissza adatik. A’ bérlés többileltételeit 
Újvidéken a’ K. Tifza melléki Korona Kerületi Praefectusság’ Hivatalá
nál naponként megvizsgálhatni. Az Izraeliták ki vágynak zárva ezen 
bafzon bérlésből. Budán Apr. 5-dikén 1828»

Hirdetés.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből ezennel köz hírré tétetik , hogy a’ Kir. Kamarai Aradi Uradalom
ban helyheztetett Ménesi Kerületi Kukoricza készségből e' f. e. Április 
28-dikán 1000 Pos. mérő tsőves Kukoricza nyilván való kótyavetye 
által eladatik. A’ venni szándékozók a fent meghatározott időre a’ 
Ménesi Számtartó hivatal Irófzobájába meghívatnak.

Budán Április 12-dikén 1828.

Hirdetés.
(3) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből a’ Ménesi Uradalom' pinczéjében lévő tavalyi termésbeli jobbára 
kástélyos borok , mellyek ezer akóra telnek, a’ többet ígérőnek azon 
kifogás mellett eladatnak , hogy a' többet ígérő a’ Licitatios l^rotokol- 
lomnak Felsőbb helyen leendő helybe hagyatása után vásárlóit borait 
azonnal tulajdon hordóiban elvigye, és azoknak árát előre letegye ; 
a’ kótyavetyélők pedig a' Licitátio előtt 100 fór. P. P. bánat pénzül 
lefizessenek. Mellyre nézve a' venni kívánók ezen kótyavetyére, melly 
Ménesen a’ Tifztartóság’ épületében Május’ 5-dikén reggeli 9 óra
kor tartatik, meghívatnak. Budán Április’ 8-dikán 1828.

Moharmag.
(3) Egy száz Pesti mérő mennyiségben eladó találtatik Pesten az 

Újvilág útfzában az 555 fzám alatt lévő P r u z s i n f z k y Házban.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
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Pesten, Szombaton, Sz. György Hava 26-dik napján 1828

Kép.
Melly eleven színnel, melly jól van festve ezen Kép.'

Tsak kár, hogy lelket Pesky nem önte Leié I 
Mennyi van illy ékes Kép, rpelly szemeinket igézi 1! 

Tőle elirtózol, tsak velejébe tekints.

prémben volt controllérozó mázsa- 
Mestert, kinevezni méltóztatott.

AUSTRIA.

A’ Tsáfz. Rir. hadi seregnél 
ilyen változások történtek :

M B e n c z e k András Úr, Ge
nerál-Major és Brigadéros, Ó-Gra- 
diskai Várnaggyá lett. — Generál- 
Majorokká lettek ezen Óbesterek: 
Blumenfeldi S eh i p k a Venczel, a’
3-dik Pattantyús Bgtből; és Villat- 
buvgi Villata János , az 5-dik 
számú Dragonyos Bgtből.

Óbesterekké ezen Oberst-Lieu- 
tenántok: Derra Jakab, az i-ső 
fzámú Tsáfzári Hufzár Bgtből; Gróf 
Orlandini dél Beccuto Hen
rik , a’ 9 fzámú Bentheim gyalog 
Bgtből, Granatéros batalion Com- 
mandans ; Ehre nburgi Simon 
Kristóf, a’ 16-dik fzámú első Oláh- 
határőrző Bgtből; Nufzbaumfeldi 
Jäntschke Ferencz, a’ 45 fzámú 
Mayer gyalog Rg tjéből; Du P ui s 
Siegfrid, a’ 6l. fzámú St. Julien 
gyalog Bgtből, Granatéros batalion

MAGYAR és ERDÉLY-
ORSZÁG.

Tsáfz. Kir. Felsége a’ f. e. Mart.
19-dikén költ Kegyelmes Végzésé
nél fogva, Szavú János Úrnak, 
a' Sinnai Község’ nem eggyesült 
Görög hitű Plébánusának , a’határ
őrző első Oláh-Regementben, mind 
a' katonaságnál , mind a’ lelki dol
gokban mutatott hafznos fzolgála- 
tainak megjutalmazására, a’ közép- 
fzerü polgári arany - érdem - pénzt 
füllel, és pántlikával, kegyelmesen 
ajándékozni méltóztatott.

Budán Apr. 23-dikán a’ N. M. 
Magyar Kir. Udv. Kamaránál, az 
öfzvegyülekezett Tanáts előtt Mél- 
tóságos Ehrensteini Rauch mül- 
ler Ferencz Úr, Királyi Tanátsos, 
hivatalára , mint Magyar Orfzági 
Építés’ Fő Igazgatásának Directora, 
a’ fzokott mód fzerént felesküdött.

A’ N. M. Magyar Udv. Kamara1 
a’ Gát són megüresedett Kir. Só- j 
Perceptori hivatalra Bogovche- 
vich Ferencz Urat, eddig Vefz-* 
(Első Félesztendő 1828 /
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Commandans ; Hadit Vincze a' 
23. számú Söldenhofen gyalog Re
gementből ; Báró Beehtold Fü- 
löp, a 2. számú Hohenzollern lo
vas Rgtből ; Thalherr Mihály, 
a’ 2. számú Jó’sef Fő Hg. Huszár 
Rgtjéből ; mind a’ magok Rement- 
jekben ; továbbá Gróf Ii h e v e n- 
hüller-Metsch Ferencz, a’ 13- 
dik számú Wimpfi'en gyalog Rege- 
mentjéből , Granatéros batalion 
Commandans, a' 20-dik fzámúHo- 
chenegg gyalog Rgtjébe. — Több 
Majorok lettek Oberst-Lieutenan- 
tokká, és Kapitányok Majorokká.

F1 i g e 1 1 y Mihály, a’ 16-dik 
fzámú első Oláh határőrző Rege- 
mentnek Óbestere , Erdélyben a" 
Verestorony Passusnak Comman- 
dánsává lett.

Pensióba tétettek ezen General- 
Majorok : Kleimayrn Vitális, 
Ó-Gradiskai Várnagy, Feldmarsal- 
Lieutenant ranggal, főbb General- 
Majori fizetéssel, és különös tolda
lékpénzzel ; és Bundenthali Lei- 
b inger Károly, főbb General-Ma- 
jori pensióval.

FRANCZIA ORSZÁG.

April. Q-dikán a’ Király’ elől- 
üllése alatt Ministeri tanáts tarta
tott , mellyen a’ Dauphin is jelen 
volt. Ezután Kabinéti tanáts-üllés 
volt, mellyen a' Dauphin , a’ hiva
talban lévő Ministerek (kivévén az 
Egyházi Ministert), azután Báró 
Portal, Hg. Levis, de Noail- 
les Alexis, L a iné Vice-Gróf Stá
tus - Ministerek , és Bourdeau 
Státus-Tanátsos jelen voltak. — A

Gazette de France fzerént, ezen 
üllésben törvény avallatot vettek 
vizsgálat alá a’ folyó írások’nyom
tatására nézve, mellyet a’ Deputá- 
tusok’ háza elejébe fognak terjesz
teni. Ezek lehettek a’ fő határozá
sok : minden embernek megenged
tetik az Újság-írás bizonyos kezes
ség mellett; a’ meghatalmazó Cen- 
sura eltöröltetik, ’s a" t.

Mind azon hír mellett is , hogy 
a’Móreai expeditió elhalasztása eránt 
parantsolat érkezett volna, Tou
lon b a mindég gyülekeznek a’ 
fegyveresek. Az oda való kikötő
helyben nevezetes hajós tsoport is 
állott ,ú. m. Scipio, Breslau, 
és M a r f z e 1 y város nevű línea- 
hajók, hét fregáta, több briggek, 
korvettek, és fzállító hajók.

NAGY BRITANNIA.
A’Vice-Admirális, SirCock- 

burn György (az Admirálisi Ta
nát«' eggyik tagja) Apr. 5-ikén hofz- 
fzas conferentiát tartott Dudley 
Gróffal a’ külső dolgok’ Ministeri 
hivatalában. Az Admirálisságnál hi
vatalban lévő Tisztviselők ez nap 
két óránál tovább dolgoztak tifzti 
székükben a’ meghatározott hivatal
beli időnél. — Gróf Bathurst a’ 
titkos Tanáts Előlüllője, Apr. 7- 
dikén hoíTzas beszélgetést tartott 
Wellington Herceggel. — A’ 
Portugálba! Nagy-Követ, Palmel- 
la Marquis, Apr. 5-dikén rrfajdkét 
óráig tartott conferentiát Dudley 
Gróffal a’ külső dolgok hivatalában, 
ki azután Wellington Herceg
gel dolgozott.
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A’ Courier jelenti: hogy Nagy- 
Britannia’jövedelme a’ f. e. három 
hónapban 538,000 font Sterlinggel 
többre ment, mit az 1827-iki ugyan 
ezen három hónapban. A’ szaporo
dás leginkább kitetszett a’ vámok
nál, elköltésnél, és bélyegezésnél- 

Londonba Oportóból Mart. 25 
dikáig terjedő Kereskedői levél ér 
kezelt, melly fzerént az ott tartóz 
kodó Angolok nagy remegésben 
voltak, és a’ lakosok a' fegyveres 
seregekkel, mellyek ott őrizeten van 
nak, több ízben verekedtek, mint
hogy ezen katonákat a Constitutió- 
hoz szitoknak tartják. A felső orfzág 
népe (hol a' fzőllős vidékek vannak) 
egy áltáljában a régi rend, és a 
határtalan uralkodás mellett van; 
ugyan illyen gondolkodással vannak 
a' Tras-os-Montesi lakosok is.

A’ Financz-Bíztosság nagy buz- 
gósággal folytatja munkálkodását, 
és a’ kúlömbféle országos hivatalok’ 
Elöljáróitól tudósításokat kívánt : 
hogyan lehetne legnagyobb gazdál
kodást , takarékosságot béhozni. 
Herries Úr Wellington Hg’ 
elejébe egy plánumot terjesztett a’ 
közönséges számolásnak megrövi 
ditéséről. Számoló-hivatal is állítta- 
tik a' Kintstár-hivatalának egy tag
jából , Baring Kereskedőháznak 
egy tagjából, és egy másikból, melly j 
az országos Tisztségeknek száma
dásait fogja megvizsgálni.

Londonba Apr. n-dikénolly■ 
tudósítás érkezett, hogy az nap reg
gel három línea-hajó érkezett meg 
Portsmouthba a’ Portugálba- : 
han volt Angol hadi seregnek gya-

'logságával. A’ lovasság haladék nél
kül fzállító hajókra fog fzállani, ’s 
ezekutáu indúlni.

A’ Londoni Udvari Újság Apr. 
8-dikán hivatalosan jelenti, hogy 
O Felsége 23-dikban fzületése nap
jának ünneplésére (voltaképpen ne
ve napjára , mellyel eggyütt ünnep
ük fzületése napját is, melly nyárra 
esik) nagy udvarlást fog tartani. A" 
lülömbbféle Rendeli' czímeres Vi
tézei gálában jelennek meg. Az Afz- 
fzonyságok, kik bémutattatni kí
vánnak, neveiket a’ Fő-Kamarás 
Urnái béjelenteni tartoznak , hogy 
a’ helybenhagyás végett O Felsége 
elejébe lehessen terjefzteni.

Apr. io-dikén W ellington 
Hg. a’ Ministereknek, és az ő Fele
ségeiknek vendégséget adott Strath- 
fieldsay nevű mezei jófzágában. A’ 
ftábinétnek több tagjai, kivált azok 
kik a Financz-ofztályhoz tartoznak, 
~gy ideig ott maradnak, hogy ta- 
nátskozzanak azon előadásokról, 
mellyeket a’ Parlamentum elejébe 
akarnak terjefzteni a’ hadi sereg’, és 
tengeri erő’ költségeiről, mellyek 
eddig tsak hat hónapra voltak ren
delve.

Quebekből Martius elején indúlt 
(levelek azt mondják, hogy Felső- 
Ranadában is az Orfzáglófzék- 
kel olly nagy ellenkezés kezdi ma
gát mutatni, mint régtől fogva Alsó 
Kanadában látfzik. A’Képvise
lők’ háza több törvény-javallatokat 
félre vetett, mellyeket az Orfzágló- 
fzék előterjefztett; és a’Kormányo
zó’ útjába minden lehetséges gátat, 
és akadályt vetnek.

X*
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Jamaikából érkezett Febr, ig- 
diki levelek azt állítják , hogy az idei 
Czúkor igen bő termést ígér.

A' Londoni Courier viffza- 
liúzza előbbeui jelentését , hogy 
L o u 1 é Marquis, és hitves társa 
Caénbe mentek volna lakni; sőt jö
vendőbeli lakásul Párisi válafztot- 

’ták, és rövid időn oda elindulnak. 
Londonban olly öfzvehúzódva éltek, 
hogy eleinte a" házi gazdájuk, ki
nél fz áll ást fogadtak, g napig meg 
nem tudhatta , kik legyenek ízállói. 
A' Kir. Herczeg-AíTzony , minek- 
előtte Lizabonából elmenne, a' Fa
míliái gyémántokból, mellyeket az 
ő Királyi Attya gyermekeinek ha
gyott , maga réfzét kivette, ’s a' 
mint mondják, Londonban Run- 
dell, és Bridge Uraknál letette.

A’ Courier állítása fzerént nem 
igaz , hogy egy Angol hadi hajóra 
a’ NaVavini bástyákról, és az Egyip
tomi hajókról lövöldöztek volna, 
mint több Újságok jelentettek egy 
Triefzti levél után.

BURKUS ORSZÁG.
Berlini Újság-levelek Apr. 12- 

dikén jelentik : hogy az nap délután 
1 órakor az oda való Kir. kastély
nak kápolnájában a' Mart. 20-dikán 
ízületeit kisded K. Herczegnek, O 
Kir. Magassága Károly Herczeg' 
fiának kerefzteltetése E y 1 e r t Püs
pök által végbevitetett. A’ kisded 
Herczeg a’ fzentKerefztségben F ri- 
d r i k Károly Miklós nevet ka
pót. Kerefztségbeli Bizonyság a" 
Burkus Királyi Felségen, ’s más 
sokakon kívül volt az Austriai Tsá
fz ári Felség is, és az Orofz Tsáfzár.

OROSZ BIRODALOM.
Paskewits Generálist, ki a" 

Persák ellen a' táborozást győzedel
mesen béfejezte, a’ Tsáfzár az igaz
gató Szenátushoz botsátott Ukaz 
által Grófi méltóságra emelte , ezen 
név alatt: Gróf Paskewits Eri
wan s k y.

Ő Felsége a’ Tsáfzár a’ sere
gekhez Mart. 27-dikén intézett napi 
parancsolatjában megditséri a' kö
zelebbi táborozásban mutatott bá
torságokat, és vitézségüket, melly
nek megjutalmazására érdem-pénzt 
veretni rendelt ,, a’ Persa - háború’ 
emlékezetére”, melly a’ Sz. György’, 
és Sz. Wladimir’ Rendéinek öfzve- 
elegyített pántlikáján fog függeni, 
és mind azok fogják viselni, kik 
1826, 1827 , és 1828-dik efztendei 
táborozásban réfzesek voltak.

Sz. Pétervárában Mart. 21-dikén 
(Apr. 2-dikán) kihírdettetett a’ Per- 
sákkal kötött békeség , mellynek 
eleibe függefztve vagyon a’ Tsáfzár 
O Felségének ez eránt kiadott Ma
nifestum a. Maga a’ Béke-és 
Barátságbeli Eggyezés XVI. 
Czikkelyből áll; az elsőben az alá
írás napjától fogva a’ két Hatalmas
ság , és azoknak alattvalói között 
tellyes barátságos eggyetértés köt
tetik ; — a’ 2-dikban a’ G u 1 i s t á n i 
Tractátus a' mostani eggyezés által 
megujittatik ; — a" 5-dikSan a’ Per- 
siai Sah, a’ maga, és utánna kö
vetkezők’ nevében tellyes birtokába 
általadja az Orofznak E r i v á n , és 
Nakhitseván Bánságokat, és az 
ezek’ kormányozását illető írásokat, 
és levél-tárakat hat hónap alatt az
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Orofz Tifztviselőknek által adat ja;
— a’ 4-dikben a’ két Státus között 
az új határok fzorosan meghatároz- 
tatnak; — az 5-dikben a’ Persiai 
Sah, a maga és utánnakövetkezők' 
nevében mégis méri , hogy a kine
vezett határ-línea , és a’ Kaukázusi 
hegyek hátulja, ’s a’ Kaspiumi ten
ger között fekvő tartományok , és 
szigetek, valamint az itt lakó költöz
ködő nemzetek, és népségek mind 
az Orofz birodalomhoz tartoznak ;
— a’Ű-dikban kötelezi magát a Per
sa Sah, hogy a táborozás’ költsé
geinek , ’s a" károknak megtéríté
sére hufz millióm ezüst Rubelt fizet 
az Orofznak ; a’ fizetés’ módja, ide
je, és záloga különös eggyezés által 
határoztatok meg ; — a’ 7-dikken az 
Orofz Tsáfzár megismeri, ’s meg
erősíti Abbas-Mirza Herczeg- 
nek a’ Persa Királyi fzékre leendő 
következését; —- a' 8-ikban az Orofz 
kereskedő hajók' Hámára kereske
désbeli fzabadság köttetik a’ Kas
piumi tengeren , és a’ partok' hofz- 
fzában , mellyek ha hajó törést fzen- 
vedni találnának , segedelmet nyer
jenek Persiában. Ugyan ezen fza- 
badság igértetik a Persa kereskedő 
hajóknak is, a’ régi kötés fzerént a’ 
Kaspiumi tengeren , ’s az Orofz par
tokon. — Az Orofz hadi hajóknak 
egyedül fzabad a Kaspiumi tengeren 
járni,úgy hogy ezen kívül semmi más 
Hatalmasság a" Kaspiumi tengeren 
nem tarthat hadi hajókat; — a’ g- 
dikben megeggyeztek : hogy ha köl- 
tsönösen egymás Udvarába Köve
teket , Ügy viselőket, ’s a’ t. küldené- 
nek, azok illendő tifztelettel, az

Orfzág' fzokása fzerént fogadtassa
nak. A’ pompabeli fzertartások kü
lönös jegyzékben határozatnak 
meg;— a 10-dikben a’ Kereskedés’ 
oltalmazására az rendeltetik, hogy 
költsönösen egymás tartományaiba 
Consulokat küldhessenek, ’s ezek 
oltalomban , betsben , és fzabadság- 
ban élhessenek , mint az Ő rangjok 
kívánja de egynek sem lehet 10 fze- 
mélynél több kísérője; — a’ Il
dikben meghatároztatik , hogy az 
alattvalóknak egymáson való köl- 
tsönös keresetei, adósságai, mentői 
hamarább elintéztessenek ;— a’ 12- 
dikben megeggyeznek, hogy azon 
alattvalók , kik az Araxesen innét, 
vagy túl ingatlan jófzágot bírnak , 
három efztendŐ alatt fzabadon el
adhassák , vagy eltserélhessék; ha
nem mégis az Orofz Tsáfzár ebből 
kiköti az Erivani volt Sardart, H e s- 
sein-Kánt, ennek testvérét, Has- 
san-Kánt, és Nakhitsevánnak 
előbbi Kormányozóját , Kéri ra
li á n t;— a’ 13-dikban a’ hadi fog
lyoknak négy hónap alatt való Ha
dadon botsáttatása határoztatik- 
|meg , melly végre Abbas-Abad- 
ba fognak vitetni a foglyok, ’s ott 
az arra kirendelt Biztosoknak által- 
iadatnak ;— a' 14-dikben a’fzökevé- 
nyeknek kiadatását az alkuvó Hatal
masságok nem kívánják. Hanem 
mégis nehogy ebből valami vefze- 
delmes következés lehetne, a'meg
nevezendő fő szökevények nem fzen- 
vedtetnek meg a határszélekhez kö
zel, — a' l6-dikban a’ Persiai Sah 
tellyes botsánatot ígér az Ader- 
beidzsan tartomány beli lakosok-



nak , és Tifztviselőknek. Ezen kívül 
egy efztendő engedtetik arra , hogy 
a’ Persa Státusokból familiájokkal 
eggyütt az Orofz tartományokba 
szabadon költözhessenek, ’s ingó 
jószágaikat minden akadály, ’s min
den adó , vám-fizetés nélkül kivihes
sék , vagy eladhassák; fekvő jószá
gaikat pedig öt esztendő alatt elad
hassák , vagy más rendelést róla tér
hessenek ; — a’ lö-ikbanabban egy- 
gyeztek meg, hogy e’ jelenlévő Kö
tésnek aláírása után mindjárt sietni 
fognak az illető Biztosok szükséges 
rendeléseket és parantsolatokat kül
deni mindenfelé , hogy azonnal fzü- 
nyön meg az ellenségeskedés. — 
Aláíratott, megpetséltetett, ’s két 
párban kiadatott T urkmantsai 
faluban Febr. lo/22-dikén, a’ meg
váltásnak 1828-dik esztendejében, 
és Sabannak 5-dikén a’Hedzsrának 
1243-dik esztendejében.

T Q S K Á N A.

A’ Gazette di Firenze 
Livornóból vett Apr. ll-diki tudó
sítás fzerént így ír: „ Tegnap az 
Éjszak-Amerikai Státusoknak D e- 
law are nevű línea-hajója Dawas 
Kapitány' Vezérlése alatt, mellyen 
92 ágyú, és 8QÖ fegyveres ember 
vagyon, az ide való kikötőhelybe 
érkezett. Ez N orfolkból 50 nap 
alatt érkezett, és utoljára Ma hon
ból, melly kikötőhelyből ezen h. 
5-dikén indúlt. Ezen hajón vagyon 
Musignano Herczeg is, és B o- 
napárte Károly, a’ CaninóiHer- 
czegnek ( Bonapárte Lucziánnak) 
fia, feleségével, és famíliájával egy-

gyütt. — Ugyan az nap Bella 
Stela, eggyik azon Ottomani két 
hadi brigantin közül, mellyek az 
ezen kikötőhelyben az Egyiptomi 
Basa’ számára építtetett brigantint 
Alexandriába kisértek , Alexandrá
ból ide ismét visszatért. Bella Stel
lát A h m e d-B o d s i a d 1 i Vezérli, 
és 20 ágyú vagyon rajta 230 em
berrel. Ez Afexandriából Mart. 17- 
diken indúlt-el, és ide való útjában 
legkissebb akadálya sem volt. Az 
ezen alkalmatossággal Alexandriá
bái érkezett tudósítások éppen nem 
fontosok.”

Április 1 t-kén estve i| órakor 
20 minutumkor Florentiában 
földindúlást érzettek, melly 20 — 22 
perczenetig tartott; éj fél után 2 
óra tájban ismét megújult a’ föld- 
ingás, de semmi kárt sem okozott.

MEXIKÓ.
Mexikóból érkezett Febr. 17-iki 

Újságok fzerént még nem vált el 
Bravo Grlisnak, előbbi Vice-Prae- 
sidensnek sorsa (ki, a' mint tudva 
vagyon, az úgy nevezett Skotus 
felekezethez állott vala) : hanem a’ 
Congressus 42 voksal, 16 ellen, azt 
végezte, hogy a’ haza-árúlás vétké
ért törvényszék' elejébe állíttassák. 
Vera-Cruz Státusnak volt Kormá
nyozó ja még most is a’ San Juan d’ 
Ulloai várban fogva tartatik ; de az 
ő ellene indítandó nyomozás mégis 
nagy szövevényekre adhat okot; 
mivel azt mondják, hogy ezen Stá
tus’ Congressusának sok tagjai ré- 
fzések voltak a’ lázadásban, és a’ 
pártütőknek segedelmet adtak pénz
ben. — Porter Commodor a’ ma
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ga Admirális! záfzlóját a’ déli ten
gerről nem rég megérkezett „Con- 
grefz” nevű línea-hajóra függesz
tette ki, melly ez előtt Asia nevű 
Spanyol hajó volt, és mentői ha
marább ismét a’ tengerre indúl, 
hogy a’ partoknál kóvályogjon, 's 
La borda Admirális ellen mun
kálkodjon.

KOLUMBIA.
K olumb iának keleti tarto

mányaiból érkezett Angol tudósítá
sok nem igen kedvezők. Mind a' 
C i sn e r o s alatt felfegyverkezett, 
’s a’ Spanyolokkal öfzveköttetésben 
lévő békételen tsapatok miatt az 
Ország' belsejében, mind Lob or
da Admirálisnak a’ partoknál több 
ízbeli megjelenése miatt, szükséges 
volt, hogy Venezuelában nagyobb 
fegyveres erő legyen, és valóban
11,000 emberből álló sereg tsata- 
rendben állót, melly az illy kevés 
népű tartománynak nagy teher volt, 
hol azon kívül a’ kereskedés, és kézi 
mesterségek elaludtak. Láb orda 
Febr. i-ső napjától fogva 10-dikig 
többször jelent meg a’ partoknál, 
és Karakasban egynéhányat 
béfogtak azon gyanúból, hogy vele 
eggyetértenek. Laguayrában, és 
Kolumbiának egyébb keleti kikötő
helyeiben a kereskedés egéfzen meg- 
tsökkent a’ belső háborgás miatt, és 
sok külföldi Kereskedők , kik itt le
telepedtek , eltökéllették magokban, 
hogy dolgaikat rendbe szedik, ’s 
ezen Országból kimennek. — Ellen
ben Laguayrából Febr. 1,3-ikán 
költ levél, melly egy Hamburgi Új
ságban találtalik, így fzóll: ,,L a-

[borda Admirális’ próbatétele Ko
lumbiának partjai ellen egéfzen füst
be ment. Laguayara' mellett meg- 
mutatá magát, és az ott lévő Abso- 
lutisták (Spanyolhoz szítok, határ
talan Orfzáglást kívánok) között 
Tisztségeket, és Titulusokat oszto
gatott a’ Fő-Kapitánytól kezdve le
felé, midőn a’ Rarakasi Tisztvise
lők felfödözték az öfzve-esküvést. 
Arismendi Kolumbiai Grlis erre 
igen sok öfzve-esküdteket, kik kö
zött Papok is voltak, agyon lövetett. 
A’ többi vétkesek fogságba tétettek. 
— Cist eag^ Óbester, ki Tuy víz 
partjánál vezérkedik , azt jelenti : 
hogy C i s n e r o s lázadónak feleke- 
kezete a' sokszori megverettetés mi
att már 100 emberre megfzükült. 
Jan. 30-dikán ezen zendülő tsoport' 
maradékát Capalleta mellett az 
Orfzáglófzék’ seregei meglepték, és 
maga Cisneros nagy nehezen 
üithatott-eL"

fi ül'őmbbféle Tudósítások.
Azon Bukuresti tudósítás, melly 

fzerént Szerviában Milos Hg. és 
a’ Törökök között tsata esett volna, 
nem valósodon meg.

Apr. 3-dikán a' Lloyds kávé ház
ba Londonba azon szomorú jelen
tés érkezett, hogy Asia nevű ke
reskedő hajó, melly Hamburgból 
Chinába ment, a’ múlt efzt. Octob. 
16-dikán a' Philippinai szigeteknél 
elveszett. Ezen hajó Lloyds - nál
10,000 font Sterlingbe, és az Alii- 
ance-AssecuranzTársaságnál is fzin
te annyiba volt bátorságosítva. A’
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hajónak, és rajta lévő portékának 
öfzves ára 50,000 font Sterlisget tett.

A’ Belgiumi Orfzággyülés Apr. 
1-ső napján Hágában béfejeztetett.

Mart. 27-dikén Lüttichtől nem 
meíTze, Seraign-ban egy Köfzén- 
bányában nagy fzerentsétlenség 
esett; t. i. eggyik kebelben, melly 
hihetőképpen gyúladó gázzal volt 
tele,hirtelen nagy tüz-pattanás esett, 
melly által 3Q munkás megöletett; 
mások, 24-én , kiket a’ bányából ki
húztak , tsak látfzatós holtak való
nak , és a’ serény segedelem által 
életre hozattak.

Ri o-Janeiróból jelentik , 
hogy Dom Pedro Tsáfzár 250,000 
font Sterlinget vett költsön 5 per- 
centumra; — Bogotából pedig 
írják : hogy oda Jan. 18-dikán meg
érkezett a’ Pápa’ Bullája, melly a’ 
Bolivár’ által kineveztetett Püs
pököket megerősíti.

Későbbi tudósítások fzerént, 
nem volt igaz: hogy az Algíri Bei
nek egy Biztosa érkezett volna Fran- 
czia Orfzágba a’ békealkudozás vé-
gett- . .

Auróra nevű Chilibeli Ujsag-
levél felszólítást intéz a’ lakosok
hoz , hogy Valparaisóban egy

Bank' felállítására pénzbeli ajánlá
sokat tegyenek.

Apr. io-dikén , a’ keleti tenger
ről menvén egy Svéd Királyi fregáta, 
Contra Admirális! zászlóval, egy kor- 
vettel, és egy sónerrel eggyütt , 
Koppenhága mellett evezett-el.

Száfz-Coburg Herczeg Apr. 
11-dikén Párisból Londonba viílza 
útazott.

A’ Belgiumi Király és Királyné, 
M a r i á n a K. Hg. Aíízony által kí
sértetvén Apr. 11-dikén délután 
Amsterdámba érkeztek.

Kadixból Mart. 26-dikán írják , 
hogy az ott lévő Franczia Tisztek 
minden órán várják a’ Franczia Or
szágba való visszatérésre a’ paran- 
tsolatot. — A’ Restauráló nevű új 
Spanyol fregáta , 50 ágyús, Kadixba 
érkezett, honnét mentői előbb se
regekkel Havannábba indúl.

A Mórok gyakran megvereked
nek a’ Ceutai Spanyol őrző sereg
gel. —- A’ Katalóniai városoknak 
több Kormányozó! letetettek hiva
talaikból. — A’ Spanyol Királyi 
Felségek Apr. 9-dikén szándékoztak 
Barcellónából Saragoffzá- 
b a indúlni.

Lotteria Jelentés.
Ruckenstein Nagy-Lotterájának a' játék plánuma fzerént 

Apr. 2 t-dikén történt második Sors vonásában ezen fő nyertes számok 
jöttek-ki: a’ 141,829 fzám nyerte a’ Ruckenstein Uradalmat, vagy 
209 000 fór.; — a 173,515 fzám a’ Bétsi házat, vagy 00,000 fór.; — 
a" 1Ö8,5C)0 Hám az Aichbergi fzabad szállást Vágy 50,000 fór.; — a’ 
18 1,588 fzám a' müvéfzi gyűjteményeket, vagy 15,000 fór, V. Cz.

(Hafznos Mulatságok Nro 34-) Hirdetés 1 árkus.)



Hirdetések
a” Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz,

(34.)

H í r a d á s.
Ä’ Füredi Savanyú Vízre- nézve folyó 1828-dik Efztendőre a’ Földes 

Uraság által határozott árr-fzabásrúl.,

s«'mó S z o b á k - b é r 6£r?.\S?"8b'
l.) Egy Szobától a' Ferdő-ház fölött lévő épületben Julius 

l-ső napjától Augustus 15-dikéig; béfzámlálva, napon
ként fizetendő - - - ^ — ztz.

Ezen időn kívül ollyantúl naponként tsak -- —- 24
2’.) A’ felső Traktér-ház felső emeletében lévő egy egy 

ollyan Szobától, mellyeknek ablakjai az ufctzára, vagy 
udvarra szolgálnak , — nem külömben az Arany Szarvas 
czimerű Vendégfogadóban mind egyenes földön, mind 
pedig a Dombon, fekvő Szobáktól Julius 1-sejétül 
Augustus 15-dikéig naponként — — - —zg,

Ezren időn kivűl pedig jár ollyantúl naponként tsak —24
5.) A felső Traktér-háznál föld fzint Julius’ elejéiül Au

gustus 15-dikéig naponként - - - — 24
E’ megírtt időn; kívül pedig jár naponként az il- 

lyentűl tsak - - - - - —. jg;
4. ) A felső Traktér-ház felső emeletében fekvő egy ollya-

tén Szobától, mellynek ablakjai a" folyosóra szolgál
nak , az egész Cura ideje alatt naponként tsak - ~ 18

5. ) Egy voltaképpen elkészített ágytól egy éjt szakára — H,
G;) Egy öntött gyertyáért - - - - — z 2/5,

B t el- b é rí
T.) Egy különösem megrend'eltt társaságos Ebéd (Table- 

d' boté) a’ felső Vendégfogadónál a’ Szálában; — az 
Arany Szarvashoz pedig a’ nagy Ebédlőben,—egy na
ponként változtatott Levesbűi, egyféle Marha-húsból, 
melly hez kétféle martalék adatik;—Sülttel felékesített 
dupla, Czuspáizbúl,— kétrendbeli betsináltbúl, — egy 
Téfztás, —és kétféle Petsenyébűl dupla Salátával — 's 

f EhÓr Félesztendó 1828.)) )(



(Folyó - ' Conr. péník
Szám r fór. kr.

végre Konféktbül álló, — — kenyér, és bor nélkül egy 
fzemélyre * - * - —,50

8-) Ugyan,egy illyen egéfz Ebéd magános Szobákban — 54
.Portió Jzámra:

g.) Egy portió fehér, vagy barna Leves - . — 5 1/5
10. ) detto detto Marha hús kétféle mártalékkal — 6 4/3
11. ) detto detto Czuspáiz kétféle sülttel megrakva • — 7 1/5
12-) detto detto JSetsinált - - - . — q 4^5
13.) detto detto Téfztás -- - - - —12
24.) detto detto Petsenye - - • —12
15. ) dettp detto Saláta akár Szalonna pörtzel, akár Aixi

Olajjal - - - - — h kft
16. ) detto detto Compout Saláta - - __ 7
17. ) Egy ittze Afztali Bor -- • . — 0 i/v
18. ) detto detto Új Bor - . — 4
IQ.) Egy Findzsa Kávétól feketén . . . __g 2/5
20. ) detto detto det-ío Téjj fzinnel, és tojásos Szarvassal — q 3/5
21. ) Egy T^eléd Ebédtől 3. féle étellel, Kenyér, és Boron kívül 12

Jegyzések.
.Első: Mivel hogy a’ 12. 13- és*li»-dik Szám alatt jegyzett Ételeknek 

több, ’s azok közül némelly oltsóbb, némelly drágább nemei vol
nának ; az itt ki tett árrt közép' árrnak kell tekinteni. 

Második: Portió fzárnra tsak a’Szobákban, nem pedig a’ Szálá
ban fzolgál tátik a’ Kofzt.

Harmadik: Vatsorára Etel-Czédula mellett Portió Számra fzinte az 
Ebédi árron, sőt némelly ételekre nézve még óltsobban is fzol- 
gálnak a’ Vendégfogadások.

Negyedik: Azon esetre,, ha valamelly Uraság ollyatén különös étel 
nemet kívánna , melly itt kitéve nintsen, fzükséges reggeli 9 óráig 
az illető Traktérnál iránta előre béteendő maga jelentése. 

Ötödik: Különösebb Ó Borokat is akár bépetsétlett Üvegekben., 
akár Ittze izámra; — nem külömben jó fajtú Afzn Szőilő Bort 
is találhatni a' Traktoroknál.

Conr. p vnzl.
' fór. kr.

á s t á 1 1 ó - b é .r:
22,.) Hát Lótól 24- órára jár Istálló-bér - — 71/5
,•23.) Egy 10 fontos Portio Szénáért - - - — g 3/5
£4 ) — * 5 — — — - — 4 4/5
2 5.) Egy kötés Zsupp Szalmaért - - — 3 1/5

Egy Istállói Gyertyától .» — i 1/5



o
\

Hatodik Éfzrevétel: Mázsa fzánara óltsöbban adattátik a'Széna*. 
Hét edik: Minthogy a’ Zab árra, mint mostanság igen változó, itten 

előre meg nem határoztathatott: Azért e’ réfzben is bizonyossá 
tétetik a’ nagy érdemű Közönség, hogy az a Vefzprémi piarczi 
árr fzerint a’ Fuvarnak egyedül hozzá fzámlálásáva], fog kifzol- 
g áltatni.

Bo\y& ■ Corír, pénzb.
Szám . fór. kr.

Meleg För dók-bére:
27. ) Egy különös FördŐtűl a’ felső sorban - - —19 ij§
28. ) — — — az alsó — -• - — 14 2/5
29. ) — közönséges Fördőtül, a’ hol 6 Kád vagyon - — 4 4/5
30. ) — — — — 20 — — - - 31/5
31. ) — Aczélos Fördőtűi - - - - —30
52.) — melegített Tó-vízi Fördőtűi - - —3(j

Balatonyi hideg Fördők-bére:
3J.) Az l-ső, és 6-dik fzám alatt, hogy ha különösen tsak

egy fzemély fördik , fizet egy fördéstűl - - —19 jy-5
34.) Hogy ha pedig három fzemély, vagy több ott egy*

gyüttTörődne, jár egytűí egytűl tsak - — 4 4^
55. ) A’ 2. 3- 4. és 5-dik fzámok alatt fizet egy fzemély kü

lönösen - - - - —14 2/5
56. ) A’ midőn pedig még ketten, vagy többen ott eggyütt

förödnek, fizet minden egy fzemély tsak - — ^ ^5
A' Fördésnek ideje kezdődik reggeli 6 órakor, s tart li> 

óráig.— Délután pedig 3 órátúl estvéli 7 óráig.
A’ Savanyó Vizes Üvegek megtöltésének, 

és b é t s i n á 11 á s á n a k bére:
37. ) Egy Üvegnek Savanyó Vízzel való megtöltésétűi, mi

dőn a’ fzurkolás fölé még az Uradalmi Petsét isreá- 
üttetih, Üveg hozzá adásával -" - - — 8

38. ) Üveg nélkül a* kitett hitelességgel - - — 4 4/5
39. ) Tsak fzurokkal, és Üveg hozzá adásával Uradalmi

Petsét nélkül -- - - - — 71/5.
40. ) Szurokkal de Üveg nélkül - - - — 2 2/5

J e g y z é s : A’ Savanyó Víziiek fzállittása, valamint a’ kútnak, 
és környékének tifztaságára való figyelem a' helybeli Orvos Doktor 
Urnák’ felvígyázása alatt most is az itt való1 PatikáriuS Urat illeti.

Ezúttal fzerentséje vagyon az Uradalomnak jelenteni azt,' 
hogy a' mi a’ harmadévi eméfztő tűzi vefzedelem után tavali efztendő-- 
ben minden költségeskedése, és ip.arkodása mellett is kevés réfzben'

)£*'



mi ég hátra maradott, azt az idei Gurára jövő Vendég Uraságok mind 
helyrehozva , sőt tsínosítva találni-fogják.— Jelesen a' Féfzerek , és 
Istállók boltra vétettek, és belül is tökélletessen elkéfzíttettek; — .a1 
Sétáló hely (Promenade) az elégett alsó Traktérbáz megett volt kert 
határáig terjefztve , fel vagyon töltve , fákkal kiül tét tetve , apró mur
vával kiegyenesítve ; — az Uradalmi új épület fzegletétül a Horváth 
Uraságok Háza felé téli kelet, és dél közötthoíTzatnyúló egy alatson 
falkeríttés húzva, közben közben rajta lévő alatson kő ofz lop okkal, 
azok között pedig tsínos ;Stakétákkal, melly midőn egy réfzrül á’_Sé- 

,tálló .helyet a veteményes kertektől különözi ; úgy más réfzml a" Ba- 
latonyou való általlátást nem hogy legkevesebbé is hátrálná , sőt in
kább a' Sétáló helyet négy fzegüvé formálván, Savanyó Vizet dífzes- 
kedve ékesítik

Medvezésül hozzájárul, hogy a’ SavanyŐ Viz is ig.err jó erőben' 
tapafztaltatik; mellynek mind megbetsülhetetlen hafzomral, m'ixiá 
pedig kellemetességgel is való hafznállását ai idén annál inkább re- 
ménylhetni, mivel a' kemény tél mán a’ régiek tapafztalása fzerénk 
forró nyárra lehet fzámot tartani.

Béfejezésül tudtára adatik a’ Nagy Érdemű Közönségnek, hogy 
az Arendátorok kemény felelet teher alatt ezen Árr-Szabásnak pontos 
megtartására vágynak kötelezve., és hogy az minden őket megkereső 
Vendég Uraságok előtt tudva légyen, a két Vendégfogadónak Ebédlő 
Szobáiban, és a’ Fördő-Ház bémenetelénél., mindenhol a falra ki lé- 
ízen fzegezve. Költt Tihanyban az Uradalmi lianczelláriában Martius 
hónap 21-dik napján 1828-dik efztendőben.

H írj e t é s.
Palotai Tek. Ns. Vefzprém Vármegyei volt., de meghalálozott 

lakos' Rájmon Lukátsnak Maradéki, Rozália Ilovfzky Jánosnak, és 
Katalin Németh Józsefnek Hitvesei , még is Anna meghívattainak 
Tihanyba a' Fiskálisi Hivatalhoz bizonyos Lakits György megbukott 
Adós, mint Alperes ellen a’Tekintetes Úri, és az Appellálás útján 
a’ Tek. Zala Vármegyei Törvény-Szék által Elsőséggel megitéltt kö- 
vetelléseiknek felvételére, úgy mindazáltal, hogy magokat öfzvefzed- 
vén, vagy mind az hárman egy időben fzemélyessen, vagy pedig 
tellyes hatalommal felruházott egy, vagy több Személyviselő által 
egyfzerre, — egy efztendő, ’s nap alatt megjelenjenek. —

Költt Tihanyban Martius 21-dikén 1828-dik efztendőben.
Luk ácsy József m.k.

Uradalmi Fiskális, mint Végrehajtó által



Hí r d e t é s.
(l) Tekintetes Nem-es Bihar Vármegye réfzéről közönségessé téte- 

ttik, hogy az e’folyó 1828-dik efztendo Junitts 10-dikén Nagy-Váradon 
tartandó Úrnapi Vásár alkalmatosságával, a’ jövő 18 2 ö/q efztendőbeli 
köz szükségekre me-gkivántató író - Szereknek, és a' Cselédek ruházat- 
tyához szükséges materialékuak megszerzése végett közönséges Kótya- 
vetye fog tartattni.

Kivántattnak pedig: 1 r ő - S z erek
Posta Papiros 32 kötés, Regest író Papiros 126 kötés, Con- 

ífept író Papiros 118 kötés, Spanyolviasz .76 1/2 font, Sparga 50 font, 
Tentaspecies 66 1/2 font, Penna mettfzö .kések ,80 darab, Plajbáfz 
209 darab , Olló 70 darab.

A’ Cselédek ni h a z a 11 y ár a.
Zöld Pofztó 155. 3/4 röf, Kék Pofztó- 4Q3 1/4 röf, Setétfzürke 

Pofztó 134 1/5 röf, Veres Pofztó 10 röf, Vászon 2209 röf, Sárga 
Sinor 4lÓ5 röf, Sárga Sujtás 1Q50 röf, Sárga Fonás 214 röf, Csiz
mák Novemberbe 147 Pár, Csizmák Martiusba 119 Pár, Csizmák 
Májusba 28 Pár, Csizmák Júliusba II9 Pár.

A' kik tehát mind ezeknek akár öfzvesen, akár részenként a’ 
megkivántató jó minémüségekbe minél illendőbb áron leendő kiszol
gáltatását felvállalni kívánnák a’ fent írt napon délután a’ Nemes 
Vármegye Praetorialis Házához, a' hol az e’ végre kinevezett kiküldöttség 
által , a' további feltételek bővebben elő fognak adatni , elegendő 
bánat pénzzel felkészülve ezennel meghívattatnak.

Ásványos vizek.
(l) Közelgetvén ama’ külömbféle egésséges ásványos vizek’ hasz

nálásának az ideje, mellyeket az alúlírt azon kívül, hogy azokat 
egyenesen a megtöltés, és szolgáltatás fő igazgatása által valódi ere
deti mivoltokban megszerezvén, a’ lehetségig mérsékelt áron adja: 
azon tisztelettel tellyes kezességgel is ajánl, hogy ő a’ már nála több 
esztendőktől fogva divatban volt legjobb ügyességgel választott ásvá
nyos vizekkel űzött kereskedését e’ f. e. Május havától fogva szünte
len fris szállításokkal azon rend mellett, melly fzerént azok nyáron 
által hónaponként megérkeznek, némelly új ásványos víz nemekkel 
szaporította, úgy hogy ama’ kedves állapotban lenni érzi magát, melly 
fzerént azon számos rendeléseknek , mellyekért ezennel tisztelettel 
esedezik, legfzívesebb szolgálattal megfelelhet.— Ezen kívül az alúl
írt jó karban lévő fzer, materiale, és festék portékabeli kereskedését 
is tisztelettel ajánlja annyival is inkább bizodalmát reménylven, mint-



Hogy arra legjobban rendbefzedett jó minémüségü portékáival igen 
illendő áron fog fzolgálni, úgy mint a’ T. T. Közönségnek

alázatos szolgája
Hoffman K. J. m.k. 

Pesten a* Sebestény píaczán 
az Arany Vasmatskánáli

H í r d e t- é a.
(2) A' Nagy Méltóságú Magyar Kir. Udvari Kamara rendeléséből 

tiöz hírré tétetik, hogy az Aradi Királyi Kamarai Uradalmi Ménesi 
Kerületi Királyi hafználatokra nézve,,mellyeknek árendája e’ f. 1828* 
diki Octob. végével elmúlik, ’s mellyeknek kibérlése az I826*diki Nov,
1-ső napjától fogva 1831-diki October végéig terjed, a' Kótyavetye 
Ó Paulis K. Mező-Városban a’ Kir. Kam. Számtartói hivatal írófzo- 
bájában 1828-diki Május' 12-dikén a’ fzokott reggeli órákon tartatik.

Ezen használatok az érettük járó C. P. bánat pénzzel eggyütt 
e következők :

ti-fzör. Két Uradalmi telek Kuvinban, mellyért
2- fzor. Egy hajdani Posta telek Glogováczon
3- fzor. Két — — — — —
4Tfzer. A’ Mészárlás jussa Ménesen - - -

— -- — Paulison -
— — — Rladovan -
— —. — Radnán
— — — Sólymoson
— — ---- Glogováczon, és Mikalakán
----  — — Mondorlokon
— — — Csicséren
— —- ------Szabadhelyen
— — — Kuvinban, és Kovafzinczon

5*fzör. A' Halászat: Sólymoson, Radnán, Paulison,
Szabadhelyen , Csicséren , Mon
dorlokon , Glogováczon, és Mi
kalakán

6-fzor. A’ Hatyintzi Kőbínya. - 
A' Milovai-------

Trfzer. Szigetek, ’s haszonvételük Mondorlokon, Hadán, 
és Hadamaren 172 tiIö" höldnyi
Gregyinán 180 —
Gsicsér Szigyáfzkán 202 — -

a* Bánat pénz 
4 for. 50 kr.
9 — 15 — 
4 — 18 — 

10 —

19 —
— 30 — 

32 —
7 — 0 -

21 —

— 30
— 30 —
— 30 — 

3 —

3 — 6
8 —
2 — 6 — 

14 —
27 — 18 — 
10.—



Híradás.
(5) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara .rendelésé

ből köz hírré tétetik , hogy a’ Szerem Vármegyében helyheztetett Odes- 
chalchi Herczegi, már a’ Királyi Fiskushoz tartozó Illoki, és Ireghi 
Uradalmakat illető bor dézma, mellynek jövedelme 23 helységben 
mintegy QOOO Kapálótói vétetik, 1828-diki Sz. Györgytől fogva a’Fel
séges Aerarium részére rendfzerént teendő kezesség mellett a’ Nagy 
Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara' helybe hagyásával a’ többet 
Ígérőnek bérbe adatik. A’ Licitátio határideje mind a’ két Uradalomra 
nézve e' f. e. Május íg-dikére Illők Mező-Városában a' Városházában 
reggelre van határozva ; ha pedig mind a* két Uradalomra nézve nem 
találkoznának kótyavetyélők, akkora’ f. e. Május ig-dikére határozott 
Íratandó Illőkra magára nézve megmarad; az Ireghi Uradalom részé
ről pedig szinte a’ Városházánál e' f. e. Május 22-dikére határortatik. 
Mellyre nézve a’ bérleni kívánók ezen Licitatióra azon észrevétellel 
meghívattatnak, hogy a' két Uradalom’ valamennyi «helységeire nézve

■ Bánat pénz
Kimpu marén 30 — * - 8 fór. 7 kr.
Monostoron 9 ~ — - - 2 — h __

6-fzor. A’ Pufzták, és divertioulumok Almafzegen
1- ső Ofztály — — — —* 261 holdn. 13 — 12 —
2- dik — — — — — no — 4 —

Zimándon 1-ső Ofztály — — Qll —r- — 98 — 2á —
2- dik — — — 88 ^ — 14 _ 24 —
3- dik — — — 83Ő Q — Í)1 — 10 —
4- dik — — — 742 — tOO —
5- dik — — — 155 ^rr — 13 — 4 —
6- dik — — — 104 — 10 — 50 —
7- dik — — — 1598 -— 82 — 20 —
8- dik — —- — 1495 — 87 — 8 —

Q-fzer. A’ Radnai Vásári jus - - - •- - 7 —- 12 —
— — botskor árulás - - - 18 —

10- fzer. A’ Vadáfzat Kovafzintz, Kuvin, Ménes, és
Paulis határiban - - - - - -1 — 30 —
Sólymoson, és Milován - - - - 2 — 30 —
Konopon - - - • - - - 1 — 20 —

11- ,fzer. A’ Királyi Bordézsma Sz. Annán - - 8 —•
— — — Gyorokon - - - 12 —

Mellyre nézve a’ bérleni kívánók a’ fentjegyzett napra, és helyre 
Xzükséges bánat pénzzel felkéfzűlve ezen Kótyavetyére meghívatnak. 

Budán Apr. Q-dikén Í828*

--------- v • ■■



teendő bérlés okáért 33Q fór. P. P. és azon esetben', ha a’ bérlés ré
szenként esne meg,, prányos mennyiségű foglalói tegyenek le a’ kó
tyavetye előtt; azon többet ígérő pedig, kire a* bérlés fzálland , az 
Arenda értékével egyetérő bátorságos Hypothekaval kezeskedjék. A 
többet igérő által leteendő bánat pénz le fog tartóztatni, és a' bérlőnek 
utolsó fél efztenclei fizetésébe fzámláltatni; a’ többi Licitálóknak pe
dig a’ kótyavetye után azonnal vissza adatik. A' bérlés többi feltételeit 
Újvidéken a' R, Tifza mellé ki Korona Kerületi Praefectusság’ Hivatalá
nál naponként megvizsgálhatni. Az Izraeliták ki vágynak zárva ezen 
hafzon bérlésből.. Budán Apr; 5-dikén 1828'.

H í r d e t é sv
(3) Folyó esztendei Április Holnap 28-dikán dél előtti Q órakor y 

Promontoriumban, a’ Helység házánál közönséges Licitátio mellett 
Árendábá fog adódni Trettne r Györgynek Promontoriumi Sorháza 
ahhoz tartozó mindén épületekkel,. és Instructióval eggyütt f. e. Május 
1-ső napjától kezdendő három esztendőkre; Ugyan akkor fzinte Kó
tyavetye mellett örökösen eladódnak említett Trettne r Györgynek 
kívánsága fzerént a’ Promontoriumi úgy neveződön Braun-äckerem
lévő —---- L? fzinte Promontoriumb.a a' Scharfen-äckeren 2- fér-

4 8
tályni, és a’ Helység mellett két darab kerti fzőlleji. — A’ Feltétele
det meglehet tudni Pestem Mássae Curátor Gál Jósef Úrnál a’ Magyar 
útfzábau Nro 484»

H í r d e t é s.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből ezennel köz hírré tétetik, hogy e’ f. e; Június 10-dikén a’ Kir. 
Udvari Kamara épületében Budán mintegy 400 mázsára telő régi, 
és már szükségteleneknek talált Aktákból álló papiros azonnal teendő 
készpénzbeli fizetésért a’ többet ígérőnek eladatik.. Akárkire fog 
fzállani ezen papiros, kötelességében álland azt azonnal általvenni,, 
és nyilván való felvigyázás mellet elrongálván- Kallóba; tétetni..

A’ venni szándékozók tehát a’ fent meghatározott napon reg
geli Q órakor- 100 pengő forintból álló bánatpénzzel felkészülve a’" 
Királyi Udvari Kamara, épületében,. hol a’ tartandó kótyavetye’ he
lyét a’ Kapus kinekkinek. megfogja; mutatni, jelenjenek meg..

Budán Böjt más hava 29*dikén 1828-

A Gabonának Pesti piacziára Április 25-dik, napján 1828* Váltó-Czban:: 
Egy Pözsonyi mérő tifzta Búza 8 fór. —kr. Kétszeres 6 forint 
40 kr. Rozs 4- fór. 50 kr. Árpa 5 fór. 44 kr. Zab 2 forint 16 kn- 
Kukoricza Z fór, 52. kr,Köles----fór,— kr. Köles kása—fór.— kr,



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
- (35.)

Festen, Szerdán, Sz. György Hava 50-dik napján 1828.

Tűz és Ész.
Eleiedet tűz-főzi, hideg ha van, ez melegíti 

Testedet; ez porrá égeti hiDokidat:
A’ tűz ártalmas, ’s hasznos. Majd illyen az Esz is; 

Jó lelkű ember nem töri roszba fejéi.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

Tegnap estve 7 óra tájban Budán 
a' Vízi Városban tűz támadott, és 
minthogy a’ fzél lengedezett , az 
oda fzaladott oltók’ iparkodásán 
annyira erőt vett, hogy több házat 
hamuvá tett.

Nálunk az idő folyvást száraz, 
és nagy meleggel jár.

A’ Zágrábi Kir. Akadémiá
ban Chuchich Simon Ur'halála 
által a' Logikának, Metaphysikának, 
és Erköltsi Philosophiának megüre
sedett Tanító-fzékére, melly 500 
fór. esztendei fizetéssel van öfzve- 
köttetve, a’ Felsőségtől a’ f. e. Au
gustus 28-dikára Concursus rendel
tetik , melly mind a Pesti Királyi, 
mind a' Bétsi Tsáfz. Kir. Univerfzí- 
tásban fog tartatni.

Szathmár-Németi fz. k. Vá
rosának Sz. György hava' 15-dike 
valóságos öröm ’s ünnep napja vala, 
midőn Méltóságos és Fő Tifzt. Hám 
János O Nagyságát, kegyes, szelíd 

( EltŐ Félesztendő 1828 /

’s nagylelkű Fő Pásztorát kebelébe 
fogadta , ’s Püspöki székibe iktatta. 
A’ kit Eger könyek közt eresztett el, 
mi is könyek, de öröm könyek közt 
fogadtuk, ’s ide illik, a’ mit erről 
egy a" költők közül,kik e’ napot mun
káikkal difzesiték, mondott: Agria 
te moerens ílevit, ílebitque remo- 
tum , Quae tibi perpetuam laudum 
dedit Álma Coronam. At Szathmár 
tali se Praesule terque quaterque Fe- 
licem jactans frontem sublimius ei
fert. Ezen Versezet nyomtatásban 
nem jelent meg. Szerzője Nagy tisz
teletű ’s tudományéi Felső-Őri Cse
resnyés Samuel Ur, a’ helybeli 
Reform atum Gymnasii#nban a’ Köl
tés és Ékesfzóllás igen ércJÉfces Ta
nítója. — M. Fő Páfztoru^^

A Püspöki régi lakhelyből a' 
Székes-Egyházba menvén, batárja 
a’ lovas katonaság - ’s polgárságtól 
körülvétetve kisértetett, hol az Örök
ké- valónak hálás szívvel 's szent ger- 
jedezéssel mozsár durrogások közt 
a’ fz. Áldozatot bemutatván, igen 
fontos, fzívreható , ’s apostoli lelke-

)(



süléssel teljes befzédet tartott, előbb 
a’ Papsághoz Deákul, aztán fellepvén 
a' fzófzékbe , fzámos hallgatóihoz in
tézte magyar velős fzavait, melyekre 
öröm tseppek tsordulának. A’ tem
plomból kimenvén az új Püspöki 
Residentiába kisértetett , hol Fő- 
Páfztori hatalma alatt lévő öt Ts. 
INs. Vármegyék , a Tsáfzári Királyi 
Mármarosi Adrii n strátio , Szatmár, 
Nagy-Bánya Szabad Királyi , és Fel
ső-Bánya Királyi Bánya - Városok 
fzámos és fényes Ki küldöttségeitől 
üdvezöltetett. Látni lehetett itt, a’ 
Küldöttségek köfzöntésökre felel
vén, mikép egyesíti a’ Fő-Páfztor 
szivében a' nagy Papnak ’s igaz Haza
finak érzéseit. Mindegyik küfzön- 
tésre pontosan tifzta ékes magyar
sággal felelt olly fzívrehatólag hogy 
többek ízeméiben a' megindulás har
matja tsillogott ’s mindnyájok fzí- 
Vjét és fzeretetetét sajátjává tette.

Erre következett a’fényes ebéd , 
mellynél 350 személy gazdagon meg
vendégeltetek. Czimerezte az ebé
det annak szép és okos elrendelte- 
tése, ’s a’ szolgálati pontosság. Ebéd 
folyta közben a’ nagy ebéd palotá
ban fejérbe #öltözött kilencz apró 
fzűz, kgifemes énekkel üdvezölte ’s 
az énelwégén koszorút nyujtának. 
Estve az egész Város szokatlanét! 
meg volt világosítva. Megkülömböz- 
tették magokat a nyilványos Inté
zetek épületi helyes és értelmes fel
írásaikkal. Midőn ezeket a’ FőPáfztor 
megnézegetni méltóztatott, azöfz- 
fze sereglő néptől harsogó é I j e n ki
áltásokkal fogadtatott’s erefztetett el. 

Tartós emlékezetűvé tévé e’

napot Fő-Páfztorunk kegyes adako
zásival is; mert a' Város szegényebb 
sorsúinak, hogy azok is részt vehes
senek ez öröm napban, jeles summát 
ajándékozott, ebéd alatt pedig a’ 
piaczon bort és zsemlyét bőven ősz- 
togattatott. Réfztvettek adakozó ke
gyességében bőségesen a’ Semina- 
rium, a' Convictus, és a’Katona
ság is. Tsalhatatlan jele a’ szives 
öröm-réfzvételnek az is, hogy ez 
alkalommal 13 rendű külömbféle 
Örömversezet készült-

NAGY BRITANNIA.
York Herczeg nevű Angol 

gőzhajó, mely Apr. i-ső napján 
indúlt el Lizabonából, 1 l-dikben 
Portsmouth ba érkezett. Ezen hajón 
volt Saldanha Portugáliái Gene
rális , és több fő útasok is.

Az Angol seregekkel, melyek 
barom línea-hajón Angliába vissza
mentek , Clinton Generális is , az 
elfoglaló seregek’ Fő-Vezére , vissza
érkezett.

A’ Parlamentumi vitatások kö
zött mostan a’ gabona-törvény e\' 
fő tárgy. A’ Felső-házban így f/.ólla 
Gróf Malmes"bury: O hallotta, 
hogy Jákob Úr másodszor is a’ 
fzáraz földre küldetett, hogy továb
bá kinyomozza a’ gabona termesz
tés', és a’ gabonával való kereske
dés’ dolgát. Ezen Úrnak első tudó
sítása Angliának föld-mivelő népé
re nézve felette fontos volt; mivel 
megmutatta azt, hogy azon Orszá
gok , hol a’ gabona legoltsóbb, fe
lette szegények légyenek; hogy Eu
rópának egy Országában sintsenek 
oltalmazás nélkül a’ földmivelők ; és
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hogy ezen oltalmazás Franczia Or
szágban , arányosság fzerént, na
gyobb, mint Angliában. Minthogy 
tehát az első tudósítás olly felette 
érdeklő volt, azt kérdi: vallyon Já
kob Úr másodszor is tett-e illy 
tudósítást, és vallyon Welling
ton Herczeg nem akarja-e ellenze
ni , hogy ezen tudósítás a’ gyűlés' 
elejébe terjesztessék; — W e 11 i n g- 
t on Hg. azt feleié : hogy Jákob 
Ur valóban másodfzor is elutazott 
volt, és második tudósítását is meg
tette ; és ő abban tellyesen megegy- 
gyezilt , hogy ezen második tudósí
tás a’ Ház’ elejébe terjefztessék. Ez
után Gróf Malmesbury ez eránt 
annak módja fzerént javallatot adott- 
bé , melly , valamint más némelly 
javallatok is a' gabona-kereskedés
re, és a’ gabona-bevitelre nézve, 
megvizsgálás végett elfogadtatott.

Báró Durand de Mareuil, 
ki Rauzan Herceget, mint Li- 
zabonában Franczia Nagy-Követet 
felváltotta , Apr. Q-dikén Londonba 
érkezett, és Polignac Herceg
gel tartott hoíTzas befzélgetése után, 
Portsmouthba indúlt, hol ha
jóra fzáll, hogy Lizabonába evezzen. 

PORTUGALLIA.
A’ Journal des Debats 

Lizabonából Apr. 3-dikán költ tu
dósítások fzerént így ír : ,,A’ legutol
só Angol seregek tegnap korán reg
gel fzáílottak hajóra. Estve az egéfz 
kis hajós sereg a’ Tajó torkolatjánál 
állott, ’s ma reggel Clinton Ge
nerális, a’seregek, ’s az egéfz hajós 
sereg, egy línea-hajón, ’s egy fre- 
gátán kívül, kiindult a' torkolatból.

Azonban , noha kedvező volt a* szél, 
mégis a' hajók Lizabonától alig tá
voztak el hét órányira. Míg az An
gol hajók felfzedték vasmatskáikat, 
egy Spanyol Kurír kéfzen állott, 
hogy a’ Követségtől elinduljon ; és 
mihent az utolsó Angol hajó a Fá
jóból kiindult, ezen Kurír Madrid
ié lé sietett. A’ Királyné’ palotája 
felé vivő fő útfza Lizabonában ezen 
pillantatban tele vagyon kotsikkal, 
mellyeken ollyan emberek vannak, 
kik fzerentsét kívánnak O Felségé
nek az Angolok’ eltávozása végett. 
Mind a’ két Angol hajó közel áll a’ 
fzáraz földhöz, hogy ha a’ fzükség 
kívánja, az erősségbeli ágyukkal 
kerefztbe lövöldözhessen. Ezen két 
hajón lévő Angol tengeri katonák, 
kik még itt maradtak, Belem erős
séget, és még két kis erősséget á* 
Tájó torkolatjánál hadi módon meg- 
fzállva tartják. L a mb Úr Apr. i-ső 
napján ismét audientián volt a’ Re
gens K. Hercegnél; ’s ekkor O Kír. 
Magassága kedvetlenségét jelentte 
az eránt, hogy az Angol seregek 
most is elfoglalva tartják a’ Tájó’ 
torkolatját. L a m b Úrnak paran- 
tsolatja vagyon, hogy Lizabonából 
azonnal távozzék el, mihent Dom 
Miguel magát Királlyá tefzi, és 
mégis olly bizonyosnak taftják azt, 
hogy Apr. 10-dik napját mondják 
ezen határozás’ végrehajtása' idejé
nek. Ezen pillantatban még tsendes- 
ség vagyon Lizabonában, de mind
nyájan rettegni látfzanak. Hasonló 
zendülések támadtak Estremoe- 
b an is, mint S etub álban, és a’ 
fegyveres seregek kéntelenek voltak

-X‘
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a' népre lövöldözni. Azt mondják, 
hogy fzázan vannak a’ két részről, 
kik elestek, vagy sebet kaptak.” 

FRANCZIA ORSZÁG.
A' legújabb törvény a’ folyó

írásokra nézve , mellyet az Igazság' 
Ministere Apr. l4-dikén a’ Deputá
tusok' háza elejébe terjefztett, és 
me Ilynek védelmezését Bourdeau , 
és Bakot de Romans Státus-Taná- 
tsosokra bízták , illyen értelmű :

1. Gzik. Minden telíyes korú 
Franczia , ki polgári jussal él, min
den előre kérendő engedelem nél
kül Újságot, vagy havi írást adhat 
ki, ha ezen törvény' határozásaihoz 
szabja magát.

2. Gzik. Minden Újságnak, vagy 
havi írásnak tulajdonosa, vagy a’ 
kik tulajdonosinak tartatnak, ezek
nek közre botsátása előtt zálogöt , 
cautiót tartoznak állítani. Ha az Új
ság,vagy havi írás hetenként két szer
nél többször jelenik meg , a' zál6g- 
pénz annyi, mint a’ Jun. Qdiki 181 g- 
diki törvénynek első Czikkelyében 
meg vagyon határozva a naponként 
megjelenő Újság- levelekre nézve 
(akkor az Újságokra nézve ’s a’ t. 
mellyek naponként jelennek meg 
Parisban, ’s a’ környékben 10,000 
frank x.olt a’ cautio , — a' nem min
den nap megjelenő Újságokra nézve 
5000 frank, -— a távolabb eső vidé
keken 2500 fr.) Ezen zálog-pénznek 
f elét kell letenni, ha az Újság heten
ként egyfzer jelenik meg. — Az em
lített cautiónak negyedét , ha az 
Újság, vagy havi-írás tsak egyfzer 
jelenik meg hónaponként. Azon Új
ságolt > vagy havi-írások, mellyek

hónaponként tsak egyfzer, vagy 
még ritkábban jelennek meg , és ki- 
rekefztőieg a" Híradások , törvényes 
Felfzóllítások, hajók’ megérkezésé
nek, ’s elmenetelének jelentései, ga
bona ára, s a’ t. ki-vaunak véve a’ 
cautió alól.

3.) A’ Király felmentheti a' zá
log-pénz letételétől, a’ Királyi inté
zetet tevő négy Akadémia közül va
lamelyiknek okokkal támogatott 
kérésére, az ollyan Újságot, vagy 
havi-írást, melly egyedül a’ Tudo
mányoknak , a" Literaturának, vagy 
Mesterségeknek van szentelve, és 
hetenként tsak egyfzer, vagy még 
ritkábban jelenik meg. Ha az illyen 
írás hetenként egyszerűéi többször 
jelenik meg , vagy politikai tárgya
kat is foglal magában , a’ felfzaba- 
dítás megtagadtatik ; és ha a’ tulaj
donosok a zálog-pénzt egy hónap 
alatt a.' beíró kasszába le nem teszik, 
az írás szűnjön meg 1000 Frank 
büntetés alatt, minden darab Új
ságért , melly ezen idő eltelte után 
kiadatik.

4 ) Ha az Újság kiadására töb
ben kötelezik magokat, a társaság 
azok közül való legyen, mellyek a’ 
Kereskedői törvény-könyvben meg- 
határoztatnak ; és a’ társaság tarto
zik tagjai közül eggyet, kettőt, vagy 
hármat választani, ki az ügyet vi
gye. Ha a felelő ügy-viselők közül 
valamellyik meghal, a’ tulajdono
sok tartoznak 2 hónap alatt mást 
állítani, 500 frank büntetés alatt. 
Ha tsak egy ügy-viselő vagyon, a’ 
társak tartoznak három nap alatt 
annak halála után mást nevezni;



lia ezt elmulatják, az Újságnak, 
vagy havi-írásnak megkell fzümii 
1000 Frank büntetés alatt minden 
darab írásért, melly ezen idő után 
kiadatik.

5.) A’ felelő Úgy viselők az Új
ság' fzerkeztetéséről fognak gondos
kodni. — Mindenik az Ügy visel ők 
közül a’polgári Törvény-Könyvnek 
Q80-dik Cikkelyében meghatároz- 
tatott tulajdonságokkal bírjon.

(a' többi következik)

Az Igazság' Ministerének ezen 
előadása után, a’ Financz-Minister 
kezde fzóllani, és jelenté, hogy ne
ki hatalom engedtetett 4 millióm 
frankra menő 5 percentes interest 
(tehát 80 millióm fr. tőkepénzt) a’ 
Státus adósság’ nagy könyvébe bé- 
íratni, az 1828. Mart. 22-dikétől 
fogva való interes használásával. 
Ezen pénz a' rendkívül való költsé
gekre fordíttatik, melyeket az Or- 
fzáglófzék 1828-dikban tenni kén
leien , ’s ezen summa , vagy annak 
egy réfze mire fordíttatott legyen, 
arról számadás tétetik 1629-diki Or
szággyűlésében , ’s a’ t. Ezen előter
jesztés , mellyel az üllés bérekefzte- 
tett,nagy figyelmet gerjéfztett;annál 
is inkább , mivel előre mondott be
szédében háborús dolgokról szólott, 
a Minister,hogy t.i. a’ Török dolgok 
uémellyHatalmasságok’ helybezteté- 
sét megváltoztattak , 's azoktól Fran
czia Orfzág sem húzhatja el magát. 
A' Franczia nem nézheti a’ történe
teket tsendes ízemmel, ha eggyik 
fegyverben áll, ’s a" másik hirtelen 
belé kap. Ennél fogva , így fzóll, 
nekünk is készülnünk kell, hogy

mindent megtegyünk, a’ mire a jó
zan politika kötelez. Reményli a’ Ki
rály , hogy a’ külömbféle Hatalmas
ságok’ munkássága tsak egy czélra, 
t. i. Europa’ tsendességére vagyon 
szánva , akár azok egyetemben, akár 
egyenként dolgazzanak, ’sa’t.

JÓNIAI SZIGETEK.
„Zánté szigetéről következendő 

tudósí tások érkeztek Mart. Z í-ikéről. 
April. 1-ső és 5-dik napjáról.

Zantéból. Mart. 31-dikén. 
Módónból írják, hogy egynéhány 
nap óta több Angol és Franczia ha
di hajók járnak keresztül kasul a' 
Mo doni, JNavarini és Körö
tt i tengeren *). Úgy látszik, ezek
nek czéljolt az, hogy a'nevezett he
lyek kikötőhelyeibe lb rahim Ba
sa tábora számára semmi eleség ne 
szállíttathassák, a’ melynek, alig 
lévén már három hónapra is elegen
dő elesége , kéntelen lenne a’Basa 
Egyiptomba visszatérni. Minden vi- 
gyázás mellett is egy Egyiptomi 
Brigg ÓOO zsák liszttel megterhelve 
belopta magát a’ Módoni kikötőbe 
Mart. 23-dikán. Más nap ismét két 
hajó próbált oda béevezni, de egy 
Franczia fregáta éfzre vette "s ágyúz
ván rajok, kéntelenítette őket hát
rálni ’s Koron felé elevezni. Mart. 
27-dikén ismét egy más hajó suhana 
be liszttel megterhelve a’ Navarini

*) Ezek kétségkívül azon hajók lesznek, 
mellyek Korfuból Mart. 12-dikén, azon 
tudósítás hallására indultak ki, hogy 
Egyiptomból egy hadi hajós sereg van 
útban számos szállító hajókkal Navarin 
felé; de a’ mellyet a’ szélvész, a’ mint 
írtuk, kénszerített a’ Szudai öbölbe bé- 
szállani.
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öbölbe, mellyet Ibrahim Basa 
küldött volt Albániába eleségért ; 
27-dikre következő éjtfzaka pedig a' 
fellyebb említett két hajó is béfzö- 
kött a’ Modoni kikötőbe. — Azóta 
sokkal inkább vigyáznak a’bezárás
ra rendeltetet hajók, ’s a napokban 
több eleséggel rakott fzállító hajók 
útasíttattak viíTza ezek által, mind 
Módóntól mind Navarintól.”

„Zantéból Apr. 1-ső napján. 
Tegnap két Görög Brigg és egy Gá
lya jelent meg az idevaló kikötőhely 
előtt kifüggesztett lobogó Görög 
zászlókkal. Vice-Admirális S a c h- 
turi kiszállván a’ partra , az eránt 
fzóllott az idevaló Angol Biztossal, 
hogy két Görög fzármazású ifjúnak, 
kik külföldön fognának neveltetni, 
engedné meg, hogy a’ Contumá- 
Cziát az ide való Lazarétumban tölt
hessék ki, a’ mi meg is lett. Erre 
a’ nevezett három hajók útjokat Dra- 
gomestre felé vették , a’ hova mint
egy 400 főből álló Görög sereg osz
tályt visznek , eleséggel eggyütt. Az 
isméretes Görög vezér V arnachio- 
ti, a’ ki az Insurrectio alatt, majd 
a’ Görögökhöz , majd a’ Törökökhöz 
tsatolta magát, most az Övéivel 
eggyütt újra a’Görögök részére állott 
Dragomestrénél; ugyanazokhoz tsa
tolta magát Sifzini Chrysanthos is 
200 emberével eggyütt.

,, Éppen most veszünk hiteles 
tudósítást a' felől, hogy négy Görög 
hadi hajó, két Brigg és két Gálya 
a’ Navarini öböl előtt fel ’s alá járó 
egyesült Angol és Franczia hajók
hoz tsatolta magát, hogy az öbölbe 
való bemehetést annál inkább el
zárhassák.”

„Zantéból Apr. 5-dikén. Mó
dónnál az Egyiptomi seregek között 
kiütötte magát a’ pestis, nevezete
sen a’ 4-dik és 10-dik Regementnél, 
melly miatt azokból Mart. 30-díkáig 
sokan elhaltak. Erre nézve Ibra
him Basa ezen két Regementtel 
minden öfzveköttetést elzárt, hogy 
az által a' döghalál elterjedését, ha 
lehet, akadályoztassa. Égyébaránt 
Navarin , Módon és Koron 
Váraiban a’ pestisnek semmi nyo
ma nintsen.

„Mart. 31-dikén érkezett Mó
dónba Smyrnából , Eginából, és Pó- 
rófzból egy Ts. K. hadi Brigg V e- 
n e te nevű, egy Austriai Kereskedő- 
gályával eggyütt, 102 Arabs foglyo
kat hozván ide , kiket Görögök fog
tak volt el. Ezek a’Levantei Ts. K. 
Hajós sereg Kommandánsainak köz
benjárásokra ugyan annyi Török 
fogságban volt Görögökkel kitse- 
réltettek.

„Mart. 31-dikén a’ következendő 
hadi hajók állottak Navarin, Mó
don és Koron előtt: az Anglu- 
sok részéről: i Línea-hajó ; 1 Kor
vett, 2 Brigg, 1 Gálya ; a" Franczi- 
ák részéről i Fregáta; a’ Görögök
től 2 brigg; 2 gálya.— Ibrahim 
Basának a’ beli kinyilatkoztatá
sát értettük, hogy ha az ő kikö
tőhelyeit minden hozzája vihető 
eleségek előtt elzárják : akkor kén- 
telen lesz Morea belső részéből más 
úton módon szerezni magának ele- 
séget.”

GÖRÖG ORSZÁG.
Említettük vala, hogy Görög 

Orfzág’ Praesidense egy Nemzeti 
Bank' felállítása eránt Végzést tett.



Ezen Bank öfzvefzerkeztetésére, és 
igazgatására nézve a’ Görög Orfzági 
Közönséges Újság Febr. 20-dikán 
(új Kai. fzerént) a’ Praesidensnek 
illy különös Rendelését közli: „Gö
rög Státus. Görög Orfzág’ Praesi- 
dense ezeket rendeli: 1.) a' Panhel- 
lenion’ Fináncz-ofztályának Probu- 
Ios-sa, és annak két dolgozó tagja 
formálja azon Biztosságot, mellyre 
a’ Bank' Igazgatása vagyon 
bízva ; 2.) a" Probulosnál van a’ 
pénztár' kultsa, és dolgozó társai
val eggyütt felelni tartozik a’ nem
zeti Bank jegyző Könyveinek , és 
Levéltárának gondviseléséről, vala
mint a’ kötelező-írások' kiadásáról; 
3.)A’ Biztosság nevezi ki, Görög Or- 
fzág’Praesidensének helybenhagyá
sával,maga szükséges Titoknokait;4) 
a’ könyvek ezek: a.)egy naplókönyv, 
b.) egy nagy könyv, mellybe a’ nem
zeti Bank’ Obligatiói íratnak, és c. ; a' 
kettős szám tartásnak könyve;5 )a’nap- 
lókönyv két külömböző részre oszlik ; 
az elsőben , az illető számmal, azon 
oklevélnek , vagy akármi írásnak 
kivonása jegyeztetik fel, melly a’ 
tőkepénzeknek a' pénztárba jutását 
hitelesíti; a’ másodikban , hasonló
képpen illető számmal, azon ren
delés jegyeztetik-fel, mellynél fog
va a’ Kaífza fizet, valamint a'Nyug- 
tató-írás , melly azt megerősíti. Ezen 
napló könyvnek különös Szakafzá- 
ban rövideden feljegyeztetnek az 
Obligátiók, mellyeket a' Bank azon 
summákért kiad, mellyeket a’ ré
szesek ( Actionariusok ) bétettek. 
Ezen naplókönyvre eggyik dolgozó 
társ ügyel; 6. ) azon könyvnek ,
mellybe az Obligátiók íratnak, egy-j

.gyik nagy Izéién útasítások vannak, 
mellyek ezen hivatal igazgatásának 
minden részeire igazítanak; 7.) a’ 
kettős fzámtartás'könyvre olly for
mában lefzen, mint a'Kereskedők
nél szokás. Ezen két könyvre a’ má
sik dolgozó társ ügyel ; 8.) Ezen 
könyveknek minden levelét vala
melyik dolgozó társ tulajdon ke
zével jegyzi meg számmal, alól a' 
Probulos , mint a Bank’ első Dire
ktora alá-írja, és a’ más két dolgozó 
társa ; Q.) minden Bizonyság-leve
lek , mind a’ Summa’ betéteiéről , 
mind a' kasszából való kimenetelé
ről, akár kéfz pénzben, akár Obli- 
gatiókban legyenek, az ide mellé
kelt példa fzeréntlegyenek készítve; 
10.) minden más rendelés, melly 
a' Bank’ igazgatását illeti, a’ Biz
tosság által az említett alap törvény
nél fogva a’ Praesidens' elejébe ter
jesztetik. Költ Aeginán , Febr. 15- 
dikén 1623- A’ Praesidens : Capo
distrias J. A.— a Státus-Titok- 
nők— Trikupi.”— Ezután kö
vetkezik a’ Bank-Actiák' példája, a’ 
Praesidens aláírásával és petsétjével, 
a’ Státus’ petsétjével, a’ Probulos , 
és dolgozó társ’ aláírásaival.

A" Praesidensnek Febr. 17-ikén 
költ Végzése által Condostavlo 
Sándor, és Stavru Joannu 
György (György, Stavru Joanno’ 
fia ) Bank’ Directoraivá neveztet
tek , (a’ Panhellenion’ Fináncz-Osz
tályának Probulosával eggyütt); és 
a' Febr. íg-diki végzés által Johann 
Domboli Görög Orfzág' Tárnok- 
jává ( Tapiaf) neveztetett a’ Bank- 
igazgatása alatt.

A’ Görög Orfzági Közönséges
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mellyel a’ felebaráti szeretet' adomá
nyaiból a' Bank’ felállítására szán
tam , benne foglaltatik azon 4000 
tallér is, mellyel a’ Haza’ nemes 
barátja, Pappa fi Miklós fia, János 
maga jó szántából Máltában kezem
be adott, a’ Haza ínségeinek eny
hítésére. Hellas’ ezen nemes fiának 
emlékezetére tehát ezen 4000 tallér
ból álló tőkepénz örök időkre a’ 
kintstárban marad, mint a’ nemzet
nek saját birtoka , de annak intere
seit a" Praesidens esztendőnként ki
oszt ogat ja a’ szegényeknek, ’s más 
kegyes dolgokra. Áeginán, Febr.
20-dikán 1828.— (ábrások)

Továbbá ezen Újság illyen je
lentést tefzen a’ nemzeti Bankba 
bétett pénzekről: Febr. 21. M a ürö
mi chali Péter Úr, a'Bainai Bei, 
200 tallért; — Mauromic hal i 
György, ennek fia , 100 ;— Dou- 
trón, Törvény-Doctora , Franczia, 
200; — Febr. 22. Georganda 
Antal, 100 ; — Del ej an ni Ana- 
gnosti, 500. Summa=li00 tallér. 
— Febr. 23-dikán Alexandri 
Miklós 40 font Sterlinget és 5 pi- 
afztert.

A'Praesidensnek Febr. 17-ikén 
költvégzése által a’ Panhellenionnak 
ezen új hat tagja neveztetett ki. — 
A’ Financz-Ofztályra : D e 1 i j a n n i 
Anagnosti, M a n g i n a T a t s i; — 
a’ belső, dolgok osztályához: Met a- 
x a András, Kalogero pulo Spy- 
ridion ; — a’ Hadi osztályhoz : M e x i 
Miklós, Apostoli Miklós Apos
tol Urak.

Újság Febr. 20-dikán továbbá a’ 
Praesidensnek Febr. 16-dikán költ 
magános kerülő levelét közli, mel
lyel Gróf Capodistrias az Ar- 
c h i }> e 1 a g u s o n, a’ M o r e a i tar
tományokban, és a' Görög 
száraz földön lakó vagyo
nos Polgárokhoz intézett, 
"s benne inti, hogy mentői hama
rább a’ nemzet javára szánt pénzei
ket a’ most felállíttatott pénztárba 
kuldjék-bé. — Febr. 23-dikán ezen 
Újság Görög Orfzág’ Praesidensének 
egy levelét közli, mellyel a’ Nem
zeti Bank Igazgatásához intézett; "s 
ebben jelenti a’ Praesidens hogy 
mivel ezen Bánk' felállítására maga 
részéről 25,000 tallért szántmelly 
summa majd mind azon segedelem
pénz, mellyel a’ keresztény emberi 
szeretet Görög Orfzág’ jó barátira 
bízott, — ennek következésében így 
fzó 11 , küldök a’ Biztosságnak 7000 
tallért; a' többi 18,000-ről, melly
nek egy részét a nemzeti szüksé
gekre kiadtam , ’s egy réfzét magam
mal Poroszba viszem a Rumelioták 
táborba szállásának költségére, vifz- 
fzajövelemkor a' Biztosságnak szá
mot adok. — Egyfzev’smind e’ jelen
való levelemmel küldöm a fellyebb 
való jelentésben említett személyes 
segedelem-pénzeket is, t. i. 1000 
tallért tőlem , és 1200 tallért embe
reimtől ; továbbá a’ Biztosság tagjá
tól Condostavlo Sándortól 200 
tallért, Domb öli Jánostól 700 , 
R I s o Jakovakitól 100, Betzo 
Györgytől 100 , és Betand Illyés-, 
tői 100. — Az említett 25,000-ben,

(Hafznos Mulatságok Nro 35.) Hirdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a* Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz,

(35.),

Eredeti Merino Kosok Licitatiója.
(l) E’ folyó 1828-dik esztendő’ Junius i-ső napján 

T. Gaal István Úr eredeti Merino nyájából Magyar 
Országban Nemes Somogy Vármegyeben Kapos
vár, és Dombóvár között íekvó Biissii Mező-Város
ban újra 90 darab két esztendős Merino Kos kész 
pénz fizetésért a’ többet ígérőknek eladatik. A’ fi
nomabb Birka nemesítés kedvellöi tehát a’ fent jegy
zett helyre. e’ f. e. Junius í-sö napjára ezennel illen
dően meghívatnak.

Hirdetés.
(l) Az a' hír fzárnyalván, hogy a’ T. Kováts Mihály Orvos 

Doctor Úr utolsó fordítása fzerént 1825-dik esztendőben kijött 
Hufeland Magyar Makrobiótikáját sokán azért nem sze
rezhetik meg, mivel azon Munka most a’ pénz fzűki miatt két ez ist 
forinton drágának tetszik. Tehát hogy ezen hasznos, sőt minden em
bernek az erkölcsi jóságra, és a' testi egészségre nézve múlhatatlanul 
szükséges, ’s az egéfz Európában híres és becses könyvnek a’ meg- 
fzerezhetésében a’ Nemes Magyar Közönség segíthessék, mától fogva 
Augustusig a’ neveztetett Munkának az ára egy forint ezüst pénzre 
Iefzállíttatik. Találtatik ez a’ Munka a’vevő Urak számokra itt Pesten 
az én Könyves-boltomban, S. N. Patakon a’ Ref. Collég. Bibliothe- 
kájában, Debreczenben a Ref. Collég. Bibliothékájában , Szigeten T. 
Táblabíró Asztalos Pál Úrnál. Jelentem pedig ezt úgy, mint a kinek 
számadása alatt vannak mind a’ megneveztetett helyeken találtató 
Exemplárok. Költ Pesten 28 Apr. 1828-

Eggenberger Jósef
Könyváros. \

)((Elad Félesztendd 1828.J



Rendelés.
Lustig János megszökött gyilkos előhívására nézve.

A’ Morva Országi Igló megye-városbeli fenyítő törvényszék 
Lustig János Iglói Kerületi Regen si árendás és a Znoymai Kerület
ben Eibenschitzen familiázóZsidónak , ki Poledina Jakabnak a’ 
Bitischka-Ossowai hivatal' fzolgájának meggyilkolásáról vádoltatik, és 
a’ tett után elszökött; ezen rendelés által meghagyja, hogy ő a’ mon
dott vétekről való Vádoltatása’ ügyében szólhasson , és felelhessen , leg- 
fellyebb is hatvan napok alatt ezen fenyítő törvényszék előtt megje
lenjék. Az Iglói K. Város fenyítő törvénye által Mart. ll-dik 1828^

Nevelőné Kerestetik
(1) Egy Úri házhoz vidékre, jó erköltsü, közép idejű, ki Németül, 

és Francziáúl tud, 's a’ Klavirozáshoz is ért. Kinek kedve van , jelentse 
magát a’ Nagy-Híd útfzában Fezl házában Nro 4. Burián Kis- 
aíTzonynál.

Hirdetés.
(2) Tekintetes Nemes Bihar Vármegye réfzéről közönségessé téte

tik , hogy az e’ folyó 1828-dik efztendő Junius 10-dikén Nagy-Váradon 
tartandó Úrnapi Vásár alkalmatosságával, a’ jövő 1828/Q efztendőbeli 

köz szükségekre megkivántató író - Szereknek , és a’ Cselédek ruházat- 
tyához szükséges materialéknak megszerzése végett közönséges Kótya
vetye fog tartattni.

Kivántattnak pedig: író-Szerek
Posta Papiros 32 kötés, Regest író Papiros 126 kötés, Con- 

cept író Papiros 118 kötés, Spanyolviasz 76 l/2 font, Sparga 50 font, 
Tentaspecies 66 Ú2 font, Penna mettfzö kések 80 darab , Plajbáfz 
209 darab , Olló 70 darab.

A’ .Cselédek ruházattyára.
Zöld Pofztó 155 3/4 röf, Kék Pofztó 493 1/4 röf, Setétfzürke 

Pofztó 134 1/3 röf, Veres Pofztó 10 röf, Váfzon 2209 röf, Sárga 
Sinor 4l65 röf, Sárga Sujtás 1Q50 röf, Sárga Fonás 214 röf, Csiz
mák Novemberbe 147 Pár, Csizmák Martiusba 119 Pár, Csizmák 
Májusba 28 Pár, Csizmák Júliusba 119 Pár.

A’ kik tehát mind ezeknek akár öfzvesen , akár részenként a’ 
megkivántató jó minémüségekbe minél illendőbb áron leendő kiszol
gáltatását felvállalni kívánnák a' fent írt napon délután a' Nemes 
Vármegye Praetorialis Házához , a’ hol az e’ végre kinevezett kiküldöttség 
által , a' további feltételek bővebben elő fognak adatni , elegendő 
bánat pénzzel felkészülve ezennel meghívattatnak.



(3) A Nagy Méltóságú Magyar Kir. Udvari Kamara rendeléséi,,'11 
köz h.rre tetcf k hogy az Aradi Királyi Kamarai Uradalmi Ménes 
Kerület, Király, hafznalatokra nézve, mellyel,nek árendája e’ f ,8on
d.lt. Octob vegevel elmúlik s mellyel,nel, kibérlése az tm-dikiNov" 
1-so napjától lógva 1831-diki October vécéié téried ^
Ó Paulis K. Mező-Városban a Kir. Kam. Sz^mtartAi’ h ^^4/etye 

bájában 1828-diki Május’ 12-dikén a’ szokott reggeli órákon
e ^

1- fzör. Két Uradalmi telek Kuvinban, melyért
2- fzor. Egy hajdani Posta telek Glogováczon
3- fzor. Két — -— — — — -
4- fzer. A' Mészárlás jussa Ménesen

— — — Paulison -
— — — Kladovan -
— —- — Radnán -
— — — Sólymoson ...
— — — Glogováczon, és Mikalakán
— — — Mondorlokon ...
— — — Csicséren ...
— — — Szabadhelyen -
— — — Kuvinban, és Kovafzinczon

5- fzör. A' Haláfzat: Sólymoson, Radnán, Paulison,
Szabadhelyen, Csicséren , Mon
dorlokon , Glogováczon, és Mi
kalakán

6- fzor. A' Hatyintzi Kőbánya -----
A’ Milovai--------

?-szer. Szigetek, 's haszonvételük Mondorlokon, Hadán, 
és Hadamaren 172 xilö holdnyi 
Gregyinán 180 — -
Csicsér Szigyáfzkán 202 —■ — -
Kimpu marén 30 — -
Monostoron g ^2. — .

8-fzor. A Puszták, és diverticulumok Almaszegen
1- ső Osztály — — — — 2Ó1 ff§§ holdn.
2- dik — — — — — no —

Zimándon 1-ső Osztály — — Qll ^22. —
2-dik — — — 88 ^rr- —

a’ Bánat pénz 
4 fór. 50 kr.
9 — 15 — 
4 — 18 — 

10 — 

ig -
— 30 — 

32 —
7 — 6 —

21 —
— 30 —
— 30 —
— 30 — 

3 —

3 — 8 —

8 —
2 — 8 — 

14 —
27 — 18 — 
10 —

8 — 7 —
2 — 4 —

13 — 12 —
4 —

Q8 - 24 --
14 — 24 —



o

3-dik — — - 836 43
Bánat pénz

6l for. 10 kr.
4-dik — — — 742 ^ — 100 —
5-dik — — 155 — 13 — 4 —
6-dik — — — 104 84r — 10 —-50 —
7-dik — — — 15Q8 — 82 — 20 —
8-dik — — — 1495 — 87 — 8 —

9-fzer. A Radnai Vásári jus - • 7 — 12 —
— — botskor árulás • • 18 —

10-fzev. A’ Vadászat Kovafzintz , Kuvin , Ménes , és
Paulis határiban - • 1 — 30 —
Sólymoson, és Milován - ■ 2 — 30 —
Konopon - - 1 — 20 —

11-fzer. A Királyi Bordézsma Sz. Annán - - 8 —
— — — —- Gyorokon - - 12 —

Mellyre nézve a’ bérleni kívánók a’ fentjegyzett napra, és helyre 
szükséges bánat pénzzel felkészülve ezen Iiótyavetyére meghívatnak.

Budán Apr. Q-dikén 1828.

Jelentés.
(2) Deiller Antal Szer- Kereskedésébe Pesten a’ 

Sárkánynál, a’ Vározháza megett, a’ Rózsa-piaczon, újonnan 
megérkeztek:

Valódi Majlandi Strachin és Pármai Sajt;
Valódi, fris Veronai Szalámi;
Pattanó tokok, az ütő Fegyverekre, 1000 darab

4 for. 30 kr.-jával, két skatulában —
Puska töltésre való Flljtasok —különös figyelemre méltók, 

legszebb, privilegyiomos Seréttel eggyütt.
Valódi Luczerna-mag, mázsája 45 for. V. Cz.megtisztítva, 

az utolsó termésből.
Viasz-gyertyák, legszebb Galgóczi, fontja 2 for. 36 

kr. V. Cz.; — mázsa számra jutalmasabban. —
Tokaji afzúfzőllőbor, butellája 2 for. V. Cz. —>
Ménesi, ésRufzti afzúfzőllő-bor, *s többféle külföldi t&e- 

mege-borok.

Budai Lotteria.

Sz. György Hava 26-dik napján 1828. volt Húzásban kijött:
11. 37. 77. 59. 21.



HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK
(56.) * •

Pesten, Szombaton, Pünkösd Hava 3-dik napján 1828.

Bőr.
Bőr, héj, tok, kéreg, takaró, mind annyi paizzsa

• Testnek, romlástól hogy menekedve legyen.
Bői: "vagyon orczánlton , vastag , vagy gyenge szabású ; 

Szemtelen a’ vastag, gyenge pirulni szokott.

Ó Tsáfz. K. Felsége Méltóságos 
Káfzoni Báró Bornemisza Pált 
Tsáfz. Kir. Kamarás Úrrá tenni ke
gyelmesen méltóztatott.

Pesten Apr. 2Q-dikén hoíTzas 
nyavalyája után ideg - szélütésben 
meghalt Méltós. Kerefztfzeghi Gróf 
Csáky Ferencz Tsáfz. Kir. Kama
rás Ur, Szepes Földének Örököse, 
és ezen nevű Ns. Vármegyének Örö
kös Fő-Ispánya, életének 71-dilt 
esztendejében. Hideg tetemei pom
pás halotti szertartással Május i-ső 
napján délután 6 órakor az ide való 
anya-templom’ sírboltjába eltaka- 
ríttattak.

Ö Felsége a’f. e. Febr. 15-dikén 
költ Kegyelmes Kir. Rendelése által 
megparantsolni méltóztatott: hogy 
ezután a’ Magyar Tudományos In
tézetekben megüresedett Tanítói 
Székekre, tsak a PestiUniverfzitás- 
nál tartassák a’ Concursus a’Felső
ségtől rendeltetett mód fzerént ; to
vábbá : hogy a’ Szerzetes Rendek’ 
Elöljárói által Professoroknak fzánt

X

MAGYAR és ERDÉLY- 
,, ORSZÁG.o Tsáfzári Királyi Felsége Áprilisi 

25-dikén következő Kegyelmes Kéz
írását méltóztatott a’ N. M. Magyar 
Királyi Udvari Caucellaria’ Első Vi- 
ceCancelláriusához Nagy Méltóságú 
Revisnyei Gróf Reviczky Ádám 
Úr Ó Excellentiájához botsátani: 

„K edves Gróf Reviczky!
„Megismérvén a’ Grófnak erán- 

tam , és a’ Státus eránt eddig muta
tott hív,s’ megkülömböztetett fzol- 
gálatját, egyfzer’smind az azokkal 
való tellyes megelégedésem’ bizony
ságául , a’ Grófot Magyar Udvari 
Fő Cancellariusomnak ezennel ki
nevezem ; meg lévén arról győződve, 
hogy a’ Gróf az Én Személyemhez! 
eddig való hív ragafzkodásával, és 
mégbizonyított fzolgálatbeli buzgó- 
ságával munkásán igyekfzik tovább 
is benne helyheztetett bizodalmom-! 
nak tellyesen megfelelni,”

„Bétsben Apr. 25-dikén 1828.
Ferencz m. k.” 

(Első Félesztendő 1828.)
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Személyek , azon Tudományra néz
ve, mellyet tanítani fognának, az 
illető Tudományok’ Directiója előtt 
megvizsgáltassanak , és helybeha- 
gyattassanak , ’s igy alkalmatos vol
tokról bizonyságot tegyenek.—Ezen 
Felséges Kir. Rendelést a' N. M. Ma
gyar K. Helytartó Tanáts Apr. 15- 
dikén 10070, fzám alatt, útmutatá
sul kihirdetni rendelte.

Pesten Május első napján a’ kel- 
lemetes idő hüves fzélre változott, 
melly tegnap még kedvetlenebb lett.

Károly-F ej érvár, Április
17-dikén 1828.— A'folyó hónap 15- 
dikén délutánni l/2 4 órakor érkezek 
meg, az Erdélyi Ns. Káptalan Követ- 
jeinek, Ns.A. Fejér Vármegye’ Tiszt
ségének , a’ Püspöki Uradalmi Tiszt
ségnek , egy Szakasz Székely Huszár
nak , és ezen Ns. Királyi Város’ elő-1 
re küldött Lovagjainak vezetése és 
kísérete alatt, K. Várasunk szélső 
határára Fő Lelki Pásztorunk Nagy 
Mélt. Tusnádi Kováts Miklós Úr 
O Excellentiája: holott is ezen K. 
Város részéről egy rövid fzíves be
széddel fogadtatván, Várasunk fzá- 
mos több Lovagjainak előléptetése, 
és számtalan szekerek kisirése mel
lett a’ Vár’ alsó kapujáig hangos 
Vivát kiáltások és elragadó öröm- 

- érzések között vitetett. — Ottan az 
egéfz kisérő sereggel szekeréből ki
szállván a’ Vár’ kapuján kívül fel
állított Kápolna-Sátornál Hazánk’ 
Nagy Prépostja H e n e Xaverius 
Ferencz Úr O Nagysága, az egéfz 
Papi rend, és tanúló ifjúság által 
véghetetlen öfzvesereglett népség’ 
jelenlétében fogadtatott; mikor a’

Sátorba bémenvén a’Keresztet meg- 
tsókolta, és Fő-Papi ruhába felöl
töztetve Püspöki páiczával, ünnepi 
fényes Processio előmenetelével, az 
ide való T. Tanátsnak diízesen fel
öltözött hat Tanítsosai által vitt 
menyezet alatt a’ Székes Templom
ba mozsár ágyuk durrogási között 
vezettetett. Várnagyunk Trcinfeldí 
Lenk Ignácz Úr O Nagysága’ Fel
séges Uralkodónk’ választása iránt 
buzgó tiszteletből tett rendelésinél 
fogva, minden nemű Katonaság fzép 
sorba ünnepi Öltözetbe felállítva 
tifztelkedett; hasonlólag a’ várbeli 
Polgárság is két sorba állva legmé
lyebb tisztelettel fogadta O Excel- 
lentiáját. A" Templomba a’ T e 
Deum elénekeltetvén, a’ buzgó kö
nyörgések bévégezetivel mindenek
nek kisérések mellett Püspöki Resí- 
dentiájába bévezettetett. Ottan pe
dig a’palatóban Iegelőfzör is a’Pa
pi rend által megtifzteltetvén , fenn- 
tifztelt Nagy Prépost Úr által fontos 
és ékes Deák beszéddel üdvezelte- 
tett, erre O Excellentiája hasonló 
díszes Deák beszéddel felelt; ezután 
a’ Ns. Nagy-Váradi Káptalan kisérő 
Követe Kanonok Fő - Tisztelendő 
Thezárovits Gábor Úr által fzép 
Deák orátióval tifzteltetett meg, mel
lyet O Excellentiája vifzantogalt; 
ennek utánna az egéfz Katona Tifztí 
rend, a’ Pénzverő Ház Hivatal, és 
ezen K. Város Tanátsa tették meg 
udvarlásaikat, midőn eggyik Taná
tsos hathatós Magyar beszédet mon
dott Excellentiájához. Ezt követte 
az Uradalmi Tisztség, és más jelen
lévők. Estvéli 8 órakor a’ mozsár
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ágyuk jel adására az egéfz Város és 
Vár fényesen kivilágosittatott: melly 
alkalmatossággal leg kitetfzőbb volt 
a' Tsillagvi'sgáló torony’ pompás ki- 
világosíttása közepén ezen Clirono- 
sticon: NICoLao KoVáts DaCIae 
praesVLI Regi , GregI , pastorl- 
bVsqVe optatlsslMo.

Az ezen öröm napot követő 
Április l6-dikán dél előtti g órakor 
a’ harangok megfzóllalására minden 
Úri rendeknek és fzámlálhatatlan 
népnek öfzvesereglése között az 
egéfz Papi rend által a' Székes Tem
plomba vezettetett Püspök Úr O 
Excellentiája , a’ holott is Püspöki 
izékét elfoglalván, minekutánna a’ 
Ns. Káptalan Kántor Kanonokja 
T. T. Karansebesi I v ul ye Károly 
Úr tifzta fzép hangon az O Felsége 
kinevező-levelét és az O Szentsége 
Bulláit dob fzó és trombita harso- 
gási között felolvasta volna , az egéfz 
Papi rend kéz tsókolásra botsáttatott: 
ezután- a’ Nagy - Prépost Ur ékes 
Deák beszéddel az egéfz Papi Státus 
hódoló Tiszteletét bémutatta , erre 
O Excellentiája hasonló válogatott 
Deák orátióval a’ Papi rend iránt 
való Atyai hajlandóságáról tett bi
zonyságot : mellynek végződésével 
a’ Prédikáló izékbe felállván a’nép
hez egy igen difzes , és velős Magyar 
beszédet tartott. A’ Nagy Mise bé- 
végzödése , az áldás és bútsn kiosz
tása, és a' Te Deum laudamus el- 
éneklése után a' hémeneteli fényes 
kísérettel Residentiájába visszakísér
tetett, hol délutánul három órakor 
114 személyre terített afztalnál nagy 
ebéddel az egéfz Papi rendet, és

minden Hivatalait elsőbbjeit, *s több 
ezen béiktatás difzesíttésére megje
lent Úri Vendégeket és Követeket 
megvendégelt.

OROSZ BIRODALOM.

A’ Sz. Pétervári Journal a’ 
Baltikum tengeren lévő hajós sereg
nél illyen kinevezéseket közöl .'Ko
ro b k a Vice-Admirális, az első osz
tály' Vezérévé ;Roudneff, Land
ler, és Rente 1 Contra-Admiráli
sok ezen osztálynál az 1-ső, 2-dik, 
és 3-dik brigádának Fejeivé nevez
tettek. A’második ofztály'Vezérévé 
neveztetett Gróf Heiden Vice- 
Admirális, és itten az 1-ső, 2-dik, 
és 3-dik brigádánakFejeivé II. La* 
zareff, Hamilton, ésVassi- 
lieff Contra-Admirálisok lettek; 
’s végre a’ 3-dik ofztály’ Vezérévé 
tétetett O’ G i 1 v i e Vice-Admirális , 
az i-ső, 2-dik, és 3-dik brigáda" 
Fejeivé lettek III. B y t c h e n s k y , 
T c h e I e i e f f, és Minitzky Con
tra-Admirálisok.

Obresltow Státus-Tanátsos 
illy Kabinéti levelet kapott:,, A’ Per- 
siával kötött békeség, mellyben az 
Úr, mint második Biztosunk, mun
kálkodott, magában foglalja eggyütt 
a’ birodalomnak ditsőségét és hasz
nát , ’s ennél fogva várakozásunk
nak tellyesen megfelelt. Az Urnák 
ezen fényes czélra fordított iparko
dása r és erőlködése különös figyel- 
metességemet vonta magára. Ennek 
megbizonyitására az Urat Sz. Anna 
Rendének első Karbeli Vitézévé ne
vezem , mellynek czímereit itten



küldvén, az Úrhoz állandó jó aka
rattal maradok

„M i k 1 ó 8."
Itten hirtelen másod-tél állott 

hé , ’s nekünk llúsvétra a’ legfzebb 
ízánútat készítette?'

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ folyó írások' nyomtatásáról 

való Törvény javai latnak folytatása.
6. ) E’ jelen való törvény hatá

rozása által a zalog-pénz' letevése
' alá vettetett Újságok , vagy havi írá
sok közül egyet sem fzabad addig 
kiadni, míg előre egy JNyilatkozta- 
tás nem tétetik , mellyben fel legyen 
jegyezve: l.) az Újság’, vagy folyó
írás’ nevezete, és azon időfzakafz, 
mellyben meg fog jelenni; 2.) a’ 
tulajdonosok' nevei, lakásai, és ré
szének mennyisége; 5-) a’ felelő Fel
ügyelőknek nevei, és lakásai; 4.) 
arról való bizonyság, hogy minde- 
nik tulajdonos a" törvény által meg- 
határoztatott minémüségekkel bír; 
5.) a’ könyvnyomtató műhely, hol 
az Újság, vagy havi írás nyomtat
tatni fog. — Mihent valami változás 
történik , akar az Újság’titulasában, 
vagy megjelenése idejében, akár a 
tulajdonosok , vagy Felügyelők kö
zött , mindjárt erről Z nap alatt az 
illető Hivatalnál jelentés tétessék, 
500 frank büntetés alatt. Hasonló
képpen akkor is, hamás nyomtató 
miihelyválafztatik. Ha egy személy 

adja ki az Újságot, a' tulajdonos
nak egyfzer’smind felelő Felügyelő
nek is kell lenni.

7. ) Ezen Nyilatkoztatáshoz kell 
mellékelni a’ szükséges Bizonyság
leveleket; és azt az Újságnak vagy

havi írásnak mindenik tulajdonosa, 
vagy annak megbízottja aláírni tar
tozik. Ezen Nyilatkoztait Parisban 
a Könyvkereskedés’ Igazgatásához, 
a" tartományokban pedig a’ Praefe- 
cturák' Fő Titoknoki hivatalaikhoz 
kell benyújtani.

8.) A’ folyó-írásnak minden da
rabját a' tulajdonos, ha egyedül 
van , vagy a Felügyelő, ha" egéfz 
társaság adja ki, az eredetiben alá
írni tartozik. Az aláírva lévő eredeti 
példát 1000 frank büntetés alatt bé- 
m utalni tartoznak a’nyomtatás he
lyén levő Kir. Prókátor’hivatalánál. 
-— Az aláírást minden többi példád
ban ki kell nyomtatni, 500 frank 
büntetés alatt, mellyet a'nyomtató 
fizet, ha azt elmulatja. Az aláírók 
felelni tartoznak , mint. szerzők, az 
Újság’ foglalatjáról, ha a’valóságos 
fzprzők isméretlenek.

Q.) A mostani Újságok’ tulaj
donosinak, ezen törvény’kihirde
tésétől számlálván, három hónapi 
idő engedtetik , hogy egy , két, vagy 
három felelő Felügyelőt állittsanak, 
kik a’ fellyebb kitett tulajdonságok
kal bírnak, és hogy a’ 6-dik czik- 
kelyben rendelt Nvilatkoztatást metf 
tegyék.

10. ) Ha ezen Nyilatkoztatás va- 
lamelly részben hamisnak találtat
nék, az Újság, vagy havi-írás eltil- 
tatik, és a’ Nyilatkoztatás’ írójára 
olly pénzbeli büntetés vettetik,melly 
legalább a’ zálog pénznek negyedé
vel , legfellyebb pedig az egéfz zá- 
log-pénzzel felér.

11. ) Ha kérdés támadna a’6-dik 
czikkelyben rendelt Nyilatkoztatás-
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nak igaz volta felől, a' Praefectus" 
jelentésére a' Törvényszék által rö
vid úton, és minden perbeli Költség 
nélkül intéztessék-el. Ha az Újság 
még meg nem jelent, annak kiadása 
eránt való Hirdetés az Ítélet hozá
sáig halafztassék-el, mellyet azután 
mindjárt meg lehet tenni, nem gon
dolván a’ fellyebb-vitellel (Apellá- 
tióval).

12.) Ha az Újságot, vagy folyó
írást tsak egy tulajdonos adja-ki, 
’s az megtalál halni, az ő özvegye, 
vagy örökösei nyólcz nap alatt fe
lelő Felügyelőt tartoznak állítani; 
ezen Felügyelőnek az adósságtól 
tellyesen ment, fekvő birtokának 
kell lenni, melly esztendőnként leg
alább 500 franknyi adót hajt-bé a' 
Parishoz közel lévő vidékeken , ha 
a’ távolabb lévő környékekben jele
nik meg, 150 frankot.— A’ megholt 
tulajdonos által letett zálog-pénz 
a' dolog folytatására zálogba meg
marad.

A' 13 , 1U , 15 , l6, és 17-dik 
cikkelyek a’ pénzbeli büntetésnek 
különös-esetekre való alkalmaztatá
sát, és a’ per' módját határozzák 
meg.— A’ 18-dik és utolsó cikkely 
eltörli az 1822- Mart. 17-diki Tör
vényt az Újságok , és folyó-írások’ 
kiadására nézve (Ezen törvény ha
talmat adott a' Ministereknek hogy 
bizonyos sürgetős környülállások- 
ban magok hatalmából a’ Censurát 
behozhassák.) — Következik a' Ki
rálynak , és Igazság’ Ministerének 
aláírása.

Ezen Törvény-javallat nem nagy 
kedvességet talált a' liberális Újsá
goknál. Maga a’ Journal desDebats

is, melly eleinte magasztalta, viíTza- 
húzza ditséretét. A’ Couvrier 
F r an 9 a i s mindjárt ezen Törvény
javallatnak elolvasása után így íra : 
,,Ha egy új Újságnak megindítása, 
illyen határok közé fzoríttatik, 
bizonyosan egy Társaság sem fog 
találkozni, melly olly vakmerő le
gyen, hogy bele vágni merje fej izé
jét ; ha a* most fenn álló Újságokat 
ennyi húzás-vonással terhelik, melly 
nem hogy az Igazgató-Izéknek, és 
a’ Társaságnak valami kezességet 
nyújtana, hanem tsak arra szolgál, 
hogy a’ fenn álló Kontraktusokat 
elrontsák; ha olly kívánságokat tesz
nek törvénnyé , mellyek az új Újsá
goknak megtiltásával, ’s talán a’ 
lenn állóknak elsikkafztásával egy- 
gyenlők, e’ fzerént nem kell azzal 
kérkedni, hogy a’ nyomtatást fel
szabadították. Mindaz, a’ mit ezen 
változás által nyernénk, tsak abban 
állana, hogy a’ tudományos Újsá
gok , mellyek eddig fzabadon jelen- 
tek-meg, ezután tsak az Orfzágló
fzék' engedelméből jelennek meg. 
Mivel tsak a’ Király mentheti azo
kat fel a’ zálog-pénz’ letevése alól; 
és minden okos ember által-látja, 
hogy tsak illyen felszabadítás alatt 
foghat a’ nem-politikai Újság’ kia
dásához. Ennél fogva hát a’ mit 
Pey rönnet Minister a’ bélyege- 
zés által végbe vitt, az történik az 
cautió által. A következés ugyanaz 
marad , tsak az efzköz külömbözik. 
De nehogy mégis némelly vigyázat
lanoknak kedve jöjjön a dologhoz 
fogni, távúiról olly pénzbeli bün
tetéssel fenyegetik , melly a’ zálog- 
jpénzzel eggyenlő, tehát 200,000



frankra menő. Nem annyi-e ez, mint 
a’ nyomtatásbeli fzabadság’ fzerete- 
téből a’ confiscátiót viíTzahozni ? A' 
tendentiális per eltöröltetik, de gon
dosan feltartatik a’ felfüggefztés. A’ 
tendentiális pert a’ Kir. Törvény- 
Izéknek két eggyesűlt háza intézte- 
el ; most tsak a’ fenyítő Politúrnak 
egy itélőfzéke felfüggefztheti az Új
ságot akár mitsoda vádra. IIly tör
vény-javallatnál tehát a’ törvényes, 
és constitutiós fzabadságnak leg- 
fzebb bíztatásai oda vannak ! Vil
iele, és Pey rönnet Urak alatt 
mégis tudta az ember, mit várha
tott; ők elnyomták a’nyilvánossá
got (a' fzabad nyomtatást) de nem 
fzínlették magokat, mintha annak 
védelmezői lettek volna.”

Consta nt Benjamin Úr 
(híres törvény tudó , és Deputátus) 
a' Courrier Szerlieztetőjéhez más nap 
esy levelet küldött, mellyben jelen
ti : hogy ő nem eggyezik meg min
denben az ő ítéletével az új nyom- 
tatásbeli törvény-javallat eránt. Igaz 
ugyan, hogy a’ mérték felett valóiJ 
pénzbeli büntetések, a’Felfüggefz- ] 
tés’lehetséges volta, a’tudományos i 
Újságok' kiadásának megfzorítása ,í i 
’s végre a’ törvényes ítélőfzék' nem 1 
léte , tetemes hibák ; — de a’ tenden- 1 

tiális pernek és a’ meghatalmazó t 
Censurának eltöröltetése, az Újsá- 1 
gok’ kiadása engedeleni-kérés nél- 1 
Műi, más réfzről valóságos nyerésé- 1 
gek. Felette igazságtalan volna ezen j 
javallatot a’ tavalyi „gyalázatos”' 
törvénnyel öfzvebasonlítani,'s a' t.— t 
A’Courrier ezen levélre környűi- \ 
állásosán felel, és első ítélete mel- 1 
lett megmarad; sőt ezen új javallatJt

ellen még inkább kiönteni látfzik 
mérgét; azt a’ íondorlásra való fel- 
fzóllításnak, az egyenetlenség’ és 
felbomlás magvának, melly az Új
ságok’ társasága közé vettetett , 
Franc hét Úr’ módja fzerént való 
Inquisitiónak, a' monopólium’ meg
erősítésének , ’sa’t. nevezi. (Ö. B.)

Ri viere Herczeg, a’ Bordói' 
Herczeg’Nevelője Apr. 21-dikén reg
gel 8 órakor hoíTzas betegségében 
meghalt. A’ Király, és a’ Királyi 
familia, kik őtet utolsó napjaiban 
minden nap meglátogatták, ezen 
hív fzolga’ halálán igen megfzomo- 
rodtak. Azt mondják, hogy B 1 a- 
cas Hg. lefz helyette a’ Bordói 
Herczeg Nevelője.

TÖRÖK BIRODALOM.
A’ Courrier de Smyrne Mart. 

22-dikén több tudósításokat közöl 
a’ Szkio fzigetén végbe ment törté
netekről. A’ többek közt ezt mond
ja: hogy midőn T a h i r Basa Mart. 
12-dikén hajós sereg.etskéjéveJ a’ 
Szkiói tsatornába érkezett, az ott ál
ló három Görög hajó közül eggyik 
elfutott, de a’ Törökök nem üldöz
ték , a’ más kettőt noha öfzveront- 
hatták volna, mégis időt engedtek 
nekik a’ fzabadúlásra. A' mi azt mu
tatja , hogy Tahir Basának meg 
volt hagyva, hogy legnagyobb ki- 
méllésse! bánjon , és vigyázzon , ne 
hogy okot adjon a’ fzövetséges ha
jós seregnek a' vádolásra.— Ezt a’ 
Szmimai Basa éfzrevévén , mindjárt 
több fzállító hajókon 3500 katonát 
vitt az Asiai partokról, és Tsefzmé- 
ből Szkióra, kik a’ 2000 emberre 
telő várőrző sereggel magokat egy-
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gyesítették ; a’ Görögök vifizahuzták 
magokat, ágyúikat ott hagyták, élés-! 
házaikat felgyújtották, és a" fziget 
nyugoti réfzén egy hegyre állítot
ták űrjeiket. A' lakosok nyugotfelé 
Mestába szaladtak, és 15-ikben őket 
a' partoknál Trident Fr. línea-hajó, 
mellyen R i g n y V. Admirális’ zász
lója lobogott, és Fleur de Lys fre
gáta őket lehette. 14-dikére virradó 
éjjel Tahir Basa ismét visszatért a’ 
Dardanellákhoz. 14-lién reggel meg
jelent Szkiőnál Miaui is Admirá
lis Hellas fregatával, és három brig- 
gel, mellyek közül eggyik gyújtó 
hajónak készíttetett, Ii a n ar i vezér
lése alatt. Ezen seregetske mindjárt 
Tahir Basa után eredeti, hogy őtet 
beérhesse ; iG-dikban ismét vissza
érkezett, és a’ tsatornát elzárta, melly 
a’ szigetet Asiától elválasztja — Ügy 
látszik, hogy a' Törökök Szkióra 
semmi elcségetnem vittek, ’s vesze
delmes állapotba eshetnek; de F a b- 
v i e r serege is szűkölködik benne. 
-—Ugyan ezen Újság Mart. 18-dikán 
költ Szkiói tudósítás fzerént jelenti: 
hogy Jussuf Basa (Szidó’ Kor
mány ozój a) az Európai Consulokat 
megkérte , hogy adnák tudtokra a’ 
bujdosó Kajáknak (Keresztény Tö
rök alattvalóknak) hogy minden fé
lelem nélkül térjenek viífza hazájuk
ba , ’s ott bátran maradhatnak olta
lom alatt.— Fa bvier Óbester se
regével eggyütt Mesta mellett állott; 
katonái kezdenek szökni. A fzige
ien olly hír terjedőit el, hogy Fa b- 
v i er la Fleur de Lys Fr. hajóra ült, 
’s a’ reguláris seregek vezérlését egy 
Görög pártfogó Tisztre bízta (Ké
sőbbi , Apr. 2-diki, tudósítás fzerént

a’ Görögök egészen oda hagyták 
Szkiót és Fabvier kis tsapatjával 
Szilába ment, és az oda bujdosott 
Skióbeliektől áthúzódással fogadta
tott, úgy hogy az oda való Tisztség 
50 embert rendelne védelmére, hogy 
ne bántsák.)

GÖRÖG ORSZÁG.
A’ Görög országi Közönséges 

Újság (melynek mostanság Szer- 
keztetője Ch ry.fz i d i Úr) Feb . 

27-dikén a Praesidensnek 180-dik 
fzám alatt költ Végzését közli a’ Ka
tonaság' ideig való öfzvefzerkezteté- 
sére nézve. E’ fzerént a’ mozdulha
tó hadi sereg Chiliarchiákra (Ezere- 
dekre) ofztatik , mellyek közül min
denül 1120 emberből áll; ebben 
vagyon 1 Chiliarcha; 2 Pentakosiar- 
cha , kik a’ Chiliarcha alatt vannak; 
10 Hekatontarcha (Cliiharcha, Eze
ré des Kapitány;(Pentakosiarcha 500 
embernek parancsoló,’s a't.) 20 Pen- 
tekontarcha ; 10 Eikosipéntarcha ; 
SoDodekarcha; lÓO Pentarcha; 800 
közlegény ; 1 Hadi segéd ; 1 Ti tok
unk ; 1 Tábori Pap ; 1 Orvos ; 1 Tár
nok; 1 Furir; 2 Zászlótartó; 2 Trom
bitás. — A’ 2-dili czikkelyben a’ hadi 
emberek’ élelme, s fizetése van meg
határozva ; 5.) a’ Pentarchákat, és 
Dodeliarchákát az Ezeredes nevezi 
ki; a’ többi Tiszteket a’ Praesidens, 
a’tábori Vezér’ ajánlására; a 4, 5, 
és Ö-ikban külömbféle katona-rend
tartások adatnak elő; a’y-dikben a’ 
hadi emberek’ esküvése vagyon ; 6-) 
ezen esküvést a' tábori Pap’jelenlé
tében , a’ Praesidens előtt. vagy an
nak nem létében a’ Fő-Vezér előtt 
a’ fzent Evangyeliomra kell megten
ni ; 9.) melly katona helyét elhagy-
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gya, hova rendeltetve van, ha Tifzt, 
elveszti rangját, 's köz-katona lefz; 
a' katona pedig fegyver és zsúld nél
kül dolgozik tsak kenyérért a’ tábor
ban egy hónaptól egy esztendeig, 
vétkének nagy volta fzerént; 10.) a" 
katona, ki haza-árúlásban,vagy kém
lelésben részesül, halálra ítéltetik ; 
11.) a’ Tifzt, ki rabol, lop , pufztít, 
vagy akármi kárt okoz a’ lakosok 
birtokában, hol keresztül megyen, 
vagy alattvalóit arra ingerli, elveszti 
rangját, köz-katonává lefz, ’s a’ 
kárt, mellyett okozott, kipótolja ; 
a’ közlegény pedig fegyverétől meg- 
fofztatik, a’ jószág' viíTza állítására 
kénfzeríttetik, ’s a’ táborban tsak 
kenyérért dolgozik ; 12.) a1 gyilkos 
halálra ítéltetik ; 13.) azon katona, 
ki vala melly affzonyon erőszakot te- 
fzen , árestomra Ítéltetik 5 hónaptól 
egy esztendeig, és 100—Ó00 flasz
tert fizet; ha a’ megfzeplősíttetett 
valami leány, mind a’ testi, mind a’ 
pénzbeli büntetés megkettőztetik ; 
és ha ezen erőfzak-tételből az aíTzony 
meghal, halálra ítéltetik ; 14.) azon 
Tifzt, kiről megbizonyosodik, hogy 
katonáinak valóságos számát a' lajs
tromban szaporítja, vagy kevesíti, 
elveszti Tisztségét; 15.) a’ ki Elöl
járójának nem engedelmeskedik, ha 
Tifzt, elveszti rangját; ha közlegény, 
a’táborban köz munkát vifzen vég
be ; 16.) ki kezét Elöljárója ellen fel
emeli, vagy őtet bofzontja, áres
tomra Ítéltetik , hat hónaptól fogva 
több ideig Elöljárójának rangja fze
rént; 17.) ki öregsége, betegsége , 
seb je miatt nem szolgálhat, ’s kiáll

a’ katonaságból, tsupán hónapi fize
tését kapja ; ki meghal, ’s özvegyet, 
árvát hágy, ezek fizetésének felét 
kapják ; ezen kedvezés fzaporíttatni 
fog az őfzolgálatjok’ideje, és érde
mük fzerént; 18.) kik vitézül, en
gedelmesen viselik magokat, és sem
mi vétket el nem követnek , a’ pénz
beli ajándékon, előmozdításon, ’s 
difz-jeleken kívül a’ tartománybeli 
lakosok bizodalmát, fzeretetét meg
nyerik; a'ig-diltben a’Fő-Vezér es- 
küvése van meghatározva; 20 ) ezen 
rendelés a’ közelebb kiadandó Ka- 
tona-Organisatiónak alapjánfekfzik, 
melly a’ Nemzeti gyűlésig foganat
ban marad.

T u d omá ny o s Dolog.
,,T4 emendvár. Rege öt Ének

ben. Irta CsáfzárFerencz. Pesten, 
Füskúti Länderer Lajos’ betűivel. 
1828.” (1 56 lap, 12-ód rétben.)

Nyereség a’Költemény a’ Nem
zetre nézve, midőn az a* hazai nyel
vet tsinosítja, az Olvasót gyönyör
ködteti , és az ó-kornak tetteit köl
temény öltözetben a’ maradéknak 
emlékezetébe hozza. Ennél fogva e 
jelen való Munkátskának Szerzője is 
hasznos dolgot tselekedett, midőn 
ennek írásához fogott, mellynek el
készítésében, a’ mint látszik , T. Kis
faludy Úr’ Regéit szeme előtt tar
totta. írásmódja értelmes , tiszta 
azonban tudni kell, hogy az illyen 
mulató könyvek’ fő dífze a’ kellemc- 
tes, sima , elmés, és rövid kifejezés 

jszokott lenni.

(Hasznos Mulatságok Nro 3 6-) Hirdetés l/2 árkus.)



H í r d e t é s e k
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.
_________  (56.)

Jelentés az Újságról.
(l) Nehogy a’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások' nagy érdemű Olva

sóinál valami kétség támadjon ezen Nemzeti Újság' további folytatása 
felől, egyfzer’smind a’ második félefztendő közelgetvén, birodalommal 
tutitokra adatik az érdemes Olvasó Hazafiaknak: hogy ezen Nemzeti 
Újságra a’ jövő félefztendőre is, valamint eddig, 10 fór. V. Cz. lehet 
előre-fizetni.■— OHy időponton állunk, mellyben a’ politikai fzövevé- 
nyes dolgok’ menetelét, azoknak változásait előre el nem láthatni; tsah 
a’ jövendő fejti-ki azokat, mellyeltkel Hazánknak is, hanem egyenes, 
legalább mellékes öfzvefüggése vagyon, ’s ennél fogva minden nyilt 
elméjű Hazafi azok tudása nélkül nem maradhat. Ezeket kivált mellyek 
Európában történnek, "s minket közelebbről érdekelnek, hiteles kútfők
ből a’ Nemes Hazával értelmes és tifzta nyelven válogatva közleni, vala
mint eddig, úgy ezután is fő kötelessége lefzen ezen Redactiónak, ’s 
mindenben iparkodni fog a' nagy érdemű Olvasóknak eddig tapafztalt 
bizodalmát megérdemelni, ’s fenntartani; tsak hogy érdemes Olvasó
ink is kedvező hajlandósággal, és hazafiul pártfogással méltóztassanak 
viseltetni továbbra is ezen Tudományos Nemzeti Intézet eránt.

Ezen Nemzeti Újság eddig volt formájában, kiterjedésében, ’s 
egéfz mivoltában ezután is megmarad, melly hetenként kétfzer, Szer
dán és Szombaton adatik-ki , és áll: egy árkus politikai Tudósítások
ból; l/2 árkus Hafznos Mulatságokból, hol külömbféle hafznos, tu
dományos , és gyönyörködtető tárgyak közöltéinek; végre a’ mezei 
gazdáknak, kereskedőknek, ’s másoknak is tudni való Hirdetés-leve
lekből.

Hogy pedig a' boldogult Kiadónak hafznos intézése tovább is 
foganatban maradjon, a’ folyó efztendŐre Dánia, Svéczia és Norvégia 
Mappáját fogjuk az érdemes Olvasóknak ajándékba küldeni. Az eddig 
kijött Mappákat ezutánis meg lehet fzerezni 20 krajczárjával ezüstben.

A Tsáfz. Kir. Posta-Tifzt Urakat bizodalmasan megkérjük, 
hogy hivataljok fzerént, a’ Fels. Aerarium’ hafznára nézve is, Intéze
tünket az Előfizetők’ megjelentésével gyarapítani, ’s a’ járandó Újsá
gok’ kifzolgáltatásával a’ Ns. Közönségnek kedvezni ne terheltessenek;
(Első Fe'lesztendö 1828./ )(



mi vifzont, mint eddig, Ajándék-Levelünkkel kedveskedni el nem
mulatjuk.

Akár az Újság dolgában, akár egyéb tudósításra nézve külden
dő leveleket méltóztassanak az értekező Ürak a’ Hazai ’s Külföldi 
Tudósítások’ Redactiójához utasítani Pestre a’ Hatvani 
utfzába Nro 54L Sőt egéfz birodalommal megkéretnek a’ TT. Ol
vasók, hogy’ az ő Megyéjükben] történt nevezetesebb dolgokról tudó
sítást küldeni ne terheltessenek.

Kultsár Istvánná.

Hirdetés. n
(l) Mélt. Buzini Gróf Keglevich István Úr Ó Nagysága' Ts. Ns. 

Pest Vármegyében fekvő Essei pufztájára négy fzáz darab fzarvas marha 
nyári legelőre elfogadtatik. A’ kinek tehát tetfzik , eránta Nagy Domassi 
Bogcha Pál Úrral a' Tisztelt Gróf Fiskalissával Pesten a Nagy-Hid 
utfzában T. Fay István Úr’ házában értelmezhetik.

Jelentés.
(l) Kraufz Károly Pesten a Váczi utfzában a’ Kék Unikor- 

nisnál lévő Szerkereskedő fzerentséjének tartja jelenteni, hogy nála 
az idén is egéfz nyáron minden nevezetesebb Ásványos Vizek 
legillőbb áron találtatnak, ’s hogy már megtett elintézésénél fogva 
minden hónapban új fris fzállitása érkezik ; melly fzerént minden T.T. 
Vevő az azokkal való élés jó foganatjáról bizonyos lehet

Ugyan ott mindenféle szer, és festékbeli portéka legillendőbb 
áron találtatik.

H í r a d á s.
(l) Kraufz K ár o 1 y h o z Pesten a' Váczi útfzában a’ Kék Unikor- 

nisnál újonnan érkezett Valódi 3 Koronás Kolóniái Víz, Duboulanger 
F. Valódi Párisi Szépség teje, Gréczi legjelesebb, és még eddig itt 
nem tapasztalt jöságu Csokoládé, Spanyol Csokoládé, melly igen jó, 
oltsó, és kétfzerte szaporább más közönséges Csokoládénál, Az egés- 
ség-CsokoIádénak minden féle nemei.

Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy az Aradi Uradalmi Tifztartoság Ke
rületében az idei tenyéfzetbeli dézma bárányok, és gidák, úgy
mint a’ Pétskai Kerületben 1783 darab bárány 1828-diki Junius 2- 
dikán, a’ Ménesi Kamarai Kerületben 320 bárány, és 22 gida Junius



4-dikén az Almási Számtartó Hivatal’ Kerületében 1 bárány, és 13 űda 
Junius 10-dikén az illető Tifztartó, és Számtartó Hivatalok írófzobá- 
jában szokott reggeli órákon tartandó nyilvánvaló Kótyavetye által a’ 
legtöbbet Ígérőnek mindjárt teendő kéfz pénz fizetésért eladatnak. 
Mellyre nézve a’,venni kívánók a’ fent jegyzett napra, és helyre erá- 
nyos bánat pénzzel felkészülve ezen Licitatióra meghívatnak.

Rendelés.
Lustig János megszökött gyilkos előhívására nézve.

A’ Morva Orfzági Iglö megye-városbeli fenyitő törvényfzék 
Lustig János Iglói Kerületi Regensi árendás és a Znoymai Kerület
ben Eibenschitzen familiázóZsidónak , ki Poledina Jakabnak a’ 
Bitischka-Ossowai hivatal' szolgájának meggyilkolásáról vádoltatik és 
a’ tett után elszökött, ezen rendelés által meghagyja , hogy ő a’ mon
dott vétekről való Vádoltatása ügyében szólhasson , és felelhessen , leg- 
fellyebb is hatvan napok alatt ezen fenyitő törvényszék előtt me<rje- 
ilenjék. Az Iglói K. Város fenyitő törvénye által Mart. ll-dik 1828.0

Ásványos v i z e k.
(2) Közelgetvén ama' külömbféle egésséges ásványos vizek’ hasz

nálásának az ideje, mejlyeket az alúlírt azon kívül, hogy azokat 
egyenesen a’ megtöltés , és szolgáltatás fő igazgatása által valódi ere
deti mivoltokban megszerezvén, a’ lehetségig mérsékelt áron adja: 
azon tisztelettel tellyes kezességgel is ajánl, hogy ő a’ már nála több 
esztendőktől fogva divatban volt legjobb ügyességgel választott ásvá
nyos vizekkel űzött kereskedését e’ f. e. Május havától fogva szünte
len fris szállításokkal azon rend mellett, melly fzerént azok nyáron 
által hónaponként megérkeznek, némelly új ásványos víz nemekkel 
szaporította, úgy hogy ama’kedves állapotban lenni érzi magát, melly 
fzerént azon fzámos rendeléseknek , mellyekért ezennel tisztelettel 
esedezik, legszívesebb szolgálattal megfelelhet. — Ezen kívül az alúl
írt jó karban lévő fzer , materiale, és festék portékabeli kereskedését 
is tisztelettel ajánlja annyival is inkább bizodalmát reménylvén, mint
hogy arra legjobban rendbefzedett jó minémüségű portékáival igen 
illendő áron fog szolgálni, úgy mint a’ T. T. Közönségnek

alázatos szolgája
Hoffman K. J. m.k.

Pesten a’ Sebestény piaczán 
az Arany Vasmatskánál.



Eredeti Merino Kosok Licitati ója.
(2) E’ folyó 1828-dik esztendő’ Junius i-ső napján 

T. Gaal István Úr eredeti Merino nyájából Magyar 
Országban Nemes Somogy Vármegyeben Kapos
vár, és Dombóvár között fekvő Büssü Mező-Város
ban újra 90 darab két esztendős Merino Kos kész, 
pénz fizetésért a’ többet ígérőknek eladatik. A’ fi
nomabb Birka nemesítés kedveitől tehát a’ fent jegy
zett helyre. e’ f. e. Junius í-sö napjára ezennel illen
dően meg hívatnak.

H irdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik : hogy az Tekintetes Borsod Vármegyében hely- 
lieztetett Diósgyőri Uradalomhoz tartozó némeíly Regale Beneficiu- 
moknak haszonvétele folyó 1828-dik esztendei November első napjától 
fzámíttandó három esztendőkre', ugyan folyó esztendei Junius iQ-dik 
napján dél előtti fzokott órákban Miskolcion a' Praefectoráüs Háznál 
tartandó Licitátio alkalmatosságával a’ többet Ígérőknek Árendába ki 
fog adódni; következendő feltételek alatt, úgymint:

1.) Miskolcz Városában a’ Korona, Három Rózsa, és Zöldfa 
nevű Vendégfogadók az Árendás tulajdon italai méréssének szabadsá
gával — az kissebb Kortsmáltatás Jussa — a’ Gubássok számára fzol- 
gáló Kalló, és Fertsák nevű kisded Rét.

2-) Diós-Györ Városában egy áruló boltnak, és ahoz tartozó 
lakó Háznak , — és egy Pofztó Kallónak — úgy szinte a’ Hámor felé lévő. 
három kerekű vízi Malomnak hafzna.

3. ) Mezőkövesd Városában egy áruló Boltnak , Pálinka Háznak, 
és Mészárszéknek haszonvétele alkalmatos lakó házzal.

4. ) Az új Huttai Kortsmának, Méfzárfzéknek— Varboi Rorts- 
mának , Méfzárfzéknek — Parafznyai Mészárszéknek — Radistyáni 
Kortsmának, Mészárszéknek — Kápolnai Kortsmának, Méfzárfzéknek 
haszon vétele.

5. ) A' Csabai Ser, és Pálinka főző Háznak, és italok mérésé
nek Jussa.

A kiknek tehát ezen elő számlált haszon vételek ki arendálá- 
sára kedvek lészen, a’ fent írt helyre, és időre meghívatattnak elégséges 
bánat pénzzel felkészülve. Költ Budán Szt. György Hava 25-dikén 1828-



Jelentés.

Több esztendei fórró kívanatimnak ki fők adása az: hogy

a’ jelesebb Egyházi Beszedeknek válogatva egybeszedett
Gyűjteménye

jelenjen meg Hazánkban. — Ezen ritkább- észszülemények a’ hit és erköltsr Tudományra , a' 
magjrar Ekesszóllásra-, és Tsíuosoddsra nagy béfolyás nélkül nem szűkölködhetnek. Az egyes 
férfiaknak akár melly ditsérctes, de többnyire tsak egy két helyhez, gyülekezethez, vagy 
egyszerű gondolkodás módjához [szorosan szabott beszédeik nem képesek azokon a’ nagy szük
ségeken segíteni, mellyek sokféle helylieztetés és arányból! kimívellelésünket illethetnék és 
előmozdíthatnák. —Ezen fellyül ki pótolhatatlan kár volna: ha a’ jól készült és hathatós.! 
bényomással elmondott Religyiói és Erköltsi Előadások örökös rejtőkben maradnának, és néma] 
feledékenységben hagyatnának; mellyek köz haszonra tsak úgy lehetnek alkalmatosokká,, ha 
megválogatva és öszveszedve világosságra hozatnak,, és közönségessé tételnek.

Ez buzdított és indított engem’ arra hogy Apostoli Országunknak Fő-Pásztorai eleibe 
egy eh ez készült Rajzolatnak előterjesztése mellett olly kéréssel folyamodnék, mellyre nézve 1 
az Ö Püspöki Megyéikben ezen gondolatot közönségessé tenni, az Egyházi tudós és buzgó Fér
fiakat ezen Intézetnek elősegéllésére, és valóságra hozathatásáru felserken lesi » ösztönözni és e’ i 
köz haszonra tzélzó igyekezetemet támogatni' méltózlalnának-

Háláadó érzéssel — azt: ar nyilvánságos nyila tkoz tatást kell tennem r hogy, a-’ mint 
várhattam, sőt várakozásomat fellyül múló kegyességgel és kedvezéssel fogadták , és gyámo- 
fitani ígérték Fő-Pásztoraink: az illy magyar Egyházi Beszédek’ G-yííjteményrének kiadásáról 
kijelentett feltételemnek eszközlését..

. r ■ ■ , ' . -
De ne hogy a' kezdetben ar jó szándékot félbeszakasztani, vagy illy hasznos kezde

tet sokára hallasztani láttatnám, elhatároztam magamban: mindén renden lévő Egyházi Fér
fiakat, és Paptársaimat ezzel" ismét felszóllítani és bizodalommal megkérni: hogy hazafiúi 
bingósággal minden tehetséggel és erővel illy nemes és szent tzclra. vélem, kezet fogni,, egyet 
inteni, együtt munkálkodni ne késsenek.

Hogy pedig tzélarányosság ’s- egység' bélyegezze igyekezeteinket,' szükségesnek Ítél
tem' e’ következendő fcckéutetekre figyelmeztetni a’ dolgozni kész és. tehetős társakat; hogy 
így sinormévtéket találhassanak, a’ tá gyaknak kiválasztásában , ös..veszvrkezteLésében, y és ar 
közliaszonra leendő elintézésében«.



A’ fő tzél itt az: hogy a’ jól cs nyomossan kidolgozott kiilömbféle Egyházi Besze
dekből egy Tárház állíttasson öszve, melly az emberi élet’ kiilömbféle helyheztetéseihez és 
állapolihoz alkalmaztatva hit és erküllsi tanításokat és esmcrcteket foglaljon magában, — ért
hető , tiszta, és-a’ jó ízléshez is illő és kedveltctő előadással előterjesztve — melyből a’ Lel
kipásztorok szinte ügy, mint minden keresztény hívek kívánt hasznokat meríthessenek.

Tsak egy iIly Tárháztól vagy is helyesen elrendelt Gyűjteménytől lehet várni: hogy 
ja’ llcligyiót és Erküllsüt tű ágyazó tiszta és józan es mér etek sokféle oldalról, szép fordulások
kal, és megkívántaló alkalmaztatásokkal, kivált a’ jelenvaló idők’ szükségeihez képest, nem 
Vsak az észt tápláló , hanem egyszer’smind a’ szívet érdeklő előadásokban jelenjenek meg, és 
tenyészlessenck; és valamint egy részről az uralkodó vallástalanságnak, és erköltstelenségnek , 
avagy talán tudatlanságnak gát vettessen; úgy más részről Hazánk’Anyainak a’ Haza’ ügyében 
kijelentett kívánsága is tellyesedjen; melly szerént az Egyházi ltcndlől várják és méltán vár
hatják : hogy a’ Nemzeti Lilterátura illy módokon is gyarapíttasson. Nem csméretlcn előt
tünk : melly szeren tsés és ditséretes igyekezettel szerkezteitek, és mái napiglan szerkezteinek 
elléle Gyűjteményeket a’ Külföldiek. — Ne legyünk e’ tehát mi is ebben az ő Követőik? Ne 
legyünk e’ mi is azokkal egy arányos előlépéseket? ne törekedjünk e’ a’ llcligyiót, az Erköl- 
tsiséget, a’ Lilteraturát, Nyelvünket Hazánkban is, — most az időnek a’ nemzeti tsinosodást 
élesztő szakaszában, illy kintsekkel gazdagítani ?

Ezen tzélnak elérése a" tárgyaknak meghatározását mindenek előtt megkívánja. Erre 
való nézve: A’ Gyűjteményt tulajdonképpen eredeti magyar, vagy magyar Hazafiaktól más 
nyelven is mondott, de szeren tsés eredetiséggel által telt minden rendbeli Egyházi Beszedek 
fognák alkatúi. És pedig

1- ször. Az Egyházi Ékesszóllásnak rendszabásai szerént készült hitbeli, erköllsi, ditsérő, 
vasárnapi, ünnepi, böjti, jeles alkalmatosságokban, városi, falusi, oskolai, katonai ’s a’ t. 
Gyülekezetekhez intézett Beszédek, olly mcgválogatással, hogy minden kötetben az efféle 
kiilömbféle tárgyak előforduljanak, és ezen változtatással gyönyörködtessenek; de még is 
minden egész esztendei kiadás egy bizonyos és rendes egészet tegyen.

2- szor. Minden Kötetben egy két, vagy több darab Homiliak, vagy is a’ Szent írás’ ré
szeinek tanúságos magyarázatja! és

3- szor. Más rövidebb erköllsi Tanítások, Meg- és Felszóllílások, és Catechelai Beszédek 
hozzá járúljanak.

Ezen fellvűl minden esztendei Gyűjteménynek avagy inkább darabonként minden 
Kötetnek végén a’ hosszan előterjesztett Beszédeknek rövid kivonása ’s foglalatja, valamint 
a" tárgyaknak bizonyos rendbe szedett Lajstroma megjelenjenek.

Óhajtásom ezen kívül: A’ magyar Egyházi Ékesszóllásnak reguláit, vagy az első Kö
tetben, vagv különös értekezésben előadni, és közre botsa tani.

Az Egyházi Beszédeknek főbb tulajdoni az crtelmesség, a’ lelkiépűletesség, és az 
ember’ életéhez való alkalmaztatása az előadatott tanúságoknak. Tehát azon Munkák fogná
nak leginkább ezen Gyűjteményi Intézetnek megfelelni, a’ melyek a’ Halgatóknak és Olva
sóknak efféle kívánságát és várakozását kielégíteni legképesebbek. — A’ fontos, a’ világos , a’



könnyen érthető beszéd azért ékes és gyönyörködtető is lehet, tsak gyermekes és fattyú pipe- 
rézés ne alalsomílsa az Egyházi Előadást; a’ Relígyiö és Erkölts tanítás irtózik az ujjontz, 
az éretlen és erteilen , és Lsak világi fényt ragyogta ló kifcjezéseklől és felöltöztetésektől. Itt 
szent komolysággal, és méltósággal, ’s tiszta tsinossággal kell díszeskedni és hangzani a’ fel
hozandó üdvözítő igazságoknak.

Mivel pedig az Egyházi Beszedeknek fellyebb említett mindenféle nemei a’ kiilömh- 
f ele időkhez , helyekhez, halgalókhozí, és más környülálldsokhoz képest majd fellyengezőbb, 
majd meg ismét ('s többnyire) a" közönséges érthetőségig leereszkedő írás’ módot és kifejezése
ket, képeket, ábrázolásokat és példázatokat, de mindenkor a' leikiépülésre tzélzó, és ehez il
lő; az isteni kijelentésekből merített, vagy ezekre alapított előadásokat kívánnak; ezen te- 
kéntetekre szükséges az Egyházi Szónoknak a’ kidolgozásban , mint fő szempontokra leginkább 
úgyelni, hogy így gyönyörködtető külömbözéssel a’ Gyűjtemény kedvelhessen is, de közha
szonvételre is, és pedig főképpen, szolgáljon; ideértvén azt: hogy az Egyházi Ékesszóllásnak 
rendszabásai mesterkélt erőltetés nélkül az éjfélé Beszédekben megtartassanak.

Már az illy készületi! magyar Egyházi Beszédeknek Gyűjteményéből Ígérhetni: hogy , 
a' keresztény hit és erköllsi tudomány, a’ magyar Ékesszóllás és Ljtterátura olly előlépésekre 
tehet szert egynéhány esztendők’ lefolyásával Hazánkban, mellyre nézve nem fog hátrább 
maradni a’ Külföldieknél, nem fogúnk szűkölködni egy olly Tárház nélkül, melly kinek 
kinek ebbéli szükségeire hasznos tárgyakkal bővelkedjen.

Minthogy tehát Hazánknak, és a’ Tudományok’ Mindenséginek közép pontján olly 
hivatalbéli helyheztelésem légyen, mcllyből az illy Gyűjteménynek helyes öszveállílását és 
szerkeZtetésél Ígérhetem; kívántam Hazám’földi tudós és buzgó Paptársaimat bizodalmasan 
megkérni, hogy a’ szerentséasebben vagy magoktól kidolgozott, vagy az elhunyt híres Fér
fiaktól is megmaradott és kezekhez jutott Egyházi Beszédeket mennél hamarább, hogy el
kezdhessem; mind az ezután kidolgozandókat, hogy folytathassam, vagy magok, bátorságos 
és költségtelen alkalmatosságon, vagy pedig ha olly kedvező rendelések tétettek volna a’ Püs
pöki Megyékben, a’ Megyebéli hivatal által beküldeni méltóztassanak.

Továbbá szoros kötelességemnek fogom esmérni, mellyel a’ magy ar Anyaszentegyház- 
nak , és Hazámnak tartozom, ki telhetőképpen megfelelni az egész közönség’ várakozásának; 
mihelyest t. i. elegendő munkákkal felkészülve, bizonyos kilátással biztathatom magamat a' 
dolognak szerentsés folytathatása eránt.

Többnyire pedig arra határoztam el magamat: hogy a’ már nálam készen lévő és 
másoktól is beküldendő darabokból esztendőnként négy Kötet folyó írás formában jelenhessen 
meg. — A’ szoros vizsgálatot, a’ helyes megválogatást, az egésznek elrendelését, tiszta és tsi- 
nos nyomtattatását és több efféléket, mellyekkel az érdemes Közönségnek méltó és igazságos 
óhajtását hélellyesíthessem, önnön magam fogom legnagyobb ügyességgel elintézni.

Az együtt dolgozóknak neveit vagy nyilván, vagy, ha valaki ezt rejteni kívánná, 
valami választott jegy alatt, kitenni, vagy»a’ ki éppen ezt sem akarná, egészen elhalgatni,



kötelességemnek fogom állítani. A’ dolognak szerentsés folyamattá tói fog fuggeni: hogy a’ bé- 
nyomtatásra felvett darabokért árkusonként mitsoda hetsiilct jutalmat lehessen kitenni; de 

i fczt minden esetre az eddig divatban lévő folyó és évi írásokért adatni szokott jutalomnál in
kább többre , mint kevesebbre kívánnám meghatározni. ,

Ha e’ folyó esztendő* Augustus hónapjának végéig elegendő és alkalmatos munkák 
- kezemhez szállíttatnának, — a' jövő oskolai esztendőnek kezdetével, az illy "kívánatos mim
ikához fogni eltökéllett szándékom , mell)rnek valóságra leendő hozását, miként, mikor, mi 
formában, és melly tzím alatt teendő kiadását egy előre botsátott Hirdetmény által közhírré 
tenni el nem mulasztom.

A’ ki a’ Retígyiónak , Hazájának , az Egyházi Litteratarának virágzását betsííli, és szív
ből szereti, nem tagadhatja, melly hasznos, melly szükséges az illy gyűjteményi Intézet? 
Azért fellenni sem inerészletn azt, hogy valakinek eszébe juthatna igyekezetemet hiú és vak
merő szélvészkedésnek állítani vagy betsmérelui. Sőt inkább legbizodahnasabban reményiem, 
hogy a’ kinek szívén fekszik egy illy szent tzélnak elérése és valóságra hozása, a’ tőle kitel
hető áldozatot a’ magyar Anyaszeutegvház’ és Haza’ .oltárára benyújtani el nem mulasztja, y

| Pesten IS. April. 1828-
■

Szalay Imre,
d Kir. Magyar Vniversitdsnál a' Lelki- 
Dásztori Tudományoknak, és Egyházi 
JElesszúllásnak Tanítója, és a ’L'htol.

Karnak Dékánja. x

\



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(37.)

Pesten, Szerdán, Pünkösd Hava 7-dik napján 1828.

Szó.
Gondolatid’ tárgyát, ’s belső érzésidet, Anka,

(Másként nem tudnám) Szó magyarázza nekem. 
Hogyha beszélsz egyebet, ’s mást gondolsz; vajmi elestél 

Á’ Szó czéljától! érted-e, Anka ? — hazudsz.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

13 é t s b e n Május 1-ső napján 

ment végbe Nagy Méltóságú Re- 
visnyei Gróf Reviczky Ádám Ur 
Ő Excellenti' jának , mint Magyar 
R. Udvari Fő Cancellariusnak illy 
fényes hivatalába lett béállítása, még 
pedig olly dífzes pompával a' mii
lyent ritkán láthatni; t. i. O Excel- 
lentiáját Nagy Mélt. Gróf Czernin, 
Ő Felsége’ Fő Udvari Mesterének 
Helytartója, a' Felséghez, illő ud
vari szertartással, v bévezette , hol a* 
Fő Cancellarius O Felsége’ kezébe 
a’ hitet letette ; a’ tisztelt Helytartó 
Fő Udvari Mester, mint a’ végre 
ki neveztetett Tsáfz. K. Biztos által, 
fzámos Fő Méltóságok’ társaságá
ban a’ Magyar Udvari Cancellaria 
épületéhez kisértetett; hol O Excel- 
lentiájokat alól mindjárt a' N. M. 
Cancel [áriának minden rangú és 
rendű Tisztviselői tellyes tisztelet
tel , és ahoz alkalmaztatott hathatós 
beszédekkel fogadták. Onnan a' pa- 

(Első Félesztendő 1828.)

lotába felvezették; hol a’ tisztelt Gróf 
O Exja, mint Magyar K. Udvari 
Fő Cancellarius, hivatalát általvette. 
Megjelentek ezen pompás fzertartá- 
son Fő Méltóságú Efzterházy 
Miklós , Batthyányi Fülöp , 
Pálífy Antal O Herczegségeken 
kívül, a N. M. Udvari Közönséges 
Kamarának , és a’ N. M. Erdélyi Ud
vari Cancelláriának Fő Tisztviselői, 
’s igen fzámos Magyar Méltóságok.

A’ N. M. Magyar Kir, Udvari 
Kamara a’ Laczkóczy János Úr’ 
halála, és Virágh Ignácz Úr’nyu
godalomba tétetése által a’ K. Ka
mara Archívumában megüresedett 
két Registransi hivatalra eddig volt 
Indicansokat Hirt Máté, és B é 1 i k 
Mihály Urakat emelni; —> továbbá 
lndicánsokká, eddig volt Cancel- 
listákat Ve zi n g e r Károly, és N é- 
m eth Ignácz Urakat; — végre Can- 
cellistákká, eddig volt Accessistákat 
Vaverka János, ésEckmayer 
Károly Urakat, ügyes magok vise
letére nézve, nevezni méltóztatott,

)(
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Ketskem étről Május 5-ikén 
írják: hogy azonPrivilegiált Város
nak Tanátsa, a' Tudományos Ér
demeket meg-ismérni és jutalmazni 
kívánván, Tekintetes Tudós Má
tyási Jósef Hazai kedves Költőn
ket, a’Magyar Litteraturában szer
zett sok és jeles Érdemeiért, Taná- 
tsi-végzése által, minden fizetés nél
kül , a' Városi Lakosok közé vette, 
és polgári jussal megajándékozta. 

AUSTRIA.
A' Felsőség’ határozása fzerént, 

Bétsben Május hónapra mindenféle 
szabott árú zsemlyék, kétszeresga- 
gona- és rozs-kenyerek ismét kis- 
sebbre fognak fzakafztatni, mint a’ 
múlt hónapban.— A'marhahúsnak 
fontja 8 ezüst, vagy is 20 váltó kraj- 
czárra határoztatott ezen hónapra is.

A’ pénz folyamatja Május 2- 
dikán Bétsben így állott: a’Státus’ 
5 percentes Obligatiói, 8Q l/2 ; — 
az 1820-dikbeli Sors-húzással járók, 
114; — az 1821-dikbeli hasonlók, 
ll6 1/8 ; — Béts városának 2 l/2 
percentes Bankó-Obligatiói 42 ?/8 

. fór. keltek mind Conv. P.— A Bank- 
Actiák keltek 1012 2/5 fór. Conv. P. 

NAGY BRITANNIA.
A Londoni Courier sajnálkod- 

va jelenti, hogy a’ Test és Corpo- 
rations Actáról fzólló Törvény a’ 
Felső Házban is kedvesen fogadta
tott; hogy az ott ülő Érsekek, és 
Püspökök abban semmi vefzedelmet 
nem láttak az uralkodó Angol Egy
házra nézve, sőt ketten közülök ezen 
Törvényt még támogatták. A'Cou
rier azt hifzi, hogy ezáltal az Egy
ház, és a' Státus között lévő fzövet-

ség meggyengíttetett, ’s ezen —a’ 
Protestáns Dissidensek eránt muta
tott — engedékenységnek még az 
lefz’ következése , hogy a’ Katholi- 
kusok is felszabadulnak.

A' Felső Háznak Apr. 17-diki 
ülésében Lord Holland azt kíván
ta , hogy a’ Test-és Corporations 
Actának eltörlésére hozatott, ’s az 
Alsó Házban már elfogadtatott Tör
vény másodszor olvastassék-fel. O 
ezen alkalmatossággal azt mondá: 
hogy az igazságnak ezen fogását a* 
lakosok’ nagyobb réfze óhajtva vár
ja. A’ Parlamentim,’ felállításától 
fogva talán soha sem történt, hogy 
valamelly tárgynak elfogadására, 
mint mostan tiŐoKérelem-levél nyug
tatott volna bé a’ gyűlésnek. Azon 
kívül ezen törvény az Alsó Házban 
majd egy akarattal elfogadtatott. A' 
Felső Házban is kiállotta a’ legve
szedelmesebb próbát, melly minden 
előbbi illyenféle törvényeket meg
ejtett.

Wellington Hg. is hason
lóképpen védelmezte a’ Test- és Cor- 
pjorations Aktának eltörlését; azon 
megjegyzést tévén, hogy eddig u- 
gyan a’ Ministerium ennek eltörlése 
ellen volt, minthogy az eddig fenn
állott törvény minden gántsai mel
lett is sokáig hafznos volt az Egy
házra, és Státusra nézve; de mivel 
most, a’mint látfzik, a’Községnek 
nagy réfze a nevezett Aktának el
törlésére hajlik , és az ellene voksoló 
tagok nem adhatják elég okát ellen
kező gondolatoknak, /Ministerium 
most megváltoztatta szándékát. A- 
zonban a’ javallott törvénybe vala-



mi igazítás iktattatott bé , melly ar
ra való , hogy az uralkodó Angol 
Egyháznak fzükséges bátorságot sze
rezzen. (Ezen igazítás abból áll: 
hogy minekelőtte a külömböző Pro
testáns felekezetitek valami hivatal
ba tétetnek , esküvéssel ígérjék, hogy 
az uralkodó Egyház ellen semmit 
cl nem követnek.)

Minekutánna még némely ta
gok ezen tárgyban szólották volna, 
másodszor felolvastatott a' törvény; 
a' harmadik felolvastatás Apr, Li
dikére határoztatok ('s akkor tör
vénnyé kellett válni.)

Ezen Apr. 17-diki ülésben M a- 
kintosh Úr az Új-Dél-Valliai la
kosoknak Kérelem-levelét nyujtá- 
bé, melyben kívánjak, hogy ők is 
a’ Constitutiónak kedvezésével, ’s 
az Esküdtek' Tör vény izékével él
hessenek. Makintosh Úr ezen 
Kérelem’ támogatására azon meg
jegyzést tévé: hogy az Új-Dél-Valliai, 
’s a’ Vandiemenslandi két gyarmat
nak népessége most 55,000-re me
gyen, ’s e" között 30 — 35,000 fzabad 
lzálló vagyon ; hogy ezeknek orszá
gos jövedelme esztendőnként 00,000 
font sterlinget, esztendei terméke
800,000 font ster. teszem Erre azt 
feleié Huskisson Úr, hogy a" 
lakosok’ fzáma mindeggyütt tsak 
4Q,000,a fzabad szállóké tsak 18,000. 
A lakosok nagyobbára előbbi go
nosztevők. Ez okáért az Orfzágló- 
fzék kedvezőbb alkalmatosságot vár 
arra, hogy a’ kérelmet bétellyesít- 
hesse.

Mivel, így ír a" Courier, a’ 
Tajó torkolatjánál lévő két erőssé

get tsak ideig óráig azért fzállották- 
meg az Angol sert gek , hogy az An
gol kereskedést oltalmazzák, ennél 
fogva az Angol Orfzáglófzék olly 
parantsolatot adott, hogy ezen erős
ségekből is takarodjanak-ki a’ se
regek.

A’ Londoni Újság-levelek azt 
jelentik Rio-de Janeiróból érkezett 
tudósításokból: hogy készület téte
tik Buenos - Ayres’ ágyuztatására. 
Már több hajók ezen czélra indúló 
félben voltak. A" mint mondják, (de 
a’ Courier kételkedik benne) R i va
ri a v i a, Buenos- Ayresnek előbbi 
Praesidense, ki nem rég érkezett 
Rio-Janeiroba , Lord Ponsonby 
Angol Követ által készíttetett Béke
kötést vitte meg Brazília, és Bue- 
nos-Ayres között. E’ fzerént, ha Bra
zília ezen Eggyezést el nem akarná 
fogadni, az Angol hajók a" Rio de la 
Plata körül álló ’s bekerítő Brazíliai 
hajókon keresztül akarnak rontani. 
Eddig Brazília 11 neutrális hajót tar
tóztatott fel, mellyek a' bélierítést 
megszegték.

Madrafzból Oct. 23-dikán ezt 
jelentik: Maha-Raja Indiai Fe
jedelem kéntelen volt magát, és fe
jedelmi méltóságát minden kifogás 
nélkül az Angol kereskedő Társa
ság’ hatalma alá vetni. Ezen vá
ratlan fordulás’ következésében, 
mellyel az ellene indított táborozás 
okozott, az Angol seregek 15-ikben 
Kalaporéba indúltak, és már 
több váraknak birtokában vagyunk, 
melyeket megvehetetleneknek tar
tottak.

*
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Az Austriai , és Portugalliai 
Nagy-Követek Apr. 17-dikén confe
rentiát tartottak D u d 1 e y Gróffal, 
ki ez nap Parisból G r a n v i 11 e 
Lordtól hívatalbeli levelet vett. — 
Ugyan ez nap a’ Király Leeds Her- 
czegnek, és Sir Clinton William- 
nak audientiát adott.

PORTUGALLIA.
A’ Lizabónai Újság Mart. 22-di- 

kén a’ Regens K. Herczegnek egy 
Végzését közli, melly azon C o i ra
bra i Deákoknak törvényes meg- 
perlését, és büntését rendeli, kik 
a’ Dom Miguel’ köszöntésére kül
detett Deputátiót megtámadták, és 
közűle két személyt megöltek.

A’ Franczia Messager des 
Chambres Lizabonából vett több 
leveleket közöl. Eggyik Apr. 4-dikén 
azt írja: hogy az ifjú Királynénak 
II. Don a Mariának születése 
napját, melly Apr. 4-dikére esett, 
nem ülötték meg, talán azért, hogy 
Nagy-péntek volt. Azonban semmi 
parantsolat nem adatott az eránt, 
hogy későbben, Hüsvét hétfőjén, 
tartatnék az ünneplés, mint más
kor fzokás. Ez nap szándékozik Dom 
Miguel a’ katonaságot megmu
strálni Lizabónaban, és minthogy 
a' hadi sereg újonnan van öfzve 
fzerkeztetve,- sokan azt hifzik, hogy 
a’ katonák akkor őtet határtalan 
Királynak fognák kikiáltani, ’s a’t.

A’Lizabónai Újság Apr. g-di- 
kán jelenti : hogy több Constitu- 
tiós Törvényfzéki Tisztviselők el- 
efbotsáttattak, és helyekbe ollyanok 
tétettek , kik ellenkező gondolko
dásnak. Ezen Újság azt is jelenti,

hogy a 16-dik gyalog Regement
nek minden Tisztei elbotsáttattak.

Több előkelő Portugallusok , kik 
a’ constitutióhoz szítottak, az or
szágból kibujdosnak.

SPANYOL ORSZÁG.
Az Echo du Midi Apr. 19-dikén 

így ír: „Cadix, Seu d’Urgel, és 
Jaca várakból nem takarodnak-ki 
a’ Franczia seregek, hanem tsak 
Figueras, Pampelona, és San-Se- 
bastian várakból. Az első Helvetiai 
Regement, melly Figuerasban volt, 
Grenoble-ba megyen. A’ Pampeló- 
nai Franczia őrző seregnek első osz
tálya tegnap kiindult; az utolsó 
szakasz Bajonba Apr. 27-dikén fog 
érkezni. Azután mindjárt San-Se- 
bastianból is eltakarodnak.

Ugyan ezen Újság jelenti a’Spa
nyol határokról Ápr. 17-dikén költ 
tudósítások szerént, hogy Szaragos- 
szában valami ragadós hideglelés
nek nyoma látfzik, melly elsőbben 
Caspe kis faluban támadott, és ha
sonló azon nyavalyához, melly az 
1820-diki nyáron Narbonne kerüle
tében annyi pusztítást okozott. Le
het, hogy erről nagyítva van az 
első tudósítás; mert külömben O 
Felségük le mondtak volna a’ Sza- 
ragosfzán keresztül teendő útjokról, 
Barcellonába viíTza, ’s úgy Valen
cián által mennének Madridba.

JÓN IÁI SZIGETEK.
Korfuból Apr. 14-dikén : „Ma 

délután két Austriai Ts. K. hadi 
gálya Aret húsa, es Sofia lO 
nap alatt Alexandriairól ide 
érkezett: Azon hajók között, mel- 
lyeket Arethusa kisért, vagyon A u-
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stria nevű kereskedő hajó is, melly 
most szállító hajónak iordíttatott, 
Kapitánya Léva Péter ; erre vagyon 
szállítva az Egyiptomi Basa által a’ 
Felséges Austriai Tsáfzárnab rendel
tetett Girafia. Holnap után ezen hajó 
Velencze felé folytatja útját, hol 
a' Contumácziát a Gi rafia ki fogja 
állam."

(A c e r b iUr Egyiptomban Tsáfz. 
K. Fő Consul, Mart. 17-dikén Ale- 
xandriából a" Ts. K. Udv. Termé- 
fzeti Gyűjtemény’ Igazgatójához azt 
írta: hogy más napra volt megha
tározva a" Giralfának hajóra szállí
tása. Acer b i Urnák megengedte
tett, hogy két Giraífa (hím és nős
tény) közül eggyet válaíTzon; ő az 
erősebbet, a’ hímet választotta, 
melly egy esztendősnél valamivel 
több , és 8 1/2 bétsi láb a’ magas
sága. A szárazon való által fzátil
tásra leg alkalmatosabb lefz Junius- 
hónapja, "s igy Júliusba várják 
Bétsbe a’ Giraffát.)

Továbbá így folytatja a’ Korfui 
levélíró tudósítását: „Tegnapelőtt 
éjjel A 1 c y o n e Franczia hadi brigg 
Toulonból 11 nap alatt ide jött, 
és Guille minőt Grófnak hiva
talbeli leveleket hozott. Ma reggel 
Alcyone a’ déli táj felé elindult.— 
Prevezából ezen h. 7-dikén költ tu
dósítás fzerént, a’ Seraskier, R e- 
sid Basa, Artába érkezett. Pre
vezából hamarjába több bárkák, és 
a’ kikötőhely' őrizetére rendelt Tö
rök brigg is , Salagorába küldettek 
(az Artai öbölnek éjfzaki partjához) 
hogy a’ Seraskiert, ’s a’ vele lévő
ket Prevezába , ’s a’ mint gondol

ják Karavanzavábaseregeket, és ele- 
séget vigyenek. Mehmed Resid Ba
sát ezen h. 8-dikára Prevezába vár
ták.—Azon Biztosság, melly Febr. 
végén Konstantinápolyból Görög 
orfzágba küldetett, hogy a’ Görö
göket a’ meghódolásra bírja, Artá
ba megérkezett.”

GÖRÖG ORSZÁG.
A’ Görög Újság Mart. 5-dikén 

Oeconomu Miklós Polgárnak a’ 
Pénztár’ Biztosságához intézett le
velét közli, mellyben az író jelenti: 
hogy ő 1824-dikben, mint a" végre
hajtó Testnek Fő Titoknoka, és 
mint Tárnok - mester szolgálván , 
látta, hogy többen kettős fizetést 
húznak ; ő is kért, ’s két hivataláért 
kettős fizetést kapott; de eggyiket 
fenntartotta, hogy annak idejében a' 
Hazának viffza-adja ; most tehát 
1000 Piastert tefzen a’ pénztárba , 
reményivé n, hogy mások is, kik 
illyen esetben vannak, ezt fogják 
tselekedni.

Ezen Újság Mart. l-ső napján 
íIly felívás alatt : A' Nemzeti
bank' Actionáriusai, így foly
tatja a' pénz tárba tett summák" fel
jegyzését: Febr. 25. LondoÚr £Q5;
— Febr. 26. Lázár, és Kondu- 
rioti Urak 5000 ; — Ca ni páni 
Leontiüs Archimandrita 100; — 
Febr. Lg-ikán Orlando János Úr
1000; — summa i»3Q5 tallér----Febr.
25. Dritza Antal Spécziai, 20 font 
Sterlinget; Rafti Miklós Spécziai 
20 font St. — summa 40 font St.
— A nemzeti pénztárba ajándéko
zott Febr. 28- Ke fal a János Úr 
Zantéból 1512 Piafztert.
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Mart, 18-dikán. Pórófz fzigeién 

(a' 677 fzám alatt) a’ Görög országi 
Praesidensnek illyen Végzése jelent 
meg : ,,Görög Ország’ Praesidense , 
megfontolván, hogy az Egyiptomi 
Basának egy hajós osztálya, több 
hadi, és szállító hajókból álló , Febr.
12-dikén Alexandriából a’ Görög 
tengerekre kiindult; és hogy ezen 
expeditio, melly már a’ Szudai 
kikötőhelybe, Kandia szigetére, meg 
érkezett,. mellyet más illyen hajók 
is követni fognak ; — megfontolván, 
hogy ezen expeditióknak kettős czél- 
jok vagyon, t. i. hogy egyenesen 
Kandia szigetének várait eleséggel 
megrakják , "s mellékesen Ibrahim 
Basa’ hadi seregét ’s a’ várakat, 
mellyeket ők Peloponnésusban bír
nak , minden módon segítsék ; — 
végre megfontolván, hogy a" Görög 
Orfzáglófzék' kötelessége legyen , 
a’ mennyire tőle függ, akadályoz
tatni , hogy eleség, hadi fzer, és 
semmiféle segedelem az említett ki
kötőhelyekbe ne vitessék ; — a’ kö
vetkezőket rendeli: 1.) Nyolcz hadi 
briggből, és gályából, ’s bizonyos 
fzámú ágyúzó salupokból, és egyéb 
fegyveres hajókból álló hajós-ofztály 
vagyon rendeltetve arra, hogy az 
eleségnelt, töltéseknek , ’s minden 
más tiltott hadi szereknek a'Törö
kök által megszállott Kandiai erős
ségekbe való vitetését meggátolja; 
Koron, Módón, és Navarin 
várak előtt a’ szoros békeríttetést 
fenntartsa ; és a’ P a t r á f z i, ’s L e- 
p an tói öböl előtt álló bekerítő 
sereget megerősíttse. 2.) Sachtu- 
r i Contra-Admir^lis ezen Expeditio" 
Vezérévé neveztetik (ő, a' mint más

kor megírtuk, Mart. 31-dikén már 
a" Zantei tengeren megjelent). Z.) 
Minden hadi, vagy szállító hajót, 
melly az ellenség" zászlóját viseli, 
"s a bekerítő lineán által törni pró
bál, vagy a’bekerített várak előtt, 
vagy közel magát mutatja, ő maga 
meg fog támadni, vagy az alatta lévő 
hajós Kapitányokat azoknak meg
támadására fogja rendelni. 4.) Nem 
fogja megengedni, "s az alatta lévő 
hajós Kapitányoknak is meghaggya, 
hogy meg ne engedjék, hogy vala
melly kereskedő hajók neutrális záfz
ló alatt az említett kikötőhelyekbe 
béerefzkedjenek. 5.) Minden keres
kedő hajókat , mellyek neutrális 
záfzló alatt ezen kikötőhelyekbe ele- 
■séggel, töltésekkel, vagy más tiltott 
hadi szerekkel bé akarnak menni, 
letartóztat, vagy az alatta lévő Ka
pitányok által letartóztattál, "s azo
kat az Oi'fzáglófzék’ helyére (Aegi- 
nába) küldi, hogy az e’ végre fel
állított Törvény fzék azokat megítél
je , hol ő mindenkor szeme előtt 
fogja tartani azon utasításokat, mel
lyek az illyen hajók' elfoglalására , 
és az Orfzáglófzék helyére való vi- 
vésére nézve eleibe adattak. 6.) Ki
vétetnek innét azon neutrális hajók, 
mellyek a' Kandiai várakba szándé
koznak. Ezeket, ha a’ Jóniai szige
tekről , vagy a' Nápolyi partostól 
jőriek, ezen Végzés kihirdetésétől 
számlálván a' három első hétben, 
és ha a' Franczia partoktól, vagy 
az Adriai tenger’ partjaitól jőnek , 
hat hét alatt ezen Híradás után , tsu
pán máshová kell igazítani útjokból, 
és tsak ezen idő eltelése után, ha 
eleséggel, töltésekkel, vagy más til-



tott hadi fzerekkel vannak megrak-; 
va, kel letartóztatni , ’s az Orfzágló- 
fzék' helyére küldeni. 7.) Minden 
hajóknak, mellyek ezen osztályhoz 
tartoznak általlyán fogva meg va
gyon tiltva az állásaikról való eltá
vozás , ’s a’ tengeren való kóborlás, 
hol Karabuza, és Dragomes- 
t r e tefzi állások’ lineájának két vég
pontját. Minden hajó , melly ezen 
lineán túl a’ középtenger felé me
gyen , a’ Contva-Admirálisnak külö
nös megbízása nélkül, úgy tekin
tetik, mint tengeri tolvaj, g.) Mind 
ezen osztályhoz tartozó hajóknak 
nem tsak meg van tiltva, hogy a' 
neutrális nemzetek’ békeséges ke
reskedését semmi módon ne nyo- 
morgassák, vagy zavarják, hanem 
inkább kötelességük fzerént tartoz
nak a’ neutrális Kereskedő hajókat 
oltalmazni, minden szükségükben 
segíteni, sőt a’ Státió-lineáig olta
lom végett elkísérni. Q.) Minden ide 
tartozó hajós Kapitányoknak ajánl- 
tatik: hogy ne talán az ő állásaik
nál találtató tengeri tolvajokat űző
be vegyék, elrontsák, vagy ha ke
zükre keríthetik, biztos őrizet alatt 
az Orfzáglófzék’ helyére küldjék. 
PóróTzon Mart. 18. 1828. A Prae- 
sidens: Capodistrias J. A.— 
Státus-Titoknok : Trikupi Sp.”

Ugyan ez* nap a’ 078-dik fzám 
alatt ismét egy Végzést adott ki a" 
Praesidens, melyben előrebotsát- 
ván, hogy noha Mifizolungi vára 
Vafziladi’ bevétele után keményen 
békerítve van a’ tenger felől, hanem 
mégis a fzárazfelől eleséget kap ; 
és hogy Preveza városában , ’s más 
helyeken lerakó házak találtatnak,

melyekből a’ MiíTzolungibeü őrző- 
sereg, ’s némely más tsapatok élőd
nek, mellyek Akarnániában egy 
lineát még elfoglalva tartanak ; — 
a' 677-dik fzám alatt költ Végzésre 
nézve,— és a' Fő-Vezér C h u rc h 
Richard Úr tudósításának megfon
tolása után , melyben ő tengeri 
segedelmet kér Preveza' békerí- 
tésére, ’s MiíTzolungi ellen való mun
kálkodásra; azt végzi: hogy Sach- 
turi Contra-Admirális az alatta lé
vő hajós osztályból elegendő számú 
ágyúzó salupokat, ’s fegyveres ha
jókat küldjön Dragomestrébe, mel
lyek egyenesen C h u r c h Fő-Vezér’ 
hatalma alá rendeltetnek. A’ Fő- 
Vezér olly rendeléseket tegyen , 
hogy Preveza azonnal bézárattassék: 
’s ezen bézárattatás kihirdetésekor 
arról gondoskodjék , hogy ezen Hír
adás után az első két hétben sem
mi neutrális kereskedő hajó el ne 
fogattassék, és ha tiltott hadi sze
rekkel lennének terhelve azok. tsak 
más útba igazíttassanak. Ezen idő 
után a’ tiltott hadi szereket vivő ha
jókat fel kell tartóztatni, ’s azokat 
Dragomestrébe vinni, hol a Fő- 
Vezér által felállíttatott Biztosság 
megvizsgálja a’ dolgot, ’s ha azt ítéli, 
hogy az elfoglalás töryényes okból 
történt, azon hajót az Orfzáglófzék’ 
helyére kell küldeni, hogy ott az 
illető Törvényszék megítélje. Ezen 
bézáró hajóknak is meghagyatik, 
hogy a’ neutrális Nemzetek’ béke
séges kereskedését ne háborgassák.

Pórófzból Mart. 25-dikén költ 
levél jelenti: hogy 20-dikban dél
után váratlan oda érkezett Trident
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Fr. línea-hajó, Rigny Vice-Admi
rális lévén rajta, ki mindjárt egy 
sajkán a’partra kifzállott, ’s a’ Prae- 
sidensnek Gróf Capodistrias 
Grófnak látogatására ment. Rigny 
Admirális éjjel Juno fregatán hált,
21-dikben reggel ismét meglátogat
ta a’ Praesidenst, ’s a’ Tridenten 
azután M i 1 ó h o z evezett. ( melly 
a’ Franczia őrző hajóknak az Archi
pel aguson gyűlés-helye.)

Mart. 23-dikán Gr. Capodis
trias másodfzor megmustrálta a’ 
Damalánál álló hadi tsapatot, 
mellynek vezérlését Ipsilanti 
Demeter Herczegre bízta ; ekkor 
G r i v a’ embereivel eggyütt még tsak 
1700 emberre ment ezen sereg. Ip
silanti más nap kikapta utolsó 
utasításait, ’s a' seregnek egy réfze 
már Szalámifzba elindult; a' többi
nek és a’ Vezérnek 26-dikban kellett 
elindulni, a’ mint hifzik, Attikába. 
— Ugyan ezen levélíró fzerént, 24- 
dikben a'Sachturi Contra-Admi- 
rális alatt lévő hajós ofztály is ki
indult, ’s erre fz ál lőtt Griva is 
420 Ruméliaival C húr eh Grlis1 se
gítségére. Baviera , és Philellene 
nevű ágyúzó salupok is hamar el
indulnak több apró hajókkal egy- 
gyütt a’ Negropontéi, ’s Athenai 
öblök’ bezárására. — 22-dikben a 
Pórófzi kikötőhelyben próbát tettek 
az Angliában építtetett Entrepri- 
z e gőzhajóval , melly nem ütött ki 
jobban, mint Angliában. Ez ugyan 
igen dífzesen van építve , de a'moz
gató erő igen gyenge.— Hastings

Kapitány Perseverance í(Karteria) 
gőzhajót, melly utoljára MiíTzolun- 
gi mellett állott ennek bézárására, 
elhagyta, mivel C húr eh Generá
lissal nem tudott megférni. Azt is 
tudni kell, hogy C húr eh többé 
nem Generalissimus; a’ Praesidens 
őtet tsak Nyugoti Görög Orfzág’ Fő- 
Vezérének nevezi, ’s ezen nevezetet 
adja Ipsilanti Demeternek is Ke
leti Görög Országban. A’ mint vélik, 
Hastings Pórófzban egy fegyver
házat fog állítani, mellynek igazga
tójává eggyik Tom hasi rendel
tetik. — Gróf Capodistrias az 
elfogott Arabsokat, ’s Törököket 
kik a Ts. Kir. Austriai hajós Vezér’ 
közbenjárására hasonló fzámú Gö
rög foglyokkal kitseréltettek, elin
dulások előtt mind újra felruház- 
tatta.

fí ü l ö m b bf é l e Tudósítások
Toulonból Apr. 20-dikán in dúlt 

telegrafi jelentés fzerént, Austräa 
fregáta Mart. 22-diken a' Tunisi 
öböl torkolatjánál egy Algíri Kor
zárt , mellyen 6 ágyú, és 60 fegy
veres ember volt, elfogott , ’s fel
égetett. Tsak ezen rabló hajó, ’s 
még az, melly Cagliarihan (Szar
dínia szigetén) bé vagyon zárva, 
indult ki két hónap alatt Algírból, 
V ezek sem tehettek szert semmi 
zsákmányra.

Gróf Nesselrode, Orosz külső 
dolgok' Ministere, a’ Birodalom’ 
Vice Cancelláriusává neveztetett.

(Hafznos Mulatságok Nro 37-) Hirdetés 1/2 árkus.)



Hirdetések
a* Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(37.)
Jelentés.

(l) Wersak Károly, Pesten a’Zrínyinél lévő Vendégfoga
dónak tulajdonosa, minden T.T. Utazóknak a’ Hatvani kapu szegle
té n az Országúton leg gyönyörűbb helyhezeten álló, és minden nemű 
alkalmatossággal felkészült szállóvendég fogadóját azon kezeskedéssel 
ajánlja, hogy ő azon fog lenni, hogy a' nékie nyújtandó bizodalmát 
illendő, tiszta, és kész szolgálatával meg érdemelje. Minden lehetsé
ges tsalatkozások’ és hibák’ elkerülése végett a’ tárgyak’ folyó ára min
den szobában fel vagyon függesztve.

Jelentés.
(l) Antonia, ízületeit B. Sobek AíTzony, Nagy János Özvegye, 

és az ő Leánya Nagy Aloizia, ezennel tisztelettel jelentik, hogy a’ 
N. Mélt. Magyar Kir. Helytartó Tanácsnak engedelmével Pesten Leány- 
Nevelő Intézetet állítottak, melly már folyamatban vagyon; itten 
a’ Tit. Szülők által az ő gondviselésükre bízandó Katholikus nevendé- 
keket a’ vallás, olvasás, írás, fzámvetésbeli tárgyakban, és minden 
A Iszony i szebb munkákban tanítani fogják; azon kívül a’ Szülők kí
vánsága fzerént a’ Magyar, Német, és Franczia nyelvekben ; a’ raj
zolásban , muzsikában , és tánczban is oktattatni. — Azon Tit. Szü
lők, kik Leány-gyermekeiket ezen Intézetbe adni szándékoznának, 
minthogy a' szállás, étel, szolgálat, melly az Intézetben a’ nevendé- 
Leknek adatni fog, különös figyelmet érdemel, ezek eránt bővebben 
értekezhetnek Pesten a’ belső városban a’ Ketskeméti utfzában Gróf 
Wenkheim házában Nro. 532. az első emeletben.

Hirdetés.
(l) Folyó esztendei Május 20-kán Licitátio mellett eladattatnak 

Promontoriumban, Trettner György Massájához tartozó, mintegy ggo 
akó fehér, és veres Borok , ’s egynéhány fzáz akóra való boros edé
nyek ; bővebb tudósítást lehet venni massae Curator Gál Jósef Urnái 
Pesten a' Magyar utfzában Nro. 484.

(Első Félesztendö 1828. J X
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Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a’Pétskán, és Apáthfalván lévő 
Kukoricza, még pedig : \

E’ folyó efzt. Junius l6-tiikán 4000 Pos. mérő a’ Péts- 
kai, ugyan annyi az Apáthfalvi készségből,

Julius 7-dikén pedig 4183 Pos. M. a' Pétskai, és 5Cl7
P. M. az Apáthfalvi készségből Pétskán a' R. K. Tifztartóság író szo
bájában tartandó nyilvánságos kótyavetye által a’ többet Ígérőknek 
mindjárt teendő kéfz pénz fizetésért részenként eladandó.

A' venni kívánók tehát ezen Licitatióra a fent meghatározott 
napon, és helyen erányos bánat pénzzel felkészülve jelenjenek meg.

Budán Április 29-dikén 1828.

Hirdetés.
(l) A’ Felséges Magyar Királyi Helytartó Tanáts múlt 1827. 

Esztendő October Hónapnak 23-dik napján 2ŐQ30. fzám alatt köitt 
Kegyes rendelése fzerént tudtára adatik a’ Tekintetes Sajó Laádi Ura
dalom réfzérül mindeneknek, hogy a’következendő Sz. Iván Havának
12-dik napján reggeli órákban, ugyan Sajó Laád Helységben az Ura
dalom Cancellariájában tartandó Licitatio’ által következendő Uradalmi 
Javak három egy más utáni, következendő Efzteudőkre szokott Cou- 
tractusok, és a’ Bánat pénz előre való lefizetése mellett Arendába 
adatni fognak, úgymint:

1- fzör Felső Kemey, vagy is Simárdi Pufzta, egy Rortsmával
346. hold földekkel, és kertel, 20 hold szántófölddel, és 12 3/8 hold 
legelővel. -

2- fzor Sajó Laádi Helységben való Kováts - Műhely 4 ember 
Kafzátló réttel.

3- fzor Köröm Helységben lévő Vendégfogadó, a' hozzá tar
tozandó földekkel , és réttel.

4- fzer Köröm Helységében lévő Kováts-Mühely hozzá tarto
zandó földekkel, és réttel. Köitt Sajó Laádon 1828-dik Esztendőben 
Április Hónapnak 25-dik napján.

Hí r d e t é s.
(l) A Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé- 

éből folyó 1828-dik esztendei Junius hónap 23-dik napján szokott 
félelőtti órákban Kamerális Tarczal Városába a Tifztartoi Hivatal 
Kanczellariajában Licitátio fog- tartatni , melly alkalmatossággal e’ 
következő, és a’ Tökay Uradalomhoz tartozó haszonvételek a’ többet



ígérőknek folyó 1828-dik efztendei November első napjától fzámítandó 
réffzerént három, réíTzerént hat efztendőkre Arendába fognak adódni, 
úgy mint:

1. ) Tokay Városában a' Ser, és Pálinka Háznak, ahoz való két 
fzáraz Malomnak, a’ Piaczon lévő nagy Vendégfogadónak, ’s Kávé 
Háznak , Fekete Sas, és Kereszt nevű Kortsmáknak, Szalonna árulás
nak, úgy szinte az apróbb Kortsmáltatásnak, ’s Mészárszékeknek, az 
Országos' Vásárok jövedelme két harmad réfzének, és ezekhez tartozó 
épületeknek haszon vétele.

2. ) Tarczal Városában, és annak határában a’ Piacz Kortsma- 
nak, Csuka Ház Kortsmának — Fekete Sas nevű Vendégfogadónak : 
a’ Mészárszéknek , és Szalonna árulásnak 4 árúló boltnak , az Országos 
Vásárok jövedelme' két harmad réfzének, és halászatnak baszna.

3. )Tifza-Ladány Helységében a’ Kortsmáltatásnak, Mészárszék
nek , két kerekű fzáraz Malomnak, és Halászatnak jussa.

4 ) Kakamáz Helységében a’ nagy Vendégfogadónak, és Korts
máltatásnak , Sertés Vásárnak, és 215 hold Dohány földnek haszonvétele.

5.) Tímár , és Balsa Helységében a’ Kortsmáltatásnak, és Mé
szárszéknek , és ide tartozó alkalmatos épületeknek haszna.

A kiknek ezen haszonvételek kiárendálására akaratjok léfzen, 
a’ fent írt helyen, és időben megjelenni ne terheltessenek.

Költ Budán Szt. György Hava 25-dikén 1828.

Hí rdetés.
(ö) Tekintetes Nemes Bihar Vármegye réfzéről közönségessé téte

tik , hogy az e’ folyó l828-dik efztendő Junius 10-dikén Nagy-Váradon 
tartandó Úrnapi Vásár alkalmatosságával, a’ jövő 1828/Q efztendőbeli 
köz szükségekre megkivántató író - Szereknek, és a’ Cselédek ruházat- 
tyához szükséges materialéknak megszerzése végett közönséges Kótya
vetye fog tartattni.

Kivántattnak pedig: I l ó - S z e rek
Posta Papiros 32 kötés, Regest író Papiros 126 kötés, Gön

ce pt író Papiros 118 kötés, Spanyolviasz 76 1/2 font, Sparga 50 font, 
Tentaspecies 66 l/2 font, Penna mettfzö kések 80 darab , Plajbáfz 
2üQ darab , Olló 70 darab.

A’ Cselédek ruházattyára.
Zöld Pofztó 155 3/4 röf, Kék Pofztó 493 1/4 röf, Sötétszürke 

'Pofztó 134 l/3 röf, Veres Pofztó 10 röf, Váfzon 220Q röf, Sárga 
Sinor 4l65 röf, Sárga Sujtás 1Q50 röf, Sárga Fonás 2l4 röf, Csiz
mák Novemberbe 147 Pár, Csizmák Martiusba 119 Pár, Csizmák 
Májusba 28 Pár, Csizmák Júliusba 119 Pár.



A’ kik tehát mind ezeknek akár öfzvesen, akár réfzenként a’ 
megkivántató jó minémüségekbe minél illendőbb áron leendő kiszol
gáltatását felvállalni kívánnák a’ fent írt napon délután a’ Nemes 
Vármegye Praetorialis Házához, a' hol az e' végre kinevezett kiküldöttség 
által , a’ további feltételek bővebben elő fognak adatni , elegendő 
bánat pénzzel felkészülve ezennel meghívattatnak.

Rendelés.
Lustig János megszökött gyilkos előhívására nézve.

A’ Morva Országi Igló megye-városbeli fenyitő törvényszék 
Lustig János Iglói Kerületi Regensi árendás és a’Znoymai Kerület
ben Eibenschitzen familiázó Zsidónak, ki Poledina Jakabnak a’ 
Bitischka-Ossowai hivatal’ szolgájának meggyilkolásáról vádoltatik, és 
a’ tett után elszökött, ezen rendelés által meghagyja, hogy Ő a’ mon
dott vétekről való Vádoltatása' ügyében szólhasson, és felelhessen, leg- 
fellyebb is hatvan napok alatt ezen fenyitő törvényszék előtt megje
lenjék. Az Iglói K. Város fenyitő törvénye által Mart. 11-dik 1828-

Jelentés.
(2) Kraufz Károly Pesten a’ Váczi útfzában a’ Kék Unikor- 

toisnál lévő Szerkereskedő fzerentséjének tartja jelenteni, hogy nála 
az idén is égé íz nyáron minden nevezetesebb Ásványos Vizek 
legillőbb áron találtatnak, "s hogy már megtett elintézésénél fogva 
minden hónapban új fris szállítása érkezik; melly szerént minden T.T. 
Vevő az azokkal való élés jó foganatjáról bizonyos lehet

Ugyan ott mindenféle szer, és festékbeli portéka legillendőbb 
áron találtatik.

Híradás.
(2) Iiraufz Károly hoz Pesten a’ Váczi útfzában a'Kék Unikor- 

nisnál újonnan érkezett Valódi 3 Koronás Kolóniái Víz, Duboulanger 
F. Valódi Párisi Szépség teje, Gréczi legjelesebb, és még eddig itt 
nem tapasztalt jóságu Csokoládé, Spanyol Csokoládé, melly igen jó, 
oltsó, és kétfzerte fzaporáb más közönséges Csokoládénál, Az egés- 
ség-Csokoládénak minden féle nemei.

Hír d e t é s.
(2) Mélt. Buzini Gróf Keg 1 e vi c h István Úr O Nagysága' Ts. Ns. 

Pest Vármegyében fekvő Essei pufztájára négy száz darab szarvas marha 
nyári legelőre elfogadtalak. A’ kinek tehát tetfzik , eránt a Nagy Domassi 
Bogcha Pál Úrral a’ Tifztek Gróf Fiskalissával Pesten a Nagy-Hid 
útfzában T. Fay István Úr’ házában értekezhetik.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK»
(53.)

Pesten;, Szombaton, Pünkösd Hava io-dik. napján. 1828.

Virág, Gyüm ölt s..
Tárka Virág ékes színnel bájólja szemünket;

Jó szaga orrunkban kedvesen illatozik.
Ah, de soká nem tart, elfonnyad, dísztelen az’tán ; 

A’ jó ízű gyümölts nékem ínyemre való..

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

í^alunk a’ mostani Májusi időt 

mind a’ levegő mérsékletére, mind 
nedvességére nézve Aprilisibez lehet 
hasonlítani: a' gyakor essőzés, mel
lyel változó napfény váltogat fel, a' 
véleményeknek, 's> áltáljában a' nö- 
vevényeknek valóságos jótétemény; 
—. azonban kik több efztendei jegy
zéseket ’s öfzve hasonlításokat tettek 
az időjárásról, azt állítják, hogy Máj. 
vége még sokkal hüvesebb lefzen.

Pesten Május Lidikén meghalt 
Tekintetes Paksi Sz&thmáryMi
hály Úr, több Ts. Ns. Vármegyék" 
Tábla-Lírája, és a’ N. M. Királyi 
Kúriánál fzámos Méltóságos , és Te
kintetes Famíliák ,. ’s Nemes Közsé
gek’ Ügyeinek Igazgatója harmad
fél-efztendeig tartott melybéli sín- 
lődése után következett ideg-guta- 
ütésben munkás életének 50-dik esz
tendejében. Hideg tetemei Máj. 7. a" 
Helvetiai Vallástételt követők’ szer
tartása fzerént eltakaríttattak.

( El\Ö Félesztendő 1828.))

Z’o mborból Május 4-dikén:, 
— Szabad Királyi Zombui Városa 
különös öröm napokat ért a’ köze
lebb múlt Április utolsó ,, és Május 
hónap első napjaiban, midőn K1 o- 
busifczkv Péter Kalotsai Érsek 
’s a’ t. O Excellentiáját, mint Me
gyebeli Fő Pásztorát, ki Apostoli 
hivatalban Megyéjének egy Al-Es- 
peretségében. lévő igen fzámos népű 
tiz- Plébániában kanonika visitátiót 
tartani és a’ Bérmálás Szentségét 
feladni szent buzgósággal elhatároz
ni méltóztatott, 15 esztendők le- 
folyta után kebelébe elfogadni fze- 
rentsés volt. — Nevezetesen Április 
2Q-én Kalotsáról megindulván Baja 
Mezőváros mellett lévő Szent István 
ön Helysége határánál, úgy szinte 
Baján is, hova déli ebédre megér
kezett, három rendbeli fzámos ta
gokból álló fényes Deputátiótól üd
vözlésük között elfogadtatott; hon
nan ebédután Zomborba megindúlt. 
A’ Városhatáránál az elejébe kiment 
város Deputátiója , úgy a' választott 
Polgárság réfzéről is üdvözlő Deák,

X
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befzédekkel megtifzteltetett, innen] 
fzép renddel fzámos Lovagoknál.! 
késérete mellett 6 órakor béérkezett; 
a’ városba O Excellentiája ; — itt a 
köz örömet hirdette a'tolongó nép-, 
nek sokasága, a’ mozsarak’ durro
gása, a’muzsika zengése, mellyet 
a' Polgári Vadáfz Katonaság adott. 
A’ Plébánia Templomtól nem mefz- 
fze elkészített Sátor-Oltárnál szeke
réből kiszállott O Excellentiája, és 
leg ottan a’ Város új Plébánosától 
Nagyon Tifzt. Kekezovits Antal 
Úrtól, azután pedig T. Hauke Al
bert városi 1-ső Al-Jegyzőtől a’Ne
mes Magistrátus nevében üdvőzöl- 
tetett, melly beszédekre ismét O 
Excellentiája szokott Atyai Kegyes
séggel felelt, mellynek végével Egy
házi ruhájába felöltözvén, a Pro- 
cessiót megindította; a' Papi.Ren
den lévő Urák előtt ment párosán 
a' Nemes Magistrátus, és minden 
tisztviselő Urak. Nevelte ez örven
detes Ünnepnek díszét, az egyenlő 
fehér és igen jó ízléssel virágokkal 
felékésített ruhákban felöltözött 26 
oskolai leánykáknak jelenléte, kik 
O Excellentiájának udvaroltak, és 
mellette két rendben lassú lépések
kel virágokat hintettek el az úton a' 
Templomig, a’ Polgári Vadáfz Ka
tonaság fzép rendben kiállott, úgy 
a nevendék Ifjúság, valamint a Vá
rosban lévő Czéhek égő fáklyákkal 
és gyertyákkal tifztelkedtek. A’ tem
plomban O Excellentiája ájtatos- 
ságait elvégezvén, az új Plébános 
Ur pedig rövid , de fontos beszéddel 
előadván a’ népnek O Excellentiája' 
eljövetelének okát, és a’ reá követ

kezendő napokban tartandó Bérmá
lás szentségét, Iegottan elkezdette 
a’ Kanonika visitátiót, és fáradha
tatlanul el is végezte. — Más nap 
t. i. Április 30-dikán reggeli 8 órakor 
egéfz pompával a Templomba ment 
O Excellentiája, és ott Sz. Miséjét 
végezvén a’ Bérmálás szentségét fel
adni kezdette a’ férfiúi nemnek, és 
délutánni egy óráig szüntelen fog
lalatoskodott azzal ; ebéd után kevés 
nyugodalom után Sessió tartatott.

Május 1-ső napján két fertály 
8-ra méltóztatott O Excellentiája a’ 
Templomba menni, hol Sz. Miséjét 
végezvén , Magyar nyelven szokott 
ékes fzóllással a’ népnek épülésére 
Prédikácziót mondott, ezután ismét 
bérmálta a férfiúi nemen lévőket 
délutánni két fertály kettőig, ebéd 
után pedig a’ Sessiót két fertály 8-ig 
tartotta.

Május 2-dikán nevelte a’ nép 
örömét egy új környülállás; mert 
Nagyon Tifztelendő Kekezovits 
Antal Ur , ki mint Zombori fi 5 eL- 
tendéi hív és buzgó fáradsággal töl
tött Káplánykodása után Martius 
27-dikén, — minekutánna Fő Tifzt. 
Wagner Ferencz Haj Sz.Lörinczi 
Prépost és 2Ő esztendeig Zombori 
PlébánosÚr OFelsége Kegyes rende
léséből Kalotsai Érseki Káptalanbeli 
Úrra által tétetett,—érdemeire nézve 
a’ voksok többsége által Zombor 
Városának Plébánosává válafztatott, 
e'mai napon reggeli 7 órakor O Ex
cellentiájának kegyes parantsolat- 
jára ugyan a’ fent említett Wag
ner Ferencz Prépost és Káptalan
beli Úr áltál, szokott szertartással
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és pompával ins tál láltatott; az In- 
stallatió végével O Excellentiája mi
sézett , és bérmálta az aíTzonyi ne
men lévőket délutáni két óráig, és 
valajnint első nap,)>így ma is, és 
egyébb napokban O Excellentiája 
jelenlétében fényes ebédet fzámos 
vendégeknek adni az újjolag instal- 
láltatott Plébános Ur kötelességének 
tartotta.— Délután 3 órakor méltóz- 
tato-tt O Excellentiája a’ Nemzeti Os
kolákat meglátogatni, és a’ Hitbeli 
Tudományokból kérdeztetni; ’s va
lamint a’ ne vendék gyermekeknek 
pontos feleletjökért, úgy a' minden 
oskolákban a’ gyermekek által tett 
üdvözlésekért, tellyes örömét és 
megelégedését kijelenteni, azon fel- 
lyúl minden oskolákban a’gyerme
keknek a' Májál isi mulatságra meg
elégedésének jeléül ajándékot adni 
méltó ztatott: a’ Polgár gyermekek 
fzép magyar köszöntésekkel tifztel- 
kedtek, kiknek kitetsző vala szíves 
hajlandóságok a’ Nemzeti nyelv eránt, 
mert születésökre németül neveltet
vén , olly lépéseket tettek a’magyar 
nyelvben, hogy mindenek figyelmét 
és ditséretét megnyerni fzerentsél- 
tettek.

Hasonló kegyességgel látogatta 
meg O Excellentiája a’ Görög nem 
egyesült nevendék gyermekek osko
láit, hol hasonlóan Deák és Rácz 
beszédekkel üdvözeltetett, ezeknek 
is ajándékot osztogatott. Innen meg
látogatni ment a Vármegye’ házá
ban lévő Rabok’ Kápolnáját, és a’ 
fegyver házat, hol ismét mozsarak’ 
durrogásai között fogadtatott, az
után a’ Plébániára visszatérvén, lég' o

ottan 7 óráig Sessiót tartott. Május 
3-dikán mint itt létének utolsó nap
ján nyolczadfél órakor Sz. Misét, 
ezután pedig Bérmálást tartott, úgy 
hogy ezen 4 napokban 3248-nak a' 
hitben megerősítő Bérmálás szen
tségét feladná.

Ebédután azon 2Ö fehér tsinos 
öltözetekben lévő leánykákat, kik 
minden nap egéfz dísszel virágokkal 
tiszteletére megjelentek , megaján
dékozván.; ’s újjolag megelégedését 
és Lelki vigafztalását minden jelen
lévőknek ki jelentvén, fzámos nép 
egyben gyükében, öröm Éljen ki
áltások , mozsarak durrogásai, ’s 
muzsika zengése között, a" Várost 
elhagyta és Brefzto-vácz Kamarális 
Helységnek vette Apostoli útját.

Za lat hná r ó l Erdélyből Apx. 
23-dikán.— Mind a’ Király', mind a’ 
Haza’ javára hofizas megkülömböz- 
tetett fzolgálatjai által mindenek
nek köz tiszteletére, és fzeretetére 
magát érdemesített Méltós. Kolos- 
vári Csífzár Pál Ur eddig az ide 
való Tartománybeli Bányáfzi Fő- 
Törvényfzék’ első Assessora, ugyan 
ezen Fő Törvényszék' Előlüllőjévé 
ki neveztetvén, minekután na az ezen 
hivatallal járó hitet a N. M. Kir. 
Kintstár’ előtt letette volna, ezen 
útjából haza, t.i. Bányáfz-Városunk
ba jővén, az e’ végre kineveztetett 
Királyi Biztos Méltóságos Treinfelsi 
Kimerli Mátyás Kir. Kintstávi 
Consiliarius, és Zalatbnai Adminis
trator Ur által Apr. 21-dikén fényes 
ünnepi szertartással új hivatalába bé- 
iktattatott, midőn előbb az oda való 
Plébánus, Fő Esperest, Kanonok,
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'és Oskolák’ Dírectora FőTifztelendő 
S 1 a u f Sebestény Úr dífzes egyházi 
Jzolgálattalnagy Misét-mondott. Ez 
nap a’Királyi Biztos Úr fényes ebé
det adott; más nap pedig, 22-ikben, 
az újonnan béiktattatott.Mélt. Prae- 
ses Ur.

B eTzter c ze-Bány án Apr. 
lQ-dikén a’ világból tsendesen ki
múlt Fő Tisztelendő V a 1 i t z e k Fe
rencz Úr, a’ Befztercze-Bányai Káp
talan' Nagy Prépostja és Kanonokja; 
kinek hideg tetemeit, a’ népnek, 
és Papságnak számos gyülekezete 
között pompás halotti fzertartással 
21-dikben eltakarította Méltóságos 
és Fő Tisztelendő B e 1 á n f z k y Jó
sef Püspök Úr az odavaló Káptalan’ 
Sir boltjába , melly hajdan a’ Tifzt. 
Jesuitáké volt, melly Szerzetnek a’ 
boldogult is régen tagja volt.

Győrött Április 17-dikén Tisz
telendő Imre Elek, a Sz. Bene
dek Szerzetének igen munkás , és 
érdemes tagja, Erdélyi Székely szü
letés , példás szerzetes életét el
végezte.

AUSTRIA.
Bétsben a’ múlt Apr. 24‘dikén 

gutaütésben meghalt, ’s 26-dikán 
eltemettetett Méltóságos és Fő Ti íz
lelendő Lorentz Márton, Kapor
nak! Apátúr , Ő Tsáfz. Kir. Felségé
nek StátusConferentiális Tanátsosa, 
életének 80-dik esztendejében.

Április 28-dikán Bétsbe érkezett 
Kurír által Ó Felsége az Orofz Tsá
fzár az Austriai Tsáfzári Udvarnál 
lévő Követének , Tatist scheff 
íBailli valóságos Titkos Tanátsosnak

és Szenátornak, az Ő jeles szolgá
latainak megjutalmazásáúl, a’ Sz. 
Vladimiráélső karbeli Rendének Czí- 
mereit, nagy kegyességű levéllel, 
áltálküldeni méltóztatott. 

«OROSZ BIRODALOM.
A’ Berlini Újság-levelek Sz. Pé

tervárából Apr. 15-dikén Költ tudó
sítások fzerént írják ::hogy N a r s e>s, 
a’ Georgiában lakozó;Örményeknek 
Eparchiális-Érsekje Ő Felségétől a’ 
Tsáfzártól illyen Febr. 6-diki Kabi- 
néti levelet kapott: „Fő Tisztelen
dő Örmény Érsek Narses! Már 
régóta, és sok alkalmatosságban 
megbizonyította Kegyelmed Orofz 
birodalomhoz hajlandóságát, kivált 
a’ Persák ellen mostan folyta
tott háborúban, mellynek fzeren- 
tsés -.végezetét, „mint reményiem , 
mentői hamarább várhatni, sőt még 
személyének 'bátorságát is koczkára 
vetette. A’ különözöLt Kaukázusi ár- 
máda’ Vezére, Paskewits Gene
rál-Adjutáns több ízben tett nékem 
tudósítást a" Kegyelmed’ dicséretes 
magaviseletéről, ’s tselekedeteiről, 
olly nyilatkoztatással, hogy a’hadi 
munkálkodásoknak egéfz folytában 
"Kegyelmed megkülömböztetett buz
góságot mutatott Orofz birodalom’ 
haszna mellett; és az Örmény nép
nek kedvező hajlandóságát erántunk 
nem tsak bölts tanátsai, és intései 
által, hanem tulajdon példájával is 
fenntartotta. A Kegyelmed’ illy 
köz häfznü érdemének ditsőitésére, 
és az én — az egéfz Örmény nép
hez viseltető— jó akaratomnak bi
zonyság-jeléül jónak tartottam Ke
gyelmedet szent N e w s h y Sándor’



Rendébe bévenni, mellynek Czi-' 
xnereit itten küldvén ; Kegyelmed
hez jó akarattal maradok. ~Sz. I e- 
tervárában, -Febr. 6-dikán 1828. 
Miklós.” :

Dolgoruki Herczeg Lovaíz- 
•mesterhez Ő Felsege a Tsáfzár 
illy levelet írt: „Lováfzmester Ur 
Herczeg Dolgoruki! Meg
szemléltem az udvari úti kéfzü-! 
letek’ elrendelteteset, es az elin
dulásra rendbefzedett külömbféle 
intézeteket, ’s mindent a legjobb 
.rendben, és tökéletességben talál
tam. Az Úrnak előterjesztett fzám- 
adása 1827-dik esztendőre nekem 
ismét azon gyönyörűségét fzeizi, 
hogy láthatom, hogy az Ur buzgó 
és fáradhatatlan gondoskodása által 
a’ Korona javára nézve, azon esz
tendőben az Udvari Lováfz hivatal’ 
oi fzágos költségeiben -600,000 Ru
belnél többet megtakarított. Ezen 
buzgóságáért köTzönetemet mond
ván , az Urnák küldök egy 1 iksist 
az én képemmel, smaradok, sa t. 
Sz. Pétervárában. Április 5-dikén
1828. Miklós.’’

A’ Persiával kötött Eggyezes 
által az Oroszra szállott Bánságok 
E r i v á n és N a k h i t s e v á n ez
után minden Oklevelekben Örmény 
tartománynak neveztetnek , es Ó 
Felségének Titulusai közé iktattat- 
nak. Ezen tartománynak öfzveal- 
kotásáról, ’s kormányoztatásáról az 
igazgató Tanáts szükséges rendelé
seket vészén. — Az Eriváni várban 
lévő Székes Egyház’ kormányozó- 
jává három Pap állíttatik-be, mind- 
eggyik 300 ezüst rubel fizetéssel;

egy "Diakónus, 200 rúb., és2Psal- 
mista, -mindenik 100 rúb.

A Koppenhágában lévő 
Orosz Követség az oda való Státus- 
Újságában illy nyilatkoztatást közöl: 
„Minthogy több kérdezkedések ér
keztek az Orosz Tsáfzári Orfzágló- 
fzékhez, ez a’ külföldön lévő Kö
vetségeinek,, ’s a’többek közt az ide 
valónak is tudtára adta, hogy nem 
fogad idegen Tiszteket fzolgálatjá- 
bHL -mivel éppen semmi üres hely 
nmts, és az armada öfzvealkotása 
semmi Volontéri -szolgálatot meg 
nem szenved. '

Odesszából Apr. 10-dikén. 
— Minket nagy örömbe merített 
azon jelentés , hogy O Felségük a" 
Tsáfzár, és Tsáfzárné ezen hónap’ 
vége felé, -vagy a’ jövőnek elején 
ide fognak érkezni. Már mindenféle 
készületeket tesznek a’ Felséges U- 
valkodók’ .elfogadására. Azt mond
ják, hogy a’ Felséges Tsáfzár tsak 
kevés ideig fog itt maradni, ’s az
után mindjárt a hadi ser ghez me
gyen ; O Felsége pedig a’ Tsáfzárné 
itt fogja elvárni a’ táborozás’ végét. 
Minden fegyveres seregek egymás
után osztályonként, ’s tsapatonként 
gyülekeznek öfzve, és ezen h. 22- 
dike, és 28-dika között annyira öfz- 
veverődhethek, hogy a" táborozást 
elkezdhetik. Az idő már kedvezőbb 
kezd lenni; a’ nagy hó elolvadt; 
még ugyan az utak igen meg van
nak romolva, de mégis a’ napién/ 
erejénél, és tavaszi ízéinél könnyen 
fel száradnak, ’s azután oly liafzon- 
vehetőlú, mint a’ legszebb mester
séges utak. Innét naponként mén.
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ttek Kiliába eleséggel megrakott 
hajók, hol a’ Tsáfzári hajósofztály 
fog öfz vegyül ni, hogy a’ környül- 
állásokhoz képest a fzáraz földi fegy
veres sereget felvegye, vagy segít- 
tse. A’ mint mondják a’ Hidtsinálok 
parantsolatot vettek, hogy 17-dik- 
ben a’ Prúth vizén a’ híd tsinálásá- 

-hoz fogjanak, az ármáda’ által szál
lítására. Ez nap fog Mihály Nagy 
Herczeg is a’ hadi sereghez érkezni.
(A. Z.)

BELGIUM.
A’ Státus-Újsága Apr. 25-dikán 

egy Királyi Végzést közöl olly Biz
tosság’ felállítására nézve, melly a’ 
fő oskolák1 új öfzvefzerkeztetését 
megvizsgálja. Ezen Biztosság 15 tag
ból áll, tudniillik : R o el Státus- 
Ministerből, D otr enge, Báró Ke- 
verberg, van Kessel, és v an 
Pabst tot Bingarden Státus- 
Tanátsosokból; továbbá az Orfzág 
Rendelnek ezen tagjaiból : L e
Clercq, Collot d’ E scury van 
Heinenoord , D o nck e r Curtius 
van Tienhoven ’s a t. Urakból; és 
Ackerdyk, Schröder, és Que- 
telet Professorokból.

Apr. 15-dikén Louiza Augufzta 
nevű Belgiumi hajó, St. Martin 
István Kapitány’ vezérlése alatt, 
melly Augustus 30-dikán 182Ó. in
dúlt vala-el Vliessingenből, 
minekutánna a’ föld' golyóbisát 
lg hónap ’s 13 nap alatt megkerül
te, fzerentsésen viííza-érkezett Ant- 
ver piába. Ezen hajó, melly Cock 
N. J. és Testvéreinek Genti Keres
kedőházához tartozik, első Német- 
alföldi Kereskedő - hajó, melly a’ 
Revolutió után a’ föld’ kerekségét

bejárta , és mindenekfelett első , 
melly Belgiumi záfzló alatt Sand* 
v i c h szigeteknél megjelent , hol 
külömben igen kedvesen fogadta
tott. Ezen útazás' czélja egyedül a’ 
kereskedés volt.

TÖRÖK BIRODALOM.
Bukarestből Apr. 12-dikén.

— Hogy minekelőtte az Orofzok ide 
benyomulnának, egy száguldozó 
Török tsapat előbb béjöhet a' fofz- 
tás végett, "s ismét Rustsukba viílza- 
térhet, olly nagy félelembe ejtette 
az idevalókat, hogy minden Orofz 
alattvalók innét BeíTzarábiába in
dulnának. Bojéraink’ nagyobb réfze 
már elment (Más levél-írók fzerént 
Moldovából, és Oláh Országból igen 
sokan költöztek Erdélybe)— Kon
stantinápolyból Apr. 2-diki tudósí
tások érkeztek , mellyek fzerént ott 
még semmi változás sem történt. 
A’ Díván reménységét arra látszik 
építeni, hogy az Európai Hatalmas
ságok egymás között meghasonla- 
nak. Külömben ha megtámad tátik, 
az oltalmazásra a’ vakbuzgóságnak 
minden fegyvereit a' segedelemre 
öfzve tudja fzedni. A’Dec. 20-diki 
Hattiserif nyilván mutatja , hogy a 
mi most történik, a’ Szultánnak 
semmi sem váratlan.

J áfzvásárról Apr. 13-dikán.
— Itt még minden tsendességben 
vagyon ; hanem minden nap várják 
az Orofzok béjövetelét, kiknek híd- 
fzerei a’ Prúthon kéfzen állanak. 
Az Austriai Consuli Tisztség ezen 
esetre Csernoviczba megyen.

Szemlinból Apr. 17-dikén. — 
Ezen napokban Belgrádba 500 fegy
veres ember érkezett az őrző sereg'
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fzaporítására. Kúlömben Szerviá
ban, hol Milos Hg. a’Törökökkel 
jó eggyetértésben látfzik lenni, sem
mi változás sem történt.

Triesztből Apr. 24. — Máltából 
érkezett tudósítások fzerént , az 
Orofz hajós osztály, Heyden Ad
mirális’ vezérlése alatt, ezen h. 14- 
dikén Navarin felé elindult, hogy 
az oda rendeltetett bekerítő sereget 
fzaporíttsa. Azt is befzéllik itten , 
hogy több Angol és Franczia hadi
hajók Alexandriába rendeltettek az 
oda való kikötőhely bézárására. De 
ez még nem bizonyos. (A. Z.)

Jászvásárról Apr. l(j. —- Az Orofz 
ármádánál a’ készületek' folyvást 
tétetnek a’ Prúthon való általkelésre. 
Ezen h. 14-dikétől fogva ezen fo- 
lyónak több helyein látni munká
sokat, kik a' hajóhídak’ felkészíté
sében foglalatoskodnak. Azon lo
vasság is , melly az utolsó hónapok
ban a’ takarmány" szűk volta miatt 
egymástól igen távúi tanyázott, 
most öfzvehúzódott; több Kozák 
tsapatok Skulenitől , ’s Leovától 
nem meíTze szállottak táborba ; azt 
hiszik, hogy mihent a’ hidak készen 
lefznek , ’s a’ hadi sereg öfzve gyűl, 
elkezdődik a’ táborozás. Noha sem
mi hívatalbeü úton nem érkezett 
ide tudósítás az Oroszok’ készületei
ről Reni és Ismail mellett, ’s az er
ről adott jelentések tsak magános 
levelekből vétettek; mégis itt meg 
vannak arról győződve , hogy az 
Oroszok minden bizonnyal béjőnek 
a’ Török-földre; és a’ Pruth mellett 
álló sereg rendeltetett tsak a’Feje
delemségek’ megszállására, míg a' 
fő hadi sereg általkelvén a" Dunán

a’ valóságos tsata-mezőt Bolgár or
szágban fogja megnyítani. Az ide 
való Hofzpodár még el nem határoz
ta , vallyon az Oroszok’ közelítésére 
elmenjen-e lakhelyéből? Az Oláh 
Országi Hofzpodár , a’ mint vé
lik, Bukurestből Konstantinápolyba 
húzza magát, mert ott vagyon az 
öregebb fia, ’s veszedelme nélkül 
el nem távozhatik. A’ külömbféle 
Európai Hatalmasságok Consuli 
Jászvásáron , és Bukarestben , mi
hent az Orofzok elfoglalják a’ Fe
jedelemségeket, mindjárt megszűn
nek hívatalbeli foglalatosságaiktól, 
mert tsak a Hofzpodároknálvoltak 
megbízva. — Konstantinápolyból 
értjük, hogy ott igen fel vannak 
ingerelve az indulatok, és a' nép 
nagy buzgósággal öltözik fegyverbe- 

AMERIKA.
Brazillá. — A" Londoni Új

ság-levelek Rio-Janeiroból Febr. 16- 
dikán indúlt tudósítások fzerént így 
írnak: „A Tsáfzár,mint Portugalliá- 
nak Királya, egy línea-hajót, és két 
brigget küldött Buenos-Ayres- 
b e , hogy a’ Portugallus kereskedő
hajók elfoglalásáért elégtételt kíván
jon. — Manzilla Generális nevú 
Buenos-Ayresi korzár-hajót (ugyan 
azt, melly Mathilde hajót elfogta 
volt), midőn Buenos-Ayresbevifz- 
fzatérne, a’ mi hajóink űzőbe vet
ték, Barragannál béérték, "s fel
gyújtották. Hasonló sors érte Fede
ral Argentino rabló hajót is. — Jan. 
20-dika' éjtfzakájánB r o w n Admi
rális kiindúla a’ Buenos-Ayresi ki
kötőhelyből négy legjobb hajójával; 
a* mieink közül három eleibe mene, 
és egy óránál tovább tartott viadal
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után kenteién volt magát viíTzar 
vonni.”

Guatemala; — Guatemalái
ból Febr. 25-dikén. ezt írják: „C hi- 
quemaniai mellett véres tsata 
ment végbe, mellyben a’ San Sal
vador! seregeket nagyon megverték. 
P e r k s Óbester a’ Szövetséghez-tar
tozó seregek’ Vezére a’ futóktól 
400,000 Dollárra« menő pénzt, és 
portékát vett el. A’ Praesidens, D. 
Arcé Manuel! az ármáda” fővezér
léséről lemondott. — AzonbanSan 
Salvador Státus a’ neki ajánlott bé
ke-feltételeit1 viffzavetette ennél
fogva Perks Óbester. 4000 ember
ből álló jól fegyverkezett,, ’s gya
korlott sereggel, mellyhez még út
közben 2000 ember fog állani, San 
Salvador városa ellen fog elő
nyomulni , hol! kevés- ellentállást 
vártak. —

Kolumbia. — La Guayará- 
ból Febr. 17-dikén költ tudósítások 
fzerént, L a b o r d a Spanyol Admi
ral’ ismét megjelent bajos osztályá
val a’ Kolumbiai partok mellett.

Trinidadból írják, hogya’Por- 
to-Riccoi Papság, és Spanyol Tiszt
viselők la Guayarában öfzve-eskü- 
vést indítottak a' Kolumbiai Orfzág
lófzék ellen ; és ha La borda Spa
nyol Admirális egynéhány nappal 
előbb jelent volna meg ott a’ Kolum
biai partoknál, mindenként nagy 
veszedelembe esett volna Bolivár 
Ovfzáglófzéke; hanem az öfzve-es- 
küvést Pa ez Grlis felfödözte, ki 
Januar, elején ennek vezérét el
fogta.

Kuba szigete; — Kuba fő

városának Havannáknak Jézus Ma
ria nevű külső városában Febr. Il
dikén; a’ tűz 350; házat emésztett 
meg, és ez által 2000 ember jutott 
koldusságra. Az illyen ínségre ju
tottaknak gyámolítására; egy Biz
tosság neveztetett ki,
Külömbbféle Tudósítások

Varsóban, egy Bank fog felállít
tatni „ 56 millióm, fór, tőke papiros 
pénzzel. —Ugyan ottan; a! haza-áru
lással vádolhatott személyek’ megíté
lésére Apr. lOrdikén gyűlt öfzve a’ 
nemzeti FŐ-Törvényfzék ; az ítéletet 
hihetőképpen; Május hónapban ki
mondja.

Azon Svéd hajós osztály, melly 
Nordenskiold Admirális alatt 
Koppenhága mellett evezett el, 
Christiániába ment, hogy ott 2 Nor
végiái brigget: vegyen, magához, ’s 
úgy a’ közép tengerre evezzen.

A’ Temse vize alatt ásott üre
get ismét elborította a’ víz. Bru
nei Űr búvár-harang alatt a’ vízbe 
leszabván , úgy találta, hogy az nem 
valami új lyukon fzakadt bé, ha
nem, a’ minapi nyílás eggyik olda
lán, hová agyagot nem erefztettek,. 
tsak bé szivárgott. Brun e 1 Úr ezen: 
akadályt tsekélységnek nézi, és még 
mindég bízik a! munkának véghez
vitelében;

Azon nagy érdemű buzgó Hazafiak, kik';
I nemzeti öröm-ünnepek leírását ve

lünk közleni nem terheltéinek, megke- 
retlctnek , hogy tudósításaikat a’lehet- 
ségigpígy öszve szorittsák hogy azok
nak Újság-levelünkben helye lehessen; 
tudván azt, hogy tsak a’tárgyak.’vál
toztatásiban találhatnak kedvet az Ol
vasók,

(Hafznos- Mulatságok Nro 38-) Hirdetés 1 árkus,j



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

; (38.)

Petrózai Trattner J. M. és Karolyi István Typographiájában 
Pesten, az Orfzág úton, 531. fzám alatt, e’ következő Könyvek 
naegfzerezhetők :

Ifjak és Gyermekek
Olvasó - Tára

Vagy
gyönyörködtető és tanuságos

Elbesz éllések ’s Történetek:
L Ifjúság Barátja, vagy hafznosan mulattató Darabok, a’ két 

nembeli Ifjúság fzámára közrebotsátotta Kis János két rézre 
metszett k éppel 1 fór. 12 kr. ezüstp.; és

El. Csudálatos Állatok Kabinetje vagy nevezetes Anekdoták Gyűj
teménye az Állatok Országából a’ Lovakról, kutyák
ról, matskákról, elefántokról, oroszlányokról, majmokról, ’s a’t. 
Kováfznai Kovács István által. Nyolcz rézre vésett képpel 
l fór. 12 kr. ezüstp.

Azon köz-kedvezés által, mellyel ezen két darab fogadtatott 
búzdittatván , arra határozták magokat a’fentírttak hogy ezen 
Ifjak ’s Gyermekek Olvasó-Tárát folytassák, ’s köte
tenkéntkiadják hogy a’Magyar hazabeli tanuló gyermek-világ képzé
sére készült hasznosan gyönyörködtető Munkák fzáma nevelkedjék.

A’ III. Kötethez R o b i n z o n-t válafztották, melly már sajtó 
alatt van— mivel annak Géléi Jó'sef által 1787-ben történt ki
adása már egészen elfogyott ’s Robinzonnál pedig a’ gyermeki elme 
fzámára egy egy szerencsésebben írt munka nem igen van, a’ mire 
eléggé bizonyság az, hogy ez a’ figyelmet gerjefztő Elbefzéllés 
Kadixtól Sz. Péter váráig "s Konstantinápolyig minden Európai 
nyelvekre le van fordítva. Felnevek edettek is örömmel emlékez
nek egykori olvasására ’s megváltják, hogy az emberben lévő 
erkölcsi és testi erőnek , és efze-hafznavételének felserkentésére 
nagyon jó béhatásúl szolgál.

LOVAKRÓL.

Gróf Széchenyi István. 1028.1 f. 20 kr.; Velinp. Z fór, ezüstp..
( Első Félesztendó 1828. Jj, )(



N u n c i u m.
(i) Opus sub Titulo ,, Tractatus de Man datis Judicía- 

1 i b u s Ordinariorum Regni Judicum” etc. cum fine cur ren
dis Mensis Maji prelum perfecte deseret; — proin u^que bűne prae- 
clusi Terminum praenumerationes pro singulo Exemplari in 2 fl. C. M. 
defixae, per Bibliopolas Pestienses adhuc recipiuntur , occasione pro- 
xime celebrandarum Nundinarum Pestiensium in 8-vám Janii inciden- 
tium verő constituta Exemplaria extiadabuntur. Pestini g, Maji 1826»

Hirdetés.
(1) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’ rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a’ megüresült Csanádi Püspöki Ura
dalomhoz tartozó Makó Mező-Városában 650 darab dézsma bárány 
e’ f. 1828 efzt. Május 29-dikén azonnal teendő kéfz pénzbeli fizetésért 
kótya-vetye által eladatik. Mellyre nézve a' venni kívánók a" feilyebb 
mondott 1828-diki Május 29-dikén reggeli 9 órakor Makón a’Püspöki 
Palotában jelenjenek-meg.

J ele li t é s.
(2) Wersak Károly, Pesten a' Zrínyinél lévő Vendégfoga

dónak tulajdonosa, minden T.T, Utazóknak a' Hatvani kapu izeglé
tén az Országúton leg gyönyörűbb lielyhezeten álló , és minden nemű 
alkalmatossággal felkészült szállóvendég fogadóját azon kezeskedéssel 
ajánlja, hogy ő azon fog lenni, hogy a’ nékie nyújtandó bizodalmát 
illendő, tifzta, és kész fzolgálatjával meg érdemelje. Minden lehetsé
ges tsalatkozások’ és hibák’ elkerülése végett a tárgyak’ folyó ára min
den szobában fel vagyon függesztve.

J ele n t é s.
(2.) Antonia, fzületett B. Sobek Affzony, Nagy János Özvegye, 

és az ő Leánya Nagy Aloizia , ezennel tisztelettel jelentik, hogy a’, 
N. Mélt. Magyar Kir. Helytartó Tjanátsnak engedőimével Pesten Leány- 
Nevelő Intézetet állítottak, melly már folyamatban vagyon; itten 
a' Tit. Szülők által az ő gondviselésökre bízandó Katholikus nevendé- 
keket a’ vallás, olvasás, írás, fzámvetésbeli tárgyakban, és minden 
Afízonyi fzebb munkákban tanítani fogják; azon kívül a’ Szülők kí
vánsága fzerént a’ Magyar, Német, és Franczia nyelvekben; a' raj
zolásban , muzsikában , és tánezban is oktattatni. — Azon Tit. Szü
lők , kik Leány-gyermekeiket ezen Intézetbe adni szándékoznának, 
minthogy a’ szállás, étel, szolgálat, melly az Intézetben a' nevendé-
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Leknek adatni fog, különös figyelmet érdemel, ezek eránt. bővebben 
értekezhetnek Pesten a’ belső városban a’ Ketskeméti utfzában Gróf 
Wenkheim házában Nro. 532..az első emeletben.

, Hirdetés.
(2) Folyó esztendei Május 20-kán Licitatio mellett eladattatnak 

Promontoriumban, Trettner György Massájához tartozó, mintegy Qgo 
akó fehér, és veres Borok , 's egynéhány száz akőra való boros edé
nyek ; bővebb tudósítást lehet venni massae Curator Gál Jósef Urnái 
Pesten a'Magyarutfzában Nro. 484*

H í r d e t é g. „
(z) Mélt. Buzini Gróf K e g 1 e v i c h István Úr O Nagysága' Ts. Ns. 

Pest Vármegyében fekvő Essei pusztájára négy fzáz darab szarvas marha 
nyári legelőre elfogadtatik. A’ kinek tehát tetszik , erántaNagy Domassi 
Bogéba Pál Úrral a' Tisztelt Gróf Fiskálisával Pesten a Nagy-Hid 
útfzában T. Fay István Úr’ házában értelmezhetik*

Jelentés.
(3) Kraufz Károly Pesten a’ Váczi utfzában a’ Kék Unikor- 

nisnál lévő Szerkereskedő fzerentséjének tartja jelenteni, hogy nála 
az idén is egéfz nyáron minden nevezetesebb Ásványos Vizek 
legillőbb áron találtatnak, ’s hogy már megtett elintézésénél fogva 
minden hónapban új fris szállítása érkezik ; melly fzerént minden T.T. 
Vevő az azokkal való élés jó foganatjáról bizonyos lehet

Ugyan ott mindenféle fzer, és festékbeli portéka legillendőbb 
áfon találtalak.

Híradás.
(5) Kraufz Károlyhoz Pesten a’ Váczi útfzában a" Kék Unikor- 

nisnál újonnan érkezett Valódi 3 Koronás Kolonial Víz, Duboulanger 
F. Valódi Párisi Szépség téje, Gréezi legjelesebb , és még eddig itt 
nem tapasztalt jóságu Csokoládé, Spanyol Csokoládé, melly igen jó, 
oltsó, és kétfzerte szaporább más közönséges Csokoládénál, Az egés- 
ség-Csokoládénak minden féle nemei.

Hirdetés.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy az Aradi Uradalmi Tifztartoság Ke
rületében az idei tenyéfzetbeli dézma bárányok, és gidák, úgy
mint a’ Pétskai Kerületben 1783 darab bárány 1828-diki Junius 2-

)(’



dikán , a’ Ménesi Kamarai Kerületben 320 bárány, és 22 gida Junius
4-dikén az Almási Számtartó Hivatal' Kerületében 1 bárány, és 13 í^ida 
Junius lO-dikén az illető Tifztartó, és Számtartó Hivatalok írófzobá- 
jában fzokott reggeli órákon tartandó nyilvánvaló Kótyavetye által a' 
legtöbbet ígérőnek mindjárt teendő kéfz pénz fizetésért eladatnak. 
Mellyre nézve a’ venni kívánók a' fent jegyzett napra, és helyre erá- 
tryos bánat pénzzel felkészülve ezen Licitatióra meghívatnak.

Ásványos vize k.
(z) Közelgetvén ama' külömbféle egésséges ásványos vizek’ hafz- 

nálásának az ideje, mellyeket az alúíírt azon kívül, hogy azokat 
egyenesen a’ megtöltés , és szolgáltatás fő igazgatása által valódi ere
deti mi voltokban megszerezvén, a’ lehetségig mérsékelt áron adja : 
azon tisztelettel tellyes kezességgel is ajánl, hogy ő a’ már nála több 
esztendőktől fogva divatban volt legjobb ügyességgel választott ásvá
nyos vizekkel űzött kereskedését e’ f. e. Május havától fogva szünte
len fris szállításokba! azon rend mellett, melly" fzerént azok nyáron 
által hónaponként megérkeznek, némelly új ásványos víz nemekkel 
szaporította, úgy hogy ama" kedves állapotban lenni érzi magát, melly 
•fzerént azon számos rendeléseknek , mellyekért ezennel tisztelettel 
esedezik , legfzívesebb szolgálattal megfelelhet.— Ezenkívül azalúl- 
írt jó karban lévő szer, materiale, és festék portékabeli kereskedését 
is tisztelettel ajánlja annyival is inkább bizodalmát reménylvén, mint
hogy arra legjobban rendbefzedett jő minémúségú portékáival igen 
illendő áron fog szolgálni, úgy mint a’ T. T. Közönségnek

alázatos szolgája
Hoffman K. J. m . k.

Pesten a’ Sebestény piaczán 
az Arany Vasmatskánál.

Hirdetés.
(2) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik: hogy az Tekintetes Borsod Vármegyében hely- 
heztetett Diósgyőri Uradalomhoz tartozó némelly Regale Beneficiu- 
moknak haszonvétele folyó 1828-dik esztendei November első napjától 
í'zámíttandó három esztendőkre, ugyan folyó esztendei Junius lQ-dik 
napján dél előtti fzokott órákban Miskolczon a’ Prdefectorális Háznál 
tartandó Licitátio alkalmatosságával a’ többet Ígérőknek Árendába ki 
fog adódni; következendő feltételek alatt, úgymint:

1.) Miskolcz Városában a’ Korona, Három Rózsa, és Zöldfa 
nevű Vendégfogadók az Árendás tulajdon italai méressenek fzabadsá-
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gával— az kíssebb Kortsmáltatás Jussa— a’ Gubássok fzámára fzol- 
váló Kalló , és Fertsák nevű kisded Rét.

2. ) Diós-Györ Városában egy ámló boltnak, és a hoz tartozó 
lakó Háznak , — és egy Pofztó Kallónak — úgy szinte a Hámor felé lévő 
három kerekű vízi Malomnak hafzna.

3. ) Mezőkövesd Városában egy áruló Boltnak , Pálinka Háznak, 
és Mészárszéknek haszonvétele alkalmatos lakó házzal.

4. ) Az új Huttai Kortsmának, Mészárszéknek — Varból Korts- 
mának , Mészárszéknek -— Parafznyai Mészárszéknek — Radistyáni 
Kortsmának , Mészárszéknek— Kápolnai Kortsmának , Mészárszéknek 
hafzon vétele.

5. ) A* Csabai Ser, és Pálinka főző Háznak, és italok mérésé
nek Jussa.

A’ kiknek tehát ezen elő számlált hafzon vételek ki areaadálá- 
sára kedvek lészen, a’ fent írt helyre , és időre meghívatattnak elégséges 
bánat pénzzel felkészülve. Költ Budán Szt. György Hava 25-dikén 1828.

Hirdetés.
(2) A Nagy Méltóságú Magya-Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a'Pétskán, és Apáthfalván lévő 
Kukoricza, mégpedig:

E’ folyó efzt. Junius 16-dikán 4000 Pos. mérő a’ P é t s- 
kai, ugyanannyi az Apáthfalvi készségből,

Julius 7-dikén pedig 4183 Pos. M. a’ Pétskai, és 5Ó17 
P. M. az Apáthfalvi készségből Pétskán a’ R. K. Tifztartóság írófzo- 
bájában tartandó nyilvánságos kótyavetye által a" többet Ígérőknek 
mindjárt teendő kéfz pénz fizetésért réfzenk-ént eladandó.

A’ venni kívánók tehát ezen Licitatióra a’ fent meghatározott 
napon , és helyen erányos bánat pénzzel felkészülve jelenjenek meg.

Budán Április 29-dikén 1828-

Hirdetés.
(2) A* Felséges Magyar Királyi Helytartó Tanáts múlt 1827. 

Esztendő October Hónapnak 23-dik napján 2ŐQ30. fzám alatt köitt 
Kegyes rendelése fzerént tudtára adatik a’ Tekintetes Sajó Laádi Ura
dalom részéről mindeneknek , hogy a’következendő Sz. Iván Havának 
12-dik napján reggeli órákban, ugyan Sajó Laád Helységben az Ura
dalom Cancellariájában tartandó Licitatio' által következendő Uradalmi 
Javak három egy más utánn következendő Esztendőkre szokott Con- 
tractusok, és a’ Bánat pénz előre való lefizetése mellett Avendába 
adatni fognak, úgymint:
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1- fzör Felső Kemey, vagy is Simárdi Pufzta, egy Kortsmával 
346. hold földekkel, és kertel, 20 hold szántófölddel, és 12 5/8 hold 
legelővel.

2- fzor Sajó Laádi Helységben való Iiováts - Műhely i» ember 
Kafzálló réttel.

3- fzor Köröm Helységben lévő Vendégfogadó, a’ hozzá tar
tozandó földekkel , és réttel.

4- fzer Köröm Helységében lévő Kováts-Mühely hozzá tarto
zandó földekkel, és réttel. Költt Sajó Laádon 1828-dik Esztendőben 
Április Hónapnak 25-dik napján.

Hirdetés.
(2) A" Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből folyó 1828-dik esztendei Június hónap 23-dik napján szokott 
délelőtti órákban Kamerába Tarczal Városába a’ Tifztartoi Hivatal 
Kanczellariajában Licitátio fog tirtatni, melly alkalmatossággal er 
következő, és a Toltay Uradalomhoz tartozó haszonvételek a többet 
Ígérőknek folyó 1828-dik esztendei November első napjától számítandó 
réíTzerént három, réíTzerént hat esztendőkre Arendába fognak adódni, 
úgymint:

1.) Tokay Városában a" Ser, és Pálinka Háznak, ahoz való két 
száraz Malomnak, a’ Piaczon lévő nagy Vendégfogadónak, ’s Kávé 
Háznak, Fekete Sas, és Kereszt nevű Kortsmáknak, Szalonna árulás
nak, úgy szinte az apróbb Iiortsmáltatásnak, ’s Mészárszékeknek, az 
Országos' Vásárok jövedelme két harmad réfzének , és ezekhez tartozó 
épületeknek hafzon vétele.

2 ) Tarczal Városában , és annak határában a’ Piacz Kortsmá- 
nak, Csuka Ház Kortsmának — Fekete Sas nevű Vendégfogadónak: 
a’ Mészárszéknek, és Szalonna árulásnak 4 árúló boltnak , az Országos 
Vásárok jövedelme’ két harmad réfzének, és halászatnak haszna.

3.) Tifza-Ladány Helységében a’ Kortsmáltatásnak , Mészárszék
nek , két kerekű száraz Malomnak, és Halászatnak jussa.

4>) Rakamáz Helységében a’nagy Vendégfogadónak, és Korts
máltatásnak , Sertés Vásárnak , és 215 hold Dohány földnek haszonvétele.

5.) Tímár, és Balsa Helységében a’ Kortsmáltatásnak, és Mé
szárszéknek , és ide tartozó alkalmatos épületeknek haszna.

A' kiknek ezen haszonvételek kiárendálására akaratjok lészen, 
a’ fent írt helyen, és időben megjelenni ne terheltessenek. j

Költ Budán Szt. György Hava 25-dikén 1828.
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Eredeti Merino Kosok Licitatiója.
(3) E’ folyó 1828-dik esztendő’ Junius i-ső napján 

T. Gaal István Úr eredeti Merino nyájából Magyar
- Országban Nemes Somogy Vármegyében Kapos

vár, és Dombóvár között íekvö Biissii Mezó-Város
ban újra go darab két esztendős Merino Kos kész 
pénz fizetésért a' többet Ígérőknek eladatik. A’ fi-

- nomabb Birka nemesítés kedvellöi tehát a’ fent jegy
zett helyre. e’ f. e. Junius i-sö napjára ezennel illen
dően meghívatnak.

Jelentés az Újságról.
(2) Nehogy a’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások’ nagy érdemű Olva

sóinál valami kétség támadjon ezen Nemzeti Újság" további folytatása 
felől, egyfzer smind a" második félefztendő közelgetvén, bizodalommal 
tudtokra adatik az érdemes Olvasó Hazafiaknak: hogy ezen Nemzeti 
Újságra a’ jövő félefztendőre is, valamint eddig, 10 fór. V. Cz. lehet 
elöre-fizetni.— Olly időponton állunk, mellyben a’ politikai szövevé
nyes dolgok" menetelét, azoknak változásait előre el nem láthatni; tsak 
a" jövendő fejti-ki azokat, mellyekkel Hazánknak is, hanem egyenes, 
legalább mellékes öfzvefüggése vagyon, ’s ennél fogva minden nyílt 
elméjű Hazafi azok tudása nélkül nem maradhat. Ezeket kivált mellyek 
Európában történnek, "s minket közelebbről érdekelnek, hiteles kútfők
ből a’ Nemes Hazával értelmes és tifzta nyelven válogatva közleni , vala
mint eddig, úgy ezután is fő kötelessége lefzen ezen Redactiónak, ’s 
mindenben iparkodni fog a" nagy érdemű Olvasóknak eddig tapafztalt 
bizodalmát megérdemelni, ’s fenntartani; tsak hogy érdemes Olvasó
ink is kedvező hajlandósággal, és hazafiul pártfogással méltóztassanak 
viseltetni továbbra is ezen Tudományos Nemzeti Intézet eránt.

Ezen Nemzeti Újság eddig volt formájában, kiterjedésében, ’s 
egéfz mivoltában ezután is megmarad, melly hetenként kétfzer, Szer
dán és Szombaton adatik-ki , és áll: egy árkus politikai Tudósítások
ból; 1/2 árkus Hasznos Mulatságokból, hol külömbféle hafznos , tu
dományos , és gy nyörködtető tárgyak közöltéinek; végre a’ mezei 
gazdáknak, kereskedőknek, ’s.másoknak is tudni való Hirdetés-leve
lekből.
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Hogy pedig' a' boldogult Kiadónak hafznos intézése tovább is 
foganatban maradjon, a' folyó esztendőre Dánia, Svéczia és Norvégia 
Mappáját fogjuk az érdemes Olvasóknak ajándékba küldeni. Az eddig 
kijött Mappákat ezutánis meg lehet szerezni 20 krajcárjával ezüstben.

A Tsáfz. Kir. Posta-Tifzt Urakat bizodalmasan megkérjük, 
hogy hivatal jók fzerént, a' Fels. Aerarium’ hasznára nézve is. Intéze
tünket az Előfizetők’ megjelentésével gyarapítani, ’s a’ járandó Újsá
gok’ kiszolgáltatásával a’ Ns. Közönségnek kedvezni ne terheltessenek; 
mi vifzont, mint eddig, Ajándék-Levelünkkel, kedveskedni el nem 
mulatjuk.

Akár az Újság dolgában, akár egyéb tudósításra nézve külden
dő leveleket mél tóz lass mák az értekező Úrak a’ Hazai ’s Külföldi 
Tudósítások’ Redactiójához utasítani Pestre a' Hatvani 
u tfzába Nro 54i- Sőt egéfz bízodalommal megkéretnek a’ TT. Ol
vasók, hogy' az ő Megyéjükben történt nevezetesebb dolgokról tudó
sítást küldeni ne terheltessenek,

Kultsár Istvánná.

A’Gabonának Pesti piaczi ára Május 6-dik napján 1828- Váltó-Czban .- 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 4.0 kr. Kétszeres 6 forint 
20 kr. Rozs 5 fór.— kr. Árpa 3 fór. 32 kr. Zab 2 forint 8 kr. 
Kukorica 3 fór. 40 kr. Köles — fór---- kr. Köles kása — fór. — kr.

A'Gabonának Pesti piaczi ára Május Q-dik napján 1828- V.Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 30 kr. Kétszeres 6 fór. 
20 kr. Rozs 5 fór. — kr. Árpa 3 fór. 30 kr. Zab 2 forint 40 kr. 
Kukorica 4. fór. 32kr. Köles 2 fór. 40 kr. Köles kása. 6 fór. 40 kr.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
___________ (5g0

Pesten, Szerdán, Pünkösd Hava 14-dik napján 1828-.

Szó 1..
Hajdani Kor’ költése szerént, agg Aeolus Isten 

A’ sokféle szelet tartja hatalma alatt.
Ifjú testünkben buzog a’ vér, nints maradásunk; 

Arra való az eszünk, hogy tsilapittsa hívünk’.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

iVt ak óró 1. Május 6-kán. Nagy és 

difzes ünnepet ült Tettes Csanád 
Vmgye,, kebelébe pompásan elfo
gadván Méltóságos Széki Teleki 
Jó’sef Gróf Urat, mint O Felségé
től kegyelmesen kineveztetett Fő- 
lspányát. A' Beiktatást meg előző 
napon Május 5-dikén délutáni k óra
kor a’Városon kívül az óhajtott Nagy 
Vendégnek elejébe ment a' gazdag 
’s fényes öltözetű Nemes Bandérium 
Tettes T ö k ö 1 y Péter Al-Ispány 
Ur vezetése alatt; ezután 120 Ns. 
Lovag, kiket Tettes Lukács Jó’sef 
Tábla-Bíró Ur, mint Kapitány ve
zérlett. Utánnok a’ sok megyebéli 
és vidéki Papság és Uraság fzép ko- 
tsikon jelent meg. A Vármegye’ 
határánál egy Kiküldöttség, melly
nek fzófzóllója Fő tisztelendő Róka 
István Úr Makói Plébános és Espe
rest volt, megköfzöntötte az új Fő- 
Ispány Urat, a ki Mélt. Báró Venk- 
beim Jósef Fő-Ispány Úr, mint 

(Első Félesztendő 1828. J-

iktató Királyi Commissariusnak tár
saságában a' kiállott Bandériumhoz 
és Nemességhez elérkezvén, Sátor 
alatt mind a’ két Méltóságot egy má
sik Deputátió Tettes B ú n h i d i An
tal Tábla Bíró Úrnak megfzóllam- 
lásával üdvözlötte. Minekutánna 
mind a’ Ns. Bandérium’ mind a’ Lo
vasság’ elejébe ment volna,a’ tisztelt 
egy pár Méltóság, a’ két vezér rövid 
üdvözléssel megtisztelte őket. EI- 
indúlt a’ pompás Kiséret , ’s 
azonnal kezdett a’ bosszú szárazság 
után kívánatos esső esni, és így nem 
tsak földi de égi áldással is jött be 
az új Fő-Ispány Makó Várossába, 
mellynek a bemenetel útfzáján két 
felől a’ sok lakosok , gyermekek és 
leányok zöld ágat tartván kezeikben 
az Eljen-t tele torokkal kiáltották. 
Eljutván a’Vármegye házához a'két 
Méltós. Vendég, itten őket Méltós. 
Gál antai Fekete Ferencz Gróf Úr 
fzámos RikiUdöttség között köszön
tő Beszéddel fogadta. Azután Tettes 
Pest, Csongrád , Arad, Békés, To- 
rontal- Temes, Krassó Vmgyék KL-

X
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küldöttjei tették üdvözlő tifzteletö- 
ket a’ megjött Méltóságoknak, kik 
minden köszöntésekre Lökött ke
gyességgel és örömmel feleltek. Est
ve , a’ mennyire az elállott ess6 és 
fzél engedte, a’ Város M volt vilá
gosítva. Leg kitündöklőbb volt ezek 
között a’ Vmegye háza, és T ö k ö 1 y 
Péter Vice-Ispány Úr’ lúza átlátszó 
Felírásokkal, úgy a’ helybeli Izrae
liták által emelt diadalmi kapói. 
Akkor estve fényes bált adott T. 
Tököly Péter Al-Ispány Úr, a’ 
mellyre több sok Úri Vendégek kö
zött a’ két Méltóság is megjelent. 
Másnap Máj. 5-dikén nyólcz órakor 
a’Méltós. Fő-Ispány Úr a’Ns. Ban
dérium és Lovasság által kisértetve 
ágyúzás között a’ Bef. templomba 
megjelent; kilencz órakor a’ Katho- 
likusok’ templomába ment szinte 
azon pompás kísérettel a’fzent Lé
lek meghívására. Innen ágyú dörgé
sek közt a’ Vármegye házához indúlt, 
’s ottan a’ nagy Defzka-sátorban kez
dődött az Installáló. Méltós. Báró 
Venkheim Jósef Fő-Ispány és 
Királyi Commissarius Úr megfzol- 
lamlott hathatós ékesen-fzóllással, 
mellyre a’ Mélt. új Fc-Ispány Úr 
szokott ékes és igen fontos beszéd
del felelt. Ez után minda’ két fzólló 
Méltóságokhoz T. Töiöly Péter 
Al-Ispány Úr fzép magyarságú ’s 
tele forró háláadású beszedet tartott. 
Installáló után három Jzáznál töb
bet gazdagon megvendégelt az in
stallált Fő-Ispány Úr. Ebéd felett a’ 
Felséges Uralkodóért, Austriai Ts. 
Kir. Fő-Herczegekért, s nevezete
sen a’ nagyon szeretett Nándor-Ispá-

nyunkért az Egészség’ köszöntése 
ágyú durrogások köztt folyton folyt. 
Azon estve a Fő-Ispány Úr nagy 
fényű bált adott; más nap ismét a* 
Tettes Karokat és Rendeket megven
dégelte ; ’s akkor estve T. T ö k ö 1 y 
Al-Ispány Úr ismét fényes bállal 
mulatta a' Fő-Ispány Urat, 's a' többi 
Vendégeket. Ekkor ismét kivilágo
sítva vqlt a' Város. Az említett Al- 
Ispány Ur házán ezen rövid és fzép 
Felírás tündöklőit:

Köszönet Királyi Felség! 
Látja az Ég ,

Hogy Tömjénem 
Buzgó szívem 

Neked
’S Telekinknek ég.

Jöttek ki nyomtatásban fzámos 
köszöntő Versek is , kiváltképpen a’ 
két Cseresnyés Uraké tapsra ér
demes volt. Szóval, a’ nagy és sok 
érdemű Méltóságos Fő-Ispány Ur
nák beiktatását köz fellelkesített 
öröm , háláadó fzív’ kiümledező je
lei pompásították.

Rosnyóról Apr. 22-dikén. 
-—Kettős ör m-ünuepi szertartásban 
részesültek városunk'lakosai legkö
zelebb , melyet a’ fzomfzéd Ns. Vár
megyékből e' végre mint Követek 
ide gyülekezett Úri Vendégek még 
pompásabbá tettek. Ugyanis Mélt. 
és Fő Tisztelendő Dán i s Nép. 
János Rosnyói Prépost Úr O Tsáfz. 
K. Felsége által Dulcinai Püspökké 
kegyelmesen kineveztetvén, az ezt 
magában foglaló kinevező Királyi 
levelet Apr. 12-dikén megnyerte, 
melly napot a' Méltóságos Püspök 
Úrnak itten lévő igen nagy fzámú
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tifztelői közönséges örvendezéssel 
ünnepiének.

Apr. 20-dika vala továbbá Ros- 
nyó Városára nézve azon örvende
tes nap, mellyen Nagyságos és Fő 
Tisztelendő Scitovfzky János 
Úr, Philos. és Theol. Doctora, és 
volt Rosnyói Custos Kanonok, O 
Felsége által a' múlt efzt. Aug. 15- 
dikán Rosnyói Megyés Püspökké 
kegyelmesen kineveztetvén, és ab
ban a' Szentséges Pápa által is a’ 
f. e. Jan. 28-dikán megerősíttetvén, 
— minekutánna itteni Megelőzője 
Méltós. Lajtsák Ferencz N. Vá
rad! Püspök Úr által ottan Mart. 
25-dikén illő szertartással felízentel- 
tetett,— nálunk Püspöki Székét el
foglalta; melly ünnepi szertartást 
számos idegen Méltóságok", és tifz- 
telkedő Követségek’ megjelenése 
még fényesebbé tett. — Estve a" 
Város szépen ki volt világosítva, és 
sok épületeken ’s magános szemé
lyek' házain jeles áltállátfzó Felírá
sokat , Chronosticonokat lehetett 
olvasni magyar, és deák nyelven; 
mellyek közül kitetszett G o d e 
Jó'sef mostani Bíró Ür’ háza, hol a' 
többek közt illy vers tündöklött: 
Püspöki pályádon , Rosnyó’ fia ! 
Rózsa viruljon, Béke ölén köztünk 
számtalan éveket élj! ’s a’ t.

Pesten a’ Kir. fő oskolában 
a" harmad évi Törvény-tanuló ifjak 
Május 8-dikán, hogy a’ mosolygó 
tavasznak kellemetes napjain ked- 
vőket kividamíttsák, egy kis mulat
ságot adtak az úgy nevezett Auvink- 
liben; mellyre TT. Tanítóikon ’s 
Elöljáróikon kívül az egéfz Törvé

nyes Kar meghívattatott. Itt gazda
gon terített ebédhez ülvén, egy az 
Ifjúság közül, ki a’többiek által ki
választatott , az Elöljáróknak szíves 
leerefzkedését ékes Magyar beszéd
del megköszönte. Az ebéd vége felé 
ugyan azon Ifjú kegyesen uralkodó 
Fejedelmünkért és az egéfz uralko
dó Ház’ boldogságáért a’ poharat 
felköfz intvén, az egéfz táj Éljen 
kiáltással telt meg. Ezután 12-teu 
válalkoztak, kik ékes Magyar tán
caikkal a’jelen lévő Úri személyek
nek gyönyörűséget szereztek. Estve 
tsendes muzsika-fzó mellett mind 
haza sétáltak.— A’másod-évi Tör
vény tanúlók tegnap tartották a’Má
jusi mulatságot.

AUSTRIA.
O Tsáfz. Kir. Felsége kegyelme

sen méltóztatott Báró Rothkirch 
Leopold Feldmarsal-Lieutenant 
Urat, valamint testvérjét is Báró 
Rothkirch Lénárt General- 
Major Urat 50 esztendőnél több 
idei meg-külömböztelett katonai 
szolgalatjuknak, valamint régi ne
mes származásoknak is tekintetéből, 
minden taksa fizetés nélkül Austriai 
Grófi Méltóságra emelni.

OROSZ BIRODALOM.
Sz. Péterváratt Apr. 20-dikán 

a’ következő hívatalbeli írás hír- 
dettetett-ki:

A’ Tsáfzár O Felségének 
Had-ize nete.

„Mi I. Miklós, Isten Kegyel
méből minden Oroszok' Tsáfzár ja 
és Uralkodója , ’s a’ t. ’s a’ t.

„Az Ottomani Udvarral 1812- 
diltben Bukurestben kötött békeség,

X-
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miiiekutánna l6 efztendő óta több 
ízben megújított ízetlenségeknek 
tárgya volt, minden igyekezetünk 
mellett is, mellyel e’ béke-kötést 
fenntartani , és annak tekintetét 
mindenféle sérelmek ellen megőriz
ni törekedtünk , ma nem áll többé. 
A’Porta meg nem elégedvén azzal, 
hogy ezen békeséges állapotnak fe
nekeit feldúlta, ezen fzempillantat- 
ban az Orofz birodalmat kigúnyol
ja, ’s élet - vagy halál- fenyegetése 
mellett neki háborút készít; fejen
ként fegyverre fzúllítja népeit, ’s 
azzal vádolja Orofz Országot, hogy 
ez neki engesztelhetetlen ellensége; 
az Akermani Alkúkötést, és így min
den előbbi Eggyezéseket lábaival 
tápod; végre nem átalja a’Porta ki
nyilatkoztatni , hogy ő ezen béke
kötésnek tartalmaiban tsak azért 
eggyezett meg, hogy háborúsfzán- 
dékát, és hadi kéfzületeit ennek pa
lástja alatt jobban elrejthesse.

„Alig nyilatkoztattatott ki e’ ne
vezetes vallástétel, midőn azonnal 
az Orofz vitorláknak jusai megvet
tettek , azon hajók , mellyeket ezek 
oltalmaztak, letartóztattak , ’s a' 
rajtok volt terhek egy telhetetlen és 
önkényes uralkodásnak zsákmányai 
lettek. Alattvalóink kéntelenittet- 
nek vagy hitüket megszegni, vagy 
késedelem nélkül egy ellenségeske
dő tartományt elhagyni. A’Bospo
rus b^záratik; kereskedésünk sem
mivé tétetik. Déli tartományaink 
megfofztatván termefztményeiknek 
eggyetlen kivitel-útjoktól, számta
lan károkkal fenyegettetnek. Még 
több! Azonfzempillantatban, mely

ben az Orofz és Persia Orfzágok kö
zött folyt alkudozások tsak nemczé- 
lokhoz jutottak, a’ Persiai uralko
dás’ részéről egy hirtelen változás 
ezeknek sikerét akadalyoztatja.Majd 
nem megvalósodik, hogy az Otto- 
máni Udvar az , melly arra fordítja 
fáradságát, hogy Persiának elhatá
rozását ingadozóvá tegye, midőn 
nagy segedelmeket ígér, a’ szom
széd Basáknak seregeit nagy gyor
sasággal felfegyverkezteti , ’s arra 
készül, hogy illy ravafz , és ellensé
ges beszédét fenyeget támadás ál
tal tetteivel fogja gyám oltani. Ez 
az a'sérelem - sor, melyet Török 
Ország a’ Bukuresti békeség' hely
benhagyása óta mai napig vétkesen 
elkövetett. És ez a’ váratlan, gyü- 
möltse azon áldozatoknak , és nemes 
törekedéseknek, melyek által Orofz 
Ország egy szomszéd Hatalmasság
gal szünet nélkül a’békeséget fenn
tartani kívánta.

„Azonban vagyon minden nagy
lelkűségnek határa; az Orofz név’ 
betsülete, az Ország’ tekintete, ju- 
sainknak sérthetetlensége, és nem
zeti ditsőségünknek méltósága kije
lelték számunkra a’ véghatárokat. 
Minekutánna parantsoló k éntel en- 
ségen épült kötelességeinknek egéfz 
mivoltát megfontoltuk, ’s ügyünk 
igazságának tökéletes helyes voltá
ról meggyőződtünk , meghagytuk 
seregeinknek, hogy Isten segedel
mével a’ legszentebb kötelezéseket, 
és a’ Nemzetek törvényét sértő el
lenség ellen meginduljanak.

„Meg vagyunk arról győződve, 
hogy hív alattvalóink imádságaink-
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Ital legforróbb kívánságaikat eltö- 
kóllésünknek jó kimeneteléért egy- 
gyesíteni, és a’ Mindenhatót azért 
buzgón kérni fogják, hogy vitéz ka
tonáinknak erőt adjon, és mennyei 
áldásait fegyvereinkre terjeíTze, mel- 
lyek a’ mi íz ént Vallásunkat, és édes 
Hazánkat fogják védeni.

„Költ Sz. Pétervárában Apr. la
dikén (26) A’ Megváltásnak 1828 ,
^Uralkodásunknak 3.efztendcjében.
Miklós. — Gróf Nesselrod e.”

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ Király Apr. 27-dikén nagy 

késérettel meglátogatta azon palo
tát, hová a’ mesteri müvek kirakat
tak ; és sok Művészeknek a' Betsü- 
letbeli Légiónak, és a’ Sz. Mihály 
Rendének Czimereit osztogatta.

A’ Moniteur Apr. 27-dikén közli 
a’ Királynak azon Végzését, melly- 
nél fogva Báró D ama s a Bordói 
Herezeg' Nevelőjévé neveztetik. Ezen 
kineveztetést némelly Párisi Újsá
gok hevesen kárhoztatják; és azon 
hírt ismét rebesgetik, hogy Boy 
Úr , Financz-Minister, e' miatt elbo- 
tsáttatását kérte. A’ Journal des De- 
bats a5 kinevező Királyi Végzés elei
be még illyen bevezetést függeszt: 
„Mint hűséges, a' Királyt, és a’ 
királyi Házat szerető jobbágyok , 
mint a’ Bourbon Háztól nyert pol
gári alkotmánynak igaz barátjai , 
és azon siralmas Ministeriumnak, 
mellytŐl Er. Ország magát egészen 
megmenekedettnek vélte, álhatatos 
ellenségei, a’ legmélyebb fájdalom
mal olvastuk ma reggel a’ Moni- 
teurben ezen Végzést.” -—

Ri viere, Hg', halála (így ír

egy magános levelező Parisból) ki 
az utolsó esztendőkben, Montmo- 
rency Eg . halála után, a’ Bor
dói Herczeg’ Nevelője volt, a' Ki
rályi Famíliára nézve felette nagy 
veszteség mivel a’ Király vele a’ leg
nagyobb szövetkezésben élt, és a’ 
Famílián,k többi tagjai is úgy te
kintették őtet, mint magok közül 
valót. A’ megholtat a' Királyi Ház' 
némelly történeteinek emlék-jeléül 
lehet tartani. Ois kivándorlóit volt; 
Vendee-hen a’ Kir. Herczegeknek 
első ügy viselője, a’Cadoudal György’ 
próbatételének részese, ez okáért 
elfogattatok, és halálra ítéltetett, 
de kegyelmet nyervén, kilencz esz
tendeig ült a fogságban; 1815-dik- 
ben Tóul ónnak, és Marfzely- 
nek fzabadítója volt, midőn a' 
Szövetségesek ezen várakat vízről, 
és szárazról megfzállani akarták; 
azután Korzikai Kormányozó , ’s 
végre Konstantinápolyban Követ, 
melly hivatalát ezelőtt k esztendővel 
hagyta el. —Ri viere Herezegnek 
holt teste Apr. 25-dikán igen pom
pás halotti szertartással temettetett- 
el, mellyen a’ Kir. Famíliái tagjai 
is jelen voltak.

A’ Moniteur Apr. 29-dikén 
egy Királyi Rendelést közöl, melly 
fzerént a’ Betsület Légiójának tag
jai , kik Apr. 6-dika előtt 1814- ezen 
Rendnek Közép Keresztesei voltak , 
500 frankkal több fizetést kapnak 
1827-dik esztendőre ; úgy hogy ezen 
esztendőben minden tag Ö20 fran
kot húz, a' szokott 20 frank lehú
zásával , melly pénz a' királyi Invali
dus házra fordíttatik.
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Apr. 27-ikén a’ Bajor Kir. rend
kívül való új Követ, és tellyes ha
talmú Minister, Báró Pfíffel, a’ 
Királynak bémutattatott, és meg
bízó levelét bényujtotta.

A’ legújabb'M es s ag e r des 
Chambre (ez nem rég támadott 
Ministeriális Újság) némelly Újság1 
leveleknek hírtelenkedő cikkelyei
ről így ír: ,,Mi réfzürtkről azt hiílzük, 
hogy a' Prúthon való általkelés mé 
meg nem esett, de a’ mi kétség' kí
vül meg fog történni. A’ Kabinétek 
előrelátása várja ezt; és ennek kö
vetkezésében még más történetet is 
lehet várni, hogy t. i. a’ Török’nya- 
kassága a’ békeséges tanátsadások- 
xiak engedni fog. De ezt mind tsak 
az Isten tudja, és mi nem akarunk 
Próféták lenni. Tsak azt jegyezzük, 
meg,hogy melly fontos légyen /pol
gárokra nézve a’ külföldi történetek’ 
valóságát megtudni; azért a' mit bi
zonyosan megtudunk, azonnal kö
zölni fogjuk.”

A’ Gazette de France di- 
tséri a’ Nagy-Petsétörzőnek a" De
putátusok’ Apr. 20-diki üllésében 
tartott beszédét, melly Franczia Or
fzág’ Királyának Ministeréhez méltó 
volt. Ezen Minister ditséretére még 
azt tefzi hozzá : hogy az ő befzédei, 
mellyeket a' gyűlésben tartott, mind 
jelesek voltak, és monarchiái, va
lóságos , ’s mély érzéseket leheltek.

Ugyan ezen Újság-levél undo
rodó bamúlását jelenti az eránt,hogy 
Apr. 26-dikán az Orfzágos gyűlés
ben 83 fekete golyóbis adatott két 
ollyan férjíiunak liazafiusítása ellen, 
kik 30 efztendőnél tovább szolgálták

- a’ Bourbon Házat állhatatos hűség -
- gél; míg azonban a' Válafztó gyü- 
' lekezelek a' Tsáfzárság’ Marsaljának
- egy Apósát, Napóleonnak egy Ha

di-Segédjét, és Bonapárte’ Lucián-
; nak Titoknokát Deputátusoknak 
t „válafztouák.

Az O Felsége által Fairré nevez-
- tetett Hohenlohe Herczeg, mint 
. Franczia Orfzág Marsalja, 40,000

-okot kap, és mint Hohenlohe 
■ nevű Ezered Tulajdonosa , 50,000 

frankot.
A’ Deputátusok’ házában Apr. 

i 29-dikén Sebastiani Generális 
azon Biztosság’ nevében, melly a* 
4 milliomnyi interesre menő köl- 
tsönőzésre javallott Törvénynek 
megvizsgálására neveztetett ki, hé
adta a’ tudósítást, midőn így fzól
la : Uraim! a’ Biztosság nagy figye
lemmel megvizsgálta az Urak ele
jébe adott törvényt. Franczia Or
fzág’ politikája az Orfzág’ helyre ál
lítása után mindég az Európa’ bé- 
keségéneh fenntartására czélozott, 
a’ mostani időfzakafz többé nem a’ 
hódítás’ ideje. A’ Nemzetek , és Or- 
fzáglófzékek hoíTzas fzerentsétlen- 
ség által megtaníttatván, mind a’ 
kettőnek nyugodalomra vagyon 
fzüksége. A’ költsönös fzerentsét- 
lenség meghütötte a’bajnoki tüzet; 
a’ tsata-mezők’ kebeléből emberi 
vér kiáltott, ’s ezen kiáltás minden 
fzívre elhatott. Új viadalok kezdőd
tek más helyeken, viadalai a’mes
teri iparkodások’ tökélletesítésének, 
viadalai a' társaságos systéma’ meg- 
jobbításának. Ezen tűzhelyen bátor 
fzívű vetélkedések történnek, ne-
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mes betsületve-vágyás mutatja ma
gát, költsönös nemzeti erőlködések 
gyuládnak. A’ békeség' fenntartá
sának ezen érezhető közös fzüksé- 
ges volta a’ mi közben járásunkat 
kívánta a’ Londoni Tractátusnál— 
Ezen bévezetés után a’ Szófzólló a’ 
Törvény fzerkeztetését bírálja meg; 
ő ezt illendőnek, és szükségesnek 
tartja, Európának mostani állapot
ához , kivált a’ napkeleten közel- 
gető háborúhoz képest. Egyfzer- 
’smind a Biztosság többféle javallá- 
sokat is hozzá tenni szükségesnek 
tartotta. A"többek közt azt ajánlja, 
hogy a’ költsön felvételében a’ Mi
nisterekre kell bízni , hogy a’ U és 
5 percentes interes között választ
hassanak. A’ Szófzólló így fejezi bé 
beszédét: A' mi közléseink az Or
szágié székkel szabadok , és bizodal
masok voltak. A' nekünk adott köz
léseiben tsak olly határok közé szo
rított minket, mellyeket a’politika 
kívánt. Mi azt állíthatjuk , hogy az 
Orfzáglófzék’ iparkodása a’ békeség 
fenntartására czélozott, mellyre a’ 
Népeknek, és Fejedelmeknek állan
dó szükség >k vagyon. Mi azt hiffzük, 
hogy ő , valamint mi, a’ haszonta
lan költségeket megszorítani kíván
ja. A’ kérdésben lévő Törvényt 
Franczia Orfzág’ hafzna ajánlotta. 
A’ Válafztottságreám azt bízta,hogy 
a' javallat’ elfogadását az Uraknak 
ajánljam. A’gyűlés erre azt végez
te , hogy ha azokat elvégzi, mellyek- 
kel most foglalatoskodik, mindjárt 
eliez fog.

NAGY BRITANNIA.
Apr. 25-dikén délután Z órakor 

a’ külső dolgok’ Minister! hivatalá

ban Kabineti tanáts tartatott; a’ 
Ministerek alig ültek eggyütt fél 
óráig, midőn a’Lord-Cancellárius , 
és W ellfngtpn Hg. a Királyhoz 
ménének, és O Felségénél tartott 
rövid audientia után ismét viíTzaté- 
rének a’ Tanátsba, melly azután 
hamar eloszlott.

Ez nap Efzterházy Herczeg 
hoffzas conferentiát tartott D u d 1 ey 
Gr ólfal.

Yarmouthnál két hajós osztályt 
láttak, egy Svécziait, és egy Dá
niait; mind a’ kettő a’ közép tengerre 
vagyon rendeltetve a kereskedés’ 
oltalmazására.

Nem rég Lizabonából, és Gibral
tárból megérkeztek Korfuba az An
gol seregek, és hadihajók (egy tu
dósítás fzerént, ÖOOO ember, és há
rom línea-hajó) ezekkel oda érkezett 
egy új módi bombarda-hajó is öt 
mozsár ágyúval, ’s azok között egy 
ágyúval. Minden darab ágyú melleit 
30 pattantyús vagyon. Még több 
illyen hajót várnak Korfuba.

Anglesea Marquis’ magavi
seletével Irlandban igen meg van
nak elégedve: sőt még a’ Katholi- 
kusok’ Eggyesúlete is eggyik utolsó 
üllésében eránta tetszését nyilatkoz- 
tatta-ki.

A’ jó Reménység’ Fokától ér
kezett levelek fzerént, a' múlt esz
tendei Decemberben ott az Angol 
Orfzáglófzéknek egy Végzése hírdet- 
tetett-ki, melly által akármiféle ke
reskedésbeli portékáknak Belgiumi 
hajókon való bévitele megtiltatik.

Lord Eldonnak, és más né
melly Faireknek a’ Felső Házban a’



Test-akták’ dolgában beadott Pro- 
testátiója illy értelmű : „Az alól írtak 
ellene mondanak a’ törvény-javal
latnak ; mivel azt tartják , hogy an
nak czélja légyen a’ Test-esküvésnek 
eltöröltetése,hogy az helyébe az ural
kodó Egyház’ javának bátorságára, 
melly a' Státus’ alkotmányának sar
kalatos réfze, olly egyszerű nyilat- 
koztatás iktattassék , mellyet a' nem- 
Protestánsok,, sőt a’ nem-Kerefz- 
tény személyek is megtehetnek ; en
nek azért is ellene mondunk,. mivel 
ezen javallat azr olly személyek re
pcéről , kik hivatalokat vállalnak fel, 
altaljában nem kívánja,, hanem egé- 
fzen a’ Korona^ akaratjára bízza,ezen 
Nyilatkoztatást kívánni, vagy ne.”

A’ Standard nevű .Újság Apr,
26-dikán így ír r „Bizonyos tudósí
tások’ következésében mondhatjuk, 
hogy az Orofz seregek’ általmene- 
tele a’ Prúthon Május 14-dik éig el- 
halafztatott,. és pedig- nem a’ rofz 
útak miatt, hanem hogy 30 napi 
idő engedtessék a’ Portának az Orofz 
Ultimatum’ meghányására ,. és 
azr Anglia, Franczia Orfzág , és 
Austria részéről eleibe adott előter
jesztés'megfontolására , minekután- 
na mind ezen Hatalmasságok a’ 
Szultánnak nyilván kijelentették, 
hogy semmi fzámot sem tarthat az ő 
fzövetségökre, vagy oltalmazások
ra, ha nem akar reá állani a’ Lon
doni Tractátus’ Aláírói által eleibe 
szabott feltételekre.

A’ Londoni Courier azt állítja, 
hogy a’ Spanyol Király nem haggya 
helybe Dom Miguel* magavisele

tét, melly a’ Félsziget' nyugodal
mát fenyegeti.

SVÉCZIA , és NORVÉGIA*

A’ Státus-Újsága Apr. 22-dikén 
jelenti: hogy a’ Király Norvégiába 
elutazott, és közli azon Kir, Hír
adást, melly által O Felsége a' ma
ga távulléte alatt az Orfzáglást O 
Királyi Magasságára a’ Korona-Her- 
czegre bízza.

A’ fő városnak fő Kormányo- 
zója Apr. 15-dikén azt hirdeti: hogy 
minden Kül földiek, kik ügyeik miatt 
ott tartózkodnak, ’s még ott ma
radni akarnak, magokat azonnal a’ 
külső dolgokra ügyelő Ministernél 
jelenteni tartoznak,

A’ Norvégiái Státusok, most Or
fzág gyűlést tartanak. Apr. 16-diki 
előre kéfzűlŐ ülésben W e d el
jár I s b e r g Grófot kérték meg ad
dig is tanátskozások’ kormányozá
sának felvállalására, míg annak mód
ja fzerént Elölülő válafztatik, — 
Apr. 19-dikén 9 tagból álló orfzá
gos Deputátió ment az öfzvegyüle- 
kezett Norvégiái Kormányszékhez, 
hogy tudósítást tegyen arról, hogy 
a rendkívül való Orfzág gyűlés tör
vényes módon eggyütt vagyon ; és 
megkérje, hogy O Királyi Felsége 
nyítaná-meg. A’ Deputátiónak az 
adatott válaszúi, hogy O Kir. Fel
sége azr Orfzág Kormányozójának 
P 1 a t e n Grófnak hatalmat engedett 
arra , hogy az Ő Felsége' nevében 
a' gyűlést megnyissa , mellynek 21- 
dikbenkellett megesni ; ez a’ Herold 

| által 20-dikban nyilván kíkiáltatott.

(Hafznos Mulatságok Nro 3Q.) Hirdetés 1/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(5g-)
Jelentés.

(l) Az e’ folyó 1828-beli múlt Februar. 16-dikán kiadott Híradás 
következésében, melly 1828-nak tavaszán tartandó Pesti Ló-versenezés 
elrendeléséről fzóll, közhírül adatik ezennel, hogy Május 20-dikán , 
24-dikén, 27-dikén, ’s 31-dikén, és Junius 4-dikén, 7-diltén, és 10* 
dikén a' kihirdetett, többféle külön, elegyes és pálya-dijakért való 
versenezések valósággal végbe-mennelt. Azon esetben , mindazonáltal, 
ha az említett napon az idő épen nem kedvezne vagy magokat más 
előre nem látott okok adnak ele, a’ versenezések más napokra tétetnek 
által; mivel a’ Futtatásokra ügyelő Válafztottság a’ Hafznossal örömest 
a' Kellemeset is öfTzekaptsolni kívánná.

Gondja lefzen annál fogva a’ Válafztottságnak , hogy a’ Pesti 
és Budai Közönség minden feljebb kijegyzett napon már reggeli öt 
órakor megtudhassa, ha lefzen e’ az nap versenezés, vagy nem ? melly 
dél előtti tíz óra előtt egyfzer se fog kezdődni.

Midőn egymással sok Ló vív meg, egy közikbe futó kutya 
könnyen oka lehet annak, hogy a’ lovas lovával eggyütt nyakát törje, 
’s így szükségtelen kitkit arra kérni, hogy ebét otthon hagyja.

Pesten, Május 14-dikén 1828.
A’ Válafztottság nevében

Gr. Széchenyi István.

Jelentés.
Pesten a’ Magyar Királynál lévő fzálló Vendégfogadó’

általvétele.
(l) Az alülírtnak van fzeventséje minden T. T, Utazónak tudtára 

adni, hogy ő a’ fent nevezett Vendégfogadót kibérlette, és 1828-diki 
Április 24-dikén tulajdon felvigyázása alatt megnyitotta. Valamint 
ezen Vendégfogadó tulajdonképen úgy is ezen czélra épült, ’s azt az 
Új-Városban gyönyörű helyhezete , és a’ Theatromhoz közelléte ajánlja: 
úgy az alúlírt azon fog lenni, hogy azt minden lehetséges alkalma
tosság, szorgos tisztaság, és ügyes szolgálat által még kedvesebbé te
gye , ’s erre nézve jól készült ételek', valódi afztali, és tsemege bosok* 

( Első Félesztendó 1828./ )(



fzolgáltatása által állandó köz megelégedést szerezzen ; mellyre nézve 
bizodalmát reményű a’ T. T. Közönségnek. Pesten Május 4-dikén 1828.

A' T. T. Közönségnek alázatos szolgája
Emerling Károly.

Jelentés.
(lj Pesten az Új-világ útfzában az Arany Sasnál Jévő szálló 

Vendégfogadó káfzon bérlője, (minthogy ezen Vendégfogadót a' tu
lajdonos a’ T. T. Utazók alkalmatosabb elfogadása végett kellemetes 
szobákkal, jó, és a’ tüzellen bátorságos istállókkal és kotsi színekkel 
jóformán nagyobbította, az épület pedig már jóval ez előtt elvége- 
ződvén, tökélletesen kiszáradt, ezennel nyilván ’s alázatosan jelenti, 
hogy a T. T. Vendégek elfogadására minden kéfzen vagyon úgy, hogy 
a’ közkivánságnak, mellyet az építés ideje alatt nem lehetett tellye- 
siteni, már most, fzinte mint hajdan eleget tehet. Ez a’ Város köze
pében lévő Vendégfogadó, melly mindenkor fzerentsés volt kegyes 
meglátogatással ditsekedni, ezután is iparkodni fog , kellem etes tifzta 
szolgálattal, jó izü étellel, és minden nemű jó itallal a’ T. T. Vendé
geknek és Utazóknak eddig nyert megelégedését, és bizodalmát meg- 
érdemleni; az illendőségre, és a' szobák' tsinosságára fordítandó 
fő figyelme által pedig tellyes megelégedést fog magának szerezni, 
melly szerint magát alázatosan ajánlja Pesten Május n-dikén 1828.

Kropf Venczel
a’ mondott Vendégfogadó hafzon bérlője.

N u n c i u m.
(2) Opus sub Titulo ,, Tractatus de Mandatis Judicia- 

libus Ordinariorum Regni Judicu m" etc. cum fine curren- 
tis Mensis Maji prelum perfecte deseret; — proin usque huné prae- 
clusi Terminum praenumerationes pro singulo Exemplari in 2 fl. C. M* 
defixae, per Bibliopolas Pestienses adhuc recipiuntur , occasione pro- 
xime celebrandarum Nundinarum Pestlensium in 8-vam Junii inciden- 
tium verő constituta Exemplaria extradabuntur. Pestini g. Maji 1828.

Hirdetés.
(2) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’ rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a megüresült Csanádi Püspöki Ura
dalomhoz tartozó Makó Mező-Városában 650 darab dézsma bárány 
e‘ f. 1828 efzt. Május 2H-dikén azonnal teendő kész pénzbeli fizetésért 
kótya-vetye által eladatik. Mellyre nézve a’ venni kívánók a’ fellyebb 
mondott 1828-diki Május 2g-dikén reggeli Q órakor Makón a’Püspöki 
Palotában jelenjenek-meg.



Lggenberger Jósef, Pesti Könyvárosnál a* Franciscanusok Piarczán, a’ Báró 
Podmaniczky házban következő, ’s több más könyvek találtatnak.

(ydl tó C z é dúl a b a.J

. acyelopaedia, vagy a’ Tudományok’ Esméretére Tanító Könyv. Talprajzolat a’ Tudomá
nyok Öszves Előterjesztésére E s c h e n b urg Joachim, német nyelven készíttetett harma
dik Kiadás szerént Magyarul közli Lánghy István. Ö. Pesten 1828. 7 íl. 30 kr. 

Lemendvár. Rege öt Énekben , irta Császár Ferentz. 16. Pesten. 1828. kötve. 2 íl. 
\radi Gyűlés, hösköltemény öt Énekben, irta Czuczor Gergely, kiadta Barátja To 1 d y 

Ferentz. 8. Pesten 1828. kötve 1 íl 3O kr.
'üredékek a’ szent Elöüdőből. Gehon. Ninive. Bethulia. Irta PakróczyNep. Já

nos. 8. Székes fejérvárott 1827. kötve 1 íl. 48 xr, 
olitik ai Igazgatás, avagy a' Magyar Országi Tekéntetes Nemes Vármegyék Politikai 

Szerkeztetéseknek, úgy nem különiben azon nemes Megyék, melly politikai Igazgató szé
kek által, és miképpen való Kormányoztatásoknak rövid Leírása. Kiadta Bizaki Puky 
Károly, több Tek. Nemes Vármegyéknek Tábla Bírája, 8. Pesten I828. kötve 2 íl. 30 kr. 

'ontos Beszéd Tudománya vagy Oratoria. Éredeti magyar Munka. —- Készítette 
Gáti István, Szathmari Egyházi - Szolga; ezennel pedig a’ Magyar Nemzet javára kia- 
dattatott Gáti János által. 8. S. Patakon 1828. kötve 1 fi.

.piktetosnak kézikönyvet» kéje: avagy az Életet akármelly állapotban kinek kinek
magának türhetővé , sőt kedvessé tehetésének Mestersége. Fordította Görög nyelvből , és 
némelly jegyzésekkel, nem külömben a’ Stoikusoknak Erkoltsi-Tudománnyáról és annak 
nevezetesebb fogyatkozásairól való rövid elmélkedéssel megbövitette Mokry Benjamin, 
g. Pesten 1825. kötve 1 íl. 15 kr,

a Ifiú Verth er, gyötrelmei Levelekben, Fordította az Eredete kiadásból Koszta Jósef.
8. Esztergomban I827. kötve 1 íl.

z Egésséges-Emberi Test Boncztudományának Alapvonatjai, — H e m p e 1 
A d. F r i ed r. után , németből fordítva Bugát Pál, Orvos Doctor, és Rendes Királyi 
Oktató. 2 Rész 8. máj. Pesten 1828. 8 fi.

[akrob iotika, vagy az Ember Életét meghoszszabbitó Mesterség, ■— Szerzé Hufeland 
Kri st. Forditá, és a’ Magyar Nyelvre való Jegyzékekkel megszaporita Kováts Mihály. 
Harmadik Magyar kiadat. 2 Rész 8. Budán 1825. kötve 3 11. 

tmutatás az Orvosi Gyakorlásra, vagy Bévezetés a’ beteg ágya mellett való Orvost 
tanitásra. Tanítványai hasznára készítette és kiadta Gebhard Xav. Ferencz, 8. Pesten 
1827. 1 fl. 30 kr.

íenf Miklósi Sebök Jósef Színjatékai. I. A' gyöngyösi Menyaszszony. II. A’ gyöngyösi Re
mete. 8. Esztergomban 1828. kötve 36 kr.

émelly Gondolatok a’Térítésről, az Akatholika Confessiókról, a’ Katholika Anyaszenl- 
egyházba való visszatérést illető helyei Ítélet megállapítására. Dr. Frint Jakab Apatur, 
Kanonok, Cs. Udvari Plebanus ’s a’ t. által. Németből fordította Gaal István. 2 Rész. ^
8. Pesten 1825. kötve 3 fl. 30 kr. , . XT

1 Törvénykezésben a’ Királyi személyes Jelenlét Helytartói Hivatala ítél<5 Mesteiének Nagysa. 
ságos Beleházi Bartal György Úrnak, Tek. Nemes Posony Vármegyében viselt All- 
Ispányi Hivatalától történt elbúcsűzása alkalmával tartott Beszédek* 4 to Posonyban 1828*
kötve 50 kr. . . ^

assú István, a’ Statistikára való Bévezetés , és Európának Statistikai, Geographiai, es 111- 
storiai Rajzolatja,’s a’ Tudósok és Tudományok rövid Históriája. 8. máj. Pesten 1828. kötve

_ az Orosz Birodalom Statistikai, Geographiai, és Históriai leírása. 8. Pestenl827- kötve 
1 fl. 30 kr.

- — Frantzia Országnak Statistikai, Geographiai, és Históriai leirésa, 8. Pesten l8g7. kötve l
l fi. 30 kr.



Gyüitemény a’ Juh-tenyésztósről, melly magában foglalja: a’ Merinó vagy Selyem
birkáknak , valamint egyéb bonni fajta juhoknak tenyésztések, ’s nemesítések’ módjait ete. 
Balásházy János. 2 Rész. 8. Kossan 1Ö27. 5 fi.

Lovakrul. Gróf Szécheny István. 6. Pesten lÖ2tt. kötve 3 fi. 20 kr.
A’ Magyar Nyelvbéli Előadás Tudománya, irta Bitnitz Lajos. g. máj. Pesten, t8iy. 

kötv» 5 íL 15 kr.
A’ Nevelés Tudománya, irta Szil ás y János. 2 Darab. 8. máj. Budán 1827. kötve 5 ű.
Zalán Futása, IIös költemény; irta Vörösmarty Mihály. 8. Pesten 1825. kötve 5 fi.
Bátsányi János Versei. Első köt, 8. Pesten 1827. kötve 2 fl. 3o kr.
P a u 1 y Kar. Magyar Tiszti írásmód a* Polgári Igazgatás és Törvénykezés Szótárával. 8. Budát 

1827. kötve 7 fl. 45 kr.
Kisded köszöntő Zsebkönyv az Ifjúság Számára, a’vagy. kötött és kötetlen Beszéd 

ben, Születés név, és új Esztendő - napra irt köszöntések, az ugyan ezen alkalmakra szol 
gáló Levelekkel együtt. Készítette Szeder Fabian. 18. Esztergomban 1827. kötve 30 kr

Régibb és újabb , részént Érzékeny, részént Víg, többnyire Eredeti Dalok Gyűjteménye. 8 
8. Patakon 1826. kötve- 2 fl.

C. Cornelius Tacitus Könyvecskéje német Ország fekvéséről, szokásairól és népeiről. - 
Magyarúl tolmácsolta Rácz István. 8. Pesten 1826. 2(1.

Némely Vélekedések a* Magyar nyelv Ügyében, irta N á 11 y J ó s e f. 8. Szegeden i82£ 
kötve 18 kr.

Kis János, Kilo vagy Lélek-namesítőrészént Eredeti, részént forditott,. Darabok kötött ( 
kötetlen Beszédben. 6. Győrben 1825- kötve 1 fl. 15 kr..

— — a' Falusi Elet. Uetillé Frantzia Munkája után, szabadon fordította 's Magyar OJv;
sokhoz alkalmaztatta. 8.* Sopronban 1825. kötve 1 íL ,

— — Lelki Áldozatok Imádságokban és Énekben. Ujjab kiadás, 12, Sopronba
1826. 1 fl. 15 kr.

— — Eudaimonia, vagy Boldogúl. — Éles Mesterségére Tanító köszhasznu l'ilozpfi
Irta Frantzia Nyelvben D r o z J ósef. 8. Sopronban 1828. kötve 2. fl, . . ,

Ferenczy János-, k ö-z (ínséges Geographia, mellybcn a’ földnek Mathematikai, Te 
mészeti és leginkább Politikai Átlapolja, a’ leg újabb Változások szerént adatik elő; Másod 
egészen meg jobbított kiadás. 8. Pesten 1823. kötve 2 11. 15 kr.

Fáy András, a’ két Báthory. Históriai szomorú Játék öt Felvonásban. Is Pesten lut 
kötve 2 fl. 30 kr.

— — eredeti Meséi és A pb őriz mai. 8. Pesten 1825. kötve 2 fl.
— — hasznos Házi Jegyzetek. 0. Pesten 182G. kötve 2 fl. 15 kr.
Dics e i János Mes*ji és Versei. 12. Pesten 1825. kötve 1 fi. 30 kr.
Virág Koszorú. A’ Magyar ifjúságnak a’'haza nyelv kedvellőinek , Barátimnak szelíd múl 

ságsokra. Első kötet. 12. Posonybart 1627. kőivé 1 0. 30 kr.
Baromorvos Könyv. Német nyelven készítette R o h Iw e s J á n o s. Magyar nyelven , 

Eredeti munka 10-dik Kiadásához igazgatta és másodszor kiadta Kisszantó-i Peti 
Ferentz. 8. Kolosváron 1827. kötve 3 11. 15 kr.

A is zgá 1 ód ás o k a’ Világ* Alkotmánya felelt, Báró Forstner Sándor után kiac 
Lánghy István...8. Pesten. 1827. kötve 1 fl. 15 kr.

A’ Gyümölcs H o z ó O s z. Kedvet töltő Eredeti Magyar Verseset az időnek haszna A étele 
Ferentzy Jósef által. 8. Pesten 1826. kötve 1 fi. 40 kr.

Engelhard Márton, vagy egy Ifjúnak tengeri Utazása, és egy magános szigedben történt 
szontagságai, a* 17-dik századból előadta Csery Péter, 8. Kolosvár 1826. kötve 1 fl. 15

A’ keresztény T o 1 e r a n t z i á r ú 1, és az egy Üdvözítő Ekklészia ellen kijött Prédikáz 
eránt tett Észrevételek. Irta Kováts Máttyás, 8- Pesten 1624. kötve 1 ÍL

Talyga István, Ul- mutatás a* számtudomány tanítására Pestalozzi fenek regulái szerért 
adta- Első Darab. Első fogas. 8. Komáromban iíi27. 1 II. 30 kr.

— — 25. Háziprvosság az ifiú Házas Férfiak számára. 12. 182G. kötve 20 kr.
Putz Antal, Őszi- Gyilmöltsök. 8. Esztergomban 1827. kötve 2 Q. 30 kr..



Jelentés.
(5) Wersali Károly, Pesten a’ Zrínyinél lévő Vendégfoga

dónak tulajdonosa, minden T.T. Utazóknak a' Hatvani kapu Szegle
tén az Orfzáguton leg gyönyörűbb helyhezeten álló, és minden nemű 
alkalmatossággal felkéfzült fzállóvendég fogadóját azon kezeskedéssel 
ajánl a, hogy ő azon fog lenni, hogy a’ nékie nyújtandó bizodalmát 
illendő, tif*ta , és kész fzolgálatjával meg érdemelje. Minden lehetsé
ges tsalatkozások' és hibák’ elkerülése végett a’ tárgyak’ folyó ára min
den fz oh áh an fel vagyon fiiggefztve.

Hirdetés.
(3) Folyó efztendei Május 20-kán Licitatio mellett eladattatnak 

Promon' oiiumban , Trettner György Massájához tartozó, mintegy Qgo 
akó fehér, és veres Borok , ’s egynéhány fzáz akóra való boros edé
nyek ; bővebb tudósítást lehet venni massae Curator Gál Jósef Urnái 
Pesten a" Magyarutfzában Nro. 484-

Hirdetés.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy az Aradi Uradalmi Tifztartoság Ke
rületében az idei tenyéfzetbeli dézma bárányok, és gidák, úgy
mint a’ Pétskai Kerületben 1785 darab bárány 1828-diki Junius 2- 
dikán, a’ Ménesi Kamarai Kerületben 320 bárány, és 22 gida Junius
4-dikén az Almási Számtartó Hivatal’ Kerületében 1 bárány, és 13 gida 
Junius 10-dikén az illető Tifztartó, és Számtartő Hivatalok Irófzobá- 
jában fzokott reggeli órákon tartandó nyilvánvaló Kótyavetye által a1 
legtöbbet ígérőnek mindjárt teendő kéfz pénz fizetésért eladatnak. 
Mellyre nézve a’ venni kívánók a’ fent jegyzett napra, és helyre erá- 
nyos bánat pénzzel felkéfzülve ezen Licitatióra meghívatnak.

Hirdetés.
(3) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik: hogy az Tekintetes Borsod Vármegyében hely
eztetett Diósgyőri Uradalomhoz tartozó némelly Regale Beneficiu- 
moknak hafzonvétele folyó 1828-dik efztendei November első napjától 
fzámíttandó három efztendőkre, ugyan folyó efztendei Junius íQ-dik 
napján dél előtti fzokott órákban Miskolcion a* Praefectorális Háznál 
tartandó Licitátio alkalmatosságával a' többet ígérőknek Arendába ki 
fog adódni; következendő feltételek alatt, úgymint:

1.) Miskolcz Városában a’ Korona, Három Rózsa, és Zöldfa 
nevű Vendégfogadók az Árendás tulajdon italai méréssének szabadsá
gával — az kissebb Kortsmáltatás Jussa — a’ Gubássok számára fzol- 
gáló Kalló, és Fertsák nevű kisded Rét.

2-) Diós-Györ Városában egy áruló boltnak, és ahoz tartozó



lakó Háznak, — és egy Pofztó Kallónak — úgy fzinte a* Hámor felé lévő 
három kerekű vízi Malomnak hafzná.

3. ) Mezőkövesd Varosában egy áruló Boltnak, Pálinka Háznak, 
és Méfzárfzéknek haszonvétele alkalmatos lakó házzal.

4. ) Az új Huttai Kortsmának, Méfzárfzéknek— Var bői Korts
mának , Méfzárfzéknek — Parafznyai Méfzárfzéknek — Radistyáni 
Kortsmának , Méfzárfzéknek — Kápolnai Kortsmának , Méfzárfzéknek 
haszon vétele.

5. ) A' Csabai Ser, és Pálinka főző Háznak, és italok mérésé
nek Jussa.

A' kiknek tehát ezen elő számlált hafzon vételek ki arendálá- 
sára kedvek léfzen, a’ fent írt helyre, és időre meghívatattnak elégséges 
bánat pénzzel felkészülve. Költ Budán Szt. György Hava 25-dikén 1828.

Hirdetés.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből köz hírré tétetik , hogy a P é t s k á n, és Apát li faivá n lévő 
Kukoricza., még pedig :

E’ folyó efzt. Junius 16-dikán 4000 Pos. mérő a’ Péts- 
k a i, ugyanannyi az Apát h falvi készségből,

Julius 7-dikén pedig 4183 Pos. M. a’ Pétskai, és 5Ö17 
P. M. az Apáthfalvi készségből Pétskán a’ R. K. Tifztartóság írófzo- 
bájában tartandó nyilvánságos kótyavetye által a" többét ígérőknek 
mindjárt teendő ltéfz pénz fizetésért részenként eladandó.

A1 venni kívánók tehát ezen Licitatióra a’ fent meghatározott 
napon, és helyen erányos bánat pénzzel felkészülve jelenjenek meg.

Budán Április 2Q-dikén 1828.

Eredeti Merino Kosok Licitatiója.
(4) E’ folyó 1828-dik esztendő’ Junius i-ső napján 

T. Gaal István Ur eredeti Merino nyájából Magyar 
Országban Nemes Somogy Vármegyében Kapos
vár, és Dombóvár között fekvő Biissii Mező-Város
ban újra 90 darab két esztendős Merino Kos kész 
pénz fizetésért a’ többet ígérőknek cladatík. A’ fi
nomabb Birka nemesítés kedvel löi tehát a fent jegy
zett helyre. e’ f. e. Június í-sö napjára ezennel illen
dően meghívatnak.

Budai Lotteria.
Pünkösd Hava 10-dik napján 1828. volt Húzásban kijött:

6» 60. 34« 44» 3»



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
_________________ (/>•)_______________________

Pesten, Szombaton, Pünkösd Hava 17-dik napján 1828.

Költsön.
Költsön - adás hasznos ; pénzed’ szaporítja naponként 

Interes: —• dm de nekem vissza - tizeini nehéz.
Adj tsak még költsön ! majd én gondoskodok arról, 

Hogy mentői hamarabb vissza-fizesse Harang.

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
ORSZÁG.

-E fztergamból írják; Május 6- 

dikán szeretve tisztelt Örökös Fő- 
Ispány Urunk, Prímás Ó Herczeg- 
sége , ezen Tettes Ns. Vármegyében, 
minthogy a' törvényes időhatár, és 
némelly első rendű Tisztviselőink 
halála úgy kívánta, Tifztújító Szé
ket tartott, ésegyfzer’smind Méltó- 
ságos Fogarasföldi Gróf N á d a s d i 
Ferencz, Arany Kúltsos Vitézt, a’ 
Nagy Méltóságú M. K. Helytartó Ta- 
náts Tanátsosát, kit Felséges Apos
toli Királyunk, nem külömben je
les érdemeire, ’s nagy reményű te
hetségeire, mint ditső származására, 
és Prímás Ó Herczegségének kíván
ságára nézve , FŐ- Ispány’ Hely
tartójának kinevezni méltóztatott, 
ezen hivatalba bevezette.

E’ végre az nap reggeli 7 \p& 
órakor a számosán öfzvegyült Ka
rok és Rendek mindenek előtt a' 
Szent-Lelket segítségül kérvén a" 
templomban , ’s innét a’Vármegye 

( Elad Félesztendő 1828 /

ház nagy palotájába visszatérvén, 
sok szomszéd N. Vármegyék Követ- 
jeitől, ésÚri Látogatóktól körűlvé- 
tetve, fényes Követséget küldöttek 
a* Fő-Ispany Úrnak ’s vele eggyütt 
az új Helytartónak is meghívására. 
Ugyanis Ö Herczegsége ünnepi fé
nyességgel a’ Helytartó Grófot ma
gával hozván, nagy örör állással 
fogadtatott, és széket foglalván, 
méltósággal tellyes, fzép, és fontos 
deák beszéddel — melly közben a’ 
Kegyelmes Királyi kinevező Levél el
olvastatott , és a’ Helytartó Úr, a' 
törvényes esküvés szavait Fő-Tifzt. 
Láng János Prelátus és Kanonok 
Úr előlmondván, meghiteztetett, az 
útfzára kiállott polgári katonaság 
pedig fegyvereit ropogtatta,—véghez 
vitte a’ Beiktatást. Erre a’ Mélt. Gróf 
Úr ugyan Római nyelven, váloga
tott szavakkal érzékenyen meghá
lálta a’ Herezegnek mostani és ré
gibb kegyelmeit, azután a’ Rendek
hez fordulván jeles kéfzületü ma
gyarsággal köz örömre és reményre 
fakasztotta mindnyájokat;kiknek nc-

X



vében felfzólván Ts. Bozzai Boz- 
zay János Fő-Jegyző Úr , és kivált
képpen a’ híres Nádasdiak tősgyö
keres Magyar Nemzetségének a’Ki
rály és Haza eránt szerzett hason- 
líthatatlan érdemeit igen helyesen 
rajzolván, lelkes magyar előadásá
val , és azon hiteles biztatással, hogy 
annyi ditső hazafiaknak iliy szép 
tehetségű Unokájától a’ Ns. Megye 
méltán mennyi jót várhat, hangos 
köztapsolást indított.

Ennekutánna következett a' 
Tifztválafztás , melly a' Fő-Ispány 
O Herczegségétől kegyes és bölts 
élőbeszéddel deákul megnyittatván,
alkalmatossága lön Fő-Tifzt Dömö
tör! Németh György kanonok 
Úrnak ritka tökéletességre vitt deák 
ékes-fzóllással a* Tek. Karok és Ren
dek nevében előállani: ki is többi 
közt méltóképp magasztalván a’ tör
vényes K^ad tifztválafztás ősi szo
kását , a' Ts. Tiszti Karnak bőven 
érdemlett hálával adózott. Minek- 
utánna Ts. Hu fzár Imre Máso
dik Al-Ispány Úr önmaga és Tifzt- 
társai nevében a’viselt Hivatalokról 
honnyi nyelven velős, és férjfias rö
vidséggel lemondott, a hivatalbeli 
petséteket és kultsokat egyetemben 
szokás szerint az Előlülő Herezeg
nek altaladta. De hamar ismét ugyan 
ő, negyed magával választásra bo- 
tsáttatván , köz felkiáltással Első 
Al-Ispányságra emeltetett. Tovább 
Sárfalvi Héya Imre Második Al- 
Ispánynak, Vargha Láfzló Fő , 
és Földváry István Al-Adófze- 
dóknek , Gaizler Jó’sef és Kisku- 
tasi K u t a ssy Károly Fő,Revisnyei

Revitzky Károly, és Benedek- 
falvi Luby Jó’sef, AI-SzoIga-Birák- 
nak , Vargha Benedek , H a t a I a 
Antal, Be n y us János, Kutas- 
s y István, Esküdteknek , Krupla- 
nits Simon Fő, ésKis-Baráti Hu- 
fzár Láfzló Al-Ügyvédeknek , Ara- 
nyádi Fabrenyi István Számve
vőnek , mindnyáján, egy esetet kivé- 
vén, melyben voksolni kelle, köz 
felkiáltással választattak. A’ Fő-Is
pány O Herczegsége által pedig a’ 
Rendek’ nagy tapsolására Bozzai 
Bozzay János igen érdemes Fő, 
Fribaifz Imre Első Al-JegyzŐk* 
nek meghagyatván , Korossy Fe- 
rencz Második, mégis Horváth 
Ferencz és O t s k a i Jósef Betsület- 
beli Al-Jegyzőknek, M i s k e y Sán
dor Úti Biztosnak és Betsb. Al- 
Szolgabirának Sá'ntha István, és 
Visnyeí Mátyás Betsb. Al-Ügy
védeknek ’s a’ t. kineveztettek. Ez 
meglévén az Elölülő atyai hangon 
deákul felbuzdította az új Tisztvise
lőket , és magyarul meghiteztette; 
azutan Fő-Tifzt. Németh Kano
nok Úr újra ismét Cicero nyelvén 
a kettős ünnep végéhez illő beszéd
del a’ Rendek nevében tifztelkedett; 
kiktől végre Prímás O Herczegsége 
éppen déli 12 óra előtt a* templom
ba vezettetvén, itt a’ Téged Is
ten ditsérün k-et buzgón eléne
kelte ; későbben pedig Érseki Palo
tájában az új Tisztviselőkkel, és fzá
mos egyéb vendégekkel gazdag ’s 
víg ebédet tartott.

O Ts. K. Felsége Fű Ti ízlelen
dő Döme Károly Urat Pozsonyi



Kanonokot, a’Magyar Literatur ára 
nézve is magának jeles érdemeket 
szerzett nagy tudományit Férjfiút, 
ugyan ezen Káptalanban Lectorrá 
méltóztatott kegyelmesen kinevez
ni ; — Fő Tifztelendő Schirfne- 
d e r Ferencz Úrnak a Pozsonyi Káp
talan' Custós Kanonokjának, a' Lu- 
centiai Boldog AíTzony Apátságát 
kegyelmesen ajándékozni.

A’ Győri Székes Egyházban kü
lönös ünnepi fényességgel tartotta 
Fő Tifzt. Pauer Ignácz Tifztelet
beli Kanonok Úr Papságának 50-ik 
esztendejét, midőn Méltós. Jura- 
nits Antal Győri Püspök Úr a’ 
tisztes miséző Öregnek Vezetője volt 
az oltárnál.— Ezen alkalmatosság
gal el nem hallgathatjuk, hogy a 
tifztelt Mélt. Püspök Úr olly kegyes
séggel viseltetett jobbágyaihoz , 
hogy az idén 2000 mérő gabonát 
ofztatott-ki közöttök.

Budán Máj. 8-dikán (N. M. 
Erdődi Gróf Pál ffy Fidelis Ö Exja, 
Ts. K. valóságos Kamarás , és belső 
titkos Tanátsos ,’s a’ t. mint Fő Tár
nokmester , a’ f. esztendőre határoz- 
tatott Tárnok-széket ahoz illő szer
tartással megnyitotta, ’s az óta sze
mélyes előlülése alatt folytatja. Ezen 
izékre meghívattatott Kir. Városok’ 
Küldöttei a’ következők: Budáról, 
C s e k e ő István; Pestről S z 1 o b o
ri a Mihály; Kassáról, Aranyossy 
János ; Pozsonyból Kager Jósef; 
Nagy - Szombatból, Puli János; 
Debrecenből M i k 1 ó s s y Ferencz; 
Zágrábból, Andrievich Ignácz; 
Zomborból, Lalossevich Jakab; 
Temesvárról, Mayer Ferencz Urak.

MOLDOVA ÉS OLÁH ORSZÁG.
Jászvásárról Május 7-kén 

költ levélnek rövid értelme Teg
nap estve felé külömbféle helyekről 
olly jelentés érkezék ide, hogy az 
innét másfél mértföldnyire ^ lévő 
Skuléni véghelynél tegnap hir
telenéhen három hidat állítottak a’ 
Prúthra. Ma reggel 5| órakor két 
Svadron Orofz Uhlánus katonaság, 
Loprandi Óbester vezetése alatt, 
Moldovának ezen fővárosába be
jött. Ezen Óbester tüstént Sturdza 
Fejedelemhez mene, neki jelentvén, 
hogy az Orofz seregek ezen feje
delemséget megszállották, és az ő 
orfzáglása megszűnt. Valami másfél 
óra múlva ezen Uhlánus Regement
nek többi Svadronai és egy Rege
ment gyalogság török muzsikával 
hé jött. Q£ óra tájban megérkezett 
Gróf Pa hl en Generális , ki a’ két 
Fejedelemség’ Kormányozójává van 
kineveztetve. A’ Bojérok Divánja 
mindjárt öszvegyülekezett, hogy az 
új Kormányozó parantsolatit meg
értse, ki 11 órakor a’ Divánban 
megjelent, ’s ottan, valamint a’ 
Diván-palota’ ablakaiból Oláh nyel
ven nyomtatott Proclamatiót ofzta- 
ki (hihető azt, mellyet alább az 
Orofz cikkely alatt közlünk), egy
szersmind a’ Divánnak egy Had- 
izenetet nyujta bé, melly Orofz 
nyelven íratott, és a Porta ellen 
van intézve. — Sturdza Fejede
lem fogoly képpen, mégis mél
tóságához illendő módon marad az 
Oroszok’ hatalmában; azt mondják, 
hogy őtet holnap a* Prúthon túl 
vifzik.
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OROSZ BIRODALOM.
A’ Sz. Pétervári Újság Apr. 

2#-ikán közli azon Proclamatiót, 
mellyet Gróf Wittgenstein 
Orofz Tsáfzári Feldmarsal az Orofz 
seregeknek Moldovába és Oláh Or
szágba való bemenetelekor kihir
dethetett :

„Moldovának és Oláh-Or- 
fz á g n a k lakosai!

„Ó Felsége a' Tsáfzár, az én 
Uram, nekem megparantsolta, hogy 
orfzágtokat elfoglaljam azon hadi 
sereggel, mellynek vezérlését reám 
bízni méltóztatott. Midőn azon 
Uralkodó’ seregei, ki a* ti javaitokat 
védi, hazátok’ határain bélépnek, 
a’ rendnek, és tellyes bátorságnak 
fenntartására minden kezességet 
hoznak magokkal.

,,Minden rendű Moldovai és 
Oláh lakosok! Azon Vitézeket, kiket 
vezérleni fzerentsém vagyon, úgy 
fogadjátok, mint rokonaitokat, és 
természeti védőiteket. Mindenben, 
a’ mi tőletek kivántatni fog, az O 
Tsáfz. Felsége’ hadi seregének moz
gására segedelemül lenni el ne mu
lassátok ; és régi hajlandóságokat 
újonnan mutassátok meg azon Ha
talmasság eránt, melly szüntelen 
gondoskodott a’ ti jósaitokról. A 
háború, mellyet az Orofz éppen 
most izém a’ Töröknek, tsak arra 
való , hogy a’ legigazságosabb pa
naszoknak eleje vétessék , és a’ leg- 
nyilvánságosabb kötések teilyesit- 
tesseneh. Ti tsak békeséges, és 
tsendes nézői legyetek a' háború
nak , melly titeket nem érdekelhet; 
mindnyáján aggódás nélkül fogla-

jlatoskodjatok hazátok* javával, és 
minden köteleségteket kifogás nél
kül tellyesíttsétek. A* Törvények, 
Eleitek’ szokásai, vagyonadók, és 
a’ szent Religio jusa, melly velünk 
közös, betsben, és oltalomban tar
tatnak. Ezen czélnak hamarább el
érése végett a’ Tsáfzár reám bízta, 
hogy a’ két Fejedelemségben azon
nal ideig való Kormányszéket állít- 
tsak, mellynek Fejévé Gróf Fah
len „titkos Tanátsos neveztetett. 
Ez O Felsége bizodalmát megér
demelvén, köztelek mint Moldova 
és Oláh-ország Divánjának tellyes 
hatalmú Praesidense, fogja a’ köz
ügyeket eligazítani. Nekem legna
gyobb gondom lefz’reá, hogy őtet 
dolgaiban gyámolittsam. Kemény 
fenyíték fog tartatni minden hadi 
seregnél, és a’ Iegkissebb rendet
lenség szoros igazság fzerént tüstént 
eligazíthatni; ebben bízhattok !

,, Moldovai és Oláh-orfzági la
kosok ! Ezen háború, mellyhez 
Uralkodóm fogni kénteleníthetett, 
tsak — a’ mint örömest reményi
jük— kevés ideig fofzt meg benne
teket a’ békeségtől ; annak hamar 
vffzfzatérését Ígéri néktek ; és törvé
nyes , ’s állandó boldog állapotót 
szerez , olly határozásokon építve , 
mellyek vallott káraitoknak nyomait 
tellyesen eltörlik, ’s nektek fze
rentsés jövendőt Ígérnek.

,, A’ Tisztviselők eránt való 
engedelmesség, a’Fejetlenség alatt 
támadott ellenkedéseknek elfelej
tése, a magános hafznoknak fel
áldozása ollyan ügyért, melly a’ 

] közönséget illeti, ezek azon köt«-
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lességek, mellyeknek Önként, és 
egy akarattal való bétöltését a' 
Tsáfzár’ nevében mindnyájotolmak 
ajánlom.

„Szabjátok magatokat azon ne
mes szándékhoz, mellynek tolmá
csolását magam végbevirtni fzeren- 
tsés vagyok, ’s így O Felsége jó 
akaratjára újonnan fzert tefztek.”

Sz. Pétervárában Apr. 26-dikán 
a’ Had-izeneten kivűl a’ következő 
Oklevél tétetett közönségessé :

Nyilatkoztatás (Declaratio)
Óhajtotta Orofz Orfzág , hogy 

egy fzomfzéd Orfzággal békességben 
maradjon, de híjában. Minden hofz- 
fzú tűrése és nagy áldozatja! mellett 
is kéntelen fegyverhez nyúlni , 
hogy Jussait a' Levantén oltal
mazza és az Ottomani Udvart a'kö
tött Tractátusoknak tiszteletben va
ló tartásáramegtaníttsa ; ’s íme elő 
adja azon fontos és igazságos oko
kat , mellyek ezen elhatározásra kén- 
fzerítették.

Tizenhat esztendeje a’Buku- 
resti Békeségnelt; ’s ugyan annyi 
esztendeje annak is, hogy a’ Porta 
az Egyezésekben kikötött fogadásai
nak ellenére jár, Ígéreteit elmellőzi, 

"’s azoknak teljesítését időről időre 
halogatja. A" Tsáfzári Kabinét sok, 
nagyon is sok bizonyságát tudja 
annak mutatni, miilyen vak ellen
séges indulat foglalta el a" Díván po
litikáját. Nem egyfzer kétfzer kezdte 
magát a’ Porta Orofz Orfzág eránt 
úgy viselni, nevezetesen 1821-ben, 
mint viadalra hivó és nvilvánságos 
ellenség. így viseli magát most újab

ban három hónap óta azon tetteiben 
és rendeléseiben, mellyek egéfz Eu
rópa előtt tudva vannak.

A1 melly napon a’ három Hatal
masságoknak Követei Konstantiná
polyból elmenvén, a’békeség fenn
maradását egyedül való kívánságok
nak lenni kinyilatkoztatták, ’s az 
eszközt is, melly ezen czélravinne, 
kijelentették ; a’ melly napon a Por
ta is hasonló békeségre való hajlan
dóságot mutatott *) ugyan azon nap 
fegyverre fzóllított fel a’ Nagy Úr 
minden Mahomed hitén lévő népe
ket ; azon hirdetésében Orofz Orszá
got az Islamismus engesztelhetetlen 
ellenségének hirdeti, a' Török Bi
rodalom lerontására való törekedés- 
sel,vádolja; egyfelől megvallja, hogy 
tsak azért ereszkedett alkudozások
ba, — hogy a’ készületre időr nyer
jen, más felől kinyilatkoztatja, hogy 
az Akkermani Egy ességre, mel
lyet megtartani soha gondolatijában 
sem volt, tsak azért lépett, hogy azt 
felbontsa. Tudja a’Porta, hogy az 
Akkermani Tractátus megszegésé
vel , minden előbbj Tractátusokat, 
mellyek ebben megerősíthettek, egy- 
fzer’smind megront: de ő már előre 
megtette határozását, ’s minden lé
péseit ahoz mérte.

Tsak hamar az után, hogy a’ Nagy 
Ur, Koronája Vasallusait magához 
felfzollította, az Orofz Záfzlók' pri
vilégiuma megsértetett, az Orofz

*) Czélozds van azon levélre, mellyet a’ 
Nagy-vezér Gróf Nesse 1 r o d ehoz 
írt; mellyet a’ reá való Felelettel 
együtt máskor fogunk köziem.
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hajók feltartóztattak , a' rajtok lévő 
portéka elvétetett, önkényesen meg 
betsúftetett , és hoíTzas várakoztatás 
után feliből harmadából fizettetett 
ki; az O Tsáfzári Felsége jobbágyjai 
Török Országból bitiitattak vagy 
a’ R á j á k közé állani parantsoltat 
tak. A’ Bosporus elzárattatik, a 
Fekete Tengeren való Kereskedés 
elrekefztetik , az Orofz déli tartomá 
nyok és városok, mellyek egyedű 
ezen Kereskedésnek köszönik léte- 
löket, elvesztvén miveiknek és ter
méseiknek kivitelére szolgáló ezen 
egyetlen egy utat is, a’ végromlást 
látják magok előtt. Még e’ sem elég. 
A Porta ellenséges indulatja nem 
fért meg a Török Országi határok 
közt. Ugyan ezen időben, alkudo
zott Grlis Paskevits a' Tehe
rán i Udvarral; a’ Békekötés főbb 
pontjait már el is fogadta Persia; 
azonban hirtelen megszűnik a' Bé
kekötésre való nagy kedve, és a’ 
dolgoknak darab ideig való húzása 
halasztása után újra kiüt az ellensé
geskedés. A'szomszéd Basáknak erős 
készületeiből már lehetett gyanítani, 
későbben bizonyos tudósítások , és 
egyenes megváltás is felfedezték a' 
titkot, hogy a' Porta ígéretet tett, 
hogy Orofz Országnak más oldalról 
bajt szerez. így e’ miatt nekünk két- 
fzer kellett Persú.val hadakozni.

Azonban kijelentette a’ Török 
Udvar Proklamation bán, hogy 
az Orofz Országgal kötött Tractátu- 
sokat meg akarja szegni , a* mellye- 
ket másfelől tselekedetei által már 
semmivé tett. Megjövendölte a’ há
borút, ’s más felől azt az Orofz Job

bágyok és Kereskedés ellen már el 
is kezdte. Orofz Orfzág az illyen 
nyilvánságos ellenséges tetteket el 
nem szenvedi, és több okoknak fel
hordásával az időt nem tölti. A’meíly 
Orfzág legdrágább hasznairól lemon
dana, betsúletét feláldozná, kötött 
Tractátusait oda hagyná ; árúlója 
lenne maga magának, és mikor jus
saival nem gondolna, ugyan akkor 
kötelességeiről felejtkeznék el.

Ezen jussok, ezen kötelességek 
még nyilvánvalóbbak azon mérsék
lés és békeség fzeretés bizonyságai 
mellett, mellyek azokat megelőzték.

Azon áldozatokat, mellyeket 
Orofz Orfzág a’ közönséges békeség 
kedvéért azon időpont óta tett , 
mellyben a’ katonai Despotismus és 
Revolutio lelke a' Királyi Székről 
evettetett, azon számos és magajó- 

fzántából tett áldozatokat a’ Világ 
isméri, a’ közelebbi esztendők His
tóriája bizonyítja, és még Török 
Orfzág is, — noha azt el nem akarja 
ismérni, — érzette. A’ Török Udvar 
minduntalan megelégedetlenségét 
mutatja vala a’ Sz. Pétervári Kabi
néttel kötött Kainardsii, Jáfz- 
vásári, ésBukuresti Tractátu- 
sokkal, mellyek pedig, a' mint kiki 
áthatja, a’ mennyiben a’ Porta lé
teiét és határinak épségben való meg 
maradását a’ Nemzetek’ jussa oltal
ma alá adják, Birodalmának hasz
nára és fenn állására szolgálnak. 
Alig lett meg 1812-ben a’ békeség, 
mikor a’ Porta azon terhes környúl- 
állásokat, mellyekben akkor Orofz 
Orfzág volt, tett fogadásainak két
szeresen való megszegésére hafzná-
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ra fordítani elkezdette. A’ S z e r v i a- 
belieknek kegyelem volt ígérve; a’ 
megkegyelmezx's helyett őket meg
támadta 's íélméfzároltatta. Moldva, 
és Oláh Országoknak szabadság ígér
tetett ; de ezen fzerentsétlen tarto
mányok mindenektől végképpen 
megfofztattak. A’Kuban bal part
ján lakó népekről gondoskodni kell 
vala a’ Portának, hogy Országunk
ba bé ne üssenek; a’ helyett arra 
még maga ösztönözte azokat. Né
melly, az Asiai birtokaink oltalmá
ra szükséges várakhoz just kezdett 
tartani , de a' mit annyival kevésbé 
lehetett megengedni, mivel a’ Feke
te Tenger partjain mindenféle ren
detlenségeket,rablást,és rabszolgák
kal való kereskedést pártfogolt. Még 
a* mi több. Mar ákkor is, mint most 
megállította útjokban az Orofz ha
jókat, "s A rajtok lévő jószágokat, 
az 1783-dik; Kereskedési Egyesség 
megrontásával elvétette. — Ez akkor 
esett, mikor a" halhatatlan emléke
zetű Sándor Tsáfzár fegyvereit, egy 
szent dologban, gyözedelem és di- 
tsőség koronázta. O egyszerre for
díthatta volna a’ Porta ellen fegy
vereit. De aj békeség szerető Fejede
lem elkerülte még az alkalmatossá
got is, a’rajta elkövetett méltatlan
ságok megbofzúlására, és nem akar
ta Európának nemes célból szerzett 
békeségét megzavarni. O akkor so
kat nyerhetett volna; de minden
ről lemondván megelégedett azzal, 
hogy a’Török Udvarral alkuba eresz
kedett , és semmit egyebet nem kí
vánt , mint az akkoráig szerzett E- 
gyességek szentül való megtartását,

és a' békeségnek kezesség mellett 
való megígérését. A' Tsáfzár győ
zedelmes keze fegyverrel megszerez
hette volna a" kezességet a Portá
tól , melly ellene állani nem bírt 
volna.

De ezt a’ nagy mérséklést nem 
tudták megbetsülni. A Díván öt 
esztendeig maradt megátalkodva a’ 
Sándor Tsászár’ békeszerző aján
lásira , és készebb volt Orofz Or
szág türedelmét, jussainak elperlé- 
se, jóakartjának félre magyarázá
sa , és a? azzal való truczolás által 
elfárasztani, mint annak ajánlásait 
elfogadni.

Pedig, ha háborút kezdett 
volna is Orofz Ország a' Portával, 
azért a’ többi Szövetségesekkel bé- 
keségben maradt volna. A’ Tőrök 
sorsát semmi politikai Ti’actátus és 
Garantia sem kötötte az 1814-iki, 
és 1815-iki békehozó Egyességhez, 
mellyeknek oltalma alatt a' pallé
rozott és Keresztény Európa a’ hosz- 
8ZS.8 viíTzálkodások után szép egy- 
gyetértésben nyugszik. Az Orofz 
Követnek öt esztendei fáradsága, 
és a’ Portának éppen annyi idei 
vonakodása után, elkezdődvén a 
B ukuresti Tractátus végrehajtása 
felöl az alkudozások , mikor már 
egynéhány pontok valának állapít
va, a' Móreai közönséges feltáma
dás és egy kötelességéről elfelejt
kezett pártos-Felekezet Vezérének 
béütése egyszerre fel gerjeszti a' Tö
rök Udvarban és Nemzetben a’ Ke
resztények ellen való vak gyülőlsé- 
get, a" nélkül, hogy az ártatlanokra 
tekintetet vetnének. Orofz Ország



haladék nélkül kimutatta, mennyire 
kárhoztatja Herczeg I p s i 1 a n t i’ 
tettét. Jóvá hagyta, mint Moldva 
és Oláh Fejedelemségek Véd-Ura, 
azt is, hogy a’ Díván erőt erővel 
kíván viiTza nyomni, tsak azt kí
vánta , hogy az ártatlanokat a’ bű
nösöktől válasszák meg. Ezen ta- 
náts megvettetett. Az Orosz Követ 
tulajdon házában meggyaláztatott, 
a’ főbb Görög Papok a’ Pátriárká
val együtt Vallásunk innep napján 
gyalázatos halállal kivégeztettek. 
Minden előkelő Keresztények elfo
gadtattak és meghallgattatás nélkül 
meggyilkoltattak. A’ ki megmaradt, 
elfutott. A’ támadás tüze, a’ helyett 
hogy megtsilapodott volna, minden 
felé lángra kapott. Híjában próbálta 
az Orofz Követ a’ Portának minden 
kitelhető szolgalatját megtenni. Hí
jában mutatta meg az 1821-ki Ju
lius 6/l8kán beadott Megjegy
zéseiben a’Béke és köz hafzon 
igaz útját. Azért is, minekutánna 
az elkövetett hallatlan kegyetlensé
gek és dühös tettek ellen protestált 
volna , Fejedelme parantsolatjára 
Konstántinápolyt elhagyta. Ekkor 
az Orofz Országgal barátságban, 
és szövetségben lévő Hatalmasságok 
magokat közben vetvén, egymás
sal vetélkedve igyekeztek a ziva
tart, melly a’megvakult Török Ud
vart fenyegette, elhárítani. Orofz 
Ország Európa békeségét kívánván

ápolgatni, kéfz volt elhalasztani az 
elégtétel'vételét. Mind ezen nagy 
áldozatok sikeretlen*k maradtak. 
Az egyesült Hatalmasságok min
den Előterjefztéseik és iparkodásaih 
mellett is semmire sem mehettek 
a'Porta nyakasságával, a’ ki azomban 
a' birtokaiban lévő Keresztények 
kiirtására elkezdett plánumát végre 
hajtani mind inkább törekedett; a' 
háborút a" Görögök ellen > a' Belea- 
vatkozások truczára kétszeres mé
reggel folytatta; a’ példás hűségű 
Szerv iánusokat a’ Díván 
napról napra inkább fenyegette; 
Moldvát és Oláh Országot, a’ Nagy 
Britannia Képviselőjének tett Ígé
rete ellenére, fegyveres népével el
hagyatni nem akarta. Végre elfo
gyott Sándor Tsáfzár’ békeséges 
tűrése; 1825-ben October Havában 
beadatott egy hatalmas Protestatiot 
a’ Török Ministeriumnak, és mi
kor Otet a’ kora halál szeretett né
peitől elragadta, már akkor kinyi
latkoztatta, hogy a’ Török Orfzági 
bajokat, a’ fzerént a’ mint azt az 
igazság, és az Ország java kívánja, 
elfogja igazítani.

Új Orfzáglág kezdődött; ez is 
újabb bizonyságait adta azon béke- 
ség fzeretésnek , mellyet az elébbi 
Országiétól örökségül vett. Mihelyt 
Miklós Tsáfzár a’ thrónusra fel
lépett ő némelly egyedül Orofz 
Országot illető peres tárgyaknak a’

Por-

Folytattatik az árkus Toldalékban.

(Hafznos Mulatságok Nro 40.)



Toldalék
a Hazai» ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(4a)
Portával való eligazítására mindjárt 
alkudozásokhoz fogott; azutánMart. 
23. (April 4.) 182Öí Ó Felségével 
a’ Nagy Britanniái Királyai egyes- 
ségre lépett, reményi vén egyfelől, 
hogy a két nagy Udvar egyesített 
Közbenjárása a Keleten pufztító 
háborúnak hamarább végét fzakafzt- 
ja , nem akarván más réÍzről ezen 
fontos dolog’ eldöntésére egyedül 
a' maga tekintetével, és hatalmával 
élni. Ezen környűlállások közt 
megnyittatik az Akermani ta- 
nátskodó alkudozás. Ennek követ
kezése egy Pótlék - Egyesség leve a’ 
Bukuresti mellé. Ezt követte az ál
landó Követnek Konstantinápoly- 
ba lett küldettetése. Az 1827-diki 
Jul. 6-kán szerzett Tractátus meg
mutatta a* Világnak az Apr. 4-kérőJ 
való Protokoll um bán hafzonkere- 
sés nélkül való princípiumait. Ezen 
Tractátus egy részről megismerte 
ama’ fzerentsétlen Nemzetnek jus
sait és kívánságait, más részről 
meg akarta azokat a" Töröli Ország 
épségével, javával és békeségéveí 
egyeztetni. Megpróbálták az egye
sült Hatalmasságok’ Követei a* Por
tát barátságos úton rávenni az aján
lott megbékéllés' pontjainak elfo- 
gadásása ; sürgetve kérték a* véron
tás megszüntetésére; nyilván ki
fejtegették előtte a.' három Udvar' 

(Első Félesztendő 1828.))

plánumait; értésére adták végre, 
hogy azon esetben, ha reá nem 
áll, kéntelen lesz az Egyesült Flotta 
a’ háborúnak véget vetni, és azon 
békeséget’s a’Tengeren való bátor
ságot , mellyre a’ pallérozott és Ke
reskedő Európának szüksége van, 
megszerezni. A' Porta erre semmit 
sem hajtott. Egy Vezére az Otto- 
máni Seregeknek alig hogy békesé
get köt, mikor azt újra megszegi, 
és erőszakhoz nyúl. Erre követke
zett a’ Navarini ütközet, mint a’ 
megbizonyított hitszegésnek és tud
va lévő megtámadásnak szükséges 
következése. Még maga ezen tsata 
is újabb alkalmatosságot adott a’ 
szövetséges Hatalmasságoknak ar
ra, hogy kívánságokat a’ békeség- 
nek Keleti Asiában leendő helyre 
állítása eránt a’ Dívárinak értésére 
adják, azon hozzátétellel, hogy a’ 
Török Birodalom a’ költsönösen 
megígérendő Garamiaknál fogva tö- 
kéiietes bátorságba fog tétetni.

Ez azon Systerna, ez azon hi
vatalos oklevél , mellyre a'Porta a' 
múlt Dec. 20. (Jan. 1.) költ Manifes- 
tumával és ollyan Rendeléseivel fe
lelt, mellyek mint meg annyi meg
rontásai az Orofz Országgal szerzett 
Tractátusoknak, meg annyi meg
sértései Jussainak, és megtámadásai 

j Kereskedésének , mind azt bizonyít-



ják , hogy mennyire kíván a'Porta 
Orofz Országnak bajt és ellensége
ket szerezni.

E’ fzerént Orofz Ország ollyan 
helyheztetésben lévén , melyben be- 
tsűlete és hafzna tovább maradni 
nem engedik, hadat izén az Otto- 
máni Udvarnak ; sajnálván , ho°:y 16 
esztendei fáradságos igyekezete mel
lett is reá nem tudott menni, hogy 
ezen roíTzat elkerülje. A’ háborúra 
Török Ország adott okot , annál 
fogva a költségeket és az 0 Felsége 
Jobbágyainak okozott károkat meg 
fogja téríteni. A’ háborúnak az a1 
czélja, hogy azon TrSctátusoknak, 
melyeket a’ Porta úgy tekint, mint
ha nem is volnának, erőt és tekin
tetet szerezzen, — a' Fekete Tenge
ren való Kereskedésnek, ésa’Bos- 
póruson való hajókázásnak jö
vendőben sérthetetlen szabadsága 
legyen.

Mikor azonban Orofz Orfzág 
fegyverhez nyúl, távol van attól — 
a’ mivel a’ Díván vádolja, — hogy 
a' Török Birodalmat gyűlölvén an
nak lerontására törekednék ; és úgy 
hifzi, hogy ha ő tsak ugyan azt 
akarta volna, úgy minden alkalma
tosságon kapott volna , mellyel a' 
Portával való környülállásai fzám 
nélkül szolgáltatnak.

Orofz Orfzág távol van minden 
nagyra vágyó szándéktól. Elég Or
szágok és népek ismérik meg már 
eddig is az ő törvényét. Elég gond 
van már eddig is Birodalmának 
nagyságával egybe kötve.

Végezetre ámbár Orofz Orfzág 
ollyan okoknál fogva , mellyek a’

Jul. 6-ki Tractátussal semmi egy hely
függésben nintsenek, a' Portával há
borúban van: mindazáltal a’ mon
dott Traclátustól el nem áll, ’s nem 
is fog el áll an i. Azon Tractátus nem 
kárhoztatta arra Orofz Országot,nem 
is kárhoztathatta, hogy elébbeni fon
tos jussairól lemondjon, nyilvánsá- 
gos bofzontásohat elszenvedjen, és 
érzékeny károsíItatásaiért elégtételt 
ne vegyen. De azon kötelességeket 
és princípiumokat , mellyek azon 
Tractátusban ki vágynak szabva, jó 
lelkiesmérettel hé fogja tőltepi. O- 
rofz Orfzág mindenkor kéfzen lefz, 
a’ Szövetséges Hatalmasságokkal 
egyet értve , a’ Londoni Egyezést 
végrehajtani, és azon dologra, mel
lyel a' Vallás és az emberiség hűsé
ges gondja ő reá bízott,buzgón mun
kálkodni ; mindég kéfzen lefz a’ 
mostani helyheztését is a’ 6-dik Jú
liusi Tractátus pontjainak tejesíté
sére— de nem annak megváltozta
tására — -használni.

A Tsáfzár elébb nem fogja a' 
fegyvert letenni, míg ezen Hadüze
netben előszűrni ált czéljait el nem 
éri ; a* mit reményi annak áldásából, 
a’ kihez az igaz ügy, és jó lelki es mé
ret soha híjában nem folyamodott.

Költ Sz. Pétervárában April. \L>. 
(26)-án 1828. ,

NAGY BRITANNIA.
A Londoni Courier Apr. 28- 

dikán így ír: „Mi igen szükséges
nek tartjuk azon hírt megczáfolni, 
hogy Anglia fenyegető hangot kez
dett Orofz birodalom ellen; hogy 
ennek következésében ezen Hatal
masság a’ Porta ellen való befzédé-



ben alább fzállott,. és kívánságait 
mérsékletté ; hogy ezen fenyegetőd- 
zések őtet szándékáról leverték,'hogy 
parantsolatot ne adjon seregeinek 
a" Pruthon való által kelésre a’ f. h.
14-dikén; és azután Orofz biroda
lom reá állott, hogy a* hadi mun
kálkodásokat még egy hónapig el- 
halafíza, hogy időt nyerjen az An
gol Orfzáglófzékkel való alkudozás
ra. Mind ezen előadások nem iga
zak. Nagy Britannia nem tartotta 
szükségesnek fenyegetődzni Orofz 
birodalom ellen, azon okból, mivel 
az Orofz soha sem adott arra alka 
matosságot. Soha sem szakadott 
meg az eggyetértés ezen Hatalmas
ság, és Anglia között a’ Hatalmas
ságoknak Görög Orfzág' ügyére néz
ve kötött Szövetségétől fogva egéfz 
azon ideig, míg Török Orfzág ki 
nem hirdette sértegető nyilatkozta- 
tását, és Orofz birodalom köteles
ségének tartotta ezen gyalázatot 
megbofzulni. Ezen Hatalmasság’ 
magaviseleté nyilvánságos, és egye
nes volt. A* Török azt mondta, 
hogy ő tsak időt akart nyerni az 
alkudozásokkal, és az Ahermán 
kötés’ feltételeit soha sem akarta be
tölteni. Az Orofz azt vélte , hogy 
ezen sérelmet el nem lehet tsende- 
sen nézni, ’s az ő Szövetségesei 
sem kívánhatják azt. Azonban, a’ 
mit a' Prúthon való általhelés’ fel
függesztésének okául mondanak, 
éppen nem igaz. Noha az Orofz el
lenséges állásba helyheztette magát, 
még sem hagyta-abba a" politiká
nak azon alap-törvényét, melly Gö
rög Orfzág’ függetlenségét neki kí
vánatossá tefzi. Még kevesebbé jött

közbe olly történet, melly Franczia 
Országot, és Angliát szándékának 
megmásolására bírta volna. Az O- 
rofz utasításokat adott Admirálisá
nak , hogy a’ közép tengeren a’ más 
két Hatalmassággal, mellyek béke- 
sóges fogások által kívántak a’ czél- 
hoz jutni, közre dolgozzék. Noha 
nem állhatottéi azon határozásától, 
hogy fegyver által szerezzen magá
nak elégtételt, mellyet a’Töröktől 
kívánt, még sem kereste birtokai
nak óriási kiterjesztését, mellyet ne
ki tulajdonítottak. Az Orofz által 
adatott Hlyen felvilágosítások ter
mészetesen minden nehézséget el
hárítottak , a’ mi közben jöhetett 
volna. Mi vélekedésünk fzerént azt 
állíthatjuk., hogy most tellyes egy- 
gyetértés uralkodik a’ három Szö
vetséges Hatalmasság között. De 
azért nem kell azt képzelni, hogy 
az Orofz és Török közt. a" háború 
elkerülhető volna, ha mindjárt a' 
Török egészen megváltoztatná is 
magaviseletét, Is kívánságait.’’

GÖRÖG ORSZÁG.
A’ Görög orfzági Közönséges 

Újságnak Mart. 12—20-dikáig ter
jedő darabjai érkeztek Rétsbe , mel
lyek a' többek között ezen tudósí
tásokat közük: A' Mart. 12-diki Új
ság egy levelet közöl, melly Pórófz- 
ról Febr. 2Q-dikén költ, ’s a’ Praesi
densnek Damala faluba melly a' régi 
Troezen omladéka! mellett fek
szik , érkezését, ’s a’ katonaság’ mee-- 
mustráltatását,onnét Naupüába me
netelét adja elő (a’ mit 33-dik szá
mú Újság-levelünkben bőven meg
írtunk).— Továbbá ezen Görög Új
ság-levél közli Dutróne Úrnak,

)( *



löletett wieg, 0 tsekély sebet kapott.
:— Az ellenség’ vefztesége sokkal 
nagyobb lett volna, ha 300 ember
ből álló Görög tsapat, mellynek a* 
mieink’ segítségére jőni, ’s az ellen
ség’ hátuljába kapni kell vala, an
nak idejében megérkezett volna. De 
a’ vidék’ járhatatlansága, kivált a’ 
folyvást tartó zápor esső miatt alig 
érkezett meg más nap ;. valamint 
ugyan azon essőzés, és az elmara
dott eleség miatt a’ Sz. Nikólainál 
lévő o fztály is más állásba verte ma
gát a’ fő táborhoz közelebb.

Porofz Mart. 13-dikán.— Mi
aui i Admirális jelenti a’Praesidens- 
hez utasított tudósításában , mellyel 
Mart. 5-dikén a’ Skiathói kikötő
helyből írt: hogy ő a’reá bízott do
lognak végrehajtására az alatta lévő 
hajós ofztállyal Skopelóhoz ért, 
’s a’ régóta ott tartózkodó hadi em
berek'hajóit majd mind elfogta, ré- 
fzint pedig elrontotta. Ezeknek U- 

i rait (a’ katona embereket) levél ál- 
, tál felfzóllitotta , hogy Shiathóra 

gyűljenek öfzve az Orfzáglófzék'pa- 
rantsólatjának meghallására, hogy 
a’ fzerént tselekedjenek , ha el akar
ják kerülni az érdemlett büntetést. 
O még az nap, a’ kemény fzél által 
kénfzeríttetvén, Skiathóhoz evezett, 
minekutánna nehány kis fegyveres 
hajót Skopelo előtt hagyott fzüksé- 
ges utasításokkal. A' Skopelói példa 
foganatos volt a’ Skiathobeliekre 
nézve, kik az ott lévő hajókat ma
gok kiadták. Az elfogott hajók kö
zül nehányat megtartott magánál 
az Admirális, mennyire fzüksége 
.volt, a’ többi Q5-töt Pórófzba kül- 
jdötte Manoli Buti Kapitány alatt.

i _______ _

Pranczia Törvény-Tudósnák min-!
den Görögökhöz, kivált a’ fzegé- 
nyekhez intézett Jelentését, melly- 
ben nekik ajánlja, hogy addig is a’. 
Franczia nyelvre őket ingyen fogja 
tanítani a’ Lancaster’ módja fzeréntJ 

A’ Mart. i-5*diki Görög Újság! 
a’ Praesidensnek Febr. 15-ikénkölt, 
35 Czikkelyből álló hoíTzú Végzését 
közli, mellya’ Görög kereske
dői hajózásnak fzab rendet; 
ennek a’ f. e. Május i-ső napján (13) 
kellett foganatba tétetni, ’s benne 
meghatároztatik, mitsoda írásokkal, 
és bizonyság-levelekkel kell felké- 
fzülve lenni,• méllyék ha meg nem 
lefznek , tolvaj-hajóknak fognak tar
tatni.—• Ezután illy levelet közöl :

D r a g o mes t r é b ől, Febr. 2Q- 
difién.-— Minekutánna a’ Fő-Gme- 
rális (Church) által küldetett hadi 
ofztály Manina mellett St. Ni
kolai állást elfoglalta, Miffzo- 
lungi' közösülése a’ Karvafza- 
ránál (hajdani Ambracia), lévő 
ellenség’ seregével, ’s igy A r t á v a 1, 
és Prevezával is egéfzen elvá- 
gattatott. Az ellenség látván, hogy 
Miffzolungi vefzedelemben va
gyon, az említett Görög ofztály 
ellen indúla a’ Prevezai Kormányo
zó Veli-Bei 1300 emberrel , Febr. 
24-dikén nagy hevességgel megtá- 
madá állásunkat Sz. Nikólainál, de 
viffzaveretett. Idő vártatva új segít
séget kapván , ismét reánk rohana, 
de ismét jókora vefzteséggel viíTza- 
nyomatott. Déltájban végre harmad- 
fzor is hozzá foga a’ megtámadás
hoz, de a’ mellynek hasonló kime
netele lett a’ más kettőhez. Az el
lenség 100 holtat, és megsebesítet
tet vefztett; a’ mieink közűi kettő



Hirdetések
"Jelentés.

(l) Méltóságos Gróf Tolnai Festetics Láfzló Úr O Nagysága 
Uradalminak Directiója réfzéről ezennel közhírül adatik, hogy Keszt
helyen Tekintetes Nemes -Zala Vármegyében , Május tizedikétől kezdve 
számos paripáit, és kotsis lovak , tsődörök, kanczák és tsikók, mellyek 
többnyire arabs származásúak , eladásra kitétetnek. Hasonlóképpen kü- 
lömbféle faj , nem, ’s időbeli Schvaitzer marhák, Tibeti ketskék, és 
Dischley fajta Angoly birkák, mellyek itten több esztendők óta accli- 
matizáltatván, a fzabótt fzám felett megszaporodtak, kéfz pénz fize
tésért áruba botsáttatnak. Kefzthelyen Május 7-én 182-8.

Jelentés.
(l) Egy Nevelő - AíTzony, a’ ki a’ Fortepianon jól jádzani, 

és Németül is jól tudjon, ezen a’ szükséges tudományokat tanittsa — 
az AíTzonyi Munkákat is jól értse, kerestetik Pesthez nem meíTze egy 
Urasághoz. A’ többi feltételekről bővebb Utasítást ad T. Siposs István 
Fiskális Ur az Uj Világ - Uttzában az 554-dik Szám alatt.

J e l ént é s.
Pesten a’MagyarKirálynál lévő fz álló Vendégfogadó'

által v é tele.
(2) Az alúlírtnak van fzerentséje minden T. T. Utazónak tudtára 

adni, hogy ő a’ fent nevezett Vendégfogadót kibérlette , és 1823-diki 
Április 24-dikén tulajdon fel v így ázása alatt megnyitotta. Valamint 
ezen Vendégfogadó tulajdonképen úgy is ezen célra épült, ’s azt az 
Új-Városban gyönyörű hélyhezete, és a’ Theatromhoz közelléte ajánlja; 
úgy az alúlírt azon fog lenni, hogy azt minden lehetséges alkalma
tosság , szorgos tisztaság, és ügyes szolgálat által még kedvesebbé te
gye, ’s erre nézve jól készült ételek’, valódi asztali, és tsemege borok’ 
szolgáltatása által állandó köz megelégedést szerezzen ; mellyre nézve 
bizodalmát reményű a’ T. T. Közönségnek. Pesten Május 4-dikén 1828.

A T. T. Közönségnek alázatos szolgája
E m e r 1 i n g Károly.

Jelentés.
(2) Pesten az Új-világ útfzában az Arany Sasnál lévő szálló 

Vendégfogadó haszon bérlője, (minthogy ezen Vendégfogadót a' tu
lajdonos a’ T. T. Utazók alkalmatosabb elfogadása végett kellemetes



o

fzobákkal, jő, és a' tüzellen bátorságos istállókkal és kotsi fzínekkel 
jóformán nagyobbította, az épület pedig már jóval ez előtt elvége- 
ződvén, tökélletesen kiszáradt, ezennel nyilván ’s alázatosan jelenti, 
hogy a’ T. T. Vendégek elfogadására minden kéfzen vagyon úgy, hogy 
a’ közkivánságnak, mellyet az építés ideje alatt nem lehetett tellye- 
síteni, már most, szinte mint hajdan eleget tehet. Ez a’ Város köze
pében lévő Vendégfogadó, melly mindenkor fzerentsés volt kegyes 
meglátogatással ditsekedni, ezután is iparkodni fog , kellemetes tiszta 
szolgálattal, jó izü étellel, és minden nemű jó itallal a’ T. T. Vendé
geknek és Utazóknak eddig nyert megelégedését, és bizodalmát meg- 
érdemleni; az illendőségre, és a’ fzobák’ tsinosságára fordítandó 
fő figyelme állal pedig tellyes megelégedést fog, magának szerezni, 
melly szerint magát alázatosan ajánlja Pesten Május il-dikén 1828.

Kropf Venczel
a’ mondott Vendégfogadó hafzon bérlője* 

« Nuncium.
(5) Opus sub Titulo „Tractatus de Mandatis Judicia- 

libus Ordinariorum R égni Judicu m” etc. cum fine curren- 
tis Mensis Maji prelum pevfecte des eret; — proin usque hu ne prae- 
clusi Terminum praenumerationes pro- singulo Exemplar! in 2 fl. C. M. 
defixae , per Bibliopolas Pestienses adhuc recipiuntur , occasione pro- 
xime celebrandarum Nundinarum Pestiensium in 8-vam Junii inciden- 
tium verő constituta Exemplaria extradabuntur. Pestini 9. Maji 1828.

Hirdetés.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’ rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a megüresúlt Csanádi Püspöki Ura
dalomhoz tartozó Makó Mező-Városában 650 darab dézsma bárány 
e’f. 1828 efzt. Május 29-dikén azonnal teendő kész pénzbeli fizetésért 
kótya-vetye által eladatik. Mellyre nézve a’ venni kívánók a' fellyebb 
mondott 1828-diki Május 29'dikén reggeli Q órakor Makón a’Püspöki 
Palotában jelenjenelt-meg.

Hirdetés.
(5) A’ Felséges Magyar Királyi Helytartó Tanáts múlt 1827. 

Esztendő October Hónapnak 23-dik napján 2Ő930. fzám alatt költt 
Kegyes rendelése fzerént tudtára adatik a’ Tekintetes Sajó Laádi Ura
dalom réfzérül mindeneknek, hogy a’ következendő Sz. Iván Havának 
12rdik napján reggeli órákban , ugyan Sajó Laád Helységben az Ura
dalom Cancellariájában tartandó Licitatio’ által következendő Uradalmi



Javak három egy más utánn következendő Efztendőkre szokott Con- 
tractusok , és a’ Bánat pénz előre való lefizetése mellett Arendába 
adatni fognak, úgymint:

1- fzör Felső Kemey, vagy is Simárdi Pufzta , egy Rortsmával 
346. hold földekkel, és kertel, 20 hold szántófölddel, és 12 5/8 hold 
legelővel.

2- fzor Sajó Laádi Helységben való Kováts-Műhely 4 ember 
Kafzálló réttel.

3- fzor Köröm Helységben lévő Vendégfogadó, a' hozzá tar
tozandó földekkel , és réttel.

4- fzer Köröm Helységében lévő Kováts-Mühely hozzá tarto
zandó földekkel, és réttel. Köitt Sajó Laádon 1326-dik Esztendőben 
Április Hónapnak 25-dik napján.

Hirdeté s.
(3) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből folyó 1828-dik esztendei Junius hónap 23-dik napján szokott 
délelőtti órákban Kamerális Tarczal Városába a' Tifztartoi Hivatal 
Ranczellariajában Licitátio fog tartatni, melly alkalmatossággal e’ 
következő, és a’ Tokay Uradalomhoz tartozó haszonvételek a’ többet 
Ígérőknek folyó 1626-dik esztendei November első napjától számítandó 
réfizerént három, réfizerént hat efztendőkre Arendába fognak adódni, 
úgymint:

1. ) Tokay Városában a* Ser, és Pálinka Háznak, ahoz valókét 
száraz Malomnak, a’ Piaczon lévő. nagy Vendégfogadónak, ’s Kávé 
Háznak, Fekete Sas, és Kereszt nevű Kortsmáknak, Szalonna árulás
nak , úgy szinte az apróbb Kortsmáltatásnali, ’s Mészárszékeknek, az 
Országos' Vásárok jövedelme két harmad réfzének , és ezekhez tartozó 
épületeknek hafzon vétele.

2. ) Tarczal Városában, cs annak határában a’Piacz Kortsmá
nak, Csuka Ház Kortsmának — Fekete Sas nevű Vendégfogadónak : 
a’ Mészárszéknek, és Szalonna árulásnak 4 árúló boltnak, az Országos 
Vásárok jövedelme’ két harmad réfzének, és halászatnak baszna.

3. ) Tifza-Ladány Helységében a’ Rortsmáltatásnak, Mészárszék
nek , két kerekű száraz Malomnak, és Halászatnak jussa.

4. ) Bakamáz Helységében a’nagy Vendégfogadónak, és Korts- 
máltatásnah , Sertés Vásárnak, és 215 hold Dohány földnek haszonvétele.

5. ) Tímár, és Balsa Helységében a’ Kortsmáltatásnali, és Mé
szárszéknek , és ide tartozó alkalmatos épületeknek baszna.

A’ kiknek ezen haszonvételek kiárendálására akaratjuk lészen, 
a' fent írt helyen , és időben megjelenni ne terhpltessenek.

Költ Budán Szt. György Hava 25-dikén 1828.



J el en t é s a z. Ü j s a g r ó L
Nehogy a’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások’ nagy érdemű Olva

sóinál valami kétség támadjon ezen Nemzeti Újság' további folytatása 
felől, egyfzer'smind a' második félefztendö Jközelgetvén , bizodalommal 
tudtokra adatik az érdemes Olvasó Hazafiaknak: hogy ezen Nemzeti 
Újságra a’ jövő félefztendőre is, valamint eddig, 10 for. V. Cz. lehet 
előre-fizetni.— Olly időponton állunk, mellyben a’ politikai fzövevé- 
nyes dolgok’ menetelét, azoknak változásait előre el nem láthatni; tsak 
a', jövendő fejti-ki azokat, mellyekkel Hazánknak is, ha nem egyenes, 
legalább mellékes öfzvefüggése vagyon, ’s ennél fogva minden nyílt 
elméjű Hazafi azok tudása.nélkül nem maradhat. Ezeket kivált mellyek 
Európában történnek, ’s minket közelebbről érdekelnek, hiteles kútfők
ből a’ Nemes Hazával értelmes és tifzta nyelven válogatva közleni, vala
mint eddig, úgy ezután is fő kötelessége lefzen ezen Redactiónak, ’s 
mindenben iparkodni fog a’ nagy érdemű Olvasóknak eddig tapasztalt 
bizodalmát megérdemelni, ’s, fenntartani; tsak hogy érdemes Olvasó
ink is kedvező hajlandósággal, és hazafiul pártfogással móltóztassanak 
viseltetni továbbra is ezen Tudományos Nemzeti Intézet eránt.

Ezen Nemzeti Újság- eddig volt formájában, k iterjedésében,’s 
egéfz mivoltában ezután is megmarad, melly hetenként kétfzer, Szer
dán és Szombaton adatik-ki v és áll: egy árkus politikai Tudósítások
ból ; l/2 árkus Hafznos Mulatságokból, hol külömbféle hasznos, tu
dományos , és gyönyörködtető tárgyak közöltéinek ; végre a' mezei 
gazdáknak, kereskedőknek, ’s másoknak is tudni való Hirdetés-leve
lekből.

Hogy pedig a' boldogult Kiadónak hafznos intézése tovább is 
foganatban maradjon, a' folyó esztendőre Dánia, Svéczia és Norvégia 
Mappáját fogjuk az érdemes Olvasóknak ajándékba küldeni. Az eddig 
kijött Mappákat ezutánis meg- lehet szerezni 20 krajczárjával ezüstben.

A' Tsáfz. Kir. Posta-Tifzt Urakat bizodalmásán megkérjük, 
hogy hivatal jók fzerént, a Fels. Aerarium’ hasznára nézve is, Intéze
tünket az Előfizetők’ megjelentésével gyarapítani, ’s a’ járandó Újsá
gok’ kiszolgáltatásával a’ Ns. Közönségnek kedvezni ne terheltessenek; 
mi vifzont, mint eddig, Ajándék-Levelünkkel kedveskedni el nem 
mulatjuk.

Akár az Újság dolgában , akár egyéb tudósításra nézve külden
dő leveleket méltóztassanak az értekező Ürak a' Hazai ’s Kü 1 fö 1 d i 
Tudósítások’ Hedaetlójához utasítani Pestre a' Hatvani 
utfzába Nro 544- Sőt egéfz bizodalommal megkéretnek a’ TT. Ol
vasók, hogy’ az ő Megyéjükben történt nevezetesebb dolgokról tudó
sítást küldeni ne terheltessenek.

Kultsár Istvánná.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(4i-)

Pesten, Szerdán, Pünkösd Hava 21-dik napján 1828.

Pálya-futás,
Kavtsu szikár testű ménló megfutni törekszik 

A’ pályát, és szert szép jutalomra leszen.
Pajti, mi is fussunk versent a’ nemzeti czélra;

Úgy fussunk, hogy esés útba’ ne szegje nyakunk’.

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
ORSZÁG.

o Ts. Királyi Apostoli Felsége 

Fő Tifztelendő és Méltóságos L a i- 
tsák Ferencz O Nagyságát, a’ 
Nagy-Váradi Deák fzertartásu Püs
pököt , kit mind nemes fzivű ada
kozása, mind bő Tudománya, és a’ 
Tudósokhoz viseltető Pártfogása ré
gen a’ köz tisztelet tárgyává tett, 
eránta viseltető különös bizodalom- 
ból a' Nagy-Váradi Tudományos 
Kerület Fő Igazgatójává kegyelme
sen kinevezni, méltóztatott.

Primás O Herczegsége Nagy- 
tifzteletü Tudós Vass Láfzló 
Urat, a' Pesti Fő Oskolánál a' Szent 
Geographia, Chronologia és Egy
házi Történetek Királyi rendes Ta
nítóját, és az említett Fő Oskolá
nak mostani Nagyságos Rectorát, 
tudománybeli fényes érdemeiért a' 
folyó hónap 6-dikán tartatott Tifzt- 
válafztó Gyűlésben Tettes Nemes 
Esztergám Vármegye Tábla Ritájá
vá nevezte. Midőn a’ bő és igen ve- 

( EUÖ Félesztendó 1828.)

lős tudományu Férfiúnak ezen meg- 
külömböztetését érzékeny részvétel
lel hirdetjük, meg nem állhatjuk , 
hogy egyfzer’smind azt az örvende
tes hírt is ne közöljük a’ Magyar 
Nemzettel: hogy e' nagy tehetségű, 
és magokban a’ Történeti Kútfők
ben igen jártas Tudós Munkájának 
azon réfze, melly az Egyházi Tör
ténetekbe való Bévezetést, úgymint 
a' Kritikát, Szent Geographiát, és 
az igen szövevényes, de itt érthe
tőbbé tétetett Chronologiát magá
ban foglalja, a’napokban sajtó alá 
fog botsáttatni.

Tegnap, Máj. 20-dikán, az idő 
kedvezvén, igen fzámos és fényes 
nézők jelenlétében Pesten a’ Sorok
sári és Üllői lineán kívül végbe ment 
az első Ló-pálya- futás, mellynek 
elő-jelentését a’ mai Hafznos Mulat
ságokban közöljük; bővebb leírását 
a jövő levelünkben adjuk.

Ő Tsáfz. Kir. Felsége T..P a u e r 
Károly Antal Adolf Urat, Magyar 
Orfzági Hites Ügyéfzt, és a" N. M. 
Magyar K. Cancelláriánál fizetés nél-
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kül volt Udv. Conceptualis Practi- 
cánst, a’ f. e. Apr. 18-dikán költ Ke
gyelmes Végzése által, a’ Fiumei 
tengerparti K. Kormányszékhez va
lóságos Concipistává nevezni mél- 
tóztatott.

Aradról. Május 12-kén Mél
tóságú 8 Báró Venkheim Jó’sel 
Fő Ispány Ur Nemes Arad Várme
gyében , mint szeretve szeretett Kor
mányozó , a’ Magyar szent ősi törvé
nyes íz ok ás szerént Tiszt-Választó 
izéket tartott, a’ melyet szokott fon
tos ékes szólásával, az egyenesség
re és az érdem - tekintetre intést ad
ván, kezdett el. Minekután na a’ Vár
megyei Tisztviselők nevében Tekin
tetes Bittó Albert második Al-ls- 
pány a szokáshoz képest a’ hivata
lokról való lemondást nyílt fzívü- 
séggel elő adta volna; a’ Felkiáltá
soknál, ’s egy két esetben tett vá
lasztó voksoknál fogva egész rendel 
a’ Vármegyei Tisztviselő Urak ek
képpen választattak: Első Al-Ispány 
Bittó Albert, második B á n h í d i 
Antal. Fő-Jegyző : S z ő k e Sámuel, 
Al-Jegyző: Török Gábor, Bíró 
Pál. Tiszteletbeliek: Röth Ignácz, 
Edelspacher Imre. Fő-Ügyéfz: 
F a s eh o Jó’sef, Al-Ügyéfz K e f z- 
ler Fülöp; Tiszteletbeli Bong ó 
Ferencz, Rornély Ignácz, Ko- 
c s ub a Mihály, Bittó János, N o- 
vák Péter, Kiss Gergely. Fő adó
szedő Schlacta Gábor; A1 adó
szedő : Handle er Ferencz Aradi, 
Bochdanovics Dániel Boros Je
női, Bartha Károly Világosi, B r ü- 
nek Károly Zarándi Járásokban. 
Fő úti Biztos : Edelspacher ’Sig-

mond. Számvevők : N á n d o r y Jó- 
'sef; Tifzteletbeli Ló ez Antal. Az 
Aradi Járásban Fő Szolga Biró : D e- 
seő ’Sigmond; Al-Szolga-Biró:Ko- 
vács Ignácz , Sank a Lajos. Es
küdtek: Vánk Péter, Bosnyák 
Károly, G á b r y Sándor. A1 Boros- 
Jenői Járásban Fő - Szolga - Bíró : 
A ez él Sándor. Al-Szolga-Bírák : 
Török Antal, Hornya János. 
Esküdtek: Czompó Ferencz, Za- 
chariás Antal, Egyed Imre. A 
Világosi Járásban Fő-Szolga-Bíró: 
Somogyi István; AI-Szolga-Biró: 
Lenkey Károly, Porubfzky 
János. Esküdtek: Csömör Antal, 
Dese ő Ádám, Pul ay Ferencz. A’ 
Zarándi Járásban Fő-Szolga-Biró: 
Kovács Ágoston. Al-Szolga-Biró: 
Vásárhelyi Albert, O r mo s Jó- 
sef. Esküdtek: Sp ech Imre , S z i- 
gety Jó’sef, Pul ay Imre. Levél- 
tártonok : Dankó János. Eléstári 
Biztosok: Illyés Jó’sef, Vörös 
Miklós. Bátorságbéli Biztosok: An
tal f y János ,Fogarasy Ferencz.

LOMBARD - VELENCZEl 
KIRÁLYSÁG.

Ő Tsáí'z. Kir. Magassága Er
zsébet, Rainer Tsáfz. Kir. Fő 
Herczegnek , Lombard - Velenczei 
Vice-Királynak Hitvese , Május Q- 
dikén reggel 7 lfu órakor fzerentsé- 
sen egy'Herczeget szült. Ezen fze- 
rentsés történetet ágyúlövések hir
dették ezen fő város’ lakbsinak. 

OROSZ BIRODALOM.
Sz. Pétervárában az Apr. 26- 

dikán kihírdettetett Oklevelek között 
a’ Nyilatkoztatás után , mellyel előb
bi levelünkben közlöttünk , több



felvilágosító Czihkelyek találtatnak. 
Ezekben előfzámláltatnak azon kü
lömbféle Eggyezések’pontjai, mel
lyek’ ellenére a’ Porta az Orofz job
bágyok’ jussit megsértette. — To
vábbá ezen két levél kezeltetik, mel
lyeknek értelme imez :

A’ Nagy-Vezérnek Nessel
rode Grófhoz Dsemasiuleval hava
23-dikán 1245. efzt., Nov. 30-dikán 
(Dec. 12.) 1827. írt levele.
„Fő Méltóságú Jóakaró Barátunk !

Midőn mi az Excellentiád’ egés- 
ségének és barátságos gondolkozá
sának fenmaradásáért való kívánsá
gainkat jelentjük : tudtára adjuk
egyfzersmind , hogy a’ fényes Porta 
és az Orofz Udvar között fzerentsé- 
sen megkötött Akerraáni Egyes- 
ségnek következésében , melly által 
a’ két Udvar közt a barátságos Egyet
értés még inkább megerősíthetett, 
az igen érdemes Ribeaupierre, 
a’ ki, mint a’ Tsáfzári Udvarnak 
rendkívül való Követe és tellyes ha
talmú Ministere Konstantinápolyba 
jött, O Felségének a’ Szultánnak 
egy pompás audentián, a’ fzokott 
szertartások mellett, O Felségének 
a' Tsáfzárnak levelét benyújtotta, ’s 
meghatalmazó levelét a’ Magas Nagy 
Vezéri Hivatalnak által adta; melly 
alkalmatossággal minden tisztelet
tel és azon betsűletjelekkel, mellye- 
ket a’költsönösen fennálló békesé- 
ges Egyetértés kíván, fogadtatott. 
Ugyan ezen alkalmatossággal a’Tra- 
ctátusokkal egybefüggő dolgoknak, 
az egyezés fzerént, munkába-vételé- 
vől, és azoknak mint más egyéb 
tárgyaknak is rendbe szedéséről

gondolkodtunk. —Az alatt a' Fényes 
Portának némelly ártalmas , és a’ 
kötött Egyességre nem tartozó aján
lások tétettek : mellyekre nézve az 
Ottománi Porta igazságon és törvé
nyen épült fzabad, és egyenes fele
leteit írásban és szóval több ízben 
kijelentette. Végrea’ nevezett Követ
től azt kérte és kívánta, hogy írja 
meg a’Tsáfzári Udvarnak azon erős 
okokat és igaz mentségeket, mel
lyek a’Portát ezen feleletre határoz
ták , és várja el az onnan jövő vá
laszt : de ezen Minister , minden vá
rakozásnak ellenére, az Orfzáglófzé- 
kek’jusait és a" Képviselők’ köteles
ségeit tekintetbe nem vévén , a’ fé
nyes Portától előadott okokat illen
dően meghallgatni nem akarta, és 
Konstantinápolyból elmenni készül
vén, minden ok nélkül, kérte erre 
az engedőimet. Azomban a’ bizo
nyos , hogy ha a’ barátságban lévő 
Hatalmasságok Képviselőinek jelen
léte a’ meglévő Egy ességek fenma- 
vadására czéloz: úgy a' Nemzetek’ 
jusa ellen vét, a’kie’féle az Egy es
ségekre nem tartozó vitatásokba 
ereszkedvén, a’ fő várost elhagyni
készül.

Ezen tekintetből a’ nevezett Mi- 
nisternek utoljára tudtára adatott, 
hogy abban az esetben, ha Udvara* 
tói meg van hatalmazva Ronstanti- 
nápolynak e’képpen való elhagyá
sára : úgy néki ez eránt egy a’ Ki
szabott indító okot előadó ’s bizony
ságod szolgáló Jegyzéket kell a’ Fé
nyes Portának bemutatnia, hogy 
így a’ költsönös Jusok difzessége 
tellyesíttessék. De ő ezt semtette;

)C
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úgy hogy e'béli meghatalmaztatása 
felől néminemű kétség lehetett. En
nél fogva a' Fényes Porta, a’ma
ga részéről kéntelen volt az Enge- 
delem adás vagy nem adás 
közt a'közép útat választani: a'ne
vezett Minister ezen módon magá
tól elhagyta Konstantinápolyi és el
ment. Mellynek következésében in- 
díttatik, és küldettetik el ezen barát
ságos levél, hogy erről Excellentiád 
tudósíttassék.

Ha ennek vételével meg fogja 
érteni Excellentiád, hogy a’Fényes 
Portának minden időben egyedül 
való czélja és kívánsága a’békeség- 
nek és jó egyetértésnek fenntartása, 
és hogy ez a’ szóban lévő történet 
legyedül a’ nevezett Minister maga
viseleté miatt esett: reményijük, 
hogy Excellentiád a' barátság köte
lességeit minden alkalmatossággal 
igyekezni fog bétölteni.’’
Vice - Cancellarius Gróf Nessel

rode Felelete a’ Nagy-Vezérhez.
„Fő Méltóságú Nagy-Vezér!

Vettem azon levelet, mellyel 
Méltóságod a’múlt 1827. efzt. Dec. 
12-kén engem megtisztelt, ’s a’ Tsá- 
fzárnak bemutattam. Ha az én Fel
séges Uram halasztani nem akarta 
volna a’ feleletet, hogy a’ Fényes 
Portának időt haggyon sajnálkozás
ra méltó Határozásának megváltoz
tatására : úgy én parantsolatot vet
tem volna , hogy Méltóságodnak 
még az nap, mellyen levelét vettem, 
ezt írjam feleletül: az Ottománi Mi
nisterium felette tévelyegha azt hi
szi , hogy a’ Konstantinápolyiban

lévő Orofz Követ’ magaviseletét Ó 
Tsáfzávi Felsége áltáljában tökélle- 
tesen helyben nem haggya. A’Fé
nyes Porta jól tudhatja, hogy R i- 
beaupierre Úr a* Görög Országi 
dolgokra nézve szüntelen Fejedel
mének egyenes parantsolatit követ
te; minthogy a’ Portának szeme előtt 
voltak azon Keteleztetések, mellyek 
a" három Udvar’határozásait e’réfz- 
ben kimutatták ; és az Orofz Követ 
hivatalosan jelentette , hogy a’Tsá
fzár'minden czéljainak és akaratjá
nak ő a" tolmátsa. Szintúgy tudhatta 
a’ fényes Porta a’ Görög ürffág bé- 
keségére nézve feltett ajánlások’ igaz 
okait is , minekutánna Eleibe adták, 
hogy azok az Európa"nyugodalmá
ra és Kereskedési bátorságára nézve 
elmulhatatlanúl szükséges békés ég
nek ollyan lábra való, s erős meg
állítását tárgyazzák , melly fzerént 
az Ottománi Birodalom nem hogy 
épségében megtsonkíttatott, vágy- 
régi jósaiban megfzoríttatott volna, 
hanem inkább nagy politikai hasz
nokat , a’ belső virágzást elősegítő 
eszközöket, és azon kevés engedés
ért, a’ mi tőle kívántaiéit, kéfz 
pénzbeli kárpótlást nyert volna. Mi
nekutánna az Orofz Követ mind ezen 
hathatós tekinteteket a’ Török Mi
nisterekkel tartott beszédeiben, és 
hivatalos Jegyzésiben eléggé kifejte
gette, nem volt köteles ugyan ezt 
egy új Hivatalos írásban, mellyel 
tőle minden ok, és czél nélkül kí
vántak, ismét előterjeszteni. Egyé!:- 
aránt ő tudta az Ö Tsáfzári Felsége’ 
gondolkozását , és elhatározását; 
tudta a’ fényes Porta’ tagadó felele-



tét is ; annál fogva nem állhatott reá, 
hogy ezen esetben újabb Utasítások 
után várakozzék , melly eket néki 
egyátaljában feleslegvalóknak kel
lett tartani. Ezen környülállások- 
ban , mellyek be Őtet a’fényes Por
ta helyheztette , nem volt néki mást 
mit tenni, mint Konstantinápoly
ból való elmenetele által Udvarának 
tekintetét megmenteni ’s egyfzer's 
mind az Ottomani Orfzáglófzéknek 
jelt és időt adni arra, hogy az in- 
dúlatos , és kárhozatos tanátsok fél- 
retételével a’ fenyegető veszedelme
ket gondolóra vegye. A' Tsáfzár fáj
dalommal látta, hogy a' fényes Por
ta a' helyett, hogy a’ barátságos j 
Politikát illendően megbetsülte vol
na , ollyan lépésekre vetemedett, 
mellyek által az Orofz Országgal kö
tött Ügyességeit megsemmisítette, 
azoknak főbb feltételeit megrontot
ta , a' Fekete Tengeri kereskedést és 
az O Tsáfzári Felsége jobbágyait 
megtámadta és minden Musulmá- 
nok közt kihírdettette, hogy a’ jót 
roíTzal akarja vilFzafizetiii, békeség 
helyett hadat akar , és az Egyesség-J 
kötéseket, mellyeknek szenteknek 
kell vala lenniük , megtartani nem 
fogja. Ennyi sok ellenséges tettek 
után , mellyek ellen az Orofz Or
szággal fzövetségbenés barátságban 
lévő Udvarok híjában tették Előter
jesztéseiket , nem fog Méltóságod 
tsudálkozni, hogy én a’ Méltóságod 
1827 Dec. 12-kén költ levelére pa- 
rantsolatot vettem az ide zárt Had- 
izenettel felelni. Ezen Hadizenetet 
nyomban követi az Orofz Seregek 
megindulása, mellyeket a’ Tsáfzár

igazságos panaíTzainak megorvoslá- 
sára az Ö Felsége birtokaiba bépa- 
rantsolt. A’ mennyivel elevenebben 
és igazabban sajnálja az én Felséges 
Uram , hogy kéntelen erőszakos esz
közökhöz folyamodni : annyival 
kedvesebb fog Előtte lenni, ha azok
nak ideje megrövidül; és ha a' Szul
tán Meghatalmazottjai az Orofz Ha

jói Vezér Főfzállásán magokat jelen
tik , a’ legjobb módon fognak fo
gadtatni, ha a’fényes Porta azokat 
valóban olly czélból küldi,hogy a két 
Orfzág közt fenn levő Tractátuso- 
kat megújíttsa , az 1827. Jul. 6-kán 
az Orofz, Angol és Franczia Udva
rok közt megállítottTractátus felté
teleit elfogadja , a' mostani háború
ra okot adott tselekedetek" újra elő
fordulásának örökre eleit vefzi, és 
az okozott károkat, valamint a’ ha
di költségeket is,— mellyek az El
lenségeskedés huzamosabb tartásá
val tsak szaporodni fognak—meg
téríti. A’ Tsáfzár ugyan már akkor 
fáz alkudozások kezdetével, nem 
szüntethetné meg a’ Had menetelét: 
de a’ felől megvan győződve, mér
sékleti czéljai mellett, hogy azok egy 
tartós békeségnek, mint a’ melly tár
gya legforróbb kívánságainak, köté
sét tsak hamar meg fogják szerezni.

Van fzerentsém maradni, ’s a’ t.
Sz. Pétervárában 1828 April. l/|* 

(2Ó)-kán Gróf Nesselrode.

A Sz. Pétervári Újság Máj. Z- 
dikán jelenti; hogy a’ második ar
mada szaporítására rendeltetett Tsá
fzári gárdabeli seregek , mellyek 
majd 30,000-re telnek, Apr. 13-ikán
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útnak índúltak, minekutánna a’ Tsá
fzár maga előtt elléptette , a’ sorom
pókig vezette, ’s ott szavaival fel
buzdítván, tőlök bútsut vett. (Több 
tudósítások fzerént a’Tsáfzár maga 
Május 7-dikén, melly nap az Orofz 
seregek Moldovába bémentek , akart 
az armadához indúlni).

Ő Felsége a” Tsáfzár Apr. 26- 
dikán olly Végzést botsátott közre , 
melly fzerént minden 500 férj fi kö
zül két új katonát kell állítani, hi- 
vévén Grúziát, Befzarabiát, Cher- 
sont, Jekaterinoslávot, Poltavát, 
Slobodsko-Ukrainskot, Kievet, és 
Podoliát. Minthogy ezen tartomá
nyok közel esnek a’ táborozáshoz, 
és az adónak egy réfzét termékek
ben kell fizetniök, mostanság tsak 
felét, az az 500-tól eggyet adnak- 
Az új katonáknak nem fzabad 18 
esztendőn alól, és 55-tön fellyül 
lenni. — Ugyan az nap a’ Tsáfzár a’ 
hadi seregekhez napi parantso- 
lat képpen buzdító írást botsátott.

Az Uj RuíTziai ’s Befzarabiai 
Kormányozó köz hírré tétette: hogy 
minden Orofz kikötőhelyekben fza
bad a’kereskedés, tulajdon Záfzlóik 
alatt oda mehetnek , a’ hová tetszik. 
De megintetnek «'lakosok , hogy a’ 
mostani háborús időben az Orfzág
lófzék nem hezeskedhetik a’ hajók 
bátorságáért; azért ha valaki Orofz 
Záfzló alatt a’Bosporuson által akar
na menni, megteheti a’maga vefz-
16 GÖRÖG ORSZÁG.

A’ Görög Orfzági Közönséges 
Újságnak Mart. 29-diki darabja Áe- 
gináról ílly tudósítást közöl: „Ma

Ö Excellentiája a’ Praesidensünk 
Poroszból ide érkezett Helena fre- 
gátán, két Orofz Tsáfzári fregáta 
által kisértetvén. Naplementekor a’ 
szárazra kiszállván, fzokott tifztel- 
kedésekkel fogadtatott, és illendő 
pompával kísérték lakására «"Felsé
ges Tsáfzár’hajóinak Tisztei. Mihe
lyest oda érkezett, a’Panhellenion* 
tagjai , ’s azután minden egyéb 
Tisztviselők köszöntésére mentek.— 
Ezen idő óta nagy munkásságot le
hetett éfzre venni a Státus-Titok- 
noki hivatalban. Több Kurírok ér
keztek Dragomestréből, és mások 
útnak indíttattak. Egy Angol brigg, 
’s egy Franczia gálya levelekkel meg- 
érkezének, ’s kevés óra alatt ismét el- 
indúlának. R i gn y Adm. kevés idő 
előtt egy napPórófzon tartózkodott, 
"s azután ő , valamint Juno Franczia 
fregáta is Chios felé indúlt. Két 
Görög gálya eleséggel ideAeginára 
érkezett. — Sachturi V. Admirá
lis, minekutánna hofizas audientián 
lett volna a’ Praesidensnél, H y- 
drára evezett; ésviíízaérkezésekor 
a' Görög hajós seregből 8. brigg, és 
gálya jelent meg, mellyek azonnal 
készületet tettek a’ kiindulásra. — 
Ezen tengeri mozdulással a' Troe- 
zeni táborban lévő seregek is egy 
időben megindultak; minekutánna 
ezeket több ízbén megmustrálta vol
na a’tulajdon erre rendeltetett Biz
tosság, ezen h. 23-dikán maga a’ 
Praesidens is a’táborba ment, a’ Re
gementeket felesküdtette, ’s által 
adta nekik a’ Záfzlókat. Ezek közül 
egyet Sachturi V. Admirális' hajójá
ra függesztettek , a’ többit a’ kissebb
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hajókra. — Egy más látomány bá
mulásra indította a" Porofzi lakoso
kat. 80 gyermek, a’ Regementek 
után indíttatván, addig is A j a 
Móni klastromba (a' fzént klas
tromba) vitetik, Papadopulo 
Antal Ur’ felvigyázása alatt. Ezen 
gyermekeket hihetőképpen többen 
is követni fogják mentői hamarább, 
kik nagy Ínségben vannak, és a' 
kikkel a’ Praesidens hasonlóképpen 
jót fog tenni.

Továbbá ugyan ezen Újság így 
ír: „Ma írják Szalamis szigetéről, 
hogy azEleusisi táborunkból egy 
osztály tegnap Menidi faluhoz 
(Athénétól éjfzakfelé) előnyomult, 
mellyet ÖOO Török megszállva tar
tott. Miként az ellenség megtudá a 
mieink’ menetelét, azonnal kijőve 
a’ faluból, hogy a’ mieinketviflza- 
verje. Ebből tsata támadott, és ele
inte a' Törökök valának hatalma
sabbak a’nagyobb fzám miatt; ha
nem a’ mieink öfzvefzedvén ere jó
két , nem késtek győzni, és az ellen
séget gyalázatos futásra kéufzeríte- 
ni ; kik közül sol at megöltek , míg 
őket üldözték. A mieink közül tsak 
G-ton kaptak sebet; az ellenségtől 
sok ökröt, és juhot elvettek. Ugyan 
ezen levélből értjük, hogy az Atti
kában lévő ellenség nagyon el-van 
hagyatva.”

Aegina, Apr. i-ső napján. — 
Tegnap M i a ül i Admirális C h i o s 
Ligetéről ide érkezék, fregatáján 
1200 embert hozván, és má Eleuzis- 
ba szállítja őket. F ab v ier Óbester 
reguláris seregével Methanába ér
kezett , és ma a’ Praesidensnek ud

varlására volt.— Szomorú tudósítás ; 
a Chiósi expeditio füstbe ment; 
egy kis hajós tsoport, melly vélet
lenül a Chiósi tsatornán megjele,nt 
végbevitte azt, hogy Mart. 12-ikén 
1200 Török a v árba béfzálljon ; mi
vel a’ régen várt Hellas fregáta, melly 
14-dikben érkezett meg, a’ többi 
Törökség kiszállását meggátolta. 
Mégis ezen tsekély kiszállott Török
ség akkora fzerentsétleuséget fzült, 
mellyet minden jó Görög, és az 
egéfz pallérozott világ gyászolni fog; 
de egy kis vigasztalásul szolgál , 
hogy tsak a’ Chiósi föld maradott a' 
Barbarusok’ kezében,, a' Keresztény 
lakosok mind megszabadíthattak. 
Majd megmondják a’ Chióbeliek, 
mi okozta ezen expeditiónak rofz 
kimenetelét.”

A' Szmirnai Courrier Apr. ig
áikén Szkióról ugyan azon h. 15-ikén 
költ tudósítást közöl, e’képpen:
, Mart. 28-dikánSakis-Emini (Adó
szedő a Mastix falukban), ugyan az, 
kinek F ab vi e r Óbester a’Görö
gök’ kiszállásakor életét megmentet
te, Tsefzméből ismét vifízament a’ 
Mastix falukba. Minthogy kegyes
sége miatt kedves a’ lakosok előtt, 
többen a' hegyekről visszatértek la
kásaikba. Valami három fzázan men
tek így viffza lakhelyeikbe. — A’ 
Basa Szkió várát eleséggel megra
katja , és sütő kemencéket tsináltat, 
mellyek az utolsó ostromláskor nem 
voltak. — Legjobb rend tartatik a’ 
szigeten ; a’ Katholikusok, és a' 
visszatért kevés Görögök a’ Basa ré
széről oltalmat találnak. Szkio’ őr
zőserege most 1500 reguláris kato
nára megyen, és 5000 gyakorlatlan
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fegyveresre , kik mentői hamarább 
Tsefzmébe viffza mennek. — Két 
Orofz hajó, gabonával megrakva, 
a’ Szkiói kikötőhelybe érkezett, ’s 
terhét kéfz pénzfizetésért a Basának 
eladta. — Éppen most mutatja 
magát a’ partnál egy 6á ágyús 
fregáta, Genuai (talán Görög?) 
zászlóval. A' Török lovasság, 150 
ember, mindjárt a" parthoz ugra
tott, és a' bástyákról nehány lárma
lövést tettek. A fregáta, melly egy 
salupot hurczolt maga után , egy da
rab ideig tsendesen ott maradott, ’s 
úgy látszott, hogy még más hajók 
után várakozott; most a’ Dardanel
lák felé indúlt; azt gondolják, hogy 
ez Hellas legyen, mellyel Mi- 
auli vezérel.”

Ugyan ezen Szmirnai Újság 
Apr. 12-dikén jelenti, hogy a’ Görög 
Húsvéti ünnepet az idén sokkal na
gyobb pompával megüllötték Szmir- 
nában mint máskor. A Processio 
most kikerült a’ templomból, an
nak egyik ajtajától a' másikig, a’ mi 
máskor nem volt fzabad.

Z an tóból Apr. 20-dikán költ 
tudósítások fzerént Móreának déli 
Kikötőhelyeit (Na var int, Módónt, 
Koront) az utolsó időkben nagyob- 
bára a' Franczia hajók tartották foly
vást keményen bezárva , úgy hogy 
néha tsak alig lophatja bé magát 
egy két hajó eíeseggel oda. Koron- 
ban az Ibrahim Basa seregei kö
zött lázadás támadott, melly az utol
só jelentés elindulásakor még el 
nem nyomatott. Nem rég Azoff 
Orofz Admirálisi hajó is, mellyen

Heyden V. Admirális vagyon, 
megjelent Navarin előtt, más három 
Orofz hadi hajóval eggyütt. Sán
dor nevű Orofz linea-hajó melly 
Máltából egyszerre indúlt-el ezen 
hajókkal, Apr. 23-dikán Zanténál 
vasmatskát eresztett, hogy ott kiiga- 
zittsák , mivel Navarin előtt egy más 
Orofz hajóval öfzveütközvén, meg
sértetett. — Veneto Tsáfz. Kir. hadi 
brigg, mellyen Prokesch Major 
vagyon Apr. 12-dikén Navarintól, 
Aeginán által, Szmirnába viíTza-tért. 
Vele vagyon Vigilante Tsáfz. Kir. 
gálya is. -

Korfuból Apr. 20-dikán jelen
tik, hogy a’ Seraskier Resid Mehmed 
Basa Apr. 10-dikén estve tsak 20 
emberrel Prevezába ment; hol min
den tifztelkedéseket megtiltott. Itt 
az Angol Fő Consullal, Meyer 
Úrral valami 3 óráig beszélgetett. 
Más nap megnézegette a’ bástyákat, 
és az ágyú szereket, és megparan- 
tsolta, hogy sietve megjobbíttsák, 
és erősíttsék a’ várat; 12-dikbenreg
gel visszament Áriába.

A Nemzeti Bank’ részesei ismét 
szaporodnak Mart. 2Ó-kán Rondu- 
rioti Lázár és György 2000 ; Ko
lo k o t r o n i Tódor Grlis 1000; Me- 
x i János Specziából 1000 ; T r i k u- 
p i Státus-Titoknok 300 Kolonnáik 
adtak-bé. Az egéfz summa Mart. l6- 
dikától 22-ig 11,165 Kolonnáiba te
lik , és 30 font Sterlingre. Az Orofz 
Tisztek is adtak ebbe 80 Kolonnáik. 
Z a i m i András Úr 10,000 font apró 
fzőllőt ígért a’ szedéskor , ’s a’ t.

(Hafznos Mulatságok Nro 41. Hirdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a" Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz;

Mi.) * (l)

H í r a d á s.
(l) Egy ollyan Typographus- Legényre van fzükség, a'* 

ki mind Betúrakó , mind jó Nyomtató. Munkája , Darab-fzámra, ha, 
magát jól viseli, holta’ napjáig fog lenni , szakadatlanul. A’ találko
zott , jelentse magát a’ Hazai és- Külföldi Tudósítások’ Kiadójánál,, 
vagy fzeméllyesen , vagy francózott levél által...

H í r d e ti é sv
(l) Pesten egy, jó szerekből épült ház, igen jó feltételek alatt el

adandó, mellynek telek je a’ házhoz ragafztott gyümöltsös kerttel 0o4 
FT öl: a’ ház fzép kilátású tájékon fék fzik egy emeletre ; vagyon 
benne hét részre ofztott szállás, 7 konyhával, ’s annyi kamarával; 
24 fzoba, 6 kotsira fészer, 3 istálló, és az egéfz épület alatt tágas 
pinczék , mind bornak mind fának valók; a venni kívánó utasítást 
kaphat ezen Magyar Újság Hivatalánál.

H í r d ét é s.
(l) Méltóságos Nagy-Károlyi Gróf Károlyi György Úr Ó Nagy

sága’ Jófzági-Kormánya által ezennel közhírül adatik, hogy Keresz
tesen, Tek. Nemes Fejér Vármegyében , több darab eredeti Merino 
fiatal Hágó-Kosok, az ottani helybeli Tisztviselőnél megtudható ki
szabott árakon , ’s kész pénz fizetésért, naponként kéz-alatt eladandók 
légyenek.

Licitátio hirdetés.
(l) Gróf Zichi Miklós Palotai Uradalma részéről köz hírré tétetik,. 

hogy az ahoz tartózó Palotáról Győrnek tartó útban fekvő T. N. Vesz
prém Vármegyében helyheztetett 8úr helységre nézve , e’ f. e. Sep
tember 1-ső napján nyilván való kótyavetye által e’ következendő 
Királyi használatok e' f. e. Sept. 2Q-dikétől fogva 6 egymás után kö
vetkező esztendőre a’ többet Ígérőnek arendába adatnak:

(Első Félesztendő 1828.) )(
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1- fzörÁ Vendégház a’bor, ser, és pálinka-mérés jussával együtt, 
»melly 6 lakó, és 1 nagy ivó szobából, egy szabad kereskedési jussal
bíróíkalmár boltból, 2 konyhából, 2 kamarából, boltozott pinczéből, 
kertből, elegendő istállóból, és kotsi fzinből áll.

2- fzor A’ pálinkaház a* törköly és más féle pálinka főzéssel g 
üsttel, egy 120 darab gőbölyre való boltozott istállóval», go hold föld
del, szükséges fával, és zsilippel együtt.

3- fzor 1 Mészárszék hús mérés jussával együtt.
4- fzer 1 egy kerekű vizi malom.
5- fzör A’ hamuzsir főzés.
A’ bérleni kívánók elegendőbánat pénzzel felkészülve méltoz- 

tassanak e’ f. e. September i-ső napján a’ hely fzinén megjelenni, a' 
hol, valamint a’ Palotai Uradalmi Tifztség’ író szobájában is a’ bérlés 
feltételeit ízemre vehetni. Palotán 1828« Május l6-dikán.

Gróf Zichi Miklós 
Tiszti Canceílariája által.

Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a’ Pétskai K. K. Kerületi 1827-diki déz- 
mabor készségből 500 akó 1828-diki Junius 2-dikán Pé.skán a’ Tifz- 
tartóság épületében tartandó Licitatió által a’ többet Ígérőnek mind
járt teendő kéfz pénz fizetésért el fog adatni. Mellyre nézve a’ venni 
kívánók a' fent említett napon, és helyen a' szokott reggeli órákon 
bánat pénzzel felkészülve megjelenni ne terheltessenek.

Budán Május i6-dikán 1828.

Jelentés.
(2) Méltóságos Gróf Tolnai Festetics Láfzló Úr O Nagysága 

Uradalminak Directiója réfzéről ezennel közhírül adatik, hogy Keszt
helyen Tekintetes Nemes Zala Vármegyében , Május tizedikétől kezdve 
fzámos paripák , es kotsis lovak , ’tsődörök, kanczák és tsikók, mellyek 
többnyire arabs származásúak , eladásra kitételnek. Hasonlóképpen kü
lömbféle faj, nem, ’s időbeli Schvaitzer marhák, Tibeti kétskék , és 
Dischley fajta Angoly birkák , mellyek itten több esztendők óta áccli* 
matizáltatván, a’ szabott szám felett megszaporodtak, kéfz pénz fize
tésért áruba botsáttatnak. Keszthelyen Májíis 7-én 1828.
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Eredeti Merino Kosok Licitatiója.
(5) E’ folyó 1828-dik esztendő’ Junius i-ső napján 

T. G a a 1 István Úr eredeti Merino nyájából Magyar 
Országban Nemes Somogy Vármegyében Kapos
vár, és Dombóvár között fekvő Biissü Mező-Város
ban újra go darab két esztendős Merino Kos kész 
pénz fizetésért a’ többet Ígérőknek eiadatik. A’ fi
nomabb Birka nemesítés kedvellöi tehát a’fent jegy
zett helyre. e’ f. e. Junius í-sö napjára ezennel illen
dően meghívatnak.

Jelentés.
Pesten a’Magyar Királynál lévő fzálló Ven dég fogadó'

• általvétele.
(3) Az alúlírtnak van fzerentséje minden T. T. Utazónak, tudtára 

adni, hogy ő a' fent nevezett Vendégfogadót kibérlette, és 1828-diki 
Április 24-dikén tulajdon felvigyázása alatt megnyitotta. Valamint 
ezen Vendégfogadó tulajdonképen úgy is ezen czélra épült, ’s azt az 
Új-Városban gyönyörű helyhezete , és a’ Theatromhoz köZelléte ajánlja: 
úgy az álúlírt azon fog lenni, hogy azt minden lehetséges alkalma
tosság, szorgos tisztaság, és ügyes szolgálat által még kedvesebbé te
gye , ’s erre nézve jól készült ételek’, valódi asztali, és tsemege borok* 
szolgáltatása által állandó köz megelégedést szerezzen ; mellyre nézve 
•bizodalmát reményű a' T. T. Közönségnek. Pesten Május 4-dikén 1828.

A T. T. Közönségnek alázatos szolgája
Emer ling Károly.

Jelentés.
(5) Pesten az Új-világ útfzában az Arany Sasnál lévő fzálló 

Vendégfogadó hafzon bérlője, (minthogy ezen Vendégfogadót a’ tu
lajdonos a’ T. T. Utazók alkalmatosabb elfogadása végett kellemetes



Szobákkal, jó, és a" tüzellen bátorságos istállókkal és kotsi színekkel 
jóformán nagyobbította, az épület pedig már jóval ez előtt elvége- 
ződvén, tökéletesen kiszáradt, ezennel nyilván ’s alázatosan jelenti , 
hogy a' T. T. Vendégek elfogadására minden kéfzen vagyon úgy, hogy 
a’ közkivánságnak, melyet az építés ideje alatt nem lehetett tellye- 
síteni, már most, szinte mint hajdan eleget tehet. Ez a' Város köze
pében lévő Vendégfogadó, melly mindenkor fzerentsés volt kegyes 
meglátogatással ditsekedni, ezután is iparkodni fog, kellemetes tfzta 
szolgálattal, jó -izü étellel, és minden nemű jó itallal a’ T. 's. Vendé
geknek és Utazóknak eddig nyert megelégedését, és bizodalmát meg- 
érdemleni; az illendőségre, és a' fzobák’ tsinosságára fordítandó, 
fő figyelme által pedig tellyes megelégedést fog magának szerezni, 
melly szerint magát alázatosan ajánlja Pesten Május ll-dikén 1828.

Kropf Venczel
a’ mondott Vendégfogadó hafzon bérlője.

Igazítás.
A’ 33-dik számbeli Újsághoz mellékelt Hirdetésekben Herczeg 

Ödescalchi Uradalmi bor-dézmáról, ezen Szavakat: A’ N. M. Magyar 
Kir, Udv. Kamara rendeléséből köz hírré tétetik, hogy a’Szerem Vár
megyében helyheztetett Ödescalchi Herczegi , már a" Kir. Fiscushoz 
tartozó Illoki és Ireghi Uradalmakat illető bor-dézma , ’s a’ t. —így 
kell megigazítani: hogy 6* Szerem Vármegyében helyhez- 
tetett Herczeg Ödescalchi’ Illők, és I reg h Uradalmait 
illető, már a’ Fiscushoz tartozó bor-dézma, ’s a' t.

A'Gabonának Pesti piaczi ára Május l6-dik napján 1828- V.Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 20 kr. Kétfzeres 5 fór. 
40 kr. Rozs 4 fór. 52 kr. Árpa 3 fór. 24 kr. Zab 2 forint — kr. 
Kukoricza 3 fór. 40 kr. Köles — fór. — kr. Köles kása—fór.— kr.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
________ (42.) _________

Pesten, Szombaton, Pünkösd Hava 24-dik napján 1828.

Tündér.
Gondolod a’ mii lálsz, állandó? Anti, ne higgyed;

Tsak füst, tsak tündér , mind elenyészni siet;
Tsak tünemény minden ; köztünk nints semmi valóság ; 

Ostoba ! mért tsatolod fény-buborékhoz eszed 1

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

A’lx folyó Május hónapban valóban 
a’ levegő mérséklete sok nevezetes 
változáson ment által; l-ső napja 
hideg fzeles volt; 15-dikáigkelleme- 
tes tavafzi idők jártak; de ez nap , 
"s más nap is a’ hideg fzél miatt an
nyira meghűlt a" levegő , hogy a" dér
től lehetett tartani; nehány kelle- 
metes napok után ismét 18-dikán 
béköfzöntött a" váratlan hűves idő, 
melly három nap tartott. Tegnap, 
’s tegnap előtt a' hofizas szárazság 
után az esső megáfztatta a’ földet. 

A’ Pesti Ló-versenezések’ 
előadása.

A mint az ezen Versenezéseket 
elintéí-ő Válafztottság, az a’ folyó 
1828-beli Februar. iö-dikán kiadott 
Híradásában a futtatásokra ki jegy
zett napokat köz tudomásra botsá- 
tá, a’ szerint az ezen efztendőbeli 
legelső ló-futtatás Május 20-dikán 
valósággal el is kezdődött. Közhitté 
már ezen Újság az azon napi külön- ^ 

( ELŐ Ftilesztsndó 1828 )

fogadások ’s elegyes" versenezések 
feljegyzését, most azok következé
séről, és némelly e’ Versenezések 
elintézéseiről széli.

A' Pálya-hely megint ottan 
vagyon, a hol tavaly volt, de min
den ahoz tartozó jobb és tsínosabb 
vendbe hozva, minthogy minden 
emberi Intézetek esztendőről eszten
dőre töké betegedhetnek ’s az ezt el
rendelő Válafztottság pontosan el
kívánt járni abban, hogy mind a’ 
Nézők kényökre ’s a’ kedvetlen idő 
ellen is bátorságban lehessenek % 
mindlpedig a’ Pálya-bíróságban és a* 
Pálya-helyén is rend legyen. A’ Né
zők számára azért ötvenkét zárt bé- 
nyíió (loge) van, mellyek közül kettő 
a’ Nándor-Ispány Ts. Kir. ’s Fer
dinand, Magyar Orfzági Hadi 
Kormányozó, Kir. Fő Herczeg szá
mára készült, ’s abban F erdinand 
O Kit. Fő Herczegsége jelen is volt. 
A’ többi logek is mind ki vannak 
fogadva ’s mind tele voltak. Ezeken 
kívül vágynak a’ logék előtt bodzá
ban zártfzékek, ’s első , második és 

)(
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harmadik hely. Mind ezeket a’ Vá
lafztottság elintézéséből Hacker 
Jósef Pesti Építő Mester és S c h m i d t 
András , azon Pesti gyep haszonbér
lője , mellyen a Versenezések foly
nak , a" magok költségén építették, 
azért a’ jövedelem is az övék. Egy 
zárt bényiló az egéfz futtatások ide
jére 30 fór. pengő pénzben, egy zárt- 
hely minden nap Z huszas., első hely 
2 hufzas, második hely l hufzas , 
harmadik hely 10 kr. ezüstben.

A Versenezések körűi lévő fog
lalatosságokat a’ Válafztottság így 
osztotta fel Tagjai között; ú. m. 
Pályabíróság. 1. Igazgatók : 
Bláskovics Jósef, Gr. Káról y i 
Lajos, és Gr. Széchenyi Pál. — 
2. Rendre - Ügyelők : Gr. Kegle- 
v i c li Sándor , Hangyásy Dávid. 
— 3, Teherre - Ügyelők: Gr. An
drás s y György , M a y e r f f y Fe- 
rencz.—^.Elindítók, Gr. L a m b erg 
Rudolf , Ö 11 i n g e r Mihály, B. 
Vesselényi Miklós. — 5. Diada
lom ítélők : Heinrich János , B. 
Orczy Lörincz, Gr. Wartens
leben Károly. — Jegyző : ü ö fa
ré n t e i Gábor. — Válafztottság: 
Gr. Andrássy György, A ez él 
Antal, Appel Károly , Blasko- 
vics Jósef, B. Brüdern Jósef, 
Csapó Dániel, D obren te i Gá
bor, Gr. Efzterházy Mihály, Gr. 
Efzterházy Károly, Gr. Haller 
Ferenc, H a n g y á sy Dávid, H e i r> 
r i c h János , Gr. Károlyi Lajos , 
Gr. Károlyi György , Gr. K eg 1 e- 
v i c h Sándor, Gr. Laraberg Ru
dolf , B. Orczy Lörincz, Ö 11 i n- 
g e r Mihály, Gr. Széchenyi Pál,

Gr. Széchenyi István , Gr. W a r- 
ten sieben Károly , B. V e n fa
li e i m Jósef, B. Vesselényi 
Miklós.

A’ Pálya-bivóság udvarán van 
a' Mázsáló hely, ’s a' zárt bényilók 
defzkázatjára vágynak minden ren
delések felszegez;e, úgymint:

1. Mindenkor azon napról fzólló 
Versenezések rendje , mellyen azok 
végbe mennek.

2- A’ Válafztottság Tagjainak 
nevei, s hogy azok közül kire mi 
vagyon bízva.

3. Tudósítás a’ Pesti Ló-verse- 
nezésekről, melly a’már kihirdetett 
futtatási napokat hozza emlékezetbe 
hogy mellyiken mi történik. Ez adja 
hírül azt is hogy azon esetben , ha 
a’ versenezésekre ki rendelt valamei- 
lyik napon az idő épen nem ked
vezne, vagy magokat egyéb előre 
nem látott okok adnák elő, a’Ver
senezések más napra tétetnek által, 
mivel a" futtatásokra ugyelő Válafz
tottság a’ Hasznossal örömest a’ Kel- 
lemetest is öfTzekaptsolni kívánná ; 
hogy a’ Versenezés napján zöld, ve
res, fejér fzínű zászlók lobognak 
Pesten a' Városháza előtt, a’nagy 
piacon, 's a’ híd elejénél,’s a’melly 
napon azok ki tűzve nintsenek, V er
senezés sints.

4. Tudni valók. Ezek úgymint 
a" Futtatók iránt szabott rendelé
sek , mell vek közül az egéfz Közön
séget leginkább ezen pontok illetik: 
A' 17 vékony és magas oszlopok 
melly eken a" három színű zászlók 
lobognak a’ pálya kör jelei. — Az 
5 vastagabb ’s alatsonyabb és zafz-
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lótlan ofzlopok a’ külömbféle In
dulók jelei. — A’kis harang meg- 
tsendítése előfzer az új következen
dő futtatásra emlékeztet, a’ nagyobb 
harang meghúzására a lovasok nyer
geinek, vagy a’kiállásra kéfzülnek, 
a’ két harangnak együtt fzóllása a’ 
lovasok neki ivamodását jelenti.

Az említett két harang a' Pálya
bíróság állásán jobbról és balról 
függ, ’s közöttük a’ nyerő ofzlop 
tetején, ’s az ezzel által ellenben egy 
irányban lévő más ofzlopon , három 
három kis záfzló lobog, mind a 
zöld mind a’ fejér ’s mind a' veres 
fzín külön lévén, az Országnak azon
ban ezen három színeit eggyütt elő
adva. Ekesítéséül szolgál ezzel egy- 
gyütt a’ Pálya-helynek az, hogy a' 
zárt bényilók oldalai is , eddig ket- 
tőt-hármat kivéve, többféle színű ta
fotával ki vannak kárpitozva.

A’ Hafznos Mulatságok 41-dik 
száma előadván már a’ Május 20- 
dikán kijegyzett Ló-verseuezés rend
jét, ’s abból a’Közönség a’Lovakat 
már ismérvén, most a’ nyertesek 
tétetnek közhírré :

1. Az első külön fogadásban nyer
tes, C le ve 1 an d lett. Alus jól meg 
érkezett vele.— Ezek után 10 paraszt 
ló futott próbát. 5f) illyen ló gyűl
vén t. i. a Pálya-helyre, némelly Ha
zafiak jutalmat tettek öllze azon 
lovak gazdáji felserkentésére, "s lo
vaikat a Válafztottság négy tsapat- 
ba szakasztottá , hogy mindenik tsa- 
patból a’ győztesek kiválasztatván, 
ezek utoljára még egyfzer fussanak, 
a’ selejtesebbje pedig egéfzen elma
radjon. Az első tsapatbeli parafzt

lovak így érkeztek : Szeleczki György 
Alsó - Némedi lakos lova |. Manó 
Láfzló barna pej lova 2-Peles György 
Örkényi lakosé Z.

2. A’ második külön fogadás
ban , C a r d e n i o volt nyertes , és 
könnyen győzött.— Következett a' 
parafzt lovak 2-dik tsapatja 10 lóval. 
Reichel Ferencz Pesti Mészáros lova 
1. Vég János A. Némedi lakosé 2. 
Györífy Sándor Ketskemetié. z. Sás
ka András Bugyi lakosé 4.

3. Az első elegyes Versenezés- 
ben, Alus és Emir, egy oszlop
nál eggyütt félre tértek, de újra a' 
Pályára kapván derékül megvívtak. 
Bogár nyerge hátra tsufzván , lo
vassá kénytelen volt lefzállani, ’s 
ezen okoknál fogva nyertes egyik 
se lehetett. — Parafzt lovak 3-dik 
tsapatja: 10 lóval Záborfzky István 
Maglód! lakos lova 1. Veres Imre 
Aporkaié 2- Györífy Imre Ketske- 
métié 3.

4. A’ harmadik külön fogadás
ban Babieka könnyen győzött.— 
Parafzt lovak 4-dik tsapatja 6 lóval. 
Manó Láfzló motskos fekete lova 1. 
Kaptsos Láfzló Bugyi lakosé 2.

5. A’ negyedik külön fogadás
ban Sultana igen könnyen győ
zött. A kihirdetett 6 pont alatt lévő 
külön fogadás elmaradt.

6. A második Elegyes Verse- 
nezésben Gawing könnyen győzte 
meg Nevetlent. Abelard nem érte el 
a’ határ ofzlopot, Kedveskitört.— 
Következett a’ feljebb említett négy 
tsapatban futott ’s nyertes parafzt 
lovak díjért futása. Mind öfzve 12 
ló. Pálya köre: Egyfzer kerülve.

X'



Reichel Ferencz lova volt 1. Kapott 
a" gazdája 15 fór. ezüstben és egy 
aranyat. Manó Láfzló, 2- Kapott 12 
fór. ezüstb. Szeleczky György Z. Ka- 
pott 7 fór. ezüstb. A" többi y ló gaz
dája fejenként négy-négy forintot 
kapott ezüstb.

A’második Pesti Ló-versenezés 
ma, Május 24-dikén lefzen.

A’ Bétsi Magyar Kurírból köte
lességnek tartottuk a' következőt 
közölni:

Köfzönö befzéd, 
Mellyet Revisnyei Gróf Reviczky 
Á d á m Ur O Excellentiája , a’ Ma
gyar Királyi Udvari Cancelláriának 
Fő-Cancelláriúsa, Tsáfzári Király i 
Udvaii Biztos Gróf Czernin Ur O 
Excellentiájának beiktató beszédére, 
e' folyó esztendőben Májusnak l-ső 
napján tartott.

,,Ha elgondolom a’legigazságo
sabb, Magyar Ország Népét ’s törvé
nyeit Szerető Királynak minden jó
tévő , jeles és tündöklő intézeteit 
és tetteit, mellyekkelédes Hazámat 
szüntelen éleszti ’s gyámolítja ; bíz
vást életem legditsőségesebb, sőt 
egy egéfz emberi évet-körül ható 
szempillantásnak mondhatom e" je
len lévőt: midőn engemet Királyom’ 
’s Uramnak malafztja ’s kegyelme 
ollyan hivatalra fzóllít, melly Kirá
lyomra és Hazámra nézve legszen
tebb Kötelességeket fzab előmbe.— 
Érzem igen is ezeknek szövevényes 
voltát szintén lelkemnek legbelsőbb 
Fejtekében. De tsak ugyan érzek ma
gamban olly erőt és eltökéllet szán
dékot is, hogy nékik, minden akár

íminémű környülállásókban, bátran
megfeleljek.

De minden áldás főnnén- 
ről fzáll alá! — Az én fzorgos 
törekedésimnek egyetlen egy czélja 
az : hogy megérdemelhesem ezt a’ 
minden jót elő mozdító mennyei 
áldást — hogy megérdemelhessem 
fzentség gyanánt tifztelt Fejedel
münknek kegyelmét és bennem 
hely heztetett bizodalmát — ki is en
gemet azon fzerentsével boldogított 
meg, hogy Néki, úgymint Népei 
édes Attyának , és egyfzersmind Ha
zamnak olly fzolgálatokkal áldoz
hassak , mellyek a" Kegyes Fe
rencihez vonfzó kimondhatatlan 
buzgóságomat hirdessék , ’s egyfzer- 
’smind bébizonyitsák , hogy én hív 
fzolgája ’s Jobbágya, így tehát Ha- 
zámnak-is méltó fi ja— ’s igaz Ma
gyar vagyok!

Bőltsen elítélheti Excellentiád, 
hogy emlékezetemnek egyik legví- 
gabb pontjai közzé fzámlálom, míg 
élek, azt: hogy illy étén Tifzti-pál- 
lyába, a' mi Tsáfzárunk ’s Kirá
lyunk’ fzentséges nevében Excellen- 
tiád által vezettettem bé— minek- 
utánna azon nagyra-betsűlés mel
let , mellyben a’Czernin név, ér
deméhez fogvást, az egéfz messze 
terjedő Austriai Birodalomban tar- 
tatik , én azon különös tifzteletet is 
közlöm már régtől fogva folyvást, 
mellyet Excellentiádnak fzemélyes 
fzép erköltsei, ’s érdemei gerjefzte- 
nek minden felől. Hálával ditsőitem 
fzerentsémet, hogy ezen fényes hi
vatalomhoz, melly engemet, nagy 
érdemű , és Hazánkban elfelejthe-



333

teilen hírű ’s nevű Tifzt-Eleim ren
déhez kaptsol, Excellentiádnak mél
tóságos Tifztviselése alatt járulok. 
Mert Excellentiádat, mint követni 
való példát tiszteli minden hív 
Szolga és Jobbágy , a’ mindenütt 
és mindentől szeretett Fejedelem 
fzentséges Személyéhez való leg
tisztább buzgó hajlandóságáért. Is
méri és érzi Excellentiád Fejedel
münket érdeklő minden indulatimat, 
melyeket szóval ki nem mondha
tok , de a’ melyekben foglaltatik 
egéfz létemnek és minden iparko
dásaimnak nyers ereje. Azt is tudom, 
hogy Excellentiád ezeket nem tsak 
kéfzen s örömest fogja a’Rirályifzék 
léptsői mellett előterjeszteni, hanem 
egyfzer'smind legigazabban és leg- 
érdemessebben is, mert Excellen
tiád szívét is ugyanazon indulatok 
gerjesztik.

Tsak egy szívemen fekvő kérést 
bátorkodom még ezekhez foglalni : 
méltoztassék Excellentiád velem 
együtt e’ Magyar Udvari Cancella- 
riát, minden különös tagjaival, ked
ves drága Tifzt-társaimmal egye
temben,O Felségének kedvezésibe 's 
Kegyelmébe ajánlani: hozzá tévén 
azon egyenlő és közönséges foga
dásunkat, hogy ismérjük hivatalunk
nak nagy tárgyát, ezt állandóul sze
münk előtt tartjuk , és minden köte
lességeinknek híven meg felelünk 
azon szívet és elmét buzdító érze- 
ményünkben : hogy ollyan nagy lel
kű Nemzet’ Felei vagyunk, melly 
Királyát lelkes gerjedezéssel szereti, 
és ha az Isteni végzés meghívja,— 
Szigethi bajnok ős elejibez min

dég hasonló , — azon Nemzeti köz 
fel-szólást is: Moriamur pro 
Rege Nostro! — örömmel tel
jesíti.”

PORTUGÁLÉI A.
A' Lizabónai Újság Apr. 16- 

dikán a' Regens K. Herczegnek két 
Végzését közli, mellyek azon h. 12- 
dikén kőitek. Eggyik által az eddig 
volt Politia-Praesidense Rodri- 
guez de Bastos Jose Joakim hi
vatalából letétetik ; a1 másik áltól ő 
helyébe eddig volt Tanátsos Baza- 
ta Ereire de Lima Jose ne
veztetik.

Oportóból Apr. 21-dikénkölt 
levelek fzerént (melyeket az Angol 
Courier közöl),úgy látszik,hogy Por
tugáliában a’ dolgok állapotja meg
fordult. Dom Miguel Regens K. 
Hg. az Annya’ palotáját, hol eddig 
tartózkodott, elhagyta, és Be na
post a palotába ment lakni.

A’Moniteur Május li-dikén illy 
jelentést közöl: „Bajonból Párisba 
Máj. 10-dikén ólly telegraphi tudó
sítás érkezett, hogy Dom M i gu e 11 
Coimbra, Aveiró , Setubal, Villa- 
Franca , Viana városokban , és más 
helyeken minden ellentállás nélkül 
Királynak kiáltották. — Lizabona, 
és Oporto Apr. 28-dikán tsendesség- 
ben volt. — Most az Orfzáglófzék* 
szándéka az, hogy az Ozfzág Ren
déi haladék nélkül öfzvehivattassa- 
nak. — Mi azt hiíTzük, (ezt tefzi 
hozzá a’ Moniteur) hogy, ha az In- 
íans valósággal magáthatártalan Ki
rállyá kiáltatná-ki, a’ Fr. Követ, ki 
tsak a’ Regens K. Herczegnél van
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megbízva, azonnal megszűnne hi
vatalbeli foglalatosságaitól.”

A’ Londoni Courier így ír Máj. 
Q-dikén : ,,011y hírt iparkodtak el
terjeszteni , hogy Dora Miguel 
utolsó lépéseiben az Austriai Udvar' 
tanátsait követte ; mi bizonyosan ál
líthatjuk, hogy ez nem tsak hazugság 
legyen, sőt inkább O Felsége az 
Austriai Tsáfzár tulajdon keze által 
az Infánsnak írt levelében , neki olly 
tanátsot adott, hogy semmi ollyast 
ne tselekedjék, a mi báttyával Dom 
Pedróval ellenséges állapotba 
helylieztethetné őtet. Valamint azt 
is mondhatjuk , hogy a’ Párisi, 
és a’ Madridi Udvarok is idege
nek maradtak, ezen lépés’ gyámo- 
lításától. A’ Bourbonok jobban is
mérik az Usurpatió’ következéseit, 
nintsen hogy azok’ Ministerei legkis- 
sebb illyen féle támogatáshoz nyúl
tak volna. Egyedül tsak az látszik 
bizonyosnak , hogy D. Miguel 
egészen az annya’ tanátsadásait kö
veti.” (Ö. B.)

SPANYOL ORSZÁG.
A’ Franczia Courrier Barcelo

nából Apr. 2Q-ikén indúlt tudósítás 
fzerént ezt jelenti: ,,E s p ann a Fő- 
Kapitány Monet Generálissal egy- 
gyütt mostanság egéfz Kata]óniát 
béjárja számos gyalog, és lovag 
fegyveres ofztály által kísértetve. 
Czélja az , hogy a’ lakosok’ gondol
kodása módját szorosan megismér- 
ni tanulja. Az ollyan személyeket, 
kik gyanúsoknak tét íznek előtte, 
egyfzer’smind elfogatja, ’s Barcello- 
nába küldi. Tsak a' Fő Kapitány’ 
vid'zaélkezése után fogják eligazíta

ni ezeknek dolgát. Reus vidékén 
egy kóborló tsoport mutatta magát, 
melly nehány házat kirabolt.” 

FRANCZIA ORSZÁG.
A' Moniteur Május 6-dikán egy 

Királyi Végzést közöl, melly azon
h. 4-dikén költ, és illy értelmű: 
„Károly, Isten kegyelméből, ’s 
a’ t. A hadi Ministerünk jelentésére 
végeztük , ’s végezzük a’ mi követ
kezik : 1.) az 1026-dik efztendőbeli 
Rekruták, kik az 1827. Apr. 28-diki 
Rendelésünk által íelfzóllíttattak, és 
későbbi Rendelésünk fzerént haza 
botsáttattak , a’ szolgálatra mind
nyájan ismét felfzóllíttatnak ; ezek 
a" közelebbi Jun. 15-dikén útnak in
duljanak. 2.) Az 1825-dikbeli új ka
tonák , kik 1826. Jan. 2-diki Rende
lésünk által felfzóllíttattak, és ugyan 
azon esztendei Nov. ig-diki végzé
sünkre haza eresztettek, újra szol
gálatba vétetnek, és a’ közelebbi 
Jun. 15-dikénmegindulnak. 3.) Hadi 
Ministerünkre bízattatik ezen Vég
zésnek végrehajtása. Költ a" Tuille- 
ria palotában Május 4-dikén 1828. 
Károly. A Király' parantsolatjá- 
ra: Hadi Minister de C a u x Vicc- 
Gróf. "

A’ Londoni Courier meghatá
rozott módon ellene mond azon hír
nek, hogy azon expeditió , melly a’ 
Franczia kikötőhelyekben készítte
tik , Algír ellen volna rendeltetve. 
„Mi, így fzóll ezen Újság , szinte 
olly bizonyosan , mint hitelesen el
lene mondhatunk ezen hírnek. A 1- 
gir nem tárgya, és soha sem is volt 
ezen éxpeditiőnak tárgya. Hanem 
tanátsos volt előkészületeket tenni



azon esetre, ha az határoztatnék , 
hogy Morcából köz akarattal, és erő
vel siettetni kell az Egyiptomi Törö
kök’ eltakarodását.

KOLUMBIA.
Karthagenából Mart. 8-dikán így 

írnak : PadiHa Grlis Bolivár’ ural
kodása ellen magát kinyilatkoztatta. 
Montiba, amannak Biztosa, hadi 
sereggel közelít Karthagenához , és 
tsak 4 órányira vagyon. Montilla 
már ostromolja is a’ várost száraz
ról ; égy erősséget mégis vett. Már 
fenyegeti a’ köznép vagyonainkat, 
és íia ütközet lefz’, a mi elkerül
hetetlennek látszik , talán a’ köz za- 
varodásriak áldozatai leszünk. Az 
idő nem engedi, hogy többet írják, 
’sa’t. — Mart. 10-dikén Karthagená
ból indúlt tudósítás fzerént a' város
ból a’ katona sereg Padiba eben ki
indulván, őtet futásra kénfzerítette , 
’s azóta ottan tsendesség vagyon.

GÖRÖG ORSZÁG.
Ankonából Május 7-dikén. — 

Tegnap egy Görög Orfzáglófzéki ha
jó érkezett ide, melly Napoli di Ro
mániából Apr. 2Ö-dikáig terjedő tu
dósításokat hozott. Ezek fzerént Gr. 
Capo distrias Korintba tett 
vizsgálódási útjából ismét megérke
zett Napoliba. Korint őrző seregét, 
melly Rumeliaiakból állott, ’s mel
lyel Eleuzisba Ipsilanti táborába 
küldött, a’ fzigetekbeli katonaság 
által felváltatta ; azon seregeknek , 
mellyek Szkióról viíTzaérkeztek , 
megparantsolta , hogy a’ Patráfzt, 
és MiíTzoIungit ostromló tsapathoz 
kaptsolják magokat. Resid Basa 
Prevezában volt, és 2000 Albániái
vá! MiíTzolungi felmentésére kéfzúlt,'

melly várat a" Görögök igen kezdet
tek szorongatni. — Útközben ezen 
hajós Kapitánynak értésére esett, 
hogy Anatolikó a Görögök’ kezére 
került; és hogy a’ Görögök a’Mifz- 
fzolungi előtt lévő toltsvákat elfog
laltak.

fí iilömb bféle Tudósítások
Sz. Pétervárából ’s a’ környék

ből a" Tsáfzári gárdákkal délfelé 
megindult seregek’ számát mindegy- 
gyütt 80,000 emberre teszik, mel
lyek között 18 tábori Regementek 
vannak. A’ fő városban addig is az 
őri szolgálatot 3000 nehéz lovag viszi 
végbe; de közelebbről más seregeket 
is várnak nevezetesen Finnlandból.

Azt mondják, hogy a’ Porta 
ellen munkálódó seregék 500,000-re 
mennek, ’s ezek között 60,000 lo
vag vagyon. Európa régen nern lá
tott illy nagy táborozást. Az is a’ 
híre , hogy Paskevits Grlis, ki a’ 
Persák ellen hadakozott, seregével 
Asiai Török Országot, Erzerum felé, 
támadja meg, míg Wittgenstein 
Konstantinápoly felé nyomói; és 
hogy 2 esztendőre volna a’ tábor 
eleséggel felkészülve. Magános leve
lek fzerént a’ Kozákok már Szerviá
ba száguldozva bérándulnak.

A’ Bosnyák Országban lévő Tö
rök seregek’ Vezére Szilifztriai Ba
sává , és a' Duna melléki armada’ fő 
vezérévé neveztetett. Meghagyatott 
neki, hogy haladék nélkül elmenjen 
Tifzti helyére , és. Bosnyák Ország
ból minden fegyverfoghatót magá
val elvigyen.

A Nápolyban volt Angol Kö
vetség! Titoknok, Fox Úr, Angol
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Követté neveztetett a’ Buenos-Ay- 
resi, Respublikához.

Ó Szentsége a’ Pápa a' f. e. Mart. 
Il dikén a' maga fegyveres seregei
nek kormányozására nézve új ren
delést adott ki, melynél fogva egy 
Hadi-gazdaságbeli Tanáts állíttatik; 
ennek O Eminentiája Kardinális- 
Státus-Titoknok lefzen elölülője, 
és e’ mellé egy tanátsló Tifztség ren
deltetik , melly a' Fő Vezérből, és 
két Stabális Tifztből áll, ’s a’t.

Sinkaporei tudósítások Nov. 23- 
dikáról egy levelet említenek, melly 
Makaóból a’ múlt efzt. Máj. 16-ikán 
költ; e’ fzerént a’ PekingiUjság 
egy harmadik győzedelemről való tu
dósításokkal van tele, mellyel a’ 
Chinaiali nyertek a' Mahomedánus 
pártütőkön (kis Bucharában). Az 
ellenség, hivatalbeli jelentés fzerént, 
az utolsó ütközetben. 40—50,000 
embert vefztett, kik vagy elestek, 
vagy megsebesíttettek. — Újabb tu
dósítás fzerént a’ pártütés cgéfzen 
letsendesíttetett; 's a’ Tsáfzári sere
gek haza tértek.

Velenczéből érkezett tudósítás 
fzerént, a’ Girafia ( teve-parducz ) , 
mellyel az Egyiptomi Vice-Király 
küldött az Austriai Tsáfzári Felség
nek , oda fzerentsésen megérkezett.

Nagy-Britannia, és Bra
zília között a?múlt Aug. 17-dikén 
Barátság- , Hajózás- , és Kereskedés
beli Eggyezés köttetett. Brazília ré- 
fzéről meghatalmazott Biztosok vol
tak Queíez Marquis, külső dol
gok" Ministere, S. Leopoldo bel
ső , és Maceyo Marquis hadi Mi
nister; Nagy Britannia réfzéről Gor

don Robert Úr, a’ Brazíliai Udvar
nál Angol Követ.

Mór temart Hg. mintFran- 
czia Nagy Követ az Orofz Udvarnál, 
Apr. 29-dikén hivatalbeli helyére el
indult Parisból.

Hamburgban Apr. 23-ikán 
Hartmann Úr Törvények’Docto- 
ra, az oda való Gymnásiumban a’ 
Történetek Tanítója; ’s a’ Ham
burgi Correspondentnek 
Redactora, életének 45-dik eszten
dejében meghalt, ki egy időben az 
Öster. Beobachter’ fzerkeztetésében 
is dolgozott.

O Kir. Magassága Amália Hg. 
Asszony, János Száfz Kir. Hercz. 
hitves társa , Apr. 24-dikére virradó
éjjel fzerentsésen egy kisded Her- 
czeget ízűit. 12 óra után 101 ágyú
lövés hirdette a’ Drefzdai lakosoknak 
ezen fzerentsés történetet.

A" Baváriai Orfzág-gyülés Apr.
24-dikén költ Kir. Rendelés által a’ 
f. e. Június 30-ikáig halafztatott.

Az Ejfzak-Amerikai Újság-leve
lek említik , hogy a’ Congressus ele
jébe kemény törvény-javallat ter
jesztetett a" kettős-viadal ellen,melly 
a" Vashingtoni Képviselők* házában 
Ól voks által , ellene 57 lévén, el
fogadtatott. Ezen törvény által, ha 
valamelyik a' kettős viadalban el
esik, úgy tekintetik , ’s büntettetik a’ 
másik, mint gyilkos. A’ Secundán- 
sok is büntetés alá huzatnak.

A’ Gazette de France fzerént, 
a’Portugalliai Orfzáglófzék több Kö
veteket az idegen Údvaroknál má
sokkal feltserélt.

(Hasznos Mulatságok Nro 42. Hirdetés 1/2 árkus.)



Hirdetések
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(42.) * 1 11
A'z olvasást k ed v e 11ő Hazafiakhoz, és Könyvekkel 

kereskedő Urakhoz Jelentés.
Boldogult Férjem a’ Nemzeti írók eránt midőn többel nem 

tehetett, annyit soha el nem mulasztott, hogy számosabb nyomtatvá
nyokat ne vett volna meg akármelly Munka kijövetelekor. Ezekből, 
a’ vagyontalanabb sorsú , de olvasást Kedvellő Barátjait részeltetni fő 
gyönyörűsége vala mindenkor: mindazonáltal nem kis számot tesz
nek azon nyomtatványok, kiváltképpen ezekhez véve a’ maga költségein 
kiadottakat, mellyek halálával Könyv-Gyűjteménye között maradtak, 

lllyenek :
1. ) Magyarok eredete , a’ régi és mostani Magyaroknak nevezetesebb

tselekedeteivel eggyütt. írta Szekér Aloyz. Második megbővített 
kiadás. Pest. 1808. ,

2. ) Virgilius Eneisse. II. Dar. fordít. Baróti Szabó Dávid. Pest. 1813. 
A.) A' Játékszín Schiller után ford. Benke Jósef. Pest 1810.
4. ) Az ember kiformáltatása gondolkodó Erejére nézve, vagy is : a’köz

hasznú Logika írta Fejér György. Pest. 1810*
5. ) A’ tokai, vagy is Hegyallyai Szőllők ültetéséről 's a't. Szirmay

Antal. Pest. 1810.
6. ) Nemzetek, és nemzeti viseletek ismertetése. Pest. l804-
7. ) Bárki aj Argenisse. ford. Fejér Antal. Eger 17Q2.
8. ) A’ Tétényi Leány Mátyás Királynál. Víg-Játék formában írta

Horváth Adám. Pest. 1816.
Q.) Virág Benedek Poétái Munkái. Pest. 17QQ.

10. ) A’ Teremtő Esmérete a’ Teremtmények szemléléséből. írta Mu-
tscheke ford. Pucz Antal. Pest. 1807.

11. ) Biblia Tárháza, vagy : az ó és új Testamentum Könyveinek 's
Készeinek rövid Summái ’s azokból való Tanítások, ford. Némethi 
Sám. Győri nyomtatás negyed rét formában.

12. ) Homér lliáíTza. ford. Váli Nagy Ferencz. 2 Kötetben,
15.) Bion és Moschus Idylliumai S. Patak 1811.
14. ) Ungvár-Németi Tót Láfzló Görög Versei, Magyar Előadásban is.

Pest. 1818-
15. ) A* Magyar nyelv ni lapot járót Pántzéi Pál. Pest. 18Q&.
/ Első Félesztendö 1828.) )(



iß.) Ugyan arról Kis János. Pest. I806.
17.) Gr. Teleki Láfzló Esdeklései a' Magyar nyelv elémozdításáról. 

Pest. 181)6-
18 ) Dissertatio philologica Pauli Nagy Eeregfzáfzi de vocabulorum 

derivatione ac formatione in lingva Magyarica. Pest. 1815.
IQ.) Notitia Avtis Oratoriae ve tér is et novae Auctore Joh. Szép. Pars 

Practica. Posonii 1806.
20. ) Mónika. A’ Mohátsi veszedelemtől a’ Bétsi Békülésig Magyar Or-

fzágban. Erdélyben, Havas Alföldön , és Moldvában történt dol
gokról. Kiadta Kultsár István Pest 1805-

21. ) Gebliardi Lajos Magyar Orfzág Históriája, ford. Hegyi Jósef, iga
zította ’s folytatta fiultsár István. Pesten 1818- Négy Kötetben. 

Mind magános mind pedig a' Könyvekkel kereskedő Uraknak 
olly jutalmas áron kéííz vagyok által engedni mind ezeket, hogy a' 
hafzon keresésnek tsak árnyéka közelíttsen ebéli tettemhez is; a’ ki 
örök tisztelettel vagyok az Olvasó Magyaroknak

lekötelezettjük 
Kultsár István Özvegye 

a' Hazai s Külföldi Tudósítások Hivatalában.

Előfizetés 1 for. Ezüst Pénzben.
(l) A' most bé állandó Medárdusi Pesti Vásár lévén határja az Elő

fizetésnek ezen Munkára: Gazdasági Regulatziók’ Tüköré, 
a’ mint a’ múlt Martius Hónapban erről elégséges Tudósítás jelente
tett: kérettetnek ezennel minden Érdemes Collectáns Urak, hogy az 
előrefizetett pénzt, az Előreíizetők’ Neveivel eggyütt Pestre Eggenber- 
ger Jósef Úrhoz biztos alkalmatosság által beküldeni ne terheltessenel;.

Udvardy János
M. O. Hites Földmérő.

Borok Licitatiójának Hirdetése.
(l) Tekintetes Nemes Pest Vármegye rendeléséből Nemes Uhlarjk 

György örökösseit illető Pesti Kő-Bányai termésbeli Borok, úgymint 
41Q akó fehér, és 42 l/4 akó veres Ó-Borok, öt 2/4 akó fehér, és 14 
3/4 akó veres Új-Borok, öfzveséggel 507 2/4 akó Borok az Uhlarik 
Successovinak a’ Váczi Országúton 1283-dik fzám alatt lévő Házánál, 
a’ folyó esztendei Junius 6-dik napján délelőtti Q órakor hordók nélkül 
Licitátio által a’ többet Ígérőnek el fognak adatni.

Hirdetés.
(l) Nemes Heves Vármegyében helyheztetett Fegyvernek! Pusztán 

a’ Méltóságos Uraság réfzéről szabad kézből eladatnak: Q darab kantza,



o

h harmadfű, és 0 tavalyi Csikók; 56 darab, 20 harmadfű, 2 5 tavalyi, 
és 25 idei Gulyabeli marhák, a'ki azokból illendő árron venni akarna 
jelentse magát Hevesen Tábla-Bíró T. Hányó György Úrnál, a’ tu
lajdonos Méltóságos Uraság' Plenipotentiariussánál.

Hivatal keresés.
(1) Egy 26 esztendős a’ Mezei Gazdaságban jártas ifjú ember, ki 

a’ Magyar, Deák, és Német nyelveket jól érti, Gazdasági hivatalt ke
res. A’ többit a’ Hazai Tudósítások’ Redactiójáriái, akár személyesen , 
akár pedig frankírozott levél által megtudhatni.

Híradás.
(2) Egy ollyan Typographus - Legényre van szükség, a* 

ki mind Betű rakó , mind jó Nyomtató. Munkája, Darab-számra, ha 
magát jól viseli , holta’ napjáig fog lenni, szakadatlanul. A találko
zott, jelentse magát a’ Hazai és Külföldi Tudósítások’ Kiadójánál, 
vagy személyesen, vagy francózott levél által.

Hirdeéts.
(2) Pesten egy, jó szerekből épült ház, igen jó feltételek alatt el

adandó, melynek telekje a’ házhoz ragasztott gyümöltsös kerttel 6o4 
ff öl; a' ház fzép kilátású tájékon fekszik egy emeletre ; vagyon 
benne bét részre osztott szállás, 7 konyhával, ’s annyi kamarával ; 
24 fzoba, 6 kotsira fészer, 3 istálló, és az egéfz épület alatt tágas 
pinczék, mind bornak mind fának valók ; a' venni kívánó útasítást 
kaphat ezen Magyar Újság Hivatalánál.

Hirdetés.
(2) Méltóságos Nagy-Károlyi Gróf Károlyi György Úr O Nagy

sága' Jőfzági-Rormánya által ezennel közhírül adatik, hogy Keresz
té s 6 n, Tek. Nemes Fejér Vármegyében , több darab eredeti Merino 
fiatal Hágó-Kosok, az ottani helybeli Tisztviselőnél megtudható ki
szabott árakon , ’s kéfz pénz fizetésért, naponként kéz-alatt eladandók 
legyenek.

Licitátio hirdetés.
'2) Gróf Zichi Miklós Palotai Uradalma réfzéről köz hírré tétet k, 

hogy az ahoz tartózó Palotáról Győrnek tartó útban fekvő T. N. Vefz- 
prém Vármegyében helyheztetett 8úr helységre nézve, e’ f. e. Sep
tember l-ső napján nyilván való kótyavetye által e’ következendő 
Királyi használatok e’ f. e. Sept. 2(>diliétől fogva 6 egymás után kö
vetkező esztendőre a’ többet ígérőnek arendába adatnak:



1- fzör A' Vendégház a’ bor, ser, és pálinka-mérés jussával egy ütt, 
melly 6 lakó, és 1 nagy ivó szobából, egy fzabad kereskedési jussal 
bíró kalmár boltból, 2 konyhából, 2 kamarából, boltozott pinczéből, 
kertből, elegendő istállóból, és kotsi fzinből áll.

2- fzor A’ pálinkaház a’ törköly és más féle pálinka főzéssel g 
üsttel, egy 120 darab gőbölyre való boltozott istállóval, go hold föld
del, szükséges fával, és zsilippel együtt.

5-fzor 1 Méfzárfzék hús mérés jussával együtt.
4- fzer 1 egy kerekű vízi malom.
5- fzür A’ hamuzsir főzés.
A’ bérleni kívánók elegendő bánat pénzzel felkészülve méltoz- 

tassanak e f. e. September i-ső napján a hely fzinén megjelenni, a’ 
hol, valamint a’ Palotai Uradalmi Tifztség’ író fzobájában is a’ bérlés 
feltételeit ízemre vehetni. Palotán 1828- Május 16-dikán.

Gróf Zichi Miklós 
Tiszti Cancellariája által.

Hirdetés.
(2) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a’ Pétskai K. K, Kerületi 1827-diki déz- 
mabov készségből 500 akó 1828-diki JuuiuS 2-dikán Pétskán a’ Tifz- 
tartóság épületében tartandó Licitatió által a többet Ígérőnek mind
járt teendő kéfz pénz fizetésért el fog adatni. Mellyre nézve a’ venni 
kívánók a' fent említett napon, és helyen a' fzo kot t reggeli órákon 
bánat pénzzel felkészülve megjelenni ne terheltessenek.

Budán Május 16-dikán 1828.

Eredeti Merino Kosok Licitatió ja.
(6) E’ folyó 1828-dik esztendő’ Junius i-ső napján 

T. Gaal István Úr eredeti Merino nyájából Magyar 
Országban Nemes Somogy Vármegyében Kapos
vár, és Dombóvár között tekvö Biissti Mező-Város
ban újra 90 darab két esztendős Merino Kos kész 
pénz fizetésért a’ többet ígérőknek eladatik. A’ fi
nomabb Birka nemesítés kedvellöi tebát a' fent jegy
zett helyre. e' f. e. Junius i-sö napjára ezennel illen
dően meghívatnak.



HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(43.) * V

Pesten, Szerdán, Pünkösd Hava 28-dik napján 1828.

V i z.
A’ szennyet, motskot testről v/z mossa ; epcsztö 

Szomjunkat képes oltani; mennyi haszon !
Nem minden szennyet mos.el a’ víz: hogyha nevedben 

Szenny vagyon, dm próbáld, a’ Duna-víz sem elég.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

ő Méltóságú Herczeg Rudnay 
Sándor az Országnak szeretve tisz
telt Primása, a’ múlt napokban Fő 
Pásztori hivatalának buzgó gyakor
lásában fáradozott, midőn Pünkösd 
napján, Máj. 25-dikén Budán a 
Bérmálás Szentségének feladása ál
tal mind a' két nemen lévő számos 
híveket a’ fzent Hitben megerősí
tett; másnap pedig , Pünkösd hét
főjén , Pesten a’Fő Plébánia tem
plomban ugyan ezen egyházi fzent 
tételt egéfz nap folytatni méltóz
tatott.

Tegnap , Máj. 27-dikén tarta
tott Pesten a’ 3-dik Lófuttatás, mel
lyet a’ számos nézőkön kívül OTsáfz. 
Kir, Fő Hercegsége a’ Nándor-Is- 
pány, és O Kir. Fő Hercegsége 
F e rdi n á nd Fő Hadi Kormányom 
zó jelenlétükkel megtisztelni mél 
tóztattak.

(Első Félesztendő 1828./

A Pesti Ló-versenezéselV 
folytatása.

A’ Május 24-dikén volt Verse - 
nézések következő renddel mentek 
végbe, kezdőd, regg. 10 órakor.

1 Elegyes Versenezés. 
1400 Pos. öl.

B. Orczy Lőrinc 6 észt. p. I. 
Fecske. T. 120 f. Maga nevelése. 
— Gr. Keglevich Láfzló 6 efzt. fz. 1. 
Sólyom. Magyar nevelés. T. 120 
ft. — Gr. Károlyi Lájos 6 efzt. s. k. 
Szárcsa. Gr. Károlyiak nevelése. 
T. 120 ft.

Nyertes: Sólyom. Könnyen 
nyert. Éecske, 13 fonttal többet vitt, 
mint a’ fogadásbeli egyezés tartot
ta , mivel terhét jól eligazítani nem 
lehetett, és ki is tört.

2. A’ Vll-dik pálya-díjért, melly 
50 darab körmöczi aranyból ’s 120 
koronás tallérból áll, egybe gyűlt 
magyar paraszt lovak próba futása. 
Megjelent 34 ló. Szakafztattak négy 
csapatba. A legjobb futók feljegyez
tettek közülök , hogy majd Június 
7-dikén az említett Vll-dik pálya-
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díjért egyedül a’ java fusson. Ezen 
kívül a’ legjobb futók azon elsősé
get is megnyerték a’ Válafztottság 
határozása fzerént, hogy azok akar- 
melly más pálya-díjért is, a’ több 
ménesbeli lovakkal, a*feltételekhez 
képest eggyütt futhatnak. Teherre 
most semmi ügyélet. — Távolság 
ezen próba-futásban is 5000 Posonyi 
öl, mivel még a’tavalyi versenezés? 
kor, a’ nem méneses gazdák magok 
kívántak 2 angol mértföldnél hofz- 
fzabb pálya-kört magoknak,

Az első tsapatban volt g ló.
• Legelső-: Schuhmayer Ignáez 

Szegedi lakos lova. — Második 
Reichel Ferencz, Pesti Mészáros lo
va. — H arm a d i k : Horvát Jósef, 
Félegyházi lakos lova.

Addig is pedig, míg Hlyen jobb 
futó lovak a’Junius 7 dikén kiadan
dó VII-dik pálya-díjban részesedhet
nének , az első gazdája 3 koronás 
tallért, a* másodiké *2 kor. tall. a’ 
harmadiké 1 kor. tall. kapott.

3. Külön fogadás. 1400 P. öl.
Gr. Károlyi vLajos 7 efzt. p. I. 

Emir. Gr. Széchenyi István neve
lése. T. 120 ft. — Gr. Széchenyi Ist
ván 6 efzt. fz; 1. A Ins. Gr. Batthya- 
ni Iván nevel. T. 118 ft.

Nyertes. Emir. Alusjól meg
érkezett.

4- A’ VII-dik pálya-díjért parafzt 
lovak,próba futása. 3000 Pos. öl. 
Teh. semmi ügyelet.

Második tsapat. 8 ló. 
Legelső: Molnár Jósef, Pesti 

Méfzáros pej lova. Kapott 3 koron, 
tallért.—M á s o d i k : Feles György, 
Örkényi lakos lova. — Kapott 2 kor.

tallért.— H ar ma di k : Madeczky 
János , Baracsi lakos lova. Kapott
1 Koronás tallért.

5. Elegyes Versenezés. 
1400 Pos. öl.

Mindenik 10 aranyjával.
B. Brüdern Jósef 5 efzt. s. m. 

esi kaja Sárga Maga nevél. T. 106 
ft. — Gr. Andrássy György 4 efzt. 
pej m. csikaja. Cardeaio. Maga 
nevel. T. 100 ft. — Gr. Keglevich 
Sándor 7 efzt. felt. 1. Bogár. Ma
ga nevel. T. 110 ft.

N y e r t e s. Cardenio. Bogár jól 
megérkezett vele. Sárga kitört.

6. A?VII dik pálya-dijért parafzt 
lovak próba futása. 3000 öl. Teh. 
semmi ügyelet.

Harmadik tsapat. Q ló. 
Legelső : Szeleczky György 

A. Némedi lakos 1. Kapott 3 koronás 
tallért. — Másod i k : Kapcsos Ist
ván Bugyi lakos 1. Kap. 2 kor. tall. 
— H a r ma d i k : Pap András, Pesti 
lakos 1. Kap. 1 koron, tallért.

7. Külön fogadás. 1400 P. öl. 
B. Orczy Láfzló 5 éfzt. p. I.

Forgács. Maga nevel. T. 107 ft. 
Gr. Széchenyi Pál 4 efz. k. csikaja 
Haj hó. Maga nevel. T. 100 ft.

Nyertes. Haj hó. Forgács jól 
megérkezett.

g. A VII-dik pályadíjért parafzt 
lovak próba futása. 3000 Pos. öl. 
Teh. semmi ügyel.

Negyedik csapat H lóval. 
Legelső: Tót Jósef Tatár Sz. 

Györgyi Iákos lova. Kapott 3 koron, 
tallért.— M á s o d i k: Manó Láfzló.
2 kor. tall. — Harmadik: Scheu
ermann János Vasadi. 1 kor. tál.



E’ fzerént a’ Vll-dik pálya-díjra 
naa 12 ló vált-ki.

Q. Külön fogadás. 1400 P.öl.
A’ pálya helyén jelentődöttbé : 

Tököly Péter fz. 1. Pus;k a ésCsu- 
tor János , Gr. Károlyiak Ispányjá- 
nak sárga lova: B a b a.

Nyertes: Puska.
10. Elegyes Versenezés. 

A’ kihirdetett 1400 Posonyi öl he
lyett, a' Gr. Széchenyi Istváft 7 efzt. 
fz. 1. Gawing ellen megjelentek kí
vánságára a\ fogadás lett 2000 Po
sonyi öl.— A' Gawingot meggyőző 
ló gazdája számára egybe tettek né- 
melly Hazafiak 20 fór. pengő pénz
ben. Kikelt Gawing ellen: Schmidt 
Ferencz Pesti lakos világos pej lova. 
ss- Schuhmayer Ignácz Szegedi la
kos lova, melly már az első csapat
ban futott.

Nyertes. Gawing. Igen kön
nyen győzött —. Schuhmayer. lova 
jól futott..

Az ismét nagy fzámu Úri ’s több 
mindenféle sorsú Nézők köztijeién 
volt Magyar Orfz. Fő(Hadi Kormá
nyozó F e r d i nan d O Kir. F.ő Her- 
ceegsége. Az idő kedvezett.

Ezen . Újság 42-dik fzám alatt 
lévő leíráshoz még itt az kapcsolta- 
tik , hogy a’ zárt bényílók (lógék ) 
rnegett ’s egy, kisség azokon túl, 
enni és inni akarók fzámára Vendé
gelő vagyon felállítva., —
Május 25-dikén 1328-.

Kiadta
Döbrentei Gábor 

mint a" Válafztottság Jegyzője.

Azon Fontos Befzéd; 
mellyel Magyar Királyi Udvari Vice-- 
Cancellarius Báró Malonyai ó 
Excellentiája, Udvari Fő Gancellá- 
rius Gróf Réviczky Adám Ő 
Excellentiáját Hivatalába lett beáK 
líttatása után az egész Magyar Ki
rályt Udvari Cancellária’ nevében 

köszöntötte.
„Nagy Méltóságú Gróf Úr , Magyar

Királyi Udvari Cancellárius!
Hogy a’ Királyok szíveit a’ népek. 

javára és boldogítására kegyesen. 
igazgató Isteni Felség gondviselésé- . 
bői Felséges és egyszersmind győz
hetetlen Apostoli Királyunknak, a’ 
ki igazán-Attya a’ Hazának, nem 
annyira kegyelme, mint igazságos-, 
ítélete Excellentiádat a’ M. K. U.. 
Cancellariusi fényes hivatalra és mél-, 
lóságra emelte; ’s ezen fzerentsés. 
és mindnyájunknak köz óhajtására 
esett kedvező történet által Nagy 
Fejedelmünk a’ Haza javáról, ’s ezen 
Fő Kormányszék' fényéről éstekin-- 
tetéről atyaiképpen gondoskodott; 
mi, a’ kiket Excellentiád, mint meg 
ánnyi igaz tisztelőit, körűle állani 
lát, egy akarattal és ömledező öröm-- 
érzéssel hirdetjük.

Mert Minekutánna az egéfz Ma
gyar Hazában, sőt Felséges Urunk*' 
kormánya alatt lévő több tartomá-. 
úyokban is közönségesen tudva va-. 
gyón , hogy Excellentiád melly, és 
hány hivatalokat viselt, ’s azokban 
egyik pályáról,mintegy a’ másikra 
tétetvén által, melly dítséretes bélá-. 
tással és böltseséggel tetfzett ki ; 
melly gyors,’s egyfzersmind mérsék
leti elmével járt el Emindenütt min- -



den reá bízott tifztekben; 's hogy 
egyebeket elhallgassak ; tsak a’ leg
közelebbi Ország Gyűlésének lefoly- 
ta alatt , — a! Törvényczikkelyek 
megállapításában, az Ország boldo- 
gítasáva mennyi gondot és fáradtsá
got fordított; végezetre , hogy távol 
a Hazától 's magát mintegy elfelejtve 
vagy nem kéméivé, hányszor fzen- 
telte magát Excellentiád a’ Külföld
nek ! Úgy tartjuk, nints természe
tesebb dolog, mint hogy, minek- 
utánna az Excellentiád hofizas gya
korlás és tapasztalás által élesedett 
és próbált ítélő tehetségéről, minden 
fzemélyes és közjó előmozdítására 
egyaránt kéfz akaratjáról , gondos
kodásának és tselekvésének mind he
lyes módjáról, mind helyes szoká
sáról, már még az idő alatt, míg ezen 
Felséges Udvari Dicasteriumnál Al- 
Elölülői tekintettel vala,tökéiletesen 
meggy őz eltettünk , azt ígérjük ma
gunknak, hogy Országunk kívánt 
boldogsága, és ezen Udvari Dicaste- 
rium ditsősége az Excellentiád dí- 
fzes Elölülése alatt felette igen öreg- 
bedni fog; sőt ezt reménylenünk 
szükségesképpen kelletik, annyival 
inkább , mivel minden Hazafi társak
nak igen erős ítéletük, és egyfzer- 
/smind mindeneknek nagy várakozá
sok Excellentiádról az , hogy Excel
lentiád , kit ez előtt leginkább más 
külső Országi ügy és gondok fogla- 
latoskodtattak, most kegyelmes Fe
jedelmünk bölts végzése által éppen 
a’ Magáéinak, mégpedig illy nagy 
méltóságú Hivatalban vifiza adatván, 
buzgóságának és tapasztalt böltse- 
ségenek áldott gyümölcseit fzülő-

töldjének hafznára és boldogságára, 
kettőztetett igyekezettel fogja, nem 
mondom elterjeszteni, hanem ki- 
árasztani.

És éppen ez azon ok , a’ miért 
Hazánk minden Fijai, de kiváltkép
pen mi, kikExcellentiádhoz köze
lebb állunk, mind Hazánkra ’s ma
gunkra , mind Excellentiádra nézve 
szivünkből örvendünk; — Hazánk
ra, ’s magunkra nézve , mondom . 
mert egy illyen Elölülő, és Kormá
nyozó alatt minden a’közjó előme
netelét és virágzását tárgyazó dolgok 
könnyebben és szerencsésebben te
nyésznek ; Excellentiádra nézve 
azért, mert előtte a' Méltóságnak 
ezen lépcsőjével új mezőnyül meg, 
hogy azon nagy elméjének felséges 
tehetségeit, nagy nevének szokott 
dicséreteit új érdemek ékességeivel 
halmozván, késő időkre fennmara
dandó ditsőségben örökösittse , sőt 
éppen halhatatlanittsa.

A mi minket illetÉn boldog
nak tartom magamat, hogy Felséges 
Fejedelmünk határtalan kegyelmé
ből olly helyre tétettem, mellyen 
bár csekély, de szüntelen! és fárad
hatatlan munkásságommal, fzíves 
igyekezetemmel, az Excellentiád va
lóban nagy gondjainak, és terhes 
munkáinak némi némü réfzben kön- 
nyebbítésére lehetek;—a’ ki is, ezen 
Félséges Dicasterium minden tagjai
val együtt, tellyes igyekezetünket 
oda fogjuk erányozni, hogy vala
mint eddig, úgy ezután is buzgósá* 
gunkat ezen Felséges Királyi Szol
gálatban , a’ közjóban, és kedves Ha
zánk boldogságának minden erőnk



és tehetségünk fzerént való elő moz
dításában szembetűnővé tegyük, 
Excellentiádnak pedig határtalan 
ti feleletünknek és engedelmessé
günknek bizonyságát adjuk.

Kik kívánságaink sokaságát ebbe 
foglaljuk be , hogy a’ Mennyei Fel
ség tartsa meg minékünk Excellen- 
tiádat ezen Fő pólczon hoíTzas idők
re épségben, egésségben ; ’s kérjük 
egyfzer’smind Excellentiádat, hogy 
erántunk eddig mutatott kegyelmé
ben és jó akaratjában minket tovább 
is megtartani inéltoztassék.” —

Vefzprémből Máj. 14-dikén 
— Az ide való Ajtatos Oskolák' Szer
zeteseinek régi, fzük ’s omladozó 
Kápolnája helyébe, a’ Jótevők ada
kozása által, egy új Templomot kez
dettek építeni, a melly’ Talpkövé
nek megáldására Nagy Méltóságú 
K o p á c s y Jósef Püspök Ur O Ex- 
cellentiáját meghívták ; ki is Május 
1-ső napján reggeli 8 órakor az Ifjú
ság’ sorai között a’ Papsággal oda 
megjelenvén, az Anyafzentegyház 
szokása fzerént a’ fzeglet-követ meg
áldotta és letette. Azután a’ számos 
sokasság előtt elolvastattak a’ mos
tan élő Nagy embereknek nevei; t. i. 
A Komái Pápáé, Felséges F er en ez 
Királyé, a' Nándor-Ispány Fő Her
cegé , Prímásé, Érsekeké, a’hely
beli Püspöké, Káptalanbeli Uraké , 
Apát Uraké, Prépostoké , a’ Szerzet 
Fő Kormányozó)áé, a’ Ns. Várme
gyei Tisztviselőké, ’s más jótévő
ké. Ezen nevek olajos papirosra le
írva egy kis réz ládába némelly most 
folyamatban lévő pénzekkel a’ fzeg-

Iet-kőbe bézárattak. Ezek titán né
melly válogatott Ifjak O Excellentiá- 
ját folyó befzéddel ’s versezettel üd
vözlőitek ; mások pedig egy magyar 
ódát a’ kegyes Püspöknek tisztele
tére haladásul elénekeltek. Ezek meg 
lévén, a' Nagy Méltóságú Püspök az 
Ifjúságot kegyesen megfzóllította; 
ezt a’ jó erköltsökben és Tudomá
nyokban való.előmenetelre buzdít
ván, a’ Boldogságos Szűznek ’s Szent 
Imre Herczegnek, kiknek tifzteleté
re építtetik az új templom , oltalmá
ba ajánlván , megáldotta, és azon 
pompával, mellyel jött, az Ifjúság' 
új zászlója előtte lobogván, viíTza 
késértetett. Azon napon minden Ta
nítókat gazdagon megvendégelt, és 
az új templom építését bő kezüsé- 
gével a’ Nemes Káptalannal eggyütt 
elősegíti.

Nagy fényt adott ezen szertar
tásnak Nagyságos Felső-Pulai Ro
ll onezy János, Kir. Tanátsos ’s 
első Vice-Ispány’ Úr jelenléte, ki 
előre meghivattatván, az egéfz jelen
lévő Tiszti karral megjelent, ki is 
nagy lelkúséggel elősegíti ezen új 
templom’ ügyét a’ többi jótévökkel 
eggyütt, kiknek még hamvaikra is 
áldás szálljon.

Szék es- Fejérvárról Máj. 
1 Q-dikén. Mél tóságos ’s Fő Tisz
telendő Szutsits Pál Úr ŐNagy
ságának az ő Püspöki Székébe Máj.
18-dikán történt béiktatása külön s 
fénnyel, és ünnepi örömmel tarta
tott. Hajnali 4 órakor a’ harangok 
zengései hirdették az ünnepet, és 
a’ Polgárok fzivét a’ tiszta örömek’ 
érzéseire felbuzdították.—Q órakor
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fényes Egyházi- öltözetekben a" Szé- 
kes-Fejérvári Nemes Káptalan, és a' 
Megyebeli Papság vezette O Nagy
ságát a’ záfzlók alatt kiálló Polgár
ság.,.és a’ tanuld Ifjúság kettős so
rai között, a’ harangok és mozsarak 
fzóllásai mellett az Anya templom
ba. A’ hol Szent Lélek hívása után, 
aj Felséges Királyi Levél; és a’ Ro
mai Bullák felolvastatván, O Nagy
sága a' Püspöki, Székből a’ Nemes 
Káptalanhoz, és a'Megye Papságá
hoz hathatós, és buzgé-sággal tellyes 
hefzédet tartott mellyre Fő -Tifzt.. 
Si monyi Pál Nagy Prépost Úr Q 
Nagysága a' Nemes Káptalan , és a’ 
Megyebeli Papság nevébenüdvezlő, 
és fzerentséltető beszéddel megfe
lelt, mellynek végével az ő. Püspök- 
jel eránt szeretettel, és tisztelettel 
viseltetni tanult Székes -Fejérvári 
Megye Papsága kéz tsókolással hó
dolt a’ Mélt. Püspöknek.— Felöl- 
vastatván a’ Székes-Fejérvári Népet, 
és Megyét illető Római Bullák is, 
aj Mélt. Püspök a’ fényes, és fzámos 
Gyülekezethez a’ Püspöki Hivatal
nak Méltóságáról, és a'- keresztény 
Hit áldásairól bonni nyelven éltes 
Egyházi Befzédet mondott. A’ Szent 
Áldozat után, melly tellyes Egyhá
zi fénnyel; a' híres Cherubini remek 
müve zengése mellett tartatott , a’ 
Méltóságos Püspök a’ Ns. Káptalan, 
a! Papság, és-Fő Úri Vendégek ál
tal a’ Püspöki lakhelybe viílzakésér- 
tetett. Ditsőitettélt ezen öröm ünne
pet Nagy Méltós. Gróf Cziráky 
Antal Úr, Orfzág. Bírálatiak , szere? 
tett Fő Ispányunknak O Kegyelmes- 
ségének; vezérlése .alátt .a’ Tettes Ns.

Fejér Vármegye Rendjei, — MélC. 
Gróf G-yőry Ferencz Úrnak mint 
Fő Ispányának vezérlése alatt Tettes 
Ns. Báts Vármegyének fzámos Kül
döttjei , kik között difzeskedett Te
kintetes; Szutsits Jósef Úr, a’ 
Mélt. Püskpöknek Test v érje, és 
T, N. Báts- Vármegyének első AI- 
Ispánya, úgy fzinte T. N. Pest, Vesz
prém Vármegyék fényes Küldöttsé
gei, Tekintetes Efztergomf, Káló-. 
tsai, Veszprémi, Győri Káptalanok^
’s Szabad,Kir. Szabadka Városának . 
Követei , a! kiket, ’s több Fő Úri , 
Vendégeit a' Mélt. Püspök mind öfz-. - 
ve-250 személyekre terített asztalok
nál gazdag ebéddel megvendégelt-, 
mellynek folytában az ősi Magyar, 
szokás fzerént, O Tsáfzári, 's Ki rá- 
lyi Felségének ditsőn uralkodó Fe
jedelmünknek — a Korona Örökö
sének —- Országunk Nándorának 
Boldogságokért a’, Méltós. Püspök 
által az ital üdvözlések valamint 
fzíves hodúlásból tétettek, úgy a’ 
buzgón harsogó Éljen kiáltások 
a’, Fő Úri Vendégek által többfzö- 
röztettek , ’s a’ mozsarak durraná
sai által hirdetettek. A' Haza Vitézei 
is részesültek az ünnep örömében, 
mert a* Nemes Hessen - Homburg 
Herczeg gyalog Ezredjét, és a’ ka
tona Nevendékségét fejenként 1 font 
hússal, és borral a’ Mélt. Püspök Úr 
meg- - ajándékozni méltóztatott. — 
Délután a" Polgári lövöldöző helyen, 
a" Társaság által a’ Mélt. Püspök Úr 
tifzteletére Jutalom lövöldözés tar,, 
tatott; estve pedig a’ fzíves öröm 
nyilvánságos bizonságáúl az egéfz 
belső Varos kivilágosí itatott; a’ FA",
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Tifzt. Kanonok Uraknak, és több 
Polgároknak épül etjeik fzép felírá
sokkal esketitek , a" Püspöki lakhely 
elcitt a’ Nemes Kaptalen által egy 
belől kivilágosított, és fellyül lán
goló négy fzegletű oltár emelte
tett , mellyen a” Hit, Emberiség, 
Igazság , és Böltseség Rajzolatjaihoz 
alkalmaztatott fzavak: R uz gó s ág
gá 1, K egy ességgel, Igazs ág
gal, Böltseség g el, difzesked- 
tek. Az ünnepi örömét 14 rendbeli 
Versezetek hirdették , ezek között 
említést érdemel-az, mellyet Illíriái 
nyelven „Národkinja V í 1 a 
czím alatt a’ Budai Rom. Kath. 
Illiriai Község különös Deputáiió 
által bényujtott.

AUSTRIA.
A’ Felséges Austriai Tsáfzár 

' fzoros neutralitást kívánván tartani 
az Orofz , és Török között kiütött 
háborúra nézve , a Moldovában , és 
Oláh Orfzágban lévő Ágenseinek 
parantsolatot adott, hogy azon eset
ben , ha az eddig volt Hofzpodárok- 
tól elvétetik ezen tartományok
nak igazgatása, hivatalokat tennék 
le. Ennék következésében a’ ’Ts. K. 
Ágensek hivatalosan megértvén, 
hogy az Orofz Tsáfzári seregek’ bé- 
menetele után a’ Hofzpodárok le
tétettek hívataljaikból, a’Moldovai 
és Oláh Orfzági Divánoknak tifztsé- 
gök’ megfzünését bejelentvén, Máj. 
gkén és lökén Jáfzvásárról, és Buku- 
restből eltávoztak. (Némelly tudósi, 
tás fzerént,a’Bukuresti NagySzeben- 
be a* Moldovai Csernoviczba ment.)

Mária Tsáfz. K. Fő Herczeg- 
né, Ő Tsáfz. K. Fő Herczegségének

Nándor-Ispányunknak Hitvese ,'Fő 
Herczegi fiával Sándorral, és testvé
rével S z á fz - A 11 e n b u r g i Örö
kös Herczeg-AíTzonnyal, ezen utol
só ugyan Herczegi Férjével, és Má
ria , Theresia, ’s Erzsébet Herczegi 
Leányaival eggyütt, Stuttgart- 
b a a Királyi família látogatására 
megérkezett, ’s egynéhány hétig 
ott fzándékozik maradni.

A’ Tsáfzár és Tsáfzárné Ó Fel
ségük Máj. 22-dikén délután Béts- 
ből a La xenb u r g i Tsáfzári mu
lató kastélyba mentek.

F R A N C Z 1 A O R S Z Á G.
A Kis Papi nevelő Intézetekre 

nézve rendeltetett Biztosság 5 vok- 
sal, 4 lévén ellene , azt határozta , 
hogy a’ JesuitálV fennléte, és az ő 
kormányok alatt lévő "Semináriu- 
mok nem ellenkeznek a’ Stá
tus-törvényével.

A’ Moniteur egy levélből, melly 
Máj. 2ikán az Algírt bekerítő egyik 
hajón íratott, illy kivonást közöl : 
,,Az Algiri kormányszék’ hadi ha
jóit úgy öfzve rongáltuk , hogy 
azoknak többé alig tudják hafznát 
venni; tsak egy 6o ágyús fregátája 
van még Algírnak jó állapotban , 
melly nem rég kéfzitteteti. A’ há
rom korzár-hajó közül, mellyek a* 
tengerre kieveztek vala, még tsak 
egy vagyon meg, de azt is min
den réízről üldözőbe vettük; a’ más 
kettő közül egyiket elsülyefztettük, 
a másik nagy nehezen futhatott bé 
Algírba, hol vitorlái lefzedettek, 
’s a’ kapitány letétetett, hogy sem
mire sem ment. A’ közép tengeren 
most 87 Franczia hadihajó vagyon,
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nem fzámlálván a’ gályákat, ezeken 
valami 17,000 tengeri katona szolgál.

A’ Messager des Chambres 
Oportóból Máj. Sikán indult tudó
sítás fzerént jelenti, hogy D. Migu
el Tras-os-Montes tartományban 
Királynak kikiáltatott, és az An
gol kereskedők Oportóban nagy 
rettegésben voltak.
MOLDOVA és OLÁH-ORSZÁG.

Az Orofz seregeknek Jász
vásár' elfoglalása után további 
mozdulásairól egy levél, melly a’ 
Moldovai határokról Máj. iáikén 
költ, ígyír: ,,A’ nagy hadi sereg 
Vadului-Isák falunál (Renítől 
két órányira) 8-ikára virradó éjjel, 
és így 24 órával későbben ment 
által a Prúthon , mint Jáfzvásár el
foglaltatott. Ezen elkésésnelt oka 
az volt, hogy a’ Prúth vize megá
radván , Tamarovánál nem le
hetett hidat verni, és többfzöri si- 
keretlen próba után más helyet kel
lett választani az általmenetelve.— 
Minthogy az általkelés után az 
Orofz seregek hirtelen elfoglalták 
a'Szereik vize partját, és G a- 
lacz ellen megindultak, a’ T o- 
p-uktsi (az ezen kerületből! Besli- 
örzősereg' Vezére) 40 emberével el
fogathatott, elvágattatván útja B r a i- 
1 a felé a’viffzavonűlásra.

„Noha egy Török lovas tsapat, 
melly Brailából kiküldetett, a' Sze
rétben 8-ikára virradtakor minden 
hidat és áltáljáról lerontott, mégis

az nap minden elientállás nélkül
10,000 emberből álló Orofz sereg 
(e’ között 4000 lovas , nevezetes 
pattantyussággal)általfzállott,melly 
B r a i 1 á v a 1 szembe táborba szál
lott. — Mihelyest az Orofz sereg 
Vadulni Isáknál a’ Prúthon áltál- 
ment, Oláh Ország fő városának el
foglalására 5000 Kozák egyenesen 
Bukurestnek vette útját, hová 
Ilikben kellett béérkezni. Jászvá
sárról Kleist Crlis ugyan tsak 
Oláh-országnak megindulván Máj. 
10-kénTekutsba érkezett, melly 
város Foksán előtt két postányira 
van. Jászvásáron 6 — 700 gyalog, 
és valami 100 Kozák maradt őrize
tül.—• A’ Bas - Besli - Aga (Aarif 
Aga), kiről eleinte azt hirlelték, 
hogy Jáfzvásár ott elfogattatok, Máj. 
G-hán késő éjtszaka 50 emberrel 
Románon által B a k o u b a 
ment, honnan délfelé a’ Kozákok
tól nem mervén kiindulni, az Er
délyi határ szélek felé vonult; me
netelében mindenütt, szoros fenyí
téket tartott.

NAGY BRITANNIA.
A’ Londoni pénzváltó házban 

arról beszéltek , hogy az Angol Or- 
száglófzék 7 millióm font Sterlin
get szándékozik költsön felvenni. 
Némellyek fogadásokat is tettek, 
hogy 182Qiki Május lső napjáig 
Anglia, és Franczia ország között 
háború üt-ki.

Az

F oly tatt atik az árkus Toldalékban.
(Hafznos Mulatságok Nro 4Z.)



Toldalék
a’ Hazai, 's Külföldi Tudósításokhoz.

(43.)
Az alsó Parlamentumnak Máj. 

8ikiés Q-iki ülésében Sir Burdett 
Francis a’ K a t b o 1 i k u s ok’ fel
szabadítása eránt javallatot 
tett. A* vitatások mind a’ kétszer 
setét éjig tartottak, a’ nélkül még- 

, hogy mind eddig voksolásra ke
rült volna a’ dolog, I2ikben foly, 
tatni, ’s hihetőképpen elvégzeni 
kellett a’ vitatásokat. A’ felső ház
ban kevés fontosságú dolgok jöttek 
szóba. A' Test-és Corporations Ac- 
ták’ eltörlésére készíttetett törvény 
javallat, (melly már harmadszor is 
felolvastatott) megnyerte a’ Kirá
lyi megerősítést.

Anglia, és Irland .között a 
kereskedés mostanság igen eleven. 
Apr. 23ika, és 28ika között Irland- 
nah kiilömbféle kikötőhelyeiből 50 
hajónál több menta’ Temsevizére.

Az Angol Országlószék Cod- 
rington Admirálistól hivatalos tu
dósítást vett. Ennek elküldésekor 
az Angol hajók Osztály a’ Morcai 
tengeren tartózkodott.

Máj. 5-ikén mind a’ két Par- 
lamentumban az idegen gyapjúnak 
bevitelére vetett vám' lel emelése 
eránt folytak a’ vitatások. Mind 
a’ két helyen Biztosság választatott 
ennek megvizsgálására. A’ Minis
terek ellenzették a’ változtatást ezen 
dologban.

( Első Félesztendő 1828./;

A Londonban levő Girafia igen1 
beteg ; lábai a’ térdénél megdagad
tak , úgy hogy mindég fekünnie 
kell. Beteg tetemeit minden nap 
sós-vízben íéresztik.

OROSZ BIRODALOM.
Sz. Pétervárából Május Q-ikén.-— 

„Ezen h. Tikén Ő Felsége a’ Tsá
fz ár a’ várpiaczán parádét tartott, 
’s egyfzer’smind a’ seregektől elbú
csúzott. A’ Razáni templomban az 
Uralkodó’ hoffzas és sokáig tartó 
útjára nézve szokott imádságok tar
tattak ; az egéfz Tsáfzári família je
len volt ezen szertartáson; tömve 
volt a’ piaczés a’ templom néppel,, 
melly a’ Tsáfzárhoz, való hódúlá- 
sának nyilván való jelét adta. — 
Tegnap délután O Felsége az ural
kodó Tzáfzárné , az Öreg Tsáfzár- 
né , és W i 1 h e 1 m Burkus Kir. Her- 
tzeg Czarskojeselóba mentek. Az 
uralkodó Tsáfzárné ma reggel 
Odesszába indult. -— A’ Tsáfzár 
Apr. 2 Tikén költ végzése által, Gróf 
D i e b its Generál-Adjutáns távúl- 
léte alatt Tol stoy Grófra a-’ gya
logság’ Generálisára bízta a' kato
na- gyarmatok’ General - Stábjának 
kormány ozását.— Ugyanazon nap 
(> Felsége az igazgató Szenátushoz 
négy Ukázt botsátott Hlyen értel
műt: 1.) a* második ármáda Fő
vezérének Gróf "W i t tge ns te i»



Feldmarsalnak minden jus, hatalom, 
és difzeffég engedtetik , a mi a’ 
munkálódó ármáda’ Fővezérét rend 
fzerént illeti. 2-) Minthogy a’ Tsá- 
szári Stab’ Feje Sz. Pétervárából a 
2ik ármádához megyen , ennek hi
vatalát a’ hadi Ministerium Hely
tartója Gróf Czernitseff Gene
rál-Adjutáns fogja viselni. 3*)Aba- 
kumoff Senátor a’ Tsáfzári ármá- 
dának fzükséges fzerek’- fzolgáltató- 
jává rendeltetik, mint a’ Török el
len táborozó nagy sereg* Fő-Felvi
gyázója. Melguno ff General-Ma
jor ezen ármádának mostani h ő-> 
Felvigyázója , amannak elöljárósá
ga alatt leszen. Moldovának , és 
Oláh - Orfzágnak kormány ozására 
nézve O Felsége különös rendelést 
adott ki ; a* többi tartományok , 
mellyeket az Orofz seregek elfoglal
nak, az ármáda’ tartására Fő - Fel
vigyázónak gondviselése alatt le íz
nek, az Intendensi Kormányozásnak 
rendfzabása fzerént. 4-) A’ mostani 
líörnyülállásokra nézve P o d o 1 i a , 
Cherson, és Befzarábia tar
tományok , a’ munkáló dó nagy ár
máda’ tartására kiadott rendelések 
fzerént, hadi állapotban lenni hir- 
dettetnek, és a’ második ármáda’ 
hadi kerületéhez fzámláltatnak. — 
Gróf P o t o ki Fő Czeremonia-mes- 
ter a’ táborozás alatt O Felségénél 
udvari mester lefzen.— Május 4kéh 
költ napi parantsolat által u Gróf 
T o 1 s t o y Generálisra bízta O Fel
sége Szent-Pé terv árának, és 
firon stadtnah hadi kormányo
zását, az ő távul léte alatt.’

Ő Felsége Miklós Tsáfzár Sz. Pé

tervárából egyenesen I s m a i 1 b a 
megyen , hová O Felsége Május 
ígikén fzándékozott megérkezni.

SVÉCZIA, és NORVÉGIA.

A* Svéd Király Április 2Qikén 
agyú lövöldözések között megérke
zett Christiániába. Május lső nap
ján O Felsége , Státus - Tanátsosai 
által körül vétetve , elfogadta a' 
Stortingot (Ország-gyűlést), melly
nek Előlüllője Gróf Wedel Jarlsberg 
hódúló köfzöntő beszédet mondott 
a* Királyhoz , ki igen kegyes és lel
kes beszéddel válaszolt. — Ugyan 
az nap O Felsége a* vár őrző sere
get , mellynek külömbféle fegyvere
sei Aggershuus várban ki voltak ál
lítva, megfzemlélte. Midőn O Fel
sége a’ parádé - piaczra érkezék, 
ágyúlövésekkel, és a’ Katonaság’, 
’s nép örvendező kiállásival fogad
tatott.

Mind eddig, igy írnak onnét Má
jus 2ikán, az Ország-gyűlése a’ ma
ga belső el rendeltetésével foglalatos
kodott , ’s így még tanátskozásait 
el nem kezdette. A’ Királyi Feladá
sok a’ tudósítástSjtevő Biztossághoz 
küldettek a’ meghányás végett.

A’ közép tengerre rendeltetett- 
’s már el is ment Svéd - Norvégiái 
Kir. hajós ofztály, Norde nsköld 
Contra-Admirális alatt, 5 Svéd, és 
2 Norvégiái hadi hajóból áll.

T u d om á ny os Dől og.
A’ napokban illy nevezetű könyv 

érkezett kezünkhöz : ,, Manuale 
P r o c u r a t o r u m , et Causa n-



ti u m, etc. Pestini, typisLudovici 
Länderer de Füskút 1828-”

Ezen törvényes munkátska, 
melly 172 lapra terjed, ésnagy8-ad 
rétben jelent meg, miilyen nagy 
könnyebbséget szerez , miilyen hafz
nos és rövid utasítást ád az ifjú Ügy
védőknek, kivált a’ T. Királyi Tá
bla’ ollyan hites Jegyzőinek, kik a' 
Censurára kéfzűlnek,nem lehet elég
gé megmondani, valamint a’nevét 
titkoló tudós Szerző Úr fáradtságát 
eléggé megbecsülni. Ebben t.i. ABC. 
rende fzerént fellehet találni min
den nevű Pert, annak nevezetét, 
Institutumját, mitsoda Felperesnek, 
micsoda Alperes ellen, melly Bíró 
előtt kelljen a' törvény útján meg- 
indúlni, mit kelljen megmutatni, 
hogy czélját elérje Két részre vagyon 
osztva; az elsőben a' polgári Perek,

adatnak elő a’ Kútfőkre való útasí- 
tással, mellyekből vétettek, ezek: 
a’Kúria’ végzései, Kövy, Kelemen, 
és Hufzty ; a’ másikban a' Fenyítő 
Törvényszék alá eső Vétkek talál
tatnak , törvényes büntetéseikkel , 
a’Praxis Criminalis fzerént; 
hafznos Jegyzések is vannak felvilá
gosítás okáért. Ezen előadásból által 
lehet látni, melly nagyon gyarapí
totta a’gyakorló Törvény Tudomá
nyunk' részét a’Szerző, valamint érte 
a’ Kiadónak is L á n g h y István Úr
nak , ki maga is már több munkái 
által bővítette Magyar- tudomá
nyos világunkat, köszönettel tarto
zunk. Találtatik Pesten Eggenber- 
ger, Kilian, Müller, és Viegand 
Könyvárosoknál; az ára 1 f. 12 kr. 
ezüstben.

H í r d e t é s e k
Emlékeztetés az Újság’ Olvasóihoz.

(l) Azon nagy érdemű Olvasóknak, kik bízodalmaikkal a' Hazai 
s Külföldi Tudósításokat ezután is megtisztelni méltóztat- 
nak, és a’ Tsász. K. Posta Hivataloknak tudtokra adatik, hogy a’ 
jövő második félefztendei előfizetés’-díját senkihez személyesen , ha
nem egyenesen Pestre , a’ Redactióhoz mint eddig, a’ Hatvani ut- 
szába Nro 542 , vagy a’ Budai , és Pesti Tsász. R. Fő Posta Hivata
lokhoz útasítani; valamint hogy az Újságot illető egyéb ügyben is 
a” leveleket ezen Újság Hivatalhoz igazítani ne terheltessenek,—melly 
szakádatlanúl azon lefzen, hogy mind a' tisztelt Olvasok’ várakozásá
nak a’ mostani habzó politikai környülállásokhoz képest megfeleljen, 
mind a’ netalán eshető panaszokat elhárittsa.

A’ Magyar Adásnak eddig kijött 8 Mappáit meglehet szerezni 20 
krajczárjával ezüstben.

Kultsár Istvánná.
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Hirde tés,
(l) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara' rendelés

iéből ezennel köz hírré tétetik, hogy az Ó Budai Királyi Koronái 
Uradalom’ részéről e’ következő Királyi használatok 1828dik Julius’ 
lOdikán a’ Királyi Prefectusság Irófzobájában tartandó kótyavetye ál
tál a’ többet ígérőnek egymás után következő három esztendőre árén- 
dába adatnak : N

iször O Buda Koronái Mező Városában a) az ottani Izraeliták* 
számára a’ kasa hús’ mérése’, a’kasa pálinka, és RoSolis főzése’, és 
ugyanezen italok’, és a’ ser’ mérése’ jussa, b) az úgy nevezett Enczin- 
ger féle földek, és rétek, melyek 102^ holdból állanak.

2szor Grottendorf helységben az Uradalmi Kortsma, és 
mészárszék az ahoz tartozó Kukoricza , és alap -földdel, és négy 4§. 
-holdnyi rétekkel együtt.

3szor. Budakeszi helységben: az Uradalmi dezémabeli törkö
ly ös must, és törköly két 7^ Posonyi mérő vetés alá való földdel, 
egy két szekér szénát termő réttel, egy káposzta földdel, és egyKo- 
lompír földdel, melly Posonyi merő vetés alá való, végre egy a5 
Pattyi határnál levő egy Posonyi alá való földdel együtt.

4szer. Tök helységben a’ kétkerekű újonnan helyre állított, és 
alkalmatos lakással felkészült uradalmi pataki malom.

5ször. Monostor helységben a’ tulajdon ital mérés , és mészár
lás jussa.

(jszor. Tóthfaluban: a* Kortsma, és mészárszék az oda tar
tozó földekkel, még pedig a’ Kis Vatzi Q|-| és Tordai hold
ra telő szigetekkel együtt.

A’ bérleni kívánók a’ fent meg határozott napon, és helyen, 
hol a’ Licitatio reggeli Q órakor tartatik , és a’ bérlés feltételeit előbb 
is megtudhatni, szükséges bánatpénzzel, és más rend szerint megki- 
vántató dolgokkal felkészülve jelenjenek meg. Későbbi ajánlások nem 
fogadtatnak, el. Budán Május ladikén 1828.

Hirdetés.
(l) Kunságban Kis-Újszálláson egy jó karban lévő Patika sza^ 

bad kézből eladandó. A’ vennikivánók méltóztassanak N. Veres Ger
gely Urat frankirozott levelekkel megkeresni.

Mobiliá k’ lerakó helyéről való Jelentés.
(l) Alább írt, a’ ki már több Esztendők által az érdemes Ve

vőknek bizodalmát megnyerte, Kéfzítményinek csinossága és tartós
sága, ’s mind a’ mellett illendő ára végen ezennel illő tisztelettel



jelenti, hogy mostanában a’ mobiliák lerakó helye a* Hatvani Vizá
ban Méltóságos Horváth Jó’sef Kamarás Ur’ házánál vagyon; a’hol 
is, mivel a’ Vásárra ki nem megyeri, az alatt is kész szolgalatját ajánl
ja, ’s bizonyossá teszi az érdemes Vevőket, hogy mindenkor a* 
legújjabb ízlés szerint való csinosságai és tartóssan készült házi 
eszközökkel fog szolgálni; a’ mi pedig épen nem találtatnék, azt ha
sonló móddal a’ legnagyobb serénységgel elkészíteni

Stand Ignatz.

Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből hírül adatik, hogy e’ f. e. Julius 23-dikán az Unghvári Kir. Ram. 
Uradalomban a következő Királyi Használatok e f. e. November első
jétől fogva három, és respective két egymás után következő efzten- 
dőre nyilvánvaló licitatio által a' többet Ígérőnek bérbe adatnak.

a. ) A’ hidvám’, és Vásár* jövedelme Unghvár Mező-Városában.
b. ) A’ Vásár-jövedelem N. Bereznán.
v.) A' nagy Ser főző ház, és Pálinkafőzés Unghváron.
d. ) A’ kilencz kerekű Vízi Malom ugyan ott.
e. ) Két Vízi Malom Ó Kemencén.
f. J Az Őrlő Malmok Túrja Remetén, és Csernoholowán; to

vábbá a’ Kortsma , és pálinkás-házak Alsó-Domanya , Árok, Csigán- 
gócz , Darócz , Felső - Domanya, Gerény , HoíTzu- Mező, HuíTzák- 
Hutta, Ó-Kémencze, Lakavth, Nagyláz, Neviczke , Palló, Petrócz, 
Radvántz, Rahoncza, Dubrinits, Kis Turicza, Kis Pátztél, Kis Be- 
rezna, Lipócz, Mokra , Mirtse, Ó-Szemere, Vokó , Vulsinka , Za
brogy, Zaricso , Zausina , Begendját Páfztél, Bukócz, Csernoholo- 
wa Domasina, Hufzna Knyahina , Kofztrina, Kofztyova-Páfztél, 
Lutta-Lubnya , Orofz-Motsár , O Sztuzsicza, Rofztoka Páfztély, Szláv- 
na, Szucha, Szolyu, Stricsava, Szmerekova, Ticha, Uj-Sztruzsicza, 
Ufzok, Vifzka, Vereh, Bifztra, Volofzánka-Zahorb helységekben.

Az Izraeliták tsak a’ Körtsma, és Pálinkás házak bérlésében 
részesülhetnek.

A’ Licitatio a’ fentnevezett napon, a’ szükség úgy kívánván 
pedig a’ következő napokon is, reggeli Y órakor Ungváron a’ Kamarai 
Préfektusi írófzobában fog tartatni, hol a’ bérlés feltételeit előre is 
megtudhatni.

H í r a d á s.
(l) A* Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rende

léséből köz hírré tétetik, hogy a’ Királyi Vissegradi Koronái Ura da-
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lom réfzéről az a’hoz tartozó következendő Királyi Hasnálatok 1828- 
diki Julius 16-diltán Vissegrádon a’ Királyi Kamarai Kasznárság író-- 
szobájában tartandó Licitátio által a* többet Ígérőnek egymás után 
következő három esztendőre bérbe adatnak:

lször V i,s s e g r á d Mező városában az uradalmi gyümöltsös- 
kert az ottani uradalmi malmon alul.

2szor Nagy - M a r o s s Koronái M. Városban: a) a’ vendég 
fogadó a’ mészárszékkel és az azokhoz tartozó három Qi Posonyi alá 
való földdel, és két szekér szénát termő réttel eggyütt. b) Az ottani 
kalmárbolt, melly 5 szobával, 1 konyhával, istállóval , és egy hazi- 
kerttel felkészült lakásból áll, és külömbféle portékákkal való fzabad 
kereskedési jussal bir. c) A’ helység mellett lévő, gyümöltsének kü
lönös jósága miatt igen jövedelmes, gesztenyés erdő.

3SZ01- Zebegény helységben: a’ kortsmaház, és azzal öfzve 
kaptsolt mészárfzék két 6 Posonyi m. vetés alávaló szántófölddel, és 
egy l szekér szénát termő réttel.

4szer Kis-Maross helységben az ottani Uradalmi sziget, 
melly 5A holdból áll.

A bérleni kívánok a’ fent meghatározott napon, és helyen, 
hol a’ Licitátio reggel Q órakor tartatik, meg kivántató bánat pénz
zel, és más rendes kéfzülettel ellátva jelenjenek meg. A’ bérlés’fel
tételeit mind az Ó Budai K. K. Préfectusság Irószobájában, mind pe
dig a’ Vissegradi Kasznár’ hivatalnál megtudhatni. Utóbbi ajánlások 
nem fogadtatnak el.

Budán Május 19-dikén 1828.

Jelentés.
(3) Méltóságos Gróf Tolnai Festetics László Úr O Nagysága 

Uradalminak Directiója réfzéről ezennel közhírül adatik, hogy Keszt
helyen Tekintetes Nemes Zala Vármegyében, Május tizedikétől kezdve 
számos paripák , és kotsis lovak, tsődörök, kanczák és tsikók, mellyek 
többnyire arabs származásnak, eladásra kitétetnek. Hasonlóképpen kü
lömbféle faj , nem, ’s időbeli Schvaitzer marhák, Tibeti ketskék, és 
Dischley fajta Angoly birkák , mellyek itten több esztendők óta accli- 
matizáltatván, a’ szabott fzám felett megszaporodtak, kéfz pénz fize
tésért áruba botsáttatnak. Keszthelyen Május 7-én 1828.

Borok Licitátiojának Hirdetése.
(2) Tekintetes Nemes Pest Vármegye rendeléséből Nemes Uhlarik 

György örökösseit illető Pesti Kő-Bányai termésbeli Borok, úgymint 
frig akó fehér , és 42 1fk akó veres Ó-Borok, 51 2/4 akó fehér , és 14



3fix akó veres Új-Borok, Öfzveséggel 507 2/4 akó Borok az Uhlarik 
Successorinak a’ Váczi Orfzágúton 1283-dik fzám alatt lévő Házánál, 
a’ folyó efztendei Junius 6-dik napján délelőtti Q órakor hordók nélkül 
Licitatió által a’ többet Ígérőnek el fognak adatni.

Hirdetés.
(2) Nemes Heves Vármegyében'lielyheztetett Fegyvernek! Pufztán 

a' Méltóságos Uraság réfzéről fzabad kézből eladatnak: g darab kancza, 
4 harmadfü, és 6 tavalyi Csikók; 58 darab, 20 harmadfü , 25 tavalyi, 
és 25 idei Gulyabeli marhák , a’ki azokból illendő árron venni akarna 
jelentse magát Hevesen Tábla-Bíró T. Hányó György Úrnál, a’ tu
lajdonos Méltóságos Uraság’ Plenipotentiariussánál.

Licitatió hirdetés.
(3) Gróf Zichi Miklós Palotai Uradalma réfzéről köz hírré tétetik, 

hogy az ahoz tartózó Palotáról Győrnek tartó útban fekvő T. N. Vefz- 
prém Vármegyében helyheztetett 8úr helységre nézve, e’ f. e. Sep
tember í-ső napján nyilván való kótyavetye által e’ következendő 
Királyi használatok e’ f. e. Sept. 2Q-dikétől fogva 6 egymás után kö
vetkező efztendőre a’ többet Ígérőnek árendábá adatnak:

1- fzör A' Vendégház a' bor, ser , és pálinka-mérés jussával együttl 
melly 6 lakó, és 1 nagy ivó fzobából, egy fzabad kereskedési jussa, 
bíró kalmár boltból, 2 konyhából, 2 kamarából, boltozott pinczéből, 
kertből, elegendő istállóból, és kotsi fzinből áll.

2- fzor A’ pálinkaház a’ törköly és más féle pálinka főzéssel 8 
üsttel, egy 120 darab gőbölyre való boltozott istállóval, go hold föld
del , fzükséges fával, és zsilippel együtt.

3- fzor 1 Méfzárfzék hús mérés jussával együtt.
4- fzer 1 egy kerekű vízi malom.
5- fzör A’ hamuzsir főzés.
A bérleni kívánók elegendő bánat pénzzel felkészülve méltoz- 

tassanak e’ f. e. September i-ső napján a’ hely színén megjelenni, a* 
hol, valamint a’Palotai Uradalmi Tifztség’ író fz obájábanis a’ bérlés 
feltételeit ízemre vehetni. Palotán 1628- Május 16-dikán.

Gróf Zichi Miklós 
Tifzti Cancellariája által.

Hirdetés.
(3) A Nasy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a’ Pétskai K. K. Kerületi 1827-diki déz-



mabor kéfzségből 500 akó 1828-diki Junius 2-dikán Pétskán a’ Tifz- 
tartóság épületében tartandó Licitatió által a többet Ígérőnek mind
járt teendő kéfz pénz fizetésén el fog adatni. Mellyre nézve a' venni 
kívánók a' fent említett napon, es helyen a szokott reggeli órákon 
bánat pénzzel felkészülve megjelenni ne terheltessenek.

Budán Május lG-dikán 1828.

Híradás.
(3) Egy ollyan Typographus- Legény re van szükség, a’ 

ki mind Betürakó, mind jó Nyomtató. Munkája, Darab-számra, ha 
magát jól viseli, holta' napjáig fog lenni, szakadatlanul. A’ találko
zott, jelentse magát a’ Hazai és Külföldi Tudósítások’ Riadójánál, 
vagy fzeméllyesen, vagy francózott levél által.

H í r d e é t s.
(5) Pesten egy, jó szerekből épült ház, igen jó feltételek alatt el

adandó, mellynek telekje a' házhoz ragafztott gyümöltsös kerttel 604 
öl; a’ ház fzép kilátású tájékon fekszik egy emeletre; vagyon 

benne hét részre osztott szállás, 7 konyhával, ’s annyi kamarával; 
24 fzoba, 6 kocsira fészer, 3 istálló , és az egész épület alatt tágas
pinczék, mind bornak mind fának valók; a" vermi kívánó útasítást 
kaphat ezen Magyar Újság Hivatalánál.

Hirdetés.
(3) MéltÓságos Nagy-Károlyi Gróf Károlyi György Úr O Nagy

sága’ Jófzági-Kormánya által ezennel közhírül adatik, hogy Rerefz- 
tesen, Tek. Nemes Fejér Vármegyében, több darab eredeti Merino 
fiatal Hágó-Kosok, az ottani helybeli Tisztviselőnél megtudható ki
szabott árakon, s kéfz pénz fizetésért, naponként kéz-alatt eladandók 
légyenek..

Előfizetés 1 f o r. Ezüst P é n*z b e n.
(2) A' most bé állandó Medárdusi Pesti Vásár lévén határja a»Elő

fizetésnek ezen Munkára: Gazdasági Regulatziók’ Tüköré, 
a’ mint a’ múlt Martins Hónapban erről elégséges Tudósítás jelente
tett: kérettetrrek ezennel minden Érdemes Collectáns Urak, hogy az 
előrefizetett pénzt, az Előrefizetők’ Neveivel eggyütt Pestre Eggenber- 
ger Jósef Úrhoz biztos alkalmatosság által béküldeni ne terheltessenek».

Udvardy János 
M. O. Hites Földmérő,

Budai L o t t e r i a.
Pünkösd Hava 24-dik napján 1828. volt Húzásban, kijöttí
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Pesten, Szombaton, Pünkösd Hava 31-dik napján 1828.

Társaságos élet.
A’ szükség, ’s polgári kötél kaptsolja az embert 

Emberhez ; szomorú puszta magányba’ lakás.
Zordi, ne mond: hogy nem fognál soha másra szorulni $ 

Eggyik kéz a’ mást mossa;- rég-ősi beszéd.

MAGYAR és ÉRDÉLY- 
ORSZÁG.o Tsáfz. Rir. Felsége méltóz

tatott Tekintetes Lánczi L án cz y 
Ferencz Urat, és Tek. Cselei Ko
los y István Urat, a’ N. M. Magyar 
Kir. Udvari Cancelláriánál eddig 
voltPraesidiális Concipistát,az Eper
jesi Kerületi Táblához valóságos 
Assessorokká; Tek. Tahy Boldi
zsár Urat pedig ugyan oda Szám fe
lett való Assessorrá kegyelmesen 
kinevezni.

0 Tsáfz. Rir. Felsége méltóz
tatott a' N. M. Magy. Kir. Udv. Ka
maránál T. Frölich Ignácz Ur’ 
nyugodalomba tétetése által meg
üresedett Számvevő Tisztségre Fau
ler Antal Urat, eddig volt Ál-Szám
vevőt, híven és buzgón viselt hofz- 
fzas szolgálataira nézve , kegyelme
sen emelni.

Felsőbb Rendelések’ követke
zésében a’ Zágrábi Kir. Akadémiá
ban megüresedett Természet - és 
Nemzetek Törvényének Tanítói hí- 

( Első Félesztendő 1828.)

vatalára a’ f. e. Jun. 12-dikére hatá- 
roztatott Concursus , egyedül tsak a’ 
Pesti Kir. Univerzitásnál fog tartat
ni ; valamint ezután minden Con
cursus a’ Magyar Országi Tanítói 
székekre.

Pesti Ló-versen ez és előadá
sának folytatása.

Május 27-dikén 1828. e’ követ
kező lovak futottak és nyertek:

1. Külön fogadás. 1400P. öl.
Gr. Károlyi Lajos 6 efzt. s. k. 

Szárcsa. Gr. Károlyiak nevelése. 
T. HO font. — Usovich Sándor idős 
p. 1. C a 1 i f. Lengyel ló. T. 10Ö ft.

Nyertes: Szárcsa, könnyen 
győzött.

2> A' félvérű lovakra kitett V-dik 
pálya-díjért melly 100 darab kör- 
möczi aranyból állott, futottak:

Gr. Keglevich Láfzló 6 efzt. fz. I. 
Sólyom. Magyar nevel. T. 128 ft. 
— Gr. Károlyi György 6 efzt. szürke 
ménlova Cleveland. Gr. Batthyá- 
ni Iván nevelése. T. 130 ft. — Hg» 
Breczenheim Alfons 5 efzt. fz. k. 
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Sül tana. Gr. Hunyadyak nevelése. 
T. 122 ft.— Gr. Efzterházy Mihály 
5 efzt. p. k. cs. M i s s Diana. Ma
ga nevelése. T. 100 ft. — Gr. Efzter
házy Jósef 5 efzt. p. k. Zuleika. 
Hg. Trautmannsdorf nevelése. T.122 
font.— Gr. Nádasdy Tamás 7 efzt. p. 
k. Tue kér. Kopcsányi nevelés. T. 
130 ft. — Manó Láfzló Retskeméti 
lakos 6 efzt. b. I. Oda való nevelés. 
T. 128 f. — ZáborXzky István Mag-, 
lódi lakos 7 efzt. f. 1. Magyar nevelés. 
T. 130 ft----Fel voltak ezeken kí
vül jegyezve *s a’ nyomtatott napi 
rendben kihirdetve Gr. Batthyáni 
Iván réfzére Nelson, melyet ki
nevezett, és Gr. Hunyady Jósef 4 
efzt. fz. k. Sül tana, de azok nem 
futottak. Hanem a’ pálya helyen, a’ 
Pálya - Bíróság előtt , e’ következő 
nem méneses gazdák jelentették ma
gokat lovaikkal: 1. Peles György 
Örkényi, 2. Scbeuermann János, 
Vasadi, 3- Szeleczky György, A. Né- 
medi, 4- Kapcsos- István, Bugyi, 
5. Pap András , Pesti, 6- Molnár Jó
sef, Pesti, 7. Madeczky János, Ba- 
racsi, g. Horvát Jósef Félegyházi 
lakos. És így mind öíTzve futott a’ 
100 darab aranyért l6 ló.

Nyertes: Cleveland. Kön
nyen győzött. Második volt Zulei- 
h a, Harmadik T uck er. Cleve
land megfutotta a’ 5000 Pos. ölet 
8' 53" alatt. A’ parafzt lovak közül, 
azon időre mikor az említettek már 
a’ nyerő pontnál jártak , még egyik 
sem érkezvén a’ határ oszlophoz, an
nál fogva ez úttal egyiknek gazdája 
se kapott jutalmat. — A' 100 darab 
aranyat, a’ Pálya-Bíró, Gróf Szé

chenyi Istvánnak mint Gr. Károlyi 
György Meghatalmazottjának adta 
által, mivel Gróf Károlyi György 
maga nem volt jelen.— C1 e v e 1 an- 
dót az nap dél után Gróf Reglevich 
Láfzló , és Gróf Reglevich Sándor 
vették-meg.

3. Külön fogadás. 1400 P. öl.
Gr. Károlyi Lajos 7 efzt. p. 1.

Emir, ’s Gr. Széchenyi István 7 
efzt. fz. 1. Gavving. Mindenik 120 
fonttal.

Nyertes: G a w i n g. Derék 
futás. Mindenik úgymint igen jól ha
ladott egymással, ’s Gavving tsak 
kevéssel elébb érkezett a’ nyerő 
ponthoz.

4. Gróf Festetics Láfzló által adott 
Bilikomért való futtatás. Értéke ezen 
Billikomnak 10Ö darab arany. Kö
röskörül az oldalán ezüstre , Gr. Zrí
nyi Miklósnak Szigetvárából volt ki
rohanása vagyon feketén metszve. 
— Távolság 3000 Pos. öl. Futottak 
ezen Billikomért, melly egy, zöld 
posztóval bevont magas oszlop te
tején állott:

Gr. Efzterházy Mihály 3 efzt. p. 
m. cs. Wo fül. Maga nevelése. T. 
102 ft. — Gr. Károlyi György 7 efzt. 
8. 1. B a b i e k a. Gr. Széchenyi Ist
ván nevelése. T. 130 ft. — Gr. Szé
chenyi István 6 efzt. fz. 1. Bonas- 
sus. Maga nevel. T. 128 ft. — Gr. 
Batthyáni Iván nevezte Nelsont 
melly 6 efzt. p. 1. Gr. Erdődy nevel. 
Gr. Széchenyi Pál 5 efzt. s. m. 1. 
P h a ti t o m Gr. Széchenyi István ne
velése T. 124 ft. — Manó Láfzló 6 
efzt. b. 1. — Záborfzky István 7 
efzt. f. L



A' pálya helyen magokat ezek-1 
hez e’ következendők jelentették :
1. Schuhmayer Ignácz, Szegedi. 2. 
Csiga Jósef, Fegyvernek!, 3. Pap 
Márton, Palotai Pest V. A’ beirt "s 
nyomtatásban hírül adott T u c k e r 
és Manfred nem futottak.

Nyertes: Babieka. Könnyen 
győzött, 8/ és 30" alatt. — A’ pa
raszt lovak közül Manó Láfzlóé ér
kezett a’ nyerő ponthoz 8'43" alatt. 
Manó László kapott 20 koronás tal
lért pengő p. mivel a’ többi paraszt 
lovak között az övé legjobban futott.

5. Külön fogadás. Egyfzer 
kerülve.

Gr. Reglevich Láfzló 6 efzt. s. 1. 
Kamhel ménesebeli. — B. Orczy Ló
ri ncz 5 efzt. yil. pej. Maga nevelése. 
Teherre semmi ügyelet.

Nyertes: Gr. Reglevich Láfzló 
8. 1. Derék futás.

Az idő ez nap is kedvezett. A’ 
Nádor Ispány Ő Ts. Kir. Fő Her- 
czegsége ’s Ferdinand Magyar 
Orfz. Fő Hadi Kormányozó Ő Kir. 
Fő H^rczegsége jelen volt. Sokkal 
több Úri, és minden rendű más Né
ző, mintáz elsőbbi kétVersenezésen. 
Május 28-dikán 1828- 

Kiadta
Döbrentei Gábor 

mint a’ Válafztottság Jegyzője..

Hiteles levélből értettük : hogy 
Ns. Szabólts Vármegyének felső vi
dékét, ú. m. az Egri Érseki Megyé
hez tartozó, de attól legtávolabb 
lévő Ris-Várdai Egyházi Kerületet 
különös öröm, és vigasztalás lepte 
meg, midőn bétellyesedett a' Ka-

tholikus híveknek azon buzgó kíván
ságok, hogy Nagy Méltóságú Felső- 
Eőri Pyrker János LáfzlóPatriár- 
ka-Ersek’ Ö Exjánali törvényes egy
házi látogatása őket megörvendez
tette , minekutánna már 22 esztendő 
elfolyása alatt lelki Fő Páfztort nem 
láttak. A’ Nagy Méltóságú Érsek 
ezen lelki vigasztalásra intézett láto
gatását Máj. l-ső napján kezdette , 
Apostoli buzgóságának, mellyel a* 
gondviselése alá bízatott híveknek 
lelki javára tellyes maga feláldozá
sával törekedik, nyilvános tanúbi
zonyságát adván ; ki is Ns. Szabólts 
Vármegye részéről a’ Megye határá
nál fényes Követség által tifztelte- 
tett, ’s ez által a’ Demetseri Plébá
nia templomig kisértetett, melly 
Követséget O Excellentiája gazda
gon megvendégelt. Valamint itten, 
úgy másutt is ágyuk durrogásai, ’s 
minden Hitvalláson lévőkhöz tarto
zó harangok’ zúgásai között Éljen 
kiáltásokkal fogadtatott, és a’ Refor
mátus Hívek , ’s Prédikátor Urak is 
nem tsak réfzt vettek, hanem szinte 
vetekedtek a’ külső tisztelet' kimu
tatásában , kiket a' Fő Pásztor ke
gyessége ’s Ieerefzkedése önként ma
gához vont, sokakat közűlöli aszta
lánál megvendégelvén. Legfénye
sebb volt elfogadtatása a’ Fényes- 
Litkei Plébánián, mint ezen Kerü
let’ Esperestjének lakhelyén, hol 
egyébb örvendező tifztelkedéseken 
kívül, a’ Plébánia kerítésének fa
lai , ’s a’ mellette lévő kertnek 
fái és sétáló helyei közel 3000 méts- 
tsel kivijágosíttattak; sőt az ezen 
-alkalmatosságra készült dífz-alkot-
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mányok gyönyörű felírásokkal tün- 
döklöttek, egyfzer'smind a’levegő
ben tűzi játékok is ragyogtak. 

PORTUGALLIA.
Máj. l7-dikén költ Párisi Újság 

levelek fzerént Lizabonából Máj. 0- 
diki hivatalos tudósítás érkezett tele- 
graf által Bajonból. E’ fzerént a’ 
Regens Máj. 3-dikán estve egy Vég
zést adott ki, mellyben az Orfzágnak 
bárom Rendéi (az úgy nevezett La- 
megói Cortesek) egybe hívatnak. Il
dikben a' külső dolgok’ Ministere 
Santarem Vice-Gróf hívatalbeli 
Jegyzéket intézett az idegen Udva
rok’ Nagy-Követeihez,és Követeihez, 
hogy velők közölje a’ Regens" fzán- 
dékát, és előbbi napi Végzését (a’ ha
tártalan Királyi méltóságnak felvé
tele eránt). Az idegen Udvaroknak 
minden Képviselői, még a’ Spanyol 
Követ is, 6-dikán abban eggyeztek- 
meg : hogy olly értelmű Nyilatkoz- 
tatást tegyenek , hogy azon naptól 
fogva, mellyen az említett külső Mi
nister’ írásátvették, hívatalbeli fog
lalatosságok a Lizabónaí Udvarnál 
tellyesen megfzünt. — VI. D. J o á o 
línea-hajó, mellyen azon Biztosság 
vagyon, melly Dom Miguel Kir. 
Herczegnek megvifzi a' Báttya’ le
mondása’ Oklevelét II. Dona Mária 
Királyné javára, még Máj. 6-diltán 
nem érkezett volt meg Lizabonába, 
midőn t. i. ezen utolsó tudósítás 
onnét elindult.

BRAZÍLIA.
Rió Janeiróból Bétsbe érkezett 

Mart. 7-diki tudósítások jelentik, 
hogy oda megérkezett azon Austriai 
Kabineti Kurír, ki a' múlt efzt. Dec.

13-dikán küldetett oda Londonon 
herefztül, — Továbbá a' Diario 
Fluminens e (Riói Újság) Mart. 
5-dikén Dom Pedro Tsáfzárnak, 
Portugálba’ Királyának illy Vég
zését közli: „ Minekutánna elérke
zett azon idő, mellyet felsőbb böl* 
tseségem kijegyzett, hogy Portugál
ba’ koronájáról való lemondásomul, 
a’ Máj. 5-dikán 1826. kiadott C a r t a 
Regia-m fzerént, tellyesíttsem; 
és minthogy a’ Portugalliai nemzet
nek , melly mindég nagyra tartotta 
függetlenségét, tsalhatatlan bizony
ságát akarom adni azon óhajtásom
nak, hogy az a’Brazíliai nemzettől 
(mellynek Fejedelmi méltóságával 
ditsekedhetek) örökre elválva legyen 
olly móddal, hogy még maga a’ gon
dolati a’két Koronának eggyesitésó- 
re lehetetlen legyen: fzabad, és saját 
akaratomból , ’s ílly fontos ügynek 
érett megfontolása után, jónak tar
tottam megparantsolni, valamint 
ezen Királyi Végzés által megparan- 
tsolom: hogy a’ Portugalliai 
Királyság igen drága és kedves Leá
nyom, II. Dona Mária’ nevében, 
és az én általam szerzett kegyelmes 
polgári alkotmány’ formája fzerént, 
mellyre megesküdtettem , ’s magam 
is megesküdtem, igazgattassék; egy- 
fzer’smind kinyilatkoztatom, hogy 
semmi fzámot, vagy just nem tartok 
Portugálba’ Koronájára, és az ahoz 
tartozó birtokokra. D. Mi gu e 1 Kir. 
Hg. igen szeretett Ötsém, Portu
gáliának és Algarbiának 
Regense, ezt megértse , kihírdettes- 
se, és végrehajtassa. Költ a’ Boa- 
vistai palotában, Mart, 5-dikán
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1828. Ó Felségének a’ Királynak 
aláírásával.”

A’ Standard fzerént, melly 
Máj. 13-dikán költ, Angliának ba
rátságos közben járására Brazília, 
és Buenos-Ayres között fegy
ver-nyugvás köttetett, mellynek fel
tételei 12-dikben Londonban a’két 
Státus Követei között aláírattak, és 
a* legközelebbi postahajón Braziliá
ba fognak küldetni.

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ Király Május 14-dikén De 

Juchereau de St. Denis Bá
rónak , ki Görög Orfzágba 
Franczia Királyi Ágensnek 
neveztetett, Május j.4-dikén magá
nos audientiát adott.

A’ Deputátusok’ háza Máj. 12- 
flikén béfejezte a' Választás' törvé
nyéről való vitatásokat, ’s azt 25/ 
voksal, 105 lévén ellene, elfogadta; 
más nap pedig, Máj. 15-dikán estve 
a’ Deputátusok* házának Elölülője, 
és Titoknokai a’ Királynak ezen 
Törvény-javallatot bényujtották.

De la Fayett« Úr Máj. 13- 
flikán a’ Deputátusok’ háza' elejébe 
egy javallatot adott bé az eránt, hogy 
a’ Király kérettessék még a’ Párisi 
nemzeti gárdának vifíza - állítása 
végett.

A' Deputátusok házának Máj.
13-dikí ülésében a' 4 milliomnyi in
teresre menő költsönnek (melly 80 
milliomot tefzen) felvételéről foly
tak a’vitatások. Dupin Károly Úr 
fzóllott először, és hoíTzú befzédét, 
mellyben minden Európai Státuso

kat, ’s azoknak fegyveres erejit sor
ra megvizsgálta, azon ajánlással re- 
kefzté bé: hogy a Ministerek ezen 
költsönt két különös réfzre oszta
nák ; az eggyikben legyen azon 
summa, melly a’közelgető esetekre 
szükségesnek ítéltetik; a’ másik azon 
költségekre fordíttassék, mellyeket 
a’ hadi, és tengeri seregek’ megfza- 
porítása okoz. Ezután a’ külső dol
gok’ Ministere igen fontos beszé
det tarta, mellyben minekutánna 
maga bíztában egéfz méltósággal 
előadja Franczia Ország' politikai 
törekedését, és a* mostani dolgok’ 
folyamatjára böltselkedő észrevéte
leket tefzen, így fzóll: „ Orofz Or
szág, a’ mint tudva van az Urak 
előtt, arra határozta magát, hogy 
haddal feleljen azon legalább ügyet
len Felfzóllításra, mellyet a’ Nagy 
Úr a’ Muzulmán néphez botsátott. 
Közlöttük azon Okleveleket, mel- 
lyekben egyfzer’smind a’ háború 
okai előadatnak. Az Orofz seregek 
eddig által mentek a’ határ széleken, 
és maga a’ Tsáfzár is útban vagyon, 
lOgy hadi seregét vezérelje. — Bi
zonyára nem lehet Orofz Országtól 
azon just megtagadni, hogy a’ Por
tával kötött Szerződéseinek (Tractá- 
tusainak) tellyesítését erőhatalom
mal keresse. Mind azon által, noha 
az illy külön vált fogásnak követke
zéseit meg nem határozhatjuk, még 
is könyű megérteni, hogy a' Hatal
masságok' illető helyheztetése Tö
rök Orfzágra nézve, ma némelly fel
világosítást kíván a’ közös Tractá- 
tusnak végre hajtása eránt. Minden, 
a’ mit ezen pillantatban mondha-



tok, abban áll, hogy a Király’ fzö- 
vetséges Társai, valamint Ő kötele
zéseiket megtartani, és a’ Juh (j-iki 
Tractátusban kijelentett czélt elérni 
kívánják,— Franczia Orfzág maga 
réfzéről (addig míg öfzve nem lehet 
eggyeztetni a’ közös közbenjárást 
eggyik Szövetséges Hatalmasságnak 
külön vált munkálódásával) hideg 
Izemmel el nem nézheti a' Görögök’ 
ínségének tovább tartását, kiknek 
a három nagy Hatalmasság’közben
járása just adott jobb jövendőt re
ményleni. A’ Király’ gondoskodása, 
— a’ két gyűlés-házban annyiszor, 
es olly hathatósan kifejezett óhajtás
sal megeggyezve — kéfz arra , hogy 
olly eszközök vétessenek elő, mel
lyek legalább olly sok nyomorúság’ 
enyhítésére szolgálnak. Ezen réfz- 
ben reményijük , hogy az emberiség 
Franczia Orfzág’ politikájának soha 
sem fog Izemre hányást tenni; és 
előre meg vagyunk arról győződve, 
Uraim, hogy azon segedelmeket, 
akár miilyenek legyenek is azok, 
mellyekkel az Orfzáglófzék ezen fze- 
rentsétlenek eránt viseltetik , soha 
sem fogják az Urak olly áldozatok 
közé számlálni, mellyek az Uraktól 
szemrehányást érdemelhetnének, 
vagy sajnálást indíthatnának.” Ezen 
ókból azt következteti, hogy mago
kat mindenre kéfzen akarván tarta
ni , szükséges legyen a’ költsön-vé- 
tel; ’s így fejezi bé befzédét: „Eu
rópa , Uraim, — illik, hogy az Urak
nak én mondjam ezt — figyelmét 
az Urak’ tanátskozásira függesztette. 
Mind a’ mellett is, hogy néha a’bel
ső igazgatás dolgában némelly he

ves viíTzálkodások estek, illendő , 
hogy az Urak Európának megmu
tassák, hogy a’ gyűlés-házak a’ Ki
rály’ Orfzáglófzékével mindenben 
eS8ye^ertenek, a mi a’ Hazát érdekli. 
Elnémulnak a külömböző vélemé
nyek , mihelyest a’ nemzeti érzés fel- 
tetfzik. Ugyan ezen érzés az, melly- 
nek a jelenlevő kérdésben a’ fzokott 
vitatásokat el kell mellőzni. Ezen 
erzeshez folyamodunk ma, Uraim; 
ez úgy fog felelni, valamint a’ Ri- 
rály, es Franczia Orfzág’ nevében 
itten az Urakhoz fzóll.”

OROSZ BIRODALOM.
„ Sz. Pétervárából Máj. 16-dikán. 

„O Felsége a’Tsáfzár Máj. 7-dikén 
elindult ezen fővárosból azon ármá- 
dához, melly a’ Törökök ellen tá
boroz ; O Tsáfz ári Magassága Mi
hály Nagy-Herczeg már 4-dikén el
ment oda. —- A’ Vice-Cancellárius, 
valóságos titkos Tanácsos , Gróf 
Nesselrod e távúlléte alatt D i- 
woff titkos Tanátsos, és Senátor 
vifzi a külső dolgok’ Ministßri hi
vatalát.— Máj. 1-ső napján Lans- 
koi valóságos titkos Tanátsos a’ 
maga keresére, minthogy beteges , 
a belső dolgok Minister! tifztségé- 
tol felmentetett, de mégis rangjá
nak megtartásával, mint a’biroda
lombeli Tanats’ tagja, és az Isák- 
fzékes templom’ épitő Biztosságá
nak Elölülője megmarad ; egyszer
smind O Felsége a’ maga General 
Adjutánsát Z a k r e v s k i Generálist, 
belső dolgok’ Ministerévé nevezte, 
olly meghagyással, hogy további, 
rendelésekig eddig való hivatalját is 
viselje, mint Finnlandnak Fő Kor-
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mányozója, és a’ különözött Finn
land! hadi sereg’ Vezére.— Máj. 7- 
dikén O Felsége Lieven gyalog
ság Generálisát, a’ közönséges Ta
nítás’ Ministerévé, és a közönséges 
Tanítás’ Intézetének öfzvefzerkezte- 
tésére állított Biztosság' Elölülőjévé 
nevezte ; és a’ közönséges Tanítás' 
Ministerének AdjunctusátBlud o ff 
Státus-Tanátsost, az idegen vallásu 
egyházi dolgok’ Igazgatójává, eddig 
viselt Tisztségének megtartásával. 
— Továbbá Ő Felsége Griboie- 
doff Státus-Tanátsost a’ Tehe
rán! Udvarhoz Követnek; és Am- 
burger Udvari Tanátsost Tau
ris b a Fő-Consulnak rendelte.— 
■Obre.sk off valóságos Státus-Ta- 
nátsos, és Cancelláriús a’ Würtem- 
bergi Kir. Udvarhoz Követnek ne
veztetett.” — Még több kinevezte- 
tések, 's megtiszteltetések történtek. 
MOLDOVA és OLÁH ORSZÁG.

Bukurestből érkezett újabb 
tudósítások fzerént, Május 12-ikén 
délután 4 órakor mintegy 3000 em
berből álló Orofz sereg, többnyire 
Uhlánus, és Kozák , Báró Geis var 
Generális’ vezérlése alatt, Oláh Or
szágnak fő városába benyomult, 
h onnét a* Hofzpodár , Gyík a Fe
jedelem, 10-dikben eltávozott, és 
Ploestín keresztül Kim pina 
felé vette útját.

Két nap előtt Bukurestben olly 
hír futamodott vala, hogy Szilifz- 
triából 30 Török érkezett Kai a r as- 
ba, és ezen falut körül vette volna; 
erre a Bukuresti lakosok úgy meg- 
félemlettek, hogy nyakta-főre futás
nak vették a’ dolgot: hanem tsak'

hamar kivilágosodott, hogy ezen 
Törökök, valósággal harminczan, 
egyedül azért mentek vala Kaia- 
rasba, hogy az Oláh Országi Du- 
na-partnál találtató malmokat, tsó- 
nakokat, és hidasokat a’túlsó part
ra Szilifztriához általfzállittsák.

Több Törökök, kivált Keres
kedők, a Jalomitzi kerületben va
lami öt fzáz szarvas marhát ofzve- 
hajtottak, és már készültek azokat 
a’ Dunán által vinni; de ebben a’ 
Szilifztriai Basa őket meggá
tolta, nekik fő-vefztés alatt megpa- 
rantsplván , hogy mind ezen mar
hákat viHza-adják a' tulajdonosok
nak. (0. B:)

Jászvásárról, Máj. Y-ikén. 
— A’ mint értjük az Orofz nagy 
ármáda is több tsapatokban a’ Prú- 
thon, és Dunán általment Reni és 
Ismail helységeknél. Az Orofzok' 
közelgetésére a’ Törökök tsekély el- 
lentállás után négy helyen felgyúj
tották Galaczot, ésBrailába 
visszahúzták magokat1, nyomban űz
vén őket az Orofz lovasság. Ugyan 
akkor az Orofz hajós sereg, 12,000 
ember lévén rajta, megjelent a’ Du
na’ torkolatjánál, Várna felé tart
ván. Azt tartják, hogy ezen serege
ket itt a' szárazra szállítja, és az
után egy rándulást tefzen, melly a’ 
Duna mellyékin lévő Törököket 
ízibe való visszavonulásra kénfzeríti. 
(A. Z.) — (Némelly tudósítások fze
rént a’ Duna mellett allig van 40,000 
emberből álló Török hadi seregnél 
több. Az Orofz már az Ólt mellé 
Brankovára érkezett, ’s mentői ha- 

’marább szomszédunk léfzen.)

1
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JÓNIAI SZIGETEK.

Zantéból érkezett Máj. 1-ső napi 
tudósítások fzerént azon Püspökök, 
kik a’ Görög Pátriárkának Pásztori 
levelével,és a’ Portánakmegkegyel- 
mezésével küldettek Konstantiná
polyból, egy Török Polgári Tifzt 
kísérete mellett, Artán keresztül Pa- 
tráfzba megérkeztek, ’s onnét fegy
veres kiséret alatt Módónba indúl
tak , hogy Ibrahim Basával öfzve- 
befzéllvén, Napoli di Romániába 
menjenek.

A’ Máj. 3-diki Korfui Újság illy 
tudósítást közöl: „A" Morcában lévő 
Török várakat a’ szövetséges hadi 
hajók, 's bizonyos fzámú Görög ha
jók szorosan hézárva tartják. Ezen 
nagy fzorongattatáson kívül az E- 
gyiptomi seregeket még más rofz 
is érte, mellynek fontos következései 
lehetnek. Nehány ezer Albániai ka
tona Ibrahim Basa’ fzolgálatjában, 
18 hónapi hátra lévő zsóldját kérvén, 
és meg nem kapván, felzendült, ’s 
Koron várát elfoglalta. Ezelőtt 7 
nappal ezen pártütőket az Egyipto
miak megtámadták , hol mind a’ két 
réfzről ezer embernél több oda lett. 
Az Albániai pártütők azt írták a 
Portának, hogyha mindjárt őket ki 
nem elégítik, a* várat általadják a’ 
Görögöknek. — Mostan a’ Görögök 
nyugoti Görög Országban Anato- 
liko, és Miffzolungi ellen tö
rekednek ; ezen vár előtt lévő tolts- 
vát már elfoglalták. Church Ge
nerális Apr. 24-dikén seregének egy 
részével megtámadá a’ Török batté
riát P o r o kis fzikla-fzigeten, Mifz- 
fzolungihoz közel, ’s azt elfoglalá,

hol 30 Török esett fogságba. Ugyan 
akkor Kefalovrissónál reáro- 
hanának a Görögök a* Miffzolungi- 
ba rendeltetett Török eleség-fzállí- 
tókra, elfogák a’ tehervivő 200 mar
hát , ’s a’ kísérő fegyvereseket. Az 
Anatolikói Török őrizet legfeljebb 
tsak 300 emberből áll, kik minden
ben szükséget szenvednek, ’s azért 
tsak kevés napig tarthatja magát 
ezen vár.— Az Aeginai Orfzáglófzék 
hathatósan, és rendesen munkálko
dik. F ab vier Óbester a’ Korinti 
vár’ (Akro-Korint’) kormányozását 
általvette, mellynek eddig volt őrz-ő 
serege az Ipsilanti Herczeg' se
regeihez kaptsolta magát, mellyek 
már Ő00O emberre telnek. — Hellas, 
egy gőzhajóval, és gyújtóval Szá- 
mofzhoz rendeltetett, ne hogy ezen 
szigetet az Asiai partok felől meg
támadják.’*

A’ Máj. 10-diki Korfui Újság így 
fzóll: „Hozzánk érkezett tudósítások 
fzerént, úgy látfzik hogy Anatolikó 
és Miffzolungi már nintsenek olly 
veszedelmes állapotban, mint lehe
tett attól tartani. A* mint látfzik , 
Resid Basa ezen tájék felé megin
dult , és Máj. 2-dikán a’ Törökök, 
és Görögök között éppen a tenger 
parton kemény tsata történt, hol a’ 
Törökök a' Görög ágyúzó salupok’ 
tüzelése által sok embert vesztettek; 
de más nap mégis a' Törökök a 
Görögöket viífzanyomták , és Ana- 
tolikóval, ’s Miífzolungival a’közö
sülést helyre állították. Minden pil- 
lantatban várjuk erről a’ bővebb tu
dósítást; most tsak a’ bizonytalan 
hír szárnyal."

(Hafznos Mulatságok Nro 44-) Hirdetés l árkus.)



Hirdetések
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.
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Híradás

a’ Pesti Ló-xr er se nézések állandóvá tételéről.
Alábbírt, ezen itt kővetkező eléterjefztésnek a’ Nemes Magyar

Hazával való közlésére van felhatalmazva: _ f -
Hogy t. i. a' Ló-versenezés Pesten bizonyos nevekedő gyöke

ret verjen /’s a’ ló-tenyéfztés Magyar Orízágon mindjobban jobban 
kifejlődve felemelkedjek, több Hazafiak állották öfz\c, s azt a mi 
Magánosoknak külön külön igen terhes vagy tán egéfzcn lehetetlen 
lenne , egyesült erővel kívánják efzközleni. Nemes indulat nyujtatván 
jcry kezeidet egymásnak, több nevezetes Summák készülőben lévő fel 
ajánlásai mellett, ez óráig markét bizony os pálya-díj, fzáz fzáz arany
ba) vagyon mindenkorra megállapítva, mellyel; annak idejében Al
kotó-levelek által is meglesznek a’ jövendőkre való kihatás végett erő
sítve, hovy azoknál fogva, ezen áldozatoknak esztendőről esztendőre 
változhatatlanúl leendő" elékerüléséről a’ Közönség tökéjletes meggyő
ződést érezhessen ’s emberi nyomok ezt nyomoknak adogathassák által.

Az egyik pálya-dijt, a" három testvér Károlyi .Grófok ’s a’ ha- 
sonlólag három testvér Széchenyi Grófok egyesült ajánlása alkotó. 
Gyepre ezért akárhol Csíkozott mén vagy kancza ló kelhet. Ezen a’köz
jóra törekedő Mágnások, két ezer darab aranyról fzóllő Alkotó-Leve
lek vagy Fundationalissok által, száztól öt arany esztendei kamattal 
fogják a’ fzáz aranyat érő Billikomnakrendeselékerülését örökremeg- 
alapítani. , ,

Egy más, 100 darab aranyból álló pálya-díj, több Mágnások 
és Fő Nemesek ditső indúlatu adakozásaiból került-ki. Azért, egyedül 
Magyar Orfzágban tsikózott mén vagy kancza lovak léphetnek pályára. 
Alkotó-leveleikben ezen Urak, százától hat arany esztendei kamattal 
kötelezik magokat s Maradékaikat úgy. hogy a toképenz nalak ma
radjon. Akkép következnek itten ezen Áldozok neveik , a’mint sorban 
azokat a’ kerülésben forgott ívre felírták:

Dar. Arany.
Gr. Andrássy György, Ts. K. Arany Kultsos ajánlott 200 darab

aranyat, mellynek esztendei kamatja, száztól hataxal 12
( Első Félesztendó 1828./ )(



. . , Túl lévő 8. 12
Gr. Teleki Adám, Ts. K. Hufzár Kapitány 100 darab aranyat.

Száztól hátával - ,q
Bohus János, Tábla Bíró 100 darab aranyat. Szásztól hátával 6 
Ürmenyi Ferencz, Fiumei Gubernator ’s a’ t, 100 dar; aranyat.

Százától hátával . . . . . 5
Vigyázó János , Tábla Bíró 100 dar. aranyat. Százától hátával 6
Szirmay Miklós (t. t. 50 dar. aranyat. Százától hátával . 5
Gr. Berchtold Antal, Ts. K. Arany K. 100 dar. aranyat. Száfztól hattal 6 
Gr. Erdődy Sándor M. Kir. Udv. Hamar. Concipista ’s a t. 100

darab aranyat. Százától hátával - H
B. Vesselényi Miklós 100 dar. aranyat. Száztól hattal - (j
Gr. Gyulai Albert, Excell. Feldmarschallieut. ’s a' t. 100 darab

aranyat. Százától hátával - - . 5
Gr. Berényi Lajos Ts. K. Ar. Kultsos. 50 dar. aranyat. Száztól hattal 3 
Gr. Zichy Miklós (Palotai) 100 dar. aranyat. Száztól hattal (>
Kiss Ernefzt Ts. K. FőHadn. 200 dar. aranyat. Százától hátával 12 
Ifjabb Gr. Barkóczy János 5() dar. aranyat. Száztól hattal 3
Gr. Wartensleben Károly Ts. K. A. Kults. 50 dar. arany. Száztól hattal 3 
Gr. Szapáry Miklós, 50 darab aranyat. Száztól hattal - 3
Gr. Szapáry Jósef, 50 darab aranyat. Száztól hattal. - 3
Gr. Zichy Miklós Ts. K. Ar.Kultsos. 100'dar, aranyat. Száztól öttel &
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Meg vagyon indítva ezen két pálya-díjén kívül még többek 

öíTzefzerkeztetése is, a" minthogy több nagy lelkű Magy-ar Aífzonysá- 
gok már nevezetes Summákat ajánlottak ’s férjeik és rokonaik, e’köz 
jóra törekedő fáradozásainak elmozdítására magokat, életek napjáig 
bizonyos és elhatározott adományaik béfizetésére kötelezték.

Nem külömben kézen forganak más árkusok is, melyekre szá
mosabb Hazafiak nevei vágynak már felírva ’s úgy hogy száz — száz 
aranyi két féle jutalom, tellyes reménység fzerént ezen az Aton is 
nem sokára elékél.

Némely más Nagyok hasonlóképen most szándékoznak egy 
állandó pálya-díjt alkotni.

Maga is továbbá Sz. Kir. Pest Városa, melynek lakosai a’ hely 
szépítése ’s gyarapodása elémozdítása végett, minden áldozatokra ké- 
fzek , rövid idő alatt ismét egy külön ’s örökös pálya-díj öíTzetétele 
által fogja ezen tárgyat, melly határában élvén az ő nevét is emeli, 
eléségíteni.

Minden a’ mi a’ tárgyban tudni való, tudtára lefiz a’ Közön
ségnek ezen Újság által időszakonként adva, valamint az 1828-rafzól-



landó Ló-versenykönyvbe is minden Ajánló neve feljegyezve meg fog 
jelenni.

’S így vagyon a’ kezdet megtéve. Az egéfz tárgy napról napra 
jobban kif'ejtődik, jobban nevekedik. Mindenhonnan folynak áldoza
tok ; mindenhol más más Hazafiak állanak öfzve, egyet-értéssel ’s köz 
akarattal egy czél elérése végett.

’S kinek fzíve nem melegedik ki nem mondható édes érzésekre, 
ha ennyi áldozatok ’s jeles tettek forrását tekinti, melly az el nem 
romlott Honnyfzeretet legtisztább Hazájából ered! ’S ki tagadhatja , 
hogy a’ Magyar, ha lelkét táplálhatja ’s polgári erköltsei által magát a' 
halandó sorából ki emelheti, még testi szükségeit is könnyen elfelejti, 
mellyek a’ nemesebbre ’s nagyobbra fzült embert alatsony helyezte
tésben lebilintselve tartják.

Budán, Május 30-dikán 1.828«
Döbrentei Gábor m. k. 

mint a’ Válafztottság Jegyzője,

Pesten Hartleben C. A. Könyvárosnál a' Váci útfzában a’ Hét 
Választónak által ellenében újonnan megjelent:

Az Erőszak nélkül való Patkolás.
Okosságon és a' Lónak Lélek tudománnyán (Psychologia) alapodott

Értek ezés:
Miként kelljen az izgékony , vagy is könnyen ingerelhető, rofzfz 
indúlatú, és egészen elromlott lovakat, a’ mellyeket mind eddig tsak 
egyedül erőszakkal és kénfzerítés által lehete megpatkolni, egy őré 
alatt arra bírni, hogy magokat örömest engedjék megpatkoltatni, és 

makatsságokat örökre letegyék.
Balassa Konstantin.

Ts. Kir. Kapitány után 
Németből fordítva.

Nagy 8. rét. Pesten 1828. Hat kőre vágott rajzolatokkal 
borítékba kötve. Az Arra 48 kr. ezüstben.

A jelenvaló Értekezésnek előkelő hafznosvoltát vitatják azon 
számos próbák , a’ melly-eket a’ Szerző a’ Ts. Kir. hatodik Würtem- 
bergi Király Lovas Ezeredben, és a' Iegközelébb Bétsben a’ legfőbb 
és fő Uraságok, valamint az ugyan ezen végre kineveztetett Katonai 
Biztosságok előtt is meglepő sikeres foganattal hajtott végre.

O Ts. Kir. Felsége őtet ezen felettébb hasznos találmányáért 
renden kívül Főhadnagyi Tisztségéből Kapitányságra emelni, és fze-

)C
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mélyére nézve éltéig tartandó pótlóköltséggel méltóztatott kegyelmesen 
megtisztelni; a mit az e' f. észt. 18- Jan. Bétsi Újság 15. számú leve
léből nyilván láthatni.

Á’ Szerző Módszerét (Methodus) a’ Ts. fő Hadi Kormányszék
nek helybe hagyásával a’ nyomtatás által tette hafznos volta tovább 
tevjefztése végett közönségessé, a' melly jó szándékát, munkájának 
Magyar nyelvre lett fordítása is, véljük, tetemesen fogja elősegítni. A’ 
munkának előadása közönséges , értelmes, és röviden a’ tárgyat egé
szen kimerítő. A’ Munkához még továbbá a’ ló körül éfzreveendő 
Állásokat és fogásokat világoson fzem eleibe terjesztő hat kőre vágott 
rajzolatok is járulnak.

Híradás
egy jó karban lévő Timsóföző készület nyilvános Rótyavetyéjéről,
(l) Tekintetes Nemes Pest Vármegyében ama híres Visegrad M. 

Várossához közel lévő, ’s igen jól elrendelt, ’s igen jó helyen fekvő 
Timsó-Fabrika, boldogult előbbi egyedül való tulajdonossának végső 
Rendeléséből nyilvános Licitatio által eladandó.

Ezen Timsó Fabrikához 8288 □ ölnyi szántóföldek és kaszá
lók , 1Ő85 □ ölnyi nagyságú kert, közel a’ fabrikához fekvő igen jó 
állapotban lévő kimeríthetetlen Timsó Bánya , 2 fzobából, nagy lak ó- 
és élés kamrából, és egy konyhából álló új lakház, egy a’munkások’ 
lakására rendelt 3 fzobából, 1 kamrából, 1 pinczébul, 3 istállóból és 
1 kotsi fz inbői álló mellék épület: továbbá egy rfagy, a’ Timsó-fözésre 
szolgáló minden megkivántató eszközökkel igen helyesen felkéfzíte.t 
ház , egy ujan épült magazin, 2 osztállyal, egy vizerefztő , és timsó 
Lúg erefztő tsatorna, egy Lugzóház , egy Olvafztóhely, és egy nagy 
14 kapus Félszer, melyben nagy mennyiségű igen jó timsó érez már 
kéfzen áll, tartozik.

Venni kívánok , mind a’ földeknek , épületeknek , eszközöknek, 
és készületeknek ezen'névszerinti Jegyzéküket, mind a" K. Kamarai 
Uradalomtól Contractus fzerént hozzájok tartozó kedvezéseket, és fel
tételeket megtudhatják Pesten Méltóságos Szentkirályi Láfzló 
Nádor Ispányi ítélő - Mester , és K. Tanátsos Úr’ Cancellariájában , 
vagy Visegrádon Szeles György Uradalmi Kafznár Urnái.

Már a’ Dunához való közel léte ezen Timsó fabrikáltak, vala
mint a’ Budáról Esztergomba vivő Út mellett, ’s Pestről, mint a’ 
Magyar Országi Kereskedés Főhelyétől nem messze fekvése, még in
kább pedig a’ Timsó érez bányának gazdagsága, és az egész Intézet
nek igen helyes, és czélerányos készülete, és elrendelése, nem kü-



lömben a’ gyönyörű táj, és környék, végre az Uradalom réfzérűl en
gedett* kedvezések ezen fzép munkának fzerentsés folytathatást, és 
hozzá értő rendes, és szorgalmas felvigyázó alatt gazdag nyereséget is 
ígérnek.

A* Licitátio a’ f. e. September 29-dikén ott helyben, magában 
a’ fabvika épületben fzokott délelőtti órákon fog tartatni, ’s az egéfz 
készület az akkor ott mindjárt meghatározandó feltételek mellett a' 
legtöbbet ígérőnek azonnal általadatni. Költ Pesten Máj. 2ti-án 1828.

Bolt Változtatás.
(1) Midőn én alólírt, a’ múlt számos esztendők 

elfolyta alatt a’ fő-fő Nemességnek ’s minden Tiszte
letre méltó Közönségnek érán tam meg bizonyított 
Jó voltát ’s Bizodalmát alázatosan megköszönném, 
viszont alázatoson jelentem, hogy én az én ezüst mű
ves boltomat a’ kis-Hidútszából Kardettcr Úr há
zából az Urak útszája szögeletére, fitt. Ja n ko vits 
Miklós Úr házába teltem által. Valamint eddig, ágy 
ennekutánna is egyedül arra lessz arányozva min
den törekedésem, hogy tartós és valódi Készítmé
nyeim által a’ már egyszer megnyert bizodalmát jö
vendőre is állandóan megtartsam, soha el nem mel
lőzvén különös szorgalmatosságommal ’s tsínos 
müveimmel, a’ leggyorsabb elkészíttést’s a’lehetős
ségig oltsó szolgáltatást egybe kaptsolni. Készen is 
találtatnak nálam minden nemű ezüst Készítmé
nyek. — Pesten Pünkösd-Hava iG-dikán 1828.

Paszperger János, 
polg. Ezüstműves. (l)

(l) Alólírt, ki folyvást tanításokat ád a' Német, Franczia, és An
gol nyelvekben, most a’ Czúkor útfzában K ö h r házában Nro 512* 
lakik a’ 2-dik emeletben.

G é r a r d t.



Licitatió Hirdetés.
(l) A’ Mezőhegyes! Magyar Orfzági Ts. Kir. Katonai Ménes Inté

zet’ réfzéről hírül adatik, hogy az ő tulajdon tenyéfzéséből való 135 
darab négy esztendős tsődöréből azok, mellyekre magának szüksége 
nintsen, 1828 Julius 1-sején Mezőhegyesen Csanád Vármegyében a‘ 
helyfzinén nyilván ellicitáltatnak. Minthogy ezen Licitatió O Fel
ségétől tsupán azon czélból van rendelve, hogy a' lótenyésztőknek 
alkalom nyujtassék jó tsődörök,-vétele által tenyésztésüknek megjob- 
bítására : ezen licitatióból mind azok kizárattatnak, kik más czélra , 
vagy nyerekedésre kívánnának lovakat venni, és így arra tsak a' Ns. 
Vármegyék , Kerületek, és Községek , végre olly magányos birtokosok 
hivatalosok, kik a’ veendő lovakat tenyésztésre akarják fordítani.

Mezőhegyesen 1828 Május l(J-dikén.
Taréra s.k.

Major.

Hirdetés.
(l) Pesten egy, előbőrrel és 2 Magazinnal eggyütt jól elkészült 

Hintó igen óltsó áron eladandó. Utasítást kapni erántaaz Orfzágúton 
(Landstrasse) Hajdú Úrnál. Nro 670.

Borok Licitati ójának Hirdetése.
(3) Tekintetes Nemes Pest Vármegye rendeléséből Nemes Uhlarik 

György örökösseit illető Pesti Kő-Bányai termésbeli Borok, úgymint 
4ig akó fehér, és 42 1/4 akó veres O-Rorok, 3 1 2/4 akó fehér, és 14 
3/4 akó veres Új-Borok, öfzveséggel 507 2/4 akó Borok az Uhlarik 
Successorinak a’ Váczi Országúton 1285-dik fzám alatt lévő Házánál, 
a’ folyó esztendei Junius 6-dik napján délelőtti Q órakor hordók nélkül 
Licitatió által a’ többet Ígérőnek el fognak adatni".

Hirdetés.
(3) Nemes Heves Vármegyében helyheztetett Fegyverneki Pusztán 

a’ Méltóságos Uraság réfzéről fzabad kézből eladatnak : Q darab kancza, 
4 harmadfü , és 6 tavalyi Csikók; 5 8 darab, 20 harmadfü , 25 tavalyi, 
és 25 idei Gulyabeli marhák, a' ki azokból illendő árron venni akarna 
jelentse magát Hevesen Tábla-Bíró T. Kanyó György Úrnál, a’ tu
lajdonos Méltóságos Uraság' Plenipotentiariussánál.

Előfizetés 1 fór. Ezüst Pénzben.
(3) A' most bé állandó Medárdusi Pesti Vásár lévén határja az Elő

fizetésnek ezen Munkára: Gazdasági Regulatziók’ Tüköré, 
a’ mint a’ múlt Martius Hónapban erről elégséges Tudósítás jelente-



tett: kérettetnek ezennel minden Érdemes Collectáns Urak, hogy az 
előrefizetett pénzt, az Előrefizetők* Neveivel eggyütt Pestre Eggenber- 
ger Jósef Úrhoz biztos alkalmatosság által béküldeni ne terheltessenek.

Udvardy János 
M. O. Hites Földmérő.

Hirdetés.
(5) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’ rendelé

séből ezennel köz húré tétetik, hogy az Ó Budai Királyi Koronái 
Uradalom’ részéről e’ következő Királyi használatok 1828dik Julius’ 
lOdikán a’ Királyi Prefectusság Irófzobájában tartandó kótyavetye ál
tal a’ többet Ígérőnek egymás után következő három efztendőre áren- 
dába adatnak :

lször O Buda Koronái Mező Városában a) az ottani Izraeliták’ 
számára a’ kasa hús' mérése’, a’kasa pálinka, és Rosolis főzése’, és 
ugyanezen italok’, és a' ser' mérése’ jussa, b) az úgy nevezett Enczin- 
ger féle földek, és rétek, mellyek 102|^ holdból állanak.

2ször Grottendorf helységben az Uradalmi Kortsma, és 
mészárszék az ahoz tartozó Kukoricza, és alap -földdel, és négy 46. 
holdnyi rétekkel együtt.

őszor. Budakeszi helységben: az Uradalmi dczmabeli törkö
ly ös must, és törköly két 7-^ Posonyi mérő vetés alá való földdel, 
egy két szekér szénát termő réttel, egy káposzta földdel, és egyKo- 
lompír földdel, melly \\ Posonyi mérő vetés alá való, végre egy a’ 
Pattyi határnál lévő egy Posonyi alá való földdel együtt.

4szer. Tök helységben a’ kétkerekű újonnan helyre állított, és 
alkalmatos lakással felkészült uradalmi pataki malom.

5ször. Monostor helységben a’ tulajdon ital mérés , és mészár
lás jussa.

Gszor. Tóthfalubaní a’ Kortsma, és mészárszék az oda tar
tozó földekkel, még pedig a’ Kis Vátzi Q|-| és Tordai hold
ra telő szigetekkel együtt.

A’ bérleni kívánók a’ fent meg határozott napon, és helyen, 
hol a’ Licitátio reggeli Q órakor tartatik , és a’ bérlés feltételeit előbb 
is megtudhatni, ízük séges bánatpénzzel, és más rend szerint megki- 
vántató dolgokkal felkészülve jelenjenek meg. Későbbi ajánlások nem 
fogadtatnak el. Budán Május ígdikén 1828.

Hirdetés.
(2) Kunságban. Kis-Újszálláson egy jó karban lévő Patika sza

bad kézből eladandó. A’ vennikivánók méltóztassanak IN. Veres Ger
gely Urat frankirozott levelekkel megkeresni.



Mobillá lt’ lerakó helyéről való Jelentés.
(2) Alább írt, a’ ki már több Efztendők által az érdemes Ve

vőknek bizodalmát megnyerte, Kéfzítményinek csinossága és tartós
sága, ’s mind a’ mellett illendő ára végett ezennel illő tisztelettel 
jelenti , hogy mostanában a’ mobiliák lerakó helye a’ Hatvani Utzá- 
ban Méltóságos Horváth Jó’sef Kamarás Uv’ házánál vagyon ; a’ hol 
is, mivel a'Vásárra ki nem mégyen, az alatt is kész szolgalatját ajánl
ja , ’s bizonyossá teszi az érdemes Vevőket, hogy mindenkor a’ 
legújjabb Ízlés szerint való csinosságai és tartóssan he ízűit házi 
eszközökkel fog szolgálni; a’ mi pedig épen nem találtatnék, azt ha
sonló móddal a’ legnagyobb serénységgel elkészíteni

Stand Ignatz.

H irdetés.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből hírül adatik, hogy e’ f. e. Julius 23-dikán azUnghvári Kir. Kam. 
Uradalomban a következő Királyi Használatok e' f, e. November első
jétől fogva három , és respective két egymás után következő eszten
dőre nyilvánvaló licitátio által a’ többet Ígérőnek bérbe adatnak.

a. ) A’ hidvám’, és Vásár' jövedelme Unghvár Mező-Városában.
b. ) A’ Vásár-jövedelem N. Bereznán.
c. ) A’ nagy Serfőzőház , és Pálinkafőzés Unghváron.
d. ) A’ kilencz kerekű Vízi Malom ugyan ott.
e. ) Két Vízi Malom U Kemencén.
f. J Az Őrlő Malmok Túrja Remetén, és Csernqholoxván; to

vábbá a’ Kortsma , és pálinkás-házak Alsó-Domanya , Árok , Csigán- 
gócz , Darócz , Felső - Domanya , Gerény, HoíTzu-Mező , Huffzák- 
Hutta , Ó-Kémencze, Lakarth, Nagyláz, Neviczke , Palló, Petrócz, 
Radvántz, Rahoncza, Dubrinits, Kis Turfcza, Kis Pátzté], Kis Be- 
rezna, Lipócz, Mokra , Mirtse, O-Szemere, Vokó, Vulsinka, Za
brogy, Zaricso , Zausina , Begendját Páfztél, Bukó ez, Csernoholo- 
\va, Domasina, Hufzna Knyahina , Kofztrina, Rofztyova-Páfztél, 
Lutta-Lubnya , Orofz-Motsár , O Sztuzsicza, Rofztoka Páfztéiy, Sztav- 
n*a, Szucha , Szolyu , Stricsava, Szmerekova, Ticha, Uj-Sztruzsicza, 
Ufzok, Vifzka, Vereh , Bifztra, Volofzánka-Zahorb helységekben.

Az Izraeliták tsak a’ Kortsma, és Pálinkás házak béllésében 
részesülhetnek.

A’ Licitátio a’ fentnevezett napon, a’ szükség úgy kívánván 
pedig a’ következő napokon is, reggeli g órakor Ungváron a’ Kamarai 
Préfektusi Irófzobában fog tartatni, hol a’ bérlés feltételeit előre is 
megtudhatni.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
Pesten, Szerdán , Szent Iván Hava 4-dik napján 1828.

Jó, Rósz..
Nints hegy Völgy nélkül; mondották régen:—igazság !:

JNints jó rósz nélkül; — ám ez is, ügy-e, igaz.. 
Addig lidt tsak rósz dolog,, és poklokra taszító,.

A” jó a’" rosznál míg kevesebbre telik.

MAGYAR és ERDÉLY-
ORSZÁG.

■Nagy Méltóságú Revisnyei Gróf 

Reviczky Ádám Fő Cancellárius 
Ő Excellentiája Jun. 1-ső napján 
Bétsből Pestre érkezett;. tegnap pe
dig kován reggel útját tovább foly
tatni-méltóztatott Miskolcra, hol 
Ts. Ns. Borsod Vármegyének Fő- 
Ispányi Székébe a’ f. Junius Q-ikén 
igen fényes pompával fog béiktat- 
fcatni..

Felső ’S emberből Honth Vár
megyéből. A’ f. e. Pünkösd-hava 8- 
dik napján ,1. Sághon tartatott Köz- 
Gyülés alkalmatosságával, meglepte 
az egybe-gyült Tettes Karokat és 
Rendeket, O Nagysága Nemes-Var- 
boki Pl a ehy Ferenez Ts. Rir. Ta
nácsos , "s Első Al-Ispány Úrhoz in
tézett olly értelmű Levélnek fogla
latja ; melyben Tekintetes Doma- 
noveczi ’s Lestinyei idősb Zmes- 
kal György több Tettes Ns. megyék

Tábla Bírája, az e’ megyebeli ma
gokkal tehetetlen, s végső ínségre 
jutott szegények' ápolgatására, min
den hit, nem , és kor válogatása nél
kül, 10,00.0 (az az tíz ezer) B. B. 
forintokat ajánlott.

Ezen nevezetes ajánlása által 
a’ nyomorúságban sínlődő ember
társa fzeretetének olly jeles példá
ját adta a.’ fenn tisztelt Tábla Bíró 
Ur, melly a'jóért érzékenyen verő 
szíveket, öröm-ömledezésbe ragad
ván, hasonló tetre buzdí tja;— maga 
részéről pedig nem tsak hogy te
tézte a’ már ez előtt is fzámosabb , 
’s a’ többi között a’ Posonyi. Irgal
mas Barátok Szerzetével éreztetett 
jótéteményeit, de egyszer smind ét
lap j át is vetette, egy e’ megyében fel
állítandó szegények ápolgatására 
szolgáló Intézetnek , mert a’ ditső 
példa hasonló tételre ösztönözvén 
több nemes lelkű Eérj fia kát, már is. 
több rendbeli ajánlások által, méltó- 

* reménységgel tápláltatunk , hogy,

Igazítás: Előbbi leveliink czím-versében a! végén hibáson vagyon rég- c’ helyet: re g- ős, ii 
beszéd.

(Első Félesztendő 1828.J X
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rövid idő múlva, az említett fzent 
czélnah megfelelő Intézet’ alkotása
által, Megyénk dífzesíttetik.-------
Boldog életett, a’ nemes lelkű -agg 
hazafi még hátra lévő napjainak , kí- 
ván a’ jelenlét,— tsendes nyugtot 
felejthetetlen hamvainak a’nyomo
rúságtól védett késő onoka, — ál
dást, és követésre öfztönt az em
beriség.

A’ Pesti Ló- versenezések 
előadásának folytatása.

IV-dik Versenezés.
Május 31-dikén 1828- 

1.Külön fogadás. 1400 P. öl.
Gr. Reglevich Láfzló 6 efzt. s. 1. 

Neveti fen. Kamhel méneseheli. T. 
120 ft. — Gróf Károlyi Lajos 6 efzt. 
s. k. Szárcsa. Gr. Károlyiak ne
velése. T. 120 ft.

N y e r t e s : Neveiden.
2- Első ízbeli Versenezés a' IV- 

dik" pálya-díjért, melly Gr. Károlyi 
Istvánnak 100 darab aranyat érő 
Billikoma volt. 2 ang. mrtf. Ismé
telve. Külön feltétel. A 2 ang. mért- 
földet legfeljebb 5 minutum alatt 
megkellett futni.

Gr. Iíeglevichek 6 efzt. fz. m. 1. 
Cl evei and Gr. Batthyáni Iván 
nevel. T. 120 ft. — Gr.Károlyi György 
7 efzt. s. 1. B ab i ek a , Gr. Széche
nyi Is tv. nevel. T. 130 ft. — Gr. Szé
chenyi Pál 5 efzt. s.m. 1. Phanton. 
Gr. Széchenyi" Istv. nevel. T. 124 ft. 
— B. Vesselényi Miklós nevezte 
Bel v o i r i n á t melly 4 efzt. p. k. 
Gr. Széchenyi Istv. nevelése, T. 112 
ft.— Gr. Efzterházy Mihály 5 efzt. 
p. k. cs. Miss Diana. Maga ne

vel. T. 100 ft. — Gr. Nádasdy Ta
más 7 efzt, p. k. Tucker, Kopcsá- 
nyi nevel. T. izg ft. — Manfred, 
Nelson , Zuleika , a' nyomtatott na
pi rendben ki voltak ugyan hirdet
ve, de nem futottak. — A’ pálva- 
helyen jelentették ezen IVdik pálya
díjra lovaikat : Záborfzky István 
Maglódi lakos, és Sturmer N. B. 
Podmaniczky János Ispanyja.

Ezen első ízben legelső volt 
B ab i e.k a. Második Cleveland. 
4/ ío" alatt.

3. K ül ön-fog ad ás. 1400 P. öl. 
Gr. Efzterházy Mihály 3 efzt. p.

m. cs. W o f u 1. Maga nevelése. T. 
102 ft.— Gr. Széchenyi István 6 efzt.
l. AI us. Gr. Batthyáni Iván nevel. 
T. 128 ft.

Nyertes: Woful. Derék futás. 
Wo fül fél ló hoíTzával érkezett elébb 
Alusnál.

4. Második íz, Gr, Károlyi István 
Billikomáért.

Gr. Károlyi György s. 1. B a- 
bi e k a. Gr. Keglevichek m. 1. Cle
veland. B. Vesselényi Miklós ne
vére Belvoirina, Gr. Efzterházy 
Mihály p. k. cs. Miss Diana.

Ezen második ízben legelső volt 
Cleveland, Második B a b i e k a. 
4y 13" alatt.

5. Elegyes Versenezés. 
Két ang. mértf.

Gr. Esterházy Mihály 5 efzt. p.
m. cs. C őri and er. Maga nevel. 
T. 120 l/2 ft.— Gr. Andrássy Gy örgy 
4 efzt. p. m. cs. Cardenio. Maga 
nevel. T. 113 ft. — Gr. Széchenyi 
István 4 efzt. p. m. cs. Zadig. Ez 
megszűnvén élni, érette Gr. Széche-



355

nyi Istv. bánat-pénzt fizetett, mivel 
ezen fogadás régebben történt, s akár 
vifiza húzza gazdájá, lovát akár ha 
elvéfz, bánat jár érette, a’ mi a' fo
gadásnak mindenkor fele.

Nyertes: Cavdenio. Derék
futás.

6. Harmadik íz, Gr. Károlyi Ist
ván Billikomáért.

Gr. Heglevichek m.l.Cleve- 
1 a n d. — Gr. Károlyi György s. 1. 
B ab i e k a.

E' harmadik ízben legelső meg
int Cl ev el and volt, és így Cie- 
veland a’ Diadalmas. 4Z ig//.

A' Pálya-bíró általadta Gr. Re
glevich Lászlónak a’ Billikomot, 
mellynek egyik oldalán versengő lo
vasok , látszanak a másikon a’ Gr. 
Károlyi czímer van, ’s alatt ezen 
írás: Eide, vir tute fámám 
quaere.

7-edfzeri versenezésreKülönfoga- 
(fásban 1400 Pos. ölnyire ki volt hir
detve , Gr. Berchtold Antal 8 efzt. 
p. L Alcibiades 11 5 fonttal, és 
Gr. Károlyi Lajos 7 efzt. p. ]. Emir 
120 fonttal, de Alcibiades megbe
tegedése miatt, ezen versenezés el
maradt.

Ferdinand, Magyar Orfz. 
Fő Hadi Kormányozó jelen volt. Más 
Nézők kevesebben,mint az utolsóbb- 
fzori versenezéskor, de mégis elég 
szép számmal. — Az idő eleinte fel
hőkkel fenyegetett, azonban nem 
esett, utóbb nagy meleg.— Lichtl 
Müvéfzi Kereskedő egy külön bé- 
nyilóban (loge)mindenféle fzép mű
vészi portékákat árult, hogy azok 
közül a’ ki mibe akart fogadni, vá

sárolhasson. Altaljában a’ fogadá
sokhoz való kedv némely lovakra, 
sokakban felgerjedett.
Kiadta Június 1-ső napján 1828.

Döbrentei Gábor 
mint a Yálalztottság Jegyzője.

Fő Méltóságú Magyar Udvari Fő 
Cancellarius Revisnyei Gróf R e- 
y i czk y Adám Ur O Excellentiá- 
jánalt, hivatalába Május 1-ső napján 
lett beállíttatása alkalmatosságával, 
Nagy Méltóságú Báró M a 1 o n y á y 
Al-Cancellárms O Excellentiája kö
szöntésére tartott felelő Beszédje.

„A" melly eket nem oly régen, mi
dőn a'Tsáfzári Királyi Felség kegyel
méből Al-Cancelláriussá neveztetni 
’s ezen Felséges Udvari Canceliária 
Tagjaihoz tsatóltatni fzerentsém 
volt, mondottam , és a’ melyekkel 
fzívemnek's lelkemnek tiszta és egye
nes érzéseit Édes Hazánk’ ezen leg
főbb Dicastériuma minden Tagjai 
eránt nyilván kijelentettem : azokat 
újra elő nem hozom ; belsőképpen 
meggyőződve lévén a’ felől, hogy 
azon idő óta tellyes igyekezettel 
munkálkodtam , azokkal szóval tett 
ígéreteimet, tanátsadásaimat, és tse- 
lekedeteimet is megfértetni. Hozzá 
járultak mindazáltal, azon előttem 
igen kedves időtől fogva, a’ közöt
tünk lévőköltsönös barátságnak, sze
retetnek, és betsűlésnek igen sok új 
lekötelezései és indító okai. De mivel 
mindent, a' mit életemnek exen leg- 
fzerentsésebb szempillantásában , 
melyben a' Haza legíelségesebb At- 
tyának kimeríthetetlen kegyessége 
engtTnet illy F őDicasterium Elölűlő-

X*
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jévé téfzen, azok eránt, kikből ez áll, 
érzek, kibefzélleni elégtelen vagyok; 
Havaimnak hijánosságát, fzívem in
dulati ömledezésében, tsak a’ hallga
tásnak mindennél hathatósabb éke
sen fzóllásával vagyok kéntelen ki
pótolni. Az adót mindazáltal, mel
lyel az igazság fzeretete tőlem kíván, 
lefizetem. Ugyan is, legnagyobb há
lával említem meg, Nagy Méltóságú 
Báró Al-Cancellárius Ur ! Excellen- 
tiádnak erántam viseltető tifzta igaz 
barátságát, egyenes, és bölts taná- 
tsait, fáradhatatlan munkálkodását, 
mellyel engemet akármelly nehézsé
gekben , mindenkor kéfzséggel kí
ván támogatni. Hálá érzéssel megis- 
mérem a’ Méltóságos Udvari Taná
tsos és Referendáriusoknak , Refe
rens és Udvari Secretárius Uraknak, 
az ehez kaptsolt hivatalok Directo- 
rainak, és ezen Felséges.Udvari kan
cellária több Tagjainak Édes Hazánk 
dolgai ’s ügyei elintézésében, és el
igazításában folyvást kimutatni fzo
kott jártasságokat, fedhetetlensége- 
ket, és legnagyobb fzorgal mókát, 
erántam pedig mindenkori barátsá
gos bizodalmokat és ragaszkodáso
kat , a’ fáradozásokban állhatatossá
gokat,’s a' vélekedésekben megegye
zéseket, úgy hogy midőn most ezen 
Felséges Dicastérium fő polczára 
emeltetem, bővséges és legbizonyo
sabb tapafztalásom után tudom, 
mennyi segédeim legyenek nekem , 
foglalatosságaim társaiban,úgy hogy 
olly szövevényes és fontos dolog alig 
adhatná elő magát, a’ mellyet illy vá
logatott férjfiak tanátsával, és segítő 
munkálkodása által tüstént megfej

teni, és a’ törvények, ’s az ősi polgári 
alkotmánynak fzabásai fzerént Ha
zánk' köz javára és polgártársaink’ 
boldogítására eligazítni nem le
helne.

Azon fényes hivatalt tehát, mel
lyel engem a" legkegyelmesebb Ki
rály' adakozása felruházott, nem tsak 
rény lélekkel, hanem azon erős és 
tántoríthatatlan reménységgel is ve
szem fel, hogy a’ mi mindég egye
nes és tifzta igyekezeteinket,azlsteni 
Felség segedelmével, mind Felséges 
Urunk, mind szeretett Hazánk idő
vel helybe fognak hagyni. Való
ban, midőn a'nagy dolgok fzeren- 
tsés végbevitelére semmi sem foga- 
natosabb , mint a’ jeles férjfiaknak 
egyesített ereje és munkálódása; 
nints miért félnem ezen ma felvállalt 
hivatalomnak terheitől, minekután
na tudom, hogy abban annyi igen 
érdemes , alkalmatos , és tapasztalt 
voltokról, de a’ Király, és Haza eránt 
viseltető fzeretetökről is isméretes 
igen jeles férjfiaktól fogok gyámolit- 
tatni; a’ kiket mindenkor ollyanok- 
nak találtam, hogy a’felölök előre 
képzelt nagy reménységemet min
denben bétöRötték, sőt még fellyül 
is múlták.

Örömmel válalom fel tehát illy 
Nemes Tanáts' Élőiül őségét, sem
mit nem kételkedvén, hogy a’ kit ma 
ezen Felséges Magyar kancelláriá
nak egyesült Tagjai szeretetnek és 
örömnek jeleivel fogadnak , az eránt 
mindenkor ugyan azon barátságnak, 
és a’ közönséges szolgálatban muta
tandó megkülömböztetett készsé
geknek buzgóságával fognak visel-



telni ; én pedig sok efztendők lefóly- 
ta után is, mellyeket mindnyájok
nak legKerentsésekbeket kívánok, 
Láláadó lélekkel nyilván meg vallha
tom : hogy a' mai napon O Felségé
nek kegyelme engemet nemtsak a’ 
méltóság fő polczával, hanem azok
nak sziveikkel is gazdagított, a'kik 
munkáimban és fáradozásimban örö
memre társaim, és a'kikkel, mind 
a' dicsőségben , mind a’jól vitt dol
goknak jutalmaiban örömest oszto
zom ; mert a’ mi engemet illet: hal 
meggyőződéssel erezném azt, hogy 
azon kedvező nagy kegyelmeket,mel- 
lyekkel a’ legnagyobb és legjobb föl
di Fejedelem engemet napról napra 
mind inkább tetéz, és Hazámfiainak 
’s ezen Felséges Cancellária Tagjai
nak is hozzám mutatott bizodalmát, 
Kereteiét,és hajlandóságát már meg
érdemelhettem : a’ boldogságnak ér
zőn fő pontját, melly felé a’halan
dók kebelei emelkedhetnek, már 
elértem volna. Szabad legyen azon
ban nekem , midőn a' Haza oltáránál 
magamat egefzen az én Királyom 
és Uram hív szolgálat)ára, és Hazám
fiái javára 's hasznára, — a’mit O 
atyai szívében ápol, és a’ mellyre 
erányoz,— szentelem, bátor lelki- 
ismerettel és vidám ábrázattal nyil
ván kimondanom, hogy tudom és 
bírom, az én kötelességeimnek, 
mellyeket a’Király ’s a'Haza tőlem 
nemtsak várnak, de legnagyobb és 
Kent jussal mégis kívánnak, Koros 
és fedhetetlen tellyesítésében, mind 
a’ kedvetleneket férjfiasan és serény
kedve tűrni, mind magamat a’nagy 
szerencsében magyar szívvel illen
dően viselni. ■

OROSZ BIRODALOM.
Sz. Pétervárából Máj. 13-dikán. 

—,,Ó Felsége a’Tsáfzár az ármádá- 
hoz vett útjában 8-dikban 3 órakor 
reggel ment által Gatsinán ; a’ Tsá- 
fzárné aznap 12 órakor délben ment 
által Gatsinán. Mihály Nagy-Hg. 
Ismailba intézett útjában Máj. 4- 
dikén délelőtt 11 órakor Porchowba 
érkezett. Máj. 8-kán Búgén Wür- 
temb^rgi K. Hg. innét hasonlókép
pen Ismailba útazott. Hona Nagy- 
Hgnét Dorpáton való általmenté- 
ben igen fényesen fogadták. Ezért 
a' városnak köszönetét izente, ’s 
nagy summa pénzt adott áltál kiosz
tás végett a' szegények közt, ’s gazd 
asszonyát , egy Tanácsos Úr'felesé
gét, egy pár Kép brilliánt fülbeva
lóval megajándékozta. — A’ Tsáfzár 
megparantsoita, hogy a’ városokon, 
és falukon , hol éjjel megyen keresz
tül , a’ Papság ki ne lépjék a’ tem
plomból az ő köszöntésére. — Sz. 
Pétervára , és Radzivilov között, O- 
röfz Országnak déli részében a' Csa
tamezé szomszédságában, gyors- 
fzekér-járás állíttatott-fe], melly Wi- 
tepsk , Mohilov, Tsernigov , Kiev, 
és Sitomir helyeken megyen kerefz- 
tül. Egy helynek ára az egész útra 
275 Rubel bankóban.” — Továbbá 
Máj. 14-ikén: ,,A' Vice Cancellarius 
Gróf Nessel rode ma indúl a’ 
Tsáfzári fő hadi szálláshoz. A’ Törö
kökkel az ellenségeskedések 7-dik- 
ben elkezdődtek, minthogy ekkor 
mentek által a’seregek a’Prúthon; 
azt tartják, hogy a’ Dunán való ál- 
talmenetel ezen hónap vége felé 
esik-meg. Ide olly tudósítás is ér
kezett, hogy P a s k e v i t s Grlis hadi



serege, melly arra rendeltetett, hogy 
Evzerumra menjen, és Anatoliába 
előrenyomuljon, Tiflisen általment.
-—Kronstadtban 4 linea-hajó , és 4 
fregáta kéfzíttetik-fel, mellyek R i- 
cord Vice - Admirális alatt Gróf 
Heyden’ flottájához kaptsolják 
magokat; ’s így a" Török ellen mun
kálkodó Orofz tengeri erő igen ne
velkedik.— A’ Tsáfzárné Máj. 10-kéu 
Borovitsiban volt kívánt jó egés- 
ségben.

Csernovitzból Máj.25-kén. 
Ó Felsége M i k I ó s Tsáfzár ezen h. 
21-dikén Ismailba megérkezvén, 
a’Vadulni Isáknál lévő hídon által
ment a Pruthon a’ Hadsi-Kapi- 
t á n n á 1 lévő táborba, íbrailtól más 
félórányira. Azt tartják, hogy a Tsá
fzár, és Mihály Nagy-Hg. innét 
Maximenibe, és Oltenitzába men
nek, a'meddig t. i. az Orofz sere
gek’ jobb fzámya kiterjed.

A Dunán való általmenetelre 
három helyen kéfzíttetnek a’ híd- 
fzerek ; ú. m. Ismail, és Tom a- 
ro v a között; Galacznál, és O 1- 
tenitzánál, R u s t suk, és Szi- 
1 i f z t r i a között. Fontos hadi törté
neteket lehet várni annál inkább, 
hogy a’ 11 napi határidő már eltelt, 
mellyet az I b r a i 1 i Basának enged
tek a’ Konstantinápolyból való pa- 
rantsolat’vételére , ki azt erősítette, 
hogy semmi rendelést nem vett az 
ellenségeskedés elkezdésére. 

LENGYEL ORSZÁG.
Május 11-dikén O Tsáfzári Ma

gassága Ilona Nagy-Herczegné , 
Mihály Nagy-Herczeg’ Hitvese,

leányával Mária Nagy-Hg. AíTzon- 
nyal eggyütt , Pétervárából 
V ars ó b a éri; ezett.

O L Á H ORSZÁG.
Bukurestből Máj. lö-dikán 

indúlt tudósítások fzerént, oda na
ponként új Orofz seregek érkeznék, 
mellyek azonnal tovább indúlnak 
Giurgevo felé, ’s a’ tábor Ize
inek már Odaj-ban állanak; egy 
másik ofztály Rrajóva felé indúlt. 
Máj. lö-dikán Roth Orofz Gene
rális Buku restbe érkezett. Gróf ' 
Wittgenstein nak isméretes 
Proclamátiója ottan Oláh nyelven 
elterjefztetett, ’s a’ Porta ellen ki
adatott Orofz Manifestum is köz 
hírré tétetett. — Bizonyosnak tart
ják, hogy O Felsége az Orofz Tsá
fzár egy hónap alatt Bukur est
ben lefzen. E’ végre olly fzándék- 
ban volt az őrző sereg’ Vezére, hogy 
Báró M e i t an y’ házának felső eme
letét kéfzittesse O Felsége fzámára; 
de minthogy ez még tellyesen nints 
elkéfzúlve, és olly rövid idő alatt 
nem is lehet lakhatóvá tenni, inkább 
Bra n kován Herczeg’ házátfor
dítják ezen czélra. -—Gróf P a h 1 e nt 
rövid idő alatt Bukurestbe várják. 
(Máj. 13-dikán költ Szebeni tudósí
tás fzerént, akkor Gyika Hg. Sze- 
benhez közel contumácziát tartott , 
’s Brassóba akart menni lakásra.)

Bukarestből Máj. 20-dikán 
indúlt tudósítás fzerént, Gróf Witt
genstein Orofz Feldmarsal fő 
hadi szállása H a d s i-K a p i t á n ne
vű faluban vagyon, Ibrail-tól két 
ágyúlövésnyire , melly vár szorosan 
békeríttelett. Mihály Nagy - Hg.
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17-ikben érkezett oda, minckutánna 
előbb egy nappal a' várvívó nehéz 
ágyúk oda értek. Azon felfzóllítás- 
ra , hogy a Török Várnagy adná fel 
ezen várat, ez azt válafzolá : ő nem 
is tudja, hogy az őUra, a'Szultán, 
Orofz országgal háborúban vagyon; 
’s lehetetlen, hogy az ő parantsolat- 

■ja nélkül a’ reábízott várat elhaggya 
Ennél fogva minden készületek meg 
tétettek a’ végre , hogy ezen nagy 
fontosságú helyet hamarjába el le
hessen foglalni, és a’ Dunán való 
hajózás Is maiitól Oltenitzá- 
i g, hol egy állandó hidat fognak 
építeni, szabaddá tétessék. Ibrail 
várának ágyuztatása mentői hama
rább elkezdődik.

Azon Orofz seregek száma, 
mellyek mostanában Oláh Ország
ban vannak, 50,000 emberre telik, 
mellyek közül ÚOOO Bukur est
ben feliszik, a’ többi pedig részint 
Giurgevo, és Oltenitza felé, 
részint kis Oláh Országba ment. Ezen 
seregek’ fő Tifztje R o t h Generális, 
ki mindent elkövet, hogy a’ szüksé
ges szereket öfzvegyüjthesse egy híd 
állítására Oltenitzánál; azt állítják, 
hogy ő legfellyebb 14 nap alatt 
a’ Dunán által-kel, ’s egyenesen 
Schumnába nyomul.

Gróf Pahlen Máj. lQ-dikén 
megérkezett Bukarestbe ’s más 
nap a’ székes templomba ment, 
hol neki az öfzvegyülekezett Bojá
rok mindnyájan udvaroltak. 

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból Máj. 

10-dikén. — Az utolsó i4 nap alatt 
a" közelgető Orofz háborúra nézve

nagyon kezdett enyészni a’ tűnődés. 
Minthogy a’Fejedelemségekből ér
kezett tudósítások az Orofz seregek’ 
mozdulásáról semmit sem jelente
nek , nem igen tesznek új rendelé
seket a’ védeimezésre. — A’ Szukán 
is Ministereivel eggyütt úgy viseli 
magát, mintha semmi veszedelem 
nem fenyegetné; sok mulatságok
ban réfzt vefzen ; p. o. Máj. 1-ső nap
ján Hal ki szigetre ment, egyre a’ 
Marmora tengeren fekvő Princz-fzi- 
getek közit!, hová még eddig soha 
egy Ozmán Uralkodó sem tette a’ 
lábát, és hol neki a’Kapudán Basa 
ünnepi mulatságot készített; itt je
len volt a'Nagy-Vezér , Chosrew, 
és Hussein Seraskierek , és T a- 
hir-Basa Vice-Admirális. Azután 
több Görög klastromokat megszem
lélt ezen szigeten, ’s mindenüknek 
500 piafztert ajándékozott. Setét 
estve egy hasznát nem vehető hadi 
hajó felgyújthatott, hogy a’Nagy-Úr 
láthassa a’ gyújtó hajók hathatós
ságát. Máj. 8-dikán a Szultán egéfz 
udvari népével a’ Szerályból B esi It
tasba , nyári mulató palotájába 
ment; a' Ministerek is mezei jószá
gokra készültek. — A' Szennaiakkal 
való Eggyezés majd béfejaztetik. 
Minden nap várják a’ Milos Her- 
czeghez küldetett Kurírnak vissza
térését.

GÖRÖG ORSZÁG.

A’ Pracsidens Apr. 10-dikén 
olly Végzést adott ki, mellynél fog
va, minekutánna a’ Panhellenion’ 
tagjai majd tsak nem tellyes szám
mal vannak , annak külömbféle ofz-



3fiO

tályaiban külömbféle Válafztottsá- 
gokat nevez a’ belső orfzágos dol
gok’ elintézésére.

Gróf V i a r i o C a.p o d i s t r i a s 
(a’ Praesidens’ testvére) Korfuból 
Aeginába Apr.il. 4-dikén megérke
zett, ’s Apr. lOdikén a’ Hadi osztály
ban állított Válafztottság tagjává ne
veztetett , M a u r o k o r d a t ó-val, 
88 Z.o g r a p h o s-sal eggyütt.

Janinából Máj. 8-dikán in
dúlt tudósítás fzerént a’ Seraskier’ 
táborában nem igen jól van a’ do
log ; mivel az Albániaiak felette en
gedetlenek, és több helyeken a’Se- 
raskier parantsolatit nyilván megve
tették, ’s magokat ellene szegezték. 
„E m i n Bei a'Seraskier’ fia,(így fzóll 
ezen író) D elvin ói Kor.mányozó- 
vá neveztetett ’s oda megindult vala, 
hogy a' várba szálljon; hanem Sciaim 
Bei, ki akkor Delvinóban vezérke- 
dett, nem akarta Emin BeitKormá- 
nyozónak megismérni, ’s arra ve
temedett, hogy a’ várba magát be
zárná , minden eleséget magához 
venne; e’miatt Emin Bei kéntelen 
volt Janinából magának, eleséget 
szerezni. Resid Basa ezen. tseleke- 
det miatt felbofzonkodván , fiának 
sietve segítséget külde ; de ettől 
Sciaim Bei sem meg nem ijedett, 
sem magaviseletét meg nein változ
tatta. Már tsatára is került a’ dolog 
a' két Bei között; mellynek kime
neteléről mégnints bizonyos tudósí
tásunk ; azonban tartunk tőle, hogy 
az E m i n Bei’ veszedelmére ütött ki. 
—- Azt hírlelík, hogy Síi í h dar,

P o d a a’ békételenség’, és engedet
lenség' lelkét mind inkább felger- 
.jefzteni iparkodik, hogy a’ Seras- 
kier felekezetét még inkább meg- 
gyengittse. Ezen igen hatalmas Al
bániái. fő-ember, előbb a’ Janinai 
Ali Basa' Silihdárja , ’s ma a Rumeli 
Valessinak legfélelmesebb ellensé
ge, Mel e f f zinib e , egy megerő
sített, és hozzá férhetetlen helybe be
zárkózott, melly több esztendőkre 
meg vagyon rakva eleséggel. — Az 
Albániaiak egy lépést sem tesznek, 
ha nekik előre nem fizet a' Rumeli 
Valessi. Ez soha sem tarthat számot 
egy hadicsapathoz; és ha a’ szükség 
kívánja, hogy valami mozdulást te
gyen, akkor azon kevesek, kik őtet 
követik, felette megfizettetik mago
kat; A’Rumeliai utak Mezzovótól La- 
riffzáigigen veszedelmesek. Az útón- 
állók büntetetlen űzik gonoszságai
kat, minthogy nints mód az ő ki
irtásokra. Több Tatárt, kik Konstan
tinápolyból a’ Seraskierhez voltak 
küldve y ezen rablók megtámadtak, 
’s megöltek.. Bizonyos Zacc a ne
vű Görög Kapitány a' Grevenai vi
déket nyugtalanságba ejti.; és az ő 
emberei, ’s azon Véli Aga’ seregei 
között,, ki Grevenában parantsol, 
nem rég véres tsata. ment végbe , 
mellynek következésében. Véli Aga 
kéntelen volt magát visszavonni.— 
Vál tó fz tartomány ismét felzen- 
dült, ’s a' Görögökkel tart, kivévén 
azon kerületet, mellyet Isko An
drás Kormányoz, ki mind eddig a’ 
Portához hív maradott.

(Hafznos Mulatságok Nro 45.) Hirdetés 1 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(45.)
Könyv-Jeléntés.

(l) Alólírt bízodalommal tudtára adja a’ nemes Közönségnek, hogy 
Pruffziának, és Lengyel Őriz ágnak Historiai-Statistikai-Geogra- 
phiai leírása, már a’ sajtó alól kikerült; —az elsőnek ára 42 kr., a’ 
másodiknak 30 kr. ezüstben.

Lassú István.

(l) A' Királyi Könyvtár mellett lévő őrzői hivatal addig is, míg 
a’ Philosophiai Tudományok" fzerkeztetése elkövetkezik , a’ N. M. Hely
tartó Tanátstól 600 ft. esztendei fizetéssel bétöltetni rendeltetett; az 
arra kívánkozók, magokat, tanuleveleiknek beküldésénél fogva, er 
folyó holnap" végéig, azon Könyvtár’ Elöljárójánál jelentsék.

Pesten Június’ első napján. 1828-dik esztendőben.

Jelentés.
(l) Valamint e' folyó esztendei Pünkösd hava 4-dik napján 36-dik 

fzám alatt lévő Újságnak 28 5 lapján smlittetik , ollyas kutakat, mel
lyek fetskendező gyanánt igen kedvező foganattal, nem tsak az illyes 
kutak’ Tulajdonossal Házaik’ tűz ellen való védlésére, hanem a" szom
szédságban lévő fzerentsétlen tűz eloltására is hafználandók , Bauer 
János, Tettes Ns. Báts Vármegyében kebeleztetett Baja Mező-Város- 
sában lakozó Rézműves , és fetskendező kéfzitő Mester többet rfiár fel
állítván, ebbeli’munkáját, ’s kész szolgalatját a’ Közönségnek aláza
tosan ajánlja.

Bérbe veendő jószág keresése.
(1) Valaki, Pest Vármegyében, egy 100 Posönyi 

mérő vetés alá való jószág-részt kívánna bérbe ven
ni, mellyért Pesten lévő, adósságtól ment, házak
kal kezeskednék. További utasítást ád a’Házi Tud. 
Redactiója.

( Első Félesztendő 1828.J X



Waldungi érczesvíz Waldecki fúrásból, úgymint a' 
f ö vény ellen való próba által m egb i z o n y o do tt

orvosfzer.
(l) A* Budai és Pesti egyesült Újság 2-dik fzám alatti e'f. e. Jan.

6-diki Közhafznu levelei’ következésében, hol Schindler Úrnak a’ 
Hammi Gymnasiom’ kiaggott Rectorának ebbéli kedves Tudósítása, 
mellynek elolvasásáért könyörgök, foglaltatik, — azon valék, hogy 
ezen egésséges vizet, úgymint sok sinlődök’ legjobb gyógyíttófzerét az 
eredeti forrásból az ottani gyógyító Intézet czimerével, ésbefujtásával 
megszerezzem. Már most annak tellyes leírásával leendő megérkezé
sét várva várom, egyfzer smind pedig ezen bebizonyodott segédgyó- 
gyíttófzernek használására mély tisztelettel meghívom az azzal élni kí
vánókat , annak legillendőbb áráról bizonyosokká tévén őket. —

Fris töltésű Borszéki ásványos vizem is érkezett egy időre apróbb 
üvegekben, úgy mint egy része az általam elfoglalt mennyiségnek, mel
lyet is legjobban ajánlok

AT. T. Közönségnek alázatos fzolgája
Hoffmann Kér. Ján.

Pesten a’ Sebestény piaczon 
az Arany Vasmatskánál.

Híradás.
(l) Méltóságos Tolnai F estetits Antal Úrnak Nemes Veszprém 

Vármegyében helyheztetett Déghi Jófzágában Székes Fehér-Váron alól 
U órányira, jövő Julius 1-ső napjától September utolyáig fognak egy 
nyiretü, és tenyéfzésre alkalmatos selymes Anya Birkák, és Kosok, 
nevezetessen Anya Birka 1200, Kos pedig 120 darab eladattatni. A’ 
kiknek kedvek lenne ezen Birkákat magoknak megszerezni, tessék 
erántok vagy fzemélyessen, vagy pedig franco Levél által Székes-Fe
hérváron és Lepsényen keresztül a’ Déghi Directorátussal értekezni. 

Költ Déghen Junius 1-ső napján 1828.

Híradás.
(l) A’ Méltóságos Nagy-Károlyi Gróf K á r o 1 y i Nemzetség részé

ről köz hírré tétetik: hogy Tekintetes Csongrád Vármegyében hely
heztetett, ’s magában mintegy 30 ezer lelket foglaló Hold-MezŐ-Vá- 
sárhely Mező-Várossában két mészárszékben gyakorolható szabad mé
szárlásnak Jussa, az ahoz adott 1078. holdnyi fzántó ’s kafzálló föl
dekkel — úgy a’ mészárszékhez tartozó épületekkel együtt a’ f. e. Julius 
Q-dikén Vásárhelyen az Inspectori Cancellarián reggeli g órakor tar
tandó nyilvánságos kótyavetye által, a’ jövő 182Q-dík efztendei Janua-
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nus í ső napjától kezdve, egymást követő három — vagy több efzten
dőkre, a’ legtöbbet ígérőnek hafzon bérbe adatik. — Az Hafzonbérlés- 
nek feltételeit ugyan tsak Vásárhelyen az Inspectori Cancellarián meg
tekinthetvén, a’ hafzonbérleni szándékozók a’fent kitett határnapra, 
’s helyre 200 pengő forint bánat pénzzel elkészülve meghívattatnak.

Licitatio hirdetés.
(t) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből az idei dézmabárányok a’ Királyi Bácsi Kamarai Uradalmakban a’ 
következendő határnapokon a' többet ígérőknek eladatnak, úgy mint:

Az Apathini Uradalomban
1700 darab Junius 18-dikán e’ f. e. Apathinban.
A' Palánkai Uradalomban
1313 darab Junius 20-dikán reggel Palánkán.

A’ venni kívánók a’megjegyzettnapokon czélerányos bánatpénz
zel felkészülve a’ nevezett Uradalmak Tiszti Irófzobáikban jelenjenek 
meg. Budán Május 30-dikán 1828.

Hirdetés.
(l) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből hírül adatik, hogy az üresen lévő Zágrábi Püspökség követke
zendő Királyi Használataira, ’s Haszonvételeire nézve, mellyek bérlése 
ideje e’ f. e. September 2Q-dikén elmúlik, az ujjabb egymásután há
rom esztendőre tudniillik 1828-diki September 30-dikától fogva 1851- 
diki September 2Y-dikéig terjedő kibérlés végett a’ Licitatio az illető 
Uradalmak’ Irófzobáiban a' szokott reggeli órákon fog tartatni, ú. m.

1- fzör. A’ Zágrábi Uradalomban e’ f.e. Julius elsején a’Szává
ban való halászat, mészárszék, és vásár’ jussa Chuchierje helység
ben, a’ három kerekű malom Remetén, és a’három kerekű malom 
Bukovetzen.

2- fzor. A Vugrai Uradalomban e’ í. e. Julius 3-díkán a' mé
szárlás jussa Vugfovecz helységben.

3- fzor. A Prechetzi Uradalomban e’ f. e. Julius 7-dikén a’ 
csapház Villa Pollyanán, a’ mészárlás Villa Pollyánán, egy 
pufzta telek Opatineczen, a’ fzálló vendégfogadó Breghyn,és 
fzálló vendégfogadó Loinyban.

4- fzer. A’ Gradeczi Uradalomban e’ f. e. Julius Q-dikén 
Gradeczen a’ fzálló vendégfogadó.

5- fzör. A’ Biskupeczi Uradalomban 1828-diki Julius Il
dikén a’ fzálló vendégfogadó az italmérés jussával együtt Bishupece 
helységben.

X '



6-fzor. A’ Konschinai Uradalomban e’ f. e. Julius 12-dikén 
a’ felső, és alsó malom Konschinán, és a’ vásár’ jussa Konschinán.

Továbbá, ezen alkalommal a' Prechetzi Uradalomban több 
pufzta telekek , a’ Biskupeczi Uradalomban F e 1 s ő Kuchánban a’ 
malom a’ többet ígérőknek 1829‘diki Januarius elsejétől fogva 1831- 
dik December utolsó napjáig kiadatnak. — A’ bérlení kívánók a’ meg- 
jegyzelt napokon, és helyeken elegendő Bánat pénzzel felkészülve 
ezen Licitatiókra jelenjenek meg. Budán Május 30-dikán 1828.

Híradás
egy jó karban lévő Timsóföző készület nyilvános Kótyavetyéjéről.

(2) Tekintetes Nemes Pest Vármegyében ama híres Visegrad M. 
Várossához közel lévő, "s igen jól elrendeltt, ’s igen jó helyen fekvő 
Timsó-Fabrika , boldogultt előbbi egyedül való tulajdonossának végső 
Rendeléséből nyilvános Licitatio által eladandó.

Ezen Timsó Fabrikához 8288 □ ölnyi szántóföldek és kaszá
lók , 1685 D ölnyi nagyságú kert, közel a’ fabrikához fekvő igen jó 
állapotban lévő kimeríthetetlen Timsó Bánya, 2 fzobából, nagy lakó- 
és élés kamrából, és egy konyhából álló új lakház, egy a’munkások’ 
lakására rendeltt Z fzobából, 1 kamrából, l pincéből, ó istállóból és 
1 kotsi színből álló mellék épület: továbbá egy nagy, a’ Timsó-fözésre 
szolgáló minden megkivántató eszközökkel igen helyesen felkészített 
ház, egy ujan épültt magazin, 2 osztállyal, egy vizerefztő, és timsó 
Lúg eresztő tsatorna, egy Lugzóház , egy Olvafztóhely, és egy nagy 
14 kapus Félszer, mellyben nagy mennyiségű igen jó timsó érez már 
készen áll, tartozik.

Venni kívánok , mind a’földeknek , épületeknek , eszközöknek, 
és készületeknek ezen névszerinti Jegyzékeket, mind a’ K. Kamarai 
Uradalomtól Contractus fzerént hozzájuk tartozó kedvezéseket, és fel
tételeket megtudhatják Pesten Méltóságos Szentkirályi Láfzló 
Nádor Ispányi ítélő - Mester, és K. Tanátsos Úr’ Cancellariájában , 
vagy Visegrádon Szeles György Uradalmi Kafznár Urnái.

Már a’ Dunához való közel léte ezen Timsó fabrikáltak, vala
mint a’ Budáról Esztergomba vivő Út mellett, ’s Pestről, mint a' 
Magyar Országi Kereskedés Főhelyétől nem mefíze fekvése, még in
kább pedig a’ Timsó érez bányának gazdagsága, és az egéfz Intézet
nek igen helyes, és czélerányos készülete, és elrendelése, nem kel
lőmben, a’ gyönyörű táj, és környék, végre az Uradalom réfzérol en
gedett kedvezések ezen fzép munkának fzerentsés folytathatást, és
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hozzá értő rendes, és fzorgalmas felvigyázó alatt gazdag nyereséget is 
ígérnek.

A" Licitátio a’ f. e. September 29-dikén ott helyben, magában 
a' fabrika épületben fzokott délelőtti órákon fog tartatni , ’s az egéfz 
készület az akkor ott mindjárt meghatározandó feltételek mellett a’ 
legtöbbet Ígérőnek azonnal általadatni. Költ Pesten Máj. 211-án 1828.

Bolt Változtatás.
(2) Midőn én alólírt, a’ múlt számos esztendők 

elfolyta alatt a’ fö-fö Nemességnek’s minden Tiszte
letre méltó Közönségnek e rá utam megbizonyított 
Jóvóltát ’s Bizodalmát alázatosan megköszönném, 
viszont alázatoson jelentem,hogy én az én ezüst mű
ves boltomat a’ kis-IIidútszából Kard etter Úr há
zából az Urak űtszája szÖgeletére, fitt. Jankó vits 
Miklós Úr házába tettem által. Valamint eddig, úgy 
ennekutánna is egyedül arra Iessz arányozva min
den törekedésem, hogy tartós és valódi Készítmé
nyeim által a’ már egyszer megnyert bizodalmát jö
vendőre is állandóan megtartsam, soha el nem mel
lőzvén különös szorgalmatosságommal ’s tsínos 
müveimmel, a’ leggyorsabb elkészülést’s a’lehetős
ségig oltsó szolgáltatást egybe kaptsolni. Készen is 
találtatnak nálam minden nemű ezüst Készítmé
nyek, — Pesten Pünkösd-Hava 16-dikán 1828.

P a s z p e r g e r János, 
polg. Ezüstműves.

1

Licitátio Hirdetés.
(í) A’ Mezőhegyes! Magyar Országi Ts. Kir. Katonai Ménes Inté

zet' réfzéről hírül adatik, hogy az ő tulajdon tenyéfzéséből való 135 
darab négy esztendős tsődöréből azok , melyekre magának szüksége 
nintsen , 1828 Julius 1-sején Mezőhegyesen Csanád Vármegyében a’ 
helyfzinén nyilván ellicitáltatnak. Minthogy ezen Licitátio O Fel-



s é g é t <5 1 tsupán azon czélból van rendelve, hogy a’ lótenyésztőknek 
alkalom nyujtassék jó tsődörök, vétele által tenyéfztésöknek megjob- 
bítására: ezen licitatióból mind azok kizárattatnak, kik más czélra, 
vagy nyerekedésre kívánnának lovakat venni, és így arra tsak a’ Ns. 
Vármegyék, Kerületek, és Községek, végre olly magányos birtokosok 
hivatalosok, kik a’ veendő lovakat tenyésztésre akarják fordítani.

Mezőhegyesen 1828 Május 19-dikén.
• T a v e r a s- k.

Major.
* —.....
Hirdetés.

(2) Pesten egy, előbőrrel és 2 Magazinnal eggyütt jól elkészült 
Hintó igen óltsó áron eladandó. Utasítást kapni erántaaz Orfzág úton 
(Landstrasse) Hajdú Úrnál. Nro 670.

Borok Licitatiój ának Hirdetése.
(4) Tekintetes Nemes Pest Vármegye rendeléséből Nemes Uhlarik 

György örökösseit illető Pesti Kő-Bányai termésbeli Borok, úgymint 
hlQ akó fehér, és 42 1fk akó veres Ó-Borok, 31 2/4 akó fehér, és 14 
3/4 akó veres Új-Borok, öfzveséggel 507 2fk akó Borok az Uhlarik 
Successorinak a' Váczi Országúton 1283-dik fzám alatt lévő Házánál 
a’ folyó efztendei Junius 6-dik napján délelőtti Q órakor hordók nélkül 
Licitatió által a’ többet ígérőnek el fognak adatni.

Mobiliák’ lerakó helyéről való Jelentés.
(3) Alább írt, a ki már több Esztendők által az érdemes Ve

vőknek bizodalmát megnyerte, Réfzítményinek csinossága és tartós
sága, ’s mind a’ mellett illendő ára végett ezennel illő tisztelettel 
jelenti, hogy mostanában a’ mobiliák lerakó helye a’ Hatvani Utzá- 
ban Méltóságos Horváth Jó’sef Kamarás Úr’ házánál vagyon ; a’ hol 
is, mivel a' Vásárra ki nem rnégyen, az alatt is kész szolgalatját ajánl
ja, ’s bizonyossá teszi az érdemes Vevőket, hogy mindenkor a’ 
legújjabb Ízlés szerint való csinosságai és tartóssan készült házi 
eszközökkel fog szolgálni; a’ mi pedig épen nem találtatnék , azt ha
sonló móddal a’ legnagyobb serénységgel elkészíteni

Stand Ignatz. **

** Hirdetés.
(3) , Kunságban Kis-Újszálláson egy jó karban lévő Patika sza

bad kézből eladandó. A’ vennikivánók méltóztassanak N Vei-ps r . 
gely Urat frankirozott levelekkel megkeresni. *



Hirdetés.
(3) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’ rendelé

séből ezennel köz hírré tétetik, hogy az Ó Budai Királyi Koronái 
Uradalom’ részéről e’ következő Királyi használatok 1828dik Julius’ 
lödikán a’ Királyi Prefectusság Irófzobájában tartandó kótyavetye ál
tal a' többet Ígérőnek egymás után következő három efztendőre áren- 
dába adatnak :

iször Ó Buda Koronái Mező Városában a) az ottani Izraeliták’ 
számára a’ kasa hús’ mérése’, a’ kasa pálinka, és Rosolis főzése’, és 
ugyanezen italok’, és a ser' mérése’ jussa, b) az úgy nevezett Enczin- 
ger féle földek, és rétek, melyek 102^ holdból állanak.

2szor Grottendorf helységben az Uradalmi Kortsma, és 
mészárszék az ahoz tartozó Kukoricza, és alap -földdel, és négy /»H 
holdnyi rétekkel együtt.

3szor. Budakeszi helységben: az Uradalmi dézmabeli törkö- 
lyös must, és törköly két ?-£ Posonyi mérő vetés alá való földdel, 
egy két szekér szénát termő réttel, egy káposzta földdel, és egy Ro- 
lompír földdel, melly l£ Posonyi mérő "vetés alá való, végre egy a’ 
Pattyi határnál lévő egy Posonyi alá való földdel együtt.

/»szer. Tök helységben a’ kétkerekű újonnan helyre állított, és 
alkalmatos lakással felkészült uradalmi pataki malom.

5ször. Monostor helységben a’ tulajdon ital mérés , és mészár
lás jussa.

(jszor. Tóthfaluban: a’ Kortsma, és mészárszék az oda tar
tozó földekkel, még pedig a’ Kis Vátzi Q|| és Tordai g|-| hold
ra telő szigetekkel együtt.

A’ bérleni kívánók a’ fent meg határozott napon, és helyen, 
hol a’ Licitatio reggeli Q órakor tartatik , és a’ bérlés feltételeit előbb 
is megtudhatni, fzükséges bánatpénzzel, és más rend szerint megki- 
vántató dolgokkal felkészülve jelenjenek meg. Későbbi ajánlások nem 
fogadtatnak el. Budán Május íQdikén 1828.

Híradás.
(2) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari 'Kamara rende

léséből köz hírré tétetik, hogy a’ Királyi Vissegradi Koronái Urada
lom réfzéről az a’hoz tartozó következendő Királyi Hasnálatok 1328- 
diki Julius 16 dikán Vissegrádon a’ Királyi Kamarai Kasznárság író- 
szobájában tartandó Licitatio által a’ többet Ígérőnek egymás után 
következő három esztendőre bérbe adatnak:

Iször Vissegrád Mező városában az uradalmi gyümöltsös- 
kert az ottani uradalmi malmon alúl.



2szor Nagy-*Maro ss Koronái M. Városban : a) a’ vendég 
fogadó a' méfzárszvkkel és az azokhoz tartozó három Q£ Posonyi alá 
való földdel, és két szekér szénát termő réttel eggyütt. b) Az ottani 
kalmárbolt, melly 3 szobával, 1 konyhával, istállóval , és egy hazi- 
kerttel felkészült lakásból áll, és külömbféle portékákkal való fzabad 
kereskedési jussal bir. c) A’ helység mellett lévő , gyümöltsének kü
lönös jósága miatt igen jövedelmes, gesztenyés erdő.

Zszor Zebegény helységben: a’ kortsmaház, és azzal öfzve 
kaptsolt mészárszék két 6 Posonyi m. vetés alávaló szántófölddel, és 
egy 1 szekér szénát termő réttel.

4szer K i s - M a r o s.s helységben az ottani Uradalmi sziget,, 
melly 5^ holdból áll.

A bérleni kívánok a' fent meghatározott napon , és helyen , 
hol a’ Licitatió reggel Q órakor tartatik , meg kívánható bánat pénz
zel, és más rendes készülettel ellátva jelenjenek meg. A’ bérlés' fel
tételeit mind az Ó Budai K. K. Préfectusság Írószobájában, mind pe
dig a’ Vissegradi Kasznár’ hivatalnál megtudhatni. Utóbbi ajánlások 
nem fogadtatnak el.

Budán Május lQ-dikén 1828.

E m Iék e z t et és az Újság* Olvasóihoz.
Azon nagy érdemű Olvasóknak, luk birodalmaikkal a' Hazai 

’s Külföldi Tudósításokat ezután is megtisztelni méltóztat- 
nak, és a’ Tsász. K. Posta Hivataloknak tudtokra adatik , hogy a’jövő 
második félefztendei előfizetés’ díját 10 f. V. Cz. senkihez személyesen, 
hanem egyenesen Pestre , a’ Redactióhoz mint eddig , a’ Hatvani ut- 
szába Nro 542 , vagy a’ Budai , és Pesti Tsász. R. Fő Posta Hivata
lokhoz utasítani ; valamint hogy az Újságot illető egyéb ügyben is 
a’ leveleket ezen Újság Hivatalhoz igazítani ne terheltessenek, — melly 
szakadatlanul azon leszen, hogy mind a’ tisztelt Olvasok’ várakozásá
nak a’ mostani habzó politikai körny Mállásokhoz képest megfeleljen, 
mind a’netalán eshető panaszokat elhárittsa.

A' Magyar Adásnak eddig kijött g Mappáit meglehet szerezni 20 
krajczárjávaí ezüstben.

. Kultsár Istvánná

A’ Gabonának Pesti piaczi ára Junius 3-dik napján 1828* V. Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tifzta Búza g fór. 20 kr. Kétszeres 7 fór. 
— kr. Rozs 4 fór. 56 kr. Árpa 3 fór. 30 kr. Zab 2 forint 2 kr.. 
Kukoricza 4 fór---- kr. Köles.— fór. — kr. Köles kása 6 fór. 40 kr.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK
(46.)

Pesten, Szombaton, Szent Iván Hava 7-dik napján 1828.

P ó 1 c z.
Méltóság, ragyogás hát mért tsiklámlja vesédet ?

Olly megvetve miért nézsz alatsonra, kevélv ? 
Felliágtál?—- majd még nyakadat szegi a’ magas állást 

A’ ki magas pólczonn ül, nagyot esni szokott.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

Itten az Úrnapi egyházi Processio 

Jun. 5-dikén emlékezetes fényesség
gel tartatott. Ugyanis Budán, 
mint az Orfzág’anya-városában, Fő 
Méltóságú Prímás Ő Hercegsége a' 
várbeli Plébánia templomban 7 óra
kor egéfz fő-papi öltözetben tellyes 
egyházi szolgálat mellett nagy Mi
sét énekelvén , az ünnepi járást meg
indította , mellynek külső fényét 
emelte Ő Tsáfz. Kir. Fő Hercegsé
gének a’ Nádor-lspánynak , és Estei 
Ferdinand Kir. Fő Herezegnek, 
az Orfzág’ Fő Hadi Kormányozójá- 
nak jelenléte, kik példásbuzgóság- 
gal, melly a' Felséges Austriai Ház’ 
ditső Tagjainak örökségül vett tu
lajdona , követték az Oltár! Szentsé
get. Jelen voltak továbbá ünnepi 
fényes öltözetben a’ N. M. Magyar 
Kir. Helytartó Tanátsnak, és a’ N. 
M. Magyar K. Udv. Kamarának min
den Tanátsosai és Tagjai; úgy szin
tén a’ Generálisság, és egyéb Fő 

( Első Félesztendő 1828.)

Tisztek, a’ város' Magistrátusa, és at 
tanúló Ifjúság. A’ vár fokáról ágyú- 
lövések tétettek, ’s ezekre a’ pia
con két sorban felállított katona
ság salve lövésekkel felelt.

Majd hasonló pompával ment 
végbe Pesten is ezen ünneplés; hol 
Fő Tifztelendő és Nagyság. L á n g h 
Fortunát János Praelátus Űr vezette 
a Processiót; ’s az idő kedvezvén 
a’ temérdek sokaságú ájtatos híve
ken kívül kisérték a’ Processiót: a 
Városi Ns. Magistrátus , ’s a’ Válasz
tott Polgárság dífzes ünnepi öltö
zetben , a’Gymnasium , a’Kir. Uni
verzitás , az Akadémiai Magistrá- 
tussal eggyütt, minden Czéhek. A 
Katonaság pedig külömbféle osztá
lyodba felállítva tifztelkedő lövése
ket tett; a’ Duna partján a' mozsa
rak durrogtak.

Pesten Ó Tsáfz. Kir. Fő Her
cegsége , Országunk’ Nádor-lspá- 
nya , mint az Építési szépítő Biztos
ság’ Elölülője, a' múlt Szerdán Jun.i».

I délután 5 órakor, fzámos és fénye»

X



362

gyülekezet* jelenlétében, fzokott ün
nepi fzertartással tulajdon Fő Sze
mélyében letenni méltóztatott a' 
Pesti Kereskedőség’ hazának talpkö
vét , melly a' Duna parton tavaly óta 
igen fzép ízléssel építtetik , ’s már 
tellyes elkészüléséhez közel vagyon. 
Ez a’ többi mostan épült dífzes házak 
között a’ városnak valóban ékessé
gére , a’ kereskedésnek pedig nagy 
hafznára lefzen. — Ezen fényes fzer- 
tartást Patacsich Jósef Úr, Pest 
Városának hites Cancellistája, fzép 
deák versekkel ditsőitette.

Ő Tsáfz. Kir. Felsége méltózta
tott az Erdélyi Királyi Táblánál ed
dig volt ítélőmestert , M. Pávai 
Vaj n a Elek Urat, a maga alázatos 
kérésére, az Erdélyi Királyi Tábla’ 
valóságos Assessorává tenni, meg
hagyván neki az Itélőmesterj hi
vatal’ megnyerésének idejénél fogva 
őtet illető rangot.

Lúgosról Máj. 28-dikárólilly 
értelmű levél érkezett Pestre: „Teg
nap előtt az itt tanyázó Katonaság
hoz a’ Hadi Kormánytól olly pa
rantsolat érkezett, hogy, mivel 125 
emberből, ’s 135 lóból álló Török 
fegyveres tsapat a Besli Aga ve
zérlése alatt, mellynek az Orofzok 
Oláh Orfzágban az útját elvágták, 
Brassón keresztül neutrális úton 
akarja magát megszabadítani, ’s Or- 
sovánál a'Dunán általmenni Török 
Országba, ha ide jöne, melléje őri
zetül 6 katona egy káplárral rendel
tessék , ’s minden fegyvere nála ha- 
gyattassék. Azonban azt tartják, 
hogy a* roíTzabb, de rövidebb utat 
fogja választani Háczegen által Ka- j

ransebesre. Itt minden tsendesség- 
ben van. Supanekben , és Melódiá
ban a’ Contumáczia, és Harminczad 
tömve van Oláh Országi szökevé
nyekkel és portékákkal. Mentői ha
marább sok marha érkezik ide.”

M akó ró 1.— Ki volt már hirdetve 
ezen Újságban az, hogy a' Nemes 
Csanád Váynegyénfek Karjai és Ren
déi miilyen fényesen, miilyen szí
vesen örvendezve fogadták magok 
kebelekbe Méltóságos Gróf Széki 
Teleky Jósef Tsáfz. Kir. Kama-' 
rás, és Királyi Tábla’ Báró Urat, 
mint szeretettel várt beiktatandó 
Fő Ispányokat. Valamint a’ tisztelt 
Karok és Rendek’ részéről határt 
nem ismért a’tellyes öröm és vonzó 
buzgóság, úgy a’ beiktatott Fő Is- 
pány Úr is mind ezeket lelkes ki- 
magyarázással, fent érzéssel, nyájas 
ie-erefzkedéssel, megelégedő indu
lattal és magos Úri, három napig tar
tott, az egéfz megyebeli és külső 
nagy számmal öífzesereglett Urasá- 
goknak és Nemességnek mind a’ 
Vármegye Házánál felállított igen 
tágos Fa Sátorban terített Táblánál, 
mellynél negyedfél száznál többen 
ültek, mind a’Vendégfogadókban 
való bővséges megvendéglésével vi
lágosan tetézte: E’ mellett a’ Makó 
Városában fekvő Nemes Báró Kin- 
majer Lovas Ezredének századját 
fzáz for. kéfz pénzel megajándékoz
ta, ’s azon fellyííl minden Legény
nek két font húst "s két icze bort ada
tott, sőt elmenetele előtt a’Makói 
négy templom részéről való szegé
nyek' számára summa pénzt kiofe- 

] tás végett által adott.
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De a’ Méltóságos Fő Ispány Úr
nak köz tifzteletben lévő Annya 
Méltóságos Grófné, néhai sok ér
demekkel elhunyt T el ek y Láfzló 
Gróf Úrnak Özvegye, a’ gyámolta
lan és ügy efogyott Emberiségnek 
is Ország szerte szeretett Pártfogó 
A Iszonnyá nevelte ezen beiktatás
beli ditső ünneplésnek fényességét. 
Mert a’ Nemes Csanád Vármegyé
nek újonnan készült fzép zászlóját, 
melly Május 3-dikán pompás ünnepi 
szertartással a’ helybeli Plébános és 
Esperest Úr által felfzenteltetett , 
arannyal gazdagon kivarrott széles 
fejér lobogó pántlikával, mint édes 
Hazánk’ kegyes Leánya megaján
dékozta , a’ mellyre is a’ maga ma
gos hírű nevén kívül ezen jeles mon
dás is: Hozzátok Viffza! va
gyon kivarrva. Ezen difzeskedést kö
vette a' gazdag’s víg ebéd, mellyel 
a' Méltóságos Grófnét, mint a'üzen
teit zászlónak Annyát, ’s jeles szá
mú Vármegyei Urakat ’s a’ Bande- 
ristákat Tettes Tököly Péter Al- 
lspány Úr fzokott fzívességgel meg- 
ve idégelte.

Ezen fellyűl az ünnepi difzta' Mél
tóságos AíTzony magasztalta nem 
tsak azzal, hogy a’ Nemes Csanád 
Karokat és Rendeket egész hazafiúi 
fzívességgel fogadta , és valódi Ma
gyar ékes megfzóllamlással az öröm
re és az áldott nagy Fejedelmünk 
iránt az adott felséges Kegyelem 
miatt forró háláadásra és Éljen ki
áltásokra buzgó érzéssel ébresztette; 
hanem még azzal is terjesztette az 
ünneplést, hogy a’ fzertefzéllyel ki- 
4radt vígság* közepette sem felejt

kezvén meg nemes nagy lelhűsé- 
gének fzent ösztöneiről, a’ Makó 
Vá rosában találtatott kóldúlóhat és 
szegényeket a’ Vármegye’ Udva
rában , hol az Urak vendégeskedtek, 
naponként egybegyüjtötte,és a’meg- 
elégedésig tápláltatta. A Rabosko- 
dóknak is adatott bő élelmet, és a’ 
mit Pesten Budán a’ megfzorúlt fze- 
génnyekkel fzorgalmatosan fzokott 
tenni , itt is véghez vitte azt, mint 
igazán jóltévő AíTzony a’ Pesti és 
Budai egybeállott Jóltévő Asszony
ságoknak vezérlője.

Mind ezen örömöknek, Vendé
geskedéseknek és Jótételeknek vég
zetével a' beiktatás után másod nap 
az onnan elútazó Méltóságos Báró 
Venkheim Jó'sef Fő Ispány és 
Királyi Biztos Urat a’ Nemes Csanádi 
Vármegye Banderistái és Nemes Lo
vasai, Tettes Tököly Péter AI- 
Ispány, és Lukáts Jó’sef Urak ve
zérlése alatt, ugyan azoh egéfz pom
pával , a' mellyel a' Városba be, úgy 
a' Városból kibutsúzó háláadó szív
vel a’ Királyi Biztos' fáradozá
sait megköszönvén elkísérték. Ezt 
tették negyedik napon a’ Méltósá
gos Fő Ispánnyokkal is , kit a* 
Banderistákon és lovas Nemessé
gen kívül nagy fzámos Küldöttség 
ki-kisérvén meíTze a’ Vármegyében, 
azzal az igaz lelkes óhajtással néztek 
tőlök elmenni, hogy ismét nem so
kára , és mennél többször tiszteibe»- 
sék magok között, és mind hivatal
ban , mind tifztelkedő indulatban 
megmutathassák, mennyire tudják 
a* Jó Királynak Hívét és a'Hazának 
nagy érdemű Fiját Kéretni.
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NÉMET ORSZÁG.
Az Allgemeine Zeitung 

Carlsruh e-ból Máj. 14-ikén költ 
tudósítás fzerént ezt írja: „Az Or- 
fzág-gyülése ma bérekefztetett. Nem 
könnyen fordult meg nevezetesebb 
tárgy ezen gyűlés előtt Duttlin- 
g e r Professor Kérelem-levelénél, 
melly a’ f. h. g-dikén az Alsó Ház
nak bényujtatott, ’s értelme imez; 
A Ház méltóztassék az Orfzágló- 
fzéknél magát élő fzóval közbevetni 
az eránt, hogy a’Bádeni Nagy Her- 
czegségbeli Katbolikus Papság a’ 
nőtelenség alól törvényesen, az az, 
a’ két Ház közös munkája által men
tessék fel. Ezen Esedező levelet a’ 
FreiburgiUniverfzitásból 2/»Pro
fessor írta alá, kik Udvari Taná- 
tsosok, és Törvénytudók. Nem kérd
jük mi azt itt, így fzóll a’ Carlsru 
bei tudósító , a’ Bádeni Orfzággyü- 
lést tevő Rendektől, hogy van-e 
jussok a' fzázadok óta fennálló kö
zönséges egyházi rendfzabást eltör- 
leni? de azt tsak ugyan kérdenünk 
kell az Esedezőktől, és azok’ Szó- 
fzóllójától Duttlinger Pro fess or- 
tól: ha vallyon meggondolták-e jól 
mind azon köv etkezéseket, melye
ket egy ily határozás a’ nép között 
fogna gerjefzteni? Ennek egy bizo
nyos , még pedig talán nem a’ leg
hosszabb következése lehetne az, 
hogy a’ Franczia Orfzági Revolutió- 
nak első idejébéli történet ismét elő- 
jŐne, melyet a’ fogadást tevő, és 
nem tevő Papok , ’s ő általok az 
elvált Községek fzereztek. Áltáljá
ban , a’ mint látfzik, nem lehet a’ 
régi Intézeteket, melyeknek gyö

kerei másokkal már öfzvefonódtak, 
kiirtani, a'nélkül, hogy a’ föld is 
fel ne fzaggatódjék, és az ezen föld
ben elágazott egyébb gyökerek is 
sérelmet ne fzenvedjenek.’’— Követ
keznek az aláírottak’ nevei. 

LENGYEL ORSZÁG.
Varsóból Máj. l6-kánírják: hogy 

az Orofz Udvarhoz kineveztetett 
Franczia Követ Montemart Hg. 
oda megérkezett, és a’Tsáfzár után 
Istnailbavefzi útját.— Ilona Nagy- 
Herczegné 10 nap múlva elfogott 
Varsóból útazni és Drefzdán, ’s Stut- 
garton kerefztül Emsbe, onnét Olafa 
Orfzágba megyen, hol a’jövő telet 
fzándékozik tölteni.

PORTUGALLIA.
A Lizabónai Udvari Újság , 

melly Máj. 6.költ, a’Regensnek azon 
Végzését közli, melly által a’Cortese- 
ket egybe hívja; értelme imez: ,,Mi- 
nekutánna az Orfzág három 
Rendelnek öfzvehívatása , a’ 
mit! a’ Király is, az én Uram és 
Atyám (kinek lelke az égben va
gyon) a’Carta de Lei-ben Jun. 
4-dikén 1824. megismért, későbbi 
történetek miatt napról napra fzük- 
ségesebb lefzen ; minthogy igazsá
gos ítélet alá akarom botsátani azon 
előterjefztéseket, melyeket ezen do
log eránt a’ Papság, a’ Nemesség, 
és minden Itélőfzékek, ’sTörvény- 
bírák hozzám intéztek : ennél fogva, 
istenfélő, ’s a’, hazát fzeretŐ bölts 
Férjfiak’ tanátsa fzerént kívánván 
tselekedni, az Orfzágnak említett 
három Rendéit ezennel egybehívom, 
’s parantsolom, hogy Lizabónavá
rosába a’ közelebbi 30 nap alatt,
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«zen egybehívó* levéltől fzámlálván, 
egybegyüljenek, hogy nyilvános, 
és törvényes módon , ezen Monar
chiának szokásai fzerént, és az illy 
alkalmatosságokkal járni szokott 
szertartások fzerént, a’Portugálba! 
törvénynek fontos pontjait arra le
hessen fordítani, hogy a tsendes- 
ség, és eggyetértés helyre állíttas
sák , és az Országnak fontos ügyei 
megerősíttessenek, ’s jó útba igazít- 
tassanak. — Ministeri Tanátsom ezt 
értésire vegye, végrehajtsa, és vég
rehajtassa. — Költ az Ájudai palo
tában Máj. 3-dikán 1828. (Királyi 
aláírással.)”

A’ Constitutionnel Lizaboná
ból Máj. 5-dikán költ tudósítás Fze
rént , azt mondja: hogy 22 Pair nem 
írta be nevét a’ L a f o e n Hgnél ki
tett lajstromba (illyen lajstromok 
téteknek ki a’ városokban, ’s vidé
kekben is, hová azok írják bé ne
veiket , kik D. Miguelt Királynak 
akarják.)

Az Igazság’, és Egyházi dolgok’ 
Ministere Máj. 7-dikén illy kerülő 
levelet botsátott a’ Corregidorokhoz.

,, A’ Felséges Regens Kir. Hg. 
meghagyta nekem, hogy a f. h. z- 
diki Végzésnek egy nyomtatványát 
megküldjem az Úrnak, mellynél 
fogva O Kir. Magassága a’ Király
ságnak régi alap-törvényei fzerént 
az Országnak három Rendéit öfzve- 
hivni méltóztatott. Ezen alkalmatos- 
sággal, midőn a’ valóságos, és egye
dül való Portugalliai Intézetek’vifz- 
fza állítása által ismét voltaképpen 
való Portugalliává válik, fontos do
log az hogy most inkább , mint va

laha , fentartassék a’ rend, és lsen* 
desség, melly attól függ, ha a’tör
vényes Tisztviselők' parantsolati 
megtartatnak, és tellyesíttetnek; 
hogy a világ lassa, hogy a' revolú
ciós erőlködés, melly 1820-dikban 
nekünk annyi ínséget szerzett, ’s 
annyira megalatsonított, örökre el
tűnt. O Kir. Magassága parantsolja, 
hogy az Ur e’ végre a’ legfoganato- 
sabb eszközhöz nyúljon, minden 
illendő vigyázattal, és móddal fog
jon a dologhoz, és kinekkinek ad
ja tudtára, hogy ez legyen akaratja 
az említett Felséges és Királyiúrnak, 
ezen Kir. Hercegnek, kinek min
den jó es derek Portugallus hódúi.

O Kir. Magassága azt is naran- 
tsolja, hogy azúr ezen Végzésnek, 
es Kerülő levélnek mássát megküldje 
minden alatta lévő Tisztviselőknek, 
hogy magok részéről is ezen Királyi 
határozást tellyesíttsék, hogy így 
mentol hamarább az ő felügyelésök 
alatt levő kerületek’ minden lakosai 
megtudják.— Költ az Ajudai palo
tában Máj. 7. 1828. (aláírta) Pablo 
Furtado de Castro de Rio de 
Mendoqa.

A Politia Fő Felvigyázója illy 
Proclamatiót tétetett Máj. 8-dikán 
az Udvari Újságba: „Azon mélysé
ges böltseség, mellyel 0 Kir. Ma
gassága Apr. 25-dikén költ Felséges 
Kir, Végzésé által, Lizabona hív 
lakosinak óhajtásait, mellyeket ezen 
nemes és hűséges város’ Magistrá- 
tusa a’ Felséges Úr’ elejébe terjesz
tett, bétölteni méltóztatott, a’ la
kosok tellyes háladatosságára mél
tó. Ezen, a’ Portugallusok előtt olly
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drága és nemes fzívű Fejedelem fzű
rieden gondoskodik a’ derék Portiig. 
Nemzet’ sorsáról. Az isteni gondvi
selés , melly a’ nemzeti független
ség' ügyét olly láthatóképpen védi, 
jó kimenetellel koronázza meg O Ki
rályi Magasságának bátor erőlködé
seit , mellyeknél fogva népeinek 
óhajtását kívánja bétölteni. Az Or
fzág’ három Rendéinek öfzvegyülé- 
se, melly a’ f. h. 3-dikán költ vég
zés áltál ezen Monarchia’ szokása 
fzerént meghatároztatott, a’ Portiig. 
Státustörvény’ legfontosabb alapjait 
foganatosokká tefzi, ’s azokat nyil
ván, és törvényes módon megerősíti. 
Helyheztessük tehát bizodalmánkat 
/Felséges Úr’ bölts rendeléseiben,és 
tsendesen várjuk-el az O Királyi 
Végzéseit. — Tsak így bizonyíthat
ják meg ismét a’ Portugallusok a’ 
világ előtt határtalan hűségüket, és 
nemes indulatjokat , melly által 
mindenkor megkülömböztették ma
gokat a tsínos nemzetek között. 
Tellyes bízodalom, és a" Királyi Vég
zések eránt való határtalan engedel
messég ellenségeinket egészen meg 
fogja szégyenben,.’’ — Költ Lizabo- 
nában Máj. 7-dikén 1828. — Jósé 
Benito Ereire de Lima.”

Evorában és Portóban nagy 
nyugtalanságok támadtak, hol, va
lamint más helyeken is, az őrző ka
tonaság magát a* Dom Miguel 
határozása ellen nyilatkoztatta-ki. 

FRAN CZ1A ORSZÁG.
A’ Deputátusok’ hazának Máj. 

jg-diki ülésében Seguy Úr,a’havi 
írások’ nyomtatása eránt tett tör
vény • javallatnak megvizsgálására

rendeltetett Válafztottság’ Referen
se, tudósítását héadta , melly ezen 
javallat’ elfogadására hajlik , több 
változtatásokkal.— Ezután a’ 80 mil- 
liomnyi költsön vételről fzólló tör
vénynek eggyes cikkelyeit vizsgál
ták ; de ezen ülésben még az első 
cikkelyt sem tudták elvégezni , 
mellyre több változtatásokat taná- 
tsoltak.

Máj. Q-dikén Brestből Roussin 
Admirális J e a n Bart 74 ágyús 
hajón, Terpsichore 6o ágyús, 
és Arethusa 44 ágyús fregáták 
által kisértetvén, a’ tengerre kiin* 
dúlt. Előbb Rio-Janeiróba volt ren
deltetve , de most onnét kedvezőbb 
tudósítások érkezvén, másfelé indúl. 
Ezeken kívül Brestben M a r e n g o, 
Duquesne, és Couroune 74 
ágyús línea-hajók, valamint külömb
féle nagyságú hat fregáta kéfzít- 
tetik-fel.

A Gazette de France fzerént a’ 
liberális Deputátusok egy különös 
gyülekezetben Máj. 18-dikán mind
nyájan azt végezték, hogy a’ Ministe- 
riumtól ezeket kívánják : i.)a’ Párisi 
nemzeti gárdának helyre állítását;
2.) a’ Septennajitásnak, és kettős 
voksnak eltörlését; 3.) minden or
fzágos Tisztviselőknek öfzves lété* 
tetését, ’s ezek’ helyébe Liberáli
sok* emeltetését; 4.) a’ JesuitálVel
őzetesét ; 5-) a’ gyűlés eloszlatását. 
— És ha ezeket meg nem nyerik, 
ők is megtagadják a'Budgetet (az or
fzágos költségekre ajánlandó adót). 
De az úgy nevezett Politikusok azon 
észrevételt tették : hogy öt kérés 
egyszerre sok volna; először tsak
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eggyet kellene kérni, ’s úgy a’ töb
bire menni: nevezetesen a’ Roja- 
lista Tisztviselők letétetését, és a 
kis Semináriumoknak a’Püspöki fel- 
vigyázástól való felmentését. Ennél 
fogva öt Biztost választottak, hogy 
ezek a’ Ministerekkel azon két tárgy 
felől értekezzenek ; a’ Biztosok ezek: 
Constant Benjamin , Gautier, Pres- 
sac , Perrier Ház mér , és Sebastiani 
Urak.

NAGY BRITANNIA.
Sir Burdett Francis’ajánlása: 

hogy az Irland! Katholikusok’ felsza
badításának ügyét Parlamentumi 
tanátskozásba kell jen venni, az alsó 
Páriámentumban Máj. 12-ikén hofz- 
fzas vélekedések után hat voks’ 
többségével ( 272-vel, 266 ellen ) 
elfogadtatott.

A’ Máj. 14-dikén tartott alsó 
ház* ülésében hofizas vitatás után a' 
Hintstár Cancelláriusának ajánlását: 
hogy a’ megholt C a nn i n g Ur' fa
míliájának 3000 font Ster. esztendei 
pensiót kell rendelni , 181 voksal, 
54 ellen, elfogadták.

A’ Regens nevű 100 ágyús hajó 
sietve felkéfzittetik, hogy O Kir 
Magassága a’ Nagy-Admirális rajta 
szemlélődő útját megtegye. A’ Hg. 
elsőbben Irlandba fog menni.

Clarénce Hg. Máj. g-dikén 
Chathamba ment, az oda való ha
jóknak, és hajó műhelynek meg
szemlélésére , ’sonnét hasonló őzéi
ből Sheernefzbe megyen. Cock- 
burn, és Go re Admirálisok, va
lamint a’ derék Spencer Kapi
tány is kisérik őtet.

A’Bétsi Udvarnál lévő Követ, 
R e z e n d e Marquis ,Efzterházy

Hg., P o I i g n a c Hg. , Dudley 
Gróf, és CrokerÚr Máj. 14-ikén 
Wellington. Herczeggel confe
rentiát tartottak.

Az alsó Háznak Máj. l6-dikí 
ülésében Sir Burdett azt javal
lottá: hogy a’ gyűlésnek Máj. 12- 
dikén hozatott határozása a Katho- 
likusok' ügyére nézve azonnal közöl
tessék a’ felső Házzal, ’s azt ezen. 
tárgy eránt c-onferentiára meg 
Kell fzóllítani. — Spring-Rice . 
Ur támogatá ezen javallatot, melly
re Peel Ur is reá állott olly felté
tel alatt, hogy ezenconferentiában 
nem kell többre kiterjefzkedni, mint 
a" határozás értelme vagyon. Ennél 
fogva a' javallat elfogadtatott, és 
Sir Burdett, kísértetvén Lord N u- 
gént, Sir Wi Is o n , Sir New
port, Spring-Rice ’s mintegy 
100 egyéb alsó házbeli tagok által, 
a' felső Ház’ korlátihoz megjelent, 
hogy a' Lordoknak általadja azon 
Izenetet, melly ben a’ conferentia 
eránt való kívánság foglaltatott. — 
Itt az alsó Házbeli tagoknak jelentés 
tétetett, hogy O Uraságok a Választ 
magok Követe által fogják megkül
deni ; erre Sir Burdett és a’ többi 
alsó házbeli tagok eltávoztak. — 
Wellington Hg’. ajánlására a’ 
Lordok reá állottak a’ conferentiára, 
és e" végre Máj. lQ-dikét estve 6- 
tod fél órát rendelték.
KÖZÉP AMERIKA.

A’ Londoni Újság- levelek a’ 
Honduras! Újságból, melly Mart, Z- 
dikán költ, illy tudósításokat kö
zölnek: Ezen Státusokban a’ ren
detlenségek mind inkább nagyobb 
zajra kerekednek. Guatemalá-



lián félelmes zendülés támadott va
jjá % Perks Óbester’ elfogattatása 
miatt, ki néhány nap előtt nevezte
tett vala ezen várős kormányozójá- 
va„ Ennek okául azt adják, hogy ő 
is,, más fő személyekkel, réfzes volt 
azon öízve-esküvésben, mellynek az 
voltczélja, hogy Arcé Praesidens’ 
tudtával, ’s helyben hagyásával, a’ 
fegyveres seregekSt.Salvadorig men
jenek,. ott a’ hadi tsapatok eggye- 
süljenek , hogy úgy Guatemalát olly 
feltételekre kénfzerittsék, mellyek 
az öfzve-esküdtek’ czéljával megegy- 
gyeznek. De mégis nagyon kétséges, 
vallyon az Óbester valósággal réfzes 
volt-e benne. Arcé Praesidens is el 
van fogva. Ezen történet Guatema
lában igen nagy bánkodást okozott. 
A’ felekezetek’ dühe igen feiger je-, 
dett; minden köPtsönöa búrod alom 
odavan; és még azok is, kik eddig 
a-’ dolgot jobb oldalról szokták néz
ni , most meggyőződnek, hogy már 
el nem lehet kerülni a’Revolutiónak 
fenyegető veszélyét, és vérontást.’’

Omoából érkezett legújabb tu
dósítások jelentik: hogy San-Pedro 
még a’ San Salvádori seregek által 
meg van szállva. Azt is mondják, 
hogy San Salvadorból egy Deputá- 
tiót küldöttek, olly ajánlással, hogy 
a’ Praesidens által előbb javallott 
feltételekre reá-állanak. Által nem 
lehet látni a’ külömbféle felekezetek’ 
gondolkodása-módját, és plánumát; 
ment kérdéshogy vallyon ők is 
megértike egymást. Most tellyes fe
jetlenség uralkodik az egéfz Or
szágban..

— 368 —
Külömbfrféle Tudósítások

Az Orofz hajós sereg’ |vitézségé- 
nek emlékezetére, mellyet a’,Na va
riul ütközetben mutatott, O Fel
sége az Orofz Tsáfzár a’tengeri Mi- 
nisternek azt parantsolta , hogy 
azon Török Záfzló , melly Nevski 
Sándor nevű hajónak hatalmába ke
rült, a’ tengeri Kadétok’ palotájá
ban feifüggefztessék.

Apr. 8-dikán Staines Commo- 
dor, Isis fregátának Kapitánya, ál- 
taladta Karabuza várát a’ Görög 
Praesidens által oda küldetett Tiszt
nek.

A’ Török Mufti (FŐ Pap) Ka- 
zisade-Efendi Máj. 6-dikánvá
ratlanad letetetett, ’s helyébe J a- 
sendsi-Sade-Efendi nevezte
tett Muftinak, ki előbb már viselte 
ezen hivatalt; azt tartják; hogy ez 
inkább ragaszkodik Religiójáboz , 
mint a’ másik.

A’ Szmirnai Kurír fzerént, Ibra
him Basának öfzveséggel egéfz fegy
veres ereje Moreában mostan 31,520 
emberre telik. A katonák’ élelme 
minden nap pontosan kiofztatik, de 
tsak annak felit kapják, mint az 
előtt; így is tsak Jun. végéig lefz 
elegendő az eleség. Az Albániaiak’ 
pártütésén kívül a’ táborban a’ lo
vasság is békétlenséget mutatott; 
ezek ellen két Arabs.. Regementet 
küldött Ibrahim, ’s így Ietsendesed- 
tek.— Ibrahim Basa olly panaszra 
jfakadott, hogy ő ellene az idegenek 
alattomos lázafztó fegyverrel har- 
czolnak, a’ Muzulmánok nem érte
nek az illy mesterséghez.

(Hafznos Mulatságok Nro 46.) Hirdetés 1 árkus.)



Hirdetések
L Hazai, 's Külföldi Tudósításokhoz*
: (4&) * (l)

Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből hírül adatik, hogy a következendő Bánáti Kamarai Helységek
ben a’ Királyi hafználatok, melyeknek a’béridejök 1828-diki Octoher 
végével elmúlik, a’ következő napokon nyilván ellicitáltatnak:

A’ Sz. Andrási Tifztartói Kerületben 
Julius l6-dikán 1828 

A’ bormérés’ jussa
Sz. Andráson , Uj Bessenovan, Kis Betskereken, Szakálházán, 

Brukenaubarl, Orczidorfon, Fönlakon, Kétfellen , és Knezen a’hozzá 
tartozandó kortsmaházakkal, és földekkel együtt, Uj Bessenovát, 
hol nints Kamarai kortsmaház,. és kaszáló, kivévén.

A’ Csatadi Tifztartói Kerületben 
Julius 21-dikén 1828.

Ä’ bormérés jussa
Csatádon, Grabaczon, Nagy Jetsán, Bogároson, és Utrinon 

szálló Vendégfogadókkal, és kaszálókkal együtt-
A' Maradék földek

Csebzán 554 hold rét, és 2059 hold legelő föld, Ó Bessenován 
80 hold szántóföld, 3ŐQ5 hold kaszáló, és 2740 hold legelő, Uj Bé. 
tsen 473 hold szántóföld ,> végre RátzSz, MártOnyban I3g5 hold legelő

A’ Rékási Számtartói Kerületben 
Julius 25-dikén 1828.

A' bormérés jussa Békáson egy szálló Vendégfogadóval együtt, 
és a" Sussanovetzi Q34 hold szántóföldre, és 2Q37 hold legelőre telő 
maradék földek-

A' Bogsáni Tifztartói Kerületben»
Augüstus elsején 1828-

A bormérés jussa Krassován, és Goroján egy szálló Vendég- 
fogadóval, és 1/2 holdnyi kerttel együtt; és még a’ Tyrnovai mara
dék földek, mellyek 35g hold legelőt, és §2 hold gyümöltsösttefznek, 

( Első. Félesztendő 1828 / )(
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A' Lugossi Tifztartói Kerületben 
Augustus 8-dikán 1828.

Kladován 100 hold szántóföld, 1131 hold legelő, és 57 hold 
gyümoltsös, Szilhan 22 hold szántóföld , 1214legelő, és 114 holdgyii- 
möltsös, végre Daruváron 8Ó7 hold fzántóföld, 416 hold legelő, és 
1878 hold gyümoltsös.

Az Oraviczai Számtartói Kerületben 
Augustus 12-dikén 1828.

Kakasdián a’ maradék földek mellyek 1Q3 hold fzántó, 106 
kafzáló, és 12Q legelő földből állanak.

A' Verseczi Tifztartói Kerületben 
Augustus 18-dikán 1828-

A' bormérés jussa Nagy Szredistyén, és Klopodián egy fzálló 
Vendégfogadóval, Kudriczon a’ mészárlás, meg a maradék földek 
Komoristyén 400 hold fzántó, 10Ő kafzáló, és 889 legelő föld, Nagy 
Tikvánon 102 hold fzántó, 101 kafzáló, és 404 legelő föld; továbbá 
Ferendian QQ7 hold fzántó, és 1178 hold legelő föld.

A’ Dental Tifztartói Kerületben 
Julius 28-dikán 1828.

A' Maradék földek mellyek Deltán, 444 hold rétből, Bizdán 
1044 hold legelőből, Vattinán Q10 hold legelőből, Szent Jánoson 
2708 hold rétből állanak, és az Omori Ris termő földből 5g2 hold legelő.

A’ Lippai Számtartói Kerületben. 
j Julius l4-dikén 1826.

A' bormérés' jussa Lippán egy fzálló Vendégfogadóval, és ugyan 
ott a’ juh , ketske, borjú, és sertés marha vágás jussa.

A’ bérleni kívánok, kik közé a jó magok viseletű Izraeliták is 
értetődnek, ezennel a’ fent jegyzett napra és helyre illendő bánatpénz
zel ezüstben ellátva ezen Licitatiókra meghívattatnak.

Budán Jun. 2-dikán 1828.

Hi rdetés.
(z) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’ rendelé

séből a' Vissegradi Koronái Mező Város földjén a’ Duna mellett az 
Orfzág út felett a' Villám! hegyen lévő jó kora kőbánya e’ f. e. Au
gustus’ 1-ső napjától fogva 3 egymásra következő esztendőre e' f. e. 
Julius 14-dikén reggeli órákon a’ Vissegrádi Erdőfzség Irófzobájában 
nyilván tartandó Licitátio által újra bérbe adatik. A' bérleni kívánók 
45 ezüst forint Bánat pénzzel felkészülve jelenjenek meg.

Budán Jun. 2-dikán 1828.
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(2) A" Királyi Könyvtár mellett lévő őrzői hivatal addig is, míg 
a’Philosophiai Tudományok'fzerkeztetése elkövetkezik , a’ N. M. Hely- 
tártó Tanátstól 600 ft. esztendei fizetéssel hétöltetni rendeltetett; az 
arra kívánkozók, magokat, tanuleveleiknek beküldésénél fogva, e’ 
folyó holnap’végéig, azon Könyvtár’ Elöljárójánál jelentsék.

Pesten Junius’ első napján. 1828-dik esztendőben.

Jelentés.
(2) Valamint e' folyó esztendei Pünkösd hava 4-dik napján 36-dik 

szám alatt lévő Újságnak 285 lapján emlittetik, oltyas kutakat, mel
lyek fetskendező gyanánt igen kedvező foganattal, nem tsak az illyes 
kutak’ Tulajdonossal Házaik’ tűz ellen való védlésére, hanem a' szom
szédságban lévő fzerentsétlen tűz eloltására is hafználandók , Bauer 
János, Tettes Ns. Báts Vármegyében kebeleztetett Baja Mező-Város- 
sában lakozó Rézműves, és fetskendező kéfzítő Mester többet már fel
állítván, ebbeli munkáját, ’s kéfz szolgalatját a’ Közönségnek aláza
tosan ajánlja.

Bérbe veendő jószág keresése.
(2) Valaki, Pest Vármegyében, egy ioo Posonyi 

mérő vetés alá való jószág-részt kívánna bérbeven
ni, mellyért Pesten lévő, adósságtól ment, házak
kal kezeskednék. További utasítást ád a’Hazai Tud. 
Redactiója.
W aldungi á rezes víz W aldecki járásból, úgymint a 

fövény ellen való próba által megbizonyodott
orvosfzer.

(2) A* Budai és Pesti egyesült Újság 2-dik szám alatti e* f. e. Jan.
6-diki Közhafznu levelei’ következésében, hol Schindler Úrnak a’ 
Hammi Gymnasiom’ kiaggott Rectorának ebbéli kedves Tudósítása, 
mellynek elolvasásáért könyörgök, foglaltatik, — azon valék , hogy 
ezen egésséges vizet, úgymint sok sinlődők’ legjobb gyógyíttófzerét az 
eredeti forrásból az ottani gyógyító Intézet czimerével, és befujtásával 
megszerezzem. Már most annak tellyes leírásával leendő megérkezé
sét várva várom, egyszer smind pedig ezen bebizonyodott segédgyó- 
gyíttófzernek használására mély tisztelettel meghívom az azzal élni kí
vánókat, annak legillendőbb áráról bizonyosokká tévén őket.—

X*
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Fris töltésű Borfzéki ásványos vizem is érkezett egy időre apróbb 
üvegekben, úgy mint egy réfze az általam elfoglalt mennyiségnek, mél
lyé t is legjobban ajánlok

A” T. T. Közönségnek alázatos fzolgája
Hoffmann Kér. Ján.

Pesten a' Sebestény piaczon 
az Arany V a s m a t s k á n á 1.

Híradás.
(2) Méltóságos Tolnai Festetits Antal Úrnak Nemes Vefzprém 

Vármegyében helyheztetett Déghi Jófzágában Székes Fehér-Váron alul 
U órányira, jövő Julius 1-ső napjától September utolyáig fognak egy 
nyiretü, és tenyéfzésre alkalmatos selymes Anya Birkák, és Kosok, 
nevezetessen Anya Birka 1200, Kos pedig 120 darab eladattatni. A’ 
kiknek kedvek lenne ezen Birkákat magoknak megszerezni, tessék 
erantok vagy fzemélyessen, vagy pedig franco Levél által Székes-Fe
hérváron és Lepsényen kerefztűl a’ Déghi Directorátussal értekezni. 

Költ Déghen Junius 1-ső napján 1828.

Híradás.
(2) A' Méltóságos Nagy-Károlyi Gróf K á r o 1 y i Nemzetség réfzé- 

ről közhírré tétetik: hogy Tekintetes Csongrád Vármegyében hely
heztetett, ’s magában mintegy 30 ezer lelket foglaló Hold-Mező-Vá- 
sárhely Mező-Várossában két méfzárfzékben gyakorolható fzabad mé- 
fzárlásnak Jussa, az ahoz adott 1078- holdnyi fzántó ’s kafzálló föl
dekkel — úgy a’ méfzárfzékhez tartozó épületekkel együtt a’ f. e. Julius 
Q-dikén Vásárhelyen az Inspectori Cancellarián reggeli g órakor tar
tandó nyilvánságos kótyavetye által, a* jövő l82Q-dik efztendei Janua
rius 1-ső napjától kezdve, egymást követő három — vagy több efzten- 
dőkre, a legtöbbet ígérőnek hafzon bérbe adatik. — Az Hafzonbérlés- 
nek feltételeit ugyan tsak Vásárhelyen az Inspectori Cancellarián meg
tekinthetvén , a' hafzonbérleni fzándékozók a’fent kitett határnapra, 
's helyre 200 pengő forint bánat pénzzel elkészülve meghívattatnak.

H írd etés.
( j) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből hírül adatik, hogy az üresen lévő Zágrábi Püspökség követke
zendő Királyi Használataira , ’s Haszonvételeire nézve, mellyek bérlése 
ideje e’ f. e. September 29-dikén elmúlik, az ujjabb egymásután há
rom esztendőre tudniillik 1828-diki September 30-dikától fogva 1831- 
diki September 29-dikéig terjedő kibérlés végett a Licitatio az illető 
Uradalmak’ Irófzobáiban a" fzokott reggeli órákon fog tartatni, ú. m.



1- fzör. A’ Zágrábi Uradalomban e’ f.e. Julius elsején a’Szává
ban való halafzat, méfzárfzék, és vásár’ jussa Chuchierje helység
ben, a három kerekű malom Remetén, és a'három kerekű malom 
Bukó ve ízen.

2- fzor. A Vugrai Uradalomban e’ f. e. Julius Z-dikán a' mé
szárlás jussa Vugrovecz helységben.

3- fzor. A" Prechetzi Uradalomban e' f. e. Julius 7-dikén a’ 
csaphaz Villa P ollyanan, a mészárlás Villa Pollyánán, egy 
pufzta telek Opatineczen, a szálló vendégfogadó Breghyn, és 
szálló vendégfogadó Loinyban.

4- fzer. A’ Gradeczi Uradalomban e f. e. Julius 9-dikén 
Gradeczen a’ szálló vendégfogadó.

5- fzör. A’ Biskupeczi Uradalomban 1828-diki Julius Il
dikén a szálló vendégfogadó az italmérés jussával együtt Biskupecz 
helységben.

6- fzor. A’ Konsc.hinai Uradalomban é f. e. Julius 12-dikén 
a felső, és alsó malom Iionschinán, és a’vásár* jussa Konschinán.

Továbbá, ezen alkalommal a' Prechetzi Uradalomban több 
pufzta telekek, a’ Biskupeczi Uradalomban F e 1 s ő Kuehánban a' 
malom a’ többet Ígérőknek i829*diki Januarius elsejéiül fogva 1831- 
dik December utolsó napjáig kiadatnak. — A' bérleni kívánók a" meg- 
jegyzett napokon, és helyeken elegendő Bánat pénzzel felkészülve 
ezen Licitatiókra jelenjenek meg. Budán Május 30-dikán 1826

Licitatio hirdetés.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből az idei dézmabárányok a’ Királyi Bácsi Kamarai Uradalmakban a’ 
következendő határnapokon a’ többet Ígérőknek eladatnak, úgymint:

Az Apathini Uradalomban
1700 darab Junius 18-dikán e’ f.e. Apát hiúban.
A Palánkai Uradalomban
1313 darab Junius 20-dikán reggel P alánkán.

A venni kívánók a’megjegyzettnapokon czélerányos bánatpénz
zel felkészülve a’ nevezett Uradalmak Tiszti lrófzobáikban jelenjenek 
meg. Budán Május 30-dikán 1828.

Híradás
egy jó karban lévő Timsóföző készület nyilvános KótyavetyéjérŐl.

(3) Tekintetes Nemes Pest Vármegyében ama híres Visegradí M. 
Városihoz közel lévő , s igen jól elrendelt!, s igen jo helyen fekvő
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Timsó-Fabrika , boldogultt előbbi egyedül való tulajdonossának végső 
Rendeléséből nyilvános Licitátio által eladandó.

Ezen Timsó Fabrikához 8288 D ölnyi szántóföldek és kaszá
lók, 1685 FH ölnyi nagyságú kert, közel a’ fabrikához fekvő igen jó 
állapotban lévő kimeríthetetlen Timsó Bánya, 2 fzobából, nagy lakó- 
és élés kamrából, és egy konyhából álló új lakház, egy a' munkások’ 
lakására rendelt 3 fzobából, 1 kamrából, 1 pinczébőí, 3 istállóból és 
1 kotsi fzinből álló mellék épület: továbbá egy nagy, a’ Timsó-fözésre 
szolgáló minden megkívántaid eszközökkel igen helyesen felkészített 
ház, egy ujan épültt magazin, 2 osztállyal, egy vizerefztő, és timsó 
Lúg eresztő tsatorna, egy Lugzóház, egy Olvafztóhely, és egy nagy 
14 kapus Eélfzer, melyben nagy mennyiségű igen jó timsó érez már 
kéfzen áll, tartozik.

Venni kívánok , mind a'földeknek , épületeknek , eszközöknek, 
és készületeknek ezen névszerinti Jegyzékeket, mind a* K. Kamarai 
Uradalomtól Contractus fzerént hozzájok tartozó kedvezéseket, és fel
tételeket megtudhatják Pesten Méltóságos Szentkirályi Láfzló 
Nádor Ispányi ítélő - Mester, és K. Tanátsos Úr’ Cancellariájában, 
vagy Visegrádon Szeles György Uradalmi Kafznár Urnái.

Már a’ Dunához való közel léte ezen Timsó fabrikáltak, vala
mint a’ Budáról Esztergomba vivő Út mellett, ’s Pestről, mint a’ 
Magyar Országi Kereskedés Főhelyétől nem messze fekvése, még in
kább pedig a’ Timsó érez bányának gazdagsága, és az egéfz Intézet
nek igen helyes, és czélerányos készülete, és elrendelése, nem kü- 
lömben a’ gyönyörű táj, és környék, végre az Uradalom réfzéről en
gedett kedvezések ezen fzép munkának fzerentsés folytathatást, és 
hozzá értő rendes, és szorgalmas felvigyázó alatt gazdag nyereséget is 
Ígérnek.

A’ Licitátio a’ f. e. September 29-dikén ott helyben, magában 
a’ fabrika épületben szokott délelőtti órákon fog tartatni, ’s az egéfz 
készület az akkor ott mindjárt meghatározandó feltételek mellett a’ 
legtöbbet ígérőnek azonnal áltáladatni. Költ Pesten Máj. 28-án 1828.

Licitátio Hirdetés.
(5) A’ Mezőhegyesi Magyar Országi Ts. Kir. Katonai Ménes Inté

zet’ réfzéről hívül adatik, hogy az ő tulajdon tenyéfzéséből való 155 
darab négy esztendős tsődöréből azok, melyekre magának szüksége 
nintsen, 1828 Julius 1-sején Mezőhegyesen Csanád Vármegyében a’ 
helyszínén nyilván el licitáltatnak. Minthogy ezen Licitátio O F el- 
ségétől tsupán azon czélból van rendelve, hogy a’ lótenyésztőknek 
alkalom nyujtassék jó tsődorök vétele által tenyéfztésöknek m égj oh-



fojtására: ezen licitatióból mind azok kizárattatnah, kik más czélra, 
vagy nyerekedésre kívánnának lovakat venni, és így arra tsak a’ Ns. 
Vármegyék, Kerületek, és Községek, végre olly magányos birtokosok 
hivatalosok, kik a" veendő lovakat tenyésztésre akarják fordítani.

Mezőhegyesen 1828 Május l(j-dikén.
T a v e r a s. k.

Major.

Bolt Változtatás.
(3) Midőn én alólírt, a’ múlt számos esztendők 

clfolyta alatt a’ fö-fó Nemességnek ’s minden Tiszte
letre méltó Közönségnek érán tarn megbizonyított 
Jóvóltát ’s Bizodalmát alázatosan megköszönném, 
viszont alázatoson jelentem,hogy én az én ezüst mű
ves boltomat a’ kis-Hidütszából Kardetter Ür há
zából az Urak útszája szogeletére, Titt. Jankó vits 
Miklós Ur házába tettem által. Valamint eddig, úgy 
ennekutánna is egyedül arra lessz arányozva min
den torekedésem, hogy tartós és valódi Készítmé
nyeim által a’ már egyszer megnyert bizodalmát jö
vendőre is állandóan megtartsam, soha el nem mel
lőzvén különös szorgalmatosságommal ’s tsínos 
müveimmel, a’ leggyorsabb elkészülést ’s a’ lehetős
ségig oltsó szolgáltatást egybe kaptsolni. Készen is 
találtatnak nálam minden nemű ezüst Készítmé
nyek. — Pesten Pünkösd-Hava 16-dikán 1828.

Paszperger János, 
polg. Ezüstműves.

Híradás.
(3) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rende

léséből köz hírré tétetik, hogy a’ Királyi Vissegradi Koronái Urada
lom réfzéről az a’hoz tartozó következendő Királyi Hasnálatok 1828- 
diki Julius 16 diltán Vissegrádon a’ Királyi Kamarai Kasznárság író-
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szobájában tartandó Licitátio által a többet ígérőnek egymás után 
következő három esztendőre bérbe adatnak:

iször Vissegrád Mező városában az uradalmi gyümöltsös- 
kert LL ottani uradalmi malmon alól.

2szor Nagy - Mar oss Koronái M. Városban: a) a’vendég 
fogadó a' mészárszékkel és az azokhoz tartozó három Posonyi alá 
való földdel , és két szekér szénát termő réttel eggyütt. b) Az ottani 
kalmárbolt, melly 5 szobával, 1 konyhával, istállóval, és egy hazi- 
kerttel felkészült lakásból áll, és külömbféle- portékákkal való szabad 
kereskedési jussal bír. c) A’ helység mellett lévő, gyümöllsének kü-* 
lönös jósága miatt igen jövedelmes, gesztenyés erdő..

Zszor Z eb égé ny helységben: a’ kortsmaház, és azzal öfzve 
kaptsolt mészárszék két 6 Posonyi m. vetés alávaló szántófölddel, és 
egy 1 szekér szénát termő réttel.

4szer Kis-Mar oss helységben az ottani Uradalmi sziget, 
melly holdhói áll.

A’ bérleni kívánok a’ fent meghatározott napon, és helyen , 
hol a’ Licitátio reggel órakor tartat!k, meg kivántató bánat pénz
zel, és más rendes készülettel ellátva jelenjenek meg. A’ bérlés' fel
tételeit mind az Ó Budai K. K. Prefectusság Írószobájában, mind pe
dig a’ Vissegradi Kasznár’ hivatalnál megtudhatni. Utóbbi ajánlások 
nem fogadtatnak, el.

Budán Május lQ-dikén 1828°.

Budai L o t t e r i a.
Sz. Iván Hava 4-dik napján 1828. volt Húzásban kijött:

51«. 48. 87. 83- 55»

A' Duna Vizének álla pót ja a’ Budai vízmérték 
fzerént 1 8 2 8 - d i k b a n..

Junius 1-ső napján: 1» Láb, 3 Hüv. 6 Vonás. — 2-ikán : 10* 
Láb, 4 Hüv. 0 Von. — 3-kánt 10 Láb, 6 Hüv. 0 Von. — 4-ikén : 10< 

Láb, 8 Hüv. o Von.. — 5-kén: 11 Láb, 1 Hüv. 0 Von. — 6-kán: n 
Láb, 5, Hüv. 0 Von.— 7-ikén: ll Láb, 4 Hüv. 0 Von.

Az O felett.,

A Gabonának Pesti piaczi ára Junius 6-dik napján 1828. Váltó-Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tifzta Búza fór. g kr. 8 Kétfzeres 6 forint 
20 kr. Rozs 4 fór. 40 kr. Árpa 3 fór. 24 kr. Zab 2 forint — kr. 
Kukoricza 3, fór. 40 kr. Köles -— fór. — kr. Köles kása 6 fór. 20 kr.



HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(47-)

Pesten, Szerdán, Szent Iván Hava 11 -dik nápján 1828.

T orvé n y.
Nem szükség Törvény, hol az ész’ kormánya alatt van 

Embernek minden tetle. De hol vagyon az?
Indulatink’ szélvésze ragad, kormánya hanyatlik

Többnyire ; — Törvénynek jobb foga na Lj a vagyon.

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
ORSZÁG.

PA esten a folyó Jun. Q-dikén 
egyenes lelküséggel folytatott jám
bor életét elvégezte Tekintetes és 
Vitéz Nagy-Rákói és Kelemenfalvi 
Rakovfzky János Úr, Tsáfz. Kir. 
Kapitány , és több Ts. Ns. Várme
gyék’ Tábla Bírája , szélütésben, éle
tének ŐO-dik esztendejében. Meghi- 
degült tetemei ma Ts. Ns Pest Vár
megyében lévő Süj helységben a’ 
nemzetségi sírboltba fognak eltaka- 
ríttatni.

Pesti Ló - versenezés elő
adásának folytatása.

Junius 4-dikén 1828.
1. Pest Vármegyei lovak verse- 

nezése. Pálya-díj 50 darab arany. 
Adta Gr. Festetich Láfzló 3000 P. öl.

Gr. Keglevich Láfzló 6 efzt. s. 1. 
N e v e 11 en. Kamhel ménesebeli. 
T. 130 ft.— Krachenfels Úr 6 efzt. 
p. 1. Ne v e ti en. Pilisi nevelés. T. 
(Első Félesztendő 1828./

130 ft. Gr. Károlyi Lajos 4 efzt. fz. 
k. Szikra és Gremsperger István 
Úr fekete lova .... ki voltak 
ugyan hirdetve a’ napi rendben, de 
nem futottak.

A’ pálya bíróságnál helyben je
lentették magokat lovaikkal: 1. Ma
nó Láfzló Ketskemétf lakos, 2- Sle- 
zsák György Adácsi, Z. Scheuer
mann János Vasadi, 4. Kaptsos Ist
ván Bugyi, 5- Pap János Soroksári, 
6. Juháfz Láfzló Némedi, 7. Zábor- 
fzky István Magíódi, 8. Venczel Já
nos Pesti, y. Frankovjcs János Né
medi, 10. Mizsek János Pesti, n. 
Reichel Ferencz Pesti lakosok.

Nyertes.Manó Láfzló fekete, 
6 efzt.paripa lova: Burlius, Kets- 
keméti nevelés. S. J. bélyeggel. Fu
tott Q/5Öy/ alatt. Manó Láfzló tulaj
donképpen Aranyhegyi nevű pusz
ta haszonbérlője a’ Ketskeméti ha
tárban. — Második volt Reiche! 
Ferencz lova: kapott a’ gazdája a’

1 pálya-díjakra egybe-gyült tallérok
ból G koronás tallért. Harmadik. 

IPap András lova. Kapott 4 koronás
X
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tallért. Negyedik. Scheuermann. 
Kapott 2 kor. tallért.

2- Külön fogadás. 1400 P. öl. 
Gr. Károlyi György 4 efzt. p. 

m. cs. B a j a z e t. Gr. Festetlek Láfz- 
ló nevelése. T. Q0 ft. Gr. Széchenyi 
István á efzt. s. m. cs. Ismael 
Gr.Festetich Láfzló nevelése. T.goft. 

Nyertes. Ismael.
3. Első íz. Világszerte nevelt lo

vakra külön gyűlt 100 darab arany 
pálya-díjért. 2 ang. mrtf. Ismételve.

Broemberg 3 efzt. b. p.m. cs. 
Sledmere. Angol nevelés. T. 102 
ft. — Gr. Nádasdy Tamás 7 efzt. s. 
m. 1. Diamand. Angol nevel. T. 
132 ft-— Gr. Károlyi György s. 1. 
Babieka ki volt hirdetve, de meg 
betegedése miatt nem állhatott-ki.

Legelső volt: Sledmere. Derék 
futás.

4. Külön fo gadás. 2 ang.mrtf. 
Gr. Hunyady Jósef 4 efzt. fz. k.

S u 11 a n a Gr. Hunyadyak nevel. T. 
100 ft.— Hg. Breczenheim Alfons 5 
efzt. setét fzürke k. Sultan a. Gr. 
Hunyadiak nevel. T. 111 j/2 ft.

Nyertes. A' 4 efzt. Sultana. 
Derék futás. Gr. Hunyadié fél lóval 
érkezett elébb.

5. Második ízre Gr. Nádasdy Ta
más Diamondot viíTza húzta, és így 
Sledmere se futott, de az első íz ál
tal a’ 100 darab aranyat Sledmere 
nyerte.

6. Külön fogadás. 1400 P. öl. 
Gr. Andrássy György 4 efzt. p.

m. cs. Cardenio. Maga nevel. T. 
114 ft. — Gr. Széchenyi István 6 efzt. 
fz.l. Alus Gr. Batthyáni Iván nevel.
T. 128 ft.

Nyertes. Alus. Derék futás.
7- Első íz. 30 darab arany pálya 

díjért. Világszerte nevelt lovakra. 5 
ang. mrtf. Ismételve.

Gr. Efzterházy Károly 7 efzt. s. 
1. Patrick, Angol nevelés. — Gr. 
Károlyi György s. I. Babieka ki volt 
hirdetve, de betegsége miatt ki nem 
állhatott. — így törvény fzerént 
a’ 30 darab arany Gr. Efzterházy Ká- 
rolyé lett, hanem Patrick ellen több, 
nem méneses gazdák jelentvén lo
vaikat, és minthogy ma már futot
tak, a’ jövő Keddre halasztódván a' 
versenezések, Gr. Efzterházy Károly 
a’ megnyert pálya-díjt maga önn- 
kényt felajánlotta ’s Patrickot az em
lített napon akárminő lóval futtat
ni fogja.

8. Külön fogadás. 2 ang.mrtf.
Gr. Efzterházy Károly nevezte 

Miss Dianát melly 3 efzt. k. cs. 
Gr. Efzterházy Mihály nevelése. T. 
100 ft. — Gr. Széchenyi Pál nevezte 
Belvoirinát melly 4 efzt. pej k. 
Gr. Széchenyi István nevel. T. 112 ft.

1 Nyertes. Belvoirina. Könnyen 
győzött.

Az idő kedvezett. Néző elegendő. 
Kiadta Június 5-dik napján 1828.

Döbrentei Gábor 
mint a'Válafztottság Jegyzője.

Nagy-Szebenből, Máj. 28- 
dikán— Kis Havas alföldéről érke
zett tudósítások fzerént az Oroszok 
ezen h. ig-dikén K r a j o vá r a ér
keztek.— Ő Felsége Miklós Tsá
fzár ezen h. 22-dikén folyvást a’ 
Hadsi Kapitánnál való táborban 
l b r a i 1 előtt volt. Midőn a’ Tsáfzár
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egéfzen véletlenül, a’ nélkül, hogy 
Is maiiban mulatott volna, az 
említett Gróf Wittgenstein 
Feldmarsal táborába megérkezett, 
éppen akkor fogtak-el 40 Törököt, 
’s ezek között az Ibraili Basa’ Silih- 
dárját is; a’ Tsáfzár maga eleibe 
hívatá őket, tolmáts által barátsá
gosan befzélle velők, minden fo
golynak külön 20 aranyat, ’s a’ 
Tisztnek 100 aranyat adata, ’s úgy 
vissza küldé őket lbrailba. — Még 
ezen várnak ágyuztatását el nem kez
dették a’ 21-dikben támadott fzél- 
véfzes zápor esső miatt, melly még 
22-dikben is tartott; de a’ készüle
tek már meg voltak téve. (Tudjuk 
a’ Török Várnagy' válaszát, melyet 
a' vár’ felkérésére adott.)

A Szepességben lévő Kir. Ko
ronához tartozó Béla nevű város
ban Máj, 21-dikén estve Q órakor 
tűz támadván, két óra alatt annyira 
elterjedett, hogy 78 nagyobb há
zat , és 24 pajtát a’ porba temetne. 
Felette nagy a’ kár , és a’ fzerentsét- 
lenek ínsége , mellyen az Isten után 
tsak a’ könyörületes fzívü emberek 
irgalmassága segíthet. — Sí pékén 
is Nográd Vármegyében Máj. 1-ső 
napján hasonló fzerentsétlenség tör
tént a’ tűz által, hol három Nemes 
embernek, és nyolcz adózónak há
zai , minden gazdaságbeli épületek
kel , ’s készületekkel, továbbá egy 
nagy száraz malom, és major-ház 
elégtek.

AUSTRIA.
Bétsben Máj. 2-dikán az 1818- 

Mart. 21-dikén költ Felséges Pátens 
rendelése fzerént, a’ régi papíros

pénzbeli intereses Státus- adósság
nak 56-dik sors-húzása végbement, 
melyben a' ll-dik számú sor hu- 
záttatottki. Ebben találtatnak 2 1/2 
pCentes Obligátiók a’ 9,060 számtól 
a’ 10,010-ig bérekefztve; melyek 
tőkepénzben tesznek 995,200 f., és 
interesben a leszállított bets fzerént 
24,880 f. Az ezen sorban foglalta
tott eggyes Obligatió-fzámok külö
nös lajstromban közöltéinek.

Híradás. — Minthogy a' mos
tanság forgásban lévő (úgy nevezett) 
Austriai Bank-nóták már 12 tellyes 
esztendeig járnak ; tehát az Austriai 
privil. nemzeti Bank új Bank-nótá
kat szándékozik kiadni , melyek ál
tal a’ forgásban lévő Banknóták las
sanként béváltassanak, és a’forgás
ból kihúzattassanak.

Mivel nem könnyen lehet egy
szerre forgásba tenni mind a' hétféle 
új Banknótákat, a’ beváltás a’ két 
legkissebb félén, t.i. az 5 , és 10 fo
rintoson kezdődik Julius 1-ső nap
jától fogva 1828. és annak idejében 
későbbi híradások által köz hírré 
tétetik a’ nagyobb rendű Banknó
ták’ kibotsátása.

Ezen 5 , és 10 forintos új Bank- 
nóták' leírása, valamint azoknak ve
res papírosra nyomtatott kép-formá
ja különös Hirdetés alatt adatik-ki.

Ezen két legkissebb féle 5, és 
i0 forintos BanknotálV béváltására, 
és bétserélésére nézve , a’ következő 
határozások’tétetnek:—i.)Julius tső 
napjától fogva 1828. Junius végéig
1829. az 5, és 10 forintos régi Bank- 

•nóták még minden Bank-Kassába



elvetetnek mind itt Bétsben, mind 
a’tartomány okban: Prágában, Erim
ben , Lembergben , Budán, Temes- 
x árait , N. Szebenben , Linzben, 
Innsbrukban , Grätzben , és Trieszt
ben , mind a felváltás útján, mind 
fizetésben.— 2.) Julius l-ső napiá
tól fogva 182Q. December végéig 
182Q. az 5 , és 10 forintos régi Bank
nóták tsak a’ Bétsi Bank-Kassába 
vétetnek-el, mind felváltásban, mind 
fizetésben. — á>) Ezen 18 hónapi 
határidő eltelése után az 5 , és 10 
forintos régi Banknóták’ béváltása 
eránt egyenesen a Bank-Directióhoz 
kell folyamodni. -— Költ Bétsben, 
Máj. 20-dikán 1828. — Stainer 
Melchior, a’ Bank-Kormány ozójá- 
nak Helytartója ; Báró E ske l es 
Bemard , Bank - Director ; JBáró 
Schloifznigg F erencz , Bari k- 
Director.

OROSZ BIRODALOM.
Tiflisből Apr. 23dikán ezt je

lentik : ,,Az öfzvegyült Testőrző Re
gement , 2. Schipov Óbester kor
mánya alatt, melly a' Persa táboro
zásban olly ditsően kimutatta ma
gát , Grusia fő városába a’ Persa Or- 
fzáglófzéktől vett arany pénz-tárral 
hément. Rendkívül nagy volt örö
mök a' Grusiaiaknak, midőn Tiflis 
falain ismét belől látták azon Min
iseket , mellyeket Aga Mahomet 
Kán tőlök elrabolt, kinek kegyetlen 
bánás- módja még elevenen áll a 
Grusiaiak' szeme előtt. Ezen Tsá
fz ári Testőrző seregek bámulást ger
jesztettek a’ lakosokba, kik egéfz 
esztendő alatt sok tábori vífzontag
ságokat kiadván, legjobb rendtar

tást, és egésség-es színt mutatnak.
2Ö fzekér arannyal megterhelve , és 
Persiai szőnyegekkel takarva, ment 
el a két batalion között. Számtalan 
néppel rakva voltak a házaknak egye
nes sima födelei a’jsorompóktól fog
va a'piaczig, és egy hangos Hurrah 
kiáltás elsiketítette a’ tábori muzsi
kát. Az agg Metropolita, Jónás , 
Grusiai Exarch a, a’ piaczon tellyes 
egyházi öltözetben szent képekkel , 
és templombeli zászlókkal várta a’ 
győzedelmeseket, Húsvéti Énekkel." 

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ Messager des Cham- 

b r e s Máj. 13-dikán így fzóll: ,,Bi- , 
zonyosnak mondják, hogy a’ Por
tugálba! Regensnél megbízva lévő 
idegen Követek mindnyájan olly pa- 
rantsolatot vettek , hogy Lizaboná- 
ból távozzanak-el. Ezen egyr akarat
tal történt lépést a’ Regensnek mi
napi Végzése okozta. Mi jelenthet- 
jük , hogy Báró Durand de Ma
re u i 1 (Franczia Követ) a’ maga Ud
vara’ parantsolatjának tellyesítésé- 
ben nem fogja magát elfzakafztani 
az Austriai, és Angol Köve
tektől.

A Toskánai Udvarhoz nevezte
tett Franczia Követ, Báró V i t r o 1- 
les, oda vett útjában Máj. 13-ikán 
Grenoble-én általment. Ellenben 
Laval-Matmorency Hg. Pá- 
risba megérkezett Romából , hová 
ő helyette Chateaubriand Ur 
fog menni.

Toulonba Máj. 15-dikén olly 
parantsolat érkezett, hogy Breslau, 
Scipio , és Syrene hadi hajók indúl
janak a’ Levantéra; ellenben az ex-



peditióra öfzvegyült fzáraz földi se
regek az Orfzág’ belsejébe vissza fog
nak térni.

Zenovits Úr az egykori Fran
czia Tsáfzári testőrző seregben Len
gve! Óbester, és Napóleonnak Or- 
d inán ez Tifzt je , Zeno nevű Gö
rög Tsáfzárnak maradéka , ki előbb 
Frankfurtban , ’s utoljára Brüsszel
ben tartózkodott, most Görög Or
szágba utazott. (A. Z.)

PORTUGrALLl A.
A’ Messager des Cham

bre s Máj. 27-dikén másodikkiadá
sában illy czikkelyt közöl: „Ma 
reggel a’ Lizabónai Újságot a f. h. 
18-dikáig megkaptuk, mellyben fon
tos oklevelek találtatnak ; ezeket a 
holnapi levelünkben közöljük. Úgy 
látszik, hogy Dom Miguél meg
marad határozott szándékában; 
Nagy - Követeket nevezett a’ Fran
czia, és Angol Udvarokhoz. A’Glo- 
ke és Traveller bizonyosan állítja, 
hogy minden Hatalmasságok’ Kép
viselői eltávoztak Lizabonából. Az 
Algarbiai Püspök (Fáróban van la
kása) a’ békételenek’ tsábításainak 
állandóan ellent állott. Egy Kurír, 
ki Bétsből a’ napokban érkezett, 
olly hivatalbeli leveleket vitt oda, 
mellyek ben a’ Királyi Herczeg’ ma
gaviseleté egy áltáljában nem h&- 
gyatik jóvá.”

A’ Lizabónai Udvari Újság Máj. 
r2-dikén illy Okleveleket közöl, 
(mellyekről t. i. a Messager des 

. Chambres emlékezetet tefzen),,Vég
zés : Minekutánna értésemre esett, 
hogy igen szeretett és nagyra befsült 
testvérem Dona Mari a-I z a b e 11 aj

Kir. Hg. Asszony' fzabad akaratjá
ból, és jól megfontolva, Királyi 
hajlandóságának világos és megha
tározott nyilatkoztatását, valamint 
az a’ múlt Apr. 20-diki Manifestum- 
ban foglaltatik , miilyen nagy hű
séggel , és egyenes fzívűséggel je
lentette ki azon intselkedések ellen 
mellyeket előbb, ’s újabban is a’ 
földön mindenféle jónak , és fenn
állónak közönséges elrontására a' 
gonofzok titkon koholtak ; és mint
hogy most Királyi akaratom arra 
ezéioz , hogy megmutassam , men
nyi kedvemre van ezen magavise
let’ köz hírré tétetése; ennél fogva 
Oliveira Leite de Barros Jose An- 
toniónak, Betsületbeli Státus-Ta- 
nátsosnak, belső dolgok' Ministe
rének, kire a’ tengeri Ministerség is 
ideiglen bízva vagyon , megparan- 
tsolni méltóztattam , hogy minden 
Törvényszékeknek, és más illető 
Hivataloknak ezen Királyi Végzést 
az ide mellékelt Nyilat koz tatással 
eggyütt megküldje. Költ az Ajudai 
palotában Máj. g-dikén 1828. Az1 
Infans Regens.” — ,, Manifestum : 
Én Királyi Herczegné, Dona M ár i a 
Izabella, kinyilatkoztatom , a’ 
mint hozzám illik, hogy némelly 
rofz indulatú személyek, kik a’ bé- 
keség% és tsendesség’ fenntartására 
nézve rofz czélt forgatnak elméjük
ben , melly békeségnek' a’ jó Portu
gal! usok között fenn kellene marad
ni, a napokban illetlenül, és tör
vénytelenül hamis fzín alatt az én 
nevemet arra fordították, hogy hibás 
tanítást, és princípiumokat terjefz- 

j fzenek-el, ’s a' thróiíust és oltárt
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felforgassák. Mivel pedig ezen vak
merő viífza-élés tudtomra esett, fza
bad akaratomból, és tulajdon in
dulatomból kinyilatkoztatom, hogy 
én ezen gondolatot utálom, ’s azt 
hamisnak, hirtelennek, ’s Királyi 
szivem érzéseivel egy áltáljában el
lenkezőnek tartom, melly egyedül 
tsak arra kéfz, ’s hajlandó, hogy 
mind azt elősegíttse, és gyámolít- 
tsa, a' mi ezen Királyságnak hafz- 
nára lehet. Ezt nyilván mondom , 
és Királyi nevem aláírásával meg
jegyzem.— Költ az Ajudai palotá
ban Apr. 20-diltán 1828- Dona Ma
ria Izabella Kir. Herczegné.’’— 
Ugyan ezen Újság egy más Végzést 
is közöl az eránt, hogy a’ 10 millióm 
Crusados, mellyhez még 5,500,000 
hibázik , tellyessé tétessék ; ennek 
interese 6 pCent. lefzen.

Az Angol Udvarnál lévő Portug. 
Nagy-Követ Palmella Marquis 
D u d 1 e y Grófnak , a külső dolgok 
Ministerének tudtára adta Portugál- 
bábán a’ dolgok’ folyamatját, ’s je
lentette, hogy az ő hivatala ezennel 
megszűnik, míg egyenesen a’ Ki
rálytól az ő Urától (Dom Pedro- 
tól) parantsolatot nem vefzen. Kéri 
az Angol Ministert, hogy ezen dol
got a’ Királynak jelentené bé.
° JÓN IÁI SZIGETEK.

A Korfui Újság Máj. 17-dikén 
illyeneket írt: „Bizonyos tudósítá
sok érkeztek hozzánk , hogy, fajda
lom ! Hydra, és Spéczia szige
tein pestis támadott. Úgy látszik, 
hogy ezen betegséget a’ Török fog
ságból minap megszabadult Görö
gök vitték oda Módónból. A’Görög

Orfzáglófzék a’ Ieghathatősabb esz
közökhöz fogott ezen nyavalya to
vább terjedésének meggátolására. 
— Zantéból írják: hogy oda As- 
pasianevű Görög gálya olly tudó
sítást vitt, melly fzerént, a' Meffze- 
niai várak’ bekerítésére rendeltetett 
szövetséges hajók egy Egyiptomi 
Korvettet letartóztattak , melly Gö
rög foglyokkal volt megrakva , ’s 
Módónból Alexandriába akart evez
ni ; erről az Admirálisok tudósít- 
tattak , hogy a' szükséges határozást 
megtegyék. — Anatolikót a’ Görö
gök folyvást ostromolják , noha a” 
Törökök a' várba segítséget vittek. 
Tsavella (ismeretes GörögVezér) 
nem rég nehány fzáz emberrel Pa- 
p a fokhoz érkezett, hogy az Ana
tolikót vívó seregek szaporítására 
menjen."

Korfuból Máj. 20-dikán így ír
nak: „Azon jelentésre , hogy Hydra 
és Spéczia szigeteken a’ döghalál 
mutogatja magát, a’ Lord Fő Biz
tos megparantsolta , hogy minden 
kereskedő hajók, mellyek Török, 
vagy Görög Országból jőnek, kivé- 
vén Prevezát, és Artát, a' 25 
napi contumáczián kívül még 14 
napi szellőztető vefzteglés alávettes
senek. Ide tartoznak mind azon ha
jók, mellyek Móreából ’s neveze
tesen a’ Modoni kikötőhelyből,a' Le- 
pantói öbölből, Akarnániából, Po
rosból , Aeginából, Naupliából, Ne- 
gropontéból, Kandiából, ’s az Ar- 
chipelagusnak minden szigeteiből, 
‘s partjairól jőnek. Ezen szellőztető 
14 nap alatt egy lépést sem fzabad 
tenni az utasoknak a' hájóból való



•kifzállítására, vagy a' portékák' ki 
rakására. Az említett helyekről ér 
kező hadi hajókra nézve a' contu- 
máczia ideje 21 napról 28-ra emel
tetik. Ezen szoros parantsolat a’ 
többi Jóniai szigetekre az egésségre 
ügyelő Tisztviselőknek megkülde
tett, és az egésségre Fő Felvigyázó 
reményű, hogy ez által a’ ragado- 
vány’ veszedelme eltávozik.

,,Rattlesnake, és Pelorus 
Angol Korvettek , ’s Aetna bom- 
ba-hányó hajó, mellyek eddig az 
ide való kikötőhely előtt állottak , 
Máj. 10-dika , és 17-dike között ; és 
Iphigenia Franczia fregáta aj 
múlt éjjel a’ déli táj felé eleveztek. 
Azt mondják: hogy az eggyesült 
Hatalmasságoknak minden hadi ha-

- jói, mellyek a’ Levántén vannak,Na- 
varinnál egybegyülnek , hogy Sir 
Codrington V. Admirális' vezér
lése alatt, kit is oda várnak , eggye- 
sített erővel munkálódjanak, ’s 
Ibrahim Basát arra kénfzerit-

- tsék , hogy Morcából kitakarodjék, 
minthogy minden alkudozások sike- 
retlenek valának , mellyeket Crad- 
dock Úr Ibrahim’ attyával ez eránt 
tartott.

Fi ül ö mb bféle Tudósítások
Gróf Nostitz Burkus General 

Major, és a' második brigáda gárda 
Lovasságnak Fő Tisztje, Berlinből 
Borofzlóba utazott; a’ mint vélik , 
bizonyos küldetésben az Orofz fő 
hadi szállásra megyen.

A' Londoni Újságok nagyon be
szélnek arról, hogy mentői hama
rább Ministeri változás esik, egye-J

- netlenség történvén a’ mostaniak
között.

A Morning Héráid azt állította, 
s több Franczia Újságok utánna 
mondották, hogy 14 nap alatt 30 
línea hajó lefzen kéfz az elindulásra 
az Angol kikötőhelyekben.

A múlt napokban majd minden 
Német országi Újságokban , ú. m. a 
Nürnbergi Correspondentben, Alig. 
Zeitungban, a’ Stuttgardi Udvari 
Újságban , Frankfurti Ober - Post
amts Zeitungban,a'Frankfurti Jour- 
nálban , a’ Berlini Újságokban , sőt 
még a’ Burkus-Státus-Üjságban is , 
's a’t. megjelent egy hadi tudósítás 
„A'Szilifztriai táborból Máj.l5-diké- 
ről,” melly tele van ütközetekről való 
előadásokkal Turtukainál, Czarno- 
vodikánál, Rustsuknál, ‘s a’ t. ’s ezen 
utolsó helyen 10 ezer Töröknél több
nek kellett elesni. Noha az író olly 
elmés pontossággal tudta előadni 
költeményét, hogy még az elesett, 
's megsebesített Tisztek' neveit is 
megnevezné, ’s így könnyen téve
désbe hozhatta az Olvasókat; mégis 
könnyen reá ismérni lehetett a’ha
zugság bélyegére. Most már kisült, 
hogy ezen kézzel fogható nyers ha
zugság legelsőbben a’Baireuthi Új
ságban jelent meg.

A'Párisi Journabdu Commerce- 
ben egy meghívás találtatik a' nem
zeti gárdának minden rendű tagjai
hoz, kik Apr. 29-dikén 1827 a Mars 
mezején jelen voltak a’ mustráláson, 
hogy egy bizonyos helyre gyűljenek 
öfzve, ’s ott írjanak alá egy olly 
Kérelem-levelet, mellyet a’ Deputá
tusok’ házának bé kell adni.
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Tudományos dolgok.
' Sietünk a' tifztelt Olvasó Kö

zönségnek örömmel tudtára adni : 
hogy közelebbről nemzeti tudomá
nyos körünköt, ’s Literaturánkat a’ 
következő Munkák gyarapították :

1.) ,,A’ PruíTziai Királyság Sia- 
tis'.ikai, Geographiai, és Históriai 
Leírása. — Kidolgozta Lassú Ist
ván, a Nagy Mélt. Magyar Királyi 
Udvari Kamara’ Regestraturájának 
Kanczellistája. — Pesten Petrózai 
Trattner J. M. és Károlyi István be
tűivel. 1828,” (8-ad rét, ibl lap.)

2-) ,,A’ Lengyel Királyság és a’ 
Krakaui Szabad Státus’ Statistikai, 
Geographiai , és Históriai leírások. 
— Kidolgozta Lassú István , ’s a’ t. 
Pesten Füskúti Länderer Lajos be
tűivel 1828.’ — (8-ad rétben, 67 lap; 
a’ czímlap fzép kőre-írás , Csintalan 
által.)

Mentői tágasabb, és pavlagabb 
a Magyar tudományos mező (a' Tu
dományokat nemzeti nyelvünkön 
értem ) annál kívánatosabb, hogy 
több olly értelmes munkások talál
tassanak, kik azt kimivel ni, ’s édes 
gyümöltsöket a’ Nemzet’ fzám ára 
érlelni tudjanak is , akarjanak is. E’- 
beli forró óhajtásunkat egy részből 
ditséretesen kipótolja T.T. Lassú 
István Úr, ki fáradhatatlan buzgó- 
sággal, tiszta hazafiui lélekkel, érett 
tudománnyal, ’s velős előadással 
gyarapítja magyar nyelven a’ Tudo
mányoknak azon ágát, melly a’ Nem
zetek’ és Országok’ múlt és jelen 
való állapotját tanítja, mindenütt 
a" legújabb , és hitelesebb kútfőkből

előterjesztvén azoknak vifzontagsá
gait , ’s mos* a ni mivoltát.— A’Tu
dós Szerző már kiadta illy rajzolás
sal Nagy Britanniát, Franczia Or
szágot , Orofz Birodalmat, Európa’ 
leírását, ennek elejébe botsátván a’ 
Statistikai ismeretekre való Beveze
tést , ’s a" Tudományok, és Tudósok’ 
rövid Históriáját. Most tehát e’ jelen 
lévő két darab könyv által a’T.Szerző 
Ur a’ nemzeti tudománybeli érde
meit tetézte. — A’ nyomtatás tsinos, 
tiszta ; az elsőnek ára 42 kr. , a’ má
sodiknak, 30 kr. ezüstben. Találta- 
tik Eggenberger, Müller, ’s egyéb 
Iiöny városoknál.

3.) „Felső Magyar Országi Mi
nerva , l-ő Negyed 182 8* Kassán El- 

I lingernél, s a’ t.”— És „Tudomá
nyos Gyűjtemény 182 8. V. Kötet.— 
Szerkéztelte Vörösmarty Mihál. Ki
adta Trattner J. M. és Károly I.”

Ezen két nevezetes Folyóírá
sunk nem tsak fenn áll még, ha
nem a’ Literaturánknak ditsőségére, 
és gyarapítására napról napra tokéi- 
letesedik virágzik, ’s a’ nemzeti ez ál
nak előmozdítására nem kis segédei
mül szolgál. Minerva homlokát éke
síti Felső-Gagyi Báró Vécsey Pé
ter, Ts. Kir. Lovas Brigadás Grális’ 
kőre írott gyönyörű képe, annak 
élet-írásával; a Tudományos Gyűj
temény is dífzeskedik egy jól eltalált 
rézre metszett képpel, melly Magyar 
Szögyényi Szőgyényi ’Sigmond 
Ts. Kir. Udv. Tanátsost, ’s Magyar 
Országnak volt 2-dik Al-Cancellá- 
riusát ábrázolja.— Pártfogás, ésgyá- 
mol a’ hasznos intézeteknek !!

(Hafznos Mulatságok Nvo 47.) Hirdetés 1 fl árkus.)



HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(48.)

Pesten, Szombaton, Szent Iván Hava 14-dik napján 1828.

Szív, és Ész.
Keltő van betses emberben : Szív , ’s Ész. Ha egészen 

Tellyes mind keltő , Ember l imádlak azért.
A’ szíved ha kaján , ’s nagy eszed’ filogatiíi tanultad ; 

Nem vagy enyim, tőled távozok, Ember, azért.

MAGYAR és ERDÉLY. 
ORSZÁG.

A’x3L felette pompás Borsodi Fóls- 
pányi Beiktatásról előre hitelesen 
ezeket jelenthetjük : N. M. Revisnyei 
Gróf Reviczky Ádám Úr O Ex
cellentiája, M. Orfzágnak Fő Cancel- 
láriusa , ’s a’ t. Jun. 8-kán , Vasárnap 
déltájban tartotta Miskolczra fényes 
bémenetelét, előtte menvén a’ me
gyebeli Banderisták 1200-nál töb
ben, százan pedig igen ékes öltözet
ben, kiket Méltóságos V a y Ábra- 
hám, Ts. R. Kamarás Úr, és Ns. 
Borsod Vmegye első Al-Ispánya ve
zetett , igen drága kéfzűletű buzo
gányt tartván kezében, mellyet az
után aj Fő lspány Urnák ajándéko
zott, O Excellentiája pedig kegye
sen fogadván , más nap a* gyűlésben 
a’ Vgyének vissza adta olly intézés
sel , hogy az az Archívumban tar
tassák, ’s illyen fényes alkalmatos
sággal mindég a’ Bandérium Veze
tőjének kiadassák.— A’ bemenetel 
után á* 26 Vármegyékből küldetett 
í Első Félesztendő 1828.)

számos és fényes Reputációk tifztel- 
kedtek ; a’ mit a’ fényes ebéd köve
tett. Délután Ló futtatás tartatott, 
mellyen O Excellentiája is jelen volt. 
Hétfőn, Jun. g-dikén vitte végbe a' 
fényes beiktatást Nagy Méltóságú 
Pyrker János László Patriárka- 
Ersek O Ex ja ahoz illő pompával és 
szertartással, hol igen lelkes, és ma
gyar érzéssel tellyes beszédet mon
dott az új Fő lspány Úr Ő Ex ja, 
valamint a béiktató Patriárlta-Érsek 
O Exja is. A város háza udvarán 
különös mesterséggel és ízléssel e’ 
végre készített rí ízes palotában QOO 
személyre terített asztalnál gazda
gon és költségesen megvendégelte 
O Exja a’ Fő lspány az ünnep dí- 
fzesítésére megjelent Urakat, és Afz- 
fzonyságokat , midőn a’ muzsika 
zengése között ama híres magyar 
Énekesné D é r i n é A iszony némelly 
társaival fzép melódiát énekelt. Est
ve, valamint Vasárnap estve is az 
egykor úgy nevezett Erdélyi Énekes 
és Színjátfzó Társaság,.melly a múlt 

1 őfzön, és télnek egy részén is a Pesti
)(
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közönséget olly ditséretesen mulat
ta , nevezetes darabok előadásával 
kedveskedett, előbb ugyan Béla 
Futásával, másodszor pedig a 
Szevillai Borbéllyal. — Ez
után fényes tánczos mulatság ada
tott; "s O Exja ebben is mint más 
ünneplésekben réfztvett; ’s igaz ma
gyar szíve telly esen megnyerte min
denek hajlandóságát, fzeretetét, tifz- 
teletét.Az egéfz Megye örvend, hogy 
illy Kormányozóval ditsekedhetik.

Midőn Pesten a’ f. h. 4-dikén a’ 
Kereskedőség új épületébe a’ talp
kő letetetnék, ezen ünnepi fzertar- 
tás végbe vitelére a’ résztvevő Tár
sak’ Deputátiója által,mély tisztelet
tel meghivallatván O Tsáfz. K. Fő 
Herczegsége, a" Iiir. Fő Herczeg Hadi 
Fő Kormányozóvaleggyütfr, délután 
5 órakor, mind ketten katona for
ma-ruhában 0 lovas hintón Pestre 
általjövének az említett ház’elejébe, 
hol fzámos gyülekezet várta O Ts. 
K. Magasságokat. Azon tér, hol a 
talp-kő letétele végbement, díszesen 
fel volt készítve, és tábori muzsika 
zengett, A’ küszöbnél a’ réfzes tár
sak Deputátiója , tovább Pest váro
sának Magistrátusa fogadta , és a’ 
belső térre kisérte, hol a’ Fő Bér
ez egek' számára különös székek ál
lottak készen. Midőn ide bélépné- 
nek, a’ gyülekezet’ alázatos tifztelke- 
dése után Tek. Boráros János 
Surrog. Polgármester és Tábla-Bíró 
Ur deák beszédeken alázatos köszö
netét tett O Ts. Kir. Fő Herczegsé- 
gének Pest Városa eránt mutatott 
sok jótéteményeiért; melly re a Fő

Hg. is hasonló képpen deákul olly 
nagy lelkiséggel jelentette felséges 
hajlandóságát és készségét minden 
valódi jónak előmozdítására, melly 
az Országot, és várost illeti, hogy 
azt bizonyára minden Magyar hála- 
datos szívvel érzi. Más beszédet, 
melly különösen a z ünnepi szertar
tást illette, németül O Fő Herczeg- 
ségéhez intézett Liedemanu Sam. 
János Ur , az Actia Eggyesűlet’ 
tagja, melyre is a’Fő Hg. kegyesen 
felelni méltóztatott. Azután szép 
márvány ládába rakván a’ fz ok ott 
Okleveleket, melyek magyarul és 
németül voltak készítve, s a’pénz
darabokat, azt a’ talp-kőbe tették, 
’s nehéz négyszegű kővel háborí
tották. Ö Ts. Kir. Fő Herczegsége 
lefzállván elsőbben, fzép eben-fa 
nyelű , aczél kalapáttsal három ütést 
tett a’ szorító oldal tégla darabokon, 
’s kevert mefzet vetett reá; ezt tévé 
Ferdinand Kir. Fő Hg. is , ’s az
után több Fő Uraságok. Éz me»lé
vén Liedeman Ur fzép köszönő 
beszédet olvasa fel, ’s a' gyülekezet 
hangos Vivat kiáltással reliefzté bé 
a’ pompás szertartást.

A’ Pesti Kereskedőség az idei 
Pesti Medárdi vásárról illy jelentést 
közöl : Ezen vásárban a’ közép fzerű, 
és közönséges gyapjú, kivált a’ 'jól 
mosott, meglehetősen jól elkelt; a’ 
többi hazai termékekre, valamint 
kézi müvekre nézve is mind nagy
ban, mind kitsinben, a' vásár kö
zép fzerü volt. A’hazai föld termé
keinek árát a' Hirdetések végén kö
zöljük.
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A’ Pesti Ló - versenezések 
folyt a tás a.

VI. Ló-veisenezés, Jun. 7- 1828 
1. Versenezés a" \T-dik pálya- 

díjért. Az első lóra 50 darab arany, 
a’ másodikra 50 koronás tallér volt 
kitéve. Futhatott érette minden, M. 
Országban, és ahoz tartozó tarto
mányokban tsikózott, ’s nevelt mé
nesbeli ló, a’ tellyes, és félvérüe- 
ket kivéve. 3000 Fos. öl.

Futottak : Gr. Keglevich Láfzló 
6 efzt. fz. 1. Sólyom, Magyar ne
velés. T. 130 f. — B. Wenkheim Jó- 
sef 1 efzt. s. 1. Drága. Maga nevel. 
T. 134 f.— B. Orczy Lörincz 6 efzt. 
p. 1. F e t s k e. Maga nevel. T. 130 f.
— Tököly Péter G efzt. fz. 1. Maga 
nevel. T. 130 f.— Magyar Jósef Ö 
efzt. p. 1. Magyar nevelés. T. 130 f.
— Gr. Károlyi Lajos G efzt. s. k. 
Sz ártsa. Gr. Károlyiak nevelése. 
T. 130 f.— B. Laffert és társai p. 1. 
Búvár, mellyet Manó Lászlótól 
vett.—Schuhmayer, és Paer János 
Pesti lakosok lovai.

Nyertes: Sólyom. Második 
Schuhmayer Ignácz 7 efzt, lova Bur- 
kus. Búvár kitört. Sólyom könnyen 
győzött, Qz Z5" alatt.

2. Külön fogadás. 2 Ang. mért
föld ; ismételve. Első íz.

Gr. Efzterházy Károly 7 efzt. s. 
I. Patrick. T. 117 f. — Gr. An- 
dvássy György, Hg. Lichtenstein, és 
Gr. Széchenyi István Z efzt. p.rri. ts. 
Sledmere T. íOO f. mind a’ ket
tő Ang. nevel.

Nyertes: Sledmere.— Patrick 
a’ pálya fele után kitört, és a' határ- 
oszlophoz sem érkezvén, mivel lo

vassal egészen meíTze vitte , másodr 
fzu-r ennél fogva nem is futottak, 
"s így a’ fogadás Sledmere.

3. Versenezés a’Vll-dikpálya- 
díjért. Az első lónak 30 arany , a’ 
másodiknak 12 arany, a harmadik
nak A arany. Ezen díjért ménest 
nem tartó magyar gazdák lovai fu
tottak. 3000 Pos. öl. IQ ló állott ki 
a’ pályára.

Legelső: Reichel Ferencz Pesti 
méfzáros 4 efzt. m. 1. T u r t s i, ka
pott 30 darab aranyat. Második 
Molnár Jós Pesti méfzáros 7 efzt. I, 
Siska, kapott 12 aranyat. Har
madik Tót Jós. Tatár Sz. Ggörgyi 
7 efzt. 1. Holló, 9 aranyat. N e- 
g y e d i k Szeleczky György Alsó Ne
med! lakos különösen kapott t da
rab aranyat. Az első pályáját meg
futotta 8/ Z l" alatt.

4- Külön fogadás. 2 ang. mrtf.
Gr. Efzterházy Mihály z efzt. p.. 

m. ts. W o f ul. Maga nevel. T. 100 
ft.—- Gr. Hunyady Jós. 4 efzt. fz. k, 
S u 11 a n a. Gr. Hunyadyak neve
lése. T. 100 f.

Nyertes: Sultana. Derék fu
tás , tsak fél lóval előbb.

5 . Elegyes Versenezés. 2 ang. mrtf.
Gr. Károlyi Lajos 7 efzt. p. 1. 

Emir, Gr. Széchenyi Istv. nevel. 
T. 110 f. — Gr. Nádasdy Tamás 6 
efzt. p. 1. Nelson, Gr. Erdődy ne
vel. T. 110 f.—- Kis Ernefzt 7 efzt. 
fz. l.,Ga w ing , Gr. Batthyányi 
Iván nevel. T. 110 f.

Nyertes: Emir.
6- Külön fogadás, l 1/2 ang. mrtf.
Gr. Széchenyi Ist. nevezte P han

tom o t, melly 5 efzt. s. m. 1. Maga
X*
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nevel. T. 105 f.— Gr. Nádasdy Ta
más 7 efzt. p. k. T u c k e r, Koptsá- 
nyi nevelés T. 110 f.

Nyertes: Tucker. könnyen 
győzött.

Riadta Döbrentei Gábor 
mint a Válafztottság Jegyzője.

AUSTRIA.
A' Bétsi Tsáfz.R.Udvarhoz nevez

tetett Apostoli Nuncius, Marchese 
S p i n o 1 a, Jun. 5-dikán tartotta 
nyilván való bémenetelét ezen fő 
városba. A Ts. Kir. Fő Lováfzmes- 
ter, Hg. Trauttmansdorf - Weins- 
berg, mint O Felsége által erre ki
neveztetett Helytartója a’ távúi lévő 
Ts. K. Fő Udvari Marsainak, Hg. 
Schwarzenberg kerti palotájából hat 
lovas udvari gála-hintóban , az ott 
lévő idegen Követek kisérvén őtet, 
a' városnak fő utfzáin által régi szer
tartás fzerént a’ Nunciaturába vitte. 
— Más nap délben az Apostoli Nun
cius az audientia-Bíztosnak rendel
tetett Ts. K. Kamarás, Hg. Schwar
zenberg Adolf, Ő Tsáfz. Kir. Felsé
géhez pompásan az Udvarhoz vitte, 
’s ott a’ Ts. K. Udvari Fő Tisztvise
lőktől , ’s azoknak Helytartójából 
fogadtatott, és bévezettetett, ’s az 
audientia után ismét viífzakisérte
tett. — Ezután Ó Felsége a’ Tsáfzár- 
né, ’s a* Korona-örökös, továbbá 
János és Lajos O Fő Herczeg- 
ségek fogadták a’ Nunciust.

T O S K Á N A.
A’ Fényes Portánál volt Orofz 

Követ, Ribeaupierre Úr, Máj. 
24-dikén, famíliájával eggyütt, Flo- 
rentiából Montecatini Villá

ba utazott Luk ka mellé, mellyet 
nyári lakásául kifogadott.

NAGY BRITANNIA.
Londonból Május 27-dikén in

dúlt tudósítások fzerént Huskis- 
son, és P al me rs t o n Ministerek 
valósággal megnyerték hivatalokból 
való elbotsáttatásokat. — Az első
nek helyére Sir Murray, a’ máso
dik helyére Sir Ha r dinge Henry 
fog lépni. — Lamb Úr letette hi
vatalát mint Irland Fő Titoknoka. 
De ez a’ Vice-Királyt Anglesea 
Marquist még sem bírta arra, hogy 
ő is lemondjon hivataláról.

Londonból érkezett Máj. 28-diki 
tudósítások fzerént, G r an t Károly 
Úr, és Lord Dudley Minister! hi
vatalokat letették.

A’ G1 o b e azt állítja, hogy C o- 
drington Admirális viífzahíva- 
tott, hogy a' Navarini ütközet előtt, 
’s alatt mutatott magaviseletéről szá
mot adjon a’ hadi Törvény izéknél. 
Sir G o r e vagy Sir Malcolm fog
ná által venni az Angol hajós sereg’ 
vezérlését a’ közép tengeren.

A’ Londoni Újság-íróknak an
nyi gondot ád most a belső dolgok’ 
forrása, a' M nisteri változásokra 
nézve , hogy a'Portugalliai, ’s Nap
keleti dolgok folyamatját a’ miatt 
tsekélynek tekintik. A’ Máj. 2Q-iltén 
költ Angol Courier így fzóll: „ A’ 
Ministerek mindnyájan egybegyűl
tek ma reggel a’ W ellington 
Hg'. hivatalában Downing-Street- 
ben, hol hoílzas tanátskozást tar
tottak. — Az új kinevezések még 
nintsenek végképpen meghatározva; 
de azt liiíTzük , hogy holnap jelentést



tehetünk róla. Már bizonyos, hogy 
Huskisson Úron, és Palmers- 
ton Lordon kivűl Gróf Dudley 
is, eddig volt külső Minister; Grant 
Úr, a' Kereskedés hivatalának Elöl
ülője , és L a m b Úr az Irlandi Vice- 
Király’ első Titoknoka elbotsátta- 
tásokat kérték. Még eddig tsak egy 
kineveztetés vagyon tudva, t. i. Sir 
Murray Györgyé , ki Huskisson he
lyett Gyár matok’Ministere lett,’sa’t.”

Máj. 22-dikén S p a r t i a t e , 76 
ágyús hajó, Warren Kapitány 
alatt, Bea u elére Amelius Vice- 
Admirális zászlója alatt, 22 napig 
tartott hoflzas utazása után Lizabó- 
nából Portsmouthba érkezett. Ezen 
hajó a’ St. Julian várában volt An
gol katonákat vitte Angliába.

Lyra nevű, 10 ágyús , és Falcon 
hajók Máj. 24-dikén Portsmouthba 
érkeztek. Ezek 20,000 font Sterlin
get vittek oda, melly summát az 
Angol kereskedők tettek ezen hajóra

Galat bea 42 ágyús hajó Sir 
Sullivan Kapitány alatt Máj. 22- 
dikén igen rövid idő alatt Máltá
ból Portsmouthba érkezett. Az ez
zel érkezett tudósítások fzerént, N a- 
varint, Módónt és Alexán- 
driát (?) az Angol, és Franczia 
hajók békerítették. Az Orofz hajós 
sereg az Archipelagusra kiindult. 
Óceán línea-hajó , Sir C o d r i n g- 
ton Edvard Admirális zászlójával, 
Aetna , és Infernal hajók Mal
ta előtt állottak. R i g n y Franczia 
Admirális akkor Szmirnában volt. 
W a r s p i t e hajó, nehány Franczia 
hajókkal, Navarin előtt kóvály
gott, ’s kevés nap alatt Aeginába

akart indulni, hogy Gróf Capodis- 
triásnák némelly hivatalbeli íráso
kat vigyen. Glasgow, ésDryad 
Alexandria előtt voltak ; az első ha
jó vissza fog térni Angliába, és azt 
Blonde váltja fel. Isis még Ka- 
rabuzánál volt, hogy a" tengeri rab
lásnak maradványát kiirtsa. Az alatt, 
míg Galathea Alexandriában volt, 
a' Tisztek , és közlegények pénzt tet
tek öfzve , hogy egy Görög aíTzonyt 
kit Morcából Egyiptomba rabsági 1 
vittek, kiváltsák. Galathea Algi 
előtt jött-el, hol a" Consul azt je 
lentette neki, hogy egy Algíri haj 
egy Franczia fregátát elfogott, ’s az 
Rónába vitte. A’ mint gondolják 
Galathea az Angol Követet H e y t e s 
b ur y Lordot (Sir A Court Wil 
liámot) Sz. Pétevvárába fogja vinn 

FRANCZIA ORSZÁG.
A' Moniteur Jun. l-ső napja 

hivatalos réfzében illy Czikkelyt ké 
zöl: „Marquis de Car am an Ú 
Franczia Követ Bétsben, eltol* 
vén 50 esztendei fzolgálatját a D 
plomatiai pályán, a’ Királynak azt. 
kívánságát jelentette, hogy nyug’ 
dalomba akarna élni. O Felsé. 
ezen hűséges szolga kívánságát h 
lyesnek találván, Felséges megel 
gedésének, és jó akaratjának bízón 
ságát akará adni. Ennél fogva 
Felsége a' Követ Urat Herczegm 
(Dúc) nevezte olly jussal, hogy eze 
nevezetet nemzetségére által száll! 
hassa. — O Felsége Bétsbe Nag> 
Követnek Laval-Montmoren 
cy Herczeget, és Romába Cht? 
teaubriand Vice-Grófot nevező

Azon. hajós osztály , melly
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18-diItán To ul ónból kiindult (a’ I 
hír fzerént Alexandria bekerítésére) 
Breslau és Scipio línea-hajókból, 2 
fregatából , és 2 briggből állott, 
Bougainville Báró vezérlése 
alatt, ki ama híres tengeri utazónak 
fia. Máj. 23-dikán még Toulönból 
kiindultak Maria Theresia , és Ma- 
gicienne fregáták is , a’mint mond
ják, Portmahon felé.

A' Gazette de Francé Toulon- 
ból illy Máj. 24-diki levelet vett: 
„Bizonyosan értettük , hogy Col
let Admirális egésségének helyre 
állítása végett haladék nélkülviűza 
tér: az ő egéssége , mióta Algírt be
kerítve tartja, nagyon meggyengült. 
A’ mint mondják, Grivel Admi
rális megyen helyébe.

A’ Franczia Courrier keserű pa- 
naíTzal befzélli , hogy a’ Franczia 
Ministerium Sir W ilsonRobe rt- 
nek , ki egy Franczia Pair által fza- 
bad-úti levelet kéretett, hogy beteg 
leányával Calais-én keresztül men
jen a’ Pyreneumi fürdőkbe, ezt tőle 
megtagadta.

Az Egyházi dolgok’ Ministere, 
Feutrier Beauvaisi Püspök, a 
Deputátusok házában Máj. 30-dikán 
a* nyomtatásról igen fontos beszé
det tartott.

PORTUGÁLÉI A.
Az Angol Újság levelek egy 

Protestátiót közölnek, mellyet 
Marquis Rezende a’ Bétsi, és 
Vice-Gróf Itabayana a' Londoni 
Udvaroknál tellyes hatalmú Brazí
liai Követek a Portugalliai nemzet
hez intéztek. Értelme imez:

^Alólírttak, O Felségének a’

Brazíliai Tsáfzárnak Ó Felségüknél 
az Austriai Tsáfzárnál, ’s Nagy-Bri- 
tanniaí Királynál rendkívül való Kö
vetei , O Felségének IV. Dom Pe* 
d rónak törvényes méltósága ellen 
nem rég Portugalliában tétetett in- 
tselkedésekről hivatalosan tüdósít- 
tatván, ’s meggyőződvén arról, hogy 
ezen tételek , főképpen azon folya
modó írás , mellyet Lizabona váro
sa a’ múlt h. 25-dikén az Infansnak 
hé nyújtott, valamint az azon napi 
Végzés (mellynek aláírására O Kir. 
Magassága Dom Miguel K. Hg. 
árulással, és erőfzakkal kénfzerítte- 
tett) az említett O Felsége’, "s ked
ves leánya, Dona Maria da Glo
ria Királyné’ kétségtelen jüsának 
felség - hántással járó megsértését 
(olly jusnak, mellyet az Európai 
Orfzáglófzékek közönségesen , és ki
vált a’ Portugalliai nemzet nyilván 
megismert) foglalja magában ;— kö
telességüknek tartják , midőn Por
tugalliában ezen fzoinorú történetek 
éppen most végbe mentek, azon 
utasítások fzerént tselekedni, mel
lyeket az O Felséges Urok a’ történ
hető esetre nézve nekik adott. Az 
alólírott Meghatalmazottak illy fáj
dalmas de betsűlettel teljyes köte
lességükben eljárni akarván, ezen
nel a’ legszentebb, és nyilvánosabb 
módon protestálnak , O Felsége IV. 
Dom Pedro' nevében, nem tsak az 
említett Felség’, és az ő leánya Dona 
Maria da Gloria Királyné’ ju- 
sának ezen megsértése ellen , hanem 
az O Felsége mint Király által nagy 
lelkűén szerzett Intézeteknek eltör
lése ellen is, mellyek Portugalliába
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törvényesen 1- évitettek , és eskü
vés sei megállapíttattak ; valamint 
végre az említett Orfzág’Rendéinek 
törvénytelen öfzvehí vása ellen,melly 
Rendek mind a hosszas idő-halafz- 
tás, mind a’ héhozott új Intézetek 
által megszűntek lenni. Hanem meg
fontolván , hogy ezen Protestátiót 
a’ mostan fennálló Portugáliái Or- 
ízáglófzéknek törvényes úton nem 
lehet tudtára adni, minthogy vét
kes törekedése miatt a’ Lizaboná- 
ban lévő idegen Követek’ részéről 
minden hivatalos közlések azzal 
megszűntek; ennél fogva az alólírt 
Meghatalmazottak azt végezték , 
hogy e’ jelenlévő Pro testátlójukat 
kötelességük fzerént a’ derék Por
tugálba! nemzethez intézzék, azon 
erős meggyőződéssel , hogy ezen 
megszólítás nem lefz foganatlan ; és 
hogy az ő velők ízületeit és örökül 
reájuk szállott hívségök meg nem fog
ja engedni , hogy egy hűtelen, és 
hitfzegő Factio a’ törvényességnek 
oltalmazó princípiumát megdöntse, 
melly Európa’ békeségének alapját 
tefzi, és a’ melynek sérthetetlen 
fenntartására minden Felségek olly 
nemesen kötelezték magokat. Költ 
Londonban Május 24-dikén 1828. 
(aláírás) Marquis de Rezende, 
Vice-Gróf de llabayan a.”

A" Constitutionnel Portugáliá
ból vett tudósítások fzerént, de nap
szám nélkül, jelepti: hogy Oporto 
városa vonakodott az Usurpátor’ 
Végzését megismérni. Az ezen vá
rosban lévő katonaság Dom Pedro 
hívségére megesküdt; a’ szomszéd 
tartományok' seregei is ezt akarják 
tenni, ’s a’ t.

OROSZ BIRODALOM.

Odesszából Máj. 29-dikén. 
— „ Tegnap előtt O Felségük az 
Orofz Tsáfzár,(/ és Tsáfzárné ide 
megérkeztek ; O Felsége a’ Tsáfzár 
tegnap estve, B e n k en d o r í'Grlis 
által kisértetve , ismét elutazott a’ 
fő hadi szállásra, hóvá őtet ma reg
gel Gróf Nesselrode is követte. 
Azt állítják , hogy a’ Franczia Nagy- 
Követ Hg. Mortemart, ki Máj. 
2 5-dikén Bender be érkezett, a* 
fő hadi szálláson kap a’ Tsáfzárnál 
audientiát a’ bemenetelre.

,,Az Ibraiii vagy Brailai 
táborból értjük, hogy ezen várnak 
ostromlására intézett munkákat, Ő 
Tsáfz. MagasságánakM i hál y Nagy 
Herczegnelt kormányozása alatt , 
nagy sietséggel folytatják ; az első 
körül sánczoló línea már megnyit
tatott, és a’második is haladék nél
kül kéfz lefz. (Más tudósítás fzerént 
Ibrail körül minden fákat, és háza
kat felégettek a’ Törökök , hogy bat
tériájuk szabadon tüzelhessen; Ga- 
lacznál jól látták ezen lángokat. Még 
eddig Ibrail várát soha sem vették 
meg, ’s a’ Törökökre rofz előjel vol
na , ha illy hamar elesni látnák ezen 
várat.)

„Ezen fzempillantatban olly hír 
futamodik itten, hogy Kreigh 
Admirális egy Török expeditiót, 
melly Trebisondból Anapá- 
b a volt rendeltetve, s a hajókon 
fegyverek , töltések , és 800 fegyve
res katona volt, a’Fekete tengeren 
elfogott. A nap a várában kötőm
ben , ugyan ezen hírek fzerént sok
kal nagyobb őrizet vagyon, mint



eddig gondolták; ennek fzámát 
6000 emberre tefzik.

„A' Dunának rendkívül való 
megáradása mind eddig akadályoz
tatta az azon való általmenetelt.”

TÖRÖK BIRODALOM.
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Konstantinápolyból Május 1Q- 
dikén.— Ezen h. 12-dikén az Orofz 
Had-Izenet a’ Porta ellen, az Orofz 
Tsáfzár! Vice - Cancellárius Gróf 
Nesselrode' levelével eggyütt, 
a’ Nagy-Vezérhez ide megérkezett. 
— Más nap reggel nagy tanáts tar
tatott a' Muftinál, mellyen a’ Por
tának minden Ministerei, ’s az elő
kelő Ulemák jelen voltak, ’s abban 
egy akarattal azt végezték, hogy az 
erőfzakat erőszakkal kell visszaverni, 
és minden erőt az Islám’ oltalma
zására fordítani. — Ezen Orofz Had- 
Izenetre a’ Portának első fogása az 
volt, hogy a’Fekete-tenger bézárat- 
tatott. A’ birodalomnak minden 
tartományaiba azonnal Tatárok kül
dettek a' Helytartókhoz , és Ayánok- 
hoz (tartománybeli Kormányozók- 
hoz), hogy minden fegyverfogha- 
tót fegyverre fzóllíttsanak. Hufz- 
fzein Basa táborba szállott D au d 
Basánál (a’ fő város mellett lévő 
téren) , ’s innen , úgy tartják , D rí
ná p o 1 y o n keresztül Schumná- 
ba indúl. — Midőn ezen tudósítás 
elindúlt, a’ fő városban minden a' 
legnagyobb tsendességben volt, ’s 
még addig sem hadi Manifestumot. 
sem valami másféle Felfzóllítúst a’ 
Porta ki nem adott.

Csernoviczból Jun. 1-ső 
napján.— Jászvásárról érkezett Máj. 
50-iki tudósítások fzerént, Miklós 
Tsáfzár a’fő hadi szállásról B en
de r b e ment, hogy a’ Felséges Tsá- 
fzárnéval, mint hitves társával ta
lálkozzék; de Mihály Nagy-Hg. 
a’ hadi seregnél maradott.

Máj. 24-dikén elkezdettek Ibrail 
várát ágyuzni, és 26-dikban a’vár
nak nagy réfze tíz óráig lángban volt.

Még Máj. 25-dikéig az Orofz 
hadi seregek a" Dunán nem mentek 
volt által. Ha szabad a' készületek
ről ítélni, úgy látfzik , hogy egy
szerre három helyen fognak által- 

| kelni, Ismail ésTomarova kö
zött , Galacz és Ibrail között , 
éz Szilifztria, ’s Gyurgevo» 
között.

Máj. 25-dikén Orofz Státus-Ta- 
nátsos Gróf Stroganoff, a' Por
tánál volt egykori Orofz Követnek 
fia; továbbá Müller Státus-Taná- 
tsos, és Struve Udvari Tanátsos, 
mind a’ hárman a külső dolgok’ 
ministeri hivatalához tartozandók , 
Jászvásárra megérkeztek. Ezek ott 
várják ezen Ministerség’ Cancellária- 
Directorának , S t u r d z a valóságos. 
Státus - Tanútsosnak megérkezését 
az ide tartozó többi Tisztviselőkkel 
eggyütt, hogy azután eggyütt Bu
karestbe menjenek , hová őket 
GrófNesselrode is, ki Fonton 
Antal Státus-Tanátsossal most a’ 
fő hadi szálláson vagyon , követni 
fogja, ’s oda helyhezteti Ministeri 
hivatalának lakását. Most is az a’ 
híre, hogy Ó Felsége Miklós Tsá
fzár Bukurestb e fog menni.

(Hasznos Mulatságok Nro 47.) Hirdetés 1 árkus.),



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
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Pesten, Szerdán, Szent Iván Hava 18-dik napján 1828.

Múlandóság.
Emberek elmúlnak , támadnak mások azonnal;

Múlnak az Országok, ’s mások is állnak elő. 
Éljünk, hogy legalább éltünk nyoma el ne enyésszen; 

Kába, ki élvében szunnyadozasba merült.

MAGYAR és ERDÉLY
ÜK S Z Á G.

Nálunk a tavasz olly rekkenő szá
raz meleggel végződik,hogy a hév 

mérő ma reggel Q órakor az árnyék
ban is 25°,későbben28 grádustmu
tatna az O felett. A’ hoílzas tartó szá
razság miatt a’ föld nedve felette ki
száradt.

Győrött Jun. 2-dikán meghalt 
Nagyságos Györgyi Pál, Királyi 
Tanátsos Úr, ’s azon Ns. Vmegyé- 
nek első Al-ispánya, melly fényes 
hivatalát 27 esztendeig nagy ditsé- 
rettel viselte, életének 80-ik évében. 
A’ Mélt. Győri Püspök Úr vitte vég
be a’ temetést.

A' Pesti Ló- versenezések 
befejezése.

VII. Ló-vevsenezés , Jun. 10.1828.
1. Több parafzt gazdák elegyes 

versenezése 75 koronás tallérért, 
melly summa több Hazafiak’ ada
kozásából gyűlt öfzve. — Ezért a’ 
Pálya-bíróságnál jelentették mago
kat i6-ton.

CElső Félesztendő 1828./

Nyertes: Molnár Jósef Pesti 
mészáros lova, Siska; Szegedi ne
velés.

2- Külön fogadás. 2 ang. mrtf.
Gr. Efzterházy Mihály 6 efzt. 

p. k. Coriander. Maga nevelése. 
T. 105 f.— Gr. Széchenyi Istv. ne
vezte Groswenort, melly Z efzt. 
f. k. Gr. Viczay nevel. T. 100 f.

Nyertes: Groswenor.
3. Versenezés az Asszonyságok 

által kéfzíttetettBillikomért. Ennek 
értéke 150 darab arany. Eggyik ol
dalán a' tsákós magyar tsikós futta
tása ábrázolva. Alatt ezen írás : „Pá
lya - futások előmozdítására több 
Magyar Asszonyságok." Másik ol
dalán Magyar Orfzág’ czímerét a’ 
Koronával tartja két Angyal. Két 
füle végénél a’ gombot tser-levelek 
folyák körül. Karimáján alól ezen 
írás: „ Kéfzíté Mayerhofer István 
Székes Fejér vári Magyar , Bétsi 
arany-míves polgár. — 2000 Pos. öl.

Gr. Keglevich 6 efzt. fz. m. 1. 
Clcvelan d. Gr. Batthyányi Iván 
nevel. T. 130 f. — Gr. Nádasdy Ta- 

)(
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más 7 efzt. p. k. T u c k e r. T. 130 f. 
— Gr. Batthyányi János nevezte 
Nelsont, melly 6 efzt. p. 1. T. 
128 f- — Gr. Károlyi György 7 efzt. 
s. 1. Babieka. T. 130 f. — Gr. 
Batthyányi Gustáv nevezte Belvoi- 
r i n á t, melly 4 efzt. p. k. T. 112 f

A’- pálya-bíróságnál jelentették 
magokat a’ pálya-helyen: Fekete 
Jós. H.M. Vásárhelyi lakos sárgák. 
Gr. Károlyiak méneséből.—Tökö- 
ly Péter fz. 1.

Nyertes: Babieka. Második 
volt Cleveland. Harmadik Tucker. 
5Z 8/z alatt futott.— A’ Billikomot 
általvette testvére nevében Gr. Ká
rolyi Lajos.

4. Külön fogadás. Egyfzer kerülve.
Gr. Efzterházy Mih. Z efzt. p.

m. ts. W oful. T. 102 f. Gr. Szé
chenyi Ist. 6 efzt. fz. 1. A 1 u s T.128 f.

Véletlenül az 1200 Pos. ölnyi 
Indúló helyett, a* mennyire újab
ban az egyszeri kerülő határoztatott, 
az 1400 ölesnél kezdvén ezen két ló 
a* futást, másodszori futás állapít
tatott meg. Legelői Woful érkezett.

5. Kihívás. 3000 P. öl. kiki 120 f. 
teherrel.

Gr. Efzterházy Károly kiállítot
ta 7 efzt. s. I. Patrickot akárki 
lova ellen, ’s a’ Jun. 4-dikén azzal 
nyert 30 dar. aranyat pálya-díjul 
ajánlá. Patrick angol faj. — Pályára 
keltek ellene: Gr. Károlyi Lajos 7 
efzt. p. 1. Emir, Mihalovits Imre ; 
Molnár Jós.; Záborfzky Jós.; Dió
szegi Mihály; Fekete Jós. lovai.

Nyertes: Emir. 8Z 6" alatt. 
— Patrick egyszer kitört, másod
szor egy líelyt sokáig ágaskodott; a’

határ oszlophoz mégis megérkezett.
ó. Woful, és Alus új futása. 1200 

P. Ölnyire.
Nyertes: Woful.

7. Elegyes Versenezés. l ang, mrtf.
Gr. Clamm Gallas 6 efzt. p. k.

Comtess e. Angol faj. T. i20f.__
Gr. Forgács János 7 efzt. s. k. B e 1-
voirina. Maga nevel. T. 120 f.__
Gr. Efzterházy Mih. 6 efzt. p. k. 
Sigal Angol nevelés. T. 120 f.

Nyertes: Comtesse; könnyen 
győzött.

8. Külön fogadás. i ang. mrtf.
Gr. Forgács János 6 efzt. fz. k. 

Lady. Lengyel nevelés T. íoo f. 
Gr. Berchtold Antal 6 efzt. s. 1. B o y 
Lengyel nevelés. T. 100 f.

Nyertes: Boy.
Ferdinand Királyi Fő Her

czeg, Magyar országi Hadak* Fő ftor- 
mányozója jelen volt; a’ többi né
zők igen nagy számmal ; az idő ked
vezett : ’s ezen esztendőre ez a’ leg 
utolsó Ló-versenezés volt.

Kiadta Döbrentei Gábor 
mint a’ Válafztottság’ Jegyzője.

Nyíregyháza. Május. 25. — 
Pünkösd első napja Városunkra néz
ve egy igen örvendetes nap volt, 
midőn fzerentséuk adatott, O Ex- 
cellentiáját Felső Eőri Pyr ker Já
nos Láfzló Egri Pátriárka-Érseket , 
Egyházi látogatásban fáradozó Fő 
Pásztort kebelünkben tisztelni. Ve
tekedtek ezen Fő Méltóságú Ven
dégnek tisztelet tételében, a'Rom. 
Katholikus hívekkel, az itt számosán 
lévő Aug. Vallást követők, és mind 
kettőkkel Városunkban tanyázó,
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egy ofztály Vasas lovasság. Ugyan 
is Pünkösd Szombatján , mikor O 
Excellentiájá Berczelről Városunk
ba jött, minden Vallás külömbség 
nélkül 24 Nemes, és annyi váloga
tott parafzt legény a' Város határáig 
lovaglott O Excellentiájá eleibe, és 
minden valláson lévők harangjainak 
zúgása, és mozsarak durrogásai közt 
vezették be a’ Városba. A' templom 
előtt fogadta el ezen Fő Méltóságot, 
a’ Papság, a' Nép, és tiszteletére 
két rendbe ki állítatott reguláris ka
tonaság , és a’ plébániára késérte. 
Itt megköszönték O Excellentiáját 
a’ Katona tiszti kar, a’ Város Ma- 
gistrátusa, és 24 fejér ruhában fel
öltöztetett nevendék leányka , bé- 
nyújtván ékesen font virág-kofzo- 
rút, mint ártatlanság’ ajándékát. 
Ugyan ezen nap a’ templomba ment, 
és ájtatosságát végezvén, azt törvé
nyesen megvizsgálta, melynek vé
ge lévén, azon rendel, és pompával 
vezettetett viílza a" Plébániára. Más 
nap úgymint Pünkösd napján ki- 
lencz órakor ismét Processióval, a’ 
Nép, és Katonaság két sorai közt 
bémenvén , a’templomba O Excel- 
lentiája, az ájtatosság kezdődött 
helybeli Plébános Úr beszédjével, 
ki a’ jelenlévőknek az Egyházi lá
togatások mivoltát, és;ezé]ját ma
gyarázta , ezt követte O Excellen- 
tiája által egéfz papi szolgálattal, és 
pompával énekelt nagy Mise, mely
nek minden részein a’ templom előtt 
kiállíttatott katonaságnak trombita 
szóval jel adatott. Elvégezvén a’ Sz. 
Misét O Excellentiájá, Fő Pásztori 
Méltósággal, ékes magyar beszéd

del fzóllitá a’jelenlévőket, melyben 
fontosán , és fzívrehatóképpen adá 
elő jövetelének czélját. Ekkor elő 
állottak az oskolás gyermekek , és a’ 
Hit-tudományból kérdezgettek, kik 
közül sokat, leginkább az apró gyer
mekeket , maga O Excellentiájá kér
dezte. Ezt követte a' Bérmálás szen
tségének feladása ; többen nyolez 
száznál részesültek ezen szentség
ben , hol leginkább fzembe-tünt 45 
Vitéznek, kik közt sokan fegyver 
alatt őfzültek-meg, ájtatossága, mel
lyel vették fel ezen szentséget. A’ 
Bérmálás után O Excellentiájá el
sőbben is a’ Népnek , azután pedig 
kívül a’ Katonaságnak adá Püspöki 
áldását. Számos Vendégeket, ’s azok 
közt a’ Tiszteket is megvendégelvén 
O Excellentiájá, minden altisztnek, 
és köz legénynek 1 font húst, és 1 
icze bort ajándékozott. Délután lo
vas seregtől , és fzámos hintóktól 
késérve, általment O Excellentiájá 
ezen Plébánia Filialisára Király te
lekre , az ott lévő fzámos híveknek 
lelki vigasztalásokra , a’ hol is a" Föl
des Úr Gr. Dessőffy Sámuel Ő 
Nagysága’ fiától, Gróf Dessőffy 
Ágoston Úrtól, fogadtatott, és min
den késérőivel eggyütt, uzsonnával 
megvendcgeltetett; tetézte O Ex- 
cellentiája iránt való tiszteletét, a* 
Mélt. Gróf azzal, hogy igen fzámo- 
san lévő tselédjeinek lelki vigaszta
lására templomnak, és iskolának 
való épületet mutatott-ki. O Excel- 
lentiája azon pompával viíTza jött 
éjt szakára Nyíregyházára. Nevelte 
különösen ezen öröm nap fényét 
Fő Tisztelendő Frim János Egri

X*



Kanonok Úr azzal, hogy az itt lévő 
fzép Rom. Kath. templomnak 10 
mázsás harangot méltóztatott aján
dékozni , valamint Városunk Fő Bí
rája B e n k ő István Úr is 5 mázsást. 
Pünkösd hétfőn, elmondván O Ex
cellentiája a’ Sz.Misét, meglátogat
ta az Evangyelikus, és Orofz tem
plomokat , valamint a’ leánykák ne
velő házát is. Egyházi látogatása 
pedig további útját kívánván, Uj- 
Ventselő felé indúlt.

Jáfzón Junius 7-dikén.— A’ 
rekkenő ’s tikkasztó forróságra kö
vetkezett sűrű több ízbeli sebes zá
poré’hegyes környéken előre ijefz- 
geté ugyan a’ lakosokat, de tete
mes kárt még sem okozott, hanem 
5’s 6-dikán e’ Hónak, a’ felhő-toria
tok’ mérge növekedvén ’s végre fel- 
legfzakadássá bőfzülvén sebes pa
takká nyilatkoztak az égi tsatornák, 
ugyanis dühös ellenség gyanánt le
pett meg a' Mind Szenti hegyek
ből nagy hirtelenséggel öfzve tóduló 
árvíz, "s rémí tő zavarral száguldott 
Városunkon keresztül rontván, sza
kítván, ragadván minden gátat vagy 
ellenzéket. Délután két óra tájban 
öfzverontá az új erős kőhidat; en
nek düledékein még inkább meg
akadván a’ rohanó víz, két ölnyire 
duzzadt, ’s két felől kóborolva meg- 
tévén a’ nagy kárt tovább futott. 
Midőn kiki arra fzaladt, merre le
hetett azzal, a’ mit megmenthetett 
házi bútoraiból, siránkozás ’s jajga
táson kívül egyebet nem hallott az 
ember; azonban bekövetkezvén az 
estve még borzasztóbb lett a' veszély 
mivel a’ Serházon és Majoron ke

resztül a’ Prépostságnak zuhant a’ 
nagy víz, ’s tsak hamar tenger for
mában egéfz tájunkat ifzonyodásig 
elborította. Estve hét óra előtt har
mad ízben tört le ide a’ záporözön, 
’s legottan már az előtt úgy is lero
gyott falakon keresztül kanyarodván 
a’ Prépostsági egéfz kertet nyári 
hasznaitól s ékességeitől megfofztá, 
’s azt több helyen a’ kőkerítéseket 
kiszaggatván békavitsozta. A nőt- 
tön növő vizár’ zajongása főkép] a’ 
Besendorfi lakosokat riafztá ki 
udvaraikból. Kik előre gondos
kodván, motyóikkal könnyebben 
által gázoltak a vizen, ’s réfzfze- 
rént a’ Monostorban kaptak mene
déket: Öregek, ifjak, gazdagok, sze
gények , férfiak, aíTzonyolt ’s gyer
mekek, anyák kettős terheikkel is, 
a’ mi könny ek nélkül nem vala néz
hető , veszéllyel küzdésük közben. 
Szekereket, lovakat, fzarvas mar
hákat vonczoltak, hordottak oda 
mint biztos őrhelyére A’ Birtokos 
Szerzetnek méltán betsületére vá
lik azon atyáskodó réfzvétel, melly- 
nél fogva, az nem tsak mint földes Úr 
alattvalóit, mint papi Intézet híveit, 
hanem mint ember embertársait örö
mest szállásra fogadta, mivel lehe
tett vigasztalta, "s kapuit e’ köz- 
vefzélyben még éjjel is nyitva tart
ván, majd vég ügyetlenségében gyá- 
molta ’s ápolta a' senyvedő embe
riséget. 280 Lélek lakja Bisendor- 
fot, melly egy kis helység ’s a' pré- 
postságtól két soros utfzán nyúlik 
a’ Városig hofzant. Ennek lakosi e’ 
pusztító éjen a’ Monostor’ Védfa- 
lainak köszönhetik menedéküket.
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Most Jáfzó városát tsupa gyáfz és 
romlás fedi, mert tsak a* fel végen 
11 ház vagy egéfzen vagy réfzben 
sodratott el a’ rakonczátlan árvíz
től, ’s igy tulajdonosi kát tetemesen 
megkárosította, némellyeket pedig 
szinte véginségre juttatott. Középen 
soknak fzobáji, kamaráji,pinczéji te
le vízzel áznak most is. A’ völgyön 
fekvő gazdag rétek mind bevannak 
ifzapolva, ’s tönkre téve. A’ veté
sekben is szerfelett érzékenyek a’ fo
gyatkozások.

Altaljában a’ mostani árvíz ret- 
tenetesb vala az 1813-nál, és kárté
konyabb. A’ Felső is Alsó Metzen - 
zőfi völgyekből zúdult a’ tsapongó 
özön felénk. Mi károkat tett a ne
vezett Városokban? még bizonyo
san nem tudjuk, mert a’ hidak el- 
rongáltatása miatt a' járás közösülés 
elnehezült; azonban nagy a’ pusztí
tás mind ott mind Jáfzón alul is; hol 
az öfzvetolódott rettenetes vizi erő 
és mennyiség még nagyobb dühhel 
takarodván, Sepsiben ’s egyebütt 
is látogatásának siralmas nyomait 
hagyta. Ha környös körűi tekinti az 
ember az ár által elbomlott telkeket 
’s épületeket,nem lát egyebet kétség- 
beesésnél; mert a’ tavalyi tseltély ter
més miatt mind inkább érezhető élel
mi nagy szükségből úgy is az éh
séghez közelgető lakosság most már 
lakházától ’s még újig zsugorgatott 
eleségétől, sőt némelly réfzben az új 
termés reményétől is megfofztatván 
keservesen néz a' koldus pálczára, 
nagyítás nélkül mondhatni tehát: 
hogy Jáfzó most valóban gyáfz-fzó ! 
— Azonban biztat a’ felettünk vi-j

rafztó gondviselés,hogy a’kerefztény 
Könyörületesség szivébe Izáll a’ bol
dog sorsú emberiségnek , ’s boldog
talan Feleit nem fogja hagyni mar
talékul az ínségnek !

OLÁH ORSZÁG.
Szebenből Jun. 4-dikén így 

írnak: Bukurestből Máj. 30- 
dikan indúlt levelek fzerént G y i k a 
Herczeg még most isPloestiben 
tartózkodik, ’s úgy látfzik, hogy 
mint magános ember Oláh Ország
ban akar maradni.

Ibrail várának ágyuztatása 
Máj. 24-dikén elkezdődött, ’s fza- 
kadatlanúl foly. A’ várbeliek ugyan 
három napi fegyver-nyugvást kér
tek, de az Orofzok meg nem adták. 
Külömben ezen vár egéfzen jó ál
lapotban vagyon , és gazdagon meg
rakva eleséggel.— Giurgevo vára kö
rül van fogva; a’Törökök magokat 
oda bézárták.— A’ Dunán való híd- 
verésre Oltenitzánál nagyon té
tetnek a’ készületek, de mégis azt 
tartják , hogy tsak több nap múlva 
lefz készen.

Bukurestben most kevés fegy
veres nép van. A múlt h. 28-dikán 
nagy sietséggel 5000 embert Kis- 
Oláli Országba küldöttek , mivel hal
lották, hogy a’Törökök Kaié fal
nál (Viddin-nel szembe) egy 
hadi tsapatot gyűjtöttek egybe, ’s 
ott táborba szállottak.

Ó Felsége Miklós Tsáfzár az 
Ibraili táborból a’ múlt h. 20-dikán 
OdeíTzába indúlt, hová Ő Felségét 
a’ Tsáfzárnét is várják, (lásd előbbi 

j levelünket.)
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OROSZ BIRODALOM.
Az OdeíTzai Újság, melly Fran

czia és Orofz nyelven ,, Journal d 
Odessa” név alatt jelenik-meg, Máj. 
31-dikén (új Hal. fzerént) így ír: 
,,Szerdán Máj. 28-dikán Q Felsége 
a’ Tsáfzár a’ mi városunkban tanyá
zó fegyvereseket maga előtt ellép- 
teté, ’s a' parádé után O Felségük 
a’ Tsáfzár és Tsáfzárné a’ Székes 
templomba mentek az Isteni tiszte
letre ; temérdek sokaság tódult ide 
O Felségök látásában kívánván gyö
nyörködni. A’ város ki volt világo
sítva estve.— 29'dikben a' Tsáfzár 
megnézé a’ contumácziát, ’s a’ város, 
kórházát, ’s megelégedve látszott a’ 
készületekkel. — Éjjel eltávozott in

nét O Felsége viíTza a’ táborba. — 
Gr. W oronzoff Fő Kormányozó 
tegnap Ismailba útazott.

Ugyan ezen Újság az nap illyen 
Felírás alatt ,, Tábori tudósítások 
Török Országból" a’ következendő- 
ket közli : ,.Sietünk azon hivatal- 
beli jelentéseket közleni, mellyek 
Brailow (Ibrail) ostromlásának első 
munkáiról, 's O Felségének ezen vár 
előtt tartózkodásáról hozzánk érkez
tek. Olvasóink kétség kívül örven
deni fognak, hogy mi mostantól 
fogva szabadságot nyertünk arra, 
hogy hadaink munkálkodásáról Tö
rök Országban minden tudósításo
kat közölhessünk:
,,A' Brailowi táborból Máj.2 5 (21 •?)

„Máj. 19-dikén délben ŐFelsé 

ge a’ Tsáfzár Wodolui Isáknál áltál- 
ment a’ Prúthon azon hídon, mel
lyen a’ hadi sereg is általkelt.

Ö Felsége nem akarta magát a’ 
Kozákoktól kísértetni , kik a’ Brailo
wi táborig külömbféle állásokon vi
gyáztak , hanem megelégedett azzal, 
hogy nehány Moldovai lovast vett 
Kalauzúl, 's így magát olly idegen 
nemzetre bízta, melly a’ mi kato
náink’ fenyíték- tartásáért köszönet
tel tartozik. Más nap Ő Felsége a’ 

Tsáfzár megtekinté a táborfzemeket, 
mellyek jobb , és bal felől a’ várkö
rül állottak, vele menvén a’ testvé
re , Gróf Wittgenstein, és Gr. 
Diebits. A’ katonák örömmel lát
ták , mint részesül munkáikban az 
ő Urok, ki buzgóságokat, ’s vitéz
ségüket igazán meg fogja ítélni. Est
ve O Felsége a’ békerí tés óta el fo
gottakat mind viíTza küldé a’várba, 
minekutánna nehány fzáz aranyat 
köztök kiofztatott.

A’ Tsáfzár’ megérkezése óta a’ 
Törökök tsak ritkán lőttek , ’s mint
egy elámúltak. — A’ vívásra való 
kéfzületek a' miatt kestek-el, hogy 
a'fzükséges szereket 50 verstnyiről 
kell ide hozni*’’

„Máj. 22-dikén. — O Felsége 
lóháton megvizsgálá a’ várkörnyé
két , ’s egy közel lévő dombra lo- 
vagla , hol egy Kozák-pikét volt fel
állítva ; ezen dombról jól lehet látni 
a’ várost. Innét O Felsége a 19-dik 
ofztály táborába ment, melly a’ 

Dunáig terjed. Az első sor’ brigádája 
a’ sátorok előtt kiálla a' Tsáfzár el
fogadására. Jobbról azon katonák 
állottak, kik az előbbi tsatákban 
leginkább megkülömböztették ma
gokat. O Felsége ezeknek a’ Sz. 
György keresztét ajándékozó; O Fel-
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sége a' legöregebb katonához járul a, 
kinek mellyen már három medály 
függött, tulajdon kezével a' gomb
lyukba akafztá a’ keresztet, ’s őtet 
megölelé. El lehet gondolni mennyi
re béhatott ezen tselekedet a' kato
nákra. Innét a’ Bőgi Uhlanusok’ tá
borába mene, hol illy móddal két ka
tonát felékesített, kik egy kitsapás- 
nál az ellenségnek két Tisztét, ke
zeikkel őket megragadván,elfogták.”

„Máj. 23-dikán. — Éjjel nagy 
ágyúzás kezdődött a’ mi állásunk' bal 
szárnyán. Ebben az volt ezé lünk , 
hogy az ellenség figyelmét a’ jobb 
szárnyunkról ejfordíttsuk, hol egy 
nagy battéria felállításában dol
goztak.

Ma reggel a’ Tsáfzár ezen utolsó 
helyre lovagid, hogy az éjjel elvég
zett munkát megtekintse. A’Törö
kök, kik eddig a’ Tsáfzár sétálásait 
megemberelni látszanak, O Felsé
gére egyfzerre sok ágyúgolyóbist 
Izórának. Innét O Felsége az Uhlá
nus osztály’ táborába fordult,és meg- 
fzemlélé a’ megsebesítetteket, kik 
ÖO-on valának.”

„Máj. 24-dikén. — Ma korán 
reggel kilovagla O Felsége, és a’ tá
bor szemeknél egy dombra lefzálla 
lováról, honnan jobban megítélhet
te a’ legszélső bal szárnyunkon fel
állított battérián lévő mozsaraknak 
hathatósságát. — Alig ért ide O Fel- 
sége , midőn egy Török béke-Rövet 
megjelenő, hogyO Felségének meg 
köszönje azon nagy lelkúségét, mel
lyel a' foglyokat szabadon botsátani 
méltóztatott. — Ezen béke-Követ- 
nek , vifíza térésekor meg volt hagy

va, hogy a’Basának nyilatkoztassa- 
ki, hogy a Capitulátióra engedte
tett utolsó idő pont másnap reggel 
3 órakor eltelik, ’s azután semmi 
eggyezést nem lehet reményleni a’ 
vár őrző seregre nézve.”

„Máj. 25-dikén. — Egy batté
ria, 24 fontos, kezdé a’tüzelést ma 
napfelkeltével. Az ágyuk' durrogá
sára a’ Tsáfzár ezen battériához lo- 
vagola, hogy lássa, mitsoda foga
nattal dolgoznak. Ezek O Felsége’ 
várakozásának tellyesen megfelel
tek ; mivel mégis az ellenség az itten, 
számosán eggyütt lévő Tisztekről 
gyanította, hogy a’ TsáfzárUak ott 
teli lenni, azonnal egy nehány ne- 
íéz ágyút ezen dombfelé igazított, 
mellynek aljába több 24 fontos meg
akadt.
y Minekutánna látta a’ Tsáfzár , 
íogy ezen tüzelő bástya elnémitta- 
tott, meggyőződött, hogy a’ várví
vásra intézett munkák mind olly fo
ganatosok, a’mennyire tsak a’kör- 
nyúlállások megengedik , elhagy á. 
Ö Felsége egy kevés időre a'tábort. 
Útközben az Ismaili Várnagytól O 
Felsége olly tudósítást veve, hogy 
a’Zaporogi-Kozákok’ Hetman- 
ja azt jelentette , hogy a'hozzá tar- 
tozandókkal eggyütt az Orofz ol
talma alá kíván menni. Ezerenként 
voltak már közölök a’ mi Rontumá- 
cziánkon, hol fegyvereik elfedésé
re készültek.

„20-dikban O Felsége Kender
be érkezett, hol öfzvetalálkozott a’ 
Felséges Tsáfzárnéval, ki soha sem 
volt egésségesebb , mint most.”
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Konstantinápolyból Máj.
27-dikén, — Ezen hónap 19-dikén a’ 
Seraskier Hussein Basa, minek- 
utánna a’ Szultántól elbútsúzott, 
és a’ Nagy-Vezér, ’s az itt jelenlévő 
többi Basák őtet bútsúzóképpen 
meglátogatták , innét elindult, hogy 
elsőbben Schumnába, onnét az
után a’ Dunához menjen, és az Eu
rópai fegyveres seregek’ vezérlését 
általvegye. Mivel neki olly paran- 
tsolatja vagyon, hogy a’ mint tsak 
lehet, olly igen siettesse útját, el
indulásakor tsak kevés reguláris lo- 
vas-ofztály mehetett vele. A'Daud 
Basánál (Konstantinápoly mel
lett) kiállí tott lovagló Pattantyusság, 
40 ágyúval, ugyanakkor Balkan 
hegyek felé indúlt. Egy nehány nap 
előtt sok tábori, és várbeli nehéz 
ágyukat raktak hajóra, ’s Rodofztó- 
ba vittek , hogy onnét szárazon Dri- 
nápolyba fzállittsák.

Máj. 21-dikénbizonyos Tser
ke fz i Ahmed Bei neveztetett 
Ordu Kadifzinak, vagy Kadiafzker- 
ilak (Tábori Fő Bírónak) a’ Dunai 
hadi sereghez, ’s ezen hivatalánál 
fogva mentői előbb a’ fő hadi szál
lásra megyen.

Máj. 25-dikén a’ Szultán, mi- 
nekutánna E j u b metsetben elvé
gezte imádságát, a’ Daud Basa me
zején öfzvegyülekezett 5000 ember
ből álló gyalogságot megmustrálta, 
melly sereg más nap reggel, a’ má
sodik Seraskier Halil Basa’ vezér
lése alatt, az ármádához megindult. 
Halil az egykori Kapudán Basá
nak , C h o s r e v-nek fogadott fia ;

25 esztendős ifjú, kiben sokat bíz
nak a Törökök ; rövid idő alatt fé
nyes hivatalokat viselt, ’s most már 
három lófarkú Basának neveztetett.

A’ hajós sereg, három línea-. 
hajóból, hét fregátából, ’s körlet
ből álló , a’ Kapudán-Basa vezérlése 
alatt nehány nap előtt Besiktas- 
ból a’ Bujukderei öbölbe evezett a’ -* 
Bosporus torkolatjával ízembe , hol 
még nehány gyújtó, ’s kissebb ha
jók fognak hozzá állani.

A minap itten elterjedett hír, 
hogy Szalonikban, Hydrá- 
b an, és Póró fz bán pestis táma
dott volna , újabb hivatalbeli jelen
tések fzerént fzerentsére meg nem 
valósodott.

Megjegyzést érdemel azon eset, 
hogy Máj. 21-dikén ide a’ fő város 
kikötőhelyébe Swift Angol gőzha
jó béevezett. Ezen gőzhajó, előre 
a’ Portától engedelmet kérvén arra, 
Szmirnából egéfzen ellenkező 
széllel jött ide, és felette nagy fi
gyelmet gerjesztett nem tsak a’ kö
zönségben , hanem a’ Szultánban ,
’s az ő Ministereiben is. A’ tulajdo
nos maga ajánlotta a’ hajót a’ Török 
Orfzáglófzéknek , ’s mint a’ hír tart
ja , az alku végbement.

Az Örmény Fő Papságnak ’s 
ezen nemzetbeli jelesebb Pénzvál
tóknak az utolsó időkben tartotttöbb 
gyűlései, ’s a’ Katholikus Örmények’ 
eránt mutatott kegyesebb fogások, 
azon gondolatra adtak okot, hogy 
a’ Porta most ezen dolgot letsilapí- 
tani kívánja; de erről még semmi 
bizonyost sem tudunk.

(Hafznos Mulatságok Nro 49 ) Hirdetés 1/2 árkus.)



Hirdetések
a' Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(49) _________

Friss Borfzéki é r c z e s v í z.
(l) Minthogy az alul írt az ő jókora mennyiségű Borfzéki ásványos 

vizét mind apróbb, mind pedig öregebb üvegekben kezéhez vette, és 
azzal azonkívül , hogy azt igen illendő áron adja , a' legszorgosabb 
befojtásért való kezeskedés mellett kíván szolgálni: ezennel alázatosan 
ajánlja ebbeli szolgáltját, egyfzer’smind ezen jeles ásványos víz’ ere
jét, és hasznát tárgyazó nyomtatott czédulát ingben osztogatván.

Hoffmann K. J. m. k.
Pesten a’ Sebestény piaczon 

az arany Vasmatskánál.

Hirdetés.
<T) Folyó*Junius hónap 28-dikán közönséges Licitatio mellett el

adódnak Promontoriumban, Trettner György massájához tartozó 
mintegy 800 akó Fehér, és Veres Borok, ’s egynéhány száz akóra való 
Boros Edények.

Hirdetés.
(l) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből hírül adatik, hogy a" Pécskai Magtárban lévő 500 Pos. mérő, 
úgy az Ap áthfal vai Magtárban találtató 2202 Posonyi mérő Zab 
e’ f. e. Jun. 25-dikén Pécskán nyilván való Licitatio által azonnal 
teendő kéfz pénzbeli fizetésért eladatik. Melly fzerént a’ venni kívá
nók a’ fentjegyzétt napon Pécskán a’ Tifztartóság Irófzobájában a 
szokott reggeli órákon jelenjenek meg. Budán Jun. 12-dikén 1828.

Hirdetmény.
(l) Tekintetes Báts és Bodrogh törvényesen eggyesőit Vármegyék 

réízére Zombor Városában a’ Nemes Vármegye házánál 30-dik Július
ban folyó esztendőben dél előtt következendő Ruha és írószerek meg
szerzése eránt kótyavetye fog tartatni. 2 röf ezüst Pafzomán. 6 röf 
ezüst Sujtás. 31 röf selyem Borítás , 95 2/8 selyem Sujtás , 5801 4/8 
Szőr Borítás, 10085 Szőr-Sujtás, Q3 röf Vitézkötés, 2Ó7 4/8 veres Rá- 
sa, Q3 röf veres pofztó, 34 röf fekete pofztó, 383 4/8 világos kék, és

(Első Félesztendö 1828.) )(



UOb röf setet kék pofztó, 187Q5/8 röf váfzony— továbbá, 210Rizma 
Papiros, 70 font Spárga, 72 darab papiroshoz való Olló, 72 darab 
Peniczillus, 6o tuczet fekete , és 20 tuczet veres Plajbáfz , 100 font Spa- 
nyolviafz. A' további tudni válót Zomborban a’ Vármegye házánál 
minden nap meglehet tudni.

Híradás.
(l) 1828/9 esztendőre ezen Ns. Veszprém Vármegye Szolgai Ru

házataihoz a’ következő szerek kívántainak , mellyeknek megszerzése 
Licitátió útján fog általadatni azoknak, kik legoltsóbb árért magokra 
vállalják ezeknek szolgáltatását.

Réf.
Zöld Pofztó - - - 144
Vörös Pofztó 129
Szürke Pofztó 5Ö
Búza Virág fzínü kékpukolai 

Pofztó ' 76
Fehér Pofztó 2Q4
Hamu fzínü Parquet - 27
Köpönyeg béllés * - 12Ö
Vörös Zweidróth - - 3

Réf.
Vörös Kafztor - 22,
Szélessehb féle kemény váfzony 22 
Fedrith 270
Béllés váfzony - - 643
Széles arany Paszomány - 5|
Keskeny — — - 4
Széles ezüst Paszomány - 42
Keskennyebb — — - 14

Zöld Selyem Sinor dupla sza
lu fára - - - - 215

Zöld Selyem Pertli dupla fza- 
lufára - - - 48

Zöld Selyem Sújt ás dupla fza- 
lufára - 210

Zöld és fehérrel kevert fzéles 
fonyás Tevefzőrhől - 1260 

Z‘>ld és fehérrel kevert vastag 
gimbölü sinor Tevefzőrb. 3150 

Zöld és fehérrel kevert Sujtás 3Ó40 
Zöld és fehérrel kevert Ordin. 

szőr Sinor - - - 300

Zöld és fillérrel kevert Ordin, 
fzőr Sujtás - - - 570

3 Zöld Mente kötő Selyemből.
3 Arannyal kevert vitéz kötés Ró

zsával.
45 Mente kötő zöld , és fehérrel ke

vert Tevefzőrhől
45 Vitéz kötés zöld és fehérrel ke

vert Tevefzőrhől.
45 Csákóra való Rózsa zöld , és fe

jérrel kevert Tevefzőrhől.
38 Csákóra való Rózsa zöld, és fe

jérrel kevert Szőrből.
48 Öv fehérrel kevert Tevefzőrhől,

Gombos.

6 Garnatur 5 soros aranyozott Gomb 60 Tuczat fa Gomb.
sargaQ0 — — — sarga

126 Tuczat Szalámi Gombok.
8 — palérozottsárga Gombok.

64 Vesső tizenkét páros kapót». 
23 darab vörös Raitsi bőr.
21 Vég Szűr.

Gomb Kötő Munka.



S wo bőd a János
(2> Pesti papiros falboríték-, és fzönyeg- kereskedő ajánlja magát 

legujjab arannyal, ezüstéi, és pamukkal nyomott gazdaságos, és 
hímes papiros szőnyegeivel, és kezeskedik , hogy a kielégítő ajánlá
soknak a’ Bétsi fahrikai ár fzerént eleget íog tenni, tsupán a’fzállítás , 
és vám’ dijját tudván hozzá. A’ papiros falborítékok tartósságokra, 
ékességökre, és szapora felállíttásokra nézve mennyire múlják fellyűl 
a' rajzolást, leginkább azok tehetnek róla bizonyságot, a' kik már szo
bákat festettek, és spaliroztattak. Hogy azomban azon régi előítélet
nek is vége vettessék, mintha a’papiros szőnyegek a’ férgek szaporo
dását eszközölnék, mellynél fogva némellyek elijednek , ’s nem merik 
lakásaikat azokkal fclékesíttetni: a’ fennt nevezett kötelességének tartja 
ezen egyetlen fentakadásnak az okát is elhárítani , és nyilvánságosan 
egyenesen ellenkezőt állítani; minthogy most a’ legujjabb mód fzerént 
közvetetlenűl a’ falra, nem pedig mind hajdan a' vászonra, vagy pedig 
üreg közöket formáló rámákra boríthatnak a’ papiros fal szőnyegek, 
melly esetben az üregek mindrennémű férgeknek fészek gyanánt szol
gáltak. Ezen baj a’ merő falra való borítás által megszűnik, ’s mellette 
azon hafzna vagyon, hogy általa a’ drága vászonra nem költségeske- 
dünk, és hogy ama’ kedvetlen Vendégektől menten maradunk, hogy to
vábbá a’ spallírozott fzoba kevesebbe kerül, és hogy egy szobát fal
borítás által 24 óra alatt tellyesen elkészíthetni. — A’ fénnt nevezett, 
minden tévedés’ elkerülése végett, a’ szobák’ spallírozásának egyenest 
s czélból nyomtatott leírásával is kedveskedik a T. T. Vevőknek. Ezen

Tsizmazia Munka.
58 pár Fejel lés.
Várni való lö font fzürke Czérna.

— — 2 font vörös Czérna.
— — 25 lat Selyem.

124 pár Tsizma egéfz kéfzülettel 
sarkantyúval.

7Ö pár erős borjú bőr tsizma, pat
kóval.

Szíjártó Munka.
45 Kard - fzijj— Tarsolhoz tarto- 

zandókkal.
58 Puska-fzijj.

Katonáknak, Hajdúknak 45 Loding 
nyakba vető Szi jal. 

Pandúroknak 30 Pontrontartó Szij
jal.

Cancellaria.
50 Tuczat Czeruza.150 Risma Papiros.

50 font Spanyol viafz.
A’ Licitátio fog tartatni f. e. Julius 14-dikén Vefzprémben a* 

Nemes Vármegye Házában.



kívül ajánlja magát a’ fentnevezétt közönséges, és legfzebb hímes Spa
nyol falaival, és kályhaernyőivel a fzobák, és mulatók ékesítésére, 
és a' beteg ágyak mellé a’ levegő folyamtól való mentségre , — továbbá 
Olajos Képeivel , Gipfz melyképekkel, Figurákkal, és edényekkel; min
dennemű viafz, és lenmag olajmázos vásznaival, valódi csufz ellen való 
tafotával; továbbá viafzas vászonra nyomtatott almáriom,és asztal térítők
kel; valamint kotsiba , asztalra , padlatra, és templomba való fzőnyegek- 
kel, és valódi régi izletü Gobelins Figurája Szőnyegekkel. Azdn kívül azt 
véli a’ fenntnevezett, hogy a’ születés, név, és uj esztendei ünnepiajándék
ra nézve, kedves dolog lehet azon jelentése , hogy az ő gondolkodása, ál
tal annyi fzámos kérdezősködések után, az arany papiros képrámák végre 
felvagynak találva ; mellyek az aranyozott kép rámákhoz hasonlítanak , 
igen szaporán elkészülnek , és lábnyiüként tsak 30 kr.—1 f. 50 kr.ba kerül
nek Vált. Czéduláb. Azon kívül a’ Ts. Kir. kizáró Privilégiummal bíró 
újonnan feltalált különös szépségű darócz , és fzőnyeg pártázatok, pré
selt arany , és ezüst papiros kép- , és tükör-rámák is találtatnak a' fel- 
lyebb megjegyzettnél, ki még végre azon megjegyzést tefzi, hogy ő 
tavól lévő tájakra is, mellyekben az esmeretség’ hijjányossága miatta’ 
vevő az ide való piaczon könnyen mégtsalatkozik (a’ mint ő ezt nem 
régi Bánáti, Erdélyi, és Bukaresti utazása alkalmával tapasztalta), 
és így ő abbéli tudósítását nem ok nélkül közli, minden érdemes 
megkeresést elfogadni, és teljesíteni kéfz, ha a’ bizodalomra mél
tónak tartatik, tsak hogy a hozzá utasítandó levelek költség nélkül 
(franco) járjanak.

Licitatioi Híradás.
(z) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara réfzéről 

hírül adatik , hogy
A’Bátsi Szantovai, és Kulai Királyi Kamarai Uradal

makban az idei dézrna bárányok a’ következendő határnapokon el- 
licitáltatnak, még pedig

A’ Szántóval Uradalomban 
mintegy 8Ö5 darab e’ f. e. Junius íG-dikán dél előtt Baratskán.

A’ Kulai Uradalomban 
pedig 4580 darab e’ f. e. Junius 23-dikán reggel Kulán.

A' venni kívánók á’ meghatározott időre 10 pCentum Bánat 
pénzzel felkészülve a’ megnevezett Uradalmak Tifzti Irófzobájába je
lenjenek meg. Külömben a Május 30-diki datum alatt előadott, és a’ 
45-dik fzámu Újság mellett Junius 4-dikén közlőit 1,700 Apát hi ni 
Kamarai Uradalmi dézma bárányok’ fzám a ezennel megigazittatik, és 
2338 darabra változtatóddá Budán Junius’ 6-todikán 1828.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(5o.)

Pesten, Szombaton, Szent Iván Hava 21-dik napján 1828.

Nyár.
A’ Tavasz eltelvén , a' nap’ karikája belépett 

Báliba ; gyümöltsünket készteti érni meleg. 
Éltednek tavaszit elhagyván , drága gyümölcsöt 

Érlelj, hogy késő ősszel örömmel arasd.

MAGYAR és ERDELT- 
„ ORSZÁG.

O Tsáfz. Kir. Felsége Máj. 22-ikén 
költ kegyelmes Végzése által a’ Ts. 
K. Bánya-termékek eladása, s elkül
dése Faktorának, ’s Pozsonyi Nagy- 
Kereskedőnek ,Ns. Habermayer 
M 'ttyás Úrnak, a háborús időkben 
tett hafznos szolgálatainak megju- 
talmazására, nagy arany polgári ér
dem pénzt függővel ajándékozni 
méltóztatott, mellyet a’ Tg,K. Kö
zönséges f Kamara Elölülője Gróf 
Taffe Ő Exja ezen Fő Hivatalbeli 
Udvari Tanátsos Urak jelenlétében 
fényes szertartással mellyére füg
gesztett.

Modorban Jun. iZ-ikándél- 
utáp 3 órakor tűz támadván & külső 
városban, 11 házat porrá égetett. 
Azt hiszik, hogy gyújtogatás által 
történt ezen fzerentsétlenség.

Szala-Egerfzegről. —A' 
f. e. Szent-Iván havának Q-kén Mél
tóságos Németh-Ujvári Gróf Bat
thyány Imre Úr’ O Nagyságának 

C EUÖ Félesztendó 1828.)

Tsáfzári Királyi Kamarás , és Ta- 
nátsosnak, és a’ Fő Méltóságú Hét 
Személyes Fő Törvényes Tábla Bí
rójának, és Ts. Ns. Zala Vármegye 
Fő-Ispányi Kormányozójának ke
gyes Előlúlése alatt Ts. Ns. Zala 
Vármegyének Zala-Egerfzeg Mező- 
Városban tartatott Tifzt-újító Szék 
alkalmatosságával, a’ következő TT. 
Tisztviselő Urak válafztattak , ’s réfz 
fzerént kineveztettek : Első Al-Is- 
pány : Deák Antal. Második AI- 
Ispány: Sé Ilyet Elek. Fő-Jegyző: 
Tolnay Gábor. Első Al-Jegyző : 
Tubolyfzeghi T u b o 1 y Mihály. Má
sodik Al-Jegyző : Jak ab fy Ger
gely. Levél-Tárnok: Háry Farkas. 
Lajstromozó : C z i g á n y Jósef. Ki
adó: Kocsis Láfzló. Fő Adó Sze
dő: Koppány Ferencz. Fő Tifzti 
Ügyvéd: K u t h y Pál. Első Al-Ügy- 
véd: Töreky Ferencz. Második 
Tifzti Al-Ügyvéd: Ágoston Jó
sef.— Tapolczai Járásban Fő 
Sz. Biró: Kerkapoly István. Al 
Sz. Bírók :MalatinfzkyF erencz, 
és Ofzterhueber Mihály. Vi*

X
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dékbeli Esküdtek : Somogyi A- 
dám , Adán János, és Ka f zás 
Zsigmond.—S zántói Járásban 
t ő Sz. Bíró : Nedeczei Nedeczky 
Lajos. Al Sz Bírák: Barcza Já
nos, és Orofz váry András. Vi
dékbeli Esküdtek : Mlinarits Pál, 
B >gellői R ossár Jósef, és Marosi 
b agy Pál. — Kapornak! Já 
rásban Fő Sz. Biró: C h i n o r á- 
n y i Boldizsár. Al Sz. Bírák : Pallini 
Inkey Gáspár, és Háry Jósef 
Vidékbeli Esküdtek : Tu] lók Mi
hály. K o 11 a y Lajos, és T h a s s y 
Gábor.— Egerfzeghi Járásb 
FŐ Sz. Biró : Skublits Aloyz. Á1 
Sz. Bírák : Csi 11 agh Lajos , és S i- 
mon Mihály. Vidékbeli Esküdtek: 
Steffanits Ignácz , Sipos Fe
rencz , Márton Jósef. — Lövői 
Járásban Fő Sz. Biró: Berta
lan Pál. Al Sz. Bírák: Simon Gá
bor, és Horváth Farkas. Vidékb. 
Esküitek: Augufztits Leopold, 
Király István, Molnár Jósef.— 
Muraközi Járásb. Fő Sz. Biró: 
G a b e 1 i t s Ferencz. Al Sz. Bírák: 
Ofzterhueber Pál, és Hor
váth Péter. Vidékbeli Esküd ek: 
G 1 a v i n a Jósef, B a r i c h János , 
líramarich István. Füredi Polgá
ri Biztos Al Sz. Bírói rangal Szám
vevő : Csik Boldizsár. Segéd Szám
vevő : Bene János. Al-Adó Sze
dők: Lázár György Tapolcai, 
Töreky János Szántói , F ö 11- 
íiagv Jósef Kapornak! , F a t é r 
Pál Egerfzegi, Bölcs János Lö
vői, Kerner Fridrik Muraközi Já
rásban.

1826-dik Esztendei Januárius J-sŐ 
napjától, Martius utolsó napjáig be
jöttek a’ Vak Gyermekek Pesti In
tézetének előmozdítására e’ követ
kezendő Summák , úgymint: Jósef 
Városból Vice Strázsa-Mester Úr ál
tal Pengő P. 3 fór. 14 kr Pesten a’ 
Sz. Ferencz Rend Fő Tifzt. Gvárdian 
Úr áltál 10 f. 24 kr. Ro'snyai Me
gyéből Fő Tifzt. Kanonok Uraktól 
80 f. Helybéli Varga Czéhtől 10 f. 
Tekintetes Boráros Úr által Haláfa 
Czéhtől 14 f. Folgman Jósef, és 
S tol t z János Város Commissáriu- 
sok 4 f. Méltóságos Gróf Belei- 
nay János Úrtól 100 f. Méltóságos 
Báró La f fért Úrtól 10 f. Nemes 
Asi Mar kovi ts Úrtól 10 f. Ne
veden 24 kr. Pest Városi Eklé'si-a 
Curátora Gábler János Úr által a’ 
Perselybe beszedettek Hz f. 1 kr. A' 
PoliticoFundationalisKalIzából kéfz 
pénzben u. m. Komárom Várostól 
45 f. 22 3/4 kr. A Zólyomi Kápta
lanbeli Uraktól 12 f. V. Kapitány 
P i f z t ó r y Jakab Úrtól 40 f. Sz. Kir. 
Pest Várostól Ó Felsége születése 
ünnepe alkalmatosságával 4of. Szap- 
panyos Czéhtől 29 f. 3Ó hr. A Pes
ten lakó Izraelitáktól ÓO f. A’Pesten 
lakó Izraelita eggy esült Nemzettől 
ezen nevezet alatt Chevre, Chesed, 
Neurum 40 f. 24 kr. Tekintetes Tö
rök betsei Szi fzáni Ilona A Bizony
ságtól 24 f- Nagyságos Lang Já
nos U, tói a' Tekintetes Királyi Tábla 
Praelatusától 40 f. Rofzler Kris
tóf Budai Újság író Úrtól 40 f. __
A’ Politico Fundationális KaíTzából v 
kéfz pénzben, ú. m.: (Tettes Hont 
Vgyétől V.Czban 3Ö fór. 7 2/4 hr.



Sz. K, Szakoltza Városától V.Czb. 
21 f. 17 kr. Sz. R. Uj-Vidék Város
tól 50 f. V.Czb. K. Zólyom Város
tól Convp. 5 f. 14 kr. Sz R. Korpona 
Várostól Convp. 30 f. 28 kr.)Summá- 
ja Convp. 78 f. 40 kr. Papp és K o- 
da Kereskedő Uraktól 4 f. Az Arany 
és Ezüst míves Czéhtől 20 f.. — 
A Politico Fundationális Kafizából 
kéfz pénzben , ú. m. ( Sz. K. Rör- 
möCz-Bánya Városától C. p, 46 fór. 
Újvidéki Lakatos Czéhtől C. p io f- 
Sz. K. Efzék Várostól V. Cz. 218 f. 
Q 2/4 xr. Pétsi Káptalanbeli Urak
tól V. Cz. 200 s- Új vidéki Molnár és 
FÍaláfz Czéhtől C. p. 10 f. Diákovári 
Káptalanbeli Uraktól V. Cz. 50 f. 
Esztergomi Káptalanbeli Uraktól V 
Cz. 1000 f. Pribék Marothai Provi
sor Úrtól V. Cz. 10 f. Újvidéki Tsiz- 
madia Czéhtől C. p. tof. Újvidéki
R. Katii. Kereskedőktől C. p. 6 fór. 
Ugyan oda való Borbély Czéhtől
C. p. 8 f> Ugyan oda való Kalapos 
Czéhtől C.p. 2 fór. Tettes Csanád 
VgyétŐl V. Cz. 232 f. 42 kr. Nagy 
Sz. Miklósi Evang.és Helv. Comu- 
nitástól V. Cz. 10 f. Sz. K. Rőfzeg 
Várostól V. Cz. 123 f- 39 kr.) Öfzve- 
sen C.P. 829 f. 48 kr. — A Pesti 
Privileg)ált Kereskedő Társaságtól 
295 f. 24 kr. Májerffy Antonia 
Asszonyságtól 5 f. Az egéfz Sum
ma 1909 f. 17 3/4 kr. C.P.

NAGY BRITANNIA.
A' Londoni Courier Máj. 30- 

dikán már közli az új Ministerek ki- 
neveztetését, e'képpen:

A Kabinétben: Gróf Aber
deen, külső dolgok’ Ministere, Gróf 
Dudley helyett, és Sir Murray

György , Gyarmatok’ Ministere , 
Huskisson Úr helyett.

A’ K a b i n é t e n kívül: L o xr- 
ther Vice-Gróf, az erdőt illető dol
goknak első Biztosa, Arbuthnot 
Károly helyett.— Arbuthnot Ká
roly Úr, Lancaster Hgségnek Can
celláriusa , Aberdeen Gróf he
lyett.— Sir H a r d i n g e Henry, Ha
di Minister, Lord Palmerston 
helyett. — Courtenay Tamás 
Peregrinus, a’ titkos Tanáts* tagja.— 
Twiss Horácz, a Gyarmati osz
tályban AI-Státus-Titoknok, Lord 
G o w e r helyett. - B a n k e s György 
a Kereskedés hivatalánál Titoknok, 
Courtenay Úr helyett. — Még 

tsak a* Kereskedés hivatalának Elöl
ülője Grant Úr helyett, és La m b 
Úr, Irland! Fő Titoknok helyett 
nintsenek mások kinevezve.

„Az újonnan kineveztetett Fő 
Tisztviselők ma délután kéz tsóko- 
lásra botsáttattak.

Máj. 30-dikán délután nagy gyü
lekezet volt O Felségénél a’ Sz. Ja
mes palotában. O Felsége Dudley 
Grófnak, és Huskisson Úrnak 
audientiát adott, midőn ezek hiva
talbeli petsétjöket által adák. Gr. 
Aberdeen, Sir Murray, Low- 
ther V. Gróf, Courtenay Úr, 
Arbuthnot Úr,Sir Hardinge, 
mindenik különös audientián volt 
O Felségének kéz tsókolására, 
A’ Király titkos tanátsot is tartott, 
mellybe Lowther, Murray, 
Courtenay, és Hardinge be
vezettettek , mint a’ titkos Tanáts’ 
tagjai felesküdtek, ’s azután izéket 
kaptak. Hg. Wellington, Gr.



Bathurst, és P e el Úr audientián 
voltak a’ Királynál. — A’ Cumber- 
landi Hg. és a’ Gloucesteri Hgné 
Máj. 2Qkén meglátogatták a’ Királyt.

Máj. 31-dikén Kabinéti taná- 
tsot tartottak a’ külső dolgok’ Mi
nister! hivatalában. Gr. Aberdeen 
ez nap előfzör dolgozott itten. Itá
ti a y a n a Brazíliai Követ 31-dikén 
reggel conferentiát tartatott Wel
lington Herczeggel.

Máj. 29-dikén az úgy nevezett 
Fitt-Club, ama híres orfzágos 
ember születésének ünneplésére, ki 
már 22 esztendő előtt meghalt, szo
kott vendégséget adott a’ Londoni Ká
véházban. Hg. W e 11 i n g t o n, Lord 
El dón, Lord Bathurst, Mar
quis Chandos, Lord Aberdeen 
Goulburn Úr, Herries Úr, 

Sir Lethbridge, és a’ felső ’s alsó 
háznak több Tory-tagjai részesek 
voltak benne. Midőn a' ,,G o d s a- 
ve the King-et” énekeltek külö
nös tapsolással fogadták azon he
lyeket , mellyek a’ Canning Minis- 
teriumának megbukására, és hozzá 
szitoknak a’ Kabinétből való tellyes 
eltávozására czéloztak. (A' mostani 
új Ministerium princípiumaiban 
Canning felekezetével ellenkezik.)— 
Nevezetes, hogy ekkor senki sem 
tett emlékezetet a’ Katholikusok" fel- 
fzabadúlása ügyéről, holott máskor 
a’ Pitt Clubjából több tagok, neve
zetesen Lord Eldon Hlyen alkal
matossággal mindég befzédet tartott 
a' Kathol. ellen.

East-Retfordról való kérdés 
adott okolt a’ Ministerek' meghason-

lására; t. i. East Retford helységtől 
elvétetvén a' választó jus , azon kér
dés támadt: kinek kellessék ezen just 
adni, Birminghan városnak-e, 
vagy a’ Bassetlovi kerületnek ? 
—--Ezen kérdés Jun. 2-dikán az alsó 
Ház ülésében újra előfordulván, ek
kor előhozták a' Ministerium bán lett 
változást is, ’s okát tudakozták. Hus
it i s s o n Úr előterjefzté az egéfz 

levelezést, melly ő közte, és Hg. 
Wellington közt Máj. 20—26-ig 
folyt Huskisson Úrnak a' Minis- 
teriumból való kilépése eránt. Hus
kisson Úr t. i. a’ Ministerium kí
vánsága ellen voksolt, ’s Jun. 2-di- 
kán is midőn az ülés éjféli egy óráig 
tartott, azon javallást tette, hogy 
a válafztó just East-Retford falutól 
elvévén, ez úttal hagyattassék-ki a' 
javallatból azon kérdés : kinek kell
jen a' válafztó just adni? ’s ez ké
sőbben vétessék fel. De ezen tanáts 
258 voksal, 152 ellen , viífzavette- 
tett, és a’ válafztó jus a’ Ministe
rium’ kívánsága fzerént nem a’ né
pes Birminghan városának, hanem 
a’ Bassetlovi kerületnek adatott.— 
A’ Londoni újságok most mind ezen 
belső változásokról okoskodnak.

A’Courier állítása fzerént Mar
quis Pa lm el la, ki a’ Lamegói 
Corteseknek D. Miguel által lett 
öfzvéhivatását megértvén, hivatal
beli foglalatosságait, mint Portugal
liai Követ, letette vala , azon tudó
sításra , hogy Oportóban Katonai- 
Junta ( Kormányszék ) állíttatott , 
ismét által vette.
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Jun. 2-ikán Londonban az An
gol Katholikusok’ EggyesúleteNor
folk Hg’. előlülése alatt gyűlést tar
tott, hol egy akarattal azt végezték, 
hogy ha valami óvás , vagy feltétel 
alatt ajánltatik a’ felfzabadúlás meg
vetéssel kell viíTzavetni.

Rio de Janeiróból érkezett le
velek fzerént Ganges, és Thetis An
gol hadi hajók Buenos-Ayresből oda 
érkeztek , és hivatalbeli leveleket vit
tek a’ béke-alkudozásról. A’Respu
blika", ’s a" Tsáfzár' hadi seregei , 
elindulásokkor, egymással ízembe 
táboroztak.

PORTUGÁLÉI A.
Május 23-dikán Lizabonában a' 

Regens Herczeg egy Proclamatiót 
intézett a’Portugalliai néphez,melly
ben kijelenti szándékát, hogy a Mo
narchiának régi intézeteit, a’ thró- 
nus' méltóságát, ’s a’ nemzet’ ditső- 
ségét ismét helyre állítani kívánja. 
Azért sajnálkodva vefzi, hogy,,egy 
revolutiós felekezet ezen törvényes 
fogást elrontani, ’s a’ békeséges 
munkát gátolni, a’ thrónust, és nem
zet’ betsületét lealatsonítani töre
kedik.” Azért felfzóllítja a’ népet, 
’s katonaságot, hogy vele tartsa
nak , botsánatot ígérvén az eltéve- 
lyedetteknek, ha hibájokat megis- 
mérvén, előtte megjelennek. — Úgy 
látszik, hogy ezen Proclamátióra az 
Oportóban végbe ment dolgok ad
tak okot. Ugyanis Lizabonából Máj. 
22-dikén jelentik: hogy négy Rege
ment Oportóban a’ Sz. Ovidio pia
czára ment, ’s a’ fzabad akaratú ka
tonáknak vissza adata fegyvereit, 
mellyeket a’ Kormányozó nehány

nap előtt tőlök elfzedett vala. Ez 
áltál az Oportói őrző sereg 1500 em
berrel szaporodott------A’ 3, 12, és
21-dik Regementek útban vannak 
Oporto felé, hogy magokateggye- 
síttsek ezen város őrző seregével. 
Mind ezen Regementek midőn el- 
indúltak a’városokból, hol szálláson 
voltak, előbb a’ D. P e d r o , és a* 
Constitutió húségére megesküdtek, 
és a D. M i g u e 1 által kiadatott Vég
zéseket elfzaggatták. A’ város Kor
mányozod , ’s a’Főbb Tisztviselő
ket magokkal fogolyképpen elvit
ték. A mint látszik több városok is 
elpártoltak Minho, és Tras-os Men
tes tartományokban. — 17-dikben 
megtudták Coimbrában az Oportói 
történeteket, ’s azonnal D. P e d r ó t, 
s a Constitutiót kikiáltotta a’ pol
gári katonaság Regementje. A’ fza- 
badakaratuakból egy batalion állott 
öfzve, melly a’ Coimbrai Univerfzi- 
tasbeli tanúlókból áll, kik közül 
már sokan szolgáltak C ha vés el
len; "s estve mind ezen seregek, va
lami 1200 ember,Oportóba indúltak.

Oportóban egy Proclamatió je
lent meg, mellyet 13 Óbester,Oberst
lieutenant , és Major írt alá; ebben 
a’ nép, ’s katonaság felfzóllútatik
D. Pe drónak, ’s a’ Constitutió- 
nak oltalmazására. D. M i g u e 1 r ő I 
kiméivé fzóllanak, mintha őtet a’ 
körülötte lévő pártos felekezet kén- 
fzerítette volna azon lépésre. A’ vé
gén ez vagyon: „Költ a’ hadi Ta- 
nátsban Máj. 17-dikén 1828.” (Kö
vetkeznek az aláírások.)

Egy Oportói levél így adja elő 
bővebben az ott történt dolgokat:
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„A" mint látfzík , ezen támadásra az 
adott okot, hogy a 16-dik Regement 
Óbesterét Oportóban az oda való 
Kormányozó el akarta a’ házánál fo
gatni, minthogy ismérte a katonák' 
indulatját, 's méltán tarthatott at
tól , hogy Óbesterüket ki nem adják. 
Ezen hír hamar elterjedt a'kafzárnyá- 
bau , a’Regement fegyvert foga, a 
muzsika kara a Constitutiói éneket 
játfzá, egy Kapitány az Óbesterhez 
küldeték, hogy híveit vezérlené. O 
vonogattamagát, mert még a’többi 
Regementek’ Óbestereivel nem érte
kezett ; de a" felesége végre reávette 
így kérdezvén ötét; vallyon a’ ke
gyelem elvesztést, ’s fogságot a’ di
csőségnek , és tsatázásnak eleibe te
szi-e ; ő maganyujta a’kardot,’s a 
kalapot férjének olly megjegyzéssel, 
hogy addig vissza ne térjen, míg 
Dom Pedrót ki nem kiáltja Erre 
az Óbester a’ Kaszárnyába raene, ’s 
Rgtjét a’ 18-dik, és 24-dik Rgt' szál
lására vivé; ezen két Rgt Óbestere is 
vonogatá magát, minthogy a’ tar
tományokból még nem vettek vala 
tudósítást. Míg ezen fő Tifztek egy
mással beszéltek, a’ Kormányozó a' 
piaczra akara menni; de meg nem 
engedek, hogy ahozközelittsen ; hir
telen vissza vonámagát, ’s másnap 
reggel 150 politia-katonával ’s ne
hány Tisztekkel elfutott. Az ágyuk’ 
durrogásahírdeté végre, hogy a’ se
regek' Fő Tisztei megeggyeztek , ’s 
ezután Katona-Tanáts állíttatott-fel. 
A’ fzabadakaratúaknak , ’s a’ polgári 
katonáknak vissza adák fegyvereiket; 
a’ B r a g a i Kormányozóhoz sebes 
lovast küldenek, hogy a' támadás’

vezérlését általvegye : ő ebbenmeg- 
eggyezett, ’s Máj. 21-dikén a maga 
brigádájával, a" 3, ’s 4-dik Rgttel 
Oportóba érkezett. Az előkelő lako
sokat felfzóllítolták , hogy a’Szená
tussal eggyesüljenek. Helytartó Or- 
fzáglófzéket válasszanak,melly azon
nal elkezdje hivatalát azzal, hogy az 
elfutott hadi és polgári Tisztviselők 
helyett másokat nevezzen. Valencá- 
ban, Chavesben , Bragan^ában, Bra- 
gában, Aveiróban, és Oportóban a’ 
seregek majd ugyan egy nap önként, 
és minden öfzvebefzéllés nélkül arra 
határozták magokat, hogy D. P e d r o 
jusait védelmezzék. Három tarto
mányban tsak" a 12 dik Rgtben tör
tént meghasonlás , melynek G kom
pániája D. Pedro mellé, négy pe
dig az Óbesterrel eggyütt D. Mi
guel mellé állott Amarantéban ; 
ezek közt fegyverre is kelt a’dolog, 
egy Kapitány , ’s nehány katona el
esett- 15 Regement állott az ideig va
ló Oportói Kormányszékhez a" pol
gári katonaságon kívül. A győzede- 
lem bizonyosnak látfzík D. M i g u el 
ellen, tsak hogy valami erős chara- 
cterű fő Tiszt lenne a’Vezér, mint 
Saldanha, Villaflor, 's Stubbs Gene
rálisok. Kétség kívül ezek mentői 
hamarább b-é jőnek hazájokba.” 

OROSZ BIRODALOM.
Az eddig végbement Orofz hadi 

munkálkodásokról a’ Burkus Stá
tus-Újság Jun. 9-dikén tudósításo
kat közöl, melyek minthogy az ed
dig általunk közlőitekkel megegy- 
gyeznek, tsak a’nevezetesebbeket 
szemeljük ki: „Az Orofz déli tarto
mányokban az idén olly későn ér-



kebelt be a' jó idő, 's ae utak olly 
sokára lettek járhatókká, hogy a 
táborozást tsak Április hónapban le
hetett elkezdeni. Apr. 25-ikén (Máj. 
7-dikén) keltek által seregeink a' 
Prúthou , 8 az nap Moldova fő vá
rosát elfoglalok; 5 nap múlva Bu- 
kurestben voltak Roth Grlis alatt, 
’s a’ táborfzemek egéfz a’ Dunáig 
terjefzkedtek. Woynoff Grlis’se
rege Jászvásárról Brailow vára 
ellen indúlt; némelly tsekély tsata- 
aások mentek végbe ezen vár előtt, 
mellynek őr-serege a' mint látszik 
kemény ellent állásra fzánta-el ma
gát. Mihelyest megtudák, hogy a" 
mieink közelítenek , egy tsapat vá
logatott Török lovasság indúlt sere
günk ellen ; de azt a’ Búgi Uhlánu- 
sok táborfzeme viíTzaveré, ’s neki 
fzegzett lántsákkal egéfz a’várkapu
jáig üzé. Azon Tifzt, ki a’ Török 
tsapatott vezérletté , megöleték , és 
ötven ’s egynéhány Török fogságba 
esett. Máj. 15-ikén Brailownak egy 
külső városát, mellynek elfoglalása 
a' várvívás elkezdésére elkerülhe
tetlen szükséges volt, kemény, de 
nem sokáig tartó ellentállás után, 
a' mieink reá-rohanás által elfoglal
ták. Ezután körül keríttetett a vár; 
de sok akadályok miatt tsak Máj. 
26-ikára virradó éjjel nyittatott meg 
a második mellék-sáncz. Több bat
tériák felhányattak , ’s ha az eddig 
mutatott hathatósságokról követke
zést lehet hozni, hamarjában sokat 
várhatni. Mihály Nagy-Hg. sze
mélyesen kormányozza Brail ow 
vívását. A' Tsáfzár 20-dikban oda 
érkezett, 's 25-dikig maradott ott. 
Az armada szamára minden szerek

ről, 8 élelemről gondoskodtak , sem
miben sints fogyatkozás. A" mint 
látszik, a Duna melléki Török vá
rak is jól meg vannak eleséggel , ’s 
katonákkal rakva. Azon sereg, mel
lyet a’Török ellenünk akar állítani, 
nem látszik , hogy eggyütt. vagy jól 
öfzvefzerkeztetve volna. Bosnyák 
Országban némelly hadi mozdulá
sok történtek; azt mondják, hogy 
Schumlánál gyűl egybe egy tsapat, 
és Drinápolynál egy hadi sereg mel
lyet a’ Nagy-Vezér maga fog vezér
leni. Ha a mi seregeink Moldová- 
ból, és OláhOrfzágb >1 előbbre lép
nek, ezek helyébe Gróf W itt Go 
neral-Lieutenánt tartalék-serege fog 
állani. Az Orofz katonákat nagy ör
vendezéssel fogadták az Oláh lako
sok ; még semmi betegség sem mu
tatta magát seregeink között. Az 
eddig történt tsatáliban 60 embe
rünk kapottsebet , ’s nehány elesett: 
ezek között vari egy Kozák Óbester 
is, kinek aludtában vitte-el fejét az 
ágyúgolyóbis ”

GÖRÖG ORSZÁG.
A’ Korfui Újság Máj. 21-dikén 

illyeneket közöl: „GörögOrszágból 
érkezett utolsó tudósítások jelentik: 
hogy a’ Görög Orfzáglófzék hatha
tós eszközökhöz fogott a’ pestis' meg
gátolására; hogy a' Praesidens ma
ga személyében Hydra és Spéczia 
nyavalyás szigetekre ment, ’s az 
egéfz Státust, Aeginát, és Porófzt 
kivéve, 24 napi contumáczia aláve
tette: (mégis a' Konstantinápolyi 
utolsó tudósítás azt mondta, hogy 
a’ Hydrai pestisről elterjedett hír 
nem igaz.)

„Morea öt Megyére (Dsparte



400
ment) ofztatott, és mindenikbe egy 
Pra'efectus rendeltetett: t. i. 1.) Nau- 
pliába, Árgusba, és Korintba K a- 
1 e r g i Ur ; 2-) Kalavritába, Patráfz- 
ba, és Vofzticzába Mavromati 
Úr; z.) Elisbe, és Pyrgosba K a 1 o- 
geropulo Úr; 5-) Felső-Spartá- 

ba, Kalamatába, Leondariba, és 
Imblakiába G e n o v e 1 i Úr; 6.) Ka- 

ritenäbe , ’s Tripoüczába, V 1 a c h o- 
pulo Úr. (Innét hibázik a’ 7-dik.) 
— Módónból és Zantéból jött uta
zók azt állítják, hogy a’Konstanti
nápolyból küldetett három Püspö
kök, kik egy ideig Ibrahim Ba
sánál tartózkodtak , nehány nap 
előtt, minden előre kérendő enge
detem nélkül , Naupliába küldettek. 
Még nem tudták, mi módon fogad
ta őket a’ Görög Orfzáglófzék. — Az 
Albániaiak Koronban folyvást 
zendülésben vannak. Azt állítják, 
hogy két legfőbb Tifztjöket, két Gö
rög’ társaságában, fzárazon a’ Görög 
vrfzági Praesidenshez küldötték; de 
nem tudták mi czélból,. ’s mi foga
nattal.— A’várak" MeíTzéniában na
ponként szorosabban békerittetnek. 
A’ szövetséges hadi hajók, azon 
Egyiptomi korvetről, melly Görög 
foglyokat akart Alexandriába vinni, 
a’ hajós legényeket a’ szárazra szál
lították. Ez olly gondolatra ád al
kalmatosságot , hogy ezen korvet 
confiscáltatott. — Anatolikó ostro- 
moltatása folytatta tik. Ezen vár sok 
kárt vallott a’ gyújtó rakéták miatt, 
mellyeket Karteria gőzhajó hányt bé.

Zantéból Máj. 22-dikén indúlt 
levelek fzerént, a" Görög Püspökök, 
kik Konstantinápolyból a’ Görög

Pátriárka Felfzóllítását vitték Mó- 
reába, midőn Ibrahim Basától Na
poli di Romániába mennének; út
közben a’ Kalamatai Praefectustól, 
Genoveli Úrtól elfogattak , ’s 
Görög Orfzág’ Praesidenséhez kül
dettek.

Máj. 28-dikán költ Prevezai tu
dósítások fzerént, a’ Seraskier Ré
si d Basa folyvást Artában volt. 
Azon h. 23-dikán a’ Görögök Ana- 
toliko várát ismét megtámadván, a’ 
Törökök’ megrettenése miatt azt 
majd elfoglalták ; tsak az akadályoz
tatta, hogy egy rakéta, mellyet 
Cliurch Grlis lőtt-el, egy , puska
porral , és golyóbisokkal megrakott 
tsónakra esett, ’s azáltal a’rajta lé
vő Görögök mind felvettettek. Ezen 
fzerentsétlen eset a’ Görögöket úgy 
megzavarta, hogy sietve viíTzahúz- 
ták magokat.— Máj. 27-dikén Mó
dónnál 4 Orofz hadi hajót láttak.

A’ Görög Praesidens az Április 
hónapra kihirdetett nemzeti Gyűlést 
elhalasztotta akkorra, midőn majd 
minden rendetlenségek,mellyek még 
az Orfzág’ belső igazgatásának kü- 
lömbféle ágaiban megvannak, jó 
módjával eligazíttatnak.-C a p o d i s- 
trias Viario Urat, a’ Praesidens 
testvérét Hydra szigetének Elöl
járói hazafiul jussal ajándékozták 
meg; a’ mit ezen Úr nagy köszönet
tel vett, ’s ezen való örvendezését, 
’s köszönetét hozzájuk intézett leve
lében nagy buzgósággal fejezi-ki. 
„Tsak azt sajnálom, így fzóll a’ töb
bek közt, hogy az Urak nem nyer
nek bennem annyit, mit én nyerek."

(Hafznos Mulatságok Nro 50.) Hirdetés lf% árkus.j



Hirdetések
a* Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(00.)

Hirdetés.

(l) Fő Méltóságú Herczeg Batthyáni Fülöp Centrális Directiójá- 
nak részéről ezennel köz hírül adatik : hogy tisztelt Ő Herczegségének 
Ts. Ns. Vass Vármegyében helyheztetett Körmendi, Németh Újvári, 
Intai birodalmaiban, és Szőkeföldi Curiaján; továbbá Ts. Ns. Szala 
Vármegyében helyheztetett Kanisai birodalmában ; még is Ts. Ns. Vefz- 
prim, Sümegh, és Tolna Vármegyékben kitér jede» Enyéngi birodal
mában ; nem külömben Horváth Orfzágban nevezetessen pedig Ts. Ns. 
Körös Vármegyében fekvő Ludbreghi birodalmában mindennémü Re- 
galis Beneficiumok és Haszonvételek u. m. Malmok, Vendégfogadók, 
Csap házok, Sör- Pálinka égető- Billard- és Rávé- házok ; fzabad keres
kedő Boltok és lakások, Mészárszékek, 8 vaj ez éri ák , valamint Szántó 
földek , Rétek, Kertek, Legelők , és egyébb Fundusok ; végtére Vá
mok, Országos - és Héti Vásár Hely pénzeknek szedése; és Halászat 
más külömbféle haszonvételekkel együtt e’ folyó esztendei October 
hónap 1-ső napjától kezdve, három egymás után következő eszten
dőkre közönséges Kótyavetye által a' legtöbbet Ígérőknek Arendába 
fognak adatni. A’ megtartandó közönséges Rótyavetyére folyó eszten
dei Július, és Augustus hónapokban a' következendő napok rendel
tetnek , úgy mint Körmenden Julius hónapnak 14-dik, Németh Új
váron 16-dik, Szőkefölden 18-dik, Intán 21-dik, Enyéngen 24-dik, 
Kardsán 30-dik, Ludbregen pedig Augustus hónap 4-dik napjai. Melly 
határnapokra, a’ ki a' fent elő fzámlált hafzonvételeket Arendába ven
ni kívánná, a megnevezett napon és helyen megjelenni iparkodjék. A' 
Contractusok feltételei az illető birodalmi Tisztségeknél, a’ vagy pedig 
Kétsben a' Centrális Directiónál megtudathatik. Költ Körmenden Jú
nius hónap 15-dik napján 1828.

Licitátio Hirdetés.
(l) A’ Mező-Hegyesi Ts. Kir. Katona-Ménes Intézet’ réfzéről köz 

hírré tétetik, hogy e’ folyó efzt. Julius 14-dikén Ó-Aradon Traun 
Óbester Úr házánál, a’ Templom útfzában reggeli f) órakor a' Csikósok 
s Béresek öltözeteikhez ugyan e’ folyó efzt.' November i-sŐ napján

( Első Félesztendö 1828./ )(



kifzolgáltatandó, következendő Darabok fognak Eggyezés mellett a’ 
legkevesebbet kívánóknak által adattatni, úgymint: .

587 darab Iiödmen 
38Q darab Kankó fzűr,
770 darab Gatya 
778 darab Ing
38Q ?ár tsizma sarkantyú nélkül.

Bánatbérül a’ Licitatiónak kezdete előtt 20 forintot köteles 
minden letenni, a’ ki a’ Licitátióhoz kíván botsáttatni; Licitátio vége
zetével pedig minden vállalt neműekhez képest fzáztól tíz Cautiót pen
gő ezüst pénzben.

A’ Szolgáltatásnak feltételei helyben a’ Licitátio kezdete előtt 
nyilvánságossá fognak tétettetni. Költ Mező-Hegyesen Jun, iá-kén 1828.

Tavera m.k.
Major.

Friss Borszéki érczesvíz.
(2) Minthogy az alúlírt az ő jókora mennyiségű Borszéki ásványos 

vizét mind apróbb, mind pedig öregebb üvegekben kezéhez vette, és 
azzal azonkívül , hogy azt igen illendő áron adja, a’ legfzorgosabb 
behajtásért való kezeskedés mellett kiván fzolgálni: ezennel alázatosan 
ajánlja ebbeli fzolgálatját, egyfzer’smind ezen jeles ásványos víz' ere
jét , és hasznát tárgyszó nyomtatott czédulát ingyen osztogatván.

Hoffmann K. J. m.k.
Pesten a’ Sebestény piaczon 

az arany Vasmatskánál.

Hí r d e t é s*
(2) Folyó Junius hónap 28-dikán közönséges Licitatió mellett el 

adódnak Promontoriumban Trettner György massájához tartozó 
m,megy 800 ako Feher , es Veres Borok, 's egynéhány fzáz altóra való 
Boros Edények.

(2) A’ NagyMéltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből hírül adatik, hogy a Pécskai Magtárban lévő 300 Pos mérő
úgy az Apáthfalva, Magtárban találtató 2202 Posonyi mérő Zab 
e’f- eó *!U,nr- 25-diÉénPécskán nyilván való Licitatió által azonnal 
teendő kefz pénzbeli fizetésért eladatik. Melly fzerént a’ venni kivá- 
nók a' feljegyzett napon Pécskán a’ Tifztartóság írófzobájában a’ 
fzokott reggeli órákon jelenjenek meg. Budán Jun. 12-dikén 1828



Hirdetmény.
(2) Tekintetes Báts és Bodrogh törvényesen eggyesűlt Vármegyék 

részére Zombor Városában a’ Nemes Vármegye házánál 30-dik Július
ban folyó esztendőben dél előtt következendő Ruha és irófzerek meg- 
fzerzése eránt kótyavetye fog tartatni. 2 röf ezüst Pafzomán. b röf 
ezüst Sujtás. 31 röf selyem Borítás , 95 2/8 selyem Sujtás , 5801 4/8 
Szőr Borítás, 10085 Szőr-Sujtás, Q3 röf Vitézkötés, 2Ó7 4/8 veres Rá- 
sa, 93 röf veres pofztó, 34 röf fekete pofztó, 383 4/8 világos kék, és 
40Ó röf setét kék pofztó, 187Q 5/8 röf váfzony — továbbá, 210Rizma 
Papiros, 70 font Spárga, 72 darab papiroshoz való Olló, 72 darab 
Peniczillus, Ó0 tuczet fekete, és 20tuczet veres Plajbáfz , 100 font Spa- 
nyolviafz. A' további tudni valót Zomborban a’ Vármegye házánál 

Minden nap meglehet tudni. .

Swoboda János
(3) Pesti papiros falboriték-, és fzönyeg- kereskedő ajánlja macát 

legujjab arannyal, ezüstéi, és pamukkal nyomott gazdaságos, és 
hímes papiros szőnyegeivel, és kezeskedik, hogy a’ kielégítő ajánlá
soknak a Bétsi fabrikál ár fzerént eleget fog tenni, tsupán a’ fzállítás , 
és vám’ dijját tudván hozzá. A’ papiros falborítékok tartósságokra, 
ékességökre, és szapora felállíttásokra nézve mennyire múlják fellyül 
s rajzolást, leginkább azok tehetnek róla bizonyságot, a’kik már szo
bákat festettek, és spaliroztattak. Hogy azomban azon régi előítélet
nek is vége vettessék, mintha a’papiros szőnyegek a’ férgek szaporo
dását eszközölnék, mellynél fogva némeljyek elijednek , ’s nem merik 
iákásaikat azokkal felékesíttetni: a’fennt nevezett kötelességének tartja 
ezen egyetlen fentakadásnak az okát is elhárítani, és nyilvánságosan 
egyenesen ellenkezőt állítani; minthogy most a’ legujjabb mód fzerént 
közvetetlenül a’ falra, nem pedig mind hajdan a' vászonra, vagy pedig 
üreg közöket formáló rámákra boríttatnak a’ papiros fal szőnyegek, 
melly esetben az üregek mindennémü férgeknek fészek gyanánt szol
gáltak. Ezen baj a’merő falra való borítás által megszűnik, ’s mellette 
azon ha fzna vagyon, hogy általa a’ drága vászonra nem költségeslte- 
dünk, és hogy ama’ kedvetlen Vendégektől menten maradunk, hogy to
vábbá a’ spallírozott fzoba kevesebbe kerül, és hogy egy szobát fal
borítás által 24 óra alatt tellyesen elkészíthetni. — A' fennt nevezett, 
minden tévedés’ elkerülése végett, a' szobák' spallírozásának egyenest 
e célból nyomtatott leírásával is kedveskedik a" T. T. Vevőknek. Ezen 
kívül ajánlja magát a’ fentnevezett közönséges, és legfzebb hímes Spa
nyol falaival, és kályhaernyőivel a' szobák, és mulatók ékesítésére, 
és a’ beteg ágyak mellé a’levegő folyamtól való mentségre , — továbbá



O ajos Képeivel, Gipltz melyképekkel, Figurákkal, és edényekkel; min
dennemű xiafz, és lenmag olajmázos vásznaival, valódi csufz ellen való 
tafotával; továbbá viafzas vászonra nyomtatott almáriom,és asztal térítők
kel; valamint kotsiba , asztalra, padlatra, és templomba való szőnyegek
kel, és valódi régi izletü Gobelins Figuráju Szőnyegekkel. Azon kívül azt 
véli a’ fenntnevezett, hogy a’ születés, név, és uj esztendei ünnepiajándék
ra nézve, kedves dolog lehet azon jelentése , hogy az ő gondolkodása, ál
tal annyi fzámos kérdezősködések után, az arany papiros képrámák végre 
felvagynak találva ; melyek az aranyozott kép rámákhoz hasonlítanak , 
igen szaporán elkészülnek, és lábnyinként tsak 30 kr.—1 f. 50 kr.ba kerül
nek Vált. Czéduláb. Azon kívül a’ Ts. Kir. kizáró Privilégiummal biró 
újonnan feltalált különös szépségű darócz, és fzőnyeg pártázatok, pré
selt arany, és ezüst papiros kép- , és tükör-rámák is találtatnak a’ fel- 
lyebb megjegyzettnél, ki még végre azon megjegyzést teszi, hogy ő 
távollévő tájakra is, mellyekben az esmeretség’ hijjányossága miatt a* 
vevő az ide való piaczon könnyen megtsalatkozik (a’ mint ő ezt nem 
régi Bánáti, Erdélyi, és Bukuresti utazása alkalmával tapasztalta), 
és így ő abbéli tudósítását nem ok nélkül közli, minden érdemes 
megkeresést elfogadni, és tellyesíteni kéfz, ha a' bizodalomra mél
tónak tartatik, tsak hogy a hozzá utasítandó levelek költség nélkül 
(franco) járjanak.

A’ Duna Vizének állapot ja a’ Budai vízmérték 
fzerént 1828-dikban.

Június 15-dikén: 10 Láb, o Hüv. 6 Vonás. —* i6-ikán: g 
Láb, 5 Hüv. 0 Von, — 17-kén: Q Láb , 0 Hüv. 0 Von. — 18-ikán : 8 
Láb, 7 Hüv. 0 Von. — 19-hén: g Láb, 6 Hüv. 0 Von. — 20-kán: 8 
Láb, 5 Hüv. 0 Von. — 21-ikén: 8 Láb, 5 Hüv. o Von.—

Budai L o t t e r i a.
Sz. Iván Hava 18-dik napján 1828. volt Húzásban kijött: 

ÚO. 21. 48. 14- QO.

A' Gabonának Pesti piaczi ára Junius 20-dik napján 1828- Váltó-Czban : 
Égy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 50 kr. Kétfzere s 6 forint 
30 kr. Rozs 4 fór. 54 kr. Árpa 3 fór. 26 kr. Zab 2 forint 8 kr. 
Kuikoricza 3 fór. 40 kr. Köles —fór. — kr. Köles kása — fór. —kr.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI
TUDÓSÍTÁSOK.

(5i.)
Pesten, Szerdán, Szent Iván Hava 25-dik napján 1828. 

Égi háború.
A’ terhes felhők szakadással ijesztik az embert j 

Dördül, a’ villám nagy ropogással ijeszt.
Rettegsz, ugye?— Ha uints lelked terhelve motsokkal,

Bár készüljön az Ég’ sarka lerogyni, ne félj!

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

rendkívül forró melegből, melly 
olly huzamosan tarta, előrejehetett 
várni, a' mi múlt hétfőn reánk kö
vetkezét Vasárnap estve már jele li
geté magát a zivataros esső, de a’ 
melly nem sokáig tarta , sőt másnap 
(25-dikban) a’ levegő melege a hév
mérő kénesősét árnyékban majd 
2Q°-ra féltsigázta. Hanem estve felé* 
a' Budai hegyek felől tornyosodul 
kezdvén a’ setét felhők,'írtóztató 
égiháborút hozának a#ket fzomfzéd 
városra. Ugyanis 6 3A órákor a zá- 
por-esső jéggel elegyesen olly zúgást 
okozott, az egymást érő villámlá
sok, dörgések, menyhőhullások olly 
jfzonynk voltak , hogy az embert el
rémítenék ; nevelte a’ Kavarodást 
még az is, hogy a' Fejérhajó mel
lett a’ Fuchs házába a meny kő bé- 
ütvén, azt meggyujtotta, de tsak 
hamar eloltották. Négy ízben zúdult 
neki a’ kártékony jeges zápir, ’s az 
utfzákat, kivált hol a’ tsatornák meg- 

CElsó Féíesztendó 1828./

dugultak , a’ víz elöntötte. A’ jég 
egy-egy galamb-tojásnál nagyobb 
volt, úgy hogy méltán lehet tartani, 
hogy sok gazdáknak nyári, ’s őfzi 
reménységét tenkre tette. Mégnem 
tudjuk, mennyire terjedett ezen iszo
nyú zivatarnak pusztító mérge.

Budán tegnap reggel hoíTzas 
sínlődése után a’ világból kimúlt 
Tek. Tudós Cz övek István Tabu- 
láris Prókátor Úr, ki sok hafznos 
munkáknak szerzése , réfzént fordí
tása által a’Magyar Haza előtt nagy 
érdemeket szerzett, ’s azért emléke
zete fennmarad.

Egerből Jun. 7-dikén írják ; 
hogy Nagy Méltóságú Revisnyei 
Gróf Reviczky Ádám Ő Exja, 
országunk' Fő Cancelláriusa, és Ts. 
Ns. Borsod Vármegye’ Fő Ispánya, 
s a’ t. ezen h. 5-dikén Egerbe érkez
vén 12 óra tájban, legnagyobb pom
pával fogadtatott, a város’ Fő-Bí- 
rája T. Csépány János Úr fontos 
beszéddel köfzöntvén őtet, mellyre 
Ő Excellentiája nyájas kegyességgel
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felelt. Onnét pedig Ns. Heves Vár
megyének 2-dik Aí-Ispánya Ts. Er- 
dő-Kövesdi Rotten stein Jó'sef 
és Pap Száfz Jó'sef Fő Szolga Bí
ró Urak által kísértetvén, 24 Heves 
Vármegyei Banderistáknak előllo- 
vaglása mellett kiindulván , midőn 
Jun. 7-dikén az Andornak! réteken 
Mélt.Bocsári M o cs ár y Pál Tsáfz. 
R. Kamarás’ Fáczányos kertjének 
keritésihídjához érkezett, io ágyú
lövés tétett tiszteletére, ’s egyfzer
’smind a' Miskolczig felállíttatott 
telegrafi ágyú is kilövettetvén, Ő 

Exjának a’ Borsodi földre lett fze- 
rentsés megérkezése 10 minutum 
alatt Miskólcz városának tudtára 
adatott. Innen tovább menyén , az 
Eger vize agán való hídnál muzsika 
mmgedezéssel tifzteltetett, ’s itt a’ 
Borsodi határszélre érkezvén, a’ Bor
sodi tifztelkedő Deputátiót találta; 
honnét a’ Mogyorósnak árnyéka alá 
vezettetett O Exja, mellynek kerü
lete a’ házi gazda Mélt. Mocsáry 
Úr rendeléséből külömbféle virágok
kal, citrom, "s narants fákkal dí
szesen fel volt ékesítve. Ezen hüs ár
nyékból a’ házi gazda a’ maga há
zához felvezette O Exját, valamint 
N.M. Pyrker János Láfzló Patri- 
árka-Erseket is, mint Királyi beik
tató Biztost, minekutánna Ns. Bor
sod Vármegyének Deputátiója ü 
Exját is illendő tisztelettel megkö- 
fzöntütte volna, hol mind a" két Fő 
Vendéget, ’s az ő kísérőiket a’ házi 
gazda fényesen megvendégelte. A' 
Pátriárka-Érsek Ő Exját köszöntő 

Borsodi Deputátiónak Szófzóllója 
volt Fő Tifzt. Durcsák János, a’

másiknak pedig, melly a’ FŐ lspány 
Ő Exjának udvarolt , Fő Tifzt el. 

Pál ffy Jósef Egri Kanonok Urak. 
Az nap estve O Exjok már eggyütt 
Mező-Nyárádig érkezvén, itt is egy 
újabb Deputátió által köszöntettek. 
Mélt. és Fő Tifzti SzalaiBáró Bar. 
kóczy Láfzló Miskolci V. Espe
rest és Plébánus Úr fzófzóllása alatt. 
— Egerből későbbi, Jun. 14-dikén, 
költ tudósítás fzerént, O Exjának 
Miskolcra való fényes és igen pom
pás bemenetele 8-dikban dél tájban, 
és más nap béiktattatása a’ Nagy 
Mélt. Patriárka-Érsek által olly mó

don ment végbe, mint a’ 48-dik le
velünkben megírtuk; tsak ezeket 
tartjuk még említeni valóknak: hogy 
a’ bemenetelkor a’ Fő lspány Úr a’ 
nagy sokaság által a’ Vármegye há
zához kisértetvén , a’ garáditsok al
jánál reá várakozó Válafztottság fo
gadta , mellynek Orátora Mélt. Va
jai Vay Abráhám Ts. K. Kamarás 
Úr, ’s első Al-lspány volt; — a* sok 
idegen Deputátiók között volt a’ Ti- 
fsán innen lévő Ref. Superjntenden- 
tia Követsége is; — a’ Patriárka- 
Érsek Ő Exját'pedig az Egri Fő Káp

talan’ házánál egy megyebeli Depu- 
tátio köszöntötte, mellynek T.Pa- 
lóczy Láfzló Fő Jegyző Úr volt 
fzófzóllója;— a’ beiktatáson jelen 
voltak: két megyés Püspök, Q Fő- 
Ispány, és *Fő-Ispányi Helytartó , 
23 Vármegye Követségei, 15 Vár
megye V.Ispányai, a' temérdek sok 
egyéb Űri Vendégeken kívül; — O 
Exja a’ hitet letévén, mellynek for
máját ideit. Csech István Kassai 
Piispöl Ur olvasta, az ősi fzokás



fzerént a Megye négy Szolga-Bí- 
í ája által háromfzor felemeltetett;
— a' Fő-Ispány O Exjának ekkor 
mondott remek-befzédét a’ Megye 
4000'darabban kinyomtattatni, ’s 
a’ hazában fzéllyel osztatni rendelte.
— Más nap a' Mélt. első Al-Ispány
Úr O Exjának bémutatta a’megye
beli Tisztviselő kart, kiket Ö Ex ja 

„kedves Tifzt-Társainak” nevezni 
roéltóztatott; ezután a’ Miskólczi 
Ref. Eklésia és Gymnásium’Depu- 
tátiója által tifzteltetett meg. Jun. 
12-dikén Ő Exja a’Gyűlést tovább 

folytatta, ’s tulajdon előlülése alatt 
olly Törvényszéket tartott, melly
nek egy század, alatt is alig lehet 
mássa.— Végre 14-dikben, minek- 
utánna a’ Megye’ Rendel nem De- 
putátió által, hanem magokat egy 
testbe öfzveolvafztva Mélt. V a y 
Ábrahám Ts. K. Kamarás és első 
Al-lspány Úr’ vezetése alatt, ’s aj 
Fő Nótárius mint Orátor által Ő 

Exjától érzékenyen elbutsuztak , a’ 
köz tisztelettől, szeretettől, és ál
dástól kisértetve, O Exja Borsodot 
déltájban elhagyta. ,

Fiúméból Jun. lö-dikán.— 
Azon Teve-parducz (Giraffa Came- 
lopardalis) mellyet az Egyiptomi 
ViceRirály Felséges Urunknak aján
dékba küldött Alexandrából, - mi- 
nekutánna Velenczébe eljutván, a’ 
contumáczia időszakaszt eltöltötte, 
ismét hajóra szállíttatott, ’s Fiúmé
ba tegnap megérkezvén, a’napok
ban Béts felé Zágrábon ’s a’ t. ke
resztül indíttatik. — Ezen állat 
még igen fiatal, tsak 14 hónapos, 
rendkívül jámbor, a’ lóhoz terme-

fzeti vonfzódással tsatolja magát, 
magassága Q lábnyi. (Lásd a' mai 
Hafznos Mulatságokban Bétsfelé 
átázását.)

Ugyan Fiúméból. — Minekután- 
na a’ Fiúméban épült Archidu- 
cessa Maria Dorothea nevű 
hármas árboczfájú brigantin-hajó 
még az esztendő kezdetével a’ten
gerre szállíttatott, annak örvende
tes emlékezete, hogy szeretve tisz
telt Nádor-Ispányunk Ő Ts. K. Fő 

Herczegsége, Fő Herezegi Hitvesé
vel , ’s Magzatival eggyütt tavalya’ 
magyar tenger-partokon huzamos 
ideig mulatott, ismét megújult az 
által, hogy ditső Magzatjai neveit 
viselő két kereskedő hajó, t. i. a’ 
brigg Archiduce Allessan- 
dro Stephano, és az Archi- 
ducessa Herminia brigantin, 
a* mellyek ugyan tsak Fiúméban 
építtettek, nem sokára elhagyhat
ják az építő műhelyt.

Pest Jun. 24- — A Török határ
szélekről Jun. 16. költ levél fzerént, 
ha hitelt érdemel, azÚj-Orsovai 
Basához egy Tatár érkezett S z i- 
lifztr iából azon tudósítással, 
hogy az Orofzok már három ízben 
rohantak I b r a i 1 varára annak bé- 
vételére, de mindannyiszor a’Tö
rök őr sereg által viíTzaverettek. Ezen 
tudósításban a’ Törökök’ vitézsége 
az égig magasztaltatok, és az Oro
fzok’ vesztesége nagyítva adatik-elő. 
— Az is a’híre: hogy Gyurgevónái 
valámi ütközet ment volna végbe. 
Czerneczben mostanság egy 
Orofz sints. Poreesbe 200 ember
ből álló Szerviánus fegyveres tsapat
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érkezett, hogy a* történhető kitsa- 
pongásokat, vagy a lázadást eltá- 
voztassa. — Ugyan ezen levél fze
rént Gróf M a r k o v i c s Mihály, Ra- 
gusai fzületés, Orofz fzabad úti le
véllel , Szerviából Pantsován ke- 
refztül Bukarestbe ment.

PORTUGAL L I A.

A Gazette de France Jun. 
12-dikén illyen levelet közöl, melly 
Lizabonából Máj. 28-dikán költ : 
„Itt az Orfzáglóízék kihírdettette , 
hogy semmi levél el nem fogadta- 
tik a’ Postán, mellyek Oportóba , és 
Coimbrába, "s altaljában ollyan vá
rosokba fzóllana, melly az Oportói 
Katona-Juntának hódolnak. Azon 
hadi ofztály, melly Oportóból Liza- 
bóna felé indúlt, 3000 gyalogból, 
800 lovasból, és 10 ágyúból áll. El
lenben azon fegyveres sereg, melly 
Táncos Marquis vezérlése alatt 
Lizabonából Oportóba indúlt, 
2000 emberre telik.— Ma az Udvari 
Újságban egy Végzés jelent meg, 
melly Királyi fzabadakaratuakból 4 
batalionnak felállítását rendeli ; va
lóban már sokan jelentgetik mago
kat.— Olly sokat fogdosnak-el, hogy 
a’ városnak, ’s várnak minden fog
házai tömve vannak. Ennél fogva 
még két fogházat kéfzítenek a’ Tá
jón álló két régi hajón. — Me 11 o- 
Breyner Ur, ki Portugalliai Kö
vet volt Párisban, mostan pedig 
Státus-Tanátsos, Máj. 2Ódikán, mi
dőn a’ játékszínből kimenne , fiával 
eggyütt elfogattatott, ’s ma mind 
a'ketten, sok Stabális Tisztekkel 
eggyütt, kik külömbféle fogházak

ban voltak, korán reggel a' San- 
Julian tornyába vitettek , melly a’ 
Státus-fogházául szolgál.— Ma reg
gel 4 és 5 óra között a’ Politia kö- 
rűlvétette az Elvási Érseknek , 
Villa-Real, Linhares, Alva, 
F ical ho Grófoknak, és Valen^a 
Marquisnak palotáit; de mégis ezen 
Urak éjjel tudósítva voltak a’ reájok 
közelgető veszélyről, ’s ízibe a’Tá
jón lévő Angol fregátára futottak.’

OROSZ BIRODALOM.

Csernoviczból Junius 14- 
dikén költ legújabb tudósítás fze
rént az Orofz hadi seregnek egy 
része, a’Fő-Vezérnek, Wittgen
stein Grófnak igazgatása alatt Jun.
8-dikán Isaktsa, és Tuldsa kö
zött a’Dunán általkelt.

Ezen két várnak Török őr se
rege előfzör ugyan kemény ellent* 
állást mutatott; de végre a’ nagyobb 
hatalomnak engedni, és 15 ágyút 
ott hagyván , a várakba visszavonul
ni kéntelcn volt. Ezen vár őrző Tö
rök sereget az Orofz hadi seregnek 
egy osztálya ízemmel tartja. Egy 
más Orofz fegyveres sereg a’ Duna 
jobb partján a’ hegyek hosszában 
Mát sin felé nyomúl, hogy ezen 
vár, és Brailov között elvágja a’ 
közösülést-

Gróf Wittgenstein Feld- 
marsal, minekutánna a Dunán által
kelt seregek’ vezérlését Ruschow 
General - Lieutenantnak általadta, 
Jun. 10-dikén ismét visszatért a’ 
Brailovi fő hadi szállásra.
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A' Journal d' Odessa Jun. 4-ikén 
(új Kai. fzerént) ilyeneket írt: „Teg
nap előtt délután 1 órakor a" négy 
első rendű Aífzonyságok itten oly 
fzerentsések voltak, hogy O Felsé
gének a' Császárnénak bémutattat- 
náuak. O Felsége igen jó egésség- 
ben vagyon.

,,Tegnap ide olly tudósítás ér
kezett , hogy seregeink Máj. 21- 
dikén Krajovába bementek; ezek
nek tábor szemei már Viddin előtt 
állanak a’ Dunának bal partján.

„O Excellentiájá Gróf Woron- 
z o f f Jun. 1-ső napján Is m a i 1 b ó 1 
ide villzaérkezett.

Továbbá ezen Odesszai Újság 
illy írást közöl, mellyel O Felsége 
a’ Tsáfzár Máj. 30-dikán GrófWo- 
ronzoffhoz, Uj-RuíTziának ’s 
Befzarábiának Fő Kormányozójához 
botsátani méltóztatott:

„Gróf S e mi o n o w i t s Mihály! 
Ma G r e i g Vice-Admirálistól Ana- 
pa várának öbléből (a’ fekete ten
gernek Asiai partjáról) egy tudósí
tás érkezett hozzám , melly Máj. 25- 
dikén költ; ebben jelenti nekem: 
hogy a’ mi flottánktól kiküldetett 
vigyázó hajók négy Török hajót el
fogtak, a’ rajtok lévő Q40 Tiszttel, 
és köz katonával eggyütt, kik Tre- 
bizondból Anapába akartak menni 
az oda való őr seregnek szaporítá
sára. Ezeknek fegyverei, valamint 
6 zászló jók, a’ győzedelmesek’ ke
zébe esének.

„Minthogy ezen hírt akkor ér
tettem, midőn Odesszában tartóz
kodtam , ezen zászlók közűi eggyet 
ezen városnak adok ajándékul, hogy

a’ székes templomba tartassék. Ez 
legyen ditsőséges emlékezete fegy
vereink első győzedelmének azon 
igazságos háborúban, mellyel Orofz 
Birodalom betsülete, "s valóságos 
hafzna végett kezdettünk.— Vagyok 
az Urnák jó akarója

Odesszában Máj. 30. 1828.
„M i k 1 ó s.”

Ugyan ezen Újság I s m a i 1 b ó l 
Máj. 31-dikén indúlt tudósítást kö
zöl e’képpen : ,,Ő Felsége a’ Tsá
fzár tegnap délután legjobb egés- 
ségben ide érkezett. Odesszából lett 
elindúlása előtt Felséges Urunk 
Greig Admirálistól tudósítást vett , 
hogy nehány Török szállító hajót 
940 emberrel , ezek között két Ba
sát, kik ezen expeditiót vezérlették, 
és 6 zászlót elfogtak hajós seregeink.

„Ma reggel a’ Tsáfzár szemé
lyesen az Ismaili contumácziába 
ment, hol a’ Zaporogi-Kozákok, 
kikről előbbi levelünkben emlékez
tünk, öfzvegyűlve valának, az ő 
Hetmanjoknak a’ maga képével dí- 
fzeskedő érdem-pénzt ajándékozott. 
Ezen megtiszteltetést a’Zaporogi Ko
zákok igen nagy haladással vették, 
kik, valamint a’ Hetman is, meg
esküdtek, hogy Orofz Birodalomnak 
a’Muzulmánok ellen híven , és buz
gón szolgálnak. Ezután O Felsége 
megfzemlélé a’ vár erősségeit, ’s a’ 
hajós seregnek egy részét; O Felsé
ge még ma estve Bolgrádba fog 
menni, hogy a’ harmadik hadi osz
tályt megmustrálja. A’ Brailovi vár
vívásról érkezett tudósítások meg
nyugtatók ; a’ Tsáfzári flottátskának 
két osztálya ezen vár elejébe meg-



4oö
érkezett, és a’ második mellék-sáncz- 
nak megtámadó batteriáji már ké
szen vannak.”

Ezen felírás alatt „Kereskedés” 
ezt mondja ezen Újság: „ A’ múlt 
héten a' mi piaczunkon semmi vá
sár sem volt; a' Kereskedés már 
nagyon érzi a* mostani környűlállá- 
soknak hathatós kedvetlen munkál
kodását.”

TÖRÖK BIRODALOM.

Az Orofz seregeknek a' Dunán 
való általkelésekov Gróf W i 11 g e n- 
stein Fő Vezér a’ Bolgárok
hoz illyen Proclamátiót botsátott 
Török, és Görög nyelven:

„ Bolgárok ! Ó Felsége a’Tsá

fzár, az én Uram, engem azon hadi 
serege* Fővezérének nevezett, melly 
éppen most lépett által a’ Dunán, 
és Országotok' belsejébe nyomul, 
koránt sem azon czélből, hogy a’ 
háború ínségeit oda költöztesse, 
hanem inkább azért, hogy erős és 
változhatatlan alapon állandó bé- 
keséget épittsen.

„Meg ne rettenjetek az Orofz 
ármáda’ béjövetelén, hanem inkább 
hízodalommal, ’s barátsággal visel
tessetek eránta. Reményiem, hogy 
a’ jó rend-, ’s fenyíték-tartás, mel
lyel seregeim között fenntartani 
köteles vagyok , az Orofz hadi se
reg ditsőségét, és rettenhetetlen vi
tézségét még fzaporítani fogja.

„Ő Felsége a * Tsáfzár, az én 
Uram,midőn az Ottomani Birodalom 
ellen hadakozik, koránt sem akar 
Bulgáriának békeséges lakosi ellen 
háborút viselni.

„ Bolgárok, — akármi rendűek ,
’s akármi religyióbeliek legyetek — 
se hazátokat, se házaitokat, se 
gazdaságinkat el ne haggyátok. Si
essetek a’ hadi seregnek élelmet sze
rezni , mellyre szüksége van, ’s azt 
egy helyről a’ másikra kalauzolni.

„Bolgár Orfzág lakosai! óvjá
tok magatokat, hogy senkit meg ne 
sértsetek; senkihez ne közelittse- 
tek; senki ellen bofzút ne forralja
tok; mert a’ ki illyen gonoszságot 
elkövetne, keményen megbüntet- 
tetik.

„Árháborúnak az a’ természete, 
hogy nyomorúság nélkül nem jár
hat; de ezen mostani hadnak jól 
elrendelt kormányozása vagyon, . 
úgy hogy az nem maradna büntetés 
nélkül, a’ ki a’ fenyítéket általhágná.

„Bolgárok, akármi rendűek, és 
religyióbeliek vagytok is ! ezt paran- 
tsolja, ys kívánja tőletek az egye- 
dűI-Uralkodó, az én Felséges Uram.

„Költ a' Fő hadi szálláson Máj. 
1-ső napján (13) 182 8.

Feldmarsal
Gróf Wittgenstein.”

AMERIKA.

Mart. 16-dikán költ Mexikói Új
ságok jelentik: hogy Febr. 25-ikén 
a’ Deputátusok’ házának egy tagja 
megeggyezett abban, hogy Bravo, 
és Barragan Generálisoknak, 's 
mindazoknak, kikMontano intsel- 
kedésében rcfzt vettek, ’s fegyvert 
ragadtak vala, közönséges megbo- 
tsátás adassék, de olly feltétel alatt, 
hogy 30 nap alatt 10 efztendőre el
távozzanak a’ Resj ubLiká’ földéről,



's az Orfzáglófzék által kimutatandó 
helyen Amerikában fél zsolddal meg
elégedjenek. A’ javallat előfzör fel
olvastatott, de többet nem tudunk 
róla, ’s a' külömböző értelmek még 
igen kitűnnek az Országbeli Újsá
gokban.

Kingstonból (Jamaikából) Apr. 
18-dikán költ levél ilyeneket jelent : 
,, A’ mi öfzveköttetésünk Kolumbiá
val a kereskedés hanyatlása miatt 
igen tseliély. Azonban mégis az ott 
történt dolgokról rövideden ezeket 
közölhetjük. Midőn Bolivár Peruból 
visszatért, nagy fájdalommal látta, 
hogy az Ország, mellyel békeség- 
ben, ’s eggyességben hagyott, vis
szavonásokba , czivakodásokba, és 
adósságba sülyedt. Ellene hatalmas 
Oppositio támadt; Venezuela, 
és Uj-Granáda között a’titkos 
gyülölséget ismét feléleszteni töre
kedtek ; mind ezek az ő részéről fe
lette nagy vigyázatot kívántak. A’ 
maga lakóhelye Bogota volt a" 
közép pont, melyből ellenségeinek 
szándékára, ’s lépéseire ügyelt. Éíz

re vette, hogy nagy erőlködésébe 
kerül az Orfzágnak ismét békeségbe 
helyheztetése. Mi módon kelljen ezt 
végbe vinni, arról „a1 nagy nemzeti 
gyűlésnek” kellett határozást tenni. 
Bizonyosan a’ Dictátori hatalmat 
által fogják neki adni; mert tsak az 
által lehet Kolumbiának nyugodal
mat szerezni. Az Ország' adósságai, 
’s a* Tisztviselők hütelen tsaíárd- 
ságai ellen, melyeket azok a’ Státus 
kárára végbe-vittek , Bolivár hevesen 
kikelt, ’s a’ Respublika’ hitelezői 
bízhatnak az ő egyenességében,mert

ő emberséges ember. Mostanság az 
ő jelenléte szükséges a’ partoknál , 
nem azért, mintha a’ Spanyolok* 
tifzállásától tartana , hanem azt ki
nyomozni , mitsoda emberek szíta
nak hozzájok. A’ Havannain készít
etek nagyok; de egy pillantatig 

sem okozhatnának nyughatatlan- 
ságot, ha a' pokolbeli visszavonás a’ 
kolumbiaiak közé nem tsúfzott 
volna.
_ Kallóból az 1827-diki Dec. 13- 
dikán költ levél foglalatja, melly a* 
New-Yorki Újságokban közöltetett, 
ilyen értelmű : ,,A’ Perui Orfzágló
fzék mostan attól tárt, hogy Kolum
bia őtetmeg fogja támadni; ’s azért 
minden fegyvereseit, kik tsak 3000- 
re telnek, az éjfzaki határszélekre 
küldötte. A’ Constitutió’ készítésére 
öfzvegyült Congressus 5 hónapig 
eggyüttvolt, és tsak öt Czikkelyben 
eggyezett meg. 11 napot töltött tsak 
azon egy ponton : vallyon a’ Consti
tutió Oklevele ,,az Isten’ nevében”- 
e, vagy ,, az Atyának , Fiúnak , és 
Sz. Lélek Istennek nevében” kezdőd
jék? Ezen Congressus éppen olly 
könnyen elofzlattatott, mint az döb
beni. Minden hónapban más Prae- 
sidens neveztetik. A’ mostani előlülő 
Eő Tiszt. L un a de Pizarro, Je- 
suita , és a’ Bolivár ellen fenekedő 
Béfznek Feje. Oazttanátsolta, hogy 
a’ kiűzetett régi Spanyolokat vissza 
kell hívni. Sokan hiszik, hogy ezen 
plánuma elsül, és minekutánna Bo
livár’ hatalmát megdönti, azt fogja 
tanátsolni, :ogy a’ Peruiak Ferdi
nand (Spanyol) Királynak hatalma 
alávessék magokat. Valóban az élet-



— 408 —
nek, 's a’ vagyonnak mostani vefze- 
delemben forgása miatt a’ Peruiak
nak akárminő Orfzáglás’ formája 
kedves lefz , tsak hogy az tartóssá
got Ígérjen.”

fíülömbbf éle Tudósítások
A’ Globe azt mondja , hogy Lon

donban közönségesen elterjedett 
azon hír, hogy Lord Heytesbu- 
r y (előbb Sir A’ Court) haladék nél
kül az Orofz fő hadi fzállásra; S t r a t- 
fo rd-Canning Úr pedig Kor

fuba megyen.
Már előbb elhírleltek vala a 

Londoni Újságok, hogy Sir C o- 
drington Edvard a’ közép tengeri 
fő Vezérségből vifiza liívattatik, és 
Sir Pulteney Malcolm külde
tik helyébe; a’ Londoni Courier 
Jun. 7-dikén már ezt bizonyosnak 
állítja.

A’Globe, Lizabonából Máj.28- 
dikán költ levél fzerént, jelenti : 
hogy Dom Pedro mellett l pattan
tyús , 5 lovas, 12 gyalog, és 8 va- 
dáfz, mindeggyütt 26 Regementek 
vannak. (Dom Miguel mellett tsak 
kettő vagy három )

A’ Spanyol Király, és Királyné 
Máj. 23-dikántartották Pampeló- 
n áh a fényes bémenetelőket; a’ vá
ros kapuja előtt diadalmi szekérbe 
ültek, mellyet igen gazdagon régi 
módon öltözködött 24 ifjú húzott: 
estve a’ várost kivilágosították.

A’ Kadixba érkezett Amerikai 
hajó, Isidra, sok Barátokot ho

zott Európába, kiket Új-Spanyol 
Országból kiűztek.

Előbb Marfzelyben a’ Fr. Or- 
fzáglófzék valami 32 szállító hajót 
fogadott vala a’ Toulonnál öfzve- 
gyült expeditió elvivésére , most 
Toulonból Jun. 2-dikán azt írják i 
hogy onnét Marfzélybe egy kis hadi 
hajó küldetett olly parantsolattal, 
hogy ezen fogadott hajók még most 
ne induljanak Toulonba. Rülöm- 
ben a’ Toulonnál álló, ’s vitorlái
tól megfofzt ott három födelü hajókat 
egy Biztosság megfogja vizsgálni.

A Morning-Herald azt állítja, 
hogy tFranczia , és Orofz Országnak 
titkos megeggyezéséből történt az, 
hogy Fr. Ország egy Consuli Ágenst 
(Jusserand de St. Denis Urat ) kül
dött Görög Országba, ki egyfzer- 
’smind gyámolításúl l millióm Fran
kot vifzen oda.

Azt állítják, hogy Konstan
tin Orofz Nagy-Herczeg most Var
sóban marad , és a’ jelen való hábo
rúban nem fog réfzt venni. Ellen
ben Gróf Sacken Feldmarsal lő 
hadi szállását Tulczynba tefzi 
által, és minden tartalék-seregek az 
ő hatalma alá rendeltetnek.

Santanovából Jun. Q-dikén írják, 
hogy az előtt való nap az Orofz se
regek a’ Dunán általmentek , ’s ak
kor már a’ Duna Orofz hajókkal el 
volt borítva. — Nagy sietséggel dol
goznak egy álló hídnak építésében.

Lord Cochrane Sou tham- 
pton posta hajón Havre-be érkezett 
vala Jun. 1 l-dikén, ’s azonnal to
vább útazott Parisba.

(Hafznos Mulatságok Nro hl.) Hirdetés ifi árkus.)



Hirdetések
a\Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(.01.)

Jófzág Kiárendálásának Hirdetése.
(l) Tekintetes Nemes Székes Fejér Vármegyében a’ Velenczei 

Helységben, nelly a’ Postául mellett, és négy órányira Buda és Pest, 
hét órányira pedig Székes Fejér Várossaitúl fehfzik , Méltóságos Gróf 
Lichte nbergné AíTzonyságnak 1500 —1Ó00 Holdbúi álló Jófzága 
minden hozzá tartozandó Gazdaságbeli Efzközökkel, Szántó Ökrök
kel és Juhokkal az l82Q-dik esztendőnek Sz. György napjától fogva
több egymás után következő efafendőkre Arendába ki fog adattatni.__
A' kiknek a’ Hafzonbérlésre kedvek volna , jelentsék magokat a.' Pesti 
Magyar Hazai és Kúllöldi Tudósítások írójánál akár személyesen, akár 
fzabad levelek által, lionnét megkapják azt az utasítást, kinél lehet 
megtudni a’ Kötésbeli Feltételeket. Pesten 24-dik Júniusban 1828.

Hirdetés.
(1) Czegléd en a' Debreczeni, és Ara di Orfzág útban a’ 

Posta Statio, mellyhez a jól épült Póstaház minden mégkivántató - 
hívatalbeli szükséges szerekkel, — egy Ióherés kertel, azon kívül 5fi, 
telek szántó földel, és 80 hold kaszálóval mérsékelt Census eránt lévő 
Dotatiónál fogva tartoznak , naponként fzabad kézből eladandó A 
venni kívánók a’ birtokoshoz N. Meleghegyi Katalinhoz útasíttütnak.

Hirdetés.
(■* l\rF“™éhÓskZf herczeg Batthyáni Fülöp Centrális Directiójá- 

nak refzerul ezennel köz hírül adatik : hogy tisztelt O Ilerczegségének 
Ts. Ns. Vass Varmegyeben helyheztetett Körmendi, Németh Újvári 
Intai Urodalmaiban, és Szőkeföldi Curiaján; továbbá Ts Ns Szala 
Vármegyében helyheztetett Kanisai Urodalmában ; mé-is Ts Ns VeN 
prim, Sümegh és Tolna Vármegyékben hiterjedett fi’nyéngi Urodal- 
maban ; nem külömben Horváth Orfzágban nevezetessen pedig Ts Ns 
Körös Vármegyében fekvő Ludbreghi Urodalmában mindennéműRe- 
gahs Beneficiumok es Hafzonvételek u.m. Malmok, Vendégfogadók, 
Csaphazok, Sór- Paknka-egetó- Billard- és Kávé- házok; fzabad keres-

C Első Félesztendó 1828./ ^
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kedő Boltok és lakások, Méfzárfzékek, Svajczeriák , valamint Szántó 
földek, Rétek , Kertek, Legelők, és egyébb Fundusok ; végtére Vá
mok, Orfzágos - és Héti Vásár Hely pénzeknek fzedése ; és Haláfzat 
más külömbféle haszonvételekkel együtt e folyó esztendei October 
hónap 1-ső napjaiul kezdve , három egymás után következő efzten- 
dőkre közönséges Kótyavetye által a’ legtöbbet ígérőknek Árendába 
jognak adatni. A’ megtartandó közönséges Kótyavetyére folyó eszten
dei Julius, és Augustus hónapokban a' következendő napok rendel
tetnek, úgy mint Körmenden Julius hónapnak 14-dik, Németh Új
váron l6-dik, Szőkefölden 18-dik, Intán 21-dik, Enyéngen 24-dik , 
Kanisán 50-dik, Ludbrégen pedig Augustus hónap 4-dik napjai. Melly 
határnapokra, a’ ki a’ fent elő számlált haszonvételeket Árendába ven
ni kívánná, a' megnevezett napon és helyen megjelenni iparkodjék. A* 
Contráctusok feltételei az illető Urodalmi Tisztségeknél, a’ vagy pedig 
Bétsben a’ Centrális Directiónál megadatható. Költ Körmenden Ju
nius hónap 15-dik napján 1828.

Licitátio Hirdetés.
(2) A’ Mező-Hegvesi Ts. Kir. Katona-Ménes Intézet’ részéről köz 

hírré tétetik, hogy e’ folyó efzt. Julius 14-dikén Ó-Aradon Traun 
Óbester Úr házánál, a' Templom útfzában reggeli Q órakor a’ Csikósok 
’s Béresek öltözeteikhez ugyan e’ folyó efzt. November 1-ső napján 
ki szolgáltatandó , következendő Darabok fognak Eggy ezés mellett a’ 
legkevesebbet kívánóknak által adattatni, úgymint 

)8? darab Rödmen 
389 darab bankó fzűr.
778 darab Gatya 
778 darab Ing
389 pár tsizma sarkantyú nélkül.

Bánatbérül a’ Licitatiónak kezdete előtt 20 forintot köteles 
minden letenni, a' ki a' Licitátióhoz kíván botsáttatni; Licitátio vége
zetével pedig minden vállalt nemüekhez képest fzáztól tíz Cautiót pen
gő ezüst pénzben.

A' Szolgáltatásnak feltételei helyben a’ Licitátio kezdete előtt 
nyilvánságossá lógnak tétettetni. Költ Mező-Hegyesen Jun. i4-kén 1828.

Ta ve r a m.k.
Major.

Friss Borszéki érczesvíz.
(.3) Minthogy az alúlírt az ő jókora mennyiségű Borszéki ásványos 

vizét mind apróbb, mind pedig öregebb üvegekben kezéhez vette, és



o

azzal azonkívül , hogy azt igen illendő áron adja, a' legfzorgosabb 
befojtásért való kezeskedés mellett kivan fzolgálnt: ezennel alázatosan 
ajánljá ebbeli szolgalatját, egyfzer'smind ezen jeles ásványos víz' ere
jét, és hafznát tárgyazó nyomtatott czédulát ingyen osztogatván.

Hoffmann R. J. m.k.
Pesten a' Sebestény piaczon 

az arany Vasmatskánál.

Hirdetés.
(3) Folyó Junius hónap 28-dikán közönséges Licitatió mellett el

adódnak Promontoriumban, Trettner György massájához tartozó 
mintegy 800 akó Fehér, és Veres Borok, ’s egynéhány fzáz akóravaló 
Boros Edények.

Hirdetés.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből hírül adatik, hogy a" Pécskai Magtárban lévő 300 Pos. mérő, 
úgy az Apáthfalvai Magtárban találtató 2202 Posonyi mérő Zab 
e’ f. e. Jun. 25-dikén Pécskán nyilván való Licitatió által azonnal 
teendő kéfz pénzbeli fizetésért eladatik. Melly fzerént a’ venni kívá
nók a’ feljegyzett napon Pécskán a’ Tifztartóság Irófzobájában a’ 
szokott reggeli órákon jelenjenek meg. Budán Jun. 12-dikén 1828.

Hirdetmény.
(3) Tekintetes Báts és Bodrogh törvényesen eggyesűlt Vármegyék 

részére Zombor Városában a' Nemes Vármegye házánál 30-dik Julius- 
* bán folyó esztendőben dél előtt következendő Ruha és irófzerek meg

szerzése eránt kótyavetye fog tartatni. 2 röf ezüst Pafzomán. 6 röf 
ezüst Sujtás. 31 röf selyem Borítás, 95 2/8 selyem Sujtás , 5801 4/8 
Szőr Borítás, 10085 Szőr-Sujtás, 93 röf Vitézkötés, 2Ö7 4/3 veres Rá- 
sa, 93 röf veres pofztó, 34 röf fekete pofztó, 385 4/6 világos kék, és 
406 röf setét kék pofztó, 1879 5/8 röf váfzony — továbbá, 210Rizma 
Papiros, 70 font Spárga, 72 darab papiroshoz való Olló, 72 darab 
Peniczillus, 60 tuczet fekete, és 20 tuczet veres Plajbáfz , 100 font Spa- 
nyolviafz. A’ további tudni valót Zomborban a’ Vármegye házánál 
minden nap meglehet tudni.

Emlék eztetés az Ujság’ Olvasóihoz.
Azon nagy érdemű Olvasóknak, kik birodalmaikkal a’ Hazai 

's Külföldi Tudósításokat ezután is megtisztelni méltóztat- 
nak , és a’ Tsász. K. Posta Hivataloknak tudtokra adatik, hogy a’jövő



második félefztendei előfizetés’ díját 10 f. V. Cz. senkihez személyesen, 
hanem egyenesen Pestre , a’ Redactióhoz mint eddig, a’ Hatvani ut- 
szába Nro 542 , vagy a’ Budai , és Pesti Tsász. K. Fő Posta Hivata
lokhoz utasítani; valamint hogy az Újságot illető egyéb ügyben is 
a’ leveleket ezen Újság Hivatalhoz igazítani ne terheltessenek , — melly 
szakadatlanul azon lefzen, hogy mind a’ tisztelt Olvasók’ várakozásá
nak a’ mostani habzó politikai környülállásokboz képest megfeleljen, 
mind a’ netalán eshető panafzokat elhárittsa.

A' Magyar Állásnak eddig kijött 8 Mappáit meglehet szerezni 20 
krajczárjával ezüstben.

Kultsár IstvánnéV

Egy Pozsonyi Mérő Gabonának piaczi folyó ára
V áltó-Czédulában:

Tiszta-
1828. Junius Búza

fl. Kr.
14-kén Baján 4 30
14-kén Debreczenben I 6 10
l5-kén Uj Becsén 4 10
lő-kén Győrött 6 5o
13-kán Temesvárott 1 4 18
lj-kén Mosonyban j 6 20

Kétsze
res Rozs Árpa Zab | Kukori

cza
fl. kr. fl. kr. fl. kr. fi. kr. a. kr.

3 40 3 20 2 10 1 30 2 40
4 50 4 13 2 35 2 45 4 10
2 5o — — 1 30 1 15 2 —
5 lő 5 — 3 33 2 10 3 23
3 17 — — ■ — _ 1 27 i 32
5 15 5 45 4 10 2 15 3 30

u 1

A’ Duna Vizének átlapolja a’ Budai vízmérték 

fzerént 1828-dikban.

Jun. 22-dikén 8 Láb, 7 Hüv. o Von.
Jun. 23-dikán 8 Láb, 10 Hüv. o Von.
Jun. 24-dikén 8 Láb, n Hüv. 0 Von.
Jun. 25-dikén 8 Láb, 10 Hüv. 0 Von.



Hirdetések
a* Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(52.)

Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Alm ásy Família réfzéről köz hírül téte

tik: hogy Tekintetes Hevess Vármegyében helyheztetett Török Sz. 
Miklósi Urodalomhoz tartozó mindenféle Regális Beneficiumok , u. m. 
Török Sz. Miklós Mező-Városában lévő minden Vendégfogadók. Ser 
és Pálinka főző Házak, hasonlóan a’ Pufztán lévő Tsárdák, minden
féle Italok, úgy mint: Bor-, Ser-, Pálinka-mérés Jussaival, úgy fzinte 
az előbb nevezett Török Sz. Miklós Mező-Várossában lévő Méfzárfzé- 
kek, a’ Hus-vágás Jussával, és minden ezekhez tartozó Épületekkel, 
szántó Földekkel, kafzálló Rétekkel, Török Sz. Miklóson, az Ura
dalmi Hivatalban e’ folyó 1828-dik Efztendei, Sz. Jakab Hava 21-dik 
napján tartandó Licitátio által, folyó Efztendei 8?. Mihály naptól 
kezdvén, egymásután következendő három Efzterrdőkre, azaz: 1831-dik 
Efztendei Sz. Mihály napig, a’ többet ígérőnek hafzonbérben fognak 
adatni.

A' Bérleni kivánók a fentebb megnevezett napon, és helyen, 
bizonyos Bánat-Pénzzel megjelenni ne terheltessenek.

A’ Bérlés alá botsájtandó Javak eránt a' bérleni kivánók Tö
rök Sz. Miklóson az Uradalmi Hivatalnál, úgy fzinte itt Pesten T. 
Horváth Jósef Fiscális Urfzállásán, a’ Váczi útfzábanTitt. Al m ásy 
János Házában 43-dik Nrus alatt bővebb tudósítást vehetnek.

Hirdetés.
(l) Királyi Tanátsos Majthényi Károly Urnák, minden, Ne

mes Pest, Neográd, és Honth Vármegyékben fekvő Jófzágai 6 efz- 
tendőre licitando árendában fognak botsájtatni, a’ következendő na
pokban , és Helyeken, nevezetessen :

Folyó 1828-dik efztendei Augustus 11-dik napján, Neográd, 
és Honth Vármegyékben fekvő Csefztvei, Hibái, és Csalomíal bir
toka. Csefztvén.

( Első Félesztendő 1828./ )(



Ugyan folyó efztendei September 3-dikán Pest Vármegyében 
fekvő Vérségi, és Neográd Vármegyében fekvő Heredi birtoka. Versegen.

Szinte folyó efztendei Septembernek 15-dikén Pest Vármegyé
ben helyheztetett Szent Iványi egéfz helység, szomszédságában lévő 
Vörös Vári, és Solmári birtokkal eggyütt. Szent Iványon.

Azon alkalmatossággal az árendában botsájtandó Jószágokban 
lévő Fundus Instructus is (ha az árendással erántok megeggyezni nem 
lehetne) Kótyavetye által el fog adódni.

A’ ki az árendában botsájtandó, Jófzágoknak minéműségekről, 
és mennyiségekről, vagy az árendális Conditiókról tudósíttatni kíván, 
jelentse magát Pesten a Sequestri Curatornál Ro vá c h i ó cz y Láfzló 
Úrnál a' Vármegye házának által ellenében 608-dik INrus alatt, vagy 
annak ne talántán itt nem létiben Majthényi Família Jurium Di- 
rectoránál Vitkovics Mihály Úrnál a’ Kereszt útfzában Nro 339.

Jószág R i á r e n d<á 1 á s á n a k Hirdetése.
(2) Tekintetes Nemes Székes Fejér Vármegyében a’ Velenczei 

Helységben, melly a’ Postaút mellett, és négy órányira Buda és Pest, 
két órányira pedig Székes Fejér Várossaitúl fekszik, Méltóságos.Gróf 
Lic htenb ergné AÍTzonyságnak 1500 — 1Ő00 Holdbúi álló Jószága 
minden hozzá tartozandó Gazdaságbeli Eszközökkel, Szántó Ökrök
kel és Juhokkal az 1829-dik esztendőnek Sz. György napjától fogva 
több egymás után következő esztendőkre Arendába ki fog adattatni.— 
A' kiknek a’ Hafzonbérlésre kedvek volna, jelentsék magokat a’Pesti 
Magyar Hazai és Külföldi Tudósítások írójánál akár személyesen, akár 
szabad levelek által, honnét megkapják azt az útasítást, kinél lehet 
megtudni a' Kötésbeli Feltételeket. Pesten 24-dik Júniusban 1828.

Hirdetés,
(2) C z e g 1 é d e n a’ Debreczcui, és Aradi Orfzág útban a’ 

Posta Státio, mellyhez a" jól épült Póstaház minden megkivántató 
hivatalbeli szükséges szerekkel,— egy lólierés kertel, azon kívül 3/4 
telek szántó földel, és 80 hold kaszálóval mérsékelt Census eránt lévő 
Dotatiónál fogva tartoznak , naponként szabad kézből eladandó. A’ 
venni kívánók a’ birtokoshoz N. Meleghegyi Katalinhoz útasíttatnak.

Hirdetés.
(3) Fő Méltóságú Herczeg Batthyáiii Fülöp Centrális Directiójá- 

nak réfzérül ezennel köz hírűi adatik : hogy tisztelt Ó Herczegségének



Ts. Ns. Vass Vármegyében helyheztetett Körmendi, Németh Újvári, 
Intai Urodalmaiban, és Szőkeföldi Curiaján; továbbá Ts. Ns. Szala 
Vármegyében helyheztetett Kardsai Urodalmában; még is Ts. Ns. Vefz- 
prim, Sümegh, és Tolna Vármegyékben kitérjedett Enyéngi Urodal
mában ; nem külömben Horváth Orfzágban nevezetessen pedig Ts. Ns. 
Körös Vármegyében fekvő Ludbreghi Urodalmában mindénnémü Re- 
galis Beneficiumok és Hafzonvételek u.m. Malmok, Vendégfogadók, 
Csapházok, Sör- Pálinka- égető- Billard- és Kávé- házok ; fzabad keres
kedő Boltok és lakások, Méfzárfzékek, S vaj ezer iák, valamint Szántó 
földek , Rétek, Kertek, Legelők, és egyébb Fundusok ; végtére Vá
mok, Orfzágos - és Héti Vásár Hely pénzeknek szedése; és Halászat 
más külömbféle haszonvételekkel együtt e’ folyó esztendei October 
hónap 1-ső napjától kezdve, három egymás után következő eszten
dőkre közönséges Kótyavetye által a’ legtöbbet ígérőknek Árendábá 
fognak adatni. A’ megtartandó közönséges Kótyavetyére folyó eszten
dei Julius, és Augustus hónapokban a következendő napok rendel
tetnek, úgy mint Körmenden Julius hónapnak 14-dik, Németh Új
váron 16-dik, Szőkefölden 18-dik, Intán 21-dik, Enyéngen 24-dik, 
Kardsán 30-dik, Ludbregen pedig Augustus hónap 4-dik napjai. Melly 
határnapokra, a’ ki a' fent elő számlált haszonvételeket Árendábá ven
ni kívánná, a’ megnevezett napon és helyen megjelenni iparkodjék. A’ 
Contractusok feltételei az illető Urodalmi Tisztségeknél, a’vagy pedig 
Bétsben a’ Centrális Directiónál megtudathatik. Költ Körmenden Ju
nius hónap 15-dik napján 1828*

Licitatió Hirdetés.
(3) A’ Mező-Hegyesi Ts. Kir. Katona-Ménes Intézet’ réfzéről köz 

hírré tétetik, hogy e’ folyó efzt. Julius 14-dikén Ó-Aradon Traun 
Óbester Úr házánál, a' Templom útfzában reggeli Q órakor a' Csikósok 
’s Béresek öltözeteikhez ugyan e’ folyó efzt. November 1-ső napján 
kiszolgáltatandó, következendő Darabok fognak Eggyezés mellett a’ 
legkevesebbet kívánóknak által adathatni, úgymint:

387 darab Ködmeri
38Q darab Kankó fzűr.
770 darab Gatya H;
778 darab Ing
389 pár tsizma sarkantyú nélkül.

Bánatbérül a’ Licitatiónak kezdete előtt 20 forintot köteles 
minden letenni, a’ ki a' Licitátióhoz kíván botsáttatni; Licitátio vége-
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Belével pedig minden vállalt nemitekhez képest száztól tíz Cautiót pen
gő ezüst pénzben.

A' Szolgáltatásnak feltételei helyben a’ Licitátio kezdete előtt 
nyilvánságossá fognak tétettetni. Költ Mező-Hegyesen Jun. 14-kén 1828.

Tavera m.k.
Major.

Emlékeztetés az Újság’ Olvasóihoz.
Azon nagy érdemű Olvasóknak, kik bízodalmaikkal a* Hazai 

’s Külföldi Tudósításokat ezután is megtisztelni méltóztat- 
nak, és a’ Tsász. K. Posta Hivataloknak tudtokra adatik, hogy a’jövő 
második félefztendei előfizetés’ díját 10 f. V. Cz. senkihez személyesen 
hanem egyenesen Pestre , a’ Redactióhoz mint eddig, a’ Hatvani ut- 
szába Nro 542, vagy a’ Budai, és Pesti Tsász. K. Fő Posta Hivata
lokhoz utasítani; valamint hogy az Újságot illető egyéb ügyben is 
a’ leveleket ezen Újság Hivatalhoz igazítani ne terheltessenek,—melly 
szakadatlanul azon leszen, hogy mind a tisztelt Olvasók’ várakozásá
nak a’ mostani habzó politikai környülállásokhoz képest megfeleljen, 
mind á’ netalán eshető panaszokat elhárittsa.

A Magyar Állásnak eddig kijött 8 Mappáit meglehet szerezni 20 
krajczárjával ezüstben.

Kultsdr Istvánná.

A' Duna Vizének állapot) a a' Budai vízmérték 
fzerént 1828-dikban.

Jun. 26-dikán 9 Láb, 3 Hüv. 0 Von.
, Jun. 27-dikén 10 Láb, 3 Hüv. 0 Von.

Jun. 28-dikán 10 Láb, 10 Hüv. 6 Von.

A’Gabonának Pesti piaczi ára Junius 24-dik napján 1828- Váltó-Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 30 kr. Kétszeres 6 forint 
20 kr. Rozs 4 fór. 50 kr. Árpa 3 fór. 30 kr. Zab 2 forint K) kr. 
Kukoricza 3 fór/ 70 kr. Köles — fór. —kr. Köles kása — fór. — kr.

A’ Gabonának Pesti piaczi ára Junius 27-dik napján 1828. V. Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 20 kr. Kétszeres 6 fór. 
— kr. Rozs 4 fór. 50 kr. Árpa 3 fór. 26 kr. Zab 2 forint 8 kr. 
Kukoricza 3 fór. 50 kr. Köles — fór. — kr. Köles- kása — fór. — kr.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK
(62.) __________________

Pesten, Szombaton, Szent Iván Hava 28-dik napján 1828.

K e r t.
Tarka virág, és drága gyumötls a’ Kertet ajánlja r 

Az hizlalja szemünk’;- ez pedig ínyre való. 
Értelmes Kertész de ha mind ezt nem szedi rendbe , 

Kertedben burján, per je , vadó ez a terem.

sokaságon kivűl a" Reform. Oskola, 
a' Királyi Gymnasium , ’s a’ Püspöki 
Lyceurnbeli, — az elfelejthetetlen 
Klobusiczky Püspök’ példáján 
okott, ’s nagy eggyességben élő — 
ifjúság, ’s az egéfz TT. Professor! 
Kar, ezeket követte a’ Ns. külső és 
belső városi Tanáts , továbbá fényes 
méltóságban a’ Ns. Káptalanbeli 
Urak, kik után a’ két templom’ Ref. 
Papjai, nyomokba a’ gyáfz alkot
mány , a’ CzéRelt, ’s polgári kato
naság által kisértetvén. A’ templom
ba vitetvén a’ test, ott a’ harmad 
idén jubilált, ’s megélemedett Tifz- 
teletes Gáty István Űr eggyik ér
demes Prédikátor, utánna pedig a’ 
másik Prédikátor Tifzt. György 
JósefÚr tartottak fontos beszédet; a’ 
simái Cseresnyés Sámuel Prof. 
Úr ékesen fzóllott a’ néphez.—A bol
dogult ifjúságában a’ Burkus hábo
rú alatt vitéz Barkóczi lovas Eze- 
redjében szolgált a’ hazának, azután 
40 esztendő alatt ezen városnál vi
selt hivatalokat, arBíróságot 13 esz
tendeig viselte, ki egyfzer’smind

X

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

■J^álunk a’ Jun. 23-diki fergeteg 

óta minden nap esik az esső hol 
hofizabb, hol rövidebb megfzaka- 
dással; a’ villámlások, ’s dörgések 
sem maradnak-el.

Ő Tsáfz. Kir. Felsége T. Stof- 
fer Jósef Urat, Nádor-Ispányi Ti- 
toknokot, a’ f. e. Febr. 11-dikén költ 
Felséges Kabineti Levélnél fogva, 
Magyar Nemességre emelni méltóz- 
tatott, különös Kegyelemből a’ tak
sákat is elengedvén.

Szatmár-Németiből írják , hogy 
azon fzabad Kir. Városnak Fő Bí
rája Ts. Ns. és, Vitézlett Papolezi 
Csórja Jósef Úr Pünkösd első ün
nepén , a’ város polgárainak mély 
fzomorúságára , ’s úri famíliájának j 
gyálTzára, életének 68-dik efzten- 
dejében a’ világból kimúlt. Holt te
temei a’ Helv. vallást követők’ fzer- 
tartása fzerént nagy halotti pompá
val takaríttattak el, jelenlévén a’ te
metésen, Jun. 5-dikén, a’roppant!

( Első Félesztendő 18-28./



Ts. Ns. Szatmár Vgyének Tábla- 
Lírája , ’s a’ Szatmári Ref. Egyház
nak Fő Kurátora volt.

Topolyáról Báts Vgyéből 
írják, hogy ott Jun. 7-dikén hirte
len fzélvéfz támadván, tyúktojás- 
nyi , ’s mindenféle fzegletü jég-ziva
tart hozott; melly nem tsak a’ kerti 
veteményeket, a’ gyümölts fákat, 
hanem a" vetéseket, ’s kaszáitokat 
is mind semmivé tette; az ablako
kat beverte; a" mezőn lévő apró mar
hát, ’s egyéb szárnyas állatokat ré
szint megölte, részint megbénnítot- 
ta ; a' juhok némelly részének íze
mét kiverte, másoknak lábát eltörte; 
sőt még az embereket is megsebe
sítette. Irtóztató a’kár, mellyet ott 
a' szegény lakosoknak ezen zivatar 
okozott, kik utolsó éhségre jutnak, 
ha a’ könyörületes emberi szeretet 
némelly enyhítő segedelmet nekik 
nem nyújt.

Komáromból Jun. 20-dikán. 
Tek. Komárom Vmegye Tifztnjító
széke Nagy Mélt. Fogaras Földi 
Gróf N ádasdy Leopold Örökös 
és valóságos Fő IspányunkO Excja 
elölülése alatt Jun. 17-dikén és 18- 
dikán ment véghez, ,és 19-dikben 
kiki izékét elfoglalván Köz-Gyűlés 
tartatott.

A’ Nemzeti régi fzokás fzerént 
felkiáltás által Első Al-lspánynak 
választatott Szomori és Szomo- 
dori Pázmándy Dien es Ur; 
úgy fzinte, hasonló módon máso
dik Al-lspánynak Fajkürthi Kürti 
Lajos Ur.

Fő Jegyzőnek: eddig is ezen 
Hivatalt viselt Ghiczi Ássa és Ab- 
lancz Kürthy Ghyczy Ráfael Úr, 
így a’ többi Al-Ügyéfz Urak is Hi
vatalaikban meghagyattak.

Fő Szolgabírák lettek : Z á- 
mory Elek Úr, volt Al-Ügyéfz, a’ 
Tsallóközi Járásban ; — Ordódy 
Vincze Úr, az Udvardi Jár. Konkoli 
T h e g e Láfzló Úr, a’ Tatai Jár. — 
Mélikerti Milkovits Antal Úr, 
eddig volt Al-Szolgabíró a’ Gefztesi 
Járásban.

Al-Szolgabíráknak válafztattak : 
Zámbori Missits Elek Úr, volt 
Esküdt, a’ Tsallóközi Jár.— Kon
koli T hege Sándor Úr, az Udvar- 
dy Jár.— Dertsikai Erős Jósef, és 
N y i k o s Benjámin Urak , a Tatai 
Jár.— Tliali Lajos Úr a" Gefztesi 
Járásban.

Fő F i s c a 1 i s : Faikürthi Kür
thy Aloyz Úr, az előtt Al-Ügyéfz. 
— Al-Ügyéfzeknek njeghagyattak : 
Szathmáry Dániel Úr és a’több 
volt Fiscalis Urak.

Levéltárnok: Nagy-Vá- 
t h i Vendel Úr.

Fő Adófzedő: Bodai Já
nos Úr , és Számvevő Závody Fe
rencz Úr, megmaradtak.

Hotkoczról, Abaúj Várm. 
Jun. 8-dikán. A’ folyó hónap 5-ikén 
és Ö-dikán fzerentsétlen terméfzeti 
tünemény látogatá meg a’mi hegyes 
fzomfzédságú környékünket, melly
nek k értté vő következései, hihető 
meíTzebbre is kiterjedtek a’ Bódva 
folyó mentében. Ugyan is olly ret
tentő zápor és azt követő felhőfza-



kádasok estek azon napokon itt és 
kivált a’ hegyeken , mellyek Várme
gyénket a’ Szepességtől el válafztják, 
hogy kevés idő alatt özön víz borítá 
el az egéfz tájékot; melly hirtelen 
jővén mindent tört, rontott és ma
gával ragadott. A’ hidakat minden 
felé elfzaggatván a’ víz a' járást ke
lést az egéfz vidéken meggátolta. 
A' mit ezen tsapásról még eddig tud
hatunk , az, hogy itt, Jáfzon és 
Szepsiben az árvíz felette sok káro
kat tett, és sok szegény famíliát kol
dus botra juttatott. Alig emlékeznek 
a' mostan élő emberek rettenete
sebb vízáradásra ennél; úgy hogy 
ámbár az 18 i 3-diki is felette kárté
kony volt, de ehez még sem lehet 
hasonlítói, (lásd 49-dik levelünket)

NÉMET ORSZÁG.
Ő Felsége az Özvegy Bajor Ki

rályné , két Királyi Hg. Risafizonyá- 
v d eggyütt, Jul. 14-dikére virradó 
éjjel Urefzdából Würzburgba ér
kezett.

Ő Tsáfzári Magassága Ilona 
Orofz Nagy-Herczegné , N. Herezegi 
leányával, Jun. 15-dikén Stuttgart
ból elindúlt, hogy Frankfurton , és 
Koblenczen keresztül E m s b e men
jen a’ fördők használása végett.

NAGY BRITANNIA.
A Felső háznak Jun. g-diki ülé

sében Marquis Lansdowue hofz- 
fzas beszéddel nyitotta meg a' Ka- 
tholikusok ügyéről való ReSolutió 
meghányását, melly már az Alsó 
házban Máj. 12-dikén elfogadtatott, 
’s a Felső házban ezen napra volt

határozva. A' Marquis befzédét azon 
tanátslással fejezé bé, hogy a’ Fő 
Rendek’háza is ezen Resolutiót fo
gadná el.

(Ezen Resolutió, melly a’ vita
tások előtt felolvastatott, illyen ér
telmű: „Hasznos, és tanátsos azon 
törvénynek mivoltát, melly O Fel
ségének N. Britanniában, és Irland- 

. bán lévő Romai Katholikus alatt
valóit illeti, olly őzéiből megvizs
gálni , hogy olly végbatározásu egy- 
gyeztetésre lehessen szert tenni, 
melly az eggyesűlt két Királyság’ 
békeségére , ’s erejére , az uralkodó 
Egyház’ állandóságára , és O Felsé
ge" minden rendű alattvalóinak 
megnyugtatására kívánatos lehet.”)

Marquis Lansdowne után szol
lá nak a’ Canterbury, és Tuami Ér
sekek , Gr. Bathurst, Gr. Winchel- 
sea, Marquis Salisbury, Gr. Darn- 
ley, Lord Manners , Gr. Guilford, a’ 
Durhami Püspök, Lord Goderich, 
Gr. St. Vincent, Hg. Gloucester, a’ 
Lincoln! Püspök, Hg. Cumberland, 
Marquis Londonderry, a’ Llandaífi 
Püspök, Gr. Dartmouth, és Gr. Car- 
narvon ;— a tanátskozás éjjel -egy 
óráig tartott.— Más nap folytatták 
a’ Felső házban erről a’ vitatásokat, 
és midőn ekkor is többen fzóllottak 
volna, végre Marquis Lansdowne 
tnégegyfzer befzélt, ’s az ő javalla
ta reggeli 2 órakor | 82 voksal, — el
lene 137 lévén —tehát 45 voks több
ségével félretétetett.

Az alsó Háznak Jun. g-diki ülé
sében , midőn némely pénzbeli dol
gokról tanátskoznának , Baven- 
port Úr a" Portugáliái, dolgokat
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iioza Hóba , ’s a’ többek közt D. M i- 
guel R. Herczeget több efztendők 
előtt (L o u 1 e Marquis ellen) elkö
vetett gyilkosságról vádalá ; az Au
striai Udvar ellen pedig azt mon- 
dá, hogy ezen Kir. Herczeget az Ab
solutismus ( határtalan uralkodás ) 
eránt való fzeretetben nevelte; ’s 
végre azon hírről teve említést,(mel
lyet a’ Morning Chronicle nehány 
nap előtt elterjesztett, ) hogy egy 
fő rangú Tifzt (Marsai Beres- 
fo r d ) Portugalliába azon szemé
lyekhez , kik D. Miguel’ bizodal
mát megnyerték, levelet írt, ’s arra 
izgatta őket, hogy ezután is foly
tassák a’ dolgot, mint eddig, mivel 
Ü. Miguel System áj át Angliában 
gyámolítják. Davenport Ur végre 
három kérdést tett Peel Minister 
elejébe: i.) Mitsoda feltételek, ’s kör- 
nyülállások alatt hagyták oda az An
gol seregek a’ Tájó torkolatjánál 
lévő várakat, St. Juliánt, és Bugiót? 
2.) Mitsoda lépések tétettek , ezek
nek általadása előtt, arra, hogy azon 
pénzt meglehessen kapni, mellyel 
Portugálba Angliának tartozik sere
geinek tartásáért ? Z.) Mitsoda hely- 
heztetésben van mostanság Anglia 
Portugalliára nézve ? — Peel Űr 
sajnálkozva monda, hogy a’ De- 
putátus Ur kérdései eleibe olly ész- 
révé tel eket botsátott volna, mcllyek- 
re ő (Peel) ki nem erefzkedhetik, 
mert illetlen vitatásokra vihetne a’ 
dolgot. Bánkódva említé, hogy olly 
vádakkal illetné D. Mi g u e 1 K, Her
czeget, mellyeknek megczáfolására 
a’ Plerczegnek nints alkalmatossága 
távúlléte miatt. Peel Ur tehát tsak

a’ 5 kérdésre kivan megfelelni. Az 
elsőre azt viíTzanozza, hogy D. Mi
guel ne k Portugalliába lett érke
zése előtt, minthogy már nem le
hetett semmi veszedelemtől tartani, 
az végeztetett, hogy IV. Britannia 
kihúzza seregeit ezen országból. 
Ezen seregek, valamint a’ Ház jól 
tudja, egy erőszakos bétsapásnak 
gátolására , nem valamelly országiás 
formájának bévivésére, ’s fenntar
tására küldettek oda (Halljuk ! ) Az 
idő eljött, a" vefzély elenyészett; a’ 
seregek haza hívattak , ennek követ
kezésében azon várakat oda kellett 
hagyni. — A’ másodikra tsak az a’ 
válaszolni valója volt, hogy az őtet 
mcgfzomorítaná , ha Anglia Euro
pa nak olly rósz példát adott volna, 
hogy azon várakat addig által nem 
adta volna , míg Portugálba az adós
ságát le nem fizeti. (Halljuk ! ) Az 
után ezen adósság nem téfz fél mil
lióm font Sterlinget, hanem tsak 
valami 100,000-ret.— A’ harmadik 
kérdésre nézve jelentheti: hogy ezen 
fzempillantatban a’ Lizabonában 
lévő Angol Nagy-Követnek hivatal
beli foglalatossága fel van függeszt
ve. Minthogy a Deputátus Úr D. 
Miguel neveltetésére nézve né
melly ízemre hányást látszott tenni 
a’ Bétsi Udvarnak, ő (Peel) köte
lességének tartja kinyilatkoztatni, 
hogy a’ Lizabonában lévő Austriai 
Követ mindent az Angol Orfzágló- 
fzék’ gondolkodása módjával meg- 
eggyezőleg tselekedett. ( Halljuk ! 
Halljuk ! ) s a t. így végződött Jun. 
Q-dikén ezen mellékes közben szál
lás az alsó Házban.



OROSZ BIRODALOM.

A' Journal d’ Odessa Jun.
7-dikén illy tudósítást közöl, melly 
hozzá Bolgrádból azon h. 2-di- 
kán indúlt: ,,Tegnap O Felsége a 
Tsáfzár, Generál-Stábjától, Herczeg 
Mortemart Franczia Nagy-Kö
vettől , Grlis Dörnberg Hanno- 
verai Követtől, és a’Burkus Királyi 
szolgálatban lévő Thun Majortól 
kisértetve , a harmadik hadi osztályt 
egy szép térségen a" város , és tábor 
között megmustrálta. O Felsége fe
lette meg volt elégedve a’ legénynek 
rendtartásával, ’s egésséges Diné
vel , valamint a) lovak' jó állapotá
val,is. — Estve 0 Felsége jelen volt 
a’ leiek vő doboláson.- A’ tábor J al
pok tó bofizában egy menedékes 
domb tetején szép tüneményt mutat 
a’ ízemnek ; az abban lévő rend, és 
tisztaság igen ditséretes. Ma reggel 
O Felsége, minekutánna jelentést 
vett a Brailovi vár ostromlásának jó 
meneteléről , a' General- Stab’ Fő 
Tisztjével, ’s Rudzevits Generá
lissal azon helyre mene , hol a’Du
nán való általmenetel készíttetik. 
Az erre való elő munkák a’ víz nagy 
áradása miatt igen elkéstek , de most 
majd elkészülnek a’ nagy akadályok 
mellett is , mellyekre a’ munkások 
találtak a’ töltés felhányásában.”

Ezen Odesszai Újság Jun. Il
dikén Satunoffból Jun. 6-dikán 
írott levelet vett, illy értelműt: 
,,Tegnap, Jun. 5-dikén O Felsége 
tő hadi szállását ide helyheztette , 
hogy közelebbről láthassa a’ Dunán 
való általmenetelre a’ készületeket.

Noha a’ víz nagyon megáradt, ’saz 
iszap is nagy annak partjainál, még 
is elvégeztek egy töltést, 5 verstnyi- 
nél hoílzabbat; a munkások az el
lenség’ battériáéinak tüzelése alatt 
vannak, melly battériák a' túlsó par
ton vannak felállítva. Ezek ellen egy 
föld-hányást tsináltak , ’s azt ágyúk
kal megrakták , melly nehány ágyú
zó salupokkal eggyütt az ellenséget 
fenyegeti, ’s a' munkásokat védel
mezi. O Felsége minden nap kétszer 
nézi meg a’ munkát. Hajós osztá
lyunknak egy része, melly Ismail- 
nál állott, éppen most érkezett ide, 
valamint több nagysalupok Zapo- 
rogi kozákokkal megrakva , kik azt 
kérték, hogy azon Törökök ellen 
vitézkedhessenek, kiknek soraiban 
annyi esztendeig harcoltak. A’ Tsá
fzár ma jó tudósítást kapott Brai- 
lovtól, valamint Greig V. Admi
rális munkálkodásból, és Menczi- 
k o f f Hercegtől, ki A n a p a előtt 
dolgozik. Midőn Anapa őrserege 
kitsapnal, keményen vifTzaverettet- 
vén, egy ifjú Tifzt, GrófTolstoy, 
olly fzerentsés volt, hogy a’ vár fa
lai alatt, vett el az ellenségtől egy 
ágyút. O Felsége ezen Tisztet^ Sz. 
György negyedik rendű Keresztjé
vel megajándékozta.

A’ Jun. ll-diki Odesszai 
Journalhoz ragasztott rendkívül 
való Toldalék illy tudósítást közöl 
az Orofz seregeknek a’ Du
nán való állaiméneteléről:

„Satu n o ff, Jun. 8-dikán. (ta
lán Satunofí azon hely, melly a’ 
Jun. Q dikén költ tudósításban,előb
bi levelünkben, Santanovának ne-



veztetett, Ismail cs Reni között, a’ 
Duna bal partján.)

,, Már említettük azon akadá
lyokat , mellyek a' Dunán való ál- 
talmenetelt eddig gátolták. A' leg- 
terhesebb munka nehány nap alatt 
5 verstnyinél, tovább már elkészült 
volt arra nézve , hogy a’ Duna kö
zepén egy töltést tsináljanak. Tsak 
hamar eljutottunk a’ partnak azon 
részére, mellyhez a híd' végének kel
lett támaszkodni; de az ellenség 
ezen késedelmet hafznára fordítván 
az ő’ hozzá tartozó parton majd 
1 s a k t s a kapuja előtt sánczokat há
nyatott, azokat ágyúkkal megrakta, 
’s úgy látszott, hogy általmenete- 
liinket gátolni akarja. O igen ked
vező állásban volt, minthogy a'Tö
rök Duna-part erdős, bokros dom
bokból áll, mellyek az Oroszhoz 
tartozó bal partnál magasabbak. 
Három Török battéria volt ellenünk 
szegezve; az ellenség’ jobb szárnya 
a’ meglábolhatatlan iszapig terjesz
kedett , bal szárnya pedig egéfz 
lsaktsa váráig. Ez volt az állás, 
mellyel meg kelle dúlnunk, hogy 
magunknak általmenetelet szerez
hessünk. E’ végre egy brigáda gya
log Vadáfz-katonaság Ismailnál ke
reskedő hajókra fzálla, és hajós se
regünk’ egy réfze őrizetül után na 
menvén, a’ Dunán felfelé indúla ; 
más részről a'hadi seregnek két osz
tálya , Rudzevits Grlis’ vezérlése 
alatt, azon helyre küldetek, hol az 
általkelésnek meg kellett esni; és
7-dikben a’ Tsáfzár estve oda mene, 
hol ezen seregek öfzvegyülékeztek, 
melly ehhez kaptsolták magokat azok

is , kik Ismailnál hajókra ültek. Mi- 
nekutánna a' Tsáfzár kiadta paran- 
tsolatját az eránt, hogy mi módon 
kelljen az ellenséget állásából ki
verni , O Felsége a’ Tsernigoffi, és 
Poltavai Regementek táborába me
ne. Ott pompás Isteni tiszteletet 
tartottak , hogy az Istentől segedel
met kérjenek ezen elválasztó fogásra. 
8-dikban már reggeli 1 órakor a’ 
Tsáfzár azon töltések végén lévő 
dombon volt, mellyek a’ Dunáig 
nyúlnak. Virradtakor a’ 24 fontos 
battéria elkezdette az ágyúzást,melly 
arra való volt, hogy a' Törököket 
elnémittsuk, a’ mi hajós seregets- 
lténk is akkor kezdé egyszerre a'tü
zelést. Az Ottománok hathatósan 
felelgettek. Mind ezen tüzelésük 
mellett is hajókra fzállának serege
ink, és a Zaporogi-Kozákok Het- 
manja O Felségének a’ maga kö- 
nyü hajóit, valamint Kozákjait is 
szolgálatijára ajánlá , és a’ beszállás’ 
idejében igen foganatos és hasznos 
buzgóságot mutatott. Hogy a’ Duna 
túlsó partjára juthassanak seregeink, 
egy részről az ellenség ágyúzását 
kellett kiállniok, más részről mély 
iszapon keresztül vergődniük. De 
még sem késtek minden akadályt 
meggyőzni, ’s a’ Duna jobb partjá
ra kilépni. A’ flottátska’ vezére, 
P a ti n i o tt i Kapitány , noha a* 
tsata kezdetén sebet kapott, még 
sem hagyta oda kormányát. Végre 
délelőtt 11 óra tájban kezünkbe es
tek az ellenség’ battet iáji, noha egyik 
alá puskapor volt ásva, ’s annak 
fellobbanásavalami 30embertmeg- 
ölt, ’s megsebesített, g bataüon, ’s



több ágyú szállíttatott ki a’ száraz
ra ; a’ Törökök sietve vissza vonták 
magokat Isaktsa várába , ’s eggyik 
külső várost felégették. Az ellenség 
12 ágyút, 2 mozsarat, ’s l hábiczot 
vesztett. A’ mi veszteségünk tsekély 
volt, noha sok akadályt kellett meg
győznünk ; a' Törökök veszteségét 
még nem tudjuk.

„Ezen fényes tsatában kelt által 
seregünk a’ Dunán az ellenség tü
zelése alatt ; ’s már most semmi 
sem ellenzi a’ híd’ építését, melly 
2—3 nap alatt kéfz lefz.

„A’ Tsáfzár a’ Zaporogi-Rozá- 
kok’ Hetmanját Óbesterré nevezte , 
’s őtet Sz. György Tifzti Keresztjé
vel felékesítette. Ezen kívül Ő Fel
sége ugyan ezen Rendnek tízkato- 
na-kerefztjét adta által a' Hetman- 
nak , hogy emberei között kiossza.

„Jun. 7-dikén négy Dón-Kozák 
egy tsónakon a Dunán általment, 
hogy megvizsgálja a’ kiszállásra al
kalmatos helyet, ezen emberek az 
éjtfzakát a’Török parton töltötték! 
Hogy az illy jeles bátor fzívűséget 
megjutalmazza, O Felsége, ezeknek 
a’ Sz. György vitézi Kerefztjét aján
dékozta, ’s őket a’gárdába felvette.

„Mi mostanában olly helyen 
állunk, mellyel az ellenség elha
gyott , és seregeink a’ hajó építésén 
munkálkodnak.’’

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból. Máj. végén 

költ külömbféle levelek értelme fze
rént rövideden a' következőket ír
hatjuk : A’ Reis-Efandi megértvén 
hivatalosan az Orofzok véghatá
rozását , a’ Belgiumi Követhez, Zui- 
1 e n Úrhoz négy kérdést intézett tol-

mátsa által, melyek által azt akarta 
ütanúlni, mitsoda helyheztetésben 
vagyon Franczia Orfzág, és Anglia 
Orofz Birodalom eránt, minekután- 
na kiütött a’ háború a’ Porta, és a’ 
Görög Orfzág’ javára öfzvefzövetke- 
zett eggyik Hatalmasság között ? A 
Követ írásban azt felelte : hogy az 
Orofz háború a’ Görögök ügyétől 
egéfzen külömböző dolog , mely
ben Anglia , és Franczia Orfzág sem
mi részt sem vefzen ; de ezen Ha
talmasságok állandóid megmarad
tak , Orofz Birodalommal eggyet- 
értőleg, a Julius 6-diki Eggyezés, 
mint az alkudozások' alapja mellett. 
Ezen felvilágosítás, és több confe- 
rentiák után , melyeket a' Reis- 
Efendi a' Burkus , Belgiumi, és 
Szárdiniai Tolmátsokkal tartott, 
végre a’ Reis-Efendi egy Levelet ké
szített , melyben a' Franczia és An
gol Követeket, t. i. Guill eminot 
Grlis, és Stratford C a n n i ng Ura
kat Konstantinápolyba meghívja, 
olly szándékkal, hogy előbbi ba
rátságos helylieztetésökbe lépjenek 
vissza, ’s a’ Görögök ügyében a’ 
Portával alkudozzanak. A’ Belgiumi 
Követ ugyan elejébe terjesztette, 
hogy abból nehezen lefz valami, ha 
a Porta egyenesen reá nem áll a’ 
Londoni Jul. Ö-diki Kötés" feltéte
leire ; de mégis kötelességének tar
totta a Reis-Efendinek ezen meg
hívó levelét a’ Franczia , és Angol 
Követ Uraknak Szmirnán keresztül 
Korfuba küldeni, hozzá tévén egy 
ő általa készített Jegyzéket. — Még 
a’ közönséges fegyverre - fzóllítás 
nints kihirdetve; de, a’ mint mond- 

iják, már készen van, igen rövid,
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bővebb Manifestum fog majd ki 
adatni. — A fzarazon, es vízen a 
hadi kéfzűletek folyvást tétetnek , 
de nem olly hathatóssággal, mint 
a’ dolog nagy volta kívánna. Hüs
sél n Basa Scíiumla felé, Halit Basa 
Szilifztria felé indult; a’ köznépnél 
az a' befzéd, hogy mind a’ ketten 
a’ Szultánnak olly utasításával men
nek , hogy bizonyos módon az Oro
szokkal alkudozzanak. De ez alig 
hihető. Midőn Halit Basa a’ Szultán
tól gazdagon megajándékoztatvan, 
kiindult, egy darabig elkísérte őtet 
a Szultán, ’s el válásakor így fzólla 
hozzá: „Tarts számot reám. Ha szük
ség lefz , én is utannad megyek. 
Élőképpen az végeztetett, hogy a’ 
Szultán valami 25,000 reguláris em
berrel a’ fő város’ védelmére otthon 
maradjon. A’ hadi intézések nagy 
renddel mennek végbe de a Minis- 
terek , ’s a' fő Uralt nagy tűnődés
ben vannak.—-- Erzerumbol tudósí
tás érkezett, hogy azon tartomány
ban zendülés támadott, míg az Oro
fzok ott előre nyomulnak. Ez a 
Divánt nyugtalanítja.— A’ Darda
nelláknál a Görögök négy Török 
hajót fogtak el , mellyek gazdagon 
meg-voltak terhelve ; azért Taliir Ba
sa nehány hajókkal oda küldetett. 
— Alexandria hé van kerítve ; s 
Ibrahim a" Portának jelentést tett, 
hogy ő legfellyebb még tsak Jjjunius 
végéig maradhat Moreaban.

Konstantinápolyi számlálás fze
rént a’ Duna melléki Török hadi se

reg, az oda való várakbeli őr sere
gekkel eggyütt, 72,000 emberre te
lik. —- Ellenben egy Újság azt írja : 
hogy a’ Prúthon áitalment Orofz se
regek fzáma 180,000-ret tefzen. A’ 
Braila előtt álló ostromló sereg mint
egy 28,000 emberből; a’ Török őr
sereg pedig itten , a’ fegyverfogha
tó lakosokkal eggyütt, 8000-ből áll.

fíülömbbféle Tudósítások
Konstantinápolyban a* Szultán 

megparantsolta a’Görög Pátriárká
nak , hogy. a’ Synodusával eggyütt 
40 Misét mond jon , hogy a’ Keresz
tények istenétől áldást kérjen az Ot- 
tománok’ fegyvereire. Hasonló pa- 
rantsolat érkezett az Örmény Pá
triárkához is. Ez hallatlan új dolog.

Brazíliai tudósítások fzerént 
Bakiéban a’ Szeretsenek felzendül- 
tek , ’s ezen békételenek már 2000 
fegyverest gyűjtöttek öfzve.

A Koronban felzendült Albá
niaiak letsendesedtek ; t. i. Ibrahim 
Basa a’ Szmirnai Újságból olvasván 
a" Sz. Pétevvári Újságnak azon jegy
zéseit, mellyeket az a' Dec. 20-ikán 
költ Török Hatti-Serifre tett, mind
járt látta, hogy ebből háború lefz; 
8 az Újsággal egy Követet küldött 
Koronba, olly Kenettel, hogy az 
Ixlamismust vefzedelem fenyegeti,’s 
most illetlen egymás közt czivakod- 
ni. Ezek valóban Ibrahim alá vetet
ek magokat, tőle engedőimet kér

vén , ’s nyervén.

(Hafznos Mulatságok Nro 52.) Hirdetés 1/2 árkus.)

(Vége az első Félesztendőnek. J



CATALOG
Ueler jene in - und ausländische Obstl)ÜUTJl'€ j «•<"« euch seltene und vorzügliche HébűJl - S()Tt€Tl , »•</«••/«;

FRANZ MAYR
turgerl. Specerey - und Saamenhündler in der Grünhaumgässe zun grünen Kranz aus der I3&U1YI - Seil tili l’C des Herrn 

LADISLAUS v. LEGRÁDY, in Fest auf der TKaitzncrstrasse suh Nro 1293 künftig beziehen wird, und hey thrfi zu haben sind.

Da diese von Kennern der Pomblogie allgenrein geschätzte neue Baum-Schiihle eine Sammlung der edelsten , schönsten, seltensten , 
imd auch für unser C'lima passende Obst - Sorten darbiethet, und Hinsicht der Lage auch, und des Bodens so accoinmodirt ist, dass ein jeder 
Garten - Freund hach Verschiedenheit der höheren, oder niedrigen Lage seines Gartens , und nach Beschaffenheit seines Lehmigen , oder sandi
gen Bodens hier zweckmässig Bäume wählen, und bestellen kann , Rücksicht dessen schmeichelt sich der Ueherriehmcr dieses Geschäfts,, seine 
verehrte Abnehmer in Zukunft mit Bäumen aus dieser Baumschuhte , dessen Eigenthümer selbst ein bekannter Verehrer, und Kenner der Polito
logie ist, bestens bedienen zu können , und hofft das allgemeine Zutrauen fernerhin zu behalten:

Kirschen.
1 Die allerfrüheste rothe kleine

May-Kirsche. *
2 Detto schwarze *
5 Frühe grosse, röthe Maykirschc.
4 Rothe frühe May-Herzkirsche.
5 Schwarze detto' detto.
6 Braune grosse Spanische Herz-

Kirsche,
7 Späte schwarze dei Io detto.
8 Detto grosse, rothe May-Kirsche.
9 Frühe , grosse , rothe mit festem

Fleisch.
10 Detto detto schwarze detto.
11 Späte grosse , schwarze Herzkir

sche mit festem Fleisch.
12 Späte grosse, rothe Herzkirsche

mit festem Fleisch.
13 Späte, schwarze , kleine Herzkir-

sche mit festem Fleisch.
14 Die grosse ungarische Ilcrzk. detto
15 Die grosse, weiss - rothe mit

weichem Fleisch.
16 Die grosse, weiss - rothe mit fe

sten Fleisch von Pongrád.
17 Blut Herzkirsche.
18 Die kleine, weisse Früh-Kirsche.
19 Die grosse, runde, weisse Kirsche.
20 Detto lange, detto detto.
21 Die Kirsche vier auf ein }£>, eine

seltene Sorte wegen des bey- 
nahe 1 Fuss langen Blattes. *

22 Englische frühe weiset* Kirsche.
23 Grosse Lauermannskirsche.
24 Runde marroorirte Kirsche mit

weichen Fleisch.
23 Lange Mermorkirsche.
26 Holländische grosse Prinzessin-

Kirsehe.
27 Grosse Glaskirsche.
28 Die ganz späte ungarische weisse

Kirsche.
29 Die Goldkirsche.
50 Die Schwefelkirsche.
31 Rothe Muskatellerkirsche.
52 Saure grosse rothe Knorpelkirsche. 
33 Detto detto braupe detto.
54 Detto detto schwarze detto.
35 Detto Lothkirschc.
56 Die bleich-rothe Glaskirsche.

JVeichseln.
1 Die holländische fruchtbare grosse

Morelle.
2 Die süsse Frühweichsel.
3 Träubelweichsel.
4 Die spanische Mayweichsel. *
5 Deutsche Pelzweichsel.
6 Spanische Weichsel mit weisser

Bliithe.
7 Gemeine Spanische Weichsel.
8 Trauer Weichsel.
9 Montmorcncy.

10 Die schöne von Choissy, eine aus
Frankreich hcrstammeiide grosse 
Kirsche.

11 Die Kirsch-Weichsel, eine seltene,
ungarische Sorte. *

12 Little May-Cherri , frühe könig
liche May-Weichsel. *

13 Die früheste, runde Zergweichsel.*
14 De la Toussaint, die Monatlis-

Amarellc.
15 Die Mahalebkirschc.

Abricosen.
1 Die Alexandrinische oder schwar

ze Abricose.
2 Die Bredaischc. *
Z Zucker Abricose. *
4 Grandroyalc, die Römische ge

nannt.
5 Abricot hatifmusque, die kleine

Frühe;
6 Die frühe grosse ungarische.
7 Die Rottérdamer Mandeláinicosc

von allerersten Rang. *
8 Die bleiche grosse Muskateller

Abricose.
9 flic späte Orangen abricose hoch in

September mit Fl ucht beliatigeh.
10 Abricot de Portugal.
Í1 Blaue Abricose.
Í 2 Die kleine Abricose;
13 Aus Sleihen der Ananas-Äbricosc 

tnögenc Wildling, vorzüglich.

27 Betterave , Blutpfirsche mit ab- 
losslichem Fleisch.

23 Verkable Chance liere.
29 Die Ananas-Pfirsche.
30 Die gelbe glatte Pfusche , eine

der schönsten.
31 Königspfirsobe.
32 Madeleine blanche.
33 Grosse Jacobi.
34 Madeleine rougei
35 Der grosse Härtling v. Pomponnci*
36 Peche na in ä flcur doublt.
37 The gokl , Nectarinel *
38 Die römischb detto.

Mandeln'.
1 riirschma\vlel mit süss ~ biltefn

Kern,
2 Riesscn Papier - Mandeln.

Castanien.
1 Maronen auf Eichenstamme ver

edelt, welche in jedem Böden 
foftkommen.

2 Wintei*-Castanicn.

Heben - Sorten.
1 Muscata blanca , aus Italien.
2 Muscat jaune de Portugal.
3 Grüne Muskateller aus Ungarn.
4 Muscat noIr , schwarz Weihrauch 

■ aus der Schweitz. *
5 Muscat violet noir, eine der vor

nehmsten unter den schmeckten.*
6 Muscat rouge. *
7 Rothe Muskateller aus Spanien.
8 Malvoisic Musquce aus der Pro

vence.
9 Grüne Malvasier! raube ; Pfapfer,

Kappel-Traube. *
10 Aschgraue Muskateller. *
H Schwarze Spanische Muskadine. *
12 Baromét aus Malaga , eine der

grösten Tafel-Trduhen.
13 Portugcsische Fleischtraute, eine 

kolossalische Traube.
14 Die Zibeben Muskateller aus

Alexandrien. *
15 Die grosse Spanische Muskateller

zu 4 f4). eine Traube schwer. *
16 Die Türkische Zibebe.
17 Die nicht muskirte Aschgraue.
18 Blaue Zibebe.
19 Lacerymoe Christi.
20 Blaue Jacbhs-Tranbe; *
21 Weisse detto detto;

Hosen.
í Aechtb Oel-Rosc aus Griechenland.
2 Ciocoladbraune May-Rosc.
3 Gefüllte gelbe May-Rosc.
4 Weiss und roth gestreifte Centi-

folia.
5 Rothe, gefüllte May-Rosc;
6 Monalhs-Rose.
7 Immerblühende Rose.

Hothe Acacie.
Hoth- Imbeer Stauden: 

Süssholz-IViurzelri.

Hirn.

1 Ah mou Dien ! über alles frucht
bar. S.

2 Ambrette d’Eté. 8.
3 Detto d’hyver. V;
4 Archi-Duc d’Eté. 8;
5 Poire d’Ange. S.
6 Augusthirn. 8;
7 Aurate. 8.
8 Bellefertilc d’hyvbr. V;
9 Bcllissiine. V.

10 Detto S.
11 Bergamotte , die beste. H.
12 — de Bug«i. V.
13 — de Bussi.
14 — Cadette. H. et V.
1.5 — Crässamc. H.
16 — lange gestreifte. II.
17 — Sclivveitzerbose, eben ge

streift. H.
18 — Suisse hative. Kt.
19 — Suisse rolnié royc. II.

20 Bergamotte; Glasshergamottc; V;
21 — gris d’hyver. V. ,
22 — die ungeninnte, beste. V;
23 — de Hollandé; V.
24 — non pareille; II; *t V. ,
25 — de Pä q u e ,Os terberga m ó t te. V;
26 — rouge, Sommer-Crassann. 8.
27 — runde gi'osse grüne. V
23 — de 8a lattara ahs Spaiilcri. V;
29 — platte. II.
30 — d’Elé. S;
31 — grüne. V. ,
32 — de Soulers. V;
33 Bcsi de Cdssay; H.
34 — d’Echasseric. V; ,
35 Blanquette die grosse. S;
36 detto dié kiéibe;,S:
57 Bernre d’Angleterre: H.
38 — de Boivil. H.
39 — d’Orcc , gold Käiserbirh. H;
40 — gris rouge. H;
41 — d’Anjpu.- II;
42 — Blutzerbirn, die gemeine. 8,
43 — Pfundblutzer; Öder Üiigé-

heuer. 5.
44 — Frühe , sehr grosse; 8;
45 — Römische; 8;
46 — die Rothe. S;
47 — die Spanische. 8.
48 — eine Bastard auf ili; Bi In 

veredelt. S.
49 CaSsoIet, ou Miiscäl. vert.
30 Poire de Champagne;
51 Catharincii-ßirn , von allcrbüteh 

Rang. H.
52 Chamontcl — — — V.
53 Man nd-B irrt — — . — V;
54 Catillac sehr gross. V;
55 Certon musqüe. V.
56 Chaptals-Birn.
57 Cuisse Madame. S;
58 Csömörer Ambrett, von allerer

sten Rang;
59 Doyenné blanche d’Eté; 8,
60 Detto leugne d’hyvei; vorzüg

lich: V.
61 Double fleur; V;
62 Ep ine d’Eté. 8.
63 — d’hyver. V.
64 — rosee.
65 — d’Eté punctcé;
66 Erlauer Bim. V.
67 Eycr-Bini. 8.
68 Eyei-Bii ri, die muskiiie. V;
69 Fasselbirn. V.
70 Feigenhirn, die mdsklite , Vor-

zü ;' ich; V.
71 Feigelbirn. 8.
72 Fleischhirn. H.
73 Franz Madame. 8;
74 liie unbekannte Y. Pa re voh

allerer.steil Rang; V;
75 St. Geiibain die gestreifte: V; dllii .
76 — die göld - gelbe, voriüg -

lieh. V:
77 Grün punctirte; V.
78 Grand Brctägiie:
79 Habeibint. 8;
80 Herrn Gartehbirri v; Sthäüiriä

hűig. H;
81 Von Höyeswerda; 8;
82 Jalousie. H;
83 lsembarth, grauer. 11;
84 — grosser: V;
85 — rother. H;
86 — gröste; V;
87 — der kleide; II:
88 Jacobibirn.
89 Jagdhirn. 8;
90 Käiserbirh ; die frühe: 3:
91 — die spalc. H,
92 — die gröste: Hk,
93 — die schönste. H;
94 — die rothe: H:
95 —- die Winter , griiii;
96 — die Wiiitpr, roth:
97 — mit. feichenlaub, voh

allerersten Hatig,: V.
98 Kantalupbirn . voll alleleisteti

Rang. V.
99 Kesselbirn.
IÖQ Kneipelbirh. 8;
101 Wintei-Köiiigin; V:
102 Kórtibirh. II,
103 Kugel bi rn. H.,
104 Lemonibirn. H.
105 Lacroasbirn aus der Moldau ;

von allerersten Ibiiig; V;
106 Poire de Lansäc,. V.
107 Löüiäe botiné." V;

Zwetschken und PJlaumen.
1 Die Abricosen-Pilaume.
2 Birn-Pflaume.
3 Blaue Damasccner.
4 Damas d’Italie.
5 Die IJamascener von Maügerou.
6 Muskirte blaue Damascener.
7 Dctto gelbe detto.
8 Damas d’Espagne.
9 Grosse Damascener von Tours. 

10~ Lange Violette 'Damascener.
11 Grosse weisse Damascener.
12 Die Türkische, DättebZwetschke.* 
15 Bläue Diapré.
14 Die glühende Kohle, lachend

schön.
15 Weisse Diapré.
16 Blaue Eyerpflaume.
17 Grosse Luisante, eine wclische

Hiihnereyer grosse gelbcZwetsch- 
ke überaus gut. *

18 Grüne Eyerpflaume. *
19 Die doppelte Mirabelle.
20 Grüne lnselpflaume von allerer

sten Rang. *
21 Herzog von Oriean.
22 Hoheitspfiaume, blaue Kaiserin.
25 Weisse Indische Pflaume. *
24 Imperiale Violette.
25 Imperatrice blanche.
26 Prune Royale.
27 Royale de Tours.
28 Ziprischc Eyer-Zwetschke rotli.
29 Septemberpflaume.
30 Die Jacobipflaume.
31. Grüne grosse Mirabelle.
32 Schwarze Mirabelle.
33 Violette Perdrigon.
34 Perdrigon Rouge.
55 Schwarze Perdrigon aus der Nor

mandie. '
36 Perdrigon tardif.
57 Weisse Perdrigon.
38 Grosse Purpurpflaurrie.
39 Grosse grüne Rcinclode.
40 Kleine detto detto.
41 Blaue detto detto untok den

Reinclöden die beste. *
42 Schwarze Reinclode.
43 Grosse blaue Schlehe.
44 Gelbe Schlehe.
45 Die gelbe Catalonische Pflaume.
46 Pflaume ohne Stein.
47 Zucker Zwetschke blau.
48 Detto detto gelb.
49 Detto detto grün.
50 Die Billardkugel Zwetschke, eine

der grösten.
51 Die grosse Haus-Zwetschke.
52 Die gute Brüner Zwetschke.
53 Die früheste blaue Pflaume.

Pfirschen.
1 Jacobi-Pfirschc.
2 Die Croatische, —
3 Rothe Necktarinc , eine Monströse

Durants. *
4 Lange grüne Weinpfirsche.
5 Rundé detto detto.
6 Die schwarz - braune Pfirsehe. •
7 Die grün Necktarine, Petersbo-

rough Necktarine.
8 Peche de Lion.
9 Die achte Blutduranis. *

10 Tetőn de Venus, eine Monströse.
11 Wunderschöne , Admirable tar-

dive.
12 Gell) Durants, Monströs. *
15 Die acht Portugesische.
14 Die rotli gestreifte Nacktepfirsche.
15 Eine aus Kern, erzogene, neue

grüne Pfirsehe von Izsák.
16 Die Citronförmige Monströse Du

rants , eine in der Pomologie 
nicht angemerkte Sorte. *

17 Eine lange, grüne, Ende Octobei
reifende Monströse Durants. *

18 Die weisse ungarische — Pfirsehe.
19 Weinsäuerlichte, grosse, roth-ge

streifte Durants-Pfirsche.
20 Die gelbe edle Weinpfirsche;
21 L’Incomparable au beautc.
22 Eine rotli- nackte, mit rosenfar-

bem Fleisch.
23 Die Bellegarde.
21'Avant-I’cche jaune.
25 Detto detto róuge.
26 Die .Böurdiiic.



103 Lauge gi'táiiv $r»s<r. IL 
[09 - - — \\
110 Lougue. d’Saa. V,
111. St. Lazin. V;
] 12 Magdalcnhiin , die kleinere, 8. 
113 — — diu grosse, 8.
111 Malthabirn. II.
113 Margai éthenbiin. S-.
116 Marquise. II. et V.
I i 7 Mcssir Juan d'or. 11.
118 — — gris. n.
119 Mbiitignis Vildling. If.
120 De la Moltes Vildling , von al

lerersten Rang, lli
12t Museal Allemande, Vi
122 — gros.. S,
123 — die kleine 8.
424 — die Winter,
123 — Orange. V.
120 — zweymahl in einem Jahi

tragend. 8. ut lli
197 — Roliert. S, "
128 JN'agellurn, 8.
129 Present Loyale de Napin. V.
130 Orange d’hyver. Yi
131 — jaiinc liative. S.
132 Pasta Colmar, vortrefflich.'V.
133 Pássá tulli , iibertrifft allé. V.
134 Parfüme de Aulomne. II,
136 Plattbirn. V.
137 Poire de Naples. H,
138 Pomeranzen Kirn. 8.
139 — Winter.
140 Pastorale , vorzüglich, H.
141 Pfalz-Gräfin. II.
142 Bim. H,
145 ßousseltitte , grosse. S,
144 — de Stuttgard. 8,
145 Rousseline , d’hyver , rouge. Y.
146 Reinejtbirn. 8.
147 Bauchfass. V.
148 Bobine d’hyver. V.
119 Bosenhirn. 8.
150 Royal d’hyver , rolh , wunder

schön. V. vorzüglich
151 Salverblatt-Biin. S.
152 Salviati. II.
453 Sanspcan, ohne Scheller. 8.
154 Salzburger, ti.
155 Sarasin , über 1 Jahr dauernde 

Birn von allerersten Rang-,
156 Schafköpfsbirn. H.
157 Tulpenbirn. S.
158 Tr.iit. Forellenbirn. H.
159 Vert longue panachée, V,
160 Virgeil, Poire,
161 Virgules, die ächte, V.
162 — eine Abart der ächten. V.
163 — Sommer , eine grosse Birn.
164 Wasserbirn aus Slavonien . eine 

der vorzüglichsten. 8.
465 Zapfenhirn. V.
166 Zuckerbirn, die grosse. 8.
167 — die kleine. 8.
168 — frühzeitige grosse. 8
169 •— die grüne. 8.
170 — rostfarbige, kleine mus-

kirte von Gyón, vorzüglich.V.
171 Bari t-Körte aus Comorn, vor

züglich. H.
172 Motskos-Körtc aus Dabas, von 

allerersten Rang. 8.
173 Zwiebelbivn. 8.
174 Die ungenannte aus der Samm

lung des berühmten Chemi
kers Vinterli V.

175 Gestreifte Blutzerbirn. V.
176 Winter Blutzerbirn , muskirt 

von allerersten Rang. V.
167 Bergamott von Solothurn. V.
178 Die wunderschöne Sparhirn. 8.
179 Die beim zeitigen ganz Schwar

zehörn , aus der Gegend Ma
ros , vorzüglich. V.

180 Bouquet.Blutzerbirn , eine sel
tene Sorte. 8.

48t Die gute graue, früh. 8. 
jSl Winter Zimmetbiru roth von 

Kovátsi V;
183 Die fürstliche Taftdbirn. Y.
184 Nakowitzbirn. 8.
185 Makarohihirn , muskirt vorzüg

lich. V;

Aepfdn.
1 Äpi, der grosse. V.
1 Agat róugé. V.
3 Dctto blanche. 8.
4 Band , oder Papagey Aepfel. Y.
5 Borsdörfer V.
6 Römischer Borsdorfer. V.
7 Schwärzer Api. V.
8 tiother Calvil. 8.
9 Gestreifter Herbstcalvil. 

iö Rüther Sommer Ei-dbeef-Apfel;
II Cälville blanche d’été. 8.
12 Bóthtir Winter Hiinbeer-Apfel.
13 Cälville blanche d’hyver. V.
14 De Cardinal rougé. V;
15 Detto detto détto Hi
16 Der Charakter Apfel. Y. 
ly Boi trés noble, v. állér 1. R. H.
18 Der grosse Paios-Apfel. V.
19 Der gelbe Fenchel - Apfel, vbn 

allerersten Rang;
20 Mclonen-Äpfel. V.
21 Veiber Renette. V.

26
27
28 
29

22 Pom me de Prinee. V.
23 Grafensteiuér-Apfel. V.
24 Gelber Güldcrling, 8.
25 Gold duttó V.

Pcönme, Imperiale Verte. V,
Pom me du Boi . V.
Kürbis-Apfel. S.
La Reinette Courpcndu gris. V.

50 Roth Kurzstiel. V.
31 Orange Apfel. 8.
32 Poinme de Paris. H.
33 Parmain royal V.
34 Parmain musque. V.
35 Peppin Noble. V.
36 Gold-Pepping, vorzüglich. V.
37 Marmorirer Sommer-Pupping. 8.
38 Grosser Rainbur. 8.
59 Pomeranzen Apfel. V. '
40 Poinme de Princesse. Y.
44 La Princesse Noble. V.
42 Winter - Quitten - Apfel. V.
45 Renette von Aizerna. V.
44 Englische Birnreriette. II.
45 Renette von Breda. V.
46 Die grosse Cassler Renette. V.
47 Die platte Champagner Renette. V. 
18 Character Renette. V.
49 Grosse englische Beuelte. V,
50 Französische Renette. V.
51 Vergoldete Renette , von alle

eisten Rang. V.
52 Gestreifte Renette. Y
53 Renette filce,,v. aller 1. R. V.
54 FranzösisclieGoldrenette dito dtto.
55 Graue Herbstrenette. H.
56 Die graue süsse Renette. V.
57 Die grüne Bandrenette. V.
58 Die zwey Jahr dauernde Renette

von Liinevill. V.
59 Renette von Monbron. T.
60 Muscatrenette V. aller 1. Rang. V.
61 Nenyorker Renette. V.
62 Renette du Nord, Grassgrgn. V. 
63- Renette von Orleans , v#n aller

ersten Rang. V,
64 Punctirte Renette. V.
65 Rothe Renette. V.
66 Siegende Renette , vön aller er

sten Rang, V.
67 Zitron-Renette. V.
68 Zwerg-Renette, vorzüglich. V.
69 Rosen-Apfei. H.
70 Mela de Rosmarino. V.
71 Rothcr Stettiner V.
72 Weisser grosser süsser Adel, von

Patay, vorzüglich. V.
73 Sucrée jaune , gelb süssir Apfel.
74 Der königliche Täubling , von

aller ersten Rang. V 
75l Sibirischer Waldapfel, vorzüglich.
76 Türkischweidling. V.
77 Der rothe Zucker-Apfel.. V.
78 Englisch Granat-Apfel. 'V.
79 Rosette Marbree , Vorzug [ich. S,
80 Valiscr Gold-Peping. V.
81 Vcilburger. V.
82 Kriuter Reincfte von Di
83 Riptons-Peping. V. |
84 Englischer Guldet ling } V. von 
. Schönbrunn. *

85 Gelber Güldcrling hält j sich bis
May. V.

86 Englisch Spital-Reinette. V.
87 Reinette double de Kassel. V.
88 Englisch Birn-Reinette, Früh. V.
89 Gross-Fáros. H.
90 Poinme Cirée. 8.
91 Anoyma. V.
92 Danziger Kant-Apfel. H,
93 Framboise rouge d’Eté. 5,
94 Reinette grise de Cha npagne 

süss. V.
95 Peping Hollandé le gros
96 Calvil rouge d’Autoinne
97 RotheQuittcnapfel, vorzü 
93 Herrn-Apfel. II.
99 Pogäts-Apfel, der grosse,
100 Reinette Marbrée d’ore
101 Stettiner jaune. Y.
102 Reinette rouge d'Autoijme.
103 Mignoné. V.
104 Der grüne Szurtsika-Apfel.
105 Dér gelbe detto detto
106 Der rothe detto detto

Alle 3 von aller lten Rang.
107 Sóvári alma , vorzüglich. V.
108 Podiebradev Apfel , vorzüglich 

aus Böhmen. V.
109 Nevtons-Peping , vorzüglich. V. 
HO Der Eis-Apfel. V.
111 Papsipka formájú 5 Szegletes 

Dabasi alma, von aller t Rang.V.
112 Passa Pomrne rouge d’Automne.
113 Rothcr Eisapfel, aller 1. Rang. V.
114 Der Fruchtbare kleiner Pogäts- 

Apfel.
115 Der grüne Ofner vorzüglich. V.
116 Schwarzer Waitzner-Apfel. V.
117 Vörös 4. Szegletes Gutái, der 

Quadrat Winter-Apfel vorzüg
lich.

118 Der bis Pfingsten haltbare Da
baser süsser Apfel. V.

119 Grüner Dabaser Vaidling. V.
120 Rencttartiger Pfund Apfel voll

Gyón. V.
121 Izsákev Kürbis-Äpfel. 8.
122 Detto rot her Süssiing, V;

V.

V.
H.

lich.V.

V.
H.

H.

V.
V.
V.

125 Schwarz Barsdörfer. Y.
124 Pigeoiiel. H. et V.
125 Perl Reuett, vorzüglich. Y.
126 Pöstophe d’hyver, sehr schob.
127 Royale de Kassel.
1.28 Princesse Noble de Chartreux. V.
129 Der grosse schöne Violettapfel. V.
130 Der lange , rothe gestreifte, vor

züglich. V.
131 DPr runde roth gestreifte, Vor

züglich. V.
132 Der kleine Weidling von Giita,

vorzüglich. V.
133 Der beste Römische , von aller

ersten Rang.
134 Gúlái öreg édes alma , vorzüg

lich. V.
136 Der Ungenannte Apfel, von aller 

ersten Rang. V.
136 Der von Saamcn erzogene lange 

muskirte von Peutz. V.
I o7 Zwiebel Borsdorfsr. V.
738 Gelb süsser Herbst-Apfel.
139 Kleine, graue Renette. V.
140 Violetter Matapfel. V.
141 Englisch Königs-Apfel. V.
142 Teller Apfel. V. '
143 Roth Fenchel - Apfel, vorzü

lieh. V.
144 Gvoss-Peping. V.
145 Grüne Renette. V.
146 Der von Kern erzogene Gold-

Peping, von aller lten Lang. V.
147 Sammet-Apfel. 8.
148 Pater noster, Apfel. V.
149 Weisser süsser Rambor von Pa

tay , vorzüglich. V.
150 Walliser Lemoni-Peping. H.
151 Schönbrunner Peping von Saa

rn en , von aller lten Rang. V.
152 Reinette gris de Champagne. H.
153 Detto jaune hatif d’Ete. 8. 
153 Marmorisirter Peping gross, V
155 Grosser Jacobi-Apfel.
156 Tetőn de Venus sehr gross von

Guta. V.
157 Der grosse Sommer Rosmarin-

Apfel.
158 Sommer Zitron-Apfel.
159 Der Violette, grosser nagari

scher Apfel.
160 Azarol-Apfel. 8.
161 Aus Kern erzogener, sehr frucht

barer ungarischer Pogáts-Apfel 
vorzüglich. V.

162 Violen-Apfel. 8.
163 Gewürz-Peping. V.
164 Leber rothcr Himbeer-Apfel. H.
165 Holland, Gold-Renette. V.
166 Unvergleichliche Renette. V.
167 Vindsor Renette. V.
168 Renette von Canada. V.
169 Harlemet- Renette. V.
170 Nevingtons Peping. V.
171 Rothgestreifter Fenchelapfel. V.
172 Weisser Fenchelapfel. Y.
173 Grüner Stettiner. V.
174 Sommer Pannán.
175 Grauer Apfel. V.
176 Doppelter Zwiebel-Apfel. V.
177 Forellen Renette. V.
178 Süsse graue Renette. 8.
179 Grosser gestreifter süsserApfel.V.
180 Weisser Stettiner. V.
181 Weisser Cardinal. V.
182 GelberWinter süss, vorzüglich.V.
183 Gelber Sommer Peping. S.
184 Safran-Ajafel. V.
185 Kleiner Pilgrim. V.
186 Grosser detto V.
187 Ananas Apfel. V.
188 Renett von Friessland. V.
189 Feuerröthliche Renett. H.
191 Ungarische süsse Renett, Kor

mos édes alma, vorzüglich. V.
192 Apfel von Sedán. V.
195 Pracht-Renett. V.
194 Szőke édes alma , ein vorzügli

eher , gross süsser Winter un
garischer Apfel.

195 Gelb süsser Ziminet-Apfel. H.
196 Grosser gelber Bohnen-Apfcl. V.
197 Rothgestreifter Bohnen-Apfel. V.
198 Goldgestickter Apfel. V.
199 Renett von RochelJe. V.
200 Granat-Apfel. V.

Mispeln.
1 Die grosse holländische Mispel.
2 Die kleinere , aber schmackhafte

re , und fruchtbarere.
Quitten - Sorten.

1 Die Portugiesische grosse Birn-
quitte , welche in Kochen zum 
Brey zerfällt.

2 Die über 1 Jj^. wiegende Birn-
quitte, welche weil im Ko 
eben nicht, zerfällt, zu con 
filmen tauglicher ist.

Stachelbeere oder Agros.
1 Alexander der Grosse genannt un

ter 290 Agros-Sorten die grö
ste und vorzüglichste«

Ahrschitzen, Berkenye*
1 Die Bimförmige, und
2 Die Apfelförmige Sorte»

Preis* in C. M* verstanden;

Kirsch e n Hochstämme 14- Grosch.
— Zwergei n. 10 —

mit Ausnahme der mit * bezeichne- 
ten, welche Zwergein sind; 
unxl . . . 1 fl. 4 Gr; kosten;

Ä b r i c o s 'e n Hochs l amme; 12 Gr.
Detto Zwergein. ; 8 —

mit * Hochstämme. . . . 14 —
Dtto * Zwergein..................... 10 —
Zwetschken Hochstämme 1.0 --

Detto Zwerg ein. . 8 —-
mit * Hochstämme. . . .14 —-
Detto Zwergein........................10 —
Pfi ts che ti Hochstämme . 16 -- 

Detto Zwergein . . 10 —
mit * Spalierbäume ... 16 —

Riesen Papier Mandeln
Hochstämme........................12 —*
Detto Pfusch-Mandeln. . 10 —

Castanien aut Eichenst am ine
veredelt........................J2 Gr.

Winter-Castanien ....10 —
Reben - Sorten

ein tragbarer Stock. . . . g —
mit * detto detto ... 12 —
ein abgeschnittener Rehen zum

Pelzen kostet. ... 2 Gr.
mit * bezeichnet .... 4 —

Rosttn ein Ableger
Nro 1 . -....................................8 Gr.
— 2.....................................8 —
— 3..........................................4 —
— 4 ........ 12 —
— 5 100 Stück . . 2 fl. — —
— 6 ........ 4 —
— 7 ein schöner Stock . 16 —
Rothe Ac a ci e Hochstä. . 12 —- 
Imbeer, ein Ableger . . 2 —
Süssholz, welches in Sandboden

geschwind mit Vortlieil zu ver
mehren ist, ein Stück. 4 Gr.

Birn Hochstämme. ... 14 _
Detto Zwergein........................10 —
Hochstämme von allerersten Rang , 

oder welchen das vorzüglich 
nachsteht ..... 16 Gr.

Zwergein..................................12 —
Phumiden von 7 bis 9 Schuh Höhe, 

alle tragbar aus Nro. 47. 66, 
75. 79. 80. 83. 90. 46. 407. 
109. 113. 18. 19. 25.

Das Stück kostet. . . 2 11.
Eben von diesen, trag

bare Kesselbäume. 1 fl. 4 Gr. 
Ap f l Hochstämme ... 12 —

Detto Zwerge in . . . .10 __
Hochstämme von allerersten Rang, 

und vorzügliche Sorten 16 Gr.
Zwergein.......................... .12___ .
Mispel Hochstämme . . 14 —

Detto vollkommen tragbare 7jäli- 
rige Kesselbäume. . 2 fl. 

Quitten wegen grosse der Früch
ten nur Zwergein . . 12 Gr.

Stachelhere ein Ableger. 4 _-
Ahrschitzen . . . . 3 _
S au r eM aulbeere Höchst. 14 —

NB. Den Sorten nachstehende 
Buchstaben S. H. V. bedeuten Som
mer , Herbst, Winter.

Liebhaber- der Seltenheit, oder 
jene Obstfreunde , welche wegen 
engen Raum ihres Gartens wenig 
Bäume unterbringen können , und 
doch viele Sorten wünschten , kön
nen auch solche Bäume haben , 
wo auf einem mehrere Sorten ver
edelt sind, z. B. Birn und Apfel 
mit 10 ; Abricosen und Zwetschken 
mit 12, Pfil-schen mit 2 bis 50 Sor
ten , ja auch solche, wo auf einem 
Baum verschiedene Abricosen, Zwet- 
sclien , Pflaumen , Mandeln , und 
Pfuschen Sorten bevsamm veredelt 
sind, und sämmtlich Früchte tragen.

Um die besondere Nutzbarkeit 
der so künstlich veredelten Bäume 
zu sehen , und sieh auch von der 
Wirklickheit der a»gezeigten selte
nen Obst-Sorten zu überzeugen , ist 
die obenerwähnte Baumsehuiile für 
Gartenfreunde den ganzen Somme« 
hindurch ollen.

Der Pi riss solcher Bäume, woi 
auf mehrere Sorten von aller ersten 
Rang veredelt sind, wird nach Zah 
der Sorten, jede Sorte per 8 Groschen 
berechnet, z. B. ein Birnbaum mit 
10 Sorten 80 Groschen etc.

Da eine frühere, oder spätere 
Bestellung auf die Wahl sowohl der 
Bäume, wie auch der Sorten einen 
Bezug bat , die geehrten Herren Ab
nehmer werden gehorsam»! ersucht 
ihre Bestellungen mir je eher ein- 
zusenden , uftil wenn nicht mit der 
gänzlichen Auszahlung, doch mit 
próportionirten, Darangabe ihre Be
stellungen zu sichern , worüber von 
mir und demEigcnthümer der ßaiun- 
Schuhlc quittirt werden.



és a húzás, ha eléhb nem, bizonyosan negesik Április lQ-dikén 1828-ban.
A FclsSscg engedői mé\el kijátszatnak:

j_S/.ör. £ JÁXJCRENSTEINI szép és nap7 Uradalom, a hozzátartozókkal 
együtt, úgymint: az úgy nevezett AuiGült, és Erlachhof nevű jószág,

vagy hely ettek f°r- Váltóban.
• Egy újonnan épült n t g y ház B é t s b e n, N1’0, 84,o -

vagy for. Váltóban.
^ szór.t) Egy szép szabad birtok, Freybcf Aicbberg nevű, Stokerauban,

4- szer.

vagy. 

Egy igen 
vagy,

for. Váltóban.

szép gyűjt em ény Olaj Festésekből,
for. Váltóban,

mind ezek, két jelszó, ü. m. Apolló és Vénus mvezet szerént játszatnak ki, következendő^éppen.
Az Apolló jelszó, melly közül minden második sors bizony-s pénzbeli nyeréssel von öszvekötve, maga 43)701 nyerő 

sorsot foglal magába, öszvesen H 2,b 86 forintot Váltóban.
Vannak még az Apolló jelszó között 2,404 pénzbeli hyero sorok, mellyek a’Vénus jelszó között is feltaláltatnak, ’s öszve

sen 3 62,604 Váltó forintot tesznek, ésígy ezen két jeszók öszveséggel 4^ tS ,000 V. for. nyereséget adnak. 
Az Apolló Jelszónak 6,ooo zöld színű ingyen kiosztandó neró sorsai, és a Vénus Jelszónak 2)000 sárga ingyen 
nyerő sorsai öszvesen 30 000 nyerő sorsot számlálván, teszne 31 fj?Ö,OOÖ V. forintot. Vagyon e szerént ezen

Lottériában mindöszve 541} Í05 pénznyerő sors,

és ezen nyerések 200)000, 60'000' 50,00), I 5 000 10-000, 6000, 5,000, 3000
2000, 1,000, 500, 250, 200 100 f'., 's Így tovább lefelé kisebb summákból allvan V. forintokban öszveséggel, 

a’ számolás szerént 1*% Á rtvgi iE II W V. forintot okvetetlenill nyernek.

Minden zöld és sárga ingyensors nyerhet többször is, de egyszer bizonyosan nyér.
Minden, a’ ki io sorsot egyszerre vesz kész pénzen Apó Hí jelszóval, mellyek közül minden második sors okvetet’e- 

nül nyer, arra ráadásul egy ingyen sorsot kap, míg ezen ingyen sorsok el nem fogynak.

Egy sorsnak az ára tíz Váltó forint.
A’ Jószágok és Vagyonok Leírása.

i. A’ Buckensteini Uradalom a* hozzá tartozókkal együtt 
Karnióliában fekszik, L a i ’ a eh tói 10, Zágrábtól 8» Neustadtl 
Kerületi Várostól pedig 3 mértfüldre, ’s ugyan ennyire Cilii Kerületi 
Várostól is, a* s.záva vize gyönyörű völgyeben, mellyel Stájerország
tól a* s; áva választ el. A* táji ék mellyet a’ rajzoló előadásában na
gyítva éppen nem szépített, felette kies, folyó vizekkel bővelkedik ;

szép lombos erdf ji, jó két és három kaszállású rétjei, derék szántóföldjei, 
’sjó szőlőhegyei vannak, meily utolsók közölt van a’ Bedersbergi 
bíres szőlőhegy; fekszik a’keiülelbeli jó országút mellett, meily Zá
grábbá visz , ’s ez állal minden termés könnyű elszállítása lehetséges.

E en Ur‘dalomnak a’ fekvese tájoló kiessegii, ’s a’kilátása a’kas
téllyal általellenben fekvő Stájerországba több órányi kiterjedésre be
hat a’ szava vizére pedi;, mellyen, a’ kereskedés cs haiókázás által 
az elevenség szüntelen való, még elragadóbb. — Van szántóföld - ési '

A’ Kiváltképpen Nyereséges

jelszókra oszlott Lottériája
négy nagy jószágoknak

m egmásolhat atla mii kijátszatik



'Io - mimkabeli robotja, pénz és tlzedbeli jövedelme, szépradá-
.atja és halászatja.

A’Kastélya négyszegletre, nagy tágas udvarral, szépen és jól pült; 
minden alkalmatosság meg van benne, ’s kertekkel körül véetve, 
mellyekben -egy nagy üvegház is van, A' gazda ági épületek ozzá 
közel vágynak ’s tzéljokra nézve jól építtettek. Az épületek födzínt, 
valamint a’ pintzék is mind bolchajtásra vannak, még pedig úgy,hogy 
ezekbe négylovas nagy szekerek is béme'ietnek, a’ honnan azk a’ 
borkereskedésre igen alkalmatosak.

Az Erlachhof nevű Jószág fél órányira esik a’Ruckensteini 
Uradalomtól , úgy hogy az egyik birtokból a’ másikba lehet látni;fek■ 
szik pedig a’ kertjeinek, szántóföldjeinek és rétje nek közepette,mel
lyek mind különösen jók; vannak szép erdeji. jó szőlő hegyei jele
lendő szántóföld munkabeli robotjai, i orpenzbeli ’s dézma - jövdel- 
nei ; Isin is kasiélyja és elég majoros épületei.

A’Füzes Szigeti Arend s Jószágban nintsen ugyan lakhely, dehaon- 
lóképpen hasznos rob tp nz - élet - bt - és dézmajövedelmei vanak. § 
Mind a’ három eddig meg levezett Jószágok a’ Karnióliai Ország kiny
iébe úgy vannak beírva , mint külön - külön birti kú jószágok és 
e,yütt szép nagy Birtokot lesznek, ’s ennél fogva, a’ ki birásokbajut, 
azokból kedvere és kellemctesen élhet; mivel a’ szántóföldek hainntz 
hódat, a’ rétek harmintzhat hódat, a’szőlőhegyek rg hódat és 140 
,—| ölet, az erdők pedig 1685 hódat és 6,4 UU ölet tesznek.

A’ szolgálatbeli haszonhajtás inegyen, az ötödrészt ki nem vorán 
belőle, pénzben 455 fut. 11 */s kr-ra Conv. Pénzben a' kézi robot 10,38 -/5 

lész napra, a’ szekeres robot 6136 napra; f írásbeli ltötelezttés 
888 fontra; e’ mellett jó haszon megy bé az életből, borból és az y 
nevezett fiatal tizedből ; búzából 135 odavaló mérő (IVJivl), zaból 1 
215 mérő"; rozs 34 mérő, köles 36 \ 2 rnéiö és aprömarhából 8° 
darab , ismét Laudemiumok és Taksák.

Ez az Uradalom sem nem Kerület, sem nem tartománybeli törvényszk.
2. Egy újonnan ’s jo ízléssel építtetett erős nagy ház Bétsbengz 

A Is er külvárosnak henészúiszájaban (Gärtnergasse) a’ 84 - dik szm 
alatt, melly a’ földszinti lakásul at kivéve kél emeletú , tseréppele- 
dett, tágos udvarral, és szivárványkúttal felkészítve , és még áritól 
ment esztendei is vannak.

Ezen épületben vagyon a’ föld alatt: Két nagy pime, 
mely 15 fatartó helyre van felosztva. Földszint: 1 Pitvarszok,
9 Szoba, 6 Benyíló szoba, 7 Konyha Az első emeletben: itt 
varszoba, 8 Szoba, 4 Benyíló szoba, ő Konyha. A’ második e mi
iét ben: 1 Pitvarszoba, 8 Szoba , 4 Benyíló, 6 Konyha.

A’ gráditsok mind hőből vannak. A’ palló téglával ki van rakva ;i’ 
házfedél ereszei tzink - Isatoinákba ereszkednek és tsővekre vétett».
Az árnyékszékek földalatti tsatornakra mennek. Az udvarból mindn 
emele be felvezető gráditsok vannak.

3. Az A ich be-g nevű nemes szabad telek, vagy birtok alá 8 
Ausztriának az alsó Manhardsbe-gi negyedében Oberrohrbath ; 
nevű faluban fekszik , nem meszsze Kor neub u rgtól és Stock- $ 
tantól, Bétshez tsak három órányira, igen kellemetes és felet: 
termékeny vidéken, és áll: egy különösen jóízléssel elkészített kaslél- 
bol, tele legszebb bútorokkal, és más fényesség nevelő tárgyakká; 
több gazdas gi épületekből , és három nagy bolthajtásos pintzébl
10 hód 864 öl urasági telkekből, mint, füves és gyümöltsös kertéi
ből, egy szép tóból, mellynek környéke tölgyes fejér bikkfákkal > 
több efféle f kltal bé vágynak nőve.

Ezen szabad birtokhoz tartoznak a’ következő'paraszt telkek: hót j 
73% szántó földek, napszámra 4. V2 rét, 3 l/2 negyed szőlőhegy; eg jj 
paraszti haszonhajtó malőrt:; 9 házatlan telek, 6 házas telek; egy min | 
dennei tökelleiesen felkészített pályinkafőzö; szabad bormérésre va! 
tust Sz. Gyórey naptol fogata Sz. Mihály napig , minden esztendőben 
minden adó nélkül.

Ezen szabad birtokhoz feles számú Fundus Instructus vagyon, sót 
igen szép házi készületekkel’s bútorokkal ’s más fényüzésbeli tárgyal
jai együtt, Külömbféle fényűzésbe!! tárgyak ezen szabad birtoktol 1’ 
betsüléskor külön választal ak egy különös lajstrom szeré,it, és m- 
jyedik fö'.-iycrésneli tá gyáva halároztaitak meg.

4. A’ negyedik Kinyerés áll egy felette nagy betsü és pompis 
Gyűjteményből, melly egy különös lajstrom szerént, mívészségbeli’s 
fényűzést tárgyakat foglal mag ba.

A’ Lotteria Feltételei.
A’ Felsőség által ezen Lottériára nézve helybehagyott Feltételije 

a’ következők;
1 .«»or. Ezen Lotléria két választott Jelszókból áll, úgymint, Ápoló 

és Vén us, mellvekben 183,500 sors van.
Az A p olló Jelszó gó sz m lajstromot foglal magába az 1 - sótól 

a’ 86 - dikig és minden lajstromban 1000 sors van a’ számok folytá
ban , az 1 - sőtöl bérekesztve a’ 86,000 -ig, mellyek közül min
den második sorsnak okvetetlenúl pénzbeli nyelé
sének kell lenni, és a’ mellyek közül tsak 80,000 sors adatik el 
10 V forin jával mivel a’ többi úgymint 6,000 sors, ingyen kiosztandó 
zöld .színű nyerő sorsoknak választatnak el.

A’ Vén us Jelszó nints számlajstromokra felosztva, és ennek 
sz-ámjai ott kezdődnek, a’ hol az Apolló Jelszó számjai az utolsó

I.ajslrotoban elvégződnek ; ezek tudnillik 86.00t - en kezdődvén men
nek berekesztve 133,500-ig. A’ Vénus Jelszólan tehát van 95,500 
eladó sors 10 V. forintjával, és 2,000 ingyen kios/tando sárga nyerősors.

A’ 6,000 zöld nyerősorsok az Apolló Jelszó sors számai közül 
vetettek ki, a’ 2 000 sárga nyerősorsok pedig a’ Vénus sorsszámai
ból szakasztaltak külön, mellyeknek szám lajstromai a’ Ts. K. Lőtté- 
ria Directiónak általadénak.

2 - szór. A’ sorsok az alul előforduló Formulare szerént, még pedig 
az Apolló Jelszóból, valamint az ingyen kiosztandó 6,000 zöld nye- 
rősorsok is veies színnel nyomtattattak, a’ Vénus Jelszó sorsai pe
dig és az ahozvaló 2,000 sárga ingyen sorsok fekete nyomtatásnak; 
egy a’ papirosba belé nyomott bélyeggel , a’ szélein pedig öszvevon- 
galt be ükkel, Nagy Kereskedő 1)1. C óit h Fijainak nevekben. Braun 
Ferdinand által aláírva, és a’ Füzetekből kü lomb féleképpen kivágva.

3 - szor- Ezen Lottéiiával következendő nyerések vannak egybekap- 
tsolva ;

A’ Ruckensteini szép Uradalom hozzá 
tarlozandókkal együtt, az Alii Gült, és
Erlachhof nevű Jószág , vagy . . V. fór. jJO O’O 0 0
Egy újonnan épült nagy H a z Nro. 34, B é t s- 
ben azAlser külső városnak Gärtner nevű
útszájában, vagy. ....... V. fór. (JOrOGO
Az Aichberg nevű szép szabad Birtok
Stockerau mellett, vagy .... V. fór, 5GröOO 
Egy szép Gyűjtemény, melly olaj festések
ből, ánglus réz metszések bői, külömbféle mes- 
termívekből , és egy igen szép portzellán 
asztali készületből áll, melly a’Seversi Fab
rikáltán készült, gyönyörű festésekkel és
gazdagon megaranyozva, a’ Lajstrom sze- — ^ „r<nt >agy . . .................. V. fór. 15,000
43-701 pénznyerősors, egyedül az Apolló Jelszóra,

2:400 pénznyerősors, egyszersmind az Apolló és Vénus 
Jelszóra ,

0:000 pén, nyerősors, az ingyen kiosztandó nyerő zöld sorso
kéit, Apolló Jelszóval,

2:000 pénznyelősors , az ingyen kiosztandó nyerő" sárga sorso
kért, Vénus Jelszóval; öszvesen

54,10 »-"-575.000
4. szer. A’ sorshúzás ezen Lottériából Bétsben lesz, az erte kiren

delt Ts. K. Közönséges Udvari Kamara, és Ts K. Lotteria Directio 
Biztosainak felvígyá zások alatt; mégpedig, az Apolló Jelszó kiját 
sz.ísa magában, a’zöldéss rga ingvensorsokkal együtt A prilis 19-dikén 
1828, az ezután következő napon pedig az Apolló és Vé
nus együtt lévő Jelszók kijáts ása ; vagy ha a’ sorsok a’ kitett idő 
elolt jóval elkelnének, elébb is, a’ mi két héttel elébb ki fog hirdetödni,

5 - szi>r. A’ húzások 6 szerenlsekerékből, mennek véghez, Nro 1,
2 , 3, 4, 5, 6, a’ következe-dő m dón; »

Magára az Apolló Jelszó húzására. Április 19-dikén i828 
43-701 pénzbeli nyerősors'van elha ározva. Ez a’ búzás bét szeren- 
tse - etekből, ekként megy véghez: Az első számú szeren sekerékbe az 
A polló Je szónak minden sor?számai belerette nek , az 1 - számtól 
kezdve, berekesztve a’ 36,000 - ig ; a’ 2 dik számú szerentsekerékbe 
pedig az ezen Jelszóhoz elhatározott 701 kihúzandó nyerősorsok, úgy 
a" mint az előadandó Kimutatásból kittiszik.

Az 1 - számú szerenlsekerékből ekkor egy sorsszám, ’s ugyan ek
kor a’ 1 - dik számú kerékből is a’ kivont számra eső nyerés kihúzu
nk , és ez így folytatódik mind addig, míg mind a’ 701 kivonandó 
nyerés száma el nem fogy.

Az Apolló Jelszónak szánt többi 43-000 pénz nyerősorsaira 
nézve a’ következendő nyerés rendje van megállítva, hogy a’ Fénye
zés sors,zárójától számlálva leifelé minden második sorsszám a’legfőbb 
g6 000 sorssrámig, ’s innen ismét általmenve a’ Főnyerés legkíssebb 
sorstzamj.ua, hasonlóképpen minden következő második sorsszám Fel - 
menve a Főnyerés sorsszámjáig okvetetlenúl pénznyerést 
testen.

Ha p o. a’Főnyerés a’ 20,000 számra esnék, akkor ezen számok 
20,002, 20,004, 20,006 ’s ettől kezdve felfele minden második sorsszá
mok nyeincnek, a’ legfelsőbb 36,000 sorsszárnig; továbbá, a’Főnye
rés sorsszámának legkissebb szárújától a'2 - tői számialva is felfelé min
den második sorsszám p o. a’ 4, 6, 8, t o> ’s így tovább a’Főnyerés
nek sorssz máig, ok veretlenül nyerne, a’mint azt az Előadás kimutatja. 
Es így két szomszéd számok liözúl, mellyeknek egyike páros a’másika 
páratlan számmal végződik, .z egyiknek minden esetre nyerni kell

A’ 3-dik számú Szerentsekerékbe az Apolló Jelszónak külön
választott 6.000 zöld ingyennyeró sorsai vettetnek, a’ 4-dik szeren
tsekerékbe pedig a’ Vénus Jelszónak különválasztott 2,000 sárga 
ingyennyeró sorsai. Mitrdenik szerenlsekerékből Nro 3 cs 4, 100 da
rab sorsszámot huzatnak ki, mellyek az előadás szerént, a’ legna
gyobb nyerőtekkel jutalmaztatnak meg, a’ ki nem húzott sorsszámok 
pedig ezen zöld és sárga ingyensorsok közűi, minden külöirabség nél 
kúl tíz, tíz forintot nyernek Váltóban.

a)

b)

c)
d)

/)

g)

b)



Az Apolló és V é n u s Jelszóknak egyesített húzásakor Április 
21-dikén 18281 az 5-dik számú szerentsekerékbe minden sorsok 
számjai beleve telnek az 1 - sótól kezdve, bérekesztve, a’ 183 500-ig; 
a’ 6-dik s ámú szerentsekerékbe pedig a’ négy Fónyerések fognak bé- 
vettetni, úgymint: a) A’ Ruckensteini szép Uradalom hozzá tar- 
tozandókkat együtt , az A u i G ü 11 , és Erlach bof nevű Jószág. 
b) Egy szép ház Bétsben Nr° 84 az A I s e r Külvárosban, c) A i c fa- 
be r g ntvú Szabad Telek, Stockerau melle t Alsó Ausztriában. 
cl) Egy szép Gyűjtemény Olaj Festésekből ’s a’ t. és 1,000 
kihúzandó ny erősorsok, mellyek közül a’ négy Főnyerések sorsszámá
nak 700 azokat megelőző és 700 utánnok következő számjai nyerők 
lesznek, az Előadás szerént, mellyek Elnyeréseknek és Utónyeré
seknek neveztetnek.

Ezen Húzásban is az 5 - dik számú szerentsekelékből egy sorss ám 
fog kihúzatni , a’ 6 - dik szerentsekerékből pedig a’ kivont sorsszámra 
eső nyer. s is ez így folytatódik, míg minden nyerő sorsok el nem fogylak.

Ha az ElÖnyerések számjai az 1 - számon felül mennének , akkor 
azok a’ legnagyobb számra esnek viszsza cs onnan mennek viszsza 
felé, valamint azon esetben , ha hogy az Utónyerések sznmjai a’ leg
több számon lúl mennének, akkor ezek az 1 - ső számra esnek viszsza 
és onnan lépnek tovább nagyobb számokra.

A’ húzás után két nappal kiadatik nyomtatásban, a’ búzásnak 
lajstroma számrendbe szedve, annak kitételével együtt, hogy a’ nyeiő 
számok mit nyertek

6 - nor. A’ nyerések a’ húzás után két héttel kifizettetnek Bétsben 
Coith U> Fijainak Nagykereskedőháza által, az eredeti nyerősorsok 
viszszaadása mellett.

Mihelyt a’ Jószágok és Vagyonok Elnyerői magokat az eredeti 
uyerösorsok előmutatásával nyerőknek lenni megbízó nyitották ; a’ Jó
szágok és Vagyonok általadása- azonnal megesik, még pedig minden 
adósság terhe nilkill a’ tőivényes beisü oklevele szerént, minden jus
saival es terheivel együtt, úgy a' mint azokat a’ mostani Birtokosa bíita 
is használta, vagy Coith Id Fijainak Nagy kereskedőhöz a ál al, 
vagy annak Meghálálni azol tja által. A’ húzás r apjától kezdve mind 
haszonvételei és jussai, mind terhei a’ jószágoknak a’ Megnyerőkre- 
szállanak, és a* Jószágok ezen naptól számlálva az ö sz madásokra és 
költsége kre ’s szét entscjekre vetetnek gondviselés alá.

7 . szer. A’ Főnyerősorsok addig a’ Birtokosok kezeikben maradnak, 
míg azck a’ Tarlománybeli Kormánytól a" Tartomány Birtokos tagjai 
közé felvétetnek; ez meglevőn pedig, az eredeti nyerősorsok az emlí
tett Nagykeresketiőháznak által adassanak. A’ kik a* Jószágokat meg
nyerik , szükség , hogy annak bírbalás ra a’ Tartomány törvényiéi 
szer 111 alkalmatosuk legyenek , vagy arra magokat alkalmatosokká 
legyek , külömben, ha a’ bírás jussainak megnyerhetési re magokban 
akadályt látnának , azo at eladni kcnteleníttetnek.

g . szór. Minden nyeri sek, mellyekre a’ hú ás után 6 hónap elfolyása 
alatt, és a’ Jószág nyertsek is, ha azokra a’ húzás napja u áu egy 
esztendő elfolyása alatt senki sem jelentené magét, idcjevesz’ett nye
réseknek tartatnak, és Ő Felsege fogja kegyelmesen Meghatározni, 
fogy azok nti I d% - ólra foidittasSan^k. • r

9 >r°r. Ho,.y pedig ezen felette n^erftdVeí eisSrN^Loi.tétiáija játszá
sának vég ehaitasa Kin I inkább siettessél* *t hirdeti az alólírt IjJagy-
lA*®KÍI|9l5áíJ^hc|y n intjy|-*i rawe^^kl J !!
lése 1 apját 1 kezdve egysze r^k AsOtz A»p olló JelíziW^pe-
ve ett sorsot vesz, mellyek™ közűt mindért második sors bizonyosan 
nyer; annak^M'K^' a’j^Ao sárga sors- k közül egy
nyerő se rs ingyen ráadatiK, cn^oemllök tart, melly sorsok okvetet- 
lcnúl mind ny rnek.

A’ ó, 00) ingyennyerő zöld sorsok A p AI ló Jelszóval, 6,000 nye- 
Nrs által ős vesiggel 70 000 v- forintot nyernek , a’ 2,000 ingyen- 
nyerő síiga sorsok pedig a’ V én us Jelszóval 2,000 nyerés állal 
cszveen HO-OOO V. forintot nyernek.

Mihelyt bizonyos lesz , hogy a’ 1 ottéria kijátszása meg nem má
soltaink, akkor a’ 6,000 zöld és 2,000 sá’ ga ingyennyerö sorsok nemtsak 
mind a on jussokkal és nyerését beli reménységekkel bírnak, mint a’ 
többi sorsok , ininllto-y a’ n bbi sorsokkal , nemtsak a’ négy fénye
rőié re. mellyek £{25.000 V. forintból álló summát tesznek , és az 
150 000 fotin bői allu p nznye esek. e is együtt játszanak; hanem 
ezen g coo zöld t s sárga ingyenn ető sorsoknak még az a’ különös hasz
nok is lesz, hogy ennek felette 100 000 V. fór. is okvetetlenúl nyernek,

10 . imr, Coith D1 faijainak Nagy Kereskedőházok kezességet vál
lalt az ci ánt , hogy a’Jószágok , a’ betsüles Oklevele , és a’ Felsőség 
által helybebagya uti kij tszás módjának feltételei sze ént adósság terhe 
nélkül lo nak altaladatni, valimint az eránt ij, hogy a’ pénznyerések 
kifizetése pontosa i megesik, és hogy a’ zöld és sárga ingyennye ő sor
sok , vall meddig azok el nem fogynak , mindennek kiosztatnak, úgy 
végre az er. nt is, hogy ha a’ kijátszás tatám megmásoltatnék, a’ be
tett pénz kinek kinek viszsza fizettetik.

Alin hogy némely Egy ü.tjáiszóknak személyes környúlállásaik ol- 
lyanok lehet, ek , hogy azok a’ jószágoknak mindjárt Kész pénzel kifi
zetendő meghatározott árát, ámbár ez a’ j. szagok becsével fel nem ér, 
mégis inkább szeretnék felvenni; erre nézve Goi t h D1 Fijai Nagy
it eres kedöházok nak kezességétJ az a’ leköteleztetek tétetik közönsé
gessé, hogy a* Jószágok és Vagyonok Elnyerőinek azokért mindjárt a*

húzás útón kész pénzben az eredeti ily erőse rs .ólukul.' sakot a* követ- 
ke ő summák fizettetnek ki: úgymint ;
A’Ruckensteini nagy Uradalomért a’ hozzátartozandó A u i G ü 1 t e l

V. fór.
az Aiser külvárosban, 
........................... V. fór.

és Erlach hofi jószággal együtt
A’ Bétsi házért,

Nro. .........................
Az A i c h b e r g i Szabad Birtokért Stockerau 

mellett, . . . . ........................... V. for.
Egy szop Gyűjteményért, melly Olaj festésektől, 

ánglus rézmetszésekből, kűlómbféle u estermívek- 
ből, és egy, a’ Seversi Fábrikában ké zült szép, 
gyönyörű festésű ’s gazda 011 megaranyozott p„r- 
tzellán aszó li edén k szüle bői áll, annak ki. V. 
nős Lajstroma szerént................................ V. for.

IZ í ú'

15.000
Mindazaltal, ezen Jószágok Elnye ölnek a’ húzás napja után bá

rom hónap elfolyása alatt ki kell magokat nyilatkoztatni, ha a' Jószá
gokat akarják e’ megtartani, vagy pedig az azokért ígért viszszaváltás 
summáját felvenni; mivel , ezen kitett időhatáron túl, cz E! nyerői nt-k 
a'Jószágokat kell megtartani, fairre nezve Coith M Fijainak Nagy- 
kereskedőházok írásban különösen kezességet tett le a’ Ts. K. Közön
séges Udvari Kamaránál, sőt több bátorság végett, ez II , a’ Felsőség 
által helybehagyatott Lottétia - játék Plánuma , a’ kijátszandó Jószá
gokra, törvényesen ’s birtokosán bé is íratott

Ezen nyereséges Lottóidénak sorsat darab számra in Váltó forint
jával találtatnak Bétsben az alábbírtnál a’Singersíiasse nevű útszá- 
ban Nro. 894, valamint az Ausztriai Birodalomnak minden városai
ban , és Külföldön is

A’ húzás helye és órája későbben ki fog hirdette ni.
Bétsben, November 30-dikán 1827

Coith D* Fijai.

Valyon megérdemli e* és mennyiben érdemli meg ez 
a’ Lotléria a’ tisztelt Játszók

különös fig. elmetességét, a t tsak ezen itt előadóit Játék Plánoménak 
summát és szoros megvizsgálásából ítélhetni meg. Az, alólírlak elég
nek tartják e’ végre annak következendő rövid Kivonását előterjeszteni, 

ai E-; a’ Lotléria 4 Kenyeresből áll, mellyeknek szerfelett nagy 
belső betget, minden ahozértő általiáthatja, ’s a’ mellyekért a’ válts, g 
200000 f , 60000 f., 50000 f. és 15.000 for., öszveséggel 
^25 >0 0 O V forintra megy ; a* mellyeknik elnyerésére mind 
az Apolló mind a’ V é n u s Jelszókkal megk ülöm közteleit sorsok 
együtt játszanak.

b) Ezen Lottériában vannak meg a’ \ Főn) erő sorsokon kivű!
54.101 pénznyerő sortjgk™, me^ly östveséggel SSUrölíÖ 
V. fo. intőt tesznek , úgy ho^y^XáltS A%étés*-A>szv»iéges áu indája

5.75,000 V. Jorintrg megy.
c) Ez a’ Lotléria úgy van elintézve, hogy A*p3r i i rt .ÄrCsViyi ak 

80,000 sorsai közül minden második sorsnak szükség sképpen nyerni 
kell, úgy hogy minden , a’ ki ezen Jelszóval két sorsot bír , mellyek 
közül az. egyik páros , a’ másik páratlan számon v.'g ődik , az, egyik
kel okveletleuül nyer, a* melly ről ezennel hitelesen bizonyossá tétetik. 
Ezenkívül egy illyen sors 7 - szer is nyerhet

11) Sőt még ezenkívül minden tíz sorsot vevőnek egy ingyen nyerő 
sors adatik ráadásul , míg ezen ing', en nyerő sorsokban ta t

e) Hogy a’ 8,000 darab ingyenn 1 erő sorsok közül, mellyek ezen ki
játszásban vannak, egy zöld ingyensors nyoltzszor is nyerhet, va
lamint egy sárga ingyensors is hatszor nyerhet ; és azonkívül hog\ ezen
ingyennyerő sorsok 6.000 f-> 5 000 f ’s így tovább lefelé 10 V. 
forintig bizonyosan nyernek, még minden Főnyerésekre is a’ többi 
sorsokkal együtt játszanak.
f) Ezen Játék módjának kidolgozásában különösen tekintetben vé

tettek az egyenként Játszók, és arra volt vigyázat, hogy közöltök a’ 
nyerések a’ tehetségig egyenlő mérték szerént os/.lattassanak el, a’ mi 
tsak abból is megtetszik , hogy két ollyan sorsai, a’ mellvek közút 
az egyik páros, a’ másik páratlan szánton végződik, szükséges
képpen valamelly summa pénzt heil nyerni, és még
ezenkívül azon sorsokkal a’ 4 Főnyerősorsra és az 4:x j_ 0 3l 
pénzny erő sorsokra is eg, ült játszik.

g) A’ Játékba való beletel tsak 10 V forint, egy sorsért, a’ m lly- 
ből az ebben részvevőkre az a’ különösen ny ereséges következés bá
rul, hogy ha tu sorsot vesznek meg Apolló Jelszóval vagy 4(> ezüst 
forintot tesznek bé a’ játékba , egy ingyennyerő sorsot és még 10 ol
lyan sorsot kapnak, mellyek közül ötnek szükségeskép
pen nyerni kell, és még ez által olly 11 sorsnak birtokában van
nak, mellyek minden törés pénzbeli nyerésekre együtt játszanak, és 
a’ mellyek közül 6 darab bizonyosan vagy péítzt 
vagy jószágot nyer.
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Nyerések Előadása, az Apolló Jelszóból, 

8Ó számlajslrommal.
t. 11Ó- I EIS- Utó-jj. zott V. for.

Nyeiosorsok.
1 — — Nyerosors, tesz .

for.
10,00021,5oo LI,Zoo » >; 2 8 ö,o o u

3 — — 9 ooo 9 3,0 0 0
4 — — V 5oo » 2,0 0 0s — — » » 200 » 1,0 0 0

10 — — 9 100 9 1,0 0 0
20 — — » V 5o V 1,0 0 0
5<> — — 9 » 20 V 1,0 0 0

1 oo — — 9 V i3 » 1,5 0 0
5oii — — » 9 12 » 6096

701 21,500 21,500 Nyerosors. 112 396

Nyerések Előadása
a* 6,000 ingyennyerő zöld sorsoknak.

í
4

ÍO
20

25
40

5900
gImw

Nyerosors, tesz................................... . . .
5oo fór.......................... ..... .»

9

»

IOO
5o
40

25
10

5.000
2.0 0 0
1.0 0 0 
1,0 0 0
1.0 0 0
1.0 0 0 

5 9,0 0 0

NyerŐiors. 1 70,000

Együttvaló Nyerések - Előadása ezen két Jelszó
nak, Apolló és Vénus.

Híhii- E1S- Utó-zott V. for.
Nycrosorsok.

1 — — A‘ Ruckensteini nagy Uradalom
’s a’ t. vagy................................. 200,000

— 200 200 Nyerosors 10 for-javai...................... 4,0 0 0
1 — — A’ Bctsi szép ház az Alscr Ifülsővá-

rosban, vagy ....... 60,000— 200 200 Svcrősors 10 for - iával...................... 4,0 0 0
1 — — AzAicbbcrgi szabad Birtok Stocke-

rau mellett, vagy ..... 50,000— 200 200 Nyerosors io for-javai..................... 4,0 0 01 — — Egy szép Gyűjtemény Olaj festésekből
’s a’ t. vagy................................. 15000

— 100 100 Nyerosors io for-jával...................... 2.0 0 0
1 — — 9 ... ................... ... 3000
1 — — 9 .................................. 20002 — — $ 1000 for................................ 2,0 0 0
5 — — » őoo » ........................... 2,5 0 0
4 — — » 200 V ........................... 1,0 0 0ÍO — — 9 1OO 9 ...... 1,0 0 020 — — » 5» »................... 1,0 0 0

40 — — » i5 » ............... 1,0 0 9
5o — — 9 20 »................... 1,0 0 0ií? — — 9 12 9 ...... 2,6 0 4

65o — — » IO» 6.5 0 0
1004|700 700$ Nyerosors, for. 362 604

Nyerések Előadása
a* 2,000 ingyennyerő sárga sorsoknak.

1
4
5

10
tio

1900

NycrŐsors , tesz

V 
»

5oo fór. 
» 200 9
9 íoo >
» 12 r/2 »
» ia >

2,000] Nyeri5ísors-

6000
2.0 0 0
1.0 0 0 
1,0 0 0 
1,0 0 0

1 9.0 0 0

80,000

Öszveséges Előadása a’ Nyeréseknek.
V. fór.

43,701 Nyerösors Apolló Jelszóval, magában, tesz 4 4 2 396 
2,404 * Együttvaló Nyerősorsok Apolló és

Vónus Jelszóval, tesznek . . 362 604 
6,000 » a’6000 ingyennyei ő zöld sorsokkal, 7 0,000
2 000 » a’2000 ingyennyerö sárga sorsokkal, 30 000

54,1 O5 NyerösorsoIi, nyernek pénzben

GEWINNEN KANN, VXD DASS JEDES LOS .VVF IUI: IIALFTTHIiFFER 3IITSPIEI.T.

DEVISEfN LOTTERIE

[WKB ZWEI LOSE DIESER DE VISE ERHLTET, VON DERES SOTUII.RS EISES MI T

BUY D*CQIYHS SÖHNEN
mmm 1. LOS DER DEVISE APOLLO, ZU ZEHN GULDEN W. W.

^ zur Ausspielung
W 1 Treffer der Herrschaft P.uchen&tein eie. . , ,
£ 1 » des Hauses No~ 84 in der AUervorstadt . .
^ l » des Freyhpfes Aichberg bey Stockerau . .

1 » einer «ehr schönen Sammlung Oehlgemähide
m 4 3>7 0 1 » in Geld für die Devise Apollo allein . . .
wq 2,4 0 0 » in Geld für die Devisen Apollo und Venus
2 8)0 0 0 "___  ia Geld für die ß,000 Gratis - Gewinstlose

folgen der schönen Realitäten, als:

5 54;lüö Treffer in Geld ....... zusammen W. W. fl. 575,000

W. W. fi. 2 0 0)0 0 0
rf » 6 0,0 0 0

» 5 0,0 0 0
j, 1 5,0 0 0

» 1 1 2,5 9 6
» 5 7,6 0 4
» 1 0 0,0 0 0

r. w. fi. 575,000

•age. Eine halbe Million und fünf und siebenzig Tausend 
Gulden Wiener Währung.

Die schuldenfreye TJebergabe der Realitäten erfolgt sogleich, die Aus
zahlung der Gcldgewinste aber 14 Tage nach jeder Ziehung durch das Unter
zeichnete Grofshandlungshaus in Wien.

Die Ziehungen geschehen in Wien am i4* und i5. März 1828 unter 
Aufsicht der hohen öffentlichen Behörden.

A WIEN, den iS. Juny ,827. 

Abgegeben durch

9 " Gedruckt bty Carl Cerold.
' ‘Mit £ f.VSS.V LtzEASa UHU SOI «i£ ‘7TÍA ^ OTlOiV »SLA.a lila SOI «11 SSVa ‘lIIMSE» OS LSI IIHIJIOI asaia JilHOVlE XSÄI.VIROallO Jlsiiia IIWVU SSR* ‘na
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